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Nieuws
in vogelvlucht

-^ JAKARTA— Minstens 200 men-J^zijn waarschijnlijk verdronken

Ft^n een volle veerpont omsloeg eni fflk in de Javazee. Dit zou zaterdag
ffSebeurdzijn. Er zijn 18mensen on-
1KWe bemanningsleden gered.

e boot vervoerde 200 passagiers,
(0' j|m 300 koeien en 100 ton zout enPas opweg naarSumatra en zonk op
I^BDieter buiten de haven van

ij^gkalan op Madura. Hetzouover-
Castzijn geweest,maar dekapitein

dit en zegt dat er 80 mensen
[, a>lboord waren.

■ &AYRUT — Lijfwachten van de
i * ambassadeur in Libanon, Kelly,
f**ben in oost Bayrut een vuur- ge-

*É b^J. evel*dmetmilitie-ledenvan
-"' i(hristelijkeFalangepartij.Deam-

|'«Bsadeur en zijn lijfwachten die de
."to- colonne escorteerden ontsnap-

-1 [!?? 0n.edeerd.Deauto werd doorko-
geraakt.

(
Washington-De vs zijn be-

JSld om binnen de Club van Parijs
"^n informeel overlegvan Westerse
editeuren- landen) een herziening

Bri derente- tarieventen gunstevan.e 'armsten van dearme landen" teWersteunen, aldus VS- Financien-
bister Baker. Hij vroeg tijdens de
f*riijkse vergadering van de Afri-. aanse ontwikkelingsbankADB de

crediteur- landenook een bij-
I^Pge te leveren bij hetoplossen vanI *l schulden-probleem.

J }EL AVIV— Volgens Israels pre-
_\j JJ'erShamir is er geen verandering

j de opstelling van Moskou te zien
* "danks de jongste verklaring van

ptijleider Gorbatsjov. Shamir
J^lt niets voor een Midden Oosten-sferentie, waaraanMoskoude ver-
kering derrelaties ophangt. Een
i alestijnse vrouw doodde in Jeruza-

een Israëlische student (18). Zij
"^nde het vuur op 2 leerlingenvan

71 religieuze school.De anderekon

Washington/Amsterdam
De barometervan deVS- economie

'eeg overeenkomstig de ver-
achting in aprilmet 0,2 %.Verras-
j öd was de scherpe herzieningvan
J*s%ingin maartvan 0,8 tot0,2%,aar het cijfer voor februari werd

j6n 1,3 tot 1,5 % gecorrigeerd. De
i i_H X °^ 'eading indicatorsgeeft een
Mjlruk van de over enkele maanden

bedrijvigheid. De. ''gstecijfers duideneropdatde eco-
,°rnie voorlopig blijft groeien. De°Uar- koers bleef per saldo
,°ensdag ongewijzigd in Europa. In
>sterdam was de slotkoers 1,9330.pn 1,9340 dinsdag; vanmorgen
?. de dollarin delift en noteerdeeen; j'ddenkoersvan 1,9380 gld.DeDow
/"les indexin WallStreetsteegweer

mét 32,89 punten tot 2064,02

.GENEVE — De coordinator voor, "N- vluchtelingen- hulp aan Af-
r^nistan prins Aga Khan zegt te! a "oen begrepen tijdens zijnbezoek
v!* n dit land dat ongeveer 130.000
t ödeca 5miljoenvluchtelingenzijn
p De humanitaireniet-
y.'rtieke VN-rol wordt dooralle par-Jenerkend.Afghanistan lietde Ita-
dpnse fotograafBiloslavo (26) vrij,
,* sinds november vastzat. Hij was
jf

etdeAfghaanserebelienmeeopge-
°kken en kreeg daarvoor 7 jaar.

vJjOLOMBO — Het Marxistische .ia u bevrijdings- front JVP in Sri
Wi *voornamelijk jongeSingale-, g„ ' Pleegde woensdag bomaansla-
stal. V'e' *,reinen en bussen aan en
{W regerings- gebouwenin brand,
j, ar°m kregen de veiligheids-troe-
ve?Jopdracht direct te schieten op
tyReende terroristen. Opgeroepen
n.rd het JVP- uitgaans- verbod te
ge Seren,waarmeemen deverkiezin-

wil dwarsbomenvan vandaag in
jyïestelijkeen centrale provincies.
a]jk 's tegen het met India gesloten
lOi^ord omdat daardoorde Indische
I^. .°ed zo groot wordt. Er kunnen 3
j Joenmensen gaan stemmen. El-
jj- s Waar de rebelse Tamils actiefm Werden die uitgesteld.

CO^LGRADO—De Joegoslavische
v^.^nnistische partij heeft zich
«er? * noS voor het einde van 88
I^. economisch hervormings- prog-
hi __a te realiseren- Gebeurt dit
antttTan za' men daarvoor de ver"
al^oordelijkheid moeten dragen,
sis s^ot" document van de cri-

" conferentie derpartij.

j^ONN- Pierre Guillaume (31),
Vr? e beroemdste agent in de

"w j Duitse schimmen-oorlogiste-
Miif Bondsrepubliek na een ver-
haifVan 10Jaarin deDDR. Hijkwam
ïva 'ln net geheim uit de DDR aan,
v^o r men nogal verrassend hem met
Vad r

en 2 kinderen liet gaan. Zijn
Val ;r(jUnther, veroorzaakte in74deal van WillyBrandt.

NIETVERWACHT
De meeste waarnemers beoor-

delen de vierde top als een be-
trekkelijk succes. De vooruit-

gangligt volgens hen meerin de-
tails. Een doorbraak op het ge-
bied van wapenbeheersing had-
denzij ook nietverwacht. Hetbe-
langrijkste obstakel voor een
START- overeenkomstblijft het
Amerikaanse ruimtedefensie-
project, SDI.

De sfeer van de top was vol-
gens veel waarnemers over het
algemeen hartelijk. Sommigen
prezen de "nieuwe zakelijkheid"
tussen de fundamenteel ver-
schillende systemenvan de twee
supermogendheden en wezen
daarbij vooralophetfeit, datRe-
aganerkende, dathij zijn opvat-
ting over deSovjetunie als "rijk
van het kwaad" moest herzien.
De Amerikaanse president ver-
klaarde, dat hij in de afgelopen
dagen zijn persoonlijke verhou-
ding met Gorbatsjov verdiept en
verbeterd heeft. Bovendien liet
hij na zijn laatste gesprek met

Gorbatsjov zich ineens positie-
veruit over de mensenrechten inde Sovjetunie. De aantallen vrij-
gelatenpolitieke gevangenen en
van hen die die het land mogenverlaten, tonen aan dat "ervoor-
uitgang geboekt is", aldus Rea-gan. Hiervoor had hij met zijn
kritiek op demensenrechten hetgeduld van zijn gastheren danig
op de proefgesteld.

WEINIG GELUKKIG
Gorbatsjov liet opzijn perscon-

ferentie blijken, dat hij weiniggelukkig is met hetoptredenvan
Reagan met betrekking tot demensenrechten. De nadruk van
de president op dat onderwerp
deedGorbatsjovafals een uiting
van propaganda. Over de ont-
vangst van een grote groep Sov-
jet- dissidenten en 'refoeseniks'
op de Amerikaanse ambassade
zei Gorbatsjov, dat hij "niet de
aangenaamste herinneringen
aan dat deel van het bezoek be-
waart".

Tegelijk verklaarde Gor-
batsjov, dat hij nog steeds kan-
senziet voor eenverdrag over de
halvering van de strategische
raketten tijdens de ambtsperio-
de van president Reagan. Daar-

toe is nodig, dat de twee landen
"effectief' handelen, zei hij.

Don Martina:
'Open deur
gevaarlijk'

WILLEMSTAD — Oud-
premier van de Nederlandse
Antillen, irDon Martina, was
gistermiddag tijdens de
MAN- persconferentie blik-
semsnel met zijn antwoord op
devraagofzijn partij gebruik
wilmaken van de"porta abri"
(open deur) van de
PNP/FOL/SI om alsnog
deeluit te maken van het Be-
stuurscollege van Curasao.Martina: "Een open deur is
zeer gevaarlijk. Want het ligt
ermaar aan watvoor deur dat
is. Steldat het een draai-deur
is, en je stapt naar binnen.
Dat betekent, dat degene die
albinnen is, er uit draait!".

Carlos Andres Perez
ere-lid van DP

WILLEMSTAD — Zaterdag 4
juni houdt de Democratische
Partij een speciale bijeenkomst
ter gelegenheid van het bezoek
van de Venezolaansepresidents-
kandidaat Carlos Andres Perez.
Tijdens debijeenkomstzal Perez
benoemd worden tot ere- lid van
de Democratische Partij en zal
hijhet daarbijbehorende insigne
ontvangen. De ontmoeting be-
gintomvier uur's middags en de
Elaats van handeling is Centro

"emokratiko aan de Breede-
straat (O).

MISSER TEXACO
Petrobras deed deontdekking

bij boringen tot op 5.500 meter
diepte ophet eiland Marajo. Vol-
gens president Sarney strekthet
veld zich uitover een lengte van
vijfhonderd kilometer en een
breedte van honderd kilometer.

De Amerikaanse olie-
maatschappij Texaco had eerder
al proef- boringen in het gebied
uitgevoerd maar die leverden
geen resultaat op. De concessie
werd daaromkort geledenterug-
gegeven aan Petrobras. Het
staatsbedrijf besloot daarop
maar eens dieper te gaan boren.

"We zijn er zeker van dat we
een gebiedhebben dat inweerwil
van wat werd gedacht rijk is aan
koolwaterstoffen. Ik feliciteer
hetBraziliaanse volk", aldus de
gelukkige president. Als de re-
serve inderdaad de door Sarney
gesuggereerde omvang heeft
danzou dateenenorme opsteker
zijn voor de Braziliaanse econo-
mie. Brazilië moet nu nog onge-
veer dehelft vanzijnolie-behoef-
te dekken via import. De eigen
productie bedraagt ongeveer
zeshonderdduizend vaten per
dag.

NIEUWE ZAKELIJKHEID KENMERKT ONTMOETING
Reagan: bijeenkomst succes, Gorbatsjov: was meer mogelijk

Bij Moskou-top vooruitgang,
geen doorbraak, voor START

MOSKOU — Een nieuwe doorbraak in de wapenbe-
heersing heeft de vierde Sovjetrussische- Amerikaanse
topconferentie in Moskou niet opgeleverd. Maar Gor-
batsjov en Reagan toonden zich na afloop optimistisch
over dekans van slagen van een verdrag voor dehalve-
ring van de strategischeraketten enspraken dehoopuit
dat een START-akkoord nog voor het einde van de
ambtsperiode van Reagan in januari 1989kan worden
bezegeld.

Daarnaast waser evenweleen
duidelijk accentverschil
merkbaar in de beoordeling die
de twee wereldleiders van detop
gaven. President Reagan-noem-
de op een persconferentie de top
een "succes" en zei dat er "be-
langrijk werk isgedaan. Naar de
meningvan Gortbatsjov, diezijn
eerstepersconferentie in de Sov-
jetunie hield, had de top meer
kunnen opleveren. Reagan en-
Gorbatsjov slqtenwoensdag hun
vierde topafmet deuitwisseling
van de officiële documentenvan
het INF-akkoord over de ver-
wijdering van de middellange-
afstandwapens.Dat akkoord
was de grote doorbraak van de
derde top in Washington.

MEER VERTROUWEN
Reagan meldde van zijn kant

"belangrijke vooruitgang"' in de
besprekingen over START.
"Verificatie is voor ons één van
de belangrijkste en moeilijkste
punten. Ook op dit terrein heb-
ben wij vooruitgang geboekt".
Hij legde er verder de nadruk op
dat deSU en deVS"een bijzonde-
re verantwoordelijkheid" heb-
ben omoorlog te vermijden en de
vrede te garanderen. Naar zijn
zeggen werken Washington en
Moskou aan "een relatie met
meer vertrouwen".

Reagan sprak eveneens als
Gorbatsjov de hoop uit, dat een
-jTART-verdrag nog voor zijn
ambtstermijnkan worden geslo-
ten. Hij zei echter ook dathij te-
gen een tijdslimiet is. De VS la-ten zich niet opjagen, maar wil-
len een goed verdrag tot stand
brengen, aldus Reagan. Desal-
niettemin legde het weekblad
'Moskou Nieuws' woensdag depresident ineen satirischartikel
dewoorden in demond: "Je moet
het ijzer smeden zolang Gor-
batsjov er nog is".

WILLEMSTAD — Pop idool
MichaelJackson iszijnEuropese
tournee begin deze week gestart

Zijn eerste optredens doet de we-
reldster inRome.

Op het openings- concert wa-
ren er 37.000 mensen aanwezig
die de Amerikaanse zanger aan
het werk zagen in de show 'Bad',
genoemd naar de titel van zijn
laatsteLP.

President Sarneyvan Brazilië:
Grote olie-vondst in
Amazone-monding gedaan

BRASlLlA—Brazilië heeftde vondst gemeld van een
zeer grootofleveld in de mon-
ding van de Amazone. Presi-dent José Sarney maakte deontdekkingbekend.

De Braziliaanse president lietde omvang van de aangetroffen
reserve in het midden maar zei
wel dat die niet vergelijkbaar is
met de olievoorraad in de Noord-
zee. Braziliaanse kranten wis-
tente meldendathet gaatomeen
reserve van twintig miljard va-
ten olie van 159 liter.

Mijnramp in Bondsrepubliek:

Alle 57 kompels, voor-
al Turken, omgekomen

BORKEN—Alsgevolgvaneen serieexplosieszijnwoensdag
57 mijnwerkers van een bruinkoolmijn in Borken, in de
Westduitse deelstaat Hessen, om hetleven gekomen. Volgens
deplaatselijke autoriteitenwerden demijnwerkersvrijwel ze-
ker op slag gedood door de ontploffingen. Reddingsploegen
hebben dehele nachtdoorgewerktom te proberen overleven-
den te redden, maarzij vonden alleen lijken van slachtoffers
vanwatdeergstemijnrampin deBondsrepubliek issinds 1962.
In dat jaarkwamen bij een mijnramp in Volklingen in Saar-
land 299kompels om hetleven.

Er bevonden zich 57 mijnwerkers, onder wie een achttien-jarige
scholier diewoensdag voor heteerst alsvakantiekracht aan de slag
was gegaan, ondergronds toen de explosies plaatsvonden, aldus de
Hessische minister van Binnenlandse Zaken, Gottfried Milde. Doordieexplosies werden diverse, veelal nauwe gangen op een dieptevan
zestig tot 140metervandebuitenwereld afgesloten. Dekracht van de
ontploffing was zo groot, dat bovengronds enkele bedrijfsgebouwen
zwaar beschadigd werden en tot in de verre omtrek ruiten sneu-
velden.

VOORALTURKEN
Volgens reddingswerkers kwamen de explosies zo plotseling en

waren zij zokrachtig, dat de mijnwerkers geen tijd hadden om hun
zuurstofmaskers op te zetten, waarmee zij het maximaal drie uur
kunnen uithouden in dedoor koolmonoxyde vergiftigde gangen.De
meesteslachtofferszijn Turken, aldus de minister.De meeste lijken
zijn inmiddels gelokaliseerd,maarmet het bergen ervanwacht men
tot alle lichamen zijn ontdekt.De autoriteitenvrezen, dathet identi-
ficerenervan moeilijk, zo niet onmogelijk zalzijn omdat ze verkoold
zijn.

Deskundigen gaanervanuit, datderampveroorzaakt is door mijn-
gas, waarbijkoolstof explodeert. Nog nooiteerderhad zich een onge-
lukvoorgedaan indemijnvanBorken, diein dejaren'50 inproduktie
genomenis eneigendom isvan PreussenElektra, deopéénna groot-
ste elektriciteits- producent in de Bondsrepubliek.

Reagan: vooruitgang mensenrechten

Moskouse top krijgt
vriendelijk slot

MOSKOU —Vriende-
lijkheid over en weer, zo
was de sfeer rond het slot
van de top- conferentie in
Moskou van deRussische
partijleider Michail Gor-
batsjov en deAmerikaanse
president Ronald Reagan.

Na een avondmaal van
tweeënhalf uur te hebben ge-
bruikt in het buitenverblijf
van Gorbatsjov net buiten
Moskou gingen deReagans
even stappen op het Rode
Plein. Hand in handgebeurde
dit. Op de achtergrond zag
men deprachtige verlichte ui'
vormige daken van deBasili-
us- kathedraal glanzen. Toen
het publiek het door had wie
daar wandelden' werden de
Reagans door de ongeveer
duizend mensen toegejuicht.

GASTVRIJHEID
Meneer Reagan bleek on-

derde indruktezijnvan de on-
dervonden gastvrijheid bij
Gorbatsjov en over deheerlij-
ke maaltijd. Mevrouw Rea-
gan prees ook al de gastvrij-
heid. In vergelijking met de
Amerikaanse gastvrijheidzei
Nancy desgevraagd dat zij
"ongeveer hetzelfde" is.

