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Nieuws in vogelvlucht
"H-BAY — Bij een explosie a.b.

2J1 de Spaanse super- tankerzijn 7

'r arenden van 2 sleepboten omge-
Nen.Detankerwas3dageneerder
!"iet Iraanse overlaad- station La-
JJ* gebombardeerd door Iraq. De
o'saakderexplosie isonbekend.De

mensen probeerden het
£*en dertanker te voorkomen. In
*Straatvan Hormuzvielen3 Iraan-
JJ sanonneer- boten een Panamees -Jj&schip aan, dat in brand vloog.
fftr slachtoffers was nog niets be-
doel.

*****>EW DELHI — In de IndischeJ^lstaatPunjabkwamen woensdag
** öiensen om, waarschijnlijkvoor-
gelijk door Sikhs. Sinds zondag
j"er inPunjab alruim 90 dodenge-
ilen, voornamelijk als vergelding
ïlor Sikhs voor het inzettenvan In-
P^he elite-troepen tegenhetSikhs-
*'ligdom de Goudentempel.
/ *****
i — Bij een brand a.b. van
{'t SU- plezierschip Priamoerje

11Russen om enraakten erJ5 gewond,die door hetvuur werden
j'fraBtop het onderste passagiers-

**" Het duurde 11 uur voor de Ja-
"Use brandweer het vuur bedwon-
'«tthad.

*****
■ TELAVIV— Israëlische soldaten
fjjtrapten in de afgelopen nachtPa-
Jstijnseguerrilleros dievanuit Jor-,Sic Israel wilden binnendringen.
f*ö van hen werd aangehouden, de
J?'de anderenvluchtten naarJorda-
jje terug. Amman ontkende dein-
Itratie vanafzijn grond- gebied en
J|jkhetheleincidentEen Israëlischeloeierwerd berisptwegenseen inci-
''öt waarbijmaandagdodelijkvuur
*'r_geopendtegen deinstractiesin,
Vrdoor 1 dode en en 3 gewonden
Men in bezet gebied. Hijkreeg 35

vwd. Vanmorgenwerdeen 16--gedooden raakten 9
festijnen gewondbij het schieten
r°r Israëlische soldatenen wel in

*****[MANILA —De politievanManila
jj*dmet traangas en wapenstok op

yKen stenen gooiende aanhangers
j*H ex-president Marcos die wilden
J*t Marcos terugkeert. Er namenj°lgens de politie 5000 mensen aan
jjjel, volgens journalistenechter
?"00.Men voorkwam datmen deVS-

bereikte.
*****KWANGJU — In deze __wd_D_.

j ise stad raakten duizenden stu-
iten dinsdagslaagsmetdepolitie
J**devooravondvande herdenking
*ö demetveelgeweldneergeslagen
J^tandin deze stadin 1980.De stu-
ften gebruiktenbenzine- bom-
?*ii, depolitie grendeldede univer-teits- terreinen af.

*****j.feAYRUT—Iranvindthetnietno-
?. dat Syrië troepen inzet in het?"den van Bayrut om een einde te
JNtenaan de strijd tussen de Shi'i-
'Bche militiesAmal en Hezbollah

a.Ike resp. pro Syrië en pro- Iran
j"-Syriëen Iranbereiktenonlangs
jibestand datechter al weervolop

is.De strijdisminderhe-
dan invoorgaande dagen.

.*****

Washington — Het vs- ha_-
£*" tekortbedroeg in maart name-
jk9,75 miljard dollar, aanzienlijk
c*der dan de 13,8 miyardvan fe-
.^ari. Het is ookveel lager dan de
v .PertB hadden verwacht, nl 12,5
?HJard. De financiële marktenrea-
rerden meteen. Voor de Reagan-
lKering isdezedalingeen belangrij-
:*Btap op de wegnaar hetterugdrin-rn van hethandels-tekort. De dol-
j bad dinsdagals slotkoersinA'd-
-5* 1,9070 gulden tegen 1,8895
I aandag en steeg vanmorgen nog
1 "* verder; de middenkoers was
JflOO gld. Wall Street deed daar
.'*t aan mee: de Dow Jones index
j!*te met 21,22 punten naar
|T86,41. De koers van hét Britse
j?lddaaldedinsdagscherpnadatde

ofEnglandhet signaalgafvoor
1rente- verlaging met 0,5 %.

*****l DeDemocraatDu-
y^kis heeftzijnrivaal JesseJackson
j fslagen bij de voor- verkiezing in
% Oregon.Nahettellenvan 45
jwderstemmen lag hij met 58 tegen
hJ*.Vo°r.Dekansvoor Jacksonop detridents- nominatie derDemoera-
" isvrijweluitgesloten.

*****
t JERUZALEM— Israel is voorbe-

id op een sprinkhanen- plaag;
jjj ernien _ajn al gesignaleerd in de
J*!*i-woestijn vanEgypte enkleine-

in Jordaniëen Saudiarabie. Aan
*e richting der wind ligt het ofzij
JJ??r Israel gaan. Er stonden 12
r??t- bestuivings-vliegtuigen en 4
*'icopters klaar meteen sprinkha-

rö dodend verdelging»- middel. In
jj ael woeddeeen hittegolfwelke
c.sdag afiiam maardie in het wee-fde terugkeert.

*****

STERKER POSITIE
Volgens een woordvoerder

van het Pentagonzal deexplosie
mogelijk gevolgen hebben voor
de Sovjetrussische raketten van
hettype SS-25 en SS-24 diebeide
vaste brandstoffen gebruiken.

De SS-24 heeft een bereik van
bijna negenduizend kilometer
en is met tienkernkoppen uitge-
rust. Voorzoverbekend heeft de
SovjetunienogmaartienSS-24's
geplaatst. Volgens bewape-
nings- deskundigen betekent de
ramp een ernstige tegenslag
voor het kernwapen- program-
mavan de SUen zal zij depositie
van de Verenigde Staten in de
onderhandelingen over de
kernraketten mogelijk ver-
sterken.

De mobiele SS-24 wordt be-
schouwd als een belangrijk on-
derdeel van hettoekomstige nu-
cleaire arsenaal van de Sovjetu-
nie. Washington heeft in de
start- besprekingen over de ver-
mindering van de strategische
arsenalen van de Sovjetunie en
deVerenigde Staten voorgesteld
de mobiele raketten te verbie-
den. Volgens de voormalige
Amerikaanse onderminister
vanDefensie Frank Gaffhey, die
nu als defensie-deskundige ver-
bonden is aan het Hudson Insti-
tute kan de explosie in de
brandstoffen- fabriek "ironisch
genoeg een heel positieve in-
vloed"nebben op deonderhande-
lingen over de strategische ra-
ketten.

Datum voor moord: 4 juli 1988
Complot ontdekt tegen
leven van Jesse Jackson

ST. LOUIS — Een echtpaar datvolgens depolitie lid is van
een groepblanke extremisten, is vorige weekgearresteerd op
verdenking van een moordcomplot tegen de Democratische
kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, Jesse
Jackson.

Londell Williams (30) en zijn vrouw Tammy (27) uitWashington
zijn ook aangeklaagd wegens het bedreigen van een tipgever van de
politie enverboden wapenbezit. Ze werdenafgelopen vrijdag al gear-
resteerd, maar omdat het politie- onderzoek nog niet zou zijn afge-
rond, werd de arrestatie van de twee pasdinsdag bekendgemaakt.

Justitiebeschikt over eenbandje met eentelefoongesprekwaaruit
zoublijken dateenorganisatie diezich"The Covenant, the swordand
the arm of God" (CSA) noemt, bezig was een moordaanslag op
Jacksón voor te bereiden, die 4 julizou moetenplaatsvinden.

Depolitie is nog aan het onderzoeken ofer andere extremisten bij
het complotwarenbetrokken. In 1985deed depolitie een inval ophet
91 hectaren tellende terrein van de CSAen vond toen een heel arse-
naal verboden wapens, zoals anti- tankgranaten en luchtafweer-
geschut. Verder vond men vergif, explosieven, goud, gestolen
vrachtwagens en racistische haatlectuur. Jackson ontvangt regel-
matig dreigementenvan blanken diemenen dathet blankeras supe-
rieur is enniet geregeerd mag worden door een zwarte president.

TIJDELIJK TEGENSLAG

en de betrekkelijke on-
kwetsbaarheid van de SS-24, die
op spoorwagons staat en ge-
makkelijk kan worden ver-
plaatst, het "dodelijkvermogen"
van de Sovjetkernmacht aan-
zienlijk vergroten. Naast de SS-
-24 telt het Sovjetarsenaal nog
een mobiele strategische raket:
De SS-25 die op vrachtwagens
gemonteerd is en drie jaargele-
den in gebruik werd genomen.
De Verenigde Staten hebben

Maaranderedeskundigen me-
nen dat de ontploffing in de fa-
briek in Pavlograd, datzon vijf-
honderd kilometer ten zuidwes-
ten van Moskouligt, slechtseen
tijdelijke tegenslag vormten dat
de SU deproductie van deraket-
ten mogelijk albinnen een jaar
kan hervatten.

Het Amerikaanse ministerie
van Defensie sprak eind vorige
maandin het jaarlijkseoverzicht
van de sterkte van de Sovjet-
strijdkrachten—"Sovietmilita-
ry power" — zijn ongerustheid
uit over de plaatsing van deSS-
-24raketten door de SU. Volgens
het rapport zal detrefzekerheid

geen mobiele intercontinentale
raketten. De redering en het
congres twisten nog steeds met
elkaar over devraagofmoetwor-
den doorgegaan met de ont-
wikkeling van de mobiele een-
koppige "Midgetman"- raketten
of dat de reeds geplaatste 10-
-koppige MX-raketten op spoor-
wagons moeten worden gezet.

Agenten
disciplinair
gestraft

SAN NICOLAS — In de
zaak rond de dood van de 26
jarige Henry Browne — die
door enige politieagenten op
2februari 1987naare_n stille
Elaats aan dekust werd "ge-
recht" en waarin nog steeds

geen duidelijkheid is geko-
men — zijn tegen de betrok-
ken politie agenten wel disci-
plinaire maatregelen ge-
nomen.

Tijdens behandeling van de
zaak voor derechtbank in sep-
tember 1987 kwam wel vast te
staan dat debetrokken agenten
niet de normale weg bewandeld
hadden. Naar thans bekend
werd is debetrokken agent J.W.
—die als dehoofddaderwerd ge-
zien — uit de politiedienst ont-
slagenenzijntegen deagentenQ
en T disciplinaire maatregelen
getroffen waarbij zy ondermeer
inrang werden teruggezet.
Op strandRio de Janeiro

Lichaam makker van
Bouterse gevonden

RIO DE JANEIRO — Het
stoffelijk overschot van de
Surinaamse luitenant Guno
Mahadew is aangespoeld op
hetstrandvanRio deJaneiro.
Hy was een medewerker van
Desi Bouterse.

Samen met de Surinaamse le-
ger- leider Bouterse was Maha-
dew naar Brazilië afgereisd,
waar Bouterse vakantie ging
houden. Mahadew was een der
zestien sergeanten die samen de
coupe pleegden tegen het bur-
ger- bewind van premier Henck
Arron op 25 februari 1980. Hy
ging zaterdagzwemmenen werd
sindsdien vermist. Voorbijgan-
gers troffen zijn lichaam aan.

MOSKOU BEVESTIGT ONTPLOFFING
Na explosie in brandstoffenfabriek in Oekraine

Tegenslag bij plaatsen
nieuwe SU-kernraketten

MOSKOU/WASHINGTON — In een Sovjetfabriek
waar brandstoffen voor lange- afstandsraketten wor-
den geproduceerdheeft zich een explosie voorgedaan.
DitheeftdewoordvoerdervanhetSovjet-ministerievan
Buitenlandse zaken, GennadiGerasimov, woensdagbe-
vestigd.Volgenshet AmerikaanseministerievanDefen-
sie verwoesttedeexplosie, diezich op 12meivoordeedin
een brandstoffen- fabriek bij de Oekraiense stad Pa-
vlograd, een aantal gebouwenvan het complex. De fa-
briek produceerde vaste brandstoffen voor de nieuwe
Sovjetrussische SS-24kernraketten. Volgenis deskundi-
genzalderamp deplaatsingvan denieuwe Sovjetraket-
ten mogelijk ernstigvertragen.

Uerasimov wilde niet zeggen
ofer slachtofferswarengevallen
bij hetongeluk. "De bijzonderhe-
den worden later bekendge-
maakt", zo zei hij. Amerikaanse
televisiestations haalden in-
lichtingen- functionarissen aan
die de explosie "katastrofaal"
noemden. Maarvolgens henwas
er geen sprake van een ontplof-
fing vaneen kernkop.

EXPLOSIE IN VS
Twee weken geleden ver-

woestte een enorme explosie een
fabriek voor raketbrandstof bij
Henderson in de Amerikaanse
StaatNevada.Bij deontploffing,
die het complex volledig weg-
vaagde en tot in deverre omtrek
verwoestingen aanrichtte,
kwam een werknemer omhet le-
ven en raakten tweehonderd
mensen gewond. Het Ameri-
kaanse ministerie van Defensie
verklaarde toen dat het Ameri-
kaanse ruimteveer- programma
mogelijk vertragingzou oplopen
door de ramp, maar dat de pro-
ductievankernraketten er geen
nadelige gevolgen van zou on-
dervinden.

STENOGRAAF
Oud- premier Drees werd

op 5 juli1886 in Amsterdam
geboren. Na de HBS en de
Handelsschoolwerktehijdrie

jaarbij de Twentsche bank.
Hij bekwaamde zichzeer in de
stenografie en was de op-
richter van de steno- vereni-
ging Steeds sneller. Hoewel
hij alvan jongsafaan geïnte-
resseerd was in de politiek
werd diebelangstelling voor-
al groot toen hij in Amster-
dam in dienst trad bij de ge-
meente voor het notuleren
van deraads- vergaderingen.
In 1907 volgde zijn benoe-
ming tot stenograaf van de
Staten Generaal in Den
Haag. In de Hofstad ging hij
zichookop depractischepoli-
tiek toeleggen en wel in de
SDAP. Zowerdhij in dezestad
wethouder (gedeputeerde) en
uiteindelijk minister- presi-
dent. De populariteit van Dr
Drees Srblijktwel uithetfeit
dathij algemeenbekend werd
onder de bijnaam Vader of
Vadeilie Drees. Dit is ietson-
gekends in de Nederlandse
politiek. Meer over defiguur
van dr Drees Sr treft men el-
ders in deze editie aan.

Rechter in VS:

Matta blijft
voorlopig zitten
waar hij vastzit

EAST ST LOUIS — Een fe-
derale rechter beschikte dat
de Hondurese gedetineerde
Juan Ramon Matta Balleste-
roB niet naar een andere ge-
vangenis wordt overge-
brachten dathijblijft vastzit-
ten in de strafinrichting van
Marion. Hij zal zo snel moge-
lijk een uitspraak doen over
de vraag ofde verdachte ge-
detineerd blijft of voorw-
aardelijk op vrije voeten ge-
steldkan worden.

Matta werd onlangs ondanks
het ontbreken van een uitleve-
rings- verdrag tussen Honduras
en de Verenigde Staten in zijn
vaderland door de politie opge-
pakt en in handen gespeeld van
de Amerikaanse Narcotica-
dienst DEA die hem via Santo
Domingo liet overvliegen naar
deVS. Hij is een derbelangrijke
drugs- baronnen. De advocaten
van Matta zijn een rechtszaak
begonnen om zijn uitlevering
aan Honduras te bereiken. Vol-
gens zijn advocaten heeft Hon-
duras instrijd met zijngrondwet
gehandeld door Mattauitte leve-
ren. De grondwet zegt namelijk
dateen Hondvrees nooit aanhet
buitenland kan worden uitgele-
verd.

Dankbrief van
premier Martina

WILLEMSTAD — Minis-
ter president ir Don Martina
heeft een dankbrief verzon-
den aan de Bestuurscolleges,
hoofden van landsdienstenen
sociale partners op de vijf ei-
landen van de Nederlandse
Antillen.

"Hierbij moge ik U be-
richten dat ik inverband met
dekabinets- wisseling mijn
funktie als Minister Presi-
dent van de Nederlandse An-
tillen, neerleg per 18 mei
1988".

"Langs deze weg wil ik U
van harte dank zeggen voor
demedewerking, die ik, en de
overige leden van mijn kabi-
net,vanUheb mogenontvan-
gen gedurende de afgelopen
28 maanden".

Aldusdebriefvan Martina.

Santo Domingo wil
smokkel aanpakken

SANTO DOMINGO — Om
de smokkel tegen te gaan tus-
sen de Dominicaanse Repu-
bliek en Haiti is een handels-
akkoord afgesloten. Beide
landen samen vormen het ei-
land Hispanola.

De smokkelheeft zich ontwik-
keld toteen wareplaag,zo meent
de Dominicaanse president Joa-
quin Balaguer. Hethandels- ak-
koord zal ten gunste van beide
landen blijken te zijn, zo voor-
spelde Balaguer.

In alle stilte begraven
Vader ”Drees”overleden

DEN HAAG— De onge-
kend populaire Neder-
landse oud- premier Wil-
lemDrees SR, ookbekend
als VaderDrees, dieafgelo-
pen zaterdag is overleden
is dinsdag in alle stiltebeg-
raven. Zo werd vandaag in
Den Haag bekend ge-
maakt

In verband met het overlij-
denvan deminister vanstaat
Drees wordt op 25 mei in de
Tweede Kamer een herden-
kings- plechtigheid gehou-
den. De familie van drDrees
Sr was namelijk niet in staat
vandaag aan een dergelijke
plechtigheid deel te nemen in
verband met de begrafenis
van diens schoon-dochter, de
eenpaar dagen geleden over-
leden echtgenote van dr
Drees Jr.

WILLEMSTAD- Mogen wij
upresenteren: dedameen en he-
ren die in deresterende regeerpe-
riode deproblemen van deNeder-
landseA ntillenhet hoofd moeten
bieden.

GouverneurReneRomer beëd-
igde vanmorgen de acht nieuwe
ministers van de Nederlandse
Antillen tijdens een korte
plechtigheid inLandhuis Santa
Barbara. Daarna mochten de
aanwezige persfotografen dit
'statie-portret maken.

Voor maar liefst vier van de
nieuwe ministers breekt er een
'nieuw tijdperk' aan: zijzijn voor
het eerst minister en zullen
zichzelf moeten bewijzen. Dat
zijn Chucho Smits die de porte-
feuille Handel, Industrie en
Werkgelegenheid heeft, Ivo
Knoppel, minister van Justitie,
Louis Gumbs, ministervan Ver-
keer en Vervoer, Volksgezond-
heid en vice- premier en Stanley
Inderson,ministervan Arbeiden
Sociale Zaken.

Inhetkabinet keren twee'oude
vertrouwden' terug:premier Ma-
ria Liberia Peters voerde al eer-
dereen kabinet aan en minister
Gilbert dePaulawas in diezelfde
periode ook al minister van Fi-
nancien.

Voor de herenEllisWoodleyen
Franklin Crestian, verandert er
vrijwel niets: weliswaar is ereen
andere signatuur en een ander
beleid, maar zij zetten hun
werkzaamheden gewoon voort.
Ook in hetkabinet Martina ver-
vulden Woodley en Crestian
namelijk al deportefeuilles van
respectievelijk Onderwijs en
Ontwikkelings- samenwerking.

Foto vlnr: Richard Ramirez,
secretaris van de ministerraad,
Chucho Smits, Ellis Woodley,
Franklin Crestian, gouverneur
Romer, premier Maria Liberia
Peters, Gilbert de Paula, Ivo
Knoppel, Louis Gumbs en Stan-
ley Inderson.

Nieuwe ministersploeg gaat aan de slag



MENSEN

Tijdens lintjesdag was LUISITO
VINGAL, van de belas-
tingsdienst, uitlandig. Daarom
kreeg hij deze week, in bijzijn
van zijn echtgenote, zijn onder-
scheiding van officier in de orde
van Oranje Nassau opgespeld
door gouverneurTromp.

*** * *
De Nederlandse astronaut Wub-
bo Ockels opent op zaterdag 21
mei het amateur RUIMTE-
VAART MUSEUM in Lelystad.
In ditkleinste museum van Ne-
derland (twintig vierkante me-
ter) is een permanente ten-
toonstelling opgesteld met de ti-
tel 'van vuurpijl tot space-
shuttle'. De expositie geeft een
overzicht van dertig jaarruimte-
vaart. Het museum is alleen op
afspraak te bezichtigen.

*** * *Vrijdag de dertiende bleek geen
gelukkige dagvoor de HEKSEN
van de wereld. Zij slaagden er
niet ineen nieuwekoning te vin-
den. Na op een geheime plaats

ergens in Groot- Brittannië bij-
een te zijn geweest, besloot de
heksenraad geen opvolger voor
de hogepriester Verbias, ook be-
kend als Alex Sanders, te benoe-
men. Deze overleed vorige week
na een regeer periode van 25
jaar. Na ampele discussie werd
met eenstemmigheid een motie
aangenomen die bepaalt dat er
geen behoefte aan een koning
van de heksen is. Dit meldde ho-
gepriester Nigel Bourne. "Ge-
lukkig maar,want er is niemand
die op derol is voorbereid." San-
derswasgeestelijk leidsmanvan
ongeveer 100.000 heksen in
Groot- Brittannië en ongeveer
een miljoen internationaal, al-
dus Bourne, en hij "leidde dever-
borgen kinderen van de godin
naar het licht."

Op het vorige week in Kiev geo-
pende wetenschappelijk congres
over deeffectenvan dekernramp
in TSJERNOBYL, staan twee

'scholen' tegenover elkaar. Èr is
een stroming die vindt dat er
openlijk gespeculeerd kan wor-
denover de gevolgen voor de ge-
zondheid en over de vraag hoe-
veel mensen dekomende 40 jaar
aan de gevolgenvan de straling
zullen overlijden. En er is een
stroming dievindt datdergelijke
speculaties veel onnodig lijden
veroorzaken bij mensen die bij
gebrekaan goede medische voor-
lichting aan 'atoomfobie' lijden.
In 1986 veroorzaakte de Ameri-
kaanse arts, Robert Gale, grote
sensatie, toen hij verklaarde dat
het ongeluk in Tsjernobyl in de
loop der tijd 30.000 extra geval-
len van kanker zou veroorzaken
over de hele wereld en minstens
5000 gevallen van permanente
beschadiging van het erfelijk
materiaal. Gale heeft verklaard
dathij zijn schattingen heeft ge-
baseerd op dierproeven verricht
door Britse en Amerikaanse re-
gerings- instellingen en op stu-
diesover deeffecten van straling
nakernexplosies.

Een anonieme bieder heeft op
een veiling die deze week in
Hongkong gehouden werd, 2,2
miljoen Amerikaanse dollar be-
taald voor een porseleinen
VAAS uit de Ming- periode in
China. Het Londense vei-
linghuis Sotheby's wilde de
naamvan detelefonisch bieden-
dekoper niet noemen. Het had
voor dekoperrode, gedecoreerde
vaas uit de veertiende eeuw 1,2
miljoen dollar verwacht. Vol-
genshet veilinghuis is devaas er
een van maar vijf in de hele we-
reld.

R.A. FRANCISCAenK.E.Lopes
zijn vorige week benoemd tot
plaatsvervangend landsbemid-
delaarvan respectievelijk Cura-
gao en St Maarten. Beiden leg-
denzij daarvoorin aanwezigheid
van de minister van sociale za-
ken en de secretarisvan deRaad
van ministers de voorgeschre-
ven eed af. Rechts op de foto
Francisca en linksLopes.

EenKORPORAAL van hetBrit-
se leger die soldaten het bevel
had gegeven 'zulu' te roepen
naar vijf zwarte recruten en die
op een andere soldaat had ge-
plast, isbegin dezeweek dooreen
krijgsraad veroordeeld tot negen
maanden arrest en terugzetting
inrang. De 28-jarigekorporaal,
Louis Taylor, hadinfebruari van
hetvorig jaarinBassingbourn in
het zuiden van Engeland de
zwarte recruten bevolen op een
tafel in een leslokaal te gaan
staan. De blanke soldaten
schaarde hij eromheen en zij
moesten een liedbedenken. Hij
had er het woord 'zulu' in ver-
werkt. "Zij leken het leukte vin-
denen ik ben geen racisten heb
nooit denigrerende woorden ge-
bruikt," zei Taylor. Een maand
na dit incidenthad dekorporaal
gewaterd op een soldaat die ge-
boeid en in zijn onderbroek met
zijn gezicht naar de grond had
moeten gaan liggen. Taylor, van
hetRoyal regiment of Fusiliers,
zei dat hij alleen op de laarzen
van de soldaat had gemikt. Het
vonnis moet nog worden be-
krachtigd.

*****
In Caracas is denobelprijs-win-
naar van 1982, de schrijver
GARCIA MARQUEZ, geëerd
door president Lusinchi. Mar-
quezmaakte tljtfens zijn bezoek
bekend dat hij een boek over Si-
mon Bolivar aanhet schrijven is
en dathijverwacht hetin novem-
ber van dit jaar te kunnen uit-
brengen. Opdevraagvan depers
of hij zich bewust schuil houdt
voor de journalisten zei Mar-
quez;"Ik benhet niet die mij ver-
bergt voor julliemaar julliezijn
hetdiemij nietkunnen vinden."
Marquez heeft vroeger ook in
Venezuela gewoond en kreeg
van de president ook zijn oud
identiteits bewijs terug, dat al
meer dan dertig jaar vervallen

was, als teken dat hij voor de
Venezolanen altijd een van hun
is geweest.

*****
Dieven hebben bij een IN-
BRAAK ineen legerplaats inhet
zuidwesten van Engeland waar-
in 360 burger- gevangenen ver-
blijven voor wie in gevangenis-
sen geen plaats meer is, voor
2500 pond sterling aan
droogtrommels en grasmaaiers
gestolen.De uitbraak van dedie-
ven verliep even vlekkeloos als
hun inbraak, aldus de autori-
teiten.
Nieuwsgierige aagjes onder ons
zullen hetwel vervelend vinden,
maar de Japanners hebben nu
weer iets uitgevonden om
BRIEFKAARTEN onleesbaar
te maken voor derden. Brief-
kaarten metzelfklevende alumi-
niumfolieom detekst te verber-
genverkopen goedin Japan, vol-
gens een woordvoerder vanAsa-
hika- Koshi, de firma die de
kaarten sinds vorig jaarmaakt.
Vooral bank- instellingen en
andere zaken die hun klanten
vertrouwelijke mededelingen
moetendoen,hebbenbelangstel-
ling. "Wij hebben ze gemaakt
omwille van de vertrouwelijk-
heid",zei dewoordvoerder. "Men
zalveelopenhartiger durvenzijn
omdat devreeswijkt datanderen
er hun neus in steken." Volgens
dewoordvoerder verkiezen som-
migen in Japanbriefkaarten bo-
venbrieven, omdatze goedkoper
zijn.