En meneer Gorbatsjov was
ook al in de wolken. "U en ik
hebben nu drie jaar met el-
kaar temaken vanafdeeerste
uitwisselingvan brieven tot
deafronding van dezetop. On-
ze dialoog is niet gemakkelijk
geweest, maar wij hebben ge-
noegrealisme en politiekewil
opgebracht om hindernissen
te overwinnenen een dialoog
te voeren", welke de twee su-
permachten verwijdert van
gevaarlijke conflicten. Aldus
deRussische leider.

GORBATSJOV VERSCHIL

Het belangrijkste verschil
tussen hetRijk van hetkwaad
waarover Reagan het in 1980
had toen hij over de Sovjetu-
nie sprak en de SU zoals hij
die nu had bezocht is volgens
de Amerikaanse president
"Gorbatsjov zelf', die "anders
is dan andere Sovjet- leiders
waren. Wij hebben ontdekt
dat zij bereid zijn met ons te
onderhandelen". En over
Gorbatsjovsboek Perestrojka
merkte degast nogop: "Ikheb
erveel in ontdekt waarmee ik
het eens ben".

De mensenrechten- aan-
dacht van Reagan deed Gor-
batsjov aan het slot van het
bezoek af als een uiting van
propaganda. Over de ont-
vangst van een grote groep
Sovjet- dissidenten enRefoes-
niks op de Amerikaanse am-
bassade zei de Rusissche lei-
der dat hij "niet de aange-
naamste herinneringen aan
dat deel van het bezoek be-
waart". Het was de eerste
pers- conferentie welke Gor-
batsjov in eigenland hield.

DRAKEN GEDOOD
Reagan nam afscheid van

zijn gastheeren gastvrouw in
de Hal van Sint Joris. In een

toespelingop wat dezeheilige
volgens deoverlevering heeft
gedaan zei hij : Ik geloof datwij in deafgelopen dagen een
paar draken hebbengedood".

Volgens de Amerikaanse
president werken Moskou en
Washington nu aan"een rela-
tie met meervertrouwen". Op
vragen of de Amerikanen nu
de Sovjets kunnen vertrou-
wen , zei Reagan, die daarbij
een bij hemfavorietRussisch
spreekwoord citeerde, dat
vertrouwen goed is maar dat
controle nodigblijft. Over de
mensenrechten uitte hij zich
aan het einde van het bezoek
positiever danhij bij hetbegiö
hadgedaan. Hij merkte opdat
ér "vooruitgang is geboekt".

bespelen. Van zijn orkest is hij
niet alleen de dirigent, maar ook
de componist, arrangeur enper-
cussionist.

TitoPuente heeft meer dan ne-
gentigLP's uitgegevenen ishijde
componist van meer dan twee-honderdpittige liedjes, waaron-derzelfs een 'Hongkong Mambo'.Hij kreeg in 1983 een GrammyAwardvoorzijnLP met'besttro-pical rhythms' alsmede 'awards'
van Metronome, Downbeat enPlayboy Magazine.

ORANJESTAD — Mambo-
koning TitoPuente treedt opzon-
dag5 juni in hetAruba Jazzand
Latin Music Festival op samen
metCelia Cruz en Willie Colonen
orkest. Hij komt metzijn salsa-
orkest van^tien man. TitoPuente
(65), geboren van eenPuertori-
caansefamilie alsErnestAntho-
nyPuente Jr in hetHarlem Hos-
pital in New York, begon op ze-
venjarige leeftijd metpianoles-
sen. Hij leerde hierna ook hoe een
musicus de conga, timbal,
drums, saxofoon enklarinet moet

TI_P-TCI>



MENSEN

JOAN WERLEMAN, van St
Cruz 254opAruba,behaalde aan
de Loyala University, in New
Orleans,haar 'bachelor of scien-
ce in Biological sciences'. Zij zal
tandheelkunde gaan studeren
aan de UniversityofMaryland.

* # if.$ $

De 41-jarige JantjeS. uit Neder-
land werd direkt na zijn aan-
komst uit Manilla op Schiphol
aangehouden. S. word verdacht
van VROUWENHANDEL. Hij
werd direkt overgebracht naar
het Huis van Bewaring in Leeu-
waarden waar hij in voorlopige
hechtenis werd genomen. S.
werd in februari van dit jaarin
Manilla aangehouden, nadat hij
in 1986 naar de Filippijnen was
gevlucht. Hij wordt ervan ver-
dacht in de jaren 1981 tot en met
1985,in de gemeenten Steenwijk
en Oost- en Weststellingwerf,
vrouwen te hebben verhandeld.
Hij zou de Filippijnse vrouwen
onder valse voorwendsels naar
Nederland hebben gelokt en hen
daar eon baan als receptioniste
in dure hotels hebben aangebo-
den. In werkelijkheid verdwe-
nen zij in sexboerderijen. S.
wordt tevens verdacht van het
meerdere malen verkrachten
van een vrouw in april 1985 in
Noordwolde. De zaak kwam in
datjaaraan hetrollen toenenke-
le Filippijnse vrouwen die
werkzaam waren geweest in een
sexclub in Oldeberkoop aangifte
dedenvan vrouwenhandel.

* * :■■

Het Franse zeiljacht 'JET
SERVICE 5' is in een recordtijd
over de Atlantische oceaan 'ge-
vlogen. De razendsnelle cata-
maran van schipper Serge Ma-
dec volbracht de overtocht, die
begonbij deAmbrose-vuurtoren
bij New York en eindigde bij Li-
zard Point, de zuid- west punt
van Engeland, in 7 dagen, 20 uur
en 30minuten. Madec was daar-
mee zes uur en 30 minuten eer-
derover danzijnlandgenootPhi-
lippe Poupon vorig jaarmet de
trimaran 'Fleury Michon 7. Hij
is de zevende Fransman, die het
record verbeterde, dat 75 jaarin
handen was van de Amerikaan-

sezeiler tJharlieBarr. Die had in
1905 ruim 12 dagen nodig voor
de oversteek.

ALEXIS DAOU- SALAS is aan
de Fairleigh Dickinson Univer-
sity Cum Laude geslaagd voor
haar 'bachelor of science in Mar-
keting". Zij is oud- leerlinge van
Peter Stuyvesant en Colegio
Arubano.

Minister Deetman van onder-
wijs heeft voor het studiejaar
1988_- voor tien universitaire
studierichtingen een NUME-
RUS FIXUS ingesteld. Nieuw is
destudentenstop voor economie.
Gezien de maatschappelijke be-
hoeften aan economen wilde
Deetman aanvankelijk de toela-
ting tot deze studie niet beper-
ken. De universiteiten hadden
hem datwegens onvoldoende op-
leidings- capaciteit wel geadvi-
seerd.Na een gesprek met debe-
trokken instellingen besloot hij
alsnog tot een beperking. Die is
echter zo ruim gesteld dat naar
verwachting vrijwel iedere ge-
gadigde zal worden ingeloot, al-
dus het ministerie. De studen-
tenstops gelden verder voor be-
drijfskunde (doctoraal en inge-
nieur), geneeskunde, dierge-
neeskunde, medische biologie,
industrieel ontwerpen, beleid en
management gezondheidszorg,
gezondheidswetenschappen en
Japankunde. Voor econometrie;
rechten, engels, spaans, geschie-
denis en theater- wetenschap-
pen wordenplaatsings- commis-
sies ingesteld.

Ter gelegenheid van het hon-
derdste sterfjaarvan VINCENT
VAN GOGH in 1990wordtinhet
kasteel inAuvers- Sur- Oise, het
'Impressionistische Westen' van
Parijs, een informatie- centrum
over het impressionisme inge-
richt. In hetkader van de finan-
ciering wil het bestuur van het
departement een crediet opne-
men voor dekoop van het sloten
het zeven hectare grote park er
omheen. Vanhethuis inAuvers-
Sur- Oise waar Van Gogh stierf,
de enige herberg 'Auberge
Ravoux', wordt momenteel door
de nieuwe eigenaar, de Bel-
gische zakenman Dominique
Charles Janssens, een cultureel
centrum gemaakt. In het dorp
hebben naast Van Goghkunste-
naars gewerkt alsCharlesFran-
cois Daubigny, Corot, Cezanne
en Gaugin. Pissarro leefdein het
nabijgelegenPontoise.

*****Op de stranden van Denemar-
ken zijn sinds april al meer dan
300ZEEHONDEN dood aange-
troffen. Datheeft deDeenseraad
voor natuur- bescherming deze
week meegedeeld. Wetenschap-
pers hebben geen verband kun-
nen constateren tussen de zee-
hondensterfte en de algenplaag
voor de Noorse kust, waarvan
buiten de Deense territoriale
wateren sporen zijn aangetrof-
fen. De zeehondenzijndoor infec-
ties in de longwegen gestikt. Een
woordvoerder van de Deense
raad meenf niet dat vervuiling
van het wetter de rechtstreekse
doodsoorzaakvormt. Welkan dit
ertoe hebben bijgedragen, aldus
Peder Agger. De infecti . wor-
denveroorzaaktdoor debacterie

Bordella Bronchiseptica. In de_
Deense wateren leven naar
schatting zon 8000 zeehonden.
De ziekte leidt tot de dood van .
volwassen zeehonden en veroor-
zaakt vroegtijdige geboorte van
jongen.. 't* *> *T* 'T*

Twee Nederlandse sterrekundi-
gen die thans in de Verenigde
Staten verblijven, hebben ont-
dekt dat STERRENSTELSELS
in hetvroege heelal vlak na hun
geboorte veelklonteriger waren
dan nu. De stelsels zijn enkele
miljarden lichtjaren van de aar-
de verwijderd. Dit deelde Peter
Barthel, thans werkzaam aan
het Californisch instituut voor
technologie in Pasadena, deze
week mee. Bij het onderzoek
werkte hij samen met George
Miley, afkomstig van de sterren-
wacht inLeiden. Metbehulp van
dezeer groteradiotelescoop VLA
inNewMexico, tien keer zo groot
als de Nederlandse radiotele-
scoop in Westerbrok, bestudeer-
den de twee sterrenkundigen de
radiostraling van honderd ver
verwijderde quasars. Dit zijn op
sterren gelijkende radiobronnen

waarvan wordtaangenomen dat
het kernen van sterrestelsels
zijnwaarinzich hevige explosies
afspelen. Met uitzondering van
de extreem heldere kernen zijn
de sterrenstelsel door hun grote
afstanden te zwak om in het op-
tische licht waargenomen te
kunrten worden. Daarom gingen
de astronomen af op deradio-
emissie van de quasars.

NICO DIJKHUIJSEN uit Den
haag schilde sinds dinsdag mor-
geninWassenaaraan delopende
band aardappels. Vorig jaar
werktehij in 48uurruim 200ki-
lo weg, nu lag er 2500 klaar om
eenrecord- verbeteringmogelijk
te maken.

*****

Uit New York ontving familie
De Haas - Maurera het bericht
dat hun dochter EMELY DE
HAAS is geslaagd voor het ex-
amen van 'Associate inArt& De-
sign. Haar specialisatie was
'Fashion Design' (Mode- ont-
werpster). Zij volgde de studie
aan de Fashion Institute of
Technology te New York. Emely
is oud- leerlinge van het Peter
Stuyvesant Collegeen zij zaleen
vervolg studie doen in de mode-
stadFlorence (Italië).

*****

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

TELECURAÇAO
DONDERDAG: 16.30Ora pa mucha;
18.00Filatelie; 18.15Purbakv keshi met
Saida Hernandez: «Spruitjesmet kaas,
ham en.aardappelen»; 18.40 Informe
deportivo met Hector Rosario; 19.00
Tempupa Dios; 19.05Rikesa Universal
metMavisAlbertina;20.00NotisieroTe-*
le-8; 21.00Dallas (last); 22.00 Wega di
NumberKórsou;22.loAktividatmetHu-
bertHoogvliet; 23.00 Sluiting.

VRUDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA metLeo Floridas; 18.00 Man
drechi di Dios; 18.15Ajedres na plaka
chiki met Omalio Merien; 18.30 Mira i
Skucha; 18.45 Informe deportivo met
Hector Rosario; 19.00Tempu pa Dios;
19.05 Hubentut na marcha; 19.30 PR-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Matlock; 22.00 Wega di Number
Körsou; 22.10 Show di Job; 23.00 Late
Movie: «Hard Choices».
(wijzigingen voorbehouden)

Volgens Nederlandse ondernemers:

Rendement Nederlands
onderwijs erg slecht

DEN HAAG- Het ren-
dement van het Neder-
landse onderwijs is het
laagste van heel Europa.
Zo stelde VNO- voorzitter
Van Lede vast. Nederland
heeft het hoogste uitval-
percentage. In de middel-
bare en hogere opleidin-
gen is een uitval van veer-
tig procent heel ge-
bruikelijk.

De voorzitter van het Ver-
bond van Nederlandse onder-
nemers (VNO) noemde ditla-
gerendement een van de be-
dreigingenvan hetonderwijs.
Hij zei dit woensdag bij de
aanbieding van een nota
waarin de Raad van de
Centrale ondernemings- or-
ganisaties CRO aangeeft hoe
in de ogen van de zeven aan-
gesloten ondernemers- orga-
nisaties het onderwijs ziel}
verder zou moeten ontwik-
kelen.

Een andere bedreiging is
volgens Van Lede die ook de
RCO voorzit, het sterk ver-
snipperde onderwijs- aanbod
in kleine scholen met weinig
mogelijkheden en ook het te-
kort aan bekwame docenten
in de vitale sectoren van het
beroeps- onderwijs. Een ern-
stig probleem vormt,ook de
onderwaardering die voor
leerkrachten, ook hooglera-
ren, dreigt te ontstaan.

Volgens Van Lede is het
Nederlandseonderwijsstelsel
alszodanignietverkeerd. Het
is in zijn mogelijkheden een
van de beste in Europa. De

economische basis is er, het
rendement moet dus ookkun-
nen worden verbeterd, zo
meent hij.

Het zal geen verbazing
wekken dat Van Lede een
lans breekt voor de samen-
werking tussen onderwijs en
bedrijfs- leven. Hij acht het
noodzakelijk dat die ver-
sterkt wordt. Het hoge ont-
wikkelings- tempo in net be-
drijfsleven vraagt naar zijn
meningomeen versnellingin
de ontwikkeling van het on-
derwijs.

Hij vindt trouwens datmen
het onderwijs als een onder-
neming moet beschouwen.
Het moet voldoen aan de eco-
nomische eis om te streven
naar een zo groot mogelijke
kwaliteit in combinatie met
beheersing van de kosten en
verbetering van het rende-
ment.

Ineen eerstereactieverwijt
de Centrale van middelbaar
en hoger overheids-en onder-
wijs-personeel dewerkgevers
dat in hunogen het onderwijs
beter moet aansluiten aan de
wensenvan hetbedrijfsleven,
maar dat zij niet bereid zijn
hieraanzelfeenwezenlijke fi-
nanciële bijdrage te leveren.
De ondernemers doen echter
ook een aantal suggesties
voor verbetering van het on-
derwijs, die demoeite van het
bestuderen waard zijn. Zeker
als het om de samenwerking
tussen onderwijs en onderne-
ming gaat, zo meent men bij
deze Centrale.

AGENDA CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten ]
artsenvan Bandabao (3e distrikt)ktf
spoedgevallen telefoon 641658 Ml
dan het antwoordapparaatafluister*
De patiënten van de andere medisd
trikten kunnen voor spoedgeval!
artsenpraktijkvan huneigenhuisarts!
het antwoordapparaatzal dan mcd
wie de dienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noordu)
naastUNA, tel.: 85544):openingstij<
maandag t/mvrijdagvan 08.00-1W
opzon- en feestdagen alsmede op*gen na 17.00 uur voor spoedgeval
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARC
(wijkverpleging): Kantoor Santa Mal
tel.: 82947/81078; geopendvan .
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; za1
degehele daggesloten; na 17.00uur'
dezustervan dewachtbellen: zusteri
to, tel.: 74949, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU:I4_-16.00uurt'
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagn»
van 12.30-15.30uur; donderdagmidd'
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspf

NEUTRALE WIJKVERPLEGING IJheen Wijkverpleging Curasao): K*
Scharlooweg 110, tel.: 612040; gefl
van maandagt/m vrijdag van 07.00-'
uur; de wacht heeft zuster Samson
616718.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa F*
geopend van maandag t/m vrijdaS
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kan.
Maria 17, tel.:80222.