De JOURNALISTIEKE oplei-
dingen in Kampen, Tilburg en
Utrecht gaan vijfprocentvan de
plaatsen in het eerste jaarre-
serveren voor studenten uit et-
nische groepen. InKampen be-
gint dit al in het studiejaar 88 -89. Utrecht en Tilburg volgen
eenjaar later. Met dezeregeling
wordt gevolg gegeven aan een
aanbeveling die een stuurgroep
doet in een onderzoek naar toe-
gankelijkheid van de opleidin-
gen voor vrouwen uit minder-
heids- groepen. Het streven is
dat na vier jaar(de duurvan de
opleiding) een op detwintig stu-
denten allochtoon is. Wordt dit
niet gehaald dan verplicht de
school zich om meer studenten
van niet- nederlandse herkomst
toe te laten. De stuurgroep
constateerde in haarrapport dat
allochtone vrouwen in dewereld
van de journalistiek en voor-
lichting sterk zijn onderverte-
gen- woordigd. De opleidingen
hebben inmiddels initiatieven
genomen om die achterstand
weg tewerken.
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Heer Bommel en het wroeg-wezendoor MaartenToonder

1598—DeheerFlaterslagerrees overeindmeteenvreemdlich-
tje in deogen. "Je wilt dus zeggen, dat hetBureau voor Huis-
vesting ontruimd moet worden omdat het moet dienen voor
huisvesting, hè?" "Precies!" zei heer Bommel voldaan. "Zo is
het!En ik heb...." "Ditbureau, datik zelfontworpenheb, hè?"
voer de heer Flaterslager met stemverheffing voort. "Deze
prachtige organisatie, die ik van de grond af heb gebouwd,
moet dusopgeofferd worden aan het huisvesten van particu-
lieren?" "Ja.... eh "zeiheerOllieenigszins onzeker. "Zo staat
hetin datdossier!En ik heb...." "Zo!"schreeuwde debeambte,

uitzinnig. "Heb je?Jehebtniks!Ér uit!Jij en jedossier!Jebentontslagen!" Zo schreeuwendwierphij heerBommel degangop
en sloeg de deurkrachtig achter hem dicht. "Hoe vreselijk!"mompelde heer Ollie verslagen. "Het is maar goed, dat n_jn
vader dit niet hoeft mee te maken! Ik geef er de brui aan! Ikschei uit met dit gedoe — het is niets voor een heer van mijn
stand!"Dochreeds spleet devloer vanéénomhetwroeg-wezen
door te laten. "Geef diering maar terug!" riep hetventje snij-
dend."Het is duszover! Je geefttoe, dathet allemaalopschep-
perij van jeisgeweest! Mooi zo!".

Marilyn
Monroe’s
dure jurk

W)NDEN — Tijdens een
veiling heeft een filmhisto-
risch museum bijna twin-
tigduizend pond sterling
op tafel gelegd om deeige-
naar te worden van een
kledingstuk van de jaren
geleden op vrij mysterieu-
ze wijzeom hetleven geko-
men Marilyn Monroe.
Dit kledingstuk wasgebruikt
bij de opnamevan een in 1959
opgenomen film. Volgens de
woordvoerder van het mu-
seum gaat het om een kle-
dingstuk dat een van de
"meest waardevolle herinne-
ringen isaan defilm- geschie-
denis". Het is een zwarte jurk
met franjes welke Marilyn
Monroe droeg toen zij de rol
speelde van een zangeres die
de ukelele bespeelde in een
uit vrouwen bestaand orkest.
Het stondhaar heelsexy.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00wrTheLastEmperor (~5,-p.p.).

AGENDA

CURAÇAO
NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten van
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnfl
spoedgevallen telefoon 641658 beller
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medisched
trikten kunnen voor spoedgevallen,
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbe*
het antwoordapparaatzal dan meded*
wie de dienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduyn*
naastUNA, tel.: 85544): openingstijden'
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00»
op zon- en feestdagen alsmedeop wertj
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen'
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGfI
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria
tel.: 82947/81078;geopendvan maart
t/m vrijdag van 07.00-17.03 uur; zate.
degehele daggesloten; na 17.00uurkil
de zustervan dewacht bellen: zuster L«
tel.: 641217.

KLEUTERBUREAU:14.00-16.00uuraW
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmidd
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag""
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (Vo<
heen Wijkverpleging Curagao); Kanto
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geop*
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18Juur; de wacht heeft zuster Beaumont, ■
676240,pageboy 027-345.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia) .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 MAMA KORSOU: |,
voor meer informatie kunt u dê volgen* unummers bellen: 75628,672289of55504...

" * * * * 1]

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera 11tel.: 614000. .üDIERENASIEL: dagelijks geopend van08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterda. 'van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel- '54300. ,
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda del Pueblo, Breedestraat 82.
tel.: 625333. 'Punda Popular, hoek Madurostraat/Co-lumbusstraat tel.: 611269.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE'
GING
Brievengat: iedere maandag- ef
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond o"119.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond oC
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum AbraxaCachterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda*
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

KOOPERATIVA Dl KREDITO "SPAR UN
YUDAOTRO"
18.00-20.00 uur Informatie- avond over het
Kooperatiewezen-SSK- gebouwin deVen-
loo Hark) zaal.

DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdag van09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondag van 10.00-16.00uur; maanda.
gesloten

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

TELECURAÇAO

WOENSDAG: 16.00 Ora pa mucha;
18.00Charlie deClown; 18.45Informe
deportivo kv HectorRosario; 19.00
Tempo paDios; 19.05Dimenshon Artis-
tikokuMaritzaiRichard; 20.00 Notisiero
Tele-8; 21.00Falcon Crest; 22.00Wega
di Number; 22.10 programma AGD;
23.00 Sluiting.

DONDERDAG: 16.00 Ora pa mucha;
17.00Thundercats; 17.30The Yearlin;
18.00Filatelie; 18.15Bistariba nos stre-
anan; 18.30Purbakukeshi; 18.40Infor-
me deportivo kv Hector Rosario; 19.00
TempopaDios; 19.05Rikesa Universal;
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00 Dallas;
22.00Wega di Number;22.10Aktividat;
23.00 Sluiting.
(Wijzigingen voorbehouden).

*****

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker

Wega di Number
CURAÇAO

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess

WOENSDAG 18 MEII9BB2 AMIGOE

%£>■ Op donderdag. 19 mei 1988herdenken onze lieve ouders

ALFRED en ERIKA SCHNOG
in Palm Harbor, Florida het feit dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn ge-
treden.

Hun dankbareen liefhebbende kinderen

Hans, Tonio, Robert en €dward
Ingrid en Mark
Johnny,Lucio en John-John

Q. Lilian, Ben en Michael. IHöres:
2250 MarshaDrive
Palm Harbor h|M



MAN EN DP TEGEN BENOEMING LOUIS GUMBS
McWilliam: ophouden metpersoons-rapporten

NieuweAntilliaanse regering
onder leiding Liberia-Peters

WILLEMSTAD—Vanmorgenomkwart voortienheeftgou-
*neurprof. drRené Romer denieuwe ministers van de Ne-
frlandse Antillen beëdigd in hetLandhuis Santa Barbara,
"als bekend, is denieuwepremier MariaLiberia- Peters vansPNP. Hiermee is hetkabinet- Liberia- Peters H een feit De
Ngoe publiceerde gisteren delijst metde namen van demi-
eters en hun portefeuilles — op één na. Per abuis was de
lam weggevallen van drsStanleyInderson, dieministervan
fbeiden SocialeZakenis gewordenalsopvolgervan Winston
Horens. Een uur laterwerden Dudley Lucia en JamesMarti-
-1doorgouverneurRomer als Staten-lidbeëdigd. Beidenver-
Ken woordigen dePNP in hetAntilliaanse parlement

Hiermee is eeneinde gekomen
*& de regerings- crisis, die
jj*andag 21 maart uitbraktoen
'POL desteun aan deregeringfcegde. Dat betekende ook het
[&de van het MAN/DP- Be-
*. Urscollege van Curacao; in-Jjddels zijn de nieuwe gedepu-
**rden al aan de slag gegaan.
Metveertien stemmenvóóren

Wemmen tegen werd gistera-
£öd de voordracht van de gou-
,*neur met de namen van de
jjsuweregerings- ploeg door de
**ten aanvaard. Dat gebeurde
*> bijna drie uren vergaderen, i*aarin nagenoeg uitsluitend
l*rd gesproken over één man:*C. Gumbs, denieuwe minister
Ptt Verkeer en Vervoer en van
Mksgezondheid. De MAN-
!*ctie en deStatenleden van de
rjU-acaose DP vonden Gumbs—&kandidaat die door deDP St.darten naar voren was ge-

bracht—onaanvaardbaar.
Rudy Ellis (UPB), Dennis

Evertsz (PNP) en Onofre Bikker
(DP Curagao) waren niet aan-
wezig.

’CONNECTION’
Petrus van der Veen (DP Cu-

racao) was de eerste spreker. Hij
zei het nieteens te zijn met de
wijze waarop de politieke crisis
wasaangepakten met demanier
waarop dekandidaat- ministers
naarvoren waren gebracht. Van
der Veen sprak over een 'Bonai-
re- connection' en een 'Sint
Maarten- connection' met
"conspiraties in hotelkamers".
Hij wees erop, dathet wederom
de kleinereeilanden zijn, die het
lotvan hetgrootsteeiland, Cura-
gao, zullen bepalen.

Hettoppunt in de gehele aan-
pak van depolitiekecrisis noem-
de de DP- fractieleider de voor-
dracht van Gumbs als minister.
Van der Veen stelde, dater rap-
portenover Gumbs alshoofd van
de LRD St. Maarten zijn uitge-
bracht, waarin duidelijk zou
staan vermeld, dathij niet goed
functioneerde. De DP- voorman
noemde de benoeming van
Gumbs "onacceptabel". Hij
sprak over een gebrek aan
"ethiek in de politiek". Van der
Veen beschreef een eventuele
benoeming van Gumbs tot mi-
nister "een besmetting van de
Staten".

Minister
Rozendal
dansend
naar huis

WILLEMSTAD — Tijdens
deverkiezingvan 'Miss Tele-
Jom 1988' gisteravond in het
Holiday Beach Hotel was de
[Vertrekkende minister vanVerkeer en Vervoer, Frank
Rozendal, ook aanwezig. Ter-
Mjl in de Statenzaal om acht
Uur een openbare vergade-
tingwerd geopend waarbij de
Öieuwe ministers, waaronder
*ijn opvolger Louis Gumbs,
*erden voorgedragen, vierde
"lij de'Dagvan Telecommuni-
catie.

Een zeer joligeFrank Ro-
zendal lietopheteindevan de
*vond weten datditvoor hem
*en zeer bijzondere avond
*as. "Welke minist .r is er
°oit temidden van zijn perso-
neel vrolijk dansend naar
|*Uis gegaan? Geenenkele, ikben deeerste ministerdie dat
"toet!"

Hij sprak dank uit aan het
Personeel en directie van
Widsradio voor demaandenvan goede samenwerking en
Weitte voor meer "optimis-
me" omdat de "donkere wol-den aan de horizon voorbij
'uilen trekken". Rozendal
lam geen afscheid voorgoed
j&aar 'por lo pronto' — voorWte duur—.
Hij kreeg de lachers echt

(toed op zijn hand toen hij
'uidskeels verkondigde: "Ja-
{Qa ajo ta nada, bini bèk tekos!"

RODDELS
Liberia- Peters maakte nog

meldingvan hetfeit, datdeMAN
haar eentelegramhadgestuurd,
waarin gewaarschuwd wordt
voor de eventuele gevolgen van
de benoemingvan Louis Gumbs
tot minister: "Laat ik er dit op
antwoorden: ik heb vertrouwen
in deprocureur- generaal en ik
houd niet van 'horen zeggen',
van roddels".

Papa Godett(FOL) zeizijnvol-
ledige steun toe aan de nieuwe
regering, evenals Will Johnson
(WIPM Saba) en Kenneth van
Putten (DP StEustatius).

Edil Poulina en Cedric Eisden
(beiden MAN) hadden felle kri-
tiek op de benoeming van Louis
Gumbs. Eisden sprak over
"zachte heelmeesters maken
stinkende wonden", terwijl Pou-
lina inzijn betoogregelmatig de
"politieke ethiek" naar voren
bracht.

VERTROUWEN
Harold Anastatia van de

MAN- fractiezei tevoorzien, dat
de 1500 ambtenaren over wie
Gumbs zeggenschap krijgt als
minister geen vertrouwen in
hem zullen hebben en datdatzal
leiden tot "een gebrek aan moti-
vatie". Ook Anastatia ging uit-
voeriginopderapporten dieover
Gumbs zijn uitgebracht. Vol-
gens Anastatia zou het met
Louis Gumbs als minister we-
leens zover kunnen komen, dat
hij alleen gaat uitmaken wat er
ophet gebiedvan detelecommu-
nicatie zal worden gedaan. En
indien dewilvan Gumbsnietge-
schiedt, zo steldeAnastatia, kan
het zo zijn "dat de steun ontno-
men wordt aan dit kabinet, net
zoals dat inhetvorigekabinet is
gebeurd".

JopieAbraham van deDP Bo-
naire wenste denieuweregering
alle succestoe. Hij zei verheugd
tezijn over hetfeit, dat"de partij
met de meerderheid aan stem-
men op Curagao deel uitmaakt
van deregering". Dit leverdeAb-
raham een krachtig applaus op
van de volle publieke tribune.
Dat applaus betekende, dat de
nieuwe Staten- voorzitter, Papy
Jesurun, een eerste waarschu-
wing moest uitspreken: "Geen
blijkenvanwaarderingofvan af-
keuring".

Marcel Gumbs (DP St. Maar-
ten) — naamgenoot van de nieu-
we minister, maar géénfamilie— verdedigdeLouis Gumbs. Hij
gingdehele levensloop navan de
nieuwe bewindsman. Conclusie
van Marcel Gumbs: "De voor-
gaande sprekers (Petrus van der
Veen en Harold Anastatia; red.)
zijn bezig met karakter- moord.
En nota bene van één van onze
eigen mensen".

Maria Liberia- Peters toonde
zich in de aanvang van haarbe-
toog emotioneel: "Ik hoop dat de
file over Gumbs zéér snel wordt
terug bezorgd op de plaats waar
diethuishoort: de secretarie. En
met 'snel' bedoel ik: heel snel".
Zij stelde, dat de MAN en deDP
hun geheugen moeten opfrissen
en aan zelf- onderzoek dienente
doen indien diepartijen spreken
over "ethiek in de politick" en
over een "gebrek aan vertrou-
wen in de politieke gang van
zaken".

Liberia- Peters bracht naar
voren, dateen briefwas ontvan-
gen vanprocureur- generaal mr
Robert Pietersz, waarinvermeld
staat, dat er nooitenige aanlei-
dingis geweestom een gerechte-
lijkonderzoek tebeginnen tegen
Louis Gumbs: "Endat isvoldoen-
de voor mij. We moeten ophou-
denmet deze stokerij. Zeker met
een stokerij tegen mensen, die
een lange weg zijn gegaan om
iets te bereiken, die constant
hebben gestudeerd om iets te
worden".

Na deze woorden klonk er we-
derom een daverend applaus op
vanaf depublieke tribune. Voor
detweede maal moest de Staten-
voorzitter het publiek
waarschuwen.

RAPPORTEN
Rufus McWilliam (PNP) hield

een pleidooi tegen "de gewoonte
die is gegroeid om rapporten te
laten opstellen tegen mensen,
die als tegenstanders worden ge-
iden". Mc William zei, dat derge-
lijkerapporten "een eigen leven
fjaan leiden.Er wordt danjaren-
ang gepraatover hetfeit, dater

eenrapport overiemandis uitge-
bracht. Met datrapport gebeurt
niets, omdater niets aan dehand
is, maar ondertussen wordt wel
de naam van de betrokkene ja-
renlangbesmeurd". OokMcWil-

liam veroordeelde dewijzewaar-
op getracht wordteen "karakter-
moord" te plegen op Louis
Gumbs.

Mc William verklaarde, dat
het urgentie-programma, waar-
mee de nieuwe regering aan de
slag gaat, is gebaseerd op wen-
sen en gegevens van allepartij-
en, diedoorLiberia- Peters in de
formatie- periode werden gecon-
sulteerd. "Wij hopen datdenieu-
weploeg zo snel mogelijkmeteen
regeer- programma zalkomen".

Het wasbijna elfuur toen Sta-
ten- voorzitter Jesurun de ver-
gadering besloot. Jesurun zalniet erg vaak het Antilliaanseparlementvoorzitten. In juliver-trekt hij naar Nederland, waarhij mDen Haag gevolmachtigde
minister van de NederlandseAntillen wordt. Vermoedelijk
wordt Jesurun als Staten- voor-
zitter opgevolgd door BettoThomas.

... Maria Liberia-Peters: op de bres voor haarministers ...

Onderzoek cocainezaak
duurt voort

, Willemstad — Het on-'erzoek in de zaak van de
lijn Hato - Schiphol

daarover vorige week be-
lcht werd is nog in volle

»*ng. Op Curacao werd in
«tband methetoprollen vanJ«2elijnde27-jarigeR. O.A.K

**ögehouden.
Maandag heeft de rechter-

Qinmissaris zijn aanhouding
jjfctnog een zes dagen verlengd.
?*t is nog niet duidelijk in hoe-
kte O.A.K in dezezaak betrok-
po is. Inmiddelswerd in Neder-
_.öd ook een lid van de Ko-
r&klijke Marechaussee aange-
?°uden op verdenking van me-
pPüchtigheid. Inhetkader van
?*t onderzoek is menspaarzaam
??t inlichtingenomtrent deont-
takelingen in deze zaak. Het
jermoeden bestaat nog steeds
/*t de bende van ongeveer tien{J^sonen, voor honderden kilo'sJ^aïneviaCuracaonaar Neder-
*&d heeftgesmokkeld. Vierper-
J°fceelsleden van deKLM beho-
e& ook tot de gearresteerden.
J*.O.A.Kmeldde zich zelfbij deJ^herche, toen bekend werd dat
L^&uit Nederland om zijn aan-
leiding was gevraagd. Zijn
_A°er in Nederland is in te-
v.lBtellingtoteerdereberichten
J*t aangehouden in verbandet dezezaak.

Onderhandelingen met nieuwe BC

Project Ramada en Sonesta
Hotel vordert gestaag

WILLEMSTAD — Het ITC
stelt alles in het werk om in
september met de bouw van
het Sonesta hotel te beginnen
en in februari met het Rama-
da hotel. Door het aftreden
van het Bestuurscollege
moesten de besprekingen
echter stop gezet worden. De
promotors van het ITCzullen
de komende dagen contact
opnemen met het nieuwe Be-
stuurscollege om de gesprek-
ken voort te zetten. "Zowelfi-
nancierings- zaken als zaken
als erfpachtsrecht en stran-
daanleg, zijn nu zeer urgent
geworden en moeten snel
worden afgehandeldom geen
stagnatie te veroorzaken', al-
dus depromotors.

Zoals bekend heeft Nederland
onlangs belangrijke financiële
steun toegezegdaan dezeprojec-
ten die alseen grotebijdrageaan
het ITC- project worden be-
schoawd maar vooral ook voor de

werderopleving van het toeris-
me op Curacao.

Vorige weekhebben depromo-
tors vanhetSonesta hotel en het
Ramada Renaissance hotel een
presentatie bijgewoond van de
ontwerpen van deze hotels. Ook
de lokale architecten diebetrok-
ken zijnbij dezeprojecten, waren
daarbij aanwezig.

Het Sonestaproject is al in een
fase vantotalevoorbereidingom
in september aanstaande met de
bouw tekunnen starten.Ook het
ontwerp van Ramada is gereed
en is uitgebreid in kleur gepre-
senteerd aan de initiatiefne-
mers.

Deze twee hotels gaan elkaar
in verschillende opzichten aan-
vullen om van hetpakket ITC
mettwee luxe hotels ietsunieks
te maken in het Caribisch Ge-
bied.

Sonesta krijgt een grote 'pool
area' met twee kleine jacuzzi
pool decks. Een landschap-

architect vanwereldformaat zal
het hotel moeten omtoveren in
een tropisch eiland op zichzelf.
Naast een ballroom en een casi-
no,zal hethotel een'health- club'
krijgen met een 'beauty- center'
en vier tennisbanen.

Ramada gaat het lagoen van
Zakito (het binnenwater achter
de Waterfabriek) incorporeren
in het project. Aan het water
komt een groot casino van hoog
niveau, winkels, nachtclub, res-
taurants enz. Deze attracties
moeten van het hotel een uit-
gaans- centrum maken voor de
avonden.

Gezien devergevorderdeplan-
nen van de beide hotels is het
zaak, zo benadrukken depromo-
tors, datbepaalde zakennietblij-
ven liggen. Financierings- za-
ken, erfpachtsrecht en stran-
daanleg moeten zo snel mogelijk
met het nieuwe Bestuurscollege
besproken worden.

HEIMELIJK
Het een en ander werd in een

arbeids- overeenkomst vastge-

legd tegelijk met de 'instructie
voor algemeen directeur. Daar-
in werd tevens opgenomen dat
die 'instructie' alleen gewijzigd
mag worden nadat daarover
overleg is gepleegd met dealge-
meen directeur. "Heimelijk
heefthet Sehos-bestuur op23de-
cember 1987haarstatuten in die
zingewijzigd dat—indien naast
dealgemeen directeurmeerdere
directieleden zouden wordenbe-
noemd — die directieleden geen
verantwoording meer verschul-
digd zouden zijn aan de alge-
meen directeur", aldus het ver-
zoekschrift vanAsjes.

Na die "heimelijke en tot de
laatste week van april 1988 ge-
heim gehouden" statutenwijzi-

ging, is ook de directie-instruc-
tie gewijzigd. Ineen brief van 22
april, verzocht Asjes het Sehos-
bestuur om de in werking tre-
dingvan denieuweinstructieop
te schorten en om alsnog"in ge-
zamenlijk enredelijk overleg tot
een werkbaar geheel van de in-
structie te komen". Het Sehos-
bestuur lietdaarop, zonderenige
motivering weten, dat dit ver-
zoek niet kan worden ingewil-
ligd.

Beslissingen moeten terug worden gedraaid
Hospitaal-directeur Asjes beticht
Sehos-bestuur van wanprestatie

WILLEMSTAD — Alge-
meen directeurIvanAsjeszal
morgenochtend voor de
rechter pleitten voor
opschortingvan debeslissing
van hetbestuur om hem niet
langer eind- verantwoorde-
lijkheid te geven in het Sint
Elisabeth Hospitaal. Volgens
het contract van Asjes, zou
het bestuur overleg moeten
voeren met Asjes indien een
dergelijk voorstel in de pen
zit Dat is niet gebeurd. Inte-
gendeel, de sta. uten- wijzi-
ging heeft volgens Asjes
'heimelijk' plaatsgevonden
en de nieuwe directie- in-
structie isaan hem opgelegd.

De Amigoeberichtte al eerder
over het kort geding dat direc-
teur IvanAsjes tegen hetSehos-
bestuur heeft aangespannen. In
het verzoekschrift vanAsjes, die
wordt bijgestaan door advocaat
mr Frank Promes, wordt uitge-
legd dat in het contract van As-
jes, expliciet de eind- ver-
antwoordelijkheid inhet zieken-
huis alleen aan hem was gege-
ven.Datvloeidevoort uithet feit
datAsjes in diensttrad van het
ziekenhuis nadater eenconflict-
situatie was ontstaan met de
voormalige directie door hetont-
breken van duidelijke richtlij-
nen voordedirectie.Vooiwaarde
van Asjes om indienstte treden,
was dan ook dathij alsalgemeen
directeur duidelijk met de dage-
lijkse leidingbelast zou worden.

WANPRESTATIE
Nietalleentast de"heimelijke

wijziging" derechtspositie van
Asjes aan omdat dit in strijd is
met zijn contract, maar ook be-
perkt ditzijn bevoegdheden. Het
Sehos- bestuur had dit besluit

dan ook met mogen nemen zon-
dervoorafgaand overleg en zon-
der instemming van Asjes, zo
meent dealgemeen directeur.

Hij vindt dat het Sehos- be-
stuur zich schuldig heeft ge-
maakt aan "wanprestatie". As-
jeseist in hetkort geding dat de
rechter het Sehos- bestuur ver-
biedtuitvoering te geven aan de
wijziging van de Statuten voor
zover dat zijn positie als alge-
meen directeur aantast. Ook de
inwerkingtreding van de direc-
tie- instructie moet worden op-
geschortenermoet eerstoverleg
fevoerd worden. Dit allesonder

wangsom van 10.000 gulden

Eer dag dat het Sehos- bestuur
etvonnis niet nakomt.

Samander moet fooiiers op weg
naar Bottelier verwijderen

WILLEMSTAD—De direc-
teur van de begrafenis- on-
derneming El Tribute, Angel
Nieuw,heeft gisteren hetkort
geding over hetgebruik van
de enige toegansweg naar de
begraafplaats Bottelier tegen
Antoine Jacob Samander ge-
wonnen. Rechter mrE.J. van
derPoel bepaalde datSaman-
der binnen 48 uur de door
hem geplaatste boilers op de
toegangsweg naar de beg-
raafplaats moet verwijderen.
Verder moet Samander zich
onthouden van iedere hande-
ling, waardoor deze weg niet
kan worden gebruikt als
doorgaande wegnaar debeg-
raafplaats, zulks op straffe
vaneendwangsom van25.000
gulden voor iedere keer, dat
Samanderzich nietaan ditbe-
vel houdt. Advokaat mr
J.F.N. Winkel trad op voor
Nieuw, terwijl Samander
zichzelf voor derechter ver-
dedigde.

Nieuw is eigenaar van twee
percelen grond te Bottelier,
waarop hij een begraafplaats
heeft gevestigd. Bij de verkoop
van dezepercelen doordefamilie
Ayubi aan Nieuw is in de notai-
rële akte een bepaalde clausule
opgenomen. Daarin is bepaald,
dat de bestaande ongeasfalteer-
de wegen die leiden naar en
langshet landhuisBottelier, als-
mede een ongeasfalteerde weg
naar de westgrens van het per-
ceel, als openbare wegenzijn be-
stemd.Deze wegen dienen tot al-
gemeen gebruik om te komen
van en te gaan naar deCaracas-
baaiweg. Voorts is in deze akte
bepaald, datdeverkochte perce-
len grond bestemd zijn als beg-
raafplaats. Samander is na ver-
koop door familie Ayubi eige-
naar geworden van de overige
gronden van deplantage Botte-
lier, waarover laatsgenoemde
weg loopt. Over deze weg ver-
plaatsen zichbegrafenis-stoeten
enkomen bezoekers vanen naar
debegraafplaats.

BOILERS
Samander heeftonlangs op de-

ze weg vier ijzeren boilers ge-
plaatst, waardoor dedoorgangis
versmald tot de breedte van een
personen- auto. Volgens Nieuw

is dezehandelingin strijd met de
betreffende clausule in dekoop-
akte. Samanders verweer was,
dat hij onbekend was met deze
clausule. Vervolgens stelde Sa-
mander dater een vervangende
weg is, waarmee Nieuw genoe-
gen zou moeten nemen. De.
rechter was echter van mening
dat, afgezien van devraag of de
door Samander genoemde weg
eenbehoorlijkalternatiefvormt,
deze mogelijkheid vooralsnog
niet reêeel is. Een gedeelte van
de weg loopt immers over grond
van de familie Ayubi en deze
heeftvoor deaanleg noch voor de
verkoop aan Samanderreële be-
langstelling. Zonder toestem-
mingvan defamilie kan de weg
dusniet wordenaangelegd.

Samander gaf toe, de boilers
slechts te hebben geplaatst om
Nieuw dwarstezitten. Hij stoor-
de zich aan het feit dat van de
wegtevens alsparkeerplaats ge-
bruik wordt gemaakt en de
weigering van Nieuw om deze
grondvanhem tegeneenzijns in-
ziens schappelijk bedrag te ko-
pen. Een en anderbelemmertSa-
mander naar zijn zeggen in de
uitvoering van zijn verkave-
lings- plannen. Samander heeft

volgens derechter niethetrecht
om obstakels op de wegte plaat-
sen die een belemmering voor
het gebruik van deze wegalsrij-
baanvormen. Uit deovergelegde
foto's bleek dit duidelijk wel het
geval te zijn. Errest een opening
tussen de geplaatste boilers, die
dedoorgangvoor slechts éénper-
sonen- auto biedt, terwijl voor-
heen tenminste twee auto's el-
kaar daarkonden passeren.

25.000 GULDEN
Nieuw is daardoor bij de ex-

ploitatie van de begraafplaats
duidelijk benadeeld, nu de aan-
en afvoer van begrafenis- stoe-
ten enbezoekers op dieplaats ge-
stagneerd is. Hiertegen komt
Nieuw terecht op. Derechter be-
slistedanook dat Samanderbin-
nen 48 uur de ijzeren boilers op
de weg moet verwijderen. Sa-
mander zal aan Nieuw een
dwangsom moeten betalen van
25.000guldenvoor iedere dagof
gedeeltevaneen dag dathij hier-
mee in gebreke blijft. Voorts
moet Samander zich onthouden
van iedere handeling, waardoor
deze weg niet kan worden ge-
bruikt als doorgaande weg met
een breedte zoals deze indertijd
was, zulks op straffe van een
dwangsom van 25.000 gulden
voor iedere keer, dat Samander
zich niet aan dit bevel houdt.
Verder werd Samander veroor-
deeld tot het dragen van de pro-
ceskosten.

Studiedag
crèche-leidsters

WILLEMSTAD- In het ka-
der van het projekt 'Pedago-
gische begeleiding voor creches'
vond onder leiding van Angela
Juliana op 14mei een studiedag
plaats voor de leidsters van ne-
gen creches op Curagao. 'Hande-
narbeid, gebruik makend van
waardeloos materiaal', was het
onderwerp van die dag. 84Deel-
neemsters werkten goed samen
en gavenblijk van veel creativi-
teit. Met karton, papier, klei en
verf werd aangetoond hoe een
kind hetbeste met deze materie
kan omgaan. Zij kunnen nu de
kennisen vaardigheden diezijop
de studiedag hebben opgedaan
over dragen aan dekinderen die
aan hun zorgenzijnovergelaten.

De dag werd georganiseerd
door dedirectiesvan enkele cre-
ches in depersonenvan W. Ber-
geik, Z. Boutismo en G. Maduro.

Ontvluchte inbreker
opgepakt

WILLEMSTAD—De 28-jari-
geE.C. werd door de S.O.D. aan-
gehouden. Vorige week werd C.
bij een inbraak te JanSofat ver-
rast door een politie patrouille.
Zij sloegenopde vlucht. Een van
de twee schoot daarbij met een
vuurwapen op de politie agen-
ten. Wapen en patronen werden
gevonden. Het gelukte C. in
eerste instantie te ontkomen.
Zijnvriend werd terplekke aan-
gehouden. C. is nu ook overge-
bracht naar hetbureau en dere-
cherche onderzoekt dezaak.

INBOEDELS THUISBRENGEN - OVERAL TER
WERELD - IS ONS VAK!

Met ruim een kwart eeuw ervaring beschikt Meyer -
Transportover dekennis, de middelenmaarvooralover InCfCn inMliarVf.!
de mensen omeenbuitenland-verhuizing probleemloos
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Mogelijk door sponsors

Eddy Ras tennistoernooi
met 26 teams aangevangen

ORANJESTAD — Metveel
enthousiasme is in Marlboro
Tennispark het jeugdtennis-
toernooiom deCopaRota tiva
Eddy Ras van start gegaan.

Hetopenings- ceremonieel be-
stond uit de toespraak van de
nieuwe voorzitter van Aruba
Lawn Tennis Bond, drs. Frank
Zaandam, hetvoorstellen van de
26 deelnemende teams in uni-
form van hun sponsor, hethijsen
van deArubaansevlag doorpad-
vinders en het zingen van het
volkslied doorMirugia deCuba.

PROBLEEMLOOS
Tennis- instructeur Eddy Ras,

aan wie het toernooiwordt opge-
dragen, was met zijn gezin aan-
wezigenwerd toegesproken door
de voorzitster van de jeugdten-
nis- commissie, mevrouw Ade-
laida Ponson. Mevrouw Ras
werd niet vergeten en zij kreeg
een boeket aangeboden door de
jongste speler, Erny Stamper.
Eddy Ras sprak woorden van
dankvoor dehuldigingen spoor-
de dejeugdcommissieaan door te
gaan met zijnwerk en vooral er
naar te streven de jeugdzoveel
mogelijk aan internationale
toernooien te laten deelnemen.
Hierna opende Eddy Ras het
toernooi met de eerste service,
dieprobleemloos door dochtertje
Natasha werd beantwoord.

De jeugdcommissie had nog
eenwoordvan dankvoor despon-
sors: Golden Tulip, Holiday Inn,
Superior Tobacco, McDonalds,
Servistar, Coca Cola, Burger
King, PlayaTrading, Syfo,Foga-

Ta, Revlon, Touche Ross,
Cempro, La Comodidad, Dano
Milk, StudioOne,Ling andSons,
Esso Ponton, Interbank, Lee Tai
Trading,Luis Mansur enHubert
Maduro, die het toernooi moge-
lijkhebben gemaakt.

UITSLAGEN
De eerste seriegespeelde wed-

strijden leverde de volgende uit-
slagen: Frans Ponson won van
Jairo Gooskens, Alvin Flanegin
versloegOtmarToppenberg, Dy-
ane Escalona won van Andra
Tromp, terwijl in teamverband
de volgende resultaten geboekt
werden: Golden Tulip — McDo-
nalds 6-2, Interbank—Ling and
Sons4-2, GoldCrown—Sony4-0
en Servistar — Holiday Inn
Grand Casino 4-1. Het toernooi
wordt aanstaande zaterdag en
zondag in Marlboro tennispark
voortgezet.

ORANJESTAD—Conform de
eis van de officier van justitie
werd de buitenlander CR. ver-
oordeeld tot negen maanden ge-
vangenisstraf met aftrek van
voorarrest wegens diefstal van
sieraden, die hij verborgen in
zijn onderbroek Aruba probeer-
deuit tesmokkelen. Toendeman
door de detector op de luchtha-
ven moest gaan werden de twee
entwintig armbandenenelfgou-
denkettingen ontdekt.

Experts Nederlands gevangeniswezen opAruba
ORANJESTAD — In het ka-

der van de bouw van de tweede
fasevan denieuwegevangeniste
San Nicolas zijn Schouten,
plaatsvervangend hoofd, en Tij-
deman, waarnemend hoofd di- ,
rectie Gevangeniswezen in Ne-

derland, naar Aruba gekomen
om de helpende en adviserende
hand te bieden.

Schoutenzal ook adviezen ge-
ven over de chronische psycho-
paten diein handen van deJusti-
tie vallen. Tijdeman zal zich be-

zig houden met de verhuizing
naar San Nicolas. In gezelschap
van dedirecteur Openbare Orde
en Veiligheid, Urbano Maduro,
brachten beiden een kennisma-
kings- bezoek aan minister van
Justitie, Watty Vos.

FOR SALE
3 bedroom, 2 bath

HOUSE
in Santa Cruz area, on Long
Lease Property. Large home
with 2 big patios, and beauti-
ful kitchen with all applian-
ces In excellent condition.
Sale includes lovely furnitu-
re if desired.Priced below
value!
Call J.R.Real Estate N.V.

for information 34262.

_____%!
BEKENDMAKING

Wij maken hieronder bekenj
dat ons spaarbankboek
nummer N-32440 alsverlo-
ren is opgegeven.
Eén maand na heden zal ge-
noemd bock als verloren
worden verklaard en daar-
voor in de plaats een nieuw
bock worden afgegeven., ARUBABANK N.V.

FTT!' THE QUALITY CHOICE.

EÉ9 GoldStar
HI-FI STEREO SET 100 Watt

Model GSA-5100
Afls. 895,—
CASH & CARRY
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P.O. Box 389 Oranjestad Aruba _\ _§m WHavenstraat 32 Tel.: 21445/21145 -g (S\
Fergusonstraat4l Tel.: 23555/33430
Tomatensfraat z/n Tel.: 23555 ____"_*_ _*_ ï ■ _■ _*^v. Zeppenfeldstraat 8 Tel.: 46016/45635 I ClOl I O

r-| "May" Discount Specials"]—

SEEING fËM
ISBEUEVING! *__*_.

REG. SALE
DOMINO VERF, PLASTICO GAL. 20.50 16.40
DOMINO VERF, PLASTICJÖ 5 GAL, BLANCO OSTRA 120.00 84.00
DOMINO VERF, PLASTICO 5 GAL, BLANCO 95.00 76.00
SAVOGRAN PAINT REMOVER 35.70 28.55
DIRTEX SPRAY CLEANER FOR WINDOWS, MIRRORS 8.15 6.52
HATCHET FOR CARPENTER 24.55 19.65
BENCH VISE #94472 142.80 99.95
PLANE H1 205 56.10 44.88
PROPANE FUEL CYLINDER 9-15 7.32
PORTABLE COMPRESSOR V_HP 400.00 300.00
BLACK & DECKER DRILL V." - 7043 75.00 52.50
CHROOMPLATED PIPE TRAP IV." 16.85 10.11
SCHARNIER PA PORTA 3Vi x 3 V_ COLOR GREY 4.60 2.76. THOMSON WATER SEAL EXTERIOR STAIN ALL COLORS 25% DISC.

SPECIAL 15% CASH INTRODUCTION DISCOUNT ON:

GYPSUMWALL BOAFK) V_" x 4' x 12' REG
»_"x4*x 8' M.R.

WESTERN RED CEDAR "SCHROOTJESHOUT", TERMITE PROOF. VERY
ATTRACTIVE; EASY TO INSTALL (ALSO AVAILABLE IN MAHOGANY) ON
WALLS AND CEILINGS.

MAHOGANY LUMBER FOR YOUR DOOR- AND WINDOW FRAMES.

,"O.S.a" BOARD »/4" x 4' x 8' TONGUE AND GROOVE UNDERLAYMENT
FOR YOUR ROOF.

ALL THIS AND LOTS MORE ONLY AT:

_____W____-_-_l-------------l-----l------------->^i^^ii^-H--l_-i--i___--_i--------------i---

VJ& Een graag
\GB^ geziene gast

|^\ Communie- \

Mercurius Trading
J Company
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ARUBA DAILY
! ENTERTAINMENT j
o - o

°.^__-f'l*_'^-. Aruba's Hott««tLate Night Disco. _
° 'ATV* 7 'f~^ You can «ta"0810 the ,atest disco sounds or just have a o

° \fmTZg^J drink, maybe play a game of pool, pingpong, pinball or °
o I n even darts in our «j
° eV'«r NEW QIANTBILLIARD PALACE. _
i asassL. ©*>>.**© pïsbs-A j
° Detopnightclub Takeaway tel.: 33541 AaWSSA °
0 van Aruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. °
O m*^^^^^m*m"~^^^***********^*****************^*************^*****»^^

1 YOU ARE INVITED /(Tèi ar^_c__San -to dine at one of Aruba's top V_^MlSS^,*£^o °S restaurants J^EIF~■,',"

'[ FAfl^MfiMTO OeorgeWillem. .
Wilhelminastraat 7 Cynthia Scott °

0 Daily from 6.00-11.00 A<*. by our swinging House- «

_ marble stone. except Mondays 2
0 " ■.*.■"#"-*.-»-'■"-. Cl_bopenfrom9:o-p.m._ll_:ooa.m, oo FOr reservations Call: _<,_,charge show-time $7.50 min. 2drinks perperson °.-..Ad . °o Ava^t-t . Forreservations pleasecall 33555 o

1 Gezellige sfeer, goede service ~~°_ vindt Uin \
o restaurant Wijverwachten U voor lunch ;
0 Ov ~1 (12.00-3.00), HAPPY HOUR *O__NQ/_A (6.00-7.00) of dinner (18.00-o
0 23.00). °
1 <WTWEtyLMMQ>K Telefoon 22977 of 27833. «

" £7 ' *I tofc-^fiß^ Res*au"'ant Warung Djawa I
° jMfISLW-W Boerhaavestraat 4 °I (Sax »W._!fltmint Tel.: 33928
° HetRestaurant met °_ Indonesischeallures, zonderpretenties. I

i Boulevard Theatre
o °o o

il I. r
o -■■■ °
o o

o °
° Today at l

Today at 8:45 "
o 8:15
D O

! LEONARD |
. PRIVATE PART . I
I LESSONS VI |

%o "o °e °o *
_. Drama -18 yrs. Comedy -18 yrs.
o °o 1 *\ Drive -In HES i
j MY "!

I GIRL I
o '
o TfiriAY at They've got a lot of explaining to do. °

J_u___■ "

_-9-------00008--0----000,-.0- O oóoo 0 QOOOOOOOC-i

LARGE BUSINESS CONCERN
HAS AN OPENING FOR AN

ENGINEER
Requirements : Ample experience in

the engineering field a
must.

Salary : Competitive and commensu-
rate with experience.

Please send resume to this paper by Fri-
day, May 20,1988 under 'Box 975', Nas-
saustraat 110, Oranjestad, Aruba.

r jt

t (mot? wot
WE HAVE OPENINGSFOR

PUBLIC CONTACT PERSONS
TO INITIATE THE CONTACT BETWEEN THE TOURIST AND
OUR DYNAMIC NEW RESORT.
YOU MUSTBE:— ENTHOUSIASTIC— MOTIVATED— SALES ORIENTED— SELF STARTER
-FLUENTIN ENGLISH
WE OFFER:
* JOB SECURITY
* GOOD BENEFITS
* SALARY & COMMISSION & BONUSSES.
EXCELLENT WORKING OPPORTUNITY FOR THOSE WHO
QUALIFY.
CALLRIGHT AWAY FOR AN INTERVIEW. PHONE 27000 EXT
636 BETWEEN 9 -12am. or 1-5 p.m.

OPENBARE AANBESTEDING
DE REGERING VANARUBA

Maakt bekend dat op 10 juni 1988 om 11 .00 uur v.m.
Openbare Aanbesteding zal worden gehouden voor
het project "Verfraaiing Nassaustraat" volgens:

Bestek D.O.W. nr. 7,1988
"Het aanleggen van sierbestrating en het plaat-
senvan plantenbakken en straatmeubilair in de
Nassaustraat".
Verkoop bestek: Het bestek kan vanaf 19 mei

1988 worden verkregen bij de
Directeur van de Dienst voor
Openbare Werken Aruba tegen
deprijs van A’1.500.-.
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AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/14■00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Tetefoon: 24333.

J'oor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.p _eboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
P0LITIE:100.
ALARMCENTRALE: 115.

'OEKERTJES verschijnen op dinsdag en
en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-4.00-17.00 uur worden opgegeven;

"«halve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
jjPmaandag en donderdag voor 10.00 uur"innen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"'"-dagen vrijdag) verschijnen.

OPTICA'S (nachtdienst){jabao brug: Oduber, tel.: 21780."«riba brug: San Lucas, tel.: 45119.

DOKTOREN*anjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tankigenden, Paradera en Sta. Cruz: dokterE.
£>clé,Seroe Pita 54-B, tel.: 23379/28442.
\°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:"okterB. Britt-Croes, viaCentroMedico San"('«.las, tel.: 48833.Jhderarts: dokter Croes, tel.: 27591/24300
TOspitaal).

£entro MEDICO CARABOBO (L.G.
Boulevard, tel.: 21777): de wacht

dokterL.G. Beke-Martinez, Engeland-
7, tel: 24696.

JJ"T GELEKRUIS: Oranjestad: tel.; 23168;r oord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
W.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:J'o2o/48301;SanNicolas: te1.:45906;Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444 (kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
|'B of ander ongeluk gelieve

op tebellen, tel.: 115)

&JOBCOPENWLEVARD THEATER;20.15uurPnVafe/ess(_i (18jr).
":20.45 miTLeonardPart VI (18jr.).

20.30 uurHe'sMyGiri (18 jr.).

ïElearuba
J'OENSDAG: 18.00 Thundercats;

'8-30 CNN international news; 19.30
,rofile of nature; 20.00 Telenoticias;
JO-30 BUVO-forum; 21.15 Special:
?fom the horses mouth»;22.13 Larry
Jng show; 22.15Showbiztoday (CNN);
f-00 Moneyline; 23.30 Sports tonight;
«♦"00 Sluiting.

&ONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
'=■30 CNN international news; 19.30
Jwgazine international; 19.55Sporttot-*>: 20.00Telenoticias; 20.30 Miniserie;
p 130 Tales of the unexpected; 22.00
js"yKing show; 22.45 Showbiz today
pN); 23.00 Moneyline; 23.30 Sports
■"night; 24.00 Sluiting.

Golden tulip arubaCaribbean
'8-00-21.00 uur"Hotelzaalvoetbal Tourna-*wit" m.m.v.Brassband "The good guys".

&VERSENfUGHT INFORMATION CENTER: dage-
te geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
*finformatiesvia verkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
p-00uurper daggeopend(alleen geslo-
Snvan zondag 20.00uur tot maandagmor-
9en 07.00uur).

?OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
.'*AL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45'8.30-19.30 uur.

WILHELMINA FONDS (tel.:
£4652/22817): informatiecentrum
?°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraat 8 (boven).

USANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedereJaandagvan 19.30-20.30uur cursus voor
Eerderden envan 20.30-21.30uurFranse

dinsdagvan 20.00-21.00 uurcon-J^atielessen; woensdagvan 19.00-20.00„*cursus voor beginners - Colegio Aruba-
*■ tokaal 61 /62.

«I^ANIS (afd. Oranjestad): 19.30 uurniermeeting - Bushiri Beach Hotel.
JNieuwapostolischekerk (Schu-

12): 19.00uur kerkdienst.

TuSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
i_-Stijden maandagt/mvrijdag van 09.00--,5-00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-- '5-00uur.
?. .REAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-,^KS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
i, verdieping): iedere werkdag van 07.30-JOO/13.00-16.30uur (ook mogelijk af-haak terhaken viatel.: 23145 of 25111).

KIBRAHACHA (dagverblijf
Vb tr bejaarden): openingsuren dag-nS'ulijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
>.30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat

28159).

rIpELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
«MAN NAOBRA»:elkegaandag en donderdagvan 09.00-12.30

\J .elegenheid om producten te kopen bij
1Antrum te Piedra Plat 97-A.

SPORT
ZWEMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'
(dinsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
zwemlessen - Golden Tulip Aruba Caribbe-
an Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen (
dipl. A,B. C, D, E en F) voorkinderen en vol-
wassenen - POVA-zwembad.

EEN JOBCENTER
MinisterWattyVos van Justi-

tie liet daarnahet standpunt ho-
ren, dat eerst het jobcenterzal
worden ingeschakeld, wanneer
debenodigde werkkrachten niet

beschikbaar zijn en indien het
jobcentereen "clearance" geeft,
danpas kan deregering overwe-
gen een tijdelijke vergunning te
geven.

Hij haalde in dit verband aan
datbijvoorbeeldvoor hetwerken
en het verlengen van eenkraan,tijdelijke vergunning aan een
vreemde arbeidskracht werd ge-
geven, omdat op het ogenblik
dergelijke kracht met die erva-
ring op Aruba niet beschikbaar
was.

ORANJESTAD- Met de
KLM is debekende Nederlandse
artiest Andre van Duin gister-
middag naar Nederland terug-
gekeerd. De Amigoe berichtte
gisterenreeds hoeenthousiasthij
was over zijnArubaanse vakan-

tieinGolden TulipAruba Carib-
bean hotel en heeftplannen om
overenige maandenAruba weer
aan te doen. Bij de foto: Andre
van Duin met degeneral mana-
gervan Golden TulipAruba Ca-
ribbean hotel Dick Nijhoff.

Ingezonden stuk-schrijfster wel veroordeeld
Ex-MEP gedeputeerden
verliezen tegen Extra

ORANJESTAD — Het Hof
van Justitie heeft de vorde-
ring van de ex MEP gedepu-
teerden Nelson Oduber, John
van derKuyp en Frank Crocs
tegen het ochtendblad Extra
en dienst redacteur Toko
Winklaar, verworpen.

Deze MEP- vordering werd al
in eerste aanleg verworpen en
heeft te makenmet een inExtra
gepubliceerd ingezonden stuk
van mevrouw Miriam Croes
waarin Oduber, Van derKuyp
en Croes een deel genoemd wer-

den van de door het vorige Be-
stuurscollege gepleegde corrup-
tie. Het MEP-trio eiste schade-
vergoeding van vijftienhonderd
florin elk.

De schrijfster van hetingezon-
den stuk, Miriam Croes die na
het vonnis in eerste aanleg een
rectificatie lietplaatsen, werdop
dinsdagdoorhetHofveroordeeld
om terzake beledigingaan Odu-
ber, Van derKuyp en Croes elk
een bedragvan duizendflorin te
betalen. Zij werd ook veroor-
deeld in deprocep- kosten.

Door UNDP georganiseerd
PPA boos over uitsluiten
van deelname olie-seminar

ORANJESTAD — Benny
Nisbetzond gisteren namens
de PPA een boos telegram
aan premier Henny Eman en
minister van Economische
zaken Don Mansur. In het te-
legram protesteert Nisbet te-
gen het feit dat de PPA niet
uitgenodigdwerd doorhetse-
minarvan hetUnited Nations
Development Program
(UNDP) over Oliezaken.

Het seminar is vandaag van
start gegaan in Bushiri Beach
hotel.VolgensBenny Nisbetwas
er het plan om allepolitieke par-
tijen uit te nodigen. Dit plan

werd niet aangenomen en de
PPA en de PDA werden daarna
geschrapt, aldus de PPA- voor-
zitter. Hij steltverder in zijn te-
legram, datde AVP altijd gepre-
diktheeft dat Oliezaken een na-
tionale aangelegenheid moet
zijn.

Onafhankelijkheden die nie-
mand vertegenwoordigen wor-
den uitgenodigd en politieke
partijen als de PPA met 39 be-
staansjarenen metmandaatvan
het volk worden buiten de deur
gehouden, aldus Benny Nisbet.
Hij zei te verwachten dat de mi-
nisters alsnoghunbesluit in her-
overwegingzullen nemen.

Over tijdelijke sluitingAmericana casino
Minister Mansur: Bohica
moet akkoord bereiken FTA

ORANJESTAD—Dekwes-
tievan sluitingvan hetcasino
van Americana Aruba hotel
voor een kleine zes maanden
om verbouwingen uit te voe-
ren, werd volgens minister
van Toerisme, Don Mansur
door de casino- vergun-
ninghouder Bohica nv niet
voldoende besproken met de
vakbond FTA.

De vakbond heeft namelijk de
regering, die de vergunning aan
Bohica nv gaf, verantwoordelijk
gesteldvoorhetverliesvanwerk
van 75 casino-werknemers van-
wege de sluiting.

Minister Mansur haalde aan,
dat indecasino- vergunning van
Bohica staat, dat de regering
toestemming moet geven voor
tijdelijke sluiting. De minister
zei, dat een overeenstemming
met de vakbond mogelijk is. In
gevaldeze nietbereiktwordt,zal
deregering geen toestemming
geven het casino te sluiten. Be-
sluit Bohica toch het casino te
sluiten, dan isBohica van te vo-
ren alverzekerd datzij geentoes-
temmingzalkrijgen omhetcasi-
no t; heropenen en zal haarver-
gunning worden ingetrokken.

Oud-ministerKelly
Bermudez zit er naast met
benoemingskwestie bij Setar

ORANJESTAD—lneenre-
actie noemt Statenlid Pedro
Kelly de uitlating van minis-
termrAngelBermudez dathij
(Kelly) op5 augustus 1986 als
minister in de ministerraad-
vergadering ermee akkoord
ging dat de betrokken minis-
ter personeelb\j de Setar be-
noemt, bezijden alle waar-
heid.

Volgens Kelly nam de minis-terraad op 5 augustus 1986 ten
aanzien van personeels- benoe-
mingbij Setar het volgende be-
sluit: De directeurvan Setar be-
richten, dat de wettelijke
grondslag en structuur van de
Setar op korte termijn zullen
worden aangetast, conform het
beleid van deregering in deze.
Vooruitlopend hieropzullenoer-

soneels- benoemingen niet mo-
genplaatsvinden dan in overleg
met deregering door tussen-
komst van de betrokken minis-
ter, waarbij echter benoeming
van midden en lagerkader voor-
alsnog nietzal plaatsvinden.