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks getf
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
de Goede Hoop, Jan Noorduynweg w
82857.
Punda
Sta. Rosa, Winkelcentrum Bloempot,1
77679/77650.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BV
GING
Brievengat: iedere maandag'
woensdagavond om 19.30 uur te JW
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond'
19.30 uur te Openbare BasisscW
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond!
19.30 uur gebouwCredit Union San P*
Kanga: iedere woensdag- en zaterd*
vond om 19.30 uur te Centrum Abra*
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zat*
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.
VERENIGING CHRISTENVROU^20.00 uur maandelijkse bijeenkorfl
Jeugdhuis De Tamarijn (gastspreker
Casseres).

COCKTAILPARTY: 20.00-22.00 uur*1
Dien .ot.g.v. 50-jarig bestaan - Land"
Brakkeput Mei-Mei.

EXPO ANTIL '88:20.00-22.30 uur infofl"
tie-avond - Princess Beach Hotel.

VRIJDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeu*Jhoekstraat z/n): openingstijden dins*
t/m zaterdagvan 09.00-12.00/14.00-1^uur;zondagvan 10.00-16.00yur; maan""
gesloten.
t/m 5 juni 1988expositie tekeningen*Eppo Doeve.

Met grote blijdschap en vreug-
de geven uuijkennisvan dege-
boorte van onze zoon en
broertje

Luis Guillermo
€lize,Luisen {."^
Evangeline Puchi-Vos >«^i» <i V

Curo<;oo.
Geboren: 29 mei 1988. v/-"

<§o^s\ Metgroteblijdschap geven uuij i
<_: /> f^&fc' kennis van de geboorte van j-i^C L__mVr onze dochter TyiA&^ RÖXANNE j

r Frans en HelenaKuenen. 1

L Landhuis Jan Thiel,
Curasao, 28 mei 1988. j

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
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ZOEKERTJES verschijnen op
_nsdag en vrijde en kunnen tedere
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SEHOS-BESTUUR ZAL HUIDIG BELEID VOORTZETTEN 'IN BELANG PATIËNTEN'
Rico: 'Het Sehos-bestuur moet op non-actief worden gesteld'

Vereniging van Geneeskundigen
doet beroep op Bisdom en OM

WILLEMSTAD —De Vereniging van Geneeskundigen zal
Vandaag een verzoek indienen bij zowel hetBisdom van Wil-
lemstad als het Openbaar Ministerie om hethuidige bestuurvan het SintElisabeth Hospitaal opnon-actief te stellen.Het is
Noodzakelijk, meentdevereniging, datertijdelijkeen interim-
bestuurwordt aangesteld datdezaken opeenrijtje zetenaan-
bevelingen doetom dehuidigeproblematiek inhetziekenhuis
j|p te lossen. Hat begint zo op een 'welles- nietes' spelletje te

1«jken en daarschiet niemand iets mee op, aldus voorzitter drRobertoRico van de Vereniging van Geneeskundigen.
( Hetbestuurvanhet SintElisabethHospitaal laatvandaagin
Ben persbericht weten dat zij overtuigd is dathethuidige be-leid voortgezet moet worden omdat zonder deze structurele
Veranderingen de achteruitgang van het hospitaal, zoals alsinds 1979 het geval is, zalvoortgaan. Het grootste deelvan de
Problemen in net ziekenhuis, wordt toegeschreven aan eenslechtbeleid van dedirecti*..

De Vereniging van Genees-kundigen schaart zich met haar
standpunt achter de medische
staf in het ziekenhuis, de vak-bond CBV, de Vereniging van
Huisartsen en de algemeen di-
recteur van het Sint Elisabeth
«ie allen, zij het om gedeeltelijk
Jjüdereredenen, van meningzijn
«athet huidige bestuur tot stop-
Pen gebracht moet worden. Ook
«e VerenigingBedrijfsleven Cu-
ra?ao (VBC) stelt in een persbe-
richt dat "alleen een nieuw
«achtig bestuur, dat de steunvan alle betrokkenen geniet', in
staat zal zijn deruzieende partij-eö tot de orde teroepen".

ISOLEMENT. Evenals voorzitter dr J. Mou-
*ik van demedische stafgisteren
verklaarde, is ookde Verenigingv&n Geneeskundigen het meest
yerontrust over het isolement
yan hetSehos-bestuur. "Het be-
stuur raakt steeds meer geiso-
*erd omdat de leden menen dat

vanuiteen stichtings- autono-
mie aan niemand verantwoor-
"«ng hoeven afte leggen. Dat is

anno 1988 echter niet meer
mogelijk. Het ziekenhuis staat
immers centraal in de ge-
meenschap", aldus Rico in een
gesprekmet de Amigoe.

Tekenend voor dat isolement
is het feit dat het Sehos-bestuur
weigertommetvrijwel alle groe-
peringen die betrokken zijn bij
devolksgezondheidszorg, tepra-
ten. Zo is deGGD als beleidsma-
ker tezamen met de financiële
partners het eilandgebiedCura-
Qao en de landsregering, bezig
met de oprichting van verschil-
lendecommissies die deplannen
vooreen herstructureringvan de
fezondheidszorg moetenuitwer-

en.Dit mede gezien de noodza-
kelijke bezuinigingen. Eén van
diecommissies is de'opname- in-
dicatie commissie' die criteria
moet vaststellen om te bepalen
welke patient waar thuis hoort.
Ditom tekomen toteen beter ge-
bruik van de bedden in het zie-
kenhuis en andere instellingen.
Aanvankelijk had hetbestuur,
evenals andere belangen- groe-
peringen, zitting in deze com-
missie. Met het argument dat

hetbestuurzelfkan bepalen wel-
ke patient wel en welke niet in
het hospitaal moet worden opge-
nomen, is hetSehos-bestuur uit
de commissie gestapt.

INGRIJPEN
Dit isolement moet zo snel

mogelijk doorbroken worden,
meent de Vereniging van Ge-
neeskundigen. Voorzitter Rico
meent datzowel het Bisdom van
Willemstad — als eigenaar van
het hospitaal — als het Open-
baar Ministerie, middelen heb-
ben om in te grijpen. In 1979,
toen er ernstigeproblemen wa-
ren ontstaan tussen het bestuur
en dedirectie,werd door degede-
puteerde en de minister van
Volksgezondheid ingegrepen
metde instellingvan eentijdelij-
ke bestuurs- commissie. Rico
vreest dat er uit die hoek in dit
geval geen steun verwacht kan
worden. De minister van
Volksgezondheid, Louis Gumbs,
is net nieuw en bovendien af-
komstig van de Boyenwinden.
Hijzal zich noghelemaalmoeten
inwerken in deze problematiek.

Op eilands- niveauis erzelfs nog
geen gedeputeerdevan Volksge-
zondheid aangesteld. Dat zal
Nelson Monte van de SI worden
maar die is nog niettot het Be-
stuurscollege toegetreden.

Ondanks alle kritiek van de
afgelopen weken op het Sehos-
bestuur, is ditbestuur van plan
om het huidige beleid voort te
zetten. Dat is noodzakelijk,
wordt vandaag medegedeeld in
een persbericht, omdat het zie-
kenhuis verplicht iseenbijdrage
te leveren aan de ge-
zondheidszorg van onze ge-

meenschap. Het belang van de
Eatient, staatvolgens hetSehos-

estuurookvoorop.
Nogmaals wordt door het be-

stuur uitgelegd datde Statuten-
wijzigingen en andere maatre-
gelen, met opzet binnenskamers
zijn gehouden.Dit op adviesvan
"lokale en buitenlandse ex-
Serts", aldus hetpersbericht.
let alle reacties wordt volgens

het bestuur echter "terdege re-
kening gehouden".

Voor eengroot deelworden de
organisatorische problemen in
het ziekenhuis aan de directie
toegeschreven, zo blijkt uit hetpersbericht: "Vanaf 1982 wer-den veel projecten op gang ge-
bracht zonder dat deze werdenafgerond en zonder een goede
planning en programmering.

Dit alles heeft ons instituut geld
gekost, bijvoorbeeld het Ameri-kaanse Kankercentrum. Er was
geen beleid vanduidelijkheiden
vooruitgang. Het bestuur heeft
zich nooitbemoeid met detaken
van de directie, maar wel heefthet bestuur altijd scherpe vra-

fen gesteldover het dagelijkse
eleid."
Volgenshetbestuurverschool

dealgemeen directeurzich bij de
meeste vragen achterzijn ver-

Elichtingvan 'medische geheim-
ouding" zodat het noodzakelijk

werd voor het bestuur om de in-
formatie elders in te winnen.
Daaruit bleek dat er te weinig
aandachtaan depatiënten wordt
besteed; daterklachten zijn over
de verplegingsdienst en over de
organisatie daarvan; dat de ope-
ratie- kamer niet goed functio-
neert, evenals de EHBO en de
Polikliniek; dat er problemen
zijnmet detoelatingenregistra-
tievan patiënten; datdeafdeling
Haemodialyse apparatuur en
personeel ontbeert; dat de afde-
ling röntgen- foto's niet goed
functioneert; ereen algemeente-
kort aanpersoneel isen datdere-
latie tussen deCBV en hetSehos
en demedische stafen het hospi-
taal, niet goed is.

ORDE OP ZAKEN

Omdat de schuld niet bij het
personeel ligt maar bij een niet
goedfunctionerende 'top'van het
ziekenhuis, was het volgens het
bestuur noodzakelijkom"zo snel
mogelijk orde op zaken te
stellen".

Volgens het bestuur hebben
alleprobleem- punten nu terde-
ge de aandacht: "er zal spoedig
verandering komen. Ons hospi-
taal moet service geven aan de
bevolking."

Martina fractieleider
van MAN in de Staten
en in de Eilandsraad
WILLEMSTAD—IrDon

Martina, oud- premier van
de Nederlandse Antillen,

fractieleider van de
MAN in de Eilandsraad
*an Curacao én in de Sta-ten van de NederlandseAntillen.

Om dit mogelijkte maken,
Verdwijnt Morris Iseniauit deEilandsraad en Edil Poulina
Uit de Staten. Bovendien
öiaaktYübiEvertsz in de Sta-tenruimtevoor WinstonLou-
dens, oud- minister van Ar-
beid en Sociale Zaken.

Indien een persoon toe-treedt tot de Eilandsraad
hij uitzijn functie zoge-

noemd "vrijgemaakt", datwil
2eggen, dat zijn salariëring
Normaal doorgaat. Don Mar-tina is Raads- adviseur. Hij

dus alsRaads- adviseurdoorbetaald worden.
Voor Statenleden is datjöog)niet het geval.Er is eenbesluit in de maak, zodatin detoekomst ook de Statenledeneen salaris ontvangen.
Lourens gaat, zo zei hij,

£erst gebruik maken van de
overbrugging", waar hij alsex- minister recht op heeft:

Vestig procent van zijn minis-ters- salaris van 8.178 guldenper maand. Hij ontvangt dus
4-906 gulden bruto per
öiaand: "Daarvan moet ikwel
Zelf een ziektekosten- rege-

ling betalen, en nog enkele
andere zaken. Maar goed, ik
ben er tevreden mee. Het is
ongeveer hetzelfde bedrag
dat ik als hoofd van de school
verdiende, vóórdat ik minis-
ter werd"tzo zei Lourens.

Na één jaar, indiener geen

Eolitieke wijzigingen zijn ge-
omen, zal Lourens het RK

Schoolbestuur om "herstel
van de activiteiten" verzoe-
ken. Datbetekent, dathij dan
weer hoofd van de school wil
worden, mét daarbij de ver-
vulling van het lidmaatschap
van de Staten.

"Dat zal evenwel beteke-
nen, dat het waarnemend
hoofd van de school (van het
Xaverius College; red.) toch
in functie zal blijven. Dus ik
blijf dan vooralsnog op non-
actief', aldusLourens.

Reintje Martina(MAN), de
oud- gedeputeerde van Toe-
risme, isnu werkzaam bij het
departement van Ontwikke-
lings- samenwerking. Lucille
Wout (MAN), oud- gedepu-
teerde van Financien, is we-
deromlidvan deEilandsraad.
Zij is op "non- actief' gesteld
als ambtenaar van Sociale
Zaken. Angel Salsbach
(MAN), oud- gedeputeerde
van ondermeer Onderwijs, is
nuwerkzaambij het Overleg-
orgaanKulturele Samenwer-
king Nederlandse Antillen,
OKSNA.

MAN-congres:
'zelfkritiek'

WILLEMSTAD —De politie-
ke partij MAN houdt op 10,11en
12 juni een partij- congres. De
eerste dag heeft een algemeen
karakter met een "brindis". Tij-
dens de overige twee dagen, zal
departij zich, zo zeiDon Martina
gistermiddag, "aan zelf- kritiek
onderwerpen". Tevens zal een
nieuw bestuur worden gekozen.

...MAN- persconferentie: v.l.n.r.
Tellers, Demei, Martina, Moeni-
ralam enLourens...

Quota club schenkt
speelgoed

WILLEMSTAD- Op vrijdag
3 juni zal een vertegenwoordi-
ging van Curasao Quota Club
speelgoed schenken aan Kinde-
roord Brakkeput.

In het kader van het project
'Mi ruman chiki' heeft deQuota
Club een inzameling gehouden
om deze schenkingtekunnen be-
werkstelligen. Hetproject is ge-
richt op kinderen uitminder be-
deelde gezinnen. Onder meer
zullen in devakantie periode ac-
tiviteiten voor dezekinderen ge-
organiseerdworden.

De Curagao Quota Club werd
vorig jaaraugustusopgericht. In
navolging van dereeds in de VS
bestaande zuster-verenigingen.
Het hoofddoelvan devereniging
is hethelpenvan gehoorgestoor-
den. Daarnaast verleent zij hulp
aan behoeftigen in de ge-
meenschap.

De directievan de Quota Club
bedankt een ieder die de inzame-
ling voor het verkrijgen van
speelgoed voor het Kinderoord
Brakkeput heeft gesteund.

Verantwoordelijkheid
DAT HET SEHOS-BESTUUR, ondanks deenorme drukvan

vele groeperingen uit de gemeenschap, nog steeds blijft
volhouden dathaarbeleid hetbeste isenvoortgezet dientte
worden, is tekenend voorhet isolement waarin dit bestuur
verkeert. Vanuit een ivoren toren wordt geregeerd: daarbij
staat hetalgemeen belang allangniet meervooropen is de
realiteit uit hetoogverlorenwant elkzichrespecterend be-
stuurhad onder dezeomstandigheden unaniemontslag in-
gediend.

In de Statuten van de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal
staat: ..."Het bestuurzal tot taak hebben om hetalgemene
beleidsplanvoor destichting,respectieve! ijk voorhaarzie-
kenhuis en inrichtingen vast te stellen. Dit plan zo nodig
aan tepassen ente herzien. Hetbestuur draagt erzorg voor
dat de directie zich aan deuitvoering van hetalgemene be-
leidsplan houdt"...

Alle verwijten van het Sehos-bestuur aan dedirectiewor-
den met deze artikelen in hun eigen gezicht terug geslin-
gerd. Volgens hetSehos- bestuur was hetnoodzakelijk om
in te grijpen en de macht van algemeen directeurAsjes te
verminderen omdat hij een ad-hoe beleid voerde. Sinds
1979 lopen dezaken al verkeerd inhet ziekenhuis. Het Se-
hos-bestuur, dat sinds die tyd grotendeels onveranderd is
gebleven, had al diejaren deverplichting om inte grijpen.
Voor alle fouten draagt zij evenveel, zo niet meer, ver-
antwoordelijkheid als de directievan netziekenhuis.

Een grootdeelvan deproblemen van de laatste maanden,
vloeitvoort uit degeheimzinnigheid waarop deveranderin-
gen hebben plaatsgevonden en hetfeit dat deze zijn opge-
legd en niet besproken. Zelfs deze verantwoordelykheid,
wordt doorhetbestuur op lokale en buitenlandse deskun-
digen' afgeschoven.

Indien hetbestuur deveranderingenvan tevoren terdege
met allebetrokken partyen, zoals dedirectie, de vakbond
en de medische staf, had besproken, waren er misschien
geenproblemen ontstaan.Als erinspraakmogelijkwas ge-
weest, zouden de partyen hoogstwaarschijnlijk gezamen-
lijk toteenoplossinghebben kunnenkomen. Een stichting
heeftweliswaarautonomie, maarhetisnietaanstichtingen
gegeven om daarmisbruikvan te maken.

Het is de hoogste tijd datonze gezagdragers ingrijpen.
HetBisdom van Willemstad heeft dieverantwoordelykheid
als eigenaar van het ziekenhuis. Naar ook de eilandeüjke
overheid en de landsregering mogen dehuidige gang van
zaken nietlanger tolereren. Er dientorde op zaken gesteld
te worden. Hoe langer de huidige situatievoortduurt, hoe
ernstiger de gevolgen zullen zijn.