Volgens Kelly houdt dit be-
sluit in, dat de Setar- directeur
personeel in dienstkan nemen in
overleg met deministerraad via
de Setar- minister en dat ditbe-
sluitabsoluutniet impliceert dat
de Setar- minister personeel in
dienstneemt. Een andere waar-
heid volgensKelly is, datin feite
de StatenledenWerleman en
Jansen voor de screeningzorgen
bij benoeming van Setar- perso-
neel. Dit wordt door minister
Bermudez ontkend, terwijl het
waar is, aldusPedroKelly.

Setar-personeel
ORANJESTAD — In een

oproepaanhetpersoneel van
de Setarwjjst vakbondslei-
der M.A. Tromp erop dater
plannen bestaan datnet per-
soneel van de Setar derege-
ring zal benaderen om de uit
vijf personen bestaande
Raad van Bestuur in zijn ge-
heel naarhuis te sturen.

Voorgesteld wordt een Raad
van Adviesvoor dedirectie tebe-
noemen, waarin zeker de vak-
bond Sepa, dienu nietin deRaad
van Bestuur vertegenwoordigd
is, eveneens te benoemen. Het
verwijt wordt nog geuit dat de
vijf leden van de huidige Raad
van Bestuur geen enkele klasse
van kennis hebben wat de Setar
betreft, met alle gevolgen van
dier».

ORANJESTAD _ Matias
Bartels Daal en ing. Chris Dam-
mers, van de luchthaven/
luchtvaartdienst, vertrokken
dezeweek naarMiamiomAruba
te vertegenwoordigen op de In-
ternational Airport Safety Con-
ference and Exhibition". Deze
conferentie die tot vrijdag duurt
wordtgeorganiseerddoor de"Fe-
deral Aviation Administration"
(FAA) in samenwerking met
"Dade County Aviation De-
partment", Air Transport Asso-
ciation of America en Airport
Operators Council International
(AOCI).

RKC toch
naar Aruba
ORANJESTAD — De Ne-

derlandseeerste divisievoet-
bal- kampioen RKC speelt
toch opAruba.

Niet tegenLa Fama zoals eer-
der veracht werd, maar tegen
Dakota diekoploper is in de hui-
dige competitie. De RKC-
Dakota wedstrijd wordt op zon-
dag 22 mei om vier uur in hetWilhelmina Stadion gespeeld.

FTA-VOORZITTER VERONTWAARDIGD
Minister Vos: eerst joncenter inschakelen
Deining over inzet van
Italiaanse arbeidskrachten

ORANJESTAD—FTA-leiderAnselmoPontüius heeft
bij de regering een fel protest aangetekend tegen Itali-
aanse werkkrachten diedoendezouden zijn een terrein
langs deSaskiwegschoonte makenendaaropeenbarak
te plaatsen, welke tot onderdak van de Italiaanse
werkkrachten moetgaan dienen dieondermeer zouden
gaanwerkenbijRamada Innhotelen FishermenResort.

De FTA voorzitter die zich ter
plaatse op de hoogte stelde was
niet te spreken over de omstan-
digheden waaronder deze men-
senmoetenwerken. Schaftenon-
der een kwihiboom, geen toilet-
ten met alle gevolgen vandien.
Een verontwaardigde FTA voor-
zitter liet horen: "Er is geen
controle, devreemdelingen doen
wat ze willen". In een telegram
tekent de FTA dan ook protest
aan en wenst zonder uitstel een
bespreking om te weten te ko-
men wat er nu wel gaande is.

In Telenoticias verklaarde mi-
nistervan Publieke Werken drs.
Frank Booi, dat hij niet op de
hoogte vaneen en anderwas. Hij
stelde zich gistermiddag per-
soonlijk terplaatse op dehoogte.
Inderdaad wordt op een stuk
schoon gemaakt terrein een ba-
rak gebouwd, doch dit geschiedt
op een terrein dat niet van de
overheid is doch eigendom van
de leden van de joodse ge-
meenschap. Deze sloot een over-
eenkomst om dit terrein ter be-
schikking te stellen van de aan-

nemersvan bovengenoemdepro-
jecten. Men zou dit gebruiken
voor opslag van materiaal. Als
men er een barak opzet, aldus
minister Booi, dan betekent dit
nog geenszins, dat deregering
toestemming voor huisvesting
daarin heeft gegeven.

Ing. Engelbrecht na bezoek conferentie:
Caracas wil samenwerken
op gebied milieu-beheer

ORANJESTAD —Het Ven-ezolaans departement van
Milieu Educatie is bereid
Aruba bij te staan in deintro-ductievan milieu vorming op
lagere/hogere scholenenuni-
versitair niveau. Dit ver-
klaarde de directeur van Mi-
lieubeheer, ing. Gerald En-
gelbrecht, die onlangs in Ca-
racas aanwezig was op een
conferentie op hoog niveau
inzakehet milieubeleid inLa-
tijns Amerika.

Engelbrecht verklaarde ver-
der dat op de conferentie, diein-
geleid werd door de Venezolaan-

se president dr JaimeLusinchi,
de directeur van de Venezolaan-
se Milieu laboratoria aangebo-
den heeft op verzoek van Aruba
een samenwerkings- verband
aan te gaan.Erwordt een milieu-
effectonderzoek verrichtnaar de
verontreiniging van koolwa-
terstoffen en andere vervuiling
in de zuid- oostelijke wateren
van de Caribische Zee, in de ge-
bieden Aruba, Barbados, Domi-
nica, Grenada, Nederlandse An-
tillen, St.Lucia, St. Vincent, Tri-
nidad en Venezuela. Dit project
wordtgefinancierd doorhetUni-
ted Nations environment prog-
ram (UNEP) en Venezuela.

MINISTERIE BEZOEK
Engelbrecht vernam van de

algemeen secretaris van het mi-
nisterie Milieuzaken en natuur-
lijke bronnen A. Mendez Torres,
dat minister ing. Guillermo Fi-
nol, van genoemd ministerie, de
regering van Aruba zou kunnen
bezoeken op verzoek van de be-
trokken minister op Aruba om
het één en ander over het Vene-
zolaans ministerie uit tezetten.

Op de conferentie werd Aru-
bas lidmaatschap van UNEP om
financiële steun te verkrijgenbij
milieu projecten aanbevolen
door de coordinator van de
UNEP voor het Caribisch ge-
bied. Tevens werd een copie van
Aruba's aanbevelingen en het
ontwerp van het boek Nos am-
biente 2 algemene vervuiling
Aruba alsrichtlijn bij devoorbe-
reidingen voor de UNEP- be-
sprekingin september 1988voor
het Caribisch gebied, verzocht
door de UNEPcoordinator.

Financiering grootprobleem

Vijf sportbonden
denken aan Seoul

ORANJESTAD—Voormo-
Selijke deelname aan de

lympische SpeleninSeoel—
gisteren was het de laatste
dag datde bonden op Aruba
konden inschrijven bij het
Olympisch Comité Aruba
(AOC) — hebben vijf sporten
laten weten interesse te heb-
ben, te weten: schermen,
kunstzw emmen, judo,atle-
tiek en boksen.

Devoorzitter van hetAOC be-
vestigdeeenen anderaan depers
dochliet wel horen dat het nog
lang niet zeker is of Aruba ook
zal deelnemen en met welke
sporten. Hetgrote probleem zijn
de financiën. Gerekend wordt
dat voor iedere atleet die naar
Korea moet gaaneen bedragvan
ongeveer tienduizend florin no-
digzalzijn. En datgeld heefthet
Arubaanse Olympische Comité

zeker niet. De grote onkosten
zijn dereiskosten naar Korea.

Tot eind juniheeft Aruba nog
dekans Seoel te laten weten uit
hoeveel leden de Arubaanse de-
legatie zal bestaan. Het AOC
gaat numet deregering over de
financiën overleggen, waarbij
verwacht wordt dat ook de bon-
den de nodige bijdrage zullen
kunnen leverenom dekosten te
dekken. Reeds eerder heeft mi-
nister voor Sportzaken Watty
Vos laten horen, dat het alle-
maal wel mooi is om een Aru-
baanse delegatienaar sport- ont-
moetingen in het buitenland te
sturen, maar dathet niet alleen
gaatomhetbetalen,maarvooral
ook dat de atleten in staat moe-
ten zijn op niveau Aruba bij in-
ternationale sport- ontmoetin-
gente vertegenwoordigen en wij
geenflaters mogen slaan.

Juliana stichting ontbonden
Kapitaal beschikbaar gesteld
van jeugden buurtcentra

ORANJESTAD — De drie
overgebleven bestuursleden
van de Koningin Juliana
stichting hebben besloten de
stichting te ontbinden. Het
bedrag van 25.000 florin dat
de stichting nog over had
werddinsdagmorgenaaneen

aanuu jeugd- en buurtcentra
geschonken.

De Koningin Juliana
stichtingwerd in 1956opgericht
met het doelom jeugdcentra op
Aruba tebevorderen en als coor-
dinator hiervan op tetreden. De
eerste activiteit van deKJS was

de oprichting van het
jeugdcentrum Tanki Leendert.
Een van de Lago verkregen ba-
rak diende als clubhuis van
jeugdcentrum Tanki Leendert,
terwijl deKJS uit verzamelde
fondsen een basketbal- baan en
andere faciliteiten aanlegde.

OBSTAKELS
Dit jeugdcentrum draaideeni-

ge tijd zeer goed doch vanwege
verschillende ondervonden
obstakels slaagde deKJS er niet
in zijn einddoel te bereiken. In
1977 vernielde een brand deba-
rak vanhet jeugdcentrumTanki
Leendert en sindsdien bleef de
KJS voor vele jareninactief.

Inde loop derjarenvertrokken
enkele bestuursleden van de
KJS van Aruba terwijl weer
andere bestuursleden kwamen
te overlijden. Uiteindelijk ble-
ven alleen over de heren Jan
Beaujon (voorzitter), Joseph du
Bois (secretaris) en Fedi Eman
(penningmeester), die het be-
sluit namen de stichting te ont-
binden maar niet voordat het
terreinteTankiLeendert datten
name stond van deKJS aan het*
jeugdcentrum Tanki Leendert
werd overgedragen.

Op verzoek van Washington

Drugsbaron Triana op
Aruba aangehouden

ORANJESTAD — Op ver-
zoekvan deVerenigde Staten
is de 38-jarige Colombiaan,
AlvaroTriana, door de justi-
tie op Aruba aangehouden.

Het aanhoudings- verzoek
werd gedaan omdat twee maan-
dengeledenreeds in de Verenig-
de Staten een aanhoudingsbevel
was uitgevaardigd wegens be-
schuldigingendat het een grote

jongenin dedrugshandel zouzijn
en ondermeer zou behoren tot
een drugskartel in Colombia.
Triana zouAruba ondereen val-
se naam zijn binnengekomen.
Hij kwam met zijn echtgenote
van het Venezolaans eiland
Margarita waar hij zijn honey-
moon haddoorgebracht.

Triana's gangen werden na
vertrek uit Colombia door de
DEAnagegaan, dochin Venezu-
ela kon men weinig doen omdat
de Venezolaanse wetten derge-
lijk aanhoudings- verzoek niet
toestaan. Toen het echtpaar
naarAruba vertrok werd Aruba
om aanhouding en uitlevering
verzocht. Nadat zijn echtgenote
naar Colombia was terugge-
keerd werd Triana op de Aru-
baanse luchthaven aangehou-
dentoen hij naar Curagao wilde
vertrekken. Hij werd in af-
wachting vanzijn uitlevering—
het officiële uitleverings- ver-
zoek tussen deVerenigdeStaten
en Aruba is inmiddels op gang
gebrachtvia Den Haag— onder
extra bewaking in het Huis van
Bewaring opgesloten.

ORANJESTAD —Ruim
achthonderd afgevaardigden uit
het Caribisch gebied en elders
worden verwacht op de volgende
maand op Aruba te houden con-
ferentie van CaribbeanHotel In-
dustry Conference (CHIC). De
conferentie wordt gehouden van
11 -17 juni. Een van de hoogte-
punten tijdens de conferentie is
de mini- carnavalsparade op 16
juniomnegen uur's avondsopde
weg tussen het Aruba Concorde
hotel en het Aruba Holiday Inn.
De parade zal worden opgeluis-
terd doortwaalfmuziekbands en
drie muziek- geluidsinstallaties
langs deroute.

DONATIES
Besloten werd het bedrag van

’.25.000,- te schenken aan
jeugdcentrum Tanki Leendert
(’.5000,-), Centro di Barrio
Noord, jeugdcentrum Piedra
Plat, Centro di barrio Dakota,
Centro dibarrioBrazil enCentro
di barrio Lago Heights, elk een
bedrag van vierduizend florin.
Deze cheques werden dinsdag-
middag ten huize van voorzitter
Jan Beaujon door de pen-
ningmeester Fedi Eman over-
handigd aan de vertegenwoordi-
gers van voornoemde jeugd- en
buurtcentra.

woensdag 18 mei 1988
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Ondanks druksenaat tegen akkoord
Reagan wil Noriega via
overleg uit Panama krijgen

WASHINGTON-De Ame-
rikaanse senaat heeft hetWit-
te Huis dinsdag opgeroepen
het niet op een akkoordje te

fooien metde sterkeman van
'anama, ManuelAntonio No-

riega. In Amerikaanse rege-
rings- kringen werd vorige
week bekend dat overwogen
wordt de aanklacht wegens
handel in drugs tegen Norie-
gatelaten vallen indienhij be-
reid zou zijn zijn greep op de
macht op te geven.

De senaatB- resolutie werd
aangenomen met 86 stemmen
voor en tien tegen. Eerder aan-
vaardde de senaat met 95 stem-
men voor en0tegeneenresolutie
waarin wordt bepaald dat dePa-
riamese verdeditrines- macht

(PDF) geen Amerikaanse steun
meer dient tekrijgen zolang No-
riega, de Panamese chefstaf en
de feitelijke machthebber in het
Middenamerikaanse land, het
veld nietheeft geruimd.

Stanley Morris, de directeur
van de Amerikaanse politie-
eenheid, Marshals Service, deel-
de dinsdag meedat als de onder-
handelingen met Noriega niets
opleveren, hijopdrachtzalgeven
de Panamese generaal op te spo-
ren en aan tehouden. "Er zijn in
Florida twee arrestatie- bevelen
tegen Noriega uitgevaardigd.
Wijzijn nogalbedreveninderge-
lijke zaken", aldus Morris. Hij
ontkende dathij bezig was druk
opde Panamese leider op te voe-
ren. Ook wilde Morris niet in-

gaanopwelke wijzegetrachtzou
worden Noriögavoor het Ameri-
kaanse gerecht tekrijgen.

REAGAN HOUDT VAST
President Reagan verklaarde

echter, ondanks de toenemende
druk het nietop een akkoordje te
gooienmet Noriega, vast te zul-
len houden aan het voornemen
hem via onderhandelingen zo
ver te krijgen dat hij weggaat.
"Nee, ik kom niet terug op wat
wij van plan zijn. Wij zijn in het
midden van serieuze onderhan-
delingen", aldus Reagan in een
verwijzing naar de gesprekken
die achter de schermen plaats
vinden tussen Amerikaanse di-
plomaten en afgevaardigden
van Noriega.

AANSLAGBOOT
De 61 jarigeBosch is van oor-

sprongCubaan. Hijkwam in het
jaar1960naar deVerenigde Sta-
ten toen Fidel Castro aan het be-
wind was gekomen op Cuba. Hij
vestigde zich in het gebied van
Miami, waarzich duizenden Cu-
banen een bestaan proobeerden
op te bouwen nadat zij uit Cuba
debenen hadden genomen.

Hij werd schuldig bevonden
aan het samenzweren voor het
plegen van een aanslag tegen
buitenlandseboten en aan het

schieten met een geweer in 1968
tegen een Poolsevrachtboot wel-
ke in Miami was afgemeerd na
eerder een bezoek te hebben ge-
brachtaan Cuba. Hij zatviervan
detien jarengevangenisstrafuit
in de VS. Hij bekende dat hij de
voorwaardelijkevrijheid had ge-
schonden waarna hij naar Zuid
Amerika afreisde in 1974.

VLIEGTUIG- SABOTAGE
1 Eenmaal in Latijns Ame-

rika werdhij beschuldigdvan
het beramen van de aanslag
opeen Cubaans vliegtuig met
daarin een sport- delegatie.
Als gevolgvan dezesabotage
kwamen 73mensen om hetle-
ven toen het vliegtuig in de
Caribische zeestortte. Hij zat
toen elf jaarlang ineen Vene-
zolaanse gevangenis, in wel-
ke tijd derechtszaak zich af-
speelde bij de Venezolaanse
krijgsraad en laterbij debur-
gerlijke rechter in Venezuela
tegen de medeplichtigen aan
dezemeervoudigemoord. Ui-
teindelijk volgde voor hem
vrijspraak. Orlando Bosch
die nimmer hetAmerikaanse
burgerschap heeft aange-
vraagd keerde naar deVS te-
rug, zij het illegaal, nadat hij
infebruari uitdeVenezolaan-

se gevangenis was ontslagen.
Sindsdien is hij in de VS aan-
gehouden.

De raadsman van Bosch,
George Yoss, die bevreesd
was dat zijn cliënt onmiddel-
lijk aan Cuba zou worden uit-
gewezen door de Migratie
heeft daarop een rechtszaak
aangespannen om deze de-
portatie te voorkomen. Het
onderzoek door districts-
rechter William M. Hoeveier
wees uitdaterbij deMigratie
geen plannen bestaan om
Bosch onmiddellijk het land
uit te zetten.

Verdacht sabotage Cubaans vliegtuig

Orlando Bosch in
handen Migratie VS

MIAMI — De anti Castro-
militant OrlandoBosch is aan
de Amerikaanse Migratie-
dienst ter beschikking ge-
steld welke zal mogen bepa-
len wat er met de man moet
gaan gebeuren en of hij ver-
der als vrij man kan gaan le-
ven in deVerenigde Staten.

Wij dragen hem over aan de
Migratie, aldus Torn Kowalski
als woordvoerder van de com-
missie voor voorwaardelijke in-
vrijheidsstelling op erewoord in
Atlanta. Maar dit wil niet zeg-
gen dat Orlando Bosch nu zo
maarhetcorrectie-centrum mag
verlaten en wordt toevertrowud
aan zijn familieleden in Coral
Gables. Internationale

vluchtelingencommissie
voor

Surinamers
SAINT LAURENT — Er

wordt hetkomende weekein-
de een internationale com-
missie samengesteld die de
Surinaamse vluchtelingen in
Frans Guyana moet helpen
terug tekeren naar hun land.

In deze commissiezittenverte-
genwoordigersvan deVerenigde
Naties en van de Franseen Suri-
naamse regeringen. Dit werd
dinsdagmeegedeeld door deVN-
gedelegeerde voorZuidAmerika
Georges Gordon-Lenox. InPara-
maribowordt ditweekeinde een
akkoord gesloten over de repa-
triëring van de ongeveer tien-
duizendSurinaamsevluchtelin-
gen die sedert juli 1986 Surina-
mehebbenverlaten,namelijkna
het begin van de opstand van
Brunswyk en zijn Jungle- com-
mando. Derepatriëring gebeurt
opbasis van vrijwilligheid en er
moeten garanties zijn voor de
veiligheidvan debetrokkenen.

Nederland-connextion

Cocaine-zaak
aangehouden

ORANJESTAD — Voor de
rechter stondterecht de 48 ja-
rige J.K, die ervan beschul-
digd werd in 1987 en 1988
cocaïne inzijn bezit tehebben
gehad en naar Nederland te
hebbengeëxporteerd.

De officier van justitie legde
aan de rechter en de raadsman
van verdachte mrRuud Offringa
een telefax over die uit Neder-
land werd ontvangen, waaruit
bleek dat de cocaïne onderzocht
was door een laboratorium en
pure cocaïne bleek te zijn. Aan-
geziennog meer inlichtingen uit
Nederland worden verwacht
hield derechter debehandeling
van de zaak voor veertien dagen
aan. Op 27 mei zal de behande-
ling worden voortgezet.

Nieuws in vogelvlucht
MOSKOU — Een SU-jurist lan-

ceerdehet ideevan een nieuwe orga-
nisatie bestemd voor mensen die
geen lidzijn van de heersende Com-
munistische partij. Het zou niet de
bedoeling zijn dat dit een oppositie-
partij wordtmaar omeen orgaan dat
ideeën doorsluistvan de niet- partij-
leden naar de overheid.

WASHINGTON — Het drugspro-
bleem is een derbelangrijke onder-
werpen in de verkiezings- strijd tus-
senDemocraten enRepublikeinenin
de VS. De zwarte burgemeester van
Baltimore, Schmoke, heeft het idee
gelanceerd om soft en harddrugs te
legaliseren. Hij deed dit tijdens een
conferentie van burgemeesters. Er
ontstond wel opwinding over dit
ultraliberaleideemaar integenstel-
ling tot vroeger werd er nu naar ge-
luisterd. Eerder zou men het als
waanzinnighebben afgewezen.

PARIJS — President Mitterand
heeft het parlement ontbonden en
voor juni vervroegde verkiezingen
uitgeschreven. Hij zei dit in een
rechtstreeks door radio en tv uitge-
zonden toespraak. Premier Rocard
hadvrijdag al aangedrongenop een
vervroegde stembus omdatzijn soci-
alistischkabinet geen meerderheid
heeft inhetparlement. De Ieronde is
op 5 juni,de 2eronde op 12 juni.De
socialistenhopenzoeenmeerderheid
tekrijgen in hetparlement. Volgens
een Ieonderzoekkunnenzij op 41 %
derstemmenrekenen; 8 % gaatweer
uiterst rechts stemmen. Financien-
ministerBeregovoy wil de nog be-
staande valuta- bepalingen afschaf-
fen en deFranse franc sterkhouden,
hetbegrotings- tekortverkleinen en
de rente- tarieven in Frankrijk ver-
lagen.

EW DELHI — Op het terrein van
de Gouden tempel in Amritsar in de
Indische deelstaatPunjab is zondag
opnieuwzwaar gevochtentussen In-
dische veiligheids- troepen en ex-
tremistische Sikhs. Nadat 150 men-
sen de tempel hadden verlpten
volgde een langdurige schoten-
wisseling. Of daarbij doden zijn ge-
vallen is niet bekend. Degenen die
zich overgaven hadden 1 week in de
belegerde heiligeplaatsvandeSikhs
gezeten. Zij werden door Indische
commando's opgepakt en geldenals
militanten derSikhs.

*****WARSCHAU — De strijd gaat
doorvoor een economisch, sociaalen
politiek pluralisme in Polen, aldus
Solidariteits- voorzitter Walesa. De
staking op de scheepswerfvan
Gdansk bewees dat men nog steeds
over een geducht organisatorisch
vermogen beschikt maar ook waar
haaronmacht is. Met stakingenove-
rigens lost men geen crises op, zei
Walesa tot de Spaanse krant Diario
16.

*****MOSKOU — De SU- admiraal
Gorsjkov (78) die gezienwordtals de
architectvande moderneSU-vloot is
overleden.Van 1956tot85washijop-
perbevelhebber van de SU- marine.
Hij diende onder 5 partij- leiders.
Toen hij in 56 aantrad bestond de
vloot voornamelijk uit kleine kust-
vaartuigen, nu bestrijkt de vloot de
helewereld.

*****BELGRADO—Voor deduurvan 1
jaar werd Dizdarevic (62) aangewe-
zen als president van Joegoslavië
door het uit9 man bestaande staats-
presidium. Hij is aikomstgisBosnie-
Hercegovina. De presidents- functie
rouleert volgenseen schemazodat al-
le 8 republieken en provcincies aan
de beurt komen. Het Joegoslavische
parlement sprak zich uit tegen een
motie van wantrouwen tegen de
regering van premier Mikulic. De
deel-republieken Slovenië enKroa-
tië wildende motie aan de orde stel-
len maar 3_ der leden was daarte-
gen.In demotiestonddatderegering
niet in staat was de economie een
noodzakelijke impuls te geven.

*****TRAVEMUENDE-HetEG- mi-
nisterieleoverlegover deharmonise-
ringvan deBTW en deaccijnzen in de
EG werdeen fiasco. Londen wil hier-
van nietweten. Deze mislukkingbe-
tekent een grote handicap voor het
tot standkomenvan devrijeEurope-
se markt eind 1992.Erwarenookfor-
se bezwarenvan dekantvan lerland
en Denemarken. Men maakte wel
voortgang met de liberaliseringvan
het kapitaal- verkeer in Europa-
Daarovervaltwellichtbeginjunieen
besluit.

*****ROERMOND—De politieheeft in
barseen oproepverspreidvoor getui-
genvan de aanslagenopBritse mili-
tairen in Roermond en Nieuw- Ber-
gen begin deze maand. Ondanks het
uitlovenvan 1 ton alsbeloning voor
de"gouden tip" in deze zaak iser nog
geenduidelijketip binnengekomen'
Bij die aanslagenvielen 3 dodenen3
gewonden.Hetonderzoekopmunitie
en wapens heeft uitgewezen dat het
vrijwel zeker is dat de IRA ook zit
achter de beschieting van de auto
met3 Britse soldateninRoermond.

PRETORIA—Demensenrechten-
afdelingvan Zuidafrikaanse advoca-
ten gaat campagnevoeren voor de af-
schaffingvan dedoodstraf.Men isbe-
zorgd over het toenemend aantalex-
ecuties.In 87werdener 164Zuidafri-
kanen opgehangen, dit jaarzijn het
eral 59,van wie44zwarten, 14kleur-
lingen en 1 blanke. De doodstraf
wordt altijdgegevenvoor moordten-
zij er verzachtende omstandigheden
zijn. De ZA- pers isgetekend door de
grotematevan censuur. Hetvoortbe-
staan wordt nu bedreigd van
Saamstaan, dat door Nederlands*
katholiekeinstantieswordtgefinan-
cierd.
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UITPVDA
Een ander hoogtepunt in

Drees' politieke leven vond
plaats op24mei 1971, toenhij be-
dankte als lid van dePartij van

de Arbeid. Hij wachtte met zijn
bedankbriefje tot die dag, ver-
kiezingen voor de Tweede Ka-
mer, om de verkiezings- uitslag
niet te beïnvloeden. Zijn stap,
van een man die 67 jaar lid was
geweest van achtereenvolgens
SDAPenPvdA, brachteen schok
teweeg in de socialistische ge-
lederen.