Martina terug van vakantie:
'Destabiliserend beleid van BC en regering'

WILLEMSTAD — Ir Don
Martina, die de nieuwe frac-
tieleiderwordtvan deMANin
de Eilandsraad van Curacao
en in de Staten van de Neder-
landse Antillen, heeft gister-
middag fel uitgehaald naar
hetbeleid van zowel derege-
ring als van het Bestuurscol-
lege: "Ikheb speciaalmijnva-
kantie onderbroken om aan-
dachttebestedenaanhetdes-
tabiliserende beleid, dat mo-
menteel wordt gevoerd".

Hij besteedde daarbij uitvoe-

rigaandachtaaninhetbijzonder
twee punten: de oprichting van
een speciale stichting ter ver-
betering van het imago van Cu-
rasao in de financiële wereld en
de inningvan degelden door het
eilandgebiedvanNAC N.V., het
bedrijf datin Hoger Beroep werd
veroordeeld tot terugbetaling
van vier miljoen in verband met
de zogenoemde "tanki- gate af-
faire".

De Amigoe besteedde eerder
middels een vraaggesprek met
de voormalige gedeputeerde van

Financiën, Lucille Wout, uitvoe-
rig aandacht aan de oprichting
van deCuracao Economie Deve-
lopment Foundation, waarvoor
het toenmalige Bestuurscollege
420.000 wilde uittrekken. Ook
Martina zei gisteren geheel
achter de oprichting van deze
stichting te staan, waarin geen
Eersonen met partij- politieke

indingen zittingzullen nemen:
"Politici komen en gaan. Deze
stichting was bedoeld om de ge-
loofwaardigheid van Curasao te
vergroten", zo zei Martina.

Over de inning van de "NAC-
gelden" zei Martina, dat het de
taak van een gedeputeerde van
Financiën is om gelden, waarop
het eilandgebied recht heeft, te
innen.

Hetgeeft, volgens Marti-
na, geenpas,dateen gedeputeer-
deerrekening mee gaathouden
hoe de eventuele uitslagzal zijn
van het cassatie- beroep. "Het
vonnis in Hoger Beroep was Tüj
voorbaat uitvoerbaar. Datbete-
kent dat Curagao onmiddellijk-recht heeftopdat geld".
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Bestuur van orchideeënclub
ORANJESTAD — De orchi-

deeën- vereniging van Aruba —Sociedad Arubana de
juideologia — heeft op de
rlijkse vergadering een
uw bestuur gekozen voor
8/1989. Het bestuur bestaat

uit degehuwdedames:Margreet
Rooze (voorzitster), Nancy de
Vries (vice-voorzitster), Njook-
lin Gomes(secretaresse),Ria Ar-
rindell (penningmeesteres) en
Martha de Miranda (commissa-
resse).

In Energiehal
Rotterdam
De Koning op
Aruba-dag
ORANJESTAD — In sa-

menwerking met het kabinet
van degevolmachtigde minis-
ter inDen Haag organiseerde
Contacto Arubano Rotter-
dam (CAR) de jaarlijksterug-
kerende Arubadag in de
Energiehal inRotterdam.

Arubanen en vrienden van
Aruba wisten de Energiehal te
vinden om deze dag te vieren en
de vriendschapsbanden verder
aan te halen. De dag werd inge-
zet met het volkslied gezongen
door Jossy Brokke. Hierna
volgden een toespraak door ge-
volmachtigde minister John
Merryweather, hetoptredenvan
verschillende artiesten en wa-
ren er de bekende stands met
lekkere hapjes en drankjes. On-
der de aanwezigen bevonden
zich de minister voor Neder-
lands-Antilliaanse enArubaan-
se Zaken, drsJan deKoning, en
echtgenote.

Quo Vadis-Arends
bij RC ontbonden

ORANJESTAD — Naar aan-
leiding vaneen klacht die de po-
litieheeft ingediendtegen Adri-
aanArends van 'QuoVadis' van-
wege diens uitlatingen, dat de
politiecorrupt is, isArends opge-
roepen om vanmiddag twee uur
voor de rechter- commissaris
(RC) te verschijnen.

HierzalArendsverdere uitleg
kunnen geven, waarbij Arends
inhetkortreeds aankondigd, dat
hij de nodige bewijzen heeft die
hij aan derechter- commissaris
zal overleggen om zijn uitlatin-
gen te kunnen bewijzen.

Cobra (Curçao)
speelt op Aruba

ORANJESTAD — Twee
ploegen van de Curagaose
volleyballclub Cobra zullen
in het komende weekeinde
een paarwedstrijden op Aru-
ba spelen.

De wedstrijden worden vrij-
dag- en zaterdagavond op de
overdekte speelplaats van de St
Annaschoof te Noord gespeeld.
Op vrijdagavond om acht uur
speeltCobra ItegenCBN Vetsen
een uur laterkomt Cobra II uit
tegen La Salie. De wedstrijden
opzaterdagzijn: La Salie -Cobra
I(Buur)enCßNVets-Cobrall(9
uur).

I& . _'A%4
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W van 3 junitot en met5 juni 1988

Vrijdag: Shopping night tot 9.00 uur 's avonds
Zaterdag: De gehele dag geopend van 8 a.m. - 8 p.m.

Zondag:open van 9 a.m. -1 p.m.

____-__-___Uisi_Ul*aiAiaa^a*fiÉ_ MieAlbert Heyn 500 gr 2.39
Roastbeef Libby's 12oz 2.89

i nmitn coo ar 995 Guava Jam 370 gr 1.49
«o* ..1.99

SSSSC 500 % ÏS Sandwich bags 30 stuks 0.65
*»«*«?« innn 119 Mixed Veg.S+W Boz 0.69Snnlï,! NoS"- 059 Floralindisinf 16oz 1.19 IJongeKaas 100gr 0.59 Frescavena 100ogr 3.29

Zalmsalade 100gr 1.35 Schelvis fillet graatvrij 400 gr 8.95
Kipsalade 100 gr 1.35 Kabeljauw fillet graatvrij..4oo gr 7.99
Crabsalade 100 gr 2.25 Ouwehand Maatjesharing2stks 3.95

II WAAROM BIJ FAVORITO KOPEN? I
Mooiste slagerij van ARUBA - Grote sortering levensmiddelen - Hoogste
kwaliteit - SPECIALE Prijzen.
Ruime parkeerplaats achter onze zaak - origineel - GEEN IMITATIE.

STEEDS MEER KLANTEN KIEZEN VOOR FAVORITO [
FAVORITO DOET 'T BETER.

Waar Plezierig winkelen 't voordeligst is!

j ARUBA DAILY j
j ENTERTAINMENT j
" r^flmfcz^ Designed to be different "J (_y/f;l.^f/^. We are the most popular Disco "and entertainment complex in Aruba. "j£ ja/ Our Sound pounds and 2*»\2r our Lights delight "i fe_j±s__ <*o/_ *>m p-hesa :
JDetopnightclub Take away tel.: 33541 ASSSX&A J, van Aruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. "" i in I—'1—' ■ *

" ________ /_/*__ _^HV GOLDENTULIP "W ._/Wl _lYl_ ARUBA CARIBBEAN "* IjPVLI I ___! RESORT & CASINO "J "_Sii==_=r VIE-/FANDANGO NIGHTCLUB "Floating Restaurant . proudly pr_er_:
Tel.: 22131 VEGASLATINO "» (onder nieuwe directie) »EUMLHimw

" Open 1 1.00 - midder- Ace. by our swinging House- "
" l«x band Ferrari. "_ ÏS2_i___ daily curtaintime 10.30 p.m. "" Niet alleen except Mondays Iexotische gerechten M^tam,.,12:00., "0 maar OOK Cov_ic_rg_-_.irT>_s7.„_.2_k_p_rp_rson "" vis specialiteiten F°rreserv__spie_ eau33.ss e

" Gezellige sfeer, goede service l
" vindt U in Wij verwachten U voor lunch J

RF .TAIIRANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR "" RESTAURANT (6.00-7.00) of dinner (18.00- ".AXQyV, 23.00). "I " m^^mm Telefoon 22977 of 27833- |
" JA^-L - — -' phone: 32040 \
: -_-€i___?q_-r _;_S _.._ "0 C J Zondag: gesloten. «

Het Restaurant met Surinaamse allures, "
" zonderpretenties.

I Boulevard Theatre j
! i n :

Today at 8.15 Today at 8.45 "| THE SUNSHINE BOYS FATAL BEAUTY "
comedy 18yrs. act-com. 18 yrs

-UriYC - 111 terminal island "" Today at 8.30 act. 18yrs. J

NAPA DI SIMAN®
geldig alleen vrijdag en zaterdag

11111lStand Fan
mW 51604

_E_M_ii«i_i_-__iS. *mm * 1 " i

fi5.65,00 Facihto

Jfcmc.■=bmcon
Havenstraat 32 Tel: 21445/21145
Fergusonstraat 41 Tel: 23555/33430
Tomatenstraat z/n Tel: 23555
v. Zeppenfeldstraat 8 Tel: 46016/45635

i ~ sBEICO S.p.A
NEEDS URGENTLY

5 skilled carpenters
forformwork

5 labourers with experience
inpumped concrete

Apply during working hours at site-
camp at Sazaki Road or via Jobcenter,
Madurostraat.
\_ I

V <r^9_P^i_. _____

*■ * \ 6eao6-leóott.
isseekingfor a

HOUSEKEEPING MANAGER
Therequirements are:— A minimum of 3-5 years experience in the Housekeeping

Department as executive or assistant housekeeper at a
high quality Resort.— Thorough housekeeping-administrative knowledge, the-
oretical as well as practical.— Speakthe languages English, Spanish andDutchfluently.— Maintain the high standardssetforth by Managementand
Company policies.— Very responsible, mature anda teamworker.

Playa Linda Beach Resort -194 suites and300 bedrooms - will
open November 1988.

Please send written application withfull documentation and a pic-
ture in confidence to the Personnel Department of Playa Linda
BeachResort, L.G. Smith Blvd. 87.v )

I I ~— —————^

f SCHiP: HARIA MONICA !
BAND.' UOONBErR. 3fI2LZ QuihftET

i 2, jaurtzin.
DfITTUM : 5 3UN t

TyD: VAN U TOT 7 UJUU.
PLAATS VAN VERTREK:

roas-è -p*e*~
priis : A FL2S Ceien, crt Órarizies
' -* cncLu-sief)

Kaarfcert verkruahauar bij':

■ -— — .... ~i

»

■ fff .^// fewikx^^H^ Cs__ JSt^^/A. *nn r7_lC^^" ' _^P. 1 KP^^^ïM^4^J
___."^ T Er*Wmïl i iBi—______,. h V __■'/__ _.-^ s j_i(i.c_3__i.

iCv^^-C Jv^*\i. c\° f^v/lrw //K-. i —_Ï^_V HP! >sT *t^:;^l_^iÉE:::^"—"'^^W'.^.r '"'"vtl'.V Ili'Pr \' 1 Xïil^ifcJi*^ Pi "~7 ~17/_T?Tri

Sirloin _T¥,_FT^frTF»^l_f__^ '
500 gr. 6.25 Conimex Boemboe Nasi Goreng ÜJt_UilWi_l4

Stoba 50 gr. 1.30 ililiiiSj
500 gr. 3.45. Libby's Tomaten Ketchup Melrose JamMortodelle met Peper 14oz i.48 < oq
100 gr.0.95 Jm**

Hard Salami Tenders Luiers/broekjes/diapers Markant Appelsap
100 gr. 1.50 48 stuks 1 4.50 1 -55
Tongeworst Colcafe
100 gr. 1.10 Mr- B'9Toiletpapier 170 gram 2.91

I— "^—.^l 6rol 4.80 ManzanaVerde
Markantafwasmiddel 850 9ram 1"69

«aa^r Appels 10voor X 500 cc 1.55 Skippy
JP*% 3.00 \ — 1 15 OZ. 0.73
WhtyJÈ Kropsla \ J . ,
wd&fi 2.50 per kilo \ Special June 4/1988

jm*??/ Tomaten 1 )^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^llllllI_
11ll

_
lliW%Èa\^ 2.30 per kilo 1 VV VPFH .HHHHH\c^t^T\ 1 zakschone ’ ___i______-_«i_____a liiM __!

\f et 11)Amerikaanse aardappels / I_THnr_KTa_TTHVTWli_M s^4?50 lbs"2s-75/ RwMMFiMWn
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AGENDA
ARUBA

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

betoon: 24333.

W spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.

127-743.

Wek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

''OLITIE: 100.

jOEKERTJES verschijnen opdinsdag en
jjjidag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
->OO/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
'Waive op zaterdag. Alleenzoekertjes, die
?P maandag en donderdag voor 10.00uurJ'nnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
*"sdag envrijdag) verschijnen.

jjIOSCOPEN
WEVARD THEATER
,'0.15 uur The Sunshine Boys (18 jr.).S-20.45 uur Fafa/Beaufy (18 jr.).
WE-IN: 20.30 uur TerminalIsland (18'1

!*OTICA'S (nachtdienst)
J&bao brug: delPueblo, tel.: 22154.v«riba brug: San Lucas, tel.: 45712.

DOKTOREN
f'anjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tankigenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
prederiks, Stationweg 27, tel.: 24482.
°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:J0 _r CE. Zaandam, via Centro Medico
janNicolas, tel.: 48833.
Nerarts: dokter Croes,tel.: 27591/24300'hospitaal).

MEDICO CARABOBO (L.G.Nh Boulevard 34, tel.: 21777): dra L.G.
°eke-Martinez, Engelandstraat 7, tel.:«4696.

U'T GELEKRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
f^ord: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
*'": 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:J'o2o/48301;San Nicolas:tel.: 45906; Da-*ta: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444 (kan-

toor brandgevallen, ongelukken ofJ'n of ander ongeluk gelieve'«armcentrale opte bellen, tel.: 115)

ftERSENtaj'CHT INFORMATION CENTER: dage-
,?* Seopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00

'nformaties via verkeerstoren.
jSSOSERVICE CENTER (Oranjestad):

uurper daggeopend(alleen geslo-
Jvan zondag 20.00uur tot maandagmor-*n 07.00 uur)

t_ TER HORACIO ODUBER HOSPI-
/_-(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45a-30-i 9.30 uur.
}?NINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
y/?52/22817): informatiecentrum
tCnsda9 geopendvan 08.30-12.00 uur -8 (boven).

jrf'JjTßo Dl BARRIO PLAYA PABAO:rj^ro uur informatie-avond -StFranciscuslege, Playa Pabao.

fe'JDAG_IRSENi^SEO HISTORIKO ARUBANO: ope-l j §?''iden maandagt/mvrijdag van 09.00--1?'2.600-19.00 uur; zaterdagvan 09.00--mJO uur

vSNtRO KIBRAHACHA (dagverblijfv^ bejaarden): openingsuren dag-
"7 i. f: 08.00-12.00uur; kantooruren:
t>i'7-l 2.30/14.00-17.00 uur - Piedra*'23 (tel.: 28159).

'JP^RISTENSCHIP: 14.00-20.00 uur"KentSea'-vertSELMA.
*****

TELEARUBA
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Eurotops; 19.55Sportlotto; 20.00 Tele-
loticias; 20.30Miniserie: «Thetwo Mrs.
Granville» (last); 21.15 Tales of the
Unexpected; 22.00 Larry King show;
22.50 Showbiz today(CNN); 23.00 Mo-
ley Line (CNN); 23.30 Sports tonight
(CNN); 24.00 Sluiting.

VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina:
"Career Day»; 18.30CNN internationalnews; 19.30Memoria;20.00Telenotici-as; 20.30 Movie of the week: «When
Bough breaks»; 22.06Larry King show;
22.40 Showbizz today; 23.00 MoneyLi-
ne (CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00 Sluiting.

Plannen voor oprichtingfederatie
Aruba viert ook Dag
vorming van volwassenen

ORANJESTAD — De Dag
van de Vorming van volwas-
senen in het Caribisch gebied
zalzaterdag 4juniookopAru-
ba wordengevierd.

Deze 'dag' wordt door het 'Ca-
ribbeanRegional Councilfor Ad-
ult Education aanbevolen aan
alle organisaties die in deregio
werkzaamzijn ophet gebied van
vormingswerk van volwasse-
nen. De viering op Aruba wordt
georganiseerd door het onlangs
opgerichte Arubaanse centrum
voor vorming van volwassenen,
CAFA (Centro Arubano pa For-
mation di Adultonan).

FORUM/DISCUSSIE
Deze viering is zaterdag van

's morgens tien tot 's middags
één uurin dekrantenzaalvan de
Nationale bibliotheek. Er zal
een forum/discussie worden ge-
houden over de oprichting van
een nationalefederatie van or-
ganisaties diewerkzaam ziin op

hetgebiedvan hetonderwijsaan
volwassenen.

Het programma vermeldt ver-
der: toespraak door de minister
van Onderwijs, mr Mito Croes,
waarnaF. Bardouille,K. Augus-
tin,R. van Breet en F. Zaandam
over de verschillende aspecten
van onderwijs en vorming van
volwassenen zullen spreken.
Aan het einde zal een bestuur of
commissie voor de nationale fe-
deratie worden gekozen enzal er
een heildronk worden uitge-
bracht ter viering van de Cari-
bische dag /oor het onderwijs en
devorming vanvolwassenenals-
mede op deoprichting van de fe-
deratie.