Zijn kritiek gold met name de
opkomst van Nieuw Links bin-
nen de PvdA en de pogingen te
komen tot een progressieve con-
centratiediemoest leiden toteen
vooruitstrevende volkspartij.
Hij verklaarde zijn, door het
PvdA-bestuur als "tragische
vergissing" gekwalificeerde be-
sluitals volgt: "hoe zwaarhetmij
ookvalt departij te verlaten, die
mij in zo ruime mate haar ver-
trouwenheeft geschonken, die ik
gedurendezovele jarennaarbes-
tevermogen heb trachten te die-
nen enwaarvan ik ooknu degro-
tebetekenis niet misken, ikkan
departij opdeweg diezij is inge-
slagen niet in oprechtheid blij-
ven volgen".

POLITIEK DAKLOOS
Drees zou verderpolitiek dak-

loos doorhet leven gaan.Hij sloot

zich ook nietaan bij deuitonvre-
de met dePvdA-koers opgerichte
DS'7O, waarvanzijnzoonWillem
Junior bij de Kamerverkiezin-
gen lijsttrekker werd, hoewel

zijn sympathie er wel naar uit-
ging. Drees Sr. heeft nog even
met de gedachte gespeeld lid te
worden van de Noorse Socialis-
tische partij, om zo lid te blijven

van de Socialistische Internatio-
nale. Hijvond evenwel dathij dat
als oud- minister- president van
Nederland niet kon doen.

Het PvdA- partijbestuur be-
treurde de stap van haar voor-
malige leider in hoge mate en
constateerde dat Drees de ont-
wikkelingen van en in de partij
verkeerd beoordeelde. Ineenre-
actie sprak de PvdA onvermin-
derdrespect uit voor wat Drees
voor departij had betekend.

BOEK
In 1975 verscheen van zijn

hand nog een boek: "Het Neder-
landse Parlement —vroeger en
nu". Hij probeert erin duidelijk
temaken hoe deKamers vroeger
en nu werkten en werken. Een
beeld vanpolitieke verandering.
Tot enkele jaren terug bleef
Drees' meningin zijn algemeen-
heid gewaardeerd. Over vele za-
ken van uiteenlopende aard
werd nog regelmatig zijn com-
mentaar in kranten, tijdschrif-
ten en opradio en tv gevraagd.
De laatste jarenhield Drees zich
afzijdig, vooral omdat zijn ge-
hoor- en gezichtsvermogen sterk
waren teruggelopen.

Op 5 juli 1986 werd ter gele-
genheidvanzijn honderdste ver-

jaardagdoor de PTT een postze-
gel — 55 cent —met zijnbeelte-
nis uitgegeven. Vlak daarvoor
stelde de PvdA als blijk van er-
kentelijkheid jegens de
Staatsman de zogenoemde
"DreeB-beurs" in. Een bedrag
van7.500 guldenvooronderzoek
en studie van de geschiedenis
van het Democratisch Socia-
lisme.

Drees zelf wenste overigens
zijn honderdste verjaardag ver-
der niet uitgebreid te vieren.
Kunstenaar Eric Claus heefton-
langs een standbeeld van Drees
voltooid. Het wordt binnenkort
op de Groenmarkt in het
centrum van Den Haagonthuld.

Drees is op velerlei wijze on-
derscheiden. Hij ontving onder
meer een ere- doctoraat van de
toenmalige economische ho-
geschool (de voorlopervan deEr-
asmus Universiteit in Rotter-
dam) en de University of Mary-
land in deVerenigde Staten. Hij
was drager van het Grootkruis
Nederlandse Leeuw, het Franse
Legioen van eer en het Groot-
kruis van St. Michael en St. Ge-*
orge (Groot-Brittannie). In 1984
ontving hij nog deB'Nai B'Rith-
onderscheiding.

STROESSNER: EERBIED MENSENRECHTEN
Kerkelijke opdracht bij te dragen aan rechten van mens

Paus op bres voor campesinos
Paraguay en hun noodsituatie

ASUNCION—De campesi-
j}°Bmagen niet de dupe wor-sen van de vooruitgang van
jkindustrie, dehandel en de
?ienst- verlening. De

arbeiders hebben
op hun eigen grond.Dit

jfeldepaus JohannesPaulus? Vast tijdens zijn bezoek aan
Paraguay. HU kwam ook op
*oor de eerbiediging van de
Mensenrechten, maar vol-|ens president generaal

Stroessner is er op
pat gebiedgeenvuiltjeaan de. cht en worden dezerechten

geëerbiedigd. Tij-
'siiseenbijeenkomst waarop
o°k de oppositie van
?troessner aanwezig was
?ak depauseen lansvoor de?«taocratie.Erwerdenbij het
?*gin van het pauselijke be-
*°ek ook enige opponentenvan Stroessner opgepakt.

De oproepvoor decampesinos
**8bedoeld voor depolitici en de
potgrond- bezitters van Para-
j^ay.De paus drong erbijhen op
J*ö om een oplossing te zoeken
|0?r de crisiswaarin de land- ar-
".iders zich op dit ogenblik be-
dden. De vooruitgang van

rjdere sectoren zoals de indus-
J*endehandel"magniet deon-

van de boeren
_6l_roten", zo beklemtoonde de
J?us tijdens een Eucharistie-!jering in Villarricaop 150kilo-
reter ten zuidoosten van de
iPofdstad Asuncion. Voor de
pine boeren eiste depausonbe-
s*unerde toegang tot de markt,
j^der achtte hij het wenselijk
t*t "steedsmeer arbeidersgrond

eigendom" krijgen.

SOVIALEHERVORMINGEN

. Oeritnaar Villarricawerd per
ch gemaakt en niet per vlieg-
aÏ 1- vanwege het slechte weer.

8 gevolg daarvanwerd deont-
-1 P^ting met de clerus beperkt
j ' 6en halfuur. Hij drong er bij
£Priesters en religieuzen op
y?^ zich te blijven inspannen

r sociale hervormingen en te

blijven ijveren voor herverde-
ling van de welvaart. "Laat de
stemlozenvoelen dater naar hen
wordt geluisterd enhelp hen die
onrechtvaardig worden behan-
deld, zich te verdedigen", zo zei
depaus tot de clerus.

Dat deze opvatting niet door
Stroessner en zijn aanhang
wordt gedeeld bleek diezelfde
maandag nog. Toen werden de
Amerikaanse pater JesuietDo-
naldBallinger, werkzaamin het
stadje San Ignacio, en zes boe-
ren- leiders opgepakt in Asunci-
on, waar zij in een kerk een de-
monstratieve vasten- actie had-
den gehouden uit protest tegen
hethuidigebewind in Paraguay.
Zij werden aangehouden toen zij
dekerk verlieten. Er deden in de
kerk nogzon 150 mensen mee
aan het vasten. Het gebouw was
door de politie omsingeld.
Dinsdagwerden deaangehoude-
nen weervrijgelaten. Depriester
moest direct terugkeren naar
San Ignacio.

WARE DEMOCRATIE
Verschillendekeren onder-

broken door enthousiast
applaus wees depaus laterop
de dag op hetbestaande ver-
langen naar rechtvaardig-
heid endemocratie, ookin Pa-
raguay. Hij deed dit op de sa-
menkomst van zon vierdui-
zend vertegenwoordigers uit
vele sectoren der ge-
meenschap waarbij ook de
oppositie vertegenwoordigd
was. Tegen hun aanwezig-
heid had deregering eerst
ernstige bezwaren gemaakt.

Volgens de paus is er geen
sprake van vrijheid "als niet
alle burgers werkelijk kun-
nen deelnemeninbelangrijke
besluiten voor de toekomst
van het land. Vrijheid,
rechtvaardigheid en deelna-
me zijn essentiële elementen
van eenware democratie", al-
dus depaus diezich schaarde
achter de oproep vanhetPa-
raguayaanseepiscopaat voor
een nationale dialoog. Deze
gedachte wordt steeds ver-
worpen door Stroessner en
zijn regering.

MENSENRECHTEN
Niet lang na zijn aankomst

had depaus aangespoordtot eer-
biediging van de mensen-
rechten. Hij deed ditonder ande-
re in zijn ontmoeting met de
bisschoppen. Hij bond zijn broe-
ders in hetbisschopsambt op het
hart dat de kerk bijdraagt aan
het helpen respecteren van deze
rechten. Ondermeer door debur-
gers te helpen bij het vrij orga-
niseren van politieke organisa-

ties en ook zo dat de arbeiders
zich ook vrijelijk kunnen orga-
niserenzonder hindernissen.

President Stroessner die
kennelijk debui hadvoelen aan-
komen verzekerde dat de "indi-
viduele en sociale rechten niet
alleen theoretisch zijn geprocla-
meerd maarzij worden ook volle-
dig ten uitvoer gebracht". Als
was het een partij- politieke bij-
eenkomstzo merkte depresident
bij de ontvangst van de paus op
datdeColorados partij dieaande
macht is "al een eeuw bijdraagt
aan de strijd voor de dienst aan
devrijheid, de democratie en de
mensenrechten". Hij verzekerde
de paus verder dat Paraguay
geen lastheeft van de"gesel van
de terreur, van de honger ofvan
de verdovende middelen. Wij
staan voortdurend aan de kant
van hetvolkenzijn danook goed
op de hoogte van zijn onrust en
voldoen aan zijn verlangens".
Ook herinnerde hij eraan dat er
in Paraguay vrije verkiezingen
worden gehouden en dit zonder
fraude.

GENEVE — In een laatstepoging
om voor de SU- VS- top eind deze
maand in Moskou klaar te komen
met de ratificatie van het INF- ak-
koord over de middellangeafstands-
raketten is in Geneve een principe-
akkoord bereikt mbt het toezicht.
Het gaat om technische regelingen
maaromdatdeVS- senaaterniet aan
denkt hetdebatte beginnen over het
INF- akkoordzonderdathet toezicht
duidelijkis geregeldlijktditeen stap
op de goede weg.

Argentijnse generaal moetvoor rechter verschijnen
-j &UEI.OSAIRES— De doorj,®Verenigde Staten aan Ar-
jr&tinieuitgeleverde voor-
hajige Argentijnse generaal
v Suarez Mason zal
*_ _re Argentijnse_, chtbank moeten verschij-
Vg **Ü wordt beschuldigd
j
B*hetschenden van demen-
3rechten ten tijde van het

bewind.
j Mason kwam maan-
!jB in de Argentijnse hoofdstad
~ A Hij wordt ónder meer be-
j «Uldigdvan betrokkenheid bij
_öioord op39mensen. Een ver-
tak van de advocaat van de ge-

taalom de doorArgentinië ge-
citeerde uitleverings- proce-ss nog eenmaal in behande-ld te nemen werd door het

°Rste Amerikaanse ge-

rechtshofafgelopen vrijdag vei-
worpen.

Suarez Mason was comman-
dant van het eerste legerkorps
en gold als een van de be-
langrijkste generaals ten tijde
van demilitaire dictatuur. Over-
eenkomstig de internationale
regels kan Suarez Mason alleen
maar worden berecht voor de
misdrijven opgrondwaarvanhij
door het uitzettende land ver-
volgbaar wordtgeacht. Kort ge-
leden werd de generaal veroor-
deeld tot een schadeloosstelling
van twintig miljoen dollar aan
een Argentijnse staatsburger
die tijdens het militaire bewind
vier jaargevangen heeftgezeten
en diedoor demilitairen van Su-
raez Masosn legerkorpswasmis-
handeld.

Ontwerper noodwet Ouderdomsvoorziening overleden
Onuitwisbaar stempel Drees op Nederlandse politiek

DEN HAAG — Dr. Willem
Dree6 heeft in zijn lange mar-
kante politieke loopbaan een
onuitwisbaar stempel ge-
jjruktopdeNederlandse poli-
"eke geschiedenis en op de
ontwikkeling van Nederland
J>« de Tweede Wereldoorlog,
"nder zijn leiding drong de
'ociaal- democratische partij
'oor heteerst door tot dere-
pringsmacht. Hij gaf medeRiding aan het herstel van
Nederland na de oorlog,
°racht het naar de welvaart
v&n de jaren vijftig en zette
Jet systeemvan de sociale ze-
erheidin gang. Hij was na de
°°rlog in tweekabinetten mi-
nister van Sociale Zaken envan vierkabinetten minister-
President

Een van de voornaamste wa-
l^nfeiten van staatsman Drees

totstandkoming in 1947van

"*noodwet Ouderdoms- vooi _ie-
j.ng, onder zijn verantwoorde-
ïïkheid als ministervan Sociale
|pken. Die noodwet, debasisvan
jje latere Algemene Ouder-domswet (AOW) leverde hemv*n de zijde van de bejaarden-
jfroeperingen de erenaam "Va-
'6r Drees" op. Daardoor ont-

stona tevens het gezegde "Van
Drees trekken", in pltfats van
pensioen genieten-

Dreeszelfnoemde deaanvaar-
ding door het parlement van de
noodwet ouderdoms- voorzie-
ning voor wat toen werd ge-
noemd de ouden van dagen eens
"een van de mooiste momenten
uitmijn politieke loopbaan". De
bijnaam "vader Drees" om-
schreefhij als "een allerwonder-
lijkste zaak". "Ik zei dat ik mijn
leeftijd wat merkwaardig vond
in deze verhouding. Dat hebbén
ze toen nota bene doorgegeven
aan het ANP en dat was de on-
middellijke oorzaak van dat
woord vader", aldusDrees in een
vraaggesprek.

Hij voegde er aan toe dat de
toekenning van de erenaam in
een later stadium wel bevorderd
zou zijn door zijn leeftijd en de
lange tijd dathij minister-presi-
dent was, alsmede dooreen zeke -
re gemoedelijkheid van
optreden.

Voorbereidingexpositie in Schiedam

LONDEN — De buiten controle
geraakte Cosmos 1900SU- satelliet,
mogelijkvoortgedreven door kerne-
nergie,kan binnen een paar maan-
denop aardestorten, aldus deBritse
tv, waarbij men Westerseexperts ci-
teerde. Hij werd in december gelan-
ceerd. Het isalmeergebeurddatbui-
ten controle geraakte satellietente-
rug op aardevielen, maar doorgaans
werdenzij vernietigdophet ogenblik
dat de satelliet in aanraking kwam
metde atmosfeer. Sommige overleef-
den ditwel.

WILLEMSTAD-Ter voorbe-
reiding van een tentoonstelling
van Antilliaanse en Arubaanse
kunst in het Stedelijk Museum
van Schiedam, bevindt de direc-
teur van dit museum, J. Pool-
man, zich momenteel op Cura-
cao.

Tijdens zijn bezoek aan de
Nederlandse Antillen en Aruba
zal hij een selectie maken van
werken die vanaf half december

dit jaarzullen worden tentoon-
gesteld.

Poolman (rechts) maakte, ver-
gezeldvan dedirecteurvan Aka-
demia di Arte diKörsou, J.M.
Capricorne (links) onlangs zijn
opwachting bij gouverneurprof.dr.ReneRomer. Hijoverhandig-
de tijdens deze gelegenheid na-
mens het gemeentebestuurvan
Schiedam een afdruk van een
stadsgezicht aan degouverneur.
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De’ gewoneman’krijgtkansen:
George Hueck heeft grote
plannen als gedeputeerde

WILLEMSTAD -De poli-
tieke partij SI, onder aanvoe-
ring van George Hueck die
ookzitting heeftin hetnieuwe
Bestuurscollege, wil zijn tijd
niet verdoen met de vele be-
schuldigingen dieaan het ad-
res van de SIworden geuit, te
weerleggen. Die tijd zal gesto-
ken worden in het zoeken
naaroplossingenom onsland
uit demoeihjke economische
situatie te halen.

In hetradioprogramma van de
SI werd verklaard dat dezepartij
momenteel het urgentie- prog-
ramma van de nieuwe regering
analyseert. "Het is noodzake-
lijk", aldus de SI, "dathet beleid
op landsniveau eh op eilandsni-
veau gesynchroniseerd wordt"
In datkader noemt deSIeenaai.-talpunten dievolgens dezepartij
in het programma opgenomen
moeten worden: er dienen meer
maatregelengenomente worden
om het investerings- klimaat te
verbeteren ener moetenmaatre-
gelen genomen worden om de
personele uitgaven zoals 'overti-
me', auto- kosten en gasoline-
kosten, te beperken. Daarnaast
dientereen 'dynamisch' sportbe-
leid gevoerd te worden op Cu-
racao.

Daar zal gedeputeerde George
Hueck, onder andere belast met
sportzaken,zorgvoor dragen,be-
looft de SI. Reeds nu al wordt
aangekondigd dat de sportfana-
ten een veelbelovende tijd tege-
moet gaan: sport, en met name
recreatieve sport, zal meer aan-
dachtkrijgen. "Zoveel mogelijk
mensen op Curagaomoeten in de
gelegenheid gesteld worden om
detakken van sport te kunnen
uitvoerenop dewijzezoals zij dat
willen, de plaats en uur dat zij
wensen", aldus de Sl-
woordvoerder.

Gedeputeerde Hueckkondigt
ook alaan dathet 'maatregelen-
plan Sport' in zijn beleid geen

plaats krijgt. In datrapport, dat
door het voormalige Be-
stuurscollege geformuleerd is,
wordtondermeer voorgesteld om
in twee jaartijd de Tederashon
di Deporte' af te bouwen en de
subsidie aan deze stichting stop
te zetten. Dat zal niet gebeuren,
de stichting kan eroprekenen
van Hueck subsidie te blijven
ontvangen, mits er een ver-
antwoordelijk beleid wordt ge-
voerd.

Ook voor de 'Fundashon Kas
Popular' (FKP)heeftGeorge Hu-
eck, die eveneens met deze post
belast is, grote plannen. Er lig-
gen al enige concrete plannen op
tafel, die de gedeputeerde wil
uitvoeren. Zo zullen er apparte-
menten moetenkomen voor jon-
ge stellen die onder de huidige
omstandigheden vaak moeilijke
tijden doormaken omdatze geen
geschikte woonruimte kunnen

vinden. Ook denkt Hueck aan
hetbouwen van twee-verdiepin-
gen woningen. Er mag dan wei
voldoende terrein beschikbaar
zijnopheteiland, maar geziende
problemen rond het verkrijgen
van deze terreinen, zou dat vol-
gens de gedeputeerde gezinnen
Ineller mogelijkheden bieden
om een woningtekrijgen.

Omdatde SIaltijdeen partij is

geweest voor de"gewone man ,
zal Hueck ook veel aandacht
schenken aan de situatievan de

vissersen delandbouwers op het
eiland. De vissers moeten meer
faciliteiten krijgen omhundage-
lijksewerk beteruit tevoerenen
de problemen in de landbouw-
sector moetennu voor eensen al-
tijd worden opgelost, zo kondigt
deSlaan.C)pkortetennijnzalde
landbouw- organisatie Kopak

samenmetallebetrokkenen uit-
genodigd worden voor een ge-
sprek,omdieruzies uittepraten.

Op 28 mei op Curaçao
Voorbereiding rancherafestival

ABC-eilanden
ORANJESTAD — Op Aru-

ba werd deze week de laatste
hand gelegd aan de voorbe-
reidingen voor hetgrotefesti-
val van Mexicaanse liedjes
tussen Aruba, Bonaire en Cu-
rasao. Ditfestival wordtop28
mei in deAsiento Club op Cu-
racao gehouden.

De zangers dieaan hetfestival
zullen deelnemenzijn: (van Aru-
ba)BiancaBossers, Brenda Hen-
riquez, Luis Sanchez, Vicente
Tromp, FranciscoKoek, Tommy
y Francis, Persey Jeandor, Filo-
mena Croes, OslinTrimonen Ju-
lienne Schwengle.

(Van Curacao): Ylse Kopra,
Rosa Gonsalves, ErwinZimmer-
man, Federico Fraai, Adry Pau-
lina, Ivy Parris, Corin Isenia,
Boy Nelson, Eligio Rodelfina en
Mirurgia Elizabeth.

(Van Bonaire): Calixto Coffie,
Luis de Sousa,Reinaldo Dortali-
na, Wimpi Dunk, Boy Melaan,
Eddy Melaan, Piet Melaan, Ma-
mita Thomas, Reina Winklaar
en Dinaida Figaroa. Supporters
uitAruba die hetfestival op Cu-
racao willen bijwonen kunnen
zich voor informatie in verbin-
ding stellen met de heer Pablo
Kelly optelefoonnummer32396.

Römer naar VS
WILLEMSTAD - Gouver-

neur prof. dr.ReneRomer enzijn
echtgenote, mevrouw J.C.I. Ro-
mer- de Vreese, zijn vandaag
voor privé- aangelegenheden
naar de Verenigde Staten ver-
trokken.

De gouverneur komt dinsdag
31 meiterug. Gedurendezijn af-
wezigheid treedt mr. E.L. Jou-
bert op als waarnemend gouver-
neur.

BTG wil solidariteitsheffing
voor iedereen

WILLEMSTAD— De over-
heids- vakbond BTG is alleen
voor het invoeren van een so-
lidariteits- bijdrage, als dit
voor alle werknemers op Cu-
ragao geldtennietalleen voor
de overheids- werknemers.
DeBTG zegt er begrip voorte
hebben dat dit voor anderen— diegeen ontslag boven het
hoofd hebben hangen —moeihjk zal zijn, maar meent
datalle werknemers ophetei-
land in dezetijd solidair moe-
ten zijn metelkaar.

Na uitgebreide besprekingen
binnen devakbond, is deBTGtot
de conclusie gekomen dathet al-
ternatief van de PNP, dat in
plaats van ontslageneen solida-
riteits- heffing voorstelt, debes-
te oplossing is.

Inprincipe is deBTG tegen al-
le maatregelendiedepositie van
dewerknemer aantastenen is de
BTG niet bereid om nog meer in
te leveren. De BTG zal de strijd
tegen deze maatregelen danook
onververminderd voort zetten.
Inditkader pleit deBTG danook
voor samenwerking van alle
overheids-bondenopdeAntillen
en Aruba omdat er gezamenlijk
veel meerbereiktkan worden.

De situatie opCuracao vereist
bovendien dat de solidariteit
niet alleen onder de overheids-
werknemers bestaat, maar de
Schele gemeenschap moet de

anden ineen slaan, aldus de
BTG.

Devakbond is danookvan me-
ning dat gepleit moet worden
voor hetbehoud van banen. Om
te voorkomen dat collega-
werknemers hun baan verlie-
zen, dienen alle werknemers op
het eiland een solidariteits-bij-
drage te geven, aldus de BTG.
Dit druist overigens in tegen de
plannen van dePNP, die in het
alternatieve plan voorstelt om
alleen de overheids- werkne-
mers te laten inleveren. De soli-
dariteits-bijdrage dientvoor een
vantevoren bepaalde termijnaf-
gekondigd te worden, aldus de
BTG en er mogen absoluut geen
ontslagen meer vallen als deze
maatregel vankracht wordt.

Tot slotvanhetperscommuni-
quézegt deBTG dathetbegrijpe-
lijk is dat andere bonden moeite
hebben met ditvoorstel. Hun le-
denwordenimmers nietmetont-
slagbedreigd. Het solidariteite-
aspect dient echter doorslagge-
vend te zijn, aldus deBTG.

EISEN
" De eisen van de sportbonden

liggen hier anders. Men houdt
rekening met definanciële mo-
gelijkheden van en voor despor-
ters. Natuurlijk is een ieder vrij
om op eigenkosten de sportkeu-
ring te ondergaan. Voor het ge-
val een ploeg wordt samenges-
teldomteparticiperen aaninter-
nationale sport- evenementen,
zorgen de meeste bonden er wel
voor dat dedeelnemers een keu-
ring ondergaan. Dat is realis-
tisch gezien debeste tussen- op-
lossing."

"Het ongeluk met de jonge
voetballer Halery Stredel is be-
treurenswaardig, toch is het niet
juist te veronderstellen dat een
sportkeuring zulke incidenten
kan voorkomen. Zolang definan-
ciële situatiesvan desport- vere-
nigingen het niet toelaten is het
niet nodig om sportkeuringen te
gaan eisenvoor de sport- beoefe-
naars", aldus Willems.

Sharine Kowsoleea met titel naar huis
Lady Telecom verkiezing

groot succes
WILLEMSTAD—Onder

algehele instemming van
het publiek werd Sharine
Kowsoleea gisteravond
uitverkorentot 'Lady Tele-
com 1988. Deze titel kreeg
zij in een verkiezing die
door deDienstLandsradio
was georganiseerd in het
kader van deDagvan Tele-
communicatie diegisteren
internationaal werd ge-
vierd. Ook het telefoonbe-
drijf Setel vierde deze dag
gisteren. De onenigheid
tussen beide bedrijven
bleek ook toen weenin het
Holiday Beach waren de
Landsradio- werknemers
bijeen gekomen en in het
Princess Beach Hotel de
Setel- werknemers. Een
harmonieuze viering dus!

Die problemen deden
echter niets afaan deverkie-
zing van 'Lady Telecom. De
activiteit was door het eigen
personeel vanLandsradio ge-
organiseerd en deze groep
verdient een groot compli-
ment. Het evenementverliep

vlot, het decor was prachtig
en zeer nauwkeurig afge-
werkt, hetamusement van de
groep Pimienta en de
dansgroep vanStudiodiBaile
Körsou paste goed in het ge-
heel.

De 'Lady Telecom' verkie-
zing was niet zomaar een
'miss- verkiezing' waarbij de
deelneemsters op uiterlijk
uitverkorenwerden. Integen-
deel, het accent gisteravond
lag op persoonlijkheid, pre-
sentatie en vooral
dienstuitdragend vermogen.
Dedamesmoestenietsvertel-
lenover telecommunicatie in
het algemeenenhunwerk bij
Landsradio in het bijzonder.
Daarnaast moesten zij allen
een vraag beantwoorden die
te maken had met telecom-
municatie en Landsradio.

Door dit accent, kwam de
vieringvan deDagvan Tele-
communicatie' goed tot uit-
drukking. Het is daarom ex-
tra tebetreuren datdebedrij-
ven Landsradio en Setel ook
tijdens ditsoort evenementen

de 'ruzies' niet aan één kant
kunnen zetten en gezamen-
lijk een activiteit teorganise-
ren. Indeverschillende speec-
hes gisteravond, kwam dit
ook tot uitdrukking. De kloof
tussen Landsradio en Setel
lijkt, in een tijd dater onder-
handeld moet worden over
een integratie van deze twee
bedrijven, steeds groter te
worden.

Sharine Kowsoleea ging
naar huis met de kroon van
l_tdy Telecom. Firstrunne-
rup werd Omaira Verhey en
secondrunnerup werd Nieves
Martina, zij kreeg tevens de
prijs 'Mas Popular. In deprij-
zen viel bovendien deBonai-
reaanse vertegenwoordigster
Margaritha Hart. Zij werd
door de mededingster uitge-
kozen tot 'Miss Amity. Ook
van Sint Maarten was er een
afgevaardigster gekomen:
Minerva Cooper hield de eer
hoogvan "our friendly island
Sint Maarten".
HANNEKE VANKOUWEN

Willems van Sedreko: geen
verplichte sportkeuring

WILLEMSTAD — Sport-
verenigingen zijn ver-
antwoordelijkvoor sportkeu-
ringen van hun leden, maar
door dehoge kosten van zon
keuring en de lage contribu-
ties is het realiseren van
sportkeuringen geen haalba-
re kaart Aldus de heer Wil-
lems van Sedreko.
Naar aanleiding van een inci-
dent met dodelijke afloop in het
afgelopen weekeinde tijdens een
voetbal- competitie werden vra-
gen gesteld over het ontbreken
van sportkeuringen voor het
grootste deel van de sport- beoe-
fenaars opdeNederlandseAntil-
len. Het overkoepelings orgaan
voor sport is Sedreko.

"Erbestaat inhetStElisabeth
ziekenhuis demogelijkheid voor
sportkeuring. Die kan men op
particuliere basis ondergaan.
Zo'nkeuring kost vergeleken
met de gemiddelde club- contri-
buties een behoorlijke duit. Als
nu de verenigingen hun leden
zouden verplichten om de

sportkeuring te ondergaan, zal
dat tot gevolg hebben dat de
meeste mensen niet meer mee
kunnen doen met competitie-
sport."

"De verenigingen kunnen
voor al hun leden geen keuring
betalen. Daarvoor zijn hun mid-
delenmeestal tebeperkt. Boven-
dien moet zonkeuring regelma-
tig herhaald worden. Vergelij-
kingen met een land alsbijvoor-
beeld Nederland, leert dat men
als lid van een gemiddelde
sportvereniging ongeveer 25
gulden per maand contributie
betaalt, nier ligt datbedrag tus-
sen de nul en vijfgulden. In Ne-
derland is de sportkeuring ooi-
nietverplicht.De meeste bonden
eisenwel vandecompetitie deel-
nemers dat ze zon keuring on-
dergaan.Dat is hier niet zo."

Helers opgepakt
WILLEMSTAD — De S.O.D.

hield gisteren de twee vrouwen
M.A. van 38 jaarenR.B. van35
jaaraan. Zij worden verdacht
van heling. In hun woonhuistrof
depolitie tevenseen gestolen te-
levisie en sieraden aan.

WILLEMSTAD—De41-jari-
gemanM. deT.B.deedbij depoli-
tie aangifte van mishandeling
doordemanR.P. van 33 jaar.De
mannen zijn huisgenoten in een
perceel te Montagne. P. nam te-
vens 100guldenvanB. afnahem
eenpakslaag tehebben gegeven.
P. werddoordepolitieaangehou-
den en voor verder onderzoek
overgebracht naar hetbureau.
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PAPER & PLASTIC SPECIALIST
Wij specialiseren in feest artikelen.
Plastiek en kartonnen borden, papier

en plastiek bekers met speciale bedrukkingen
ter benadrukking van Uw feest. Alle kleuren en formaten

napkins. Cake borden, Doilies en onderleggers. <^Groot assortiment versieringen. ff Til
Komt U langs en bezichtig onze volle rekken. \Mj
Wij zijn gevestigd in het

SOLO TRADING'S GEBOUW

kaan de Erieweg tegenover Garage Cordia (Toyota).
Tel.: 612811-612897

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdagvan 8.00-12.00 uur v.m./1.30-6.00 n.m.
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Om van Uw reis naar Holland een | Stuur U mij s.v.p. de nieuwe "KLM European

nog leukere vakantie te maken, zijn KLM's j Carousel".
nieuwe package tours voor Europa ideaal. | Naam .
U heeft keuze uit vele mogelijkheden, I :

vanaf een paar daagjes gezellig Amsterdam I Adres:
tot een komplete Europa reis toe. I

Uw reisagent heeft een folder voor I Jeze C°UP°n MnKLM ' **** Flamboyan 7
U klaarliggen met volledige informatie over | +"KLM's European Carousel". U kunt de | """"folder ook met dit _„_____. aanvragen, j BeÖOUwbaar.KLM

naar Amsterdam niet inbegrepen Royal Dutch Airlines

SANTO DOMINGO - On-
langs vond in de Dominicaanse
Republiek een seminarplaats in-
zake een Joint Information and
Coordination Center in verband
met de drugsbestrijding.Aan dit
seminar namen voor de Neder-
landse Antillen deel hoofdcom-
missarisvanpolitie, JohanF.01-
-denboomenhethoofdvandedo-
uane-recherche, de verificateur
F.C. Calmero.Foto: Ministervan
Defensie, luitenantgeneraalAn-
tonioImbertBarreras begroet 01-
-denboom.



ATLETEN DREIGEN TE STOPPEN NA VEEL BLESSURE-GEVALLEN

Minguel: ”Er is amateuristisch onderhoud gepleegd”Atletiek-accomodatie Suffisant-stadion
verkeert in een deplorabele toestand

WILLEMSTAD— De Curacaose Atletiek Bond spreekt zijn
diep ongenoegen uit over de slechte toestand van de atletiek-
accomodatiein hetstadion SuffisantDitvalt onderhetbeheervan'Exploitatie Sportterreinen',maartotnu toeheeft dezeor-
ganisatiegeenenkelepoginggedaanhetterreinhetnoodzake-
_keonderhoud te geven.
Hetbestuur van de C.A.B. had op basis van de zeer slechte

krrein- omstandigheden de geplande atletiek-wedstrijden
van 7mei al een weekuitgesteld, indehoop datin deweek erop
Volgendwataanhetterreinen debaan zouwordengedaan.Dit
aeeft echter niet geholpen, waardoor de C.A.B. genoodzaakt
*erd in hetafgelopen weekeinde de wedstrijden doorgangte
teten vinden.

De resultaten waren direct
Merkbaar.Een flink aantalatle-tenblesseerde zich en depreste-
les warenduidelijk beneden het
jtormaleverwachtingspatroon.
*"ke atleet spaarde zich min of
"fceer en was meer gecon-
centreerd op waar hij of zij liep,
'köop desportieve prestatie die
Seleverd moest worden.
Voorzitter Minguel van de

"Er hebben al een aantal
bleten gedreigd met atletiek te
.dien stoppen, als niet spoedig
j*te aan de baan wordt gedaan.

** is een tijd terug wel enig on-
derhoud gepleegd aan de baan,
"öaar dit iszo amateuristischge-
rmed, dat hetniet veel heeft ge-spen. Ook de Bike-Cross wed-
jjteijdenop 30 april en 1 mei heb-
Jen niet veel goeds gedaan aan
"te toestand van de baan. De
Nieuwe gedeputeerde van
sportzaken, George Hueck,

toegezegd het Rif-stadion
*eer zo snel mogelijk voor de at-
etiek in orde te brengen, maar
«athij alsjeblieft niet het Suffï-
*ant stadionverwaarlozen. Daar
*ordt opditmoment atletiekbe-
ffend. Daar is goed onderhoud
"ü infeite een eerste prioriteit.",_ Het is tehopen datExploitatie
?Portterreinen zo snel mogelijk
'et noodzakelijke onderhoud
Weegt. Het C.A.B.- bestuur
"raagt zich af hoe lang het nog
Jtoet wachten: tot het moment
Jaterechtgeenatletiekmeerbe-
lievenkan worden opdebaan of
tet het moment dat er daar-

zich een ernstige bles-
Jure voordoet bij een van de at-
'eten.

RESULTATEN
De op 14 mei gehouden wed-

vrijden hadden de volgende re-
-Blltaten:

DAMES:

*« meter sprint:

*" VanessaDeonisia 9,03
'"Leomaria Jansen 9,28

Ortega 9,40

meten
i-Eveline Zimmerman 2.50,51
:"Vanessa Deonisia 2.57,65

Ortega 3.02,89

pchtebalwerpen:
i-Eveline Zimmerman 24,00 m
f JanellaMartis 23,00 m
""flseline Ortega 20,50 m

12en 13jaar
80 meter sprint:
1. NitziaGriejaloe 11,97
2. ShudeskaOrtega 12,12
3. Zulaika Brandao 12,41

1000 meten
1.Zulaika Brandao 3.53,22
2. Nitzia Griejaloe 4.10,09
3. Shudeska Ortega 4.47,44

Kogelstoten:
1.Nitzia Griejaloe 7,38m
2. Zulaika Brandao 5,28 m

14 jaaren ouden
100meter sprint:
1. Soraima Martha 12,54
2. JacquelineSophia 12,75
3.NancyleeFelica 12,78

200meten
1.Soraima Martha 26,58
2. JacquelineSophia 26,63
3. Nancylee Felicia 26,96

HEREN:
10 en 11 jaar:
60 meter sprint:
1. JavierScoop 8,95
2. Julius Monte 9,30
3. Eldred van Blarcum 9,35

80 meten
1. HowardKoeiman 11,32
2. Heflin Jr.William 11,46
3. H. Valks 12,52

1000meten
1. Sharlon Marselia 3.45,64
2. Eldred van Blarcum 3.48,96
3. UrvinEvelina 3.52,98
1200m:
1.Ryan Sparen 4.32,93
2. Gerold Nicolaas 4.33,96
3. Heflin Jr.William 4.36,30

Zachte balwerpen:
1. SharlonMarselia 37,50
2. ShurendyPaulina 34,50
3. JavierScoop 33,50
12 en 13 jaar:
Kogelstoten:
1. Heflin Jr.William 7,20 m
2. H. Valks 7,09m
3. HowardKoeiman 6,78 m

14en 15jaar.
100 meter sprint:
1. Minguel Treurniet 13,14
2. Dennis Daal 13,20

200 meten
1.Minguel Treurniet 27,54
2. Dennis Daal 27,64

400 meten
1. Dennis Daal 1.05,80
2. MinguelTreurniet 1.05,89

1500meten
l.ShaironScoop 5.23,68
2. WensonPrince 5.27,40

16 en 17 jaar:
100 meter sprint:
1. Dudley denDuik 11,40
2. Ramses Snijders 11,65
3.DavidMartis 11,83

200 meten
1.Dudley denDuik 24,12
2.DavidMartis 24,17
3. Angelo Constancia 24,27

400 meten
1. Angelo Constancia 52,77
2.DavidMartis 53,96
3. Dudley denDuik 55,26
1500 meten
1. Giovanni Manuel 5.09,13
2. Ursley Alberto 5.30,91

18en 19 jaar:
100 metersprint:
1.Anthony Janga 11,37
2. Furgel Bernadina 12,91

200meten
1. Anthony Janga 23,72
2. Furgel Bernadina 26,58

400 meten
1.Furgel Bernadina 1.04,82

20 tot en met 29 jaar:
100meter sprint:
1.Wendell Basilio 11,14
2. Frensel Martien 11,16
3. Ellsworth Manuel 11,57

200meten
1.Frensel Martien 22,80
2. Ellsworth Manuel 24,27
3. Ray Llewellyn 24,29

400 meter:
1.Frensel Martien 53,13
2. Ellsworth Manuel 54,88
3. Ray Llewellyn 57,16

1500meten
1. Arlyson Maria 4.44,93
30 tot en met39 jaan
100 meten
l.Sigfried Regales 11,06

400 meten
1.Kurt Willems 1.00,39

1500meten
1.Rutbsel Martina 4.13,32

Op zaterdag 21 mei, hopelijk
onderbetere terrein-omstandig-
heden, wordt de volgende serie
atletiek- wedstrijden in het Suf-
fisant stadion georganiseerd.

ORANJESTAD - Op deterste avond van de derde com-
?eUtieronde van bridgeclub

Ariba warendeuitslagen:
o*Pouel: 1. heren Poot/Somers
►j'BB%, 2. echtpaar VerstratenkB-33, 3. mw. Verbunt/heer
"°rsman 52.38; B-poule: 1. he-
el*1 Oude Avenhuis/Schepping
j'-86,2. dames Van Veen/Van
ff* Grient 56.56, 3. echtpaar
_'erop 51.79,4.echtpaar VandeJal 50.00.

Uitslagen CITCO-loop
WILLEMSTAD—Eenvan
attracties van dewedstrij-

dendie deRoad Runners club
Körsou organiseert is het feit
dat dedeelnemers met elkaarkunnen wedijveren in de-
zelfde leeftijdsgroepen en met
hetzelfde geslacht, waardoor
£ij meer kans maken op hetbehalen van een prijs.

Zoook bij dezondag gehou-
denCITCO 10km loop waar-
bij de twee dames die alslaatste finishten, toch een
'raaie beker in de wacht
sleepten omdat zij nummer|wee en drie werden in deka-
"*gorie damesboven devijftigen zo hun prestatie om de10 km vol te maken toch be-toond zagen.
, De uitslagen in de overige
Categorieën waren:

klassement: 1.
Atnadeo Kemper 31.35 (mi-
jten); 2. Siegfried Williams
*1.49en3. Anthony Williams35.29.Dames: 1.Ruth Rusell 42.55;
*" BrigitteEtman 45.50 en 3.

Promes 46.18.
i**l9 jaanHeren: 1.Richard
twdriguez 35.36; 2. VladimirMaduro 36.38 en 3. Alex Su-
'Ht 38.17.

Dames: 1. Kosaria Barcelos
Jardim58.24en 2. Angehque
Janga 1.11.20.
20-29 jaar: dezelfden als de
overall winnaars:Kemper, S.
Williams en A. Williams.
Dames: 1. Brigitte Etman, 2.
Frederique Cavelaar53.14en
3. Arlette Nicaela 54.42.
30-39jaar: 1.RudyBreunngs
35.43; 2. Frensel Lebar 38.21
en 3 Rafael Mattos de Leon
38-56.
Dames: 1. Ruth Russell, 2.
Arianne Promes en 3. Ellen
Hellburg 48.01.
40-49 jaar: 1. Leo Berenos
40.00; 2. Rignald Vidal 40.21;
3 JudiWesterhout 40.40.
Dames: 1. Nel Geenngs
47 47; 2. Lidia Calmes 48.21
en 3. Ria Lendering 50.29.
50 jaaren ouden 1. Ronald
Claes 45.11; 2. Jan Middel-
kamp 45.32 en 3. GerritAan-
dewiel 46.18.
Dames: 1. Sjaan Aandewiel
1.03.03; 2. Anna Clarinda
141.07 en 3. Francisca Hatt
L41.08.
De jongstedeelnemerwasMi-
chielv.d. Huls (10 jaar)diede
10km aflegde in 55.59 en de
oudste Luisito Baromeo van
59 jaardie53.09 liep.

EdmondMartina top-werper

Zesde competitie-zege
van Sta Rosa Indians

WILLEMSTAD—PitcherEdmondMartinaenplayer-
managerLipo Elhageknapten gisteravondgrotendeels
hetkarwei op voor regerend kampioen Sta.Rosa Indi-
ans/Komplan. Dankzij hun prestaties kun Indians ten
koste van Sta.MariaPirates/WalleConstruction metde
score van 9-4 zijn zesde competitiezege binnenhalen en
zijn positie alskoploper van poule B versterken.

Met hetresultaat van gistera-
vond evenaarde de Sta. Rosa-
ploeg tevens hetrecord vanRoy-
al Scorpions/Maduro & Curiel's
Bank dat eveneens met 6 over-
winningen en 1nederlaagopkop
gaat in poule A. Indians bewees
Scorpions trouwens een goede
dienst omdat Pirates'
achterstandthans éénvolle wed-
strijd bedraagt.

HetoptredenvanMartinawas
weereen bevestiging vanzijnre-
putatie als één van detopwer-
B_s van hetCuracaosebaseball,

ij stond detegenpartij slechts 5
honkslagentoe en het was voor-
namelijkaan hem te danken dat
het slordige veldspel van zijn te-
amgenotenpraktisch ongestraft
bleef. Vanaf devijfde inning, na-
datPirates in de derdeen vierde
inningzijn 4runs had gescoord,
stond Martina geen enkele
honkslag meer toe. Indians was
veel productiever. Player-
managerLipoElhage gafdaarbij
het goede voorbeeld met 3
honkslagen, waaronder 2 home-
runs en 5 RBl's.

HOMERUN
Indians scoorde zijn eerste

punt in de eerste inning op
honkslagenvanRoy Hersilia en
Wilfred Martiszoon en maakte
er in de derde inning3-0 toen El-
hagezijneerste homerun van de

avond liet aantekenen. Pirates
wist in zijn slagbeurt in de derde
inning de achterstand weg te
werken op een veldfout van de
shortstop, een vrije loop en
achtereenvolgende twee-
honkslagen van Alvaro Asenci-
on en Ramsey Betorina maar
liep in de vierde al weer een
achterstand op toen Indians een
rally optouw zette van4punten.
Edward van Heiningen, Roy
Hersilia,Wilfred Martiszoon en
wederomElhagezorgden in deze
slagbeurtvoorhet slagwerk.

De Pirates-leiding zagzich ge-
noodzaakt 2 werpers tewisselen
in deze inning. Eerst starter
Humphrey Cicilia vervangen
doorRichinel Allee en daarna
Allee doorPercey Schoop diever-
derdewedstrijd uitwierpvoor de
Sta Maria-ploeg. Gregory Da-
moen zorgde in devierde inning
nog voor het vierde punt vanPi-
rates met zijn tweede seizoenho-
merun waarnaElhage in de ne-
gende met zijn tweede homerun
van de avond deeindstand op9-4
bepaalde.

De eindcijfers waren alsvolgt:
9-12-6voor Indiansen 4-5-3voor
Pirates. Winnende pitcher Ed-
mond Martina bracht met deze
overwinningzijn record op 3-0.
Donderdagkomen Sorpresa en
WildCats tegenelkaaruit. In de
eerste ronde won Sorpresa ver-
rassend met 6-5 van Cats.

Groningen werkt 0-2 achterstand weg

FC Twente ongeslagen op
kop na 2-1 winst op VVV

DENHAAG—FC Twente is
na twee ronden in de na-
competitie deenigeploegzon-
derverliespunten. Inhettref-
fen met VVV, dat het eerste
duel ook hadgewonnen, won-
nen de Tukkers met 2-1. Het
andere treffen in de na-
competitie, waarvan de win-

naar mag meedoen aan het
Uefa-bekertoernooi, werd
een gelijkspel. Zowel Willem
II als Groningen scoorden in
een enerverend duel twee
keer, waarbij Groningenin de
laatste minuten een 0-2
achterstand weg wist te
werken.

VVV werd gestraft voor an-
derhalve wedstrijd negatief
voetbal. De Venlose ploeg ver-
traagde in Enschede tegen een
gehandicapt FC Twente (doel-
man Snelders en aanvaller Wil-
lems ontbraken). De Finse aan-
vallerLipponen kwam twee mi-
nuten voor rust tot scoren. Dat
hij hierbij in eerste instantie
Rutten had weggeduwd, was
scheidsrechterVan Swietenont-
gaan(1-0).
Wtrok narust met een extra

aanvaller ten aanval en had na
20 minuten succes. Luhukay,
veruit de gevaarlijkste Lim-
burgse aanvaller, verraste in de
70e minuut de uitstekende in-
valler-doelman Ensink: 1-1.
Maarnoggeen vijfminuten later
was het invaller Elzinga die de
wedstrijd in het voordeelvan FC
Twentebesliste: 2-1..

Twente staat nu met twee ge-
wonnen wedstrijden op kop en
maakt thans het meeste aan-
spraakop (sinds 1981 weer) Eu-
ropees voetbal.

Porto de nieuwe
landskampioen
LISSABON — Porto heeft

vier wedstrijdenvoor hetein-
devan dePortugese competi-
tie voor de negende keer be-
slag gelegd op delandelijke
voetbaltitel. De Europese
clubkampioen van 1987, ge-
traind doorMc, haalde in de
wedstrijd tegenRio Ave (5-0)
de nog noodzakelijke twee
punten om Benfica te ont-
tronen.

De tegenstander van PSV in
de Europa Cup-finale voor
landskampioenen (op 25 mei in
Stuttgart) had zich reeds bij de
machtvanPorto indecompetitie
neergelegd en spaarde sinds en-
kele weken zijn beste spelers.
Zondag verloor Benfica met 1-2
van Belenenses.

Andere uitslagen van ditwee-
keinde zijn:

Porto - Rio Ave: 5-0; Belenen-
ses - Benfica: 2-1; Boavista - Fa-
rense: 2-0; Sporting -Braga: 2-1;

Portimonense - Chaves: 0-3; Se-
tubal - Salgueiros: 0-2; Covilha -
Penafiel: 0-0; Varzim- Espinho:
0-0; Maritimo - Elvas: 1-0; Gui-
maraes - Academica: 3-0.

De stand is:
1.Porto 3458
2. Benfica 3447
3. Boavista 3442
4.Belenenses 3442
5. SportingLissabon 34 41
6. Chaves 3438
7.Setubal 3436
8. Penafiel 3436
9. Espinho 34 36
10. Maritimo 3433
11. Guimaraes 3432
12.Academica 34 29
13.Farense 3429
14.Braga 3429
15. Portimonense 34 28
16. Elvas 3427
17.Varzim 3427
18.Rio Ave 3426
19. Salgueiros 3425
20. Covilha 3419

ZINDEREND SLOT
FC Groningen heeft voor het

eerst dit seizoen een punt ge-
haald tegenWillem 11. Ineenzin-
derende slotfase werkte Gronin-
gen een 0-2 achterstand weg.
Voor beide ploegen is het ge-
lijkspel in feite een nederlaag,
want de achterstand opleider FC
Twentebedraagt nu natwee du-
els aldrie punten.

De slotminuten inTilburg wa-
ren om in te lijsten. Nadat Broe-
ken 2-0 hadgecoord in de81emi-
nuut, stuurde Groningen alle
mankracht naar voren. Dat le-
verde veel kansen voor Willem
11, maar een prachtige treffer
voor OldeRiekerink op, die van
dertig meter uithaalde. In de
laatste minuut, nadat tot twee
keer toe een FC Groningen-
verdediger debal van delijn had
gehaald, trof de naar Kortrijk
vertrekkende Booy het doel, ter-
wijl hetTilburgsepubliek (5000)
de seconden aftelde.
Scheidsrechter Egbertzen ver-
gat daarbij voor buitenspel te
fluiten, zoals hij ook nalietMan-
dersrood tegeven, toen hij,zoals
Blind vorige week tegen Em-
mers, de doorgebroken Broeken
neerhaalde. Feskens scoorde de
eerste Willem H-treffer zes mi-
nuten voor rust.

DE STAND
De stand na twee duels isnu:

1. FC Twente 24(4-1)
2.VW 22(2-2)
3.WilemH 21(2-3)
4. FC Groningen 21(2-4)

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

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)

elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktesen -trainingvoorde jeugdvanaf 7
tot 23jaar.

KAMPEONATOFFK
18.30Centro Barber vs Hubentut Korsou;
20.30 Undeba vs Jong Colombia- SDK.

Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
van de dinsdag in dehoogste af-
delingen van de Amerikaanse
honkbalcompetitie gespeelde
wedstrijdenzijn:
AMERICANLEAGUE:
Seattle Mariners — New York
Yankees 6-2, OaklandAs—Bos-
tonRed Sox 12-7, Cleveland In-
dians— Chicago White Sox 6-2,
MinnesotaTwins—Kansas City
Royals 6-5,Detroit Tigers—Mil-
waukeeBrewers8-4, TexasRan-
gers—TorontoBlue Jays7-6 (14
inn.),CaliforniaAngels—Balti-
more Orioles uitgesteld wegens
regen.

NATIONALLEAGUE:
Atlanta Braves — Cincinnati
Reds 6-2, Houston Astros —Pittsburgh Pirates 3-2, Montre-
alExpos—Los AngelesDodgers
6-5,NewYork Mete—SanDiego
Padres 1-0, Philadelphia Phil-
lies—SanFrancisco Giants 8-1,
St. Louis Cardinals — Chicago
Cubs 3-0 (11 inn.).

Barcelona klimt naar zesde plaats
Weer speler van Real Madrid
getroffen door geworpen fles

MADRID—Voor detweede
keer dit seizoen is een speler
vanReal Madrid het slachtof-
fer gewordenvan een gewor-
penfles. In het toptreffen tus-
sen Real Sociedad -Real Ma-
drid(2-2) werd middenvelder
Michel door een dergelijk
projectiel getroffen aan het
rechterbeen enmoesthetveld
verlaten. Eerder dit seizoen
werd tijdens een bekerduel
Hugo Sanchez door een
champagnefles aan hethoofd
geraakt

Coach Leo Beenhakker van
Real hadnogoverwogen zijn spe-
lers naar dekleedkamer te di-
rigeren nahet incidentin de58e
minuut. Gelukkig hadReal Ma-
drid nog niet zijn beide wissel-
mogelijkheden verbruikt enkon
Michel worden vervangen.

Emilio Butragueno, de laatste
wekenhopeloos uitvorm, maak-
te beide Madrileense doelpun-
ten.Real moetin delaatste wed-
strijd zeven keer scoren om een
voor aanvang van decompetitie
gesteld doel-100keer scoren -te
verwezenlijken.

De Engelsman Gary Lineker
was de grotemanvan Barcelona
in de 4-2triomfopReal Zarago-
za. Lineker, die mag blijven als
straks Johan Cruijff het roer
overneemt,scoordetweekeer uit
een strafschop. Barcelona klom
daardoor naar een zesde plaats
op deranglijst.

Espanol, dat vandaag tegen
Bayern Leverkusen een meer
danredelijke kans maakt deUe-
fa-beker teveroveren, tradtegen
hetlaaggeplaatsteMallorca met
zesreserves aan. Mallorca pakte
de punten: 3-0. In West-
Duitsland verdedigt Espanol
eenevengrote voorsprong.

Atletico Madrid was in eigen

huis met 1-0 de betere ploeg te-
gen Athletic deBilbao en blijft
nu alleen op de derdeplaats met
twee punten voorsprong op
Athletic.

Komend weekeinde .alt pas
definitief de beslissing in de
staart. Drie ploegen delen de
laatste plaats met 29 punten,
terwijl Betis en Murcia ook nog
niet geheel vrij van gevaarzijn.