Bij basketball zege
voor Ling en Burger

ORANJESTAD —Ling and
Sons behaalde in de heren B-
klasse basketball- competitie
een 61-42 overwinning op Ti-
voli.

De zege was bij rust al in het
zicht met de stand 35-19 voor
Ling and Sons. EugèneRodrigu-
ez scoordezestienpunten voor de
winnaars.

De wedstrijd tussen Ramco en
Apolinaris werd een default- ze-
ge voorRamco, nadat Apolinaris
er niet in slaagde vijf spelers op
debaan tebrengen.

Bij de junioren (jongens) won
Amstel Rebels met 43-26 van
Burger King. Er waren in deze
wedstrijd twee topscorers: Ange-
loRodriguez (Rebels) en Sandro
Paula (B-King), ieder met tien
punten.

Bejaarde
poolmanager
uitgezet
ORANJESTAD-De

Joegoslaafse S.H. (72), die
zonder werkvergunning
als poolmanager bij een
dergrote hotels werkzaam
was, werd uitgezet.

Bij de controle, die de Im-
migratie constant uitvoert,
werd devrouw ontdekt, diebij
het zwembad de nodige aan-
wijzigen stond te geven ter-
wijl zij zelf ook enige
werkzaamheden verrichtte.
Uit het onderzoek bleek, dat
de vrouw op 14meiuit Cara-
cas voor twee weken naar
Arubawasgekomen en datzij
alspoolmanager bij het hotel
werkzaam was.

In eerste instantie weiger-
de de vrouw met haar
werkzaamheden — waarvoor
zij geen werkvergunning had— te stoppen, doch uiteinde-
lijk stapte zij 's middags op
het vliegtuig dat haar weer
naar Caracas bracht.

Adwina Arends
director AHATA

ORANJESTAD — Mevrouw
Adwina Arends werd op
woensdag benoemd tot mana-
ging director van Aruba Hotel
andTourism Association (AHA-
TA). MevrouwArends was inhet
verleden vele jarenresident ma-
nager van Aruba CaribbeanHo-telenAmericanaArubaHotelen
laatstelijk onder- directeur van
Pelican Tours.

Nachtvoetbal
ORANJESTAD —In de nacht

van vrijdag 3 op zaterdag 4 juni
wordt in hetRCA- sportcentrum
weer een nachtvoetbal- wed-
strijd gespeeld. Na de voorwed-
strijdentussen dedamesvan Ar-
senal en United Girls volgt te
middernacht dewedstrijd tussen
RealKörsou enLa Quinta Beach
Resort. De toegang tot deze wed-
strijd is gratis.

AVC verslaat
Golden Tulip: 6-1

SANNICOLAS—Hetbase-
balltreffen op woensdaga-
vond tussen Aruba Video
Center(AVOenGoldenTulip
Thrillers eindigde in een 6-1
overwinning voor AVC.

Dezeploeg staathierdoor weer
gelijk met Marlboro aan dekop
met acht overwinningen en één
nederlaag. AVC opende de score
met 1-0 in dederdeinning enver-
hoogde deze hierna geleidelijk
aan tot5-0 voordat GoldenTulip
kans zag een tegenrunte maken
(1-5).

De zesde, tevens laatste run
van AVC, werd in de laatste in-
ning genoteerd op een homerun
van Richard Flanegin. AVC
maakte zesruns, elfhitsen geen
error en Golden Tulip één run,
acht hits en zeven fouten. Win-
nende pitcher:ErwinDijkhoffen
verliezer Aurelio Dirksz.

SPOEDIG BEHANDELING VERWACHT
Regering: degelijke studie nodig geweest
Ontwerp Financieel centrum
bij parlement ingediend

ORANJESTAD — De regering heeft gisteren bij de
Staten deontwerpen voor de instelling van een financi-
eelcentrum op Aruba(zero-tax) ingediend. Deregering
was—nadat destukken van deRaad van Advies waren
gekomen—reeds eerder metbehandelingklaar.

Doordat de 'word processor' bij
de directie Wetgeving stuk was,
werd de indieningbij de Staten

enige dagen vertraagd. Ver-
wacht wordt, dat de Staten nu
zonder uitstel met de behande-

ling van dit voor Aruba be-
langrijke onderwerp zullen be-
ginnen.

Zoalsbekend is vooral door deadvocaten-verenigingen handel
druk uitgeoefend bij deregering
om ditontwerp met spoed te be-handelen, mede gezien de situa-
tie inPanama. Deregering heeftsteeds laten horen, dat dit nieteen wetsontwerp is, dat zo maar
"een-twee-drie" kan worden in-
gediend, dochterdege studiever-
eiste, zodat een ontwerp kan
worden aangeboden, waarvanAruba later geen spijt heeft.

MEP: ONS IDEE
Van MEP-zijde heeft menreeds laten horen, dat wanneer

men de nodige tijd krijgt om de
stukken te bestuderen en ge-
sprokenkan worden met hen die
de ontwerpen samenstelden, de
MEP zeker zal meewerken aan
een vlotte behandeling in deSta-

ten. De MEPzal hetontwerp ook
steunen, waarbij gesteld wordt,
datuiteindelijk het ideevan een
financieel centrum afkomstig is
van deMEP.

ORANJESTAD- In het
Americana Aruba Hotel had
woensdagmorgeneen algemene
vergaderingplaats van het Aru-baanse organiserend comité van
de CHIC '88- conventie. Op dfvergadering werd een evaluatie
gemaakt van alle tot nu toe ver-
richte werkzaamheden en een
analyse gemaakte van nog uit te
voeren werkzaamheden. Het or-
ganiserend comité bestaat uit:
Ewald Biemans, Gerry Griffith,
Susan Johnson, Gladys Henri-
quez,Remie Zaandam, Adwina
Arends, René Verhulst, het
echtpaar Every van Eco Agency,
Monique Verdouw,BrianReeve,
Ed Malone, Leo van Veen, Ron
Williams,JaniceArends, Myrna
Jansen, Harold Malmberg, Li-
sette Malmberg, Torn Pas, Henk
Smouters en NorisaHoo.

Marlboro geeft
Brazil pakslaag

ORANJESTAD—In deAA-
klasse baseball- competitie
bezorgde koploper Marlboro
tegenstander Brazil Lucor
Jewelerseen pakslag van 16-
-1. Vanwege deze knockout-
zege duurde de eenzijdige
strijd slechtszeven innings.

Lucor kon tot en met de derde
inning Marlboro, dat met 3-0 de
leiding had, nog enigszins te-
genstand bieden. Vanafde vier-
de inning, waarin zes nieuwe
runs werden gemaakt, was het
Marlboro- offensief echter niet
meer tegen te houden. De grote
Marlboro- zege kwam op naam
van Nildo (Clem) Wernet,terwijl
Greogry Alias als verliezer te
boek ging.

de directie van Bohica is dit in
het Americana Hotel niet
mogelijk.

Voorts kwam de FTA met het
voorstel, dat het casino- perso-
neel bereid is de vakantiedagen
op te nemen en zelfsbereid is om
een dag per week in te leveren.
Nu wordt zes dagen perweek ge-
werkt en tijdens de vernieuwin-
gen is het personeel bereid vijf
dagenper week te werken.

DeFTA wees er dedirectie op,
dat tijdens het gesprek met de
ministerbijzonder duidelijk was
gesteld, dat dedirectie de casino-
vergunning kwijtraakt indien
het casino wordt gesloten. Vro-
lijk verklaarde, dat wanneer de
directie desondanks het casino
sluit, de regering zich aan zijn
uitspraak dienttehouden en het
hotel deeerstevijfjaargeen casi-
no-vergunningmeermaggeven.

Bij gemiddelde opkomst drieduizendman geen verlies

Tribuneprijzen omlaag voor
Jazz and Latin music festival
ORANJESTAD — De

entreeprijs voor de tribune
voor hetAruba Jazz andLa-
tin MusicFestival isverlaagd
metmeerdandehelft.Deprij-
zenvoor.gereserveerde plaat-
senblijven ongewijzigd.

De beslissing om de tribune-
prijs te verlagen werd genomen
tijdens een buitengewone ver-
gadering van het organiserend
comité en deregering. Het orga-
niserend comité ontving de
laatste dagen veel verzoeken
vanpersonen die — gelet op de
kwaliteit van de artiesten — op
alle avonden aanwezig willen
zijn, maar voor wie de prijs van
’.25,- per persoon het onderste
uit deportemonnee zou gaan be-
tekenen. Vooralwanneer uiteen
gezin iedereen op alle avonden
presentwil zijn.Bij debeslissing
tot prijsverlaging werd ook in
overweging genomen de bevol-
king de kans te geven meerken-

nis te maken met de jazzmuziek
De prijsverlaging houdt in, dat

personen diealkaarten gekocht
hebbenvoor de oudeprijs geld te-
rug kunnen krijgen bij de zaak
waarzij dekaarten gekocht heb-
ben. Men kan ook doorbij tebeta-
len meer kaarten krijgen door
bijvoorbeeldwat geldextra tebe-
talen opdereeds betaalde ’.25,-
-om dan drie kaartjes in ont-
vangst tekunnen nemen.

Hetorganiserend comité heeft
uitgerekend dathet festival wat
de financiën betreft, een 'break
even' bereikt wanneer elke
avond drieduizend mensen op-
komen.

EERSTE DEELNEMER
Kiren Meieland is de eerste

deelnemer die gisteren al arri-
veerde, terwijl in de loop van
vandaag, morgen en zondag de
Yellow Jackets, Hiroshima, Mi-
chael Franks, George Benson,
Celia Cruz, George Benson's
Band, DianneReeves, WillieCo-
lon en band en Tito Puente en
band verwacht worden. Alles bij
elkaar zijn er 89 artiesten dit
weekeinde in actievanhettotaal
van 250 buitenlandse muzi-
kanten.

Bestuur van Palm-
beach-Kiwanis

ORANJESTAD — De leden
van Kiwanisclub of Palmbeach
kozen onlangs een nieuw be-
stuur. Dit bestuurzal in oktober
worden geïnstalleerd en bestaat
uit:voorzitterRoy Brown, eerste
vice-voorzitter Harry Posner,
tweede vice-voorzitter Capy He-
se, secretaris Humphrey Harde-
veld, penningmeester Bert
Woei-A-Tsoi en directors Yubi
Toppenberg, Randy Schrills, Er-
ic Hagens, Erwin Croes, Bobby
Booi, NicoHarsveld en JulioCu-
riel.

Alternatieven bond van tafelgeveegd
FTA: Bohica luistert niet

ORANJESTAD — De be-spreking die uiteindelijkplaatsvond tussen dedirectievan Bohica nv, vertegen-
woordigd door de general
manager van het Americana
Hotel, Ed Malone, en deFTA
werd door de FTA- vertegen-
woordiger Juan Vrolijk, wei-
nig opwekkend genoemd. Bo-
hica bleef op zijn standpunt
staan dathet casinoper 1 juli
geslotenzal worden.DeFTAkwam metenige alter-
natieven, onder meer elders in
het hotel opkleinere schaal een
casino open houden, zoals des-
tijds bij het Aruba Palmbeach
Hotel geschiedde om het casino
tekunnen openhouden. Volgens

RECHTSZAAK
Inmiddels wordt door de advo-

caat van de FTA gewerkt aan de
verdedigingin derechtszaak die
Bohica heeft aangespannen om
dearbeids- overeenkomstmet de
FTA teverbreken, eenzaak die8
juni aanstaande dient.

Gezien de houding van de di-
rectie is deFTA demeningtoege-
daan, dat deze zaak voor de
rechter zal komen waar deFTA
derechten voor zijnleden zalzoe-
ken die de kans lopen hun werk
te verliezen.

Bij Wendys werk
voor veertig man

ORANJESTAD—LuisPos-
ner — zoon van het echtpaar
Oiky Posner- Salas— ver-
wacht, dat eind van het jaar
de nieuwe en eerste Wendy-
zaak op Aruba zal kunnen
worden geopend.

De Amigoe berichtte reeds,
dat afgelopen weekeinde hier-
voor hetterreinwaarvroeger het
Shellstation Henriquez stond
met de grond werd gelijk ge-
maakt. Op het ruim twaalfhon-
derd vierkante meter grote ter-
reinzal het 'fast foodrestaurant'
gebouwd worden. Spoedig zal
een openbare aanbesteding voor
het gebouw worden gehouden.
Verwacht wordt, dat in Wendys
veertig mensen werkzullen vin-
den, dieondermeerdaarvooreen
speciale Wendys' opleidingmoe-
ten volgen. Op het ogenblik zijn
erruim vierduizend Wendy- za-
ken over de gehele wereld, die
vooral bekend werden door hun
'old fashion hamburger', 'salad-
bar' en 'chili con carne'.

Na eis vijftien
maanden

Voor drugsbezit
twaalf maanden

ORANJESTAD- Twaalf
maanden 'gevangenisstraf
waarvan drie maanden voor-
waardelijk luidde het vonnis
tegen verdachte J.L. (29) die
beginvan ditjaarverschillen-
de malen cocaïne had ver-
kocht. De officier had—reke-
ning houdende met het feit
dat het deeerste maalwas —een gevangenisstraf van vijf-
tien maanden geëist.

Verdachte bekende, dat hij
drugs had verkocht, doch zei dit
voor zijnoom A.0., in wiens huis
hij woonde, te hebben gedaan.
Volgens derechter had depolitie
op9 februari in hethuisvan A.Ó.
een razzia gehouden en vond er
vijftien pijpjes met cocaïne. A.O.
verklaarde aan depolitie dathij
deze met J.L. verkocht. Ver-
dachte gaf toe dertig pijpjes
cocaïne verkocht tehebben, doch
dat hij niets afwist van mari-
huana.

Nadat advocaat mr John van
derKuyp zijn cliënt had verde-
digd, wees derechter direct von-
nis in deze zaak.

Vrijdagmiddag 17juni

Veldloop voor scholen
ORANJESTAD- De jaar-

lijkse veldloop voor scholen
van het basis- en voortgezet
onderwijs is ditmaal op vrij-
dag 17juni.Dewedstrijdenop
één, drie en vijf km worden

fehouden in de duinen te Ca-
fornia, achterhetLight Hou-

seRestaurant.
De lkm-loop (kinderen tot en

met tien jaar)begint omvijf uur,
de3km-loop (11-13 jaar) om 5.25
uur en de skm-loop (categorie A
13-16 jaaren categoric 816 jaar
en ouder) om zes uur 's middags.
De scholen hebben tot en met
woensdag 15junide gelegenheid
het inschrijfformulier bij IDEF-
RE in te dienen.

De bekende Curagaose anti-
drugs atleet, Kenneth Croes, zal
aanwezig zijn om de jonge atle-

ten aan te moedigen en er op te
wijzen, dat het gezonder is in de
duinen te lopen dan achter de
drugs.

Klinkende zege voor
National Printing

SAN NICOLAS — De
jeugdbaseball- competitie
werdvoortgezet met eenklin-
kende 12-4 overwinning voor
National Printing op Lucor
Jewelers.

National Printing was goed
voortwaalfruns, negenhits, drie
errors, terwijl Lucor niet verder
kwam danvierruns, twee hitsen
twee errors. Francis Stamper
werdwinnende pitcher voor Na-
tional Printing en Gilbert Mar-tijen kreeg de Lucor- nederlaag
opzijn naam.

Conform eis:
Vijf maanden
schoolinbraak

ORANJESTAD—Conform
de eis van de officier veroor-
deelde de rechter verdachte
E.T., dieterecht stond omdat
hij in de school Scucha Nos
vijfhonderd florin en uit de
Abraham de Veerschool vijf
florin hadgestolen.

Verdachte ontkende ten stel-
ligste, dathij ietsmet deze inbra-
ken te maken had en wenste dat
de rechter het rapport, dat dr
Falconi over hem uitbracht,
voorlas. Verdachtebleefontken-
nen, zoals hij dat bij eerste be-
handeling ook steeds weer deed,
dathij zelfs niet eens in een van
de scholen was geweest. Uit het
politierapport bleek voorts, dat
verdachte het geld aan verdo-
vende middelen had besteed.

Op een gegeven ogenblikwerd
verdachte obstinaat enverliet de
rechtszaal omdat het rapport
van drFalconi niet werd voorge-
lezen. Bij hetwijzenvan hetvon-
niskwam verdachte in dezaal te-
rug doch hij had meer be-
langstellingvoorhet portretvan
dekoningin dan voor derechter

Rococo Plaza
LXV

ANTIEK & CURIOSA
Tanki Leenden 158-Tel.: 34478
IN-en VERKOOP

van Antiek
Open: 9.30-11.30

14.30-16.30.

Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter
«_>
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Beatrixstraat 34

Tel. 22720s^AHeverzekeringen J

I P
met de handen door het haar. Geen jÉÊ WÊÊ^krul maar veel volume door middel j^k Hfe.van een "Body-wave".

Heeft U haarproblemen? -M A
Roos haaruitvalof te droog haar?Wij al
kunnen U helpen met de plantaardi- l_|
geprodukten van Cosmil uit Frank- w' <^*W iB
rijk. Maak een afspraak voor een A3 1 1
GRATIS microscopisch haaronder- ■zoek.

Hairstyling >__._.
DtMAterMEULEN
Sanßar_la63

V Tel.: 26941. I I __& 1 ,
Het comité

Katholieke kerkhoven Playa
verzoekt eenieder dieopéénvan dekatholiekekerkhoven aan de
Boerhaavestraateen grafkelderheeft, die in slechteconditie is, of
een graf heeft met slechts eenkruis er op of zonder kruis,

vóór 1 september 1988
contact opte nemen metdepastoorvan Oranjestad. Na 1 septem-
ber houdt genoemd comité zich hetrecht voor grafkelders, diein
slechte conditiezijn, of bovenvermelde graven te verwijderen.

5AMIGOE

Wega di NumberAruba

BEKENDMAKING
BLA/030

Overeenkomstig de bepalingenvan artikel 3van het "Arbeidsvredebesluit
III" (P.B. 1978no. 243) maaktondergetekende het volgende bekend:

a) hetreferendum onderdewerknemers van LEON BATTERY FAC-
TORY isvastgesteld opwoensdag, 15 juni1988, van 08:30 uurtot
09:30uur,in hetkantoor van Directie Arbeid teBernhardstraat no.
106, San Nicolas.

b) aan hetreferendum is bevoegd deel te nemen, de Federacion di
Trahadomandi Aruba (F.T.A.)

c) bevoegdzijn aan de stemmingdeel te nemen, de personenvóór-
komende op delijst aangehecht aan debrief dd. 31 mei 1988van
ondergetekendeaan betrokkenpartijen.

Oranjestad, 31 mei 1988.

De Landsbemiddelaar,
T. Tromp.
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SPORT AGENDAMALTA AMSTEL

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

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

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

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur Alpha vs Blue Hawks/Ray-O-Vac- Sentro Deportivo Korsou.

Nederlands-Antilliaanse Vijf- en Tweekamp

Bossers na drie van vijf
onderdelen aan de leiding

WILLEMSTAD —Op de
tweede dag van de Neder-
lands Antilliaanse Vijf- en
Tweekamp werden de onder-
delen pistoolschieten en
zwemmen afgewerkt. Ook nu
was W. Bossers weer het
sterkstbij de senioren.

Op depistoolbaan van de Ma-
rinebasis Parera werd in de
ochtenduren het onderdeel pis-
toolschieten afgewerkt. Elke
schutter moest in vier series du-
elvuur 20 patronen verschieten
op een schijf, die 25 meter ver
stond. Twaalf schutters volde-
den niet aan de minimaleeisen,
waarmee het felbegeerde vijf-
kampkruis valt te verdienen.
Bossers en Lubbers wonnen res-
pectievelijk bij de seniorenen de
veteranen.

In de middaguren konden de
atleten verkoeling gaan zoeken
in het zwembad naast het Mili-
tair Tehuis De Vijf Glaesen.
Daar moest een afstand van 300

meterbinnen6minutenen30 se-
conden worden afgelegd, wilde
men zijn aanspraken op het vijf-
kampkruis blijven behouden.. De trotse leider in het alge-
meenklassement na twee onder-
delen, Bossers, vond bij dit on-
derdeel bijna zijnWaterloo. Na-
dat al door een aantal deelne-
mers tijdenonderdevijfminuten
waren gerealiseerd, bleek hij na
aangetikt te hebben, slechts ze-
ven secondenover te hebben van
die vereiste zeseneenhalve mi-
nuut. A. Smit werdbij ditonder-
deel winnaar met een tijd van 4
minuten en 2,85 seconde.

De strijd bij de tweekamp is
ook van start gegaan. De onder-
delen voor deze (jeugdige) atle-
ten zijn zwemmen en een
veldloop.

de start van het derde onderdeel, hetzwemmen 300 meter, in hetMarine zwembad

Tegen Victory Boys gelijk: 2-2
Jong Colombia geeft winst
op laatste moment weg

WILLEMSTAD — Jong Colombia/Winkel & Zonen over-
kwam gisteravond hetzelfde alsScherpenheuvel/Setel afgelo-
pen zondag tegen Undeba/NAC. Minder dramatisch welis-
waar dan hetgeval was met Scherpenheuvel datin de aller-
laatste minuutviaeen strafschopzijnvoorsprongkwijtraakte,
maar het resultaat was hetzelfde: een puntenverdeling in
plaats van de zo fel begeerde volle winst: De Bocaploeg moest
gisteravond eenviertal minuten voor tijdzfjnzwaarbevochten
voorsprong inleveren toen MircoColinamet een schitterende
actiezijn ploeg, VictoryBoys/Citco, naareen gelijkspelschoot
(2-2).

Nog geen tien minuten daar-
voor zatColinanogopdereserve-
bank. Hij bleek een fortuinlijke
wisselvan trainerCheloMarceli
diedaarmeezijnploeg in destrijd
tegen de klok extra stootkracht
wflde geven. Colina buitte zijn
voordeel van een betere conditie
uit door een verrassings- uitval
opeen kundige throughpass van
Eithel Brunken.

Met een rappe actie en goede
timing liet hij verdediger Ger-
main Florentina achter zich en
verschalkte keeper Kenneth
Martin met een slim hoogballe-
tje daarmee een abrupt einde
makend aan de illusie van Jong
Colombia op een eerste seizoen-
overwinning.

Even verrassend was trou-
wens hetdoelpunt waarmee Vic-
tory Boys aanvankelijk de lei-
dingnam in dewedstrijd. Rutsel
Markes opende reeds in de derde
minuut de scoremet eenprachti-
ge kopbal bij de eerste de beste
aanval van zijnploegzodatKen-
nethMartinals eerste daad in de
wedstrijd debal uithetnet moest
vissen.

Beide ploegen speelden voluit
aanvallend voetbal zodat de
ruim 500 toeschouwers hunhart
konden ophalen aan spannende,
actievolle momenten aan beide
kanten. Een hoogtepunt wasbij-
voorbeeld een schitterend schot
dat Sherwin Lucia van Victory
Boys in de 19de minuut loste en
dat meteen evenbekwame duik-
sprong door Martin werd ge-
stopt.

GELIJK
Jong Colombia maakte nog

voor derust gelijk en wel in de
39ste minuut door toedoen van
de attente Wilson de Jong diena
een hoekschop eneenkopbal van
ploeggenoot Erwin Emerencia
zich door een kluwe van spelers
heen wrong_n doelman Waldi
Graanoogstmet een harde schui-
ver versloeg.

De Bocaploeg liet het niet bij
een gelijke stand.In de24ste mi-
nuut van detweede helftwas het
de talentvolle Wensley Martina
diezich losmaaktevan de spécia-
le bewaking die hij genoot, de
halfstruikelende CÜ..n>_- TTnv-

er de hielen lietzien enbeheerst
langs Graanoogst raak schoot.
De rest van het verhaal is be-
kend. VictoryBoys speelde van-
af het moment dat het op
achterstandkwam met verhoog-
deinzetmaarslaagde erpasin de
—overigensverdiende —gelijk-
maker te scoren nadat Colina
van de reservebank was ge-
haald.

GEEN NEDERLAAG
Het gelijkspel is de derdevoor

Jong Colombia in het seizoen.
Men heeft nog niet gewonnen
maar heeft van de andere kant
ook nog geen nederlaag gekend.
Victory Boysvoegde zichmet het
resultaat bij vier andereploegen
(SUBT, Scherpenheuvel, Jong
Holland en Undeba) die 4
winstpunten hebben. Centro Do-
minguito voert zoals bekend de
ranglijst aan met 5 punten uit 4
wedstrijden.

De ontmoeting Vesta- Canisi-
us Boys die gisteravond in het
kader van de competitie van de
eerste divisie werd gespeeld ein-
digde eveneens gelijk (1-1). Voor
zowelCanisius Boys als Vestais
dit het derde gelijkspel van de
competitie in evenzoveel wed-
strijden.

Vrijdagavond komen SUBT
enDeKoning tegen elkaaruit in
de eredivisie terwijl de eerste di-
visie wedstrijd tussen Eleven
Brothers en Centro Barber zal
gaan.

UITSLAGEN
De uitslagen bij de vijfkam-

pers zijn als volgt:
Schieten: ,

Senioren: 1. W. Bossers (182); 2.
R. Berxs' (179); 3. P. Kabel (157).
Veteranen: l.'R. Lubbers (173);
2. G. Martina (170); 3. H. van der
Huls (166).

Zwemmen:
Senioren: 1.A. Smit (4.02,85); 2.
A.Doosjen (4.03,88); 3. P. van
Wees (4.04,43).
Veteranen: 1.R. Lubbers (5,37);
2. G. Martina(6,46); 3. H. van der
Huls (7,00).

Het algemeen klassement na
drieafgewerkte onderdelen:

Senioren: .
1. W. Bossers: 1686; 2. A. Smit:
1368; 3. P. Berxs: 1241.

Veteranen:
1. G. Martina: 1378; 2. R. Lub-
bers: 1367; 3. H. van der Huls:
772.

De uitslagen bij de tweekam-
pers (zwemmen) zijn:
Categorie D (jongens tot 11 jaar,
100 m):
1. D. Bekkenk; 2. S. Strengholt.
Categorie C (tot 15 jaar, 100m):

Jongens: 1.K. Smit; 2. R. Me-
lis; 3. W.Romer.

Meisjes: 1. W. Bekkenk; 2. Y.
Lau; 3. T. Fraai.
Categorie B (tot 17 jaar, 200m):

Jongens: 1. M. Melis; 2. J.Ro-
mer; 3. J. Visser.

Meisjes: 1. M. Schoop.
Categorie A (jongens tot 19 jaar,
200 m):

1. G. Carlo; 2. R. Matze; 3. A.
Stuart.
Senioren (19 jaaren ouder, 200
m):
l.A.Tolman;2.F.Suart.

NEW YORK — De uitslagen
van dewoensdag gespeeldebase-
ball- wedstrijden in de Ameri-
kaanse Leagues zijn:
American League:
Cleveland Indians -Kansas City
Royals 5-4, DetroitTigers - Chi-
cagoWhite Sox 9-3,Toronto Blue
Jays - Milwaukee Brewers 7-2,
Minnesota Twins - Texas Ran-
gers 7-1, Seattle Mariners - Bal-
timore Orioles 4-3, Oakland
Athletics -NewYork Yankees 4-
3.
National League:
Chicago Cubs - Cincinnati Reds
6-3, San Francisco Giants -
MontrealExpos 22-1, New York
Mets - Los Angeles Dodgers 3-4,
Philadelphia Phillies - San Die-
go Padres 9-7, Atlanta Braves -
Pittsburgh Pirates 14-2, Saint
Louis Cardinals - Houston
Astros 3-2 (13 innings,.

BOSMAN VERKOZEN BOVEN VAN BASTEN
Omzetting lijkt logische oplossing
Van Aerle en Vanenburg voldoen
goed op linkerkant in Oranje

ZElST—MeteenopvallendewisseltruchooptRinus Michels
zijn fundamenten voor zijn Nederlands voetbalelftal van de
komende maandte hebben gelegd. De 60-jarige coachheeftbij
de samenstelling van Oranje, woensdag tegen Roemenië met
2-0 winnend, gekozen voorweinig orthodoxe oplossing.
Hij heeft de gevaarlijke
rechtervleugel van PSV, met
pendel-expres VanAerleenbalt-
ovenaar Vanenburg, naar deon-
derbezette linkerkant van zijn
team overgeplant. Aan dé

rechterzijde kan hij op die ma-
nier het taktisch brein van zijn
elftal, de Ajacied Jan Wouters,
handhaven. Aan de controleur
op rechts heeft Michels direct
diens ploeggenoot Van 't Schip
gekoppeld. Het laatste inter-
landjaar werd de originele
rechtsbuiten telkens oplinksge-
probeerd.

:%8g_? ■■ SCTIIIIIIIilllllllliyjIIWWIIWIIIIIIIIIIIIIIIIII'l'il mxo... de twee beste veteranen-
schuttersaan het werktijdens het
tweede onderdeel van de Neder-
landsAntilliaanse vijfkamp: het
duelvuur. Links staatR. LUB-
BERS enrechts G. MARTINA ... OPLOSSING

De bondscoach testte zijn op-
lossing dinsdagmiddagvoor het
eerst 45 minuten tegenzaterdag
tweede-klasser Kennemerland
uit Haarlem. Dat pakte niet ver-
keerd uit. Op links toonde Van-
enburg aan tweebenig te zijn,
Van Aerle beheerste de verdedi-
gendezone aan de linkerkant en
Mühren leek zich als schakel
tussen dat PSV-tweetal op zijn
gemak te voelen. Oprechts ken-
nen Wouters en Van 't Schip el-
kaar al jaren.Troostwerdgepro-
beerd als rechterverdediger,
maar kan wat Michels betreft
nog gewisseld worden voor een
Van Tiggelen-in-vorm.

In deas van hetveld opereerde
voor doelman Van Breukelen
het klasse-rijke rijtje Rijkaard,
Ronald Koeman, Gullit en Bos-
man. De naar Mechelen ver-
kochte aanvaller heeft van Mi-
chels nu definitief de voorkeur
gekregen boven detechnisch ho-
ger ingeschaalde Van Basten.
De Milanees zal, zonder calami-
teiten/deEuropese titelstrijd op
de bank beginnen, daarbij gese-
condeerd door de nationale
topscorer Wim Kieft.

PSV-TWEELING
Michels is overtuigd van de

waarde die de PSV-tweeling
Vanenburg-Van Aerle ook op
links kan hebben. Van Aerle
heeft met zijn spel tegen de Ma-
drileenButragueno en de Benfi-
ca-spits Magnusson de bondsco-
ach overtuigd als mandekker
aan de linkerzijde. Toen vorige
week door debutant Koever-
mans geen overtuigend examen
voor het A-elftal werd afgelegd
en door Wouters, de concurrent
van Van Aerle voor de positie
van rechtermiddenvelder, een
voorbeeldige instelling werd ge-
toond, moet bij Michels het plan
zijngeboren VanAerle als alter-
natiefte gebruiken.

De Helmonder heeft er geen
enkel probleem mee. "Ik ben ooit
van mijn amateurclubHVV Hel-
mond doorReker als linksbuiten
naar PSV gehaald. Ik ben
rechtsbenig maar trap linksook
een goede bal, al kan ik er ook
best eens over heen maaien. Re-
ker heeft me in het C-elftal ook
nog als linksback gebruikt. Het
maakt mij geen bal uit." Zijn

maatje Vanenburg sprak wo<
den van gelijke strekking."
kan wel watmet het linkerbee
Deze oplossing vanMichels isl
gisch. In ieder geval is dit t*
proberen waard. Ik maak fl
niet druk over welke vleugel'
bezet."

GULLIT-BOSMAN
Michels gelooft heilig in het

duoBosman - Gullit. Bosman
wordt in de aanvallendeopzet zo
diep mogelijk geposteerd. Gullit
sluit als belangrijkste man van
het aanvallend middenveld zo
kort mogelijkbij deAmstelvener
aan. Aan dezijkanten zorgen de
in vorm zijnde Vanenburg en de
kwakkelende Van 't Schip voor
de aanvoer naar het strafschop-
gebied en voor hetbreed houden
van het speelveld. Michels heeft
zijn taktischplan alseen 3-3-3-1-
systeem afgeschilderd. Achter
de vier aanvallend ingestelde
mensen staat een 'zesblok', zoals
Michels bij zijn uitvoerigeuitleg
van de technische plannen het
verdedigende middenveld en het
trio mandekkers benoemde.

Michels lietvoor veel interna-
WIELRENNEN/AVIGNON —De Franchise Jeannie Longo
heeft de eerste Dauphine Libere
voor dames gewonnen. De we-
reldkampioene zegevierde zowel
in detijdritover 2,5kilometer als
in de etappe over 37 kilometer.
Haar landgenote Cecile Odin
eindigdein hetalgemeenklasse-
ment op de tweede plaats.

tionale persweten hoe de vlag er
wat hem betreft voor stond. Na
het geven vanzijn twee elftallen
voor dehelften tegenKennemer-
land, sprak hij klare taal. "We
gaan uit van de eerste groep, op
een of twee posities kan het nog
veranderen, sterker, zal het nog
wijzigen. In dekomende dagen
moeten we tot een uitgebalan-
ceerd elftal komen. Het is kort
dag tot het begin van het Euro-
pees kampioenschap. Vorige
week hebbenwe een aantal spe-
lers uit de groepvan twintig uit-
geprobeerd. Nu de PSV-ers in
huis zijn, ga je de ideeën die je
hebt voor de beste oplossing op
dat materiaal loslaten."

Olympisch voetbaltoernooi

West-Duitsland als
laatste naar Seoul
ZUERICH — West-

Duitsland is het zestiende en
laatste land geworden dat
zichvoor hetOlympisch voet-
bal-toernooi plaatste.

Het won de laatste wedstrijd
tegen Roemenië met 3-0.-De
andere landen die inZuid-Korea
in actie komen, zijn Italië, Zwe-
den, de Sovjetunie, Joegoslavië,
Argentinië, Brazilië, Mexico,De
Verenigde Staten, Nigeria,
Zambia, Tunesië, Australië,
Irak, China en Zuid-Korea, dat
zich als gastland automatisch
verzekerd wistvan een plaatsbij
de laatste zestien.

De winnaar van het Olym-
pischtoernooi 1984inLos Ange-
les, Frankrijk, is er deze keer
niet bij.

Op 8 junizal inSeoul de loting

wordenverricht. De zestien plo^
genworden dan in vier groepe"
van vier verdeeld. In elke pou»*
wordteen halve competitie (dri*
wedstrijden) gespeeld. De eerst*
twee ploegen in de eindstand
gaan door naar detweederond*
(kwartfinales):

De acht ploegen worden in &
kwartfinales opbasis van eeirjö'
ting tegenover elkaar gezet. 0e
vier winnaars gaan doornaarde
halve finales. De finale wordt _
1 oktober in Seoul gespeeld.

Devieranderestedenwaar g^
voetbald wordt zijn Kwangjü'
Daejon, Daigu en Pusan. Er mO"
geninhet Olympischtoernooi al'
leen spelers uitkomen die &
geen enkele wedstrijd op we#
naar een wereldkampioenschap
hebben gespeeld.

Strijd om open Franse tennistitels

Ivan Lendl verslaat
aartsrivaal McEnroe

PARIJS — In een 'Drama
over Twee Dagen' heeft Ivan
Lendl uiteindelijk niet al te
veel moeite gehad zich van
zijn aartsrivaal John McEn-
roe te ontdoen. Een
doorbraak in de vaak beslis-
sende zevende game (van de
vierde set) was voldoende
vooreen plaats in dekwartfi-
nales,waarin deZweedJonas
Svensson de volgende te-
genstanderis van eerzuchti-

SeTsjechoslowaaksetitelver-
ediger.
Het voor maandag geplande,

maar dinsdag gedeeltelijk ge-
speelde duel tussen Lendl en
McEnroe werd vanwege uitstel
(anderhalfuur doorregen) en de
duisternis weer afgebroken en
gisteren uitgespeeld.
"Bij de hervatting woensdag

(de scorewastotaan datmoment
6-7 (3-7), 7-6 (7-3), 4-2 in het
voordeel van Lendl), bleek al
snel dat Lendl aan het langste
eind zou gaan trekken. Zijn ser-
vice was ijzersterk en in zeven-
tienminuten hadhij dederdeset
met 6-4binnengehaald.

MOTIES
Was de avondervoornogalwat

emotie te beluisteren en te aan-
schouwen van zowel McEnroe
(hoog oplopende discussies over
' ' —' "ït-niet-uit) en Lendl

(gewoon van debaan gelopen
toen het te donker werd en
McEnroe aan service achterla-
tend),nuwerdhet duel inredelij-
ke ernst uitgespeeld. De
doorbraakvanLendl kwam in de
zevende game en de toekomstige
Amerikaanwon deze setookmet
6-4.

Lendl overhet spelvan McEn-
roe: "Ik geloofdathij gisteren in
deeerste twee setsop detop van
zijn kunnen speelde. Als hij een
partij zokan spelen danvraag ik
mijafwater gebeuren zal als hij
eenheel toernooivan ditformaat
op die manier kan volhouden.
Kan hij hetfysiek van dagtotdag
volhouden? Het is nog te vroeg
om dattebeoordelen."

McEnroetijdens depersconfe-
rentie na afloop:"Mijn instelling
op de baan is verbeterd en mijn
conditie isook vooruitgegaan. Ik
heb alleen nog nooit een speler
gezien, die zo vaak de bal op delijn weet tekrijgen. Dat gebeur-
dezeker twaalfkeer in één seten
datis ergveel. Maar ja,dathoort
erbij als jeeen grote bent, want
anders zouden zeker zes tot acht
slagenverloren gaan."

Over devochtigeen schemeri-
ge condities van dinsdagavond:
"Ikverbaas meernogover,datze
ons geen lichtgevende ballen
hebben gegeven, zodat we tot
tien of elf uur door konden

ploeteren."
Hij verbaasde zich over depr°^

McEnroe-houdingvan het FraK
se publiek. McEnroe, met zijn **jaardeoudste speler,toonde zie%
gelukkig met diehoudingen h**
er de volgende verklaring voot-
"Het is net als wijn: hoe ouderF
bent, des temeer appreciate
krijg je. En de Fransen wete"
veel over wijn."

Vooralsnog blijft Lendl eeJJronde achter op zijn gevaa''
lijksterivaal, Mats WilanderW
de jonge Amerikaanse durta
AndreAgassi. De Zweed,kamp*'
oen in'l9B2 en 1985,bereikte
laatstevier naeentaaievelds^metEmilio Sanchez, waarbij Nj
in drie van de vier sets &?
achterstand goedmaakte: 6-7 1°
7), 7-6 (7-3), 6-3,6-4.

Agassi's wonderlijkvermog*,
de bal de ene keer topsnelh^
meetegevenendevolgendeke|edood te latenneervallen, S^.Z..
weerstand van diensArgentip
se leeftijdsgenoot Guillermo *_o
rez-Roldan ver teboven:6-2,"" '
6-4. deAgassi is Wilanders volgeD-
tegenstander. De Amerika?
met de lange manen en de v
nim-shorts is gezien zijn gJ"aV -^score van 20 overwinningen
21 partijen een niet te onde

schatten tegenstander

SHOW-WERK
In de driekwartier tegenKefl ]

nemerland, uiteraard absoluij'niet maatgevend, draaiden V«j
Aerle en Vanenburg soepel sA
de linkerkant. Vanenburgble«|
zelfs zeer gevaarlijk als hij najl
binnen zwenkte. Drie treffe'
warenzijn deel.Bosman maak* I
er twee. Hij heeft de concurred *>
tie-strijd met Van Basten, ooi
zijn grote voorbeeld bij Ajax, "!
zijn voordeel beslist, omdat W
vooral een taak-bewuste spetë
is. Michels houdt niet van h*
show-werk, waarmee Van Ba*
ten de laatste dagen wil late' |
zien dathij de beste is en daarof
in het elftal thuis hoort. Tegf
Kennemerland kon hij het Ö
'Nederland 2' ook weer ni«
laten.

Voor de eventuele rol vB*
stand-in als hangende li"!
kerspits heeft Van Basten min*
meerbedankt. Hij wenstnietui'
hetoogpunt van de ploegtaktie"
achter een directe tegenstand^
aan te hollen. Michels haaktjj
daar dinsdag op in door te me
den, dat het experiment- Va"
Basten op links voorgoed verlfden tijd is. Bosman duizeloj
haastbij het vernemen van b«'
vertrouwen dat Michels in hel"
stelt. "Ik heb inderdaad debest8

papieren. Datmoet iktot volge"'
de week zondag zo houden. D*
wordtoppassenvoor VanBaste"
en Kieft bij de training", g6-
kscheerde de sympathie»8

Amstelvener.

AMIGOE
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Culinair festival
in Isla Verde
I WILLEMSTAD — Op zondag5 juni organiseertFemale Jay-
tees Curasao een culinair festi-
val 'Fornu na bo Ordu' in Isla
verde. Vanaftienuur'smorgens
tot zesuur 'smiddagskan mener
Senieten van oven- gerechten,
'ans, muziek, grollen en grap-
ten van de clown en meer activi-teiten. De entree tot het terreinbedraagt één gulden per per-
toon.

...David Sapp reikt aan John
Correa deQSC-Award uit...

...Marshall Godschalk decoreertzijn medewerkers...

GEZUIVERD RIOOLWATER VOOR GOLF COURSE
Martina: 'Hiermeeprecedent geschapen'
MAN hevig verontwaardigd over
'water-contract' met Curasol
.WILLEMSTAD — Het
JjAN- Eilandsraadslid ir I.

heeft het Be-
-Bh_rscollege een groot aan-
telvragengesteld over de toe-
egging die door het BC zou
*ijn gedaan aan Curasol Re-
Sort Developments N.V. voor
ta levering van 1200 kubieke
"teter gezuiverd riool- water
{[oor de aanleg en het onder-
houd van een golf course na-

bij Blauwbaai. Het water- af-
komstig van dezuiverings- in-
stallatie van rioolwater te
GrootPiscadera(Klein Hofje)
zou geleverd worden tegen
een prijs van 50 cent per ku-
bieke meter.

Volgens Moeniralam is er
sprake van tal van hiaten in de
'overeenkomst' die tussenhet ei-
landgebied en Curasol zou zijn
gesloten. Ook de diensthoofden

van LVV enDOW hebben het BC
in een uitvoerige brief gewezen
op de onvolkomenheden in de
toezegging van het college aan
Curasol, waarvan drs ir. Steve
Boom mede- directeuren - eige-
naar is.

TUINBOUW
Het gezuiverde water is reeds

bestemd voor een tuinbouw-
complex te Groot Piscadera: 250
kubieke meter in heteerste jaar
—1989 —tot 1600 kubieke me-
ter in hetzesde jaar.Voorditpro-
jectisreeds gelduitdeMeerjaren
Plan fondsen beschikbaar ge-
steld; 1,2 miljoen gulden.

Voorts zou het gezuiverde ri-
oolwater ook gebruikt worden
voor de landscaping in de buurt
van het International Trade
Center en de nog te bouwen ho-
tels in dieomgeving. Met de toe-
zegging aan Curasol zou daar-
voor geen water 'overblijven'.
Tevens zou de aan te leggen
EersleidingvanKlein Hofjenaar

et project- gebied Groot Pisca-
dera moeten worden stopgezet.
Daarvoor is reeds 100.000 gul-
den uitgegeven in de MJP-
fondsen.

Vanmorgen was nog geen
commentaar te krijgen van Cu-
rasol. Vanmiddag zou tijdens
een persconferentie uitleg wor-
den gegeven.

Kolegio San Michiel
binnenkort gesloten

WILLEMSTAD—HetKoIe-
-Bio San Michiel gaat
Waarschijnlijk dicht. Reden

is dat steeds meer
°Uders uit deparochie Jando-
f'et hun kinderen naar detegere scholen in Willemstad
.^uren, waardoor het aantal
?erlingenbeneden het wette-!jjk toegestane minimum van
'onderd leerlingen per
®chool is gedaald.De gedepu-Ijerde van Onderwijs, Dito"endes de Gouveia, heeftjtefcgekondigd, dat de school
**Q hetbegin van hetkomen-
J*e schooljaar in augustus ge-
goten wordt. Het parochie-bestuur van Jandoret is
chter van oordeel dat der^hool voor dewijkbehoudenjj^etblijven.Daartoeheeft zijJetR.K. Schoolbestuur bena-ard om erbij degedeputeer-
'evoor te pleiten de sluiting
*ö de school enige tijd uit te
'ellen. De gedeputeerde

?*emt over twee weken een
fussing.- L)e voorzitster van hetR.K.
jentraal Schoolbestuur, Vigdis
.olickheer-Mensing, verklaarde

8?t het Schoolbestuur de beslis-
.^g van de gedeputeerde moetjachten. "Het aantal leerlin-
pi ophetKolegio SanMichiel is
j6eds beneden de honderd ge-
iaald. Dit aantal van honderd

eriingen is noodzakelijk om in
voor subsidie te ko-

i eA. Formeel heeft de gedepu-
.^rde aangekondigd, dat de
i per 1 augustus moet slui-
j n- Het parochie- bestuur heeft
Bc. °P ac^e ondernomen om deM^oolsluiting te voorkomen",
j <jus Jonckheer. Zij verklaarde
jpde gedeputeerde debewoners. de wijk twee weken de tijd
Vj * gegeven om een aan-

ardbare oplossing te vinden.
het eind van deze maand

8 j
eoit hij een definitieve beslis-

s j S- "Mocht de school definitief
[e uiten, dan zullen de '{^krachten naar andere scho-

_* y°r^en overgeplaatst", al-
V devoorzitster.lïi een ingezonden briefpleit

het parochie bestuur voor het
openhouden van de school. In de
wijk zijn tweerooms- katholieke
lagere scholen. "Er zijn meer
kinderen dierooms- katholieke
scholen buiten de parochie be-
zoeken, dan die in de wijk zelf,
omdat onze scholenbetiteld wor-
den als een 'strafkolonie. Vele
ouders werken in de stad en
brengen hun kinderen dan ook
daarnaartoe. Eenen ander heeft
tot gevolg dat het Kolegio San
Michiel geen kinderen in de
eersteklas heeft". Hetparochie-
bestuur betreurt het dat de be-
langstelling voor de school in de
eigenregio afneemt en vindt dat
hierinveranderingmoetkomen.
Hetparochiebestuurpleit ervoor
datschoolkinderen een school in
hun eigen wijk bezoeken en
hoopt dat in een gesprek met het
R.K. Schoolbestuur gezamenlijk
eenoplossing, die dekinderen in
Jandoret in staat stellen les aan
het Kolegio San Michiel te blij-
venvolgen.

VERONTWAARDIGD
Gistermiddagtoonde oud-pre-

mier ir Don Martina zich zeer
verontwaardigd over de gang
van zaken tijdens een ontmoe-
ting met de pers in het MAN-
partijgebouw. Hij trok een ver-
gelijkingmet hetproject Cas Ab-
ao: "Wij hebben toen geen toe-

zeggingen kunnen doen, omdat
we moesten afwachten hoe het
rioolwater zou worden ge-
bruikt".

De MAN is zeerverbaasd, om-
dat Curasol op 17 mei het ver-
zoek tot de levering van het wa-
ter zou hebben gedaan en datop
18mei al een beslissing werd ge-
nomen. Don Martina: "Indien er
op deze wijze geregeerd wordt,
dangaatCuragao zeer snel naar
zijn einde toe. Dit kan niet".

Martinawees erop, dat hier-
meeeen precedent wordtgescha-
pen: "Hoe moet het nu met de
overige plannen om golfcourses
aan te leggen. Zoals bij Jan
Thiel, bij de Caracasbaai of te
Oostpunt. Indien je aan één
maatschappij dergelijke toezeg-
gingen doet, moetje dieook doen
aan andere maatschappijen. We
zijn nog geen personen met een
gezondverstand tegen gekomen,
die deze beslissingen kunnen
begrijpen", aldus Martina.

De oppositie- leider
antwoordde op de vraag of er
sprake is van corruptie in het
huidige Bestuurscollege: "Cor-
ruptie? Dat zouden we moeten
onderzoeken. Maar er gebeurt
wel ietsheelvreemds".

De MAN-fractiewileen en an-
der tijdens een openbare ver-
gadering van de Eilandsraad
"uitvoerig" uitzoeken.

Viering eerste lustrum
Pizza Hut opent Fiesta Room

WILLEMSTAD — Gister-middag opende Pizza Huthaar 'Fiesta Room' aan de
Schottegatweg- oost. Ter ge-
legenheid van hetvijf- jarigbestaan vanPizza Hutop Cu-
racao was de vice- president
van Pesico Food Service In-ternational, David Sapp, uitdeVS overgekomenom deof-ficiële opening te verrichten.Pizza Hutkreeg tegelijkertijd
voor de derde achtereen- vol-gende maal de QSC- award
uitgereiktvoor debeste servi-
ce en hygiëne van alle PizzaHutfilialen terwereld.Tijdens een gezellige bijeen-
komst werd de openingsceremo-
nie door Sapp verricht. Hij
dankte in zijn toespraak desteunpilaren van Pizza Hut,John Correa en MarshallGodschalk. Volgens Sapp "voor-beelden van energie enwilskracht".

DeFiestaRoom isonlangs toe-gevoegdaan dePizzaHutSalinjaomdater grote behoefte aan een
dergelijke gelegenheid bleek te
zijn. Allerlei groepen kunnen
hier hun bijeenkomsten orga-
niserenzonderzich zorgentema-ken over lekker eten, drank en
service. De ruimte biedt plaatsaan 32 tot 45 personen.

ATMAARTEN
In haar korte bestaan heeftPizza Hut reeds twee restau-

rants op Cüracao geopend. In
1983 werd het filiaal op Salinja
geopend en in 1984 volgde het
restaurant op St Maria. Voor de
Nederlandse Antillen voorziet
Johny Correa in de nabije toe-
komst devestigingvaneen Pizza
Hut op St Maarten. Daar blijkt
ook behoefte te zijn aan een der-
gelijkrestaurant.

Service en hygiëne zijn altijd
het parade- paardje geweestvan
de Pizza Hutrestaurants op Cu-
rasao en daarom is het niet ver-
wonderlijk datdeCuracaoseves-
tigingen sinds deintroductievan
de "Ouality Serviceand Cleanli-
ness Award" deze onderschei-
ding voor zich opeiste. Volgens
David Sapp overweegt men se-
rieus om de naam van deze on-
derscheiding te veranderen in
"Curacao Pizza Hut Award".

Tergelegenheidvan heteerste
lustrum heeft de leiding van Piz-
za Hutbesloten om voor al haar
cliënten een speciale actie te
houden. Gedurendedemaand ju-
ni zullen allekopers van een 'lar-
ge pizza' een fles wijn cadeau
krijgen. Tevens wordt deze wijn
opgenomen in de menukaart.

Bedrijfsleider Godschalk be-
sloot de feestelijkheid met een
hulde aan het personeelvan Piz-
zaHut. "Zonder henis Pizza Hut
geen pizza hut". Op hun beurt
overhandigden de medewerkers
van het restaurant hem een pen
als blijk van waardering voor
hur 'baas.

DIENSTHOOFDEN
Ook de diensthoofden van

LVV en DOW hebben het Be-
stuurscollege aangeraden de af-
deling Algemene en Juridische
Zaken te laten nagaan " welke
juridischestappen genomen die-
nen te worden om de garantie
aanCurasol N.V. optezeggen, zo
uw College zoubeslissen het on-
derhavigebesluit te herroepen".

"Wij raden uw College ten
sterksteaan om, gezien definan-
ciële en sociaal- economische
consequenties die de aan Cura-
sol gegeven garantie inhoudt,
deze hoe dan ookop zokort moge-
lijke termijn in te trekken aan-
gezien de direkteen indirekte
kosten die hieraan verbonden
zijn geweest groter zullen wor-
den naarmate er meer tijd ver-
strijkt", aldus de brief van de
diensthoofden.

1OPENBARE
VERGADERING

van de
STATEN VAN DE
NEDERLANDSE

ANTILLEN
op VRIJDAG, 3 juni1988,

des morgensom 11.00uur.
TE BEHANDELEN
ONDERWERPEN

1- Ingekomen stukken
2. Voordrachten voor het voor-

zitterschap derStaten van de
Nederlandse Antillen voor
hetresterende gedeeltevan
hetzittingsjaar 1988-1989.

De Griffier,
MR. C.M. GRUNING

j

j Jammer SethGaaikema is vertrokken I
maargelukkig de rozen blijven.

I Curaflor, tel: 88282. j

UITNODIGING
In het kader van de Cola Debrotvoordrachten op zondagmorgen
zal

WILSON GARCIA
op zondagmorgen 5 junieen voordracht houden over

MEER DAN VORM ALLEEN
(Schilderen is inzien)

Plaats :Aula-UNA
Datum : Zondag 5 juni 1988
Tijdstip : 11:00uur
Taal : Nederlands
Toegang : Vrij. Na afloopkoffie/thee op dePatio.

De Rector-magnificus UNA I tf£\(jss\
Mr.drs. AÏex Reinders.

Universldat tjwhqnal dl Anlia j

Universiteit van de NederlandseAntillen
"JnKiscsty ol the Netherlands Antilles
UniversSdad dé las AntiliasNeerlandesas

" « .. -^———■__■—__■ —-■-■_- —__■_■ . .. —
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Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
" Vrijdag 3 juni 1988

vanaf09.00 t/m 14.00uur.
* Coppenamestraat, Deltastraat, Medemaparkon Brokopondoatraat

i@HKODEL.A__S
____(. il *y'T^f'^-"^Bl

I Otro chens! |
den fakansl dl yüli - ougüstüs

I 4 DIA - 3 ANOCHI I
SAUDA: REGRESO:

(djadomingu mainta) LJ (djarason anochi)

10 di yüli 13 di yüli
17diyüli 20 di yüli
24 diyüli 27 di yüli
31 diyüli 03 di ougüstüs

* Pasashi ida i buelta kv avión
* ,':ps di maleta na Aeropuerto i Hotel
* Transport kv Bus Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
* 3 anochi den Hotel PLAZA CATEDRAL

HENDE GRANDI MUCHA
(2 of 3 den kamber) ■ (3-11 ana)

||j248.'|r195.-||

De advokatenmaatschap Zielinski & Halley
gevestigd op Curacao en Sint Maarten

en

Mr. H.E. GONZALEZ, advokaat op Aruba,
maken bekend dat zij ingaande 1 juni 1988op Aruba een maatschap zijn aange- .gaan onderde naam

Zielinski, Halley & Gonzalez
Law Offices

Aruba Office: Curasao Office: St. Maarten Office:
L.G. Smith Blvd. 48 Pietermaai 23 W.J.A. NisbethRd. 95
P.O. 80x631 P0.80x6 P.0. 80x398
Oranjestad Willemstad Philipsburg
Aruba Curacao, N.A. St. Maarten, N.A.
Tel.: (297) 33357 Tel.: (599-9) 612222 - 611727 Tel.: (599-5) 22254 - 22272
Telefax: (297) 34018/32721 Telefax: (599-9) 612097/612365 Telefax: (599-5) 24381
Telex: 5008 CENTURY N.A. Telex: 1077LEX NA Telex: 8188LEXSM N.A.

■■■■HBMBB_____B_______M-______________R-B

Si, ba lesa bon, vn boter di bina PIZZA HUT di e forma aki ke gradisi
GRATIS!, orabokumprakualkePIZZA tur su fiel klientenan kv durante
LARGE. sinku ana a pone PIZZA HUT bira e
Ta trata di un bina CHABLIS di e Restorant No.l di Korsou.
famoso kas di Ernesto & Julio Gallo. Bin selebra nos promé lustro ku nos i
ku tin un balor di f1.12.50-. dal un kopa na salüdi nos tur

_^^?^^§__^n sA

a__^_!r_i-_j '*'" *_______a | """*" CM**° %. MM WE ME w

E oferta aki ta valido durante luna di ylini, B_fc____
pa Take-out i Eat-in. [. 1773E no ta valido en kombinashon rJJTdhku otro oferta. Hflllt® |
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Maduro Travel
opent reiswinkel
WILLEMSTAD — Gisteren

is tegenover de ingang van
Maduro Travel deeerste reis-
winkel op Curasao geopend.
De winkel, 'Maduro Tra-
velshop' genaamd, is gespeci-
aliseerd in reisartikelen. Te-
venszijn ervideo'soveronge-
veer vijftig vakantie- bestem-
mingen te leen. De winkel is
op dezelfde tijden als hetreis-
bureau van maandag tot en
metvrijdag geopend.

General manager, Joop Snel,
verklaarde dat dereiswinkpl ge-
opend is op suggesties van cliën-
ten van hetreisbureau. "Veel
mensenkondenvóór hunreis net
iets niet krijgen of hadden geen
tijd omnog eens speciaal te gaan
winkelen ", zo zei Snel, die hier-
aan toevoegde dat anderen meer
informatie dan de gebruikelijke
folders over eenbepaalde vakan-
tie- bestemming wilden hebben.
Deze mensen kunnen voor be-
paalde tijd gratis een video le-
nen. In dereiswinkel zijn artike-
len zoals reiswekkers, opvouw-
bare parapluus, schoonmaakar-
tikelen voor schoenen, naaigar-
nituren en een mooie collectie
koffers en speciale reistassen op
aantrekkelijke wijze in glazen

vitrines uitgestald. "Dereiswin-
kel moet duidelijk als ver-
lengstuk van onze service-verle-
ning gezien worden", zei Snel.
Bovendien zal Maduro Travel in
de nabije toekomst een biblio-
theek met uitsluitendliteratuur
over reizen opzetten)

Volgens de manager gaat het
goed in dereisbusiness. Snel:
"Vakantie- bestemmingen zijn
aan trends onderhevig. De be-
langstelling voor Costa Kica,
waarvijfjaar geledenveelvraag
naar was, is afgenomen. Ook dereizen naar Venezuelanemen af,
terwijl Colombia nooitzo goed in
de markt heeft gelegen. Sedert
het dalen van de vliegprijzen,
gaan steeds meer mensen naar
Nederland. In de eerste vijf
maanden van ditjaarhebben we
20 procent meer boekingen ge-
haddanvorig jaar.Onlangsheb-
bende mensen van Maduro Tra-
vel eenreis naar Guatemala ge-
maakt. Dat wordt de nieuwste
vakantie- bestemming", zo zei
Snel die eraan toevoegde dat
niets zo aanspreekt als eigen er-
varing, als de werknemers van
het reisbureau reizigers in-
lichtingen over dit land ver-
strekken.

WILLEMSTAD - Gisteren
werd op Maduro Plaza de reis-
winkel van Maduro Travel geo-
pend. In dewinkel, Maduro Tra-
velshop, zijnreisartikelen en een
assortiment van video-tapes over
allerlei landen en steden, ver-
krijgbaar.

Foto: Manager JoopSnel in de
nieuwereiswinkel.

WILLEMSTAD - Onlangs
maakten de medewerkers van
Maduro Travel een oriënterende
reis naar Guatemala. Deze reis
hadtotdoeltoekomstige reizigers

uit de eerste hand informatie U
kunnen geven over dit land.

Foto: Manager Joop Snel(2dt
rechts) en enkele medewerksters
van Maduro Travel.

Guatemala, land van
de eeuwige lente

WILLEMSTAD-"Hetis
eigenlijk onvoorstelbaar",
zegtEdith, "in nauwelijks
drie uur vlieg je naar een
totaal andere wereld.Edith, een medewerkster
van Maduro Travel, maak-
te samen met ruim dertig
andere werknemers vanditreisbureau onlangs een
reis naar Guatemala, het
kleurrijke land van de
Maya's. Ze spreekt danook
uit eigen ervaring, als ze
over Guatemala spreekt.

De medewerkers van het
reisbureau hebbenkennis ge-
maakt met de gastvrijheid
van debewoners enzelf inko-
pen gedaan op de kleurrijke
markt van Chichicastenango
en onderhandeld over de aan-
koop van hangmatten, die al
honderden jarenlang naar
hetzelfde model worden ver-
vaardigd. Een bezoek aan de
primitieve indianendorpen
aan deoverzijde van het Atit-
lanmeer is een unieke ge-
beurtenis,maar alleen's mor-
genskan men dat meer over-
steken, want 's middags staat
er zoveel golfslag, dat iede-
reen prompt zeeziek wordt.
JoopSnel, general manager,
zegt over deze reis: "Zon be-
zoek is erg prettig voor onze
klanten. Juist wanneer men
naar een wat minder bekend
land gaat zoals Guatemala
momenteel nogis, wil men er
zo veel mogelijk over weten.
AlseenreizigernubijMaduro
Travel om informatie komt,
kan elkemedewerker die, hoe
nuttig en informatieffolders
overigens ook zijn, uit eigen
ervaripg geven".

Zokunnen demedewerkers
de klanten van het reisbu-
reau adviezen geven over bij-
voorbeeld watmen wel ofniet

kan eten en dat drinken van
iets anders dan mineraalwa-
terbeslist moet worden afge-
raden. Verder kunnen ze er
nogmaals op wijzen-, dat hoe
gastvrij de bewoners van Gu-
atemalaookzijn, ookhierwat
zwakkere broeders rondlo-
pen, die niet met him handen
van andermans spullen kun-
nen afblijven. "Dus, dames,
let op uw tas.En heren, nooit
geld in de achterzak opber-
fen, anders is de kans groot
at men heel van Quetzals

(munteenheid - red.) armer
terugkomt", aldus Snel die
vertelde dat de reis ook in
andere opzichten bijzonder
nuttig is geweest. "Een aan-
tal hotels die via ons reisbu-
reau worden ingeschakeld,
konden, zo bleek bij ons be-
zoek, niet aap onze eisen vol-
doen.Deze hotelszijn dan ook
afgevallenen vervangen door
andere".

Zo werd een tocht gemaakt
naar de junglestad van de
Maya's, Tikaï, diepas vorige
eeuw ontdekt werd, met een
schat aan overblijfselen van
de wereld van de Maya's.
Daarbij kwamen dereizigers
tothetoordeel dateenverblijf
in een van deplaatselijke ho-
tels afgeraden moet woren,
niet omdat deze onaan-
vaardbaar zijn, maartoch wel
sterk afsteken bij de comfor-
tabele verblijven, waarmee
dereiziger gedurende derest
van zijn reis kennis maakt.
"Eeneendaags bezoekaan de-
ze boeiende stad is wel ver-
moeiend, maar niet ondoen-
lijk", aldus Snel, dienaar zijn
zeggen genoten heeft van de-
ze reis naar het land van de
eeuwige lente. Een land, dat
hij alsvakantie- bestemming
zekerkan aanraden.
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OPENBARE
VERGADERING

van de
STATEN VAN DE
NEDERLANDSE

ANTILLEN
op DONDERDAG, 2 juni1988,

des avonds om 19.00uur.
TEBEHANDELEN

ONDERWERPEN:
Ingekomen stukken.

De Griffier,
MR. C.M. GRUNING

Wij wachten op U bij het diere-
nasiel.

Kom ons halen!

L enorme sortering Jy j ._X _^
zijden bloemen OOr\J\^n£''MJanNoorduynweg I 12 t\j£_s_W

~jk r*\ Koop bij Consales Cash & Carry /^m ik 'i \ en win een Microwave Oven. | / i

iH. $§0\ / .—\ I JBp\' JH i

1 I N^^^J?^^ (Nu op vrijdag geopend tot 7 uur's avonds.) X^^^su??^^ I !
I II VLEESPAKKET DRANKENPAKKET ■ ■
| ■ Wij hebben drie nieuwe vleespakketten waaruit U kunt I
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■ / 4o 7c il x 97CA in * 97 cc Gallo Vermouth > ’.30.15I. ’.33.75 11. ’.27.50 111. ’.27.55 PoncheColima J I
Vleeskroketten 32/70 ’.14.50
Hamburgers 64/2 oz. ’. 21.00 PoncheColima 1
Carbonades 12/500 ’.37.00 Sherry Bobadilla > ’.18.00I Biefstuk 4.5kg. ’.35.00 Gallo Vermouth J . ■

■ Runderlever 4.5 kg. ’. 13.00 A | 'White Label Whisky . I
FRUIT Copa Cabana Rum f ’.34.50

Kist Zak (30 stuks) Gallo Sherry J
Rode appels ’.37.75 ’.10.25 ~~Z~ZIZZZZIZZZIZZZZ_Z—I Gele appels ’. 39.85 ’. 10.75 |~ .___-*_ - «■*!___ ■_■__-■ ■-*■ I I

■ ■ GroeneVppels ’.55.15 ’.14.75 J VERSE AARDAPPELEN L ■ ,
! I SINAASAPPELS | 20KG./-10-- | ■ I
| Kist Zak(30 stuks) \\\*^m*^m**^m*m*w*******^Ê*mm^mm*M***mm |

Florida 100stuks, ’.36.70 ’.11.25 x^l ~a
California 88stuks ’.38.55 ’.13.25 |^^^^^^s===_-_/m

Bij aankoop van elke ’. 50.- Wff^sL 'ontvangt U een lot dat U kans geeft om degelukkigewinnaar te worden van Y///^m\ ■| één van detwee micro-waveovens. ü^^^^f Iv I I
| \\\\\\\\\^\ De l°t»n9 *al plaats vinden op 6 junia.s. ===^:::::::::=J «■■£w >^J I
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Stichting van het Wit Gele Kruis
voor Wijkverpleging

zoekt een
PART-TIME ARTS

voor haar

consultatiebureaus
Schriftelijke sollicitaties vóór 1 julia.s. térichten
aan het bestuur t.a.v. Mevr. Drs. M. Middelkamp
Hup - Eustatia, Postbus 3399.

=-_-__-_-_-__. r
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AGENDA BONRIRE

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

LANDFILL teLagoen:maandagt/m vrijdag
Van 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
"laandag en donderdag van 14.00-18.00
Uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00uur;zaterdag van 10.00-12.00
Uur)
(openingstijden voor lezers)
Woensdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.

SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.
Uons: informatie E. Felipa, te1.:8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -
Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:08.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelieve contact op tenemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Seopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdagvan 12.00-24.00 uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dagvan de maand van 10.00-12.00 uur te
Rincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
"aireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagVm woensdagvan 07.00-12.00/13.00-- en donderdag en vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30uur.

KERKDIENSIfcNSintBernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00
Uur
MidovicuskerkRincon:
dagelijks, ookzondag, 19.30uur.

SCHRIK
Ondanksalle voorbereidingen

en verschillende studies die aan
het project waren voorafgegaan
kregen