De uitslagen van het afgelo-
penweekeinde zijn:

Atletico Madrid - Athletic de
Bilbao: 1-0; Mallorca - Espanol:
3-0;Real Sociedad-Real Madrid:
2-2; Barcelona - Zaragoza: 4-2;
Valladolid - Cadiz: 1-0;Murcia -
Gijon: 0-0; Betis - Osasuna: 1-0;
Celta - Las Palmas: 0-1; Logro-

nes - Sevilla: 2-1; Sabadell - Va-
lencia: 1-0.

De stand, met nog één compe-
titieduel te spelen, is nu:
1.Real Madrid 3760
2. Real Sociedad 3750
3. Atletico Madrid 3746
4. Athletic deBilbao 3744
5. Osasuna 37 39
6.Barcelona 37 38
7. Valladolid 3738
B.Celta 3737
9. Sevilla 3737
lO.Gijon 3734
11. Cadiz 37 34
12. Zaragoza 37 34
13. Valencia 3732
14. Espanol 37 32
15. Logrones 37 32
16.Betis 3731
17. Murcia 3731
18. Las Palmas 37 29
19.Mallorca 37 29
20. Sabadell 3729

SCHAKEN/LUZERN — De
tweekamp om de wereldtitel
schaken voor dames tussen de
27-jarige titelverdedigster Maja
Sjiboerdanidze en de een jaar
jongereuitdaagster Nana Jose-
lijani (beiden uit de Sovjetunie,
start op 5 september in Georgië.
De tweekamp gaat over zestien
partijen.

0-0-0-0-0
TURNEN/AVIGNON — De
Russische SvetlanaIvanovais in
Avignon Europees kampioene
jeugdturnen (12 tot en met 15
jaar)geworden. Zij kreeg 39,425
punten. DeRoemeense Gabriela
Otorac werd tweede met 39,350.
Van de Nederlandse deel-
neemsters werdMireille Lemai-
re 23e met36,625punten en Jani
Martodrono 29e met 36,275.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
(MaduroPlaza*
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genhek)tot schaken.

PALM BEACH - CHRIS
EVERT neemt toch deel aan de
openFranse kampioenschappen,die volgende week in Parijs be-
ginnen op de banen vanRoland
Garros.

De hielblessure, die deAmeri-
kaanse onlangs bij de openItali-
aanse titelstrijd opliep, is nage-
noeg genezen. De voetblessure
werd de afgelopen tien dagen in
PalmBeach intensiefbehandeld.

De 33-jarigeEvert, zeven keer
winnares van deopenFransetitel
en vorig jaarin de halve finalesuitgeschakeld doorMartinaNa-
vratilova, trainde deze week voor
het eerst op speciaal schoeisel en
ondervond nauwelijks hinder
van deblessure.

WOENSDAG 18 MEII9BB AMIGOE 9

Chris Evert toch naarRoland Garros



Snijpunt-filosofie is boerenbedrog
AMK is niet voor instellen leerplicht

WILLEMSTAD — De on-
derwijsnota 'Edukashon den
Portal diAnanan Nobenta' is
de Asosashon diMaestronan
Kristian (AMK) erg tegenge-
vallen. De Vereniging van
Christelijke Leraren is ervan
overtuigd, dat als de sane-
rings- maatregelen, zoals in
de nota zijn weergegeven,
wordenuitgevoerd, deze veel
schade aanhetonderwijs zul-
len toebrengen. De 'snijpunt-
filosofie' noemt deAMK boe-
renbedrog. Volgens de vere-
niging is het onmogelijk om
de enorme bedragen die no-
dig zijn om het zieke onder-
wijs weergezondte maken, te
compenseren met de gelden
die vrijkomen, als er een
grotere efficiëntie wordt toe-
gepast

AMK vindt het een griezelige
zaak, alseenkleine, invloedrijke
groep erin slaagt om het Neder-
lands in een kwaad daglicht te
brengen. "Ook al functioneert
het Nederlands niet meer in die
mate als vroeger, nog steeds
hoort en spreekt men Neder-
landsinzeerveel situatiesop Cu-
rasao. Bovendien is het de in-
structie- taal in het onderwijs.
Nederlands wordt nog zeer veel
gebruikt binnen de ambtenarij
en in dewetgeving is het de ko-
mende twintif, jaar niet weg te
denken. In de onderwijsnota
wordt gesuggereerd dat Neder-

lands deenige factor is diehetni-
veau van het onderwijs negatief
beïnvloedt. De meeste Neder-
lands sprekenden in onze ge-
meenschap komen uit een mid-
den- of hogere middenklasse.
Hetgrootste deelvanonzebevol-
king behoort echtertot de lagere
klasse en heeft daardoorweinig
toegang tothethoger en middel-
baaronderwijs. Dit is duseen so-
ciaal- politiek en geen linguïs-
tisch probleem", aldus hetAMK-
rapport.
AMKis heteens met denota, als
deze steltdathetonderwijsbeter
op de behoeftes van de ar-
beidsmarkt moet aansluiten.
Daardoorkan degrote werkloos-
heidmetnameonder dejeugdbe-
ter bestreden worden. Educatie
zaleen bewuste bijdrage moeten
leveren aan derealisering van
een samenleving, waarin iede-
reen op volwaardige wijze naar
eigen mogelijkheden partici-
peert aan de maatschappelijke
opbouw. De AMK benadrukt
evenweldatde idealeburgervan
detoekomst ook een wereldbur-
ger moet zijn. Daarnaast vindt
AMK datbij hetplannen maken
voor detoekomsteen zekereflex-
ibiliteit gebruikt moet worden
enrekening gehoudenmoet wor-
den met het feit, dat onze ge-
meenschap voortdurend en in
snel tempo verandert. Het on-
derwijs moet met dezeverande-
ringen rekening houden.

LEERPLICHT
AMK is niet by voorbaat van

mening, dat een leerplicht inge-

steld moet worden. "Het is een
zaak metveel haken enogen, die
van tevoren terdege bestudeerd
moet worden", aldus het AMK-
rapport. De vereniging vraagt
zich afwie dekosten zal moeten
betalen vanhetapparaat dathet
geheel moet coördineren. Invoe-
ring vaneen leerplicht brengt in
verband met het opzetten van
een controle- apparaat onover-
komelijk hoge kosten met zich
mee. Naleving van dezeplicht
zal in depraktijk toch niet afge-
dwongen kunnen worden. Ver-
dervraagt AMK zich afwat on-
der schoolverzuim verstaan
moetworden. Vaakis zeer moei-
lijkuittemakenofmen temaken
heeft met geoorloofd (bijvoor-
beeld ziekte) of ongeoorloofd
schoolverzuim. Verder is men
het er nog niet over eens, wat de
ideale leeftijd is om een kind
naar de eerste klas te sturen.
AMK vraagt zich dan ookaf met
welke leeftijd de leerplicht moet
beginnen en eindigen.

Jamesbenoemd
tot directeur

WILLEMSTAD — Onlangs
is Ralph L. James door de
Raad van Ministersbenoemd
tot directeurvan hetdeparte-
mentvoor Ontwikkelings- sa-
menwerking. De benoeming
geschiedt in verband met het
ontslag opeigen verzoek van
de huidige directeur G. Cu-
riel, datper 1juniingaat. Van-
af die datum zal James de
functie van directeurvan het
departement overnemen.

Vanaf 1 oktober 1986 tot he-
den is Jameswaarnemend direc-
teur van het departement van
Ontwikkelings- samenwerking
van deNederlandse Antillen ge-
weest. In die hoedanigheid ishij
verantwoordelijk voor het dage-
lijkse management en coördi-
neert hij de activiteiten tussen
de verschillende afdelingenvan
hetdepartement. Daarnaast zijn
onder zijn leiding ontwikke-
lings- projecten voorbereid voor
Saba, St. Maarten en Bonaire.
Hij heeft een bijdrage aan ver-
schillende projecten geleverd,
zoals een slachthuis voor Bonai-
re en St.Eustatius, derenovatie
van het vliegveld van St. Eusta-
tius, de bouw van een nieuw
vliegvelden aanverwantefacili-
teiten voor Saba en industrie-
hallen voor Bonaire.

Verder is James lid van de
raad van bestuur van de
"Stichting Protestants Christe-
lijk Nijverheids Onderwijs"
(SPNO) en treedt hij op als con-
tactpersoon voor de SPNO bij de
Koningin Juliana Huis-
houdschool. Hij is tevens lid van
deNational GeographicSociety.

’MariazalCuraçaoredden’

PNP pleit voor
politieke eenheid

WILLEMSTAD — De PNP
doeteen beroep opdehelege-
meenschap om gezamenlijk
het verzoek om extra begro-
tingssteun aan Nederland te
verdedigen. Indien demenin-
gen opCuracao hierover ver-
deeld zijn, wordt de positie
van de onderhandelings- de-
legatie in Nederland, steeds
zwakker. De PNP betreurt
het dan ook dat de verschil-
lende alternatievenpublieke-
lijk ter discussie worden ge-
steldomdat datdesfeernega-
tiefbeinvloedt.

Inhetradioprogramma van de
groenepartij, gingwoordvoerder
Hendrik Abraham in op de kri-
tiek dieDP- leider Agustin Diaz
onlangs uitteop het nieuwe Be-
stuurscollege. Diaz had kritiek
op hetfeit dat de nieuwe rege-
rings- partijen zeven gedepu-
teerden aanhouden terwijl zij
daarvorig jaar—toener eenze-
vende gedeputeerde bijkwam —felle kritiek op hadden. Deze
vorm van 'oppositie bedrijven'
wordt door dePNP afgekeurd. In
plaats van een sfeer van politie-
ke eenheid te creëren, hetgeen
met debegrotingssteun- aanvra-
ge voor de boeg zo noodzakelijk
is, wordt er onrust gezaaid op
"kinderachtige wijze", vindt de
PNP.

De PNP meent dathetnumeer
dan ooit belangrijk is dat Cura-
cao als één front naar buiten
treedt. De groenepartij zegtopen
te staan voor suggesties met be-
trekking tot debegrotingssteun-
aanvrage, maar wijst hierbij op
de tijdslimiet die een grote rol
speelt.

Ondanks alle onrust dieer zo-
wel opCurasao als in Nederland
gezaaid wordt met betrekking
tot het nieuwe beleid, is dePNP
ervan overtuigd dat de bevol-
king nog steeds vertrouwen
heeft in de groene partij onder
leiding vanpremier MariaLibe-
ria Peters. Dat is immers ook ge-
bleken uit de acht zetels die de
PNP tijdens de laatste ei-
landsraads- verkiezingen in de
wacht sleepte, aldus Hendrik
Abraham.

"Er zal een nieuwe wind gaan
waaien in het fort", aldus de
PNP- woordvoerder. "Maria Li-
beria zal het noodzakelijke ver-
trouwenwinneneneen sfeervan
samenwerking scheppen om de-
ze moeilijketijdenteboven teko-
men. Met Maria Liberia aanhet
bewind, moeten de zaken ver-
beteren omdat zij al bewezen
heeft datzij demoedheeftom im-

populaire maatregelente neme»
als dat noodzakelijk is, maa'
daarbij het socialeaspect niet uit
het oog verliest", aldus de lof-
zang van dePNP- woordvoerder.

Belasting op
pleziervaartuigen

verlaagd tot
5,5 procent

WILLEMSTAD — Het
wordt in de toekomst aan-
trekkelijker om een ple-
zier- vaartuig aan te schaf-
fen. De invoerrechten en
economische heffing die
maar liefst 42 procent be-
droegen, worden verlaagd
tot 5,5 procent.

De Raad van Ministers
ging daardeze week, op voor-
stelvan devoormalige minis-
ter vanFinancien, Leslie Na-
varro, mee akkoord.

Het argument om debelas-
ting zo drastisch te verlagen,
is hetregerings- bejeid dat er
op gericht is om het toerisme
te bevorderen. Bovendien
bleek deze belasting nietzon
grote bijdrage te leveren aan
's landskas. De—voormalige— regering is er van over-
tuigd dat deze maatregel een
belangrijke bijdrage zal leve-
ren aan depogingen om het
toerisme en de economie te
stimuleren, zo wordt gemeld
in een persbericht van deRe-
gerings Voorlichtings Dienst
(RVD).

Verkeerscontrole
WILLEMSTAD — De ver-

keerspolitie hield gisteren een
controle op hardrijden enrijden
doorrood licht. 20keer werd een
procesverbaal opgemaakt voor
rijden door rood licht en 40 auto-
mobilisten gingenopdebonvoor
het overschreiden van de max-
imum- snelheid.

Verder werden er zes aanrij-
dingengemeld met een materië-
le schade van 8400 gulden en
twee licht gewonden.

WILLEMSTAD — Sportvere-
nigingRooi Santubestaat 19mei
veertien jaar. Ter gelegenheid
daarvan is er in dekerk van Ko-
raal Specht om zeven uur in de
avond een misviering. Daarna
wordt het glas geheven in het
Buurtcentrum Montagne.

Reisgids over Antillen en Aruba

BIJ HET INZIEN van de
Reisgids van de Nederlandse
Antillen enAruba is alsnel te
merken, dat hier een journa-
list aan het woord is. Geen
droge opsomming van zaken,
maar een boeiende beschrij-
ving van het Caribisch ge-
bied, zijn bewoners en een
groot aantalonderwerpen dat
het boekje niet alleen voor de
toerist, maar ook voor debe-
woners van deze eilanden in-
teressantmaakt. In een alge-
meen gedeelte wordt uitvoe-
rig aandachtbesteed aan een
beschrijving van het Cari-
bisch gebied, het landschap,
de geschiedenis en de her-
komst van de namen van de
eilanden. Vervolgens zijn er
korte hoofdstukken gewijd
aan de samenstelling van de
bevolking, decultuur, detaal,
de architectuur en de eco-
nomie.

In de afzonderlijke bespre-
king van de eilanden beperkt
de schrijver zich niet tot alge-
meenheden over de be-

zienswaardigheden, hoewel
die uiteraard niet vergeten
zijn. Hij is er ook in geslaagd
om iets weer te geven van de
eigen identiteit van elk van
de zes besproken eilanden.
Onder meer deed hij dit door
het opnemen van de
volksliederen een beschrij-
ving van de vlaggen en wa-
pens en door wat dieper in te
gaan op de geschiedenis van
elk land afzonderlijk.

Aan dehandvan uitvoerige
route- beschrijvingen wordt
debezoeker langs debeziens-
waardigheden geleid en
wordt stilgestaan bij typische
bijzonderheden die de eilan-
den van elkaar onderschei-
den. In een alfabetische
plaatsbeschrijving komen de
verschillende plaatsen aan de
beurt, dieaan dehandvan een
index en deopgenomenkaar-
ten gemakkelijkkunnen wor-
denopgezocht.

Bij het hoofdstuk over Cu-
ragao iseen vrijuitvoerige be-schrijving van de baaien en
stranden opgenomen evenals

een deel van de landhuizen.
Bij de "Praktische Informa-
tie" vindt de lezer inlichtin-
genoverhetklimaat, het ver-
voer, de douane- bepalingen,
geld- en bankzaken, feestda-
gen en evenementen. Het
boekje is geïllustreerd met
een twintigtal kleuren- en
zwartwitfoto's die door de
schrijver zijn gemaakt.
Voortszijnenkelekaarten op-
genomen.

De Reisgids Nederlandse
Antillenen Aruba is uitgege-
ven door uitgeverij Kosmos,
die al ruim honderd reisgid-
sen liet verschijnen. Het
boekje werd geschreven door
de Nederlandse publicist Jan
van der Blom. Het boekje is,
als alle reisgidsen van Kos-
mos, van eenhandigformaat,
zodat men het gemakkelijk
bij zich kan steken. Hetboek
wordt gedistribueerd door
Boekhandel St. MariaN.V.

Foto: Aanbieding van de
Reisgids aan Gedeputeerde
Mr. Faroe Metry o.a. belast
met Toerisme.

interamo nv. sa,
adviesbureau voor personeel en organisatie

Kwaliteit in dienstverlening. Daar gaat het om. Nummer 1
willen zijn op het gebied waarvoor Curagao de beöte mo-
gelijkheden heeft. Samen sterker worden door kwaliteit.
Dat geldt voor alle dienstverlenende bedrijven en instellingen,
zoals winkels, hotels en restaurants, banken, verzekerings-
maatschappijen, reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen, enz.,
enz., en niette vergeten overheidsdiensten en -bedrijven.
Ons bureau organiseert, in samenspel met GIJOMA, zondag
12 juni a.s. een SYMPOSIUM met als thema

'EEN SPRONG NAAR PERFECTIE
IN DIENSTVERLENING'

bestemd voor leidinggevende medewerkers op alle niveaus.
Deze doelgroep is immers allereerst verantwoordelijk voor
kwaliteit in dienstverlening. Een symposium met inge-
bouwde follow-up. Dus niet vrijblijvend.

Aan het symposium zullen o.a. meewerken:

- ir. H. George , ex-gedeputeerde voor Toerisme- drs. D. Werdekker , secretaris Kamer van Koophandel- drs. H. Arends , directeur Buro Arends
-J. Hasselmeyer , hoofd opleidingscentrum Maduro &

Curiei's Bank- mr. ing. E. Voges , voorzitter Vereniging Bedrijfsleven
Curagao

Tijd : 08.30 -16.30 (lunch: 12.30 -14.00 uur)
Plaats : Hotel Curagao Plaza lj|j||||l

il <^-___^___-Voor inschrijving en informatie kunt u contact opnemen met |_^___j_n^
Gijoma Office Services N.V., Aztekenweg 5, telefoon 72509 llCflflffi
■■■■■■■■■■■■■^

zulten daarna gepubliceerd
worden.

De onderzoekerszijn het hoofd
van deCaribische Afdeling, drs.
G.J. Oostindie, en wetenschappe-
lijk medewerker, mevrouw dr.
R.M. Höfte. Zij namen onlangs
het eerste interview in deze regio
afvan gouverneurprof dr.Rene
Romer. Alsgouverneurkan deze
overigens slechts in beperkte ma-
tezijn visie uitdragen.

WILLEMSTAD-Inhetkader
van een kortlopend we-
tenschappelijk onderzoeks- pro-
jectnaar de huidige staatkundi-
ge problematiek van de Neder-
landse Antillen en Aruba bezoe-
ken twee medewerkers van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde momen-
teel deze eilanden.

Door beleidsmakers enpolitici
te interviewen wil men komen tot

een update van debestaande ken-
nis over deproblematiek en wil
men deze analyseren. De inter-
views met Nederlandse be-
leidsmakers hebben inmiddels
plaatsgevonden. Hetis debedoe-
ling om de onderzoeks- resulta-
ten tepresenteren op het congres
van de"CaribbeanStudiesAsso-
ciation"eindmeien het"Interna-
tionalCongressofAmaricanists"
begin juliditjaar.Deresultaten

AMIGOE

ANDERE PRODUKTEN Nafuoit Kruide» & Honing
UIT DE NATUVIT-SERIE. siropen. Voor verlichting van de

luchtwegen.
Natuvit Knoflook capsules^ NaUmtKnMen & H()mVoor versterking van het hele bmb(ms v ee_ zach ’ ,
orßamsme- en nfrisse adem. '"S^SS^"*"*fi en mineralen voor vrouwen inNatuvitLecithine capsules. elke levensfase.
Voorn sterk zenuwgestel. ~>^"*_r~__~_rr_»_n_r__
NatuvitJeneverbesoliecapsules. i ï'l 11 J |^
Voor het behoud van 'n goede ■ laW ■LJ Jf-I-I. vochtbalans. V" \_.r; : i-'-jj.. VI, [HOD.
NatuvitBiergist tabletten. ■Voorn gave _.._.__■,,_- ""_."_"""''
huid. ""'"-""

mmr'-:-- '"" gw

Tpwekieai- '«|f

_i_ ..,..:' ' _Ü_^__^-^;

■ -A-rrM'- ~-...■;, __
Verkrijgbaar bij Uw: Botica of Supermarket

Agent Distributeur:
Sanitas Curacao N.V.
P.O. Box 3265
Tel.: 79047
Codistributeur:
Manrique Capriles& Sons
Tel.: 611857

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

vanaf 09.00 t/m 14.00 uur
* 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.

S@SKODELA^

_____»___
y_^È |^. SINCE 1969 É^^

l i. FWfi it _ i jéêLit .»___! H■jbübl mmmmm
f Dit nooit/ .__*\ . "* '**"meer! v~*S( / geeterlltaeerd! Wat een rust
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AGENDA
BONAIRE

I^UTIE:8000!»ANDWEER:B222
!tJXICENTRALE:BB4S"OSPITAA__:B9OO

teLagoen: maandagt/mvrijdag
!D * 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
ir *;zondag gesloten.

i JfENBAREBIBLIOTHEEK1 Jwningstjjdenvoor hetpubliek)
■■ bandag en donderdag van 14.00-18.00
! Jj'; dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/

'■«0-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

"Jeningstrjden voor lezers)
van 14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdaggetekendestukken 15.45 uur; gewone"toen 16.30uur.

Jij-RVICE CLUBS
!J*anis: donderdagavond 19.30uur - Hotelr°naire.
j°"s: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
»°und Table: elke tweede maandag -?J"tcenti_m Terra Corra.

woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

J^STUURSKANTOOR EN BEVOLKING:jjOO-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

NIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
f[van gelieve contact opte nemen met de

**RudyBedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
r°Pend op vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-""agvan 12.00-24.00uur.
dS|>REEKUUß(gezaghebber):elkedonder-_ van 09.00-11.00 uur op het Be-?u«rskantoor, Kralendijk; laatste dander-s'- van de maand van 10.00-12.00uur te"'"con.
j!°KOLISHI(tel.: 8198): verzameling Bo-jweaanse schelpen en koraal; open van{"sdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -%>Nikiboko Zuid 3.

/»: openingstijden slachthuis maan-
jSt/ m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-AOO uur en donderdag en vrijdag van""■OO-11.00/11.30-14.30 uur.

SNdienstenH*tBernarduskerkKralendijk:'
t.*lijks 18.45 uur; zondag 08.30en 19.00

Antriol:JjSelijks 19.30uur;zondag 09.00 en 18.00

JjjlovicuskerkRincon:
"jks, ook zondag, 19.30 uur.
MCHTENBEZORGING doorgeven
C»cjmevr- A- Won8" Lo'" sinK> Kaya

Ï^ESTANTSEKERKuur "Encuenfro" in dekerk te Kra-

TEST
Daarbij worden twee criteria

aangelegd. Het advies van het
hoofd van de basisschool en een
test in rekenen en taal. Het ad-
vies van hetschoolhoofd is geba-
seerd op de inlichtingen die hij
heeft gekregen van de klasse-
leerkracht en de verdere school-
loopbaan van de leerling. Dit
jaarvullen alle schoolhoofden

een registratie- formulier in
waarop onder andere alle be-
haalde punten vanaf de vierde
klas van de basisschool staan
vermeld. Bovendien vermeldt
het schoolhoofd ook dewens van
de ouders.

Daarnaast worden ertwee tes-
ten afgenomen. Een voor taal en
voor rekenen. Deze testen zijn
samengesteld door leerkrachten
van de SGB terwijl alle ba-
sisscholen in de gelegenheid wa-
ren «m wgtponoepten van testen

in te zenden. Op de SGB wordendetesten als een soort proefwerk
beschouwd enworden bovendien
samengesteld onder leiding van
decoordinator van de brugklas,
die overigenszelfnietbevoegd is
tot het geven van les aan de ba-sisschool.

RudyDomacasse wint in heren-enkel
Curaçao beste voor dag
bij internationaal tennis
jjjALENDIJK— Het afgelo-

b6l» weekeinde werden door?°&aire Beach Hotel (BBH)
georgani-

j^d,waaraan werd deelge-
noten doorspelers uit Cura-*jp> Aruba, Nederland, Ame--pa, Polen en Venezuela. Bij

~' heren enkel wist tennisle-?"*Rudy Domacasse dieeen
J*o de organisatoren was de
fy Bte prijs te behalen. Dat
q*B trouwens ook de enige
l erwinningwaaropBonaire
Lj-G terugzien in het en-lispel.
0 *en tweede Bonaireaanse
1 werd behaald in

neren dubbel in deC klasse,
j«arde opBonaire wonende Ne-,jZinderJanGielensamenmet
K^Curagaoënaar Bossers in dejjr-Zenviel. Daarmee was dande
b^aireaanse koek definitiefop.J^wel de Arubaanse delegatie
jj^twas, bleken hettochvooral

<U Hfacaose spelers tezijn diein
m Prijzenvielen.Diewerden dan
fH,v°lgt verdeeld: dames enkel
2 \lasse 1. Silvia deBoer (Cur);
spuria Abdala (Cur). Dames
f^el B klasse: 1. Olga Slotsof£*). 2. Madeleine Koek (Ar).
£*n enkel Cklasse: 1. Walter
CB|,rs (Cur); 2- Jesionek (Po-
fte _r Wasse: 1. Henk Breukink£*>,2. WimDroog(Ar).Aklas-
t " *■" Rudy Domacasse (bon); 2.v<*öeth Hennep (Cur).

Er werden in het totaal vijf
dubbels gespeeld. Twee dames
dubbelen drie heren dubbel. Da-
mes dubbel C klasse werd ge-
wonnen doorAbdala/Ferrero
terwijl in de B klasse de volle
winst naar de dames Madeleine
Koch en Ivonne Pourier ging. De
heren dubbel C was voor Gielen
(Bon) en Bossers (Cur). De B
klasse werdgewonnendoorKra-
ker /Eleonora (beiden Cur) ter-
wijl de herendubbelklasse A een
duidelijke zaal werd voor Salas/

Hennep (Cur).
Er was ook een pechvogel tij-

dens het tweede internationale
tennis- toernooi en deze twijfe-
lachtige eer ging naar de Cura-
gaoënaarOscarSalasterwijlLeo
Ba__ker de meeste lofverdiende.
Daterook sportiefwerd gespeeld
bleek wel aangezien de meest
sportieve prestaties werden ge-
leverd door Madeleine Koch uit
Aruba en drs Freddy Curiel uit
Curacao.

WILLEMSTAD -/„ het kader
van dedrBoy Winkel (grondleg-
ger van hetDepartement van
Geestelijke Gezondheid) cyclus
hield prof drB. Gersons, docent
ambulante en socialepsychiatrie
aan de Universiteit van Utrecht,
in de aula van de UJNA. een le-
zing. Titel van de lezing was: So-ciale psychiatrie, de wisselwer-
king tussen psychiatrie en sa-
menleving. HetDepartement van
Geestelijke Gezondheid viert dit
jaarhaar zesde lustrum. Op de
foto spreektL. van der Veen vanSedukal de aanwezigen toe. Ui-
terst links op defotoprofdr Ger-
sons.

OOK WENS OUDERS BELANGRIJK
Voortaan één test en verder advies hoofd van school
SGB start nieuwe procedure voor
toelating basisschoolleerlingen

KRALENDIJK —In de loop van de jarenis de toela-
tings- procedure voor leerlingen van debasisschool die
naar een school voor voortgezet onderwijs gaanregel-
matig aan veranderingen onderheviggeweest In deja-
ren zeventignamBonaire eveneens deelaan deop Cura-
cao vervaardigde gecoördineerde proefwerken, maar
sedertenige jarenorganiseert Bonaire deproefwerken
zelf. Hetzijn erook geendriemeer,maar slechtséén dat
methet advies van hethoofd van debasisschool bepaalt
waardeleerling naartoe zalgaan.OpBonaire isdatver-
dereenvoudig,aangezien ermaaréénschoolvoorvoort-
gezet onderwas is: de Scholengemeenschap Bonaire
(SGB) waarleerlingenopgeleidkunnen wordenvoorLa-
ger Beroepsonderwijs (LBO), Middelbaar Algemeen
Vormend Onderwijs (MAVO) en HogerAlgemeen Vor-
mend Onderwijs(HAVO).

Behalve de drie genoemde ty-
penkan een leerling aan de SGB
ook geplaatst worden in eenklas
voor eenvoudig Toeristisch en
administratief Onderwijs
(ETAO). Een feit is dat alle leer-
lingen van de basisschool naar
de SGB zullen gaan en het is dan
ook dit schoolbestuur van de
SGB diedeleerlingen welofniet
toelaat. In depraktijk wordtdeze
toelating echterovergelaten aan
een commissie diebestaatuit het
bestuur van de SGB, een lid van
hetR.K. Schoolbestuur en van
het Openbare Onderwijs, de in-
specteursvan hetbasis- envoort-
gezet onderwijs. Deze commissie
houdt zich bij het toelaten aan
een aantal vastgesteldepunten.

CEBBON
Decommissie diebelast ismetde coördinatie-van de proefwer-

ken heet Commissie EindtoetsBasisonderwijs Bonaire (Ceb-
bon) en coördineert de achttestgroepen dieer opdeBonaire-
aanse basisscholen zijn. De testzelf wordt afgenomen door deleerkracht van de zesde klas in
aanwezigheid van eenleerkracht van de SGB. Onmid-dellijkna detest wordt deze ooknagekeken, waardoor detwijfels
worden weggenomen dat deleerkracht van de zesde klasmogelijk verbeteringen in hetwerkvanzijnleerlingenzouaan-brengen.

Ook dit jaar wordt aan de ou-ders gevraagd wat hun wens isvoor het vervolgonderwijs van

hunkinderen; volgens de SGB
komt dat heel vaak overeen met
datgeen het hoofd van de school
adviseert. Half juni zijn de
werkzaamheden klaar en wor-
den de testen overgelegd bij de
toelatings- commissie. Indien
blijkt dat de commissie in som-
mige gevallen zoutwijfelen, dan
wordtmethetschoolhoofdvan de
basisschool gesproken. De ou-
derskrijgen deresultaten op 21
juni.

POSITIEVE REACTIES
Vanwege de actualiteit van

hetonderwerpbestond ervoor de
lezing van de uit Bonaire af-
komstige hoogleraar veel be-
langstelling, die vooral van de
zijde van de Venezolaanse deel-
nemers,onderwie eengrootaan-
talmedicientechnischeexperts,

werdgeaccentueerddoor deposi-
tieve reacties die prof. Bedacht
meteen na het uitspreken van
zijn audio- voordracht mocht
ontvangen. Prof. Bedacht kreeg
alvast vijf uitnodigingen om in
verschillende Venezolaanse ste-
den audio- campagnes te orga-
niseren, waaronder een speciale
in destad Maracay, waarRotary
vijfduizend exemplaren zal
drukkenen verspreiden van Be-
dacht's voordracht, die als bro-
chure ter beschikking werd ge-
steldvan de deelnemers aan de
conferentie.

Van de zijde van Rotary is
voorgesteld de heer Bedacht een
toernee te laten houden door
Venezuela om deproblematiek
Van het auditiefgeweld grondig
te kunnen behandelen. De au-
dio- missie van prof. Bedacht zal
in september of oktober van dit
jaarvan start gaan. De coördina-
tie van Bedachts lezingen- cy-
clusin Venezuelazal worden ge-
realiseerd door Rotary- Gouver-
neur van hetDistrict 437, Napo-
leon Ferrer, die voor de periode
van 1988-89 is gekozen.

ARGUMENTEN
Ook zij kunnen met de toela-

tings- commissie in overleg tre-
den als zij niet tevredenzijn met
debeslissing dievoor hunkind is
genomen. Zij moeten dan echter
met gegronde argumenten ko-
men. Tenslotte wordt na negen
weken nadatdeleerling istoege-
laten op de SGB nagegaan of de
eerstekeuze wel goedis geweest,
aldus de directeur van de SGB
Rolly Pourier. Indien nodig of
wenselijk, zal er een andere
vormvanonderwijs voor de leer-
lingen gekozen worden. Uiter-
aard op dezelfde Scholenge-
meenschap.

Rotary steunt campagne tegen geluidoverlast
Rudy Bedacht voor lezingenserieVenezuela uitgenodigd

KRALENDIJK—"Met zeer
veel genoegen kan worden
vastgesteld dat 1988 een top-
jaarwordtvoor watbetreftde
vorlichting op hetgebiedvan
geluidsoverlast in het Cari-
bisch gebied enLatijns- Ame-

rika. In samenwerking met
verschillende universiteiten,
conservatoria en gespeciali-
seerde internationaleorgani-
saties is sinds het begin van
dit jaareen bewustmakings-
proces op ganggebracht, datreeds een gebiedbestrijktvan
ongeveer twintig miljoen in-
wonersvan genoemderegio".

Dit zegt de internationaal er-
kende audio-consulent prof. Ru-
dy Bedacht na zijn terugkeer op
Bonaire van Aruba, waar hij als
gastspreker heeft deelgenomen
aan de 49steconferentie vanRo-
tary District 437, dieplaatsvond
van 12toten met 14mei. De con-
ferentie werd bezocht door meer
dan negenhonderd personen uit
een tiental landen, kundig en
harmonieus geleid doorde Vene-
zolaanse voorzitter Enerio Gon-
zélez Medici en de algemeen
coördinator uit Aruba, Erik
d'Arnault. Onder de hoge aan-
wezigen bevonden zich onder
meer de gouverneurs van de Ne-
derlandse Antillen en Aruba,
respectievelijk prof. drRené Ro-
meren Felipe Tromp, en deAru-
baanse premier mr Henny
Eman. De meeste evenementen
vonden plaats in de Stellaris
Room van hetAmericana- Hotel,
waar prof. Bedacht zijn
Spaanstalige voordracht hield
over "AuditiefGewelden de Mu-
zikaleOpvoeding".

MULTI-NATIONALE
AANPAK

Tijdens de conferentie is te-
vens gebleken datprof. Bedacht
nogmeer uitnodigingenkan ver-
wachtenuit deregio, zoals Cura-
gao en Suriname, welk laatstge-
noemd land met een sterke dele-
gatie wasvertegenwoordigd met
onder meer juridische en me-
dische experts, onder wie een
KNO- arts dieuit hoofdevan zijn
beroep speciale belangstelling
toondevoor deaudio- campagne.

Prof. Bedacht: "Wij staan aan
het begin van een multi- natio-
nale aanpak van het audio- pro-
bleem, datveel te langongebrei-
deld heeft kunnen voortwoeke-
ren onder debevolking van onze
regio. Wanneer zowel nationale
regeringen als internationale
organisaties met elkaarkunnen
samenwerken om dit verwaar-
loosd deel van de volksgezond-
heid te saneren,zullen er opkor-
te, danwel middellange termijn
duidelijk waarneembare resul-
taten worden geboekt. De steun
en inspanningenvan Rotary In-
ternationalopditgebiedzijn van
onschatbare waarde en vervul-
len mij met dankbaarheid en
grote verwachtingen voor een
mensheid die niet alleen beter
zalkunnen horen, maar ook be-
ter zalkunnen luisteren.

Nieuw bestuur
Kiwanis Club
Piscadera

WILLEMSTAD — Op vrijdag
13mei _oos deKiwanis Club Pi-
scadera tijdens een algemene le-
denvergadering een nieuw be-
stuurdat inoktobertijdens dein-
stallatie avond de bestuürs- ta-
ken zal overnemen. Het nieuwe
bestuurzieter alsvolgtuit: voor-
zitter R. De Wit, eerste vice-
voorzitter E. Bardouille, tweede
vice- voorzitterR. Yung, secreta-
ris A.Schnog, penningmeester
A. Chatlein, mentor H. Darya-
nanien bestuursleden I. Loth, F.
Sprock, R. Maasdammer, N.
Serphos, E. Smeulders, A. Rosi-
naen L. Cannegieter.

wel metallehoofden van de afde-lingen die werkzaam zijn in het
hotel, het feest met de vier
werknemers. Bij defoto: de drie
dames in de bloemetjes en in het
middenHenky Emerenciana.

salinda Craane,AldithPietersz,
Franklin Mortis en Henky Eme-
renciana. De directie van het ho-
tel besloot dit heuglijke feit niet
ongemerkt voorbij te laten gaan
envierde in besloten kring, maar

Kralendijk -Gisteren 17
r*i herdachten vier medewer-
(ku van Bonaire Beach Hotelk^W hetfeit datzijreeds twin-jtejaarverbonden warenaan het

HetzijndewerknemersRo-

Metgrotedroefheid makenwü hetplotselinge overlijdeninNeder-
land bekend van

EDUARD EUGENE STASSART
op de leeftijdvan 74 jaar.

ZijnEchtgenote : Cornelia Stassart - van Alderwegen(Ned.)

Zijnkinderen en Helene en Pim in 't Veld - Stassart (Ned.)
kleinkinderen Eric,Paulen Peter

Edy en Astrid Stassart -van Delden (Cur.)
EddyenRozalie
Ceesen Fenna Stassart -Betist (Ned.)
Deniseen Jerry
Hanen Freda Stassart - vanLeeuwen (Ned.)
Andreaen Iris
Jokeen Freerk LenseUnk -Stassart(Ned.)

Correspondentie adres:
Klimopstraat 95
2665BVDEN HAAG
Nederland

17mei, 1988.

» stockrnarket «____________ 1_ _. I 1 I i.k 1 ______l f 1 T -_-_-_-----__

AMSTERDAM TODAY MAY 18, 1988.

Aegon 75,50 KIM 35,00
Ahold 71,30 Meneba 104,60
Akzo 107,40 Philips 27,70
Cred.lyon. 49,90 Royal Dutch 222,90
Fokker 21,10 Telegraaf 262,00
Gist.Broc. 31,00 Unilever 104,60
Heineken 126,80 Index 243,10

NEW YORK STOCK EXCHANGE CLOSING MAY 17, 1988.
Abbott Labs. 44 5/8 - 1 1/2 IBM 110 1/8 - 1 5/8
American Exp. 23 unch ITT 46 3/8 - 3/8
Apache 7 7/8 - 1/8 Jchnson &J. 71 7/8 - 1 5/8
Am.Tel._ Tel. 26 1/2 - 3/4 McKesson 32 1/4 - 1/2
A-nooo 74 3/4 - 1/4 Merck _ Co. _5i 3/8 - 3/8
Anheuser _B. 30 - 3/8 Minnesota Mng 59 1/2 - 1/2
Becton Dick. 48 3/4 - 1/3 Mobil Corp. 45 1/2 - 1/4
Campbell S. 26 - 1/4 Mansanto 80 1/2 - 7/8
Chrysler 23 1/8 - 1/8 M_R Corp. 60 1/8 - 1/2
£iticarp 21 3/8 - 1/4 Norf.South. 26 5/8 - 3/8
CocaCola 36 1/2 - 3/4 PEG Indus. 42 1/2 - 1/8
Diebold 36 1/2 - 1 1/2 Philips Ind. 20 unch
Digital I_j. 104 + 3/8 Placer DJM. 12 3/4 - 1/4
Dupont 83 1/8 - 3/8 Northrop Corp. 28 3/8 - 7/8
East.Kbdak 41 1/2 - '3/4 Pac.First Fin. 12 5/8 - i/8
Exxon 44 - 1 Pfizer 50 1/8 - 1 5/8
Figgie 'A' 73 +2 1/2 Phelps Dodge 39 1/2 - 3/4
Eora 48 1/4 - 3/8 Philip Morris 82 1/2 - 1 3/4
Fluor 17 7/8 - 1/8 Quaker 44 5/8 - 5/8Genl .Electr. 39 7/8 - 5/8 EJR Nabisoo 44 7/8 - 5/8Genl.Motors 76 5/8 - 1/8 Sara Lee 36 5/8 - 3/4Gulf & West. 37 7/8 - 1/8 Shell Trp.Tr. 78 3/4 - 1/2Hecla Mng. 13 3/8 unch Southern Ü. 5 7/8 - 1/8
Hilton " 88 - 3/4 Unisys 33 3/8 - 1/4
ffcnestake Mng. 14 5/8 - 3/8 Uixxal 35 3/4 + 1/4
DOT JCNES
Industrials 1.986,41 - 22,22
Transportation 813,47
REUTER.

CUBING MARKET CCM_NT MAX 17, 1988.
RELIEF CF AN IMPROVED TRADE BAIASCE WAS CWEKOCME BY RENEWED
INFIATION CONCERNS DUE TO STRCNG GROWTH IN EXPORTS AM) INCREASE
IN CAPACITY UTILIZATION. AFTER AN OPENING PEAK OF 14 DJIA CLOSED
DOH. 21.22 ON LOWER VOLUME (135 MEN) .
|gpO MAMJIM) & (.IJUU.L'S KAMi X.Y.
Xls| INVESTMENT DEPARTMENT
**?£_ ii For further information call
_i_^_P Tel. 612511 612991612294

%-■—-_._■_____■» j_____bi*********mmmmmm______________ . m___r

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLENGELDIGOPWOENSDAG18MEI1988EN TOTNADERORDER:

USDOUfIfI 1.77 1.78 180CfINDOUAR 1.415 1.435 1455PNDST€fIUNG 3.240 3.295 3355N€DGID 92.62 93.34 9414
001/VAR
OU FRANCS 124.82 125.54 12634
ffifflßNCS 29.58 30.68 3138
DUITS€M_fIK 103.89 104.61 10541
SUfiGID — 100.07 102.59
iïUR€ 1.08 1.38 1.44
RflftOßlN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VAN PINANCIEN EN GELDIG VANAT HEDEN 18 MEI
1988EN TOT NADERORDER.
9.75% 08UG_TI€ie«NGe.Pe. 85/89 98.5413 % OBUG_TI€L€NINGe.P€fI 86/90 103.5612 % OBUGfl__l€NlNG€NP€fi 88/92 1023110.5 % OeUGflTrae_lNGe.P6fl.9BB 99.9210.25% OeUGfI_€L_NING€N 1986 P€ft 1990 98.47HET EITECTIEVERENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-

GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOPVANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BU HETLOKALE BANKWEZEN.

inOUSTRIRL DE UEfIEZUELR- É 'X'TÏm* maakt de wisselkoers bekend~ -^—■ __ __________r *7
van de BDLIVAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30uur
AANKOOP VERKOOP

Cash - Cheque
5.20 6.40

TEKOOP AANGEBODEN:
PRINDLEI6

ZogoedBls nieuw. Nooithi gevaren. Vraagprijs Na/1.7.500.-.
Inlichtingen tusaen 13.00en 15.00uurtelefoon 8754.

'"" S
Jong, groeiend bedrijfop Bonaire vraagt een

SALESMAN
grondigekennis van Bonaireen van levensmiddelen is een
vereiste. Eigenvervoer noodzakelijk. Curriculum vitae dlus
pasfoto zenden naarP.O. Box 122onder letter K. Bonaire

* i
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/ Speciaal voor de/ Heilige Communies

[ CANDY, AMANDELEN, Wf AMANDELEN GEVOERD ]
MET CHOCOLADE, I

\ KERSENBONBONS, /\ ZEEBANKET, /
\ en nogveel meer. /\ Kom zelf kijken bij: /

v*"^ s*^ Sta. Rosawegl7

_S_>_Sa,uurli'k MMMMMMMMMMMM}

CTC travel
©HQ_

15 april-16 december
Inbegrepen: accommo-

datie in het Bonaire Beach
Hotel, Flamingo Beach

Hotel, Habitat of Sunset
Inn.

2 nachten - 3 dagen vanaf
FL 111,—

per persoon. Bel ons voor
meer informatie en ook

voor uitgebreide
dokumentatie over onze
andere bestemmingen.
*.<y ....., . , ¥,rr--k,.% i
v" '-'-t- 4 ' - in

"'^Vi \

Kaya Michigan, Zeelandia
te1.616811-616812

613200

_^r"\
[ Uw aangewezenadres voor het &\_i

BEKLEDEN VAN STOELEN,AUTO'S, _J§^P
HET NAAIEN VAN GORDIJNEN, J^oH\>
TAPIJTLEGGEN, ETC. <\r^^=((
Ook bekleden wij de binnenkant van het ir^^TZ^dak van Uw auto. »
lMjaargaramtie!

stoffeerder^ ANTILLANAl Montagneßeyll4 tel: b7%759 J
Kb; \%xsWg> Ontvangen

sportieve,katoenen "
jerseycombinaties.
Zie onze etalage

Boutique U^ jL .
|| C,racasbaai_eg f ftg)§|

VASOSAJNTBLLANOS N.V.
Wij hebben plaats voor

2 M.T.S.-ERS ELECTRO
met ervaring

Geïnteresseerden kunnen persoonlijk langskomen in de
ochtenduren op ons kantoor op het Industrieterrein Brie-
vengat.

GEVRAAGD

EEN ADMINISTRATIEVE
KRACHT

— Typen— Gedegen kennis van Engels,
Nederlands, Papiaments."

Schriftelijke sollicitatie onder letters S.A.I.
aan het buro van dit blad, Curagao.

v )

Kinder katoenen )
panties, tanga's I
voordekleintjes T

en tanga's Jin tienermaten. '' La Indiana N.V.

BRIL?
~{gtW Caribbean Optical
W__lneeftde allernieuwste
L^MË modellen voor U.
_Wg Alle soorten glazen
■f en brillen vindt U bij:

Hf*3 WtLmf M

TE HUUR
GEVRAAGD
2-SLAAP-
KAMER

WONING
in goede buurt

Inf.:
telefoon 611807

(tijdens
kantooruren)

_____^nfn^r__ I____>^r^^W'_K^iTf'?fn_^flß I___ntl*Wlllf__W^_P¥_^¥'r____ I

TE KOOP

WEGENSAFWIJKENDE BEZIGHEDEN
EEN GOED LOPENDE

DAMESKLEDING ZAAK
j IN HET HARTJE VAN SAUNA

Voor meerdere informatie, voor serieuze gega-j digden, gelieve Uw brief te richten aan het adres
| van ditblad onder letters "SOG."

Elektrisidat di Körsou N.V.
Kompania di Awa i

(R.A.E. N.V.)
KOMPANIA Dl AWA I ELEKTRISIDAT Dl KORSOU N.V.
(K.A.E. N.V.) producent van drinkwateren elektriciteit voor
degehele Curacaose gemeenschap roept sollicitanten op
voor de funktie van:
CHIEF CIVIL & BUILDING WORKS
Organisatie
Deze funktionaris rapporteert rechtstreeks aan de Mainte-
nance Manager.
Geeft via Supervisors en Voorlieden leiding aan vaklieden
en schoonmakers.
Doel van defunktie
Het zorgdragen voor het onderhoud van gebouwen en ter-
reinen, schoonmaak enschilderwerk van installaties en het
uitvoeren van civiele werkzaamheden.
Funktie-eisen— diploma M.T.S.-bouwkunde, MTS- werktuigbouwkun-

de met interesse voor civiele techniek of hieraan gelij-
kwaardig;— leidinggevende capaciteiten;— goedecontactuele eigenschappen;— mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;— kennis van de Engelse en Nederlandse taal;— minimaal 5 jaarervaring in soortgelijke funktie.

Een psychotechnische test kan deel uitmaken van de se-
lectie-procedure.
DeK.A.E. biedt naast een verzekerde toekomst goede pri-
maire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Schriftelijke sollicitatiesvoorzien vanvolledige gegevenste
richten aan:
Hoofd Personeelszaken K.A.E. N.V.
Rector Zwijsenstraat nr. 1.

*$fl/\kKAt neeft dezewee,(
J indespecial "^

Zijden stuk „LIBERIA"
een leuk klein stukjezeer geschikt alskado, decoratievoor Uw
lessenaar, of gewoonvoor een plekje waar nog net wat mist.

Normaal ’.22.50 Deze week ’. 18.50
'_* Doen joh,gezellig, kom langs bij

vlrn'/H HAIkKAI Landhuis Zuikertuin
\H \ii®\ DVJI.v.T.I Tfn.:798430f79255.

JiIMES WMi
[SUPERMARKET ! WÊÊÊ
\_^.D. Rooseveltweg ÏOQ-Tel: Sls*jyj

M Specials geldigt/m 4 juni
Chee Wees 24kleine pakjes ’. 2.25
Corned Beef "Libby's" 12onz ’. 2.29
Aluminiumfoil "H.P." 75 sqft ’. 3.05
Sliced beets "Libby's" 16onz ’. 1.11
"Kraft" mayonnaise500 ml ’. 1.43
"Kraft" mayonnaise 200 ml. ’. 0.72
"Tide"Detergent 6onz ’. 1.51
"Tide" Detergent 17onz ’. 4.05
"Tide" Detergent 72 onz ’.15.77
"Brillo"10pads ’. 1.77
"Mi Vaca" voile melk 1 1t ’. 0.99
"Mi Vaca"/_ voile melk 1 1t ’. 0.99
"Domino" Confection poedersuiker 2 lbs.

’. 2.19
"Apolinaris" 1 liter ’. 1.97
5 lbs. Geitenvlees w ’.12.19
5 lbs. Karbonade... CJ^JIJ { "" ’.1 4.79
En nog veel meer.

En nog nv^^^^nveel meer!! I^4^^ n^i
KOOPAVOND /rL_/jC_^-^-^"*'
Zaterdag heledag OPEN tot 6:30. /7___\\ **£$Ook tussen demiddag. __./_f\\\.

FOR SALEFROmTI
INTERNATIONAL

SCHOOL OF
CURACAO

XEROX 3IO7
COPIER

GOOD CONDITION.
PHONE: 73633.

Echtpaar uit Nederland
met 2 grote jongens

ZOEKT

OPPASHUIS
van 12 juni tot 12 juli 1988

. Telefoon:83346

drip irrigation
M Booster
7JJ29 V.^ R«iQ«we. 7A«k AloMmmwg.

e_=*"'<Rr"«__49 e__^""<sr"«-____> <___^_sr"«____ _c»""-Gai""«£j4p «_3r"<_>"^s_f %

iSS/KB^16 Wine Cellar!
ft ~~~~— ""''v "'"" " Cofltordiostraot - Punda ï
"g Romantisch tafelen ineen sfeervolrestaurant.

| VERSEASPERGESI j
| q_3_ï__||jiBl^ I
l> Open voor lunch: 12-14.00uur£ diner: 18- 85
% Gesloten op maandag. 6
P Voorreserveringen: tel.: 612178. £
f Jf\___c__ <_svs___<»____) «_te__»__----fS «,!__k_<Ss_--_i=» ö?C__«>___ï%4VCM»

■ Wie Atoi/i*mij ophalen?
Ikwacht opU in het
dierensasiel Parera.

kMdbJKiynveld Peat Grootens
Accountants

Voor een van onze stafleden
vragen wij met spoed een

WOONHUIS
te huur in een goede buurt.

Aanbiedingen: Tel. 370500 of 78212

KOKPOMKO
C Korporathon pa Desaroyo dl KArtou i

\ FUHMSNOK fMP*fSA CHIKI KOKSOU \
\ ta partisipé kv e buki s

jj GUIA PA EMPRESA CHIKI l
y ta na benta den tur libreria lokal <
> entrante djamars 17 di mei 1988 S
£ Ebukitaskirbidordi 2
v Sra. Bernadette Heiligers-Halabi i Sra. Marianne Halabi i
\ Preis di benta ta Na/. 13.50 <

_____M___BHHBHBIi.......MB..MHHaMM.HMHMHMMHHMi

êm " ■"
_____ " _._ "JAPANES-CAftstf^M-de jonghV/porthui/ n.u. -^^^^ICHAMPION

I /___ * Sportinfl """"k ____________■ _____
I * Bicycles and accesories

1 1 _--^''' " Automotiveparts & Accesories ll__|l *lm IEtJI
m** * Racking & Shelving

OPEN BRIEF AAN ALLE EIGENAARS VAN JAPANSE
EN EUROPESE AUTO'S,

L.S.

Als agent-distributeur van CHAMPION BOUGIES, één van ..
*s werelds grootste bougiefabrikanten, welk merk
reeds 56 jaar vertegenwoordigd wordt door de Jongh's
Sporthuis n.v., willen wij gaarne het volgende onder
Uw aandacht brengen.

Het is vanzelfsprekend dat U de aanbevelingen uit de
"Service Manual" van Uw auto naleeft, in dit speci-
fiek geval, voor wat betreft het gebruik van een be-
paald merk bougie.

Echter dient U er rekening mee te houden dat de
"CHAMPION FABRIEK tevens bougies maakt voor JAPANSE
en EUROPESE AUTO'S, hetgeen voor zichzelf spreekt.

En CHAMPION BOUGIES worden bovendien mét garan-
tie verkocht!

Gezien de uitgebreide sortering van alle typen
CHAMPION BOUGIES, kunnen de Jongh's Sporthuis n.v. en
alle andere auto-onderdelenzaken U elk moment elk ty-
pe CHAMPION BOUGIE uit voorraad leveren voor Uw ge-
motoriseerde vervoermiddel etc.

Wij vertrouwen U met het vorenstaande naar wens te
hebben ingelicht en verblijven,

hoogachtend,
Curacao, mei 1988.

' de Jongh's Sporthuis,N.V.
Ji ><TjP>^Agent-Distributeur.
Ps jT'#_JS_-®___W

ijF». ****m\*a\*^Ê_^*****\ /fo__ _?__%*!
W CHAMPION LP^PJH ______________

v*v dS. /«__#* \__feldp
The No. 1 spark plug In the world.

The Japanese Automotive Parts Association has granted
■■■■■■■■■■CHAMPION the Japa Seal of Approval . m**m**t********^
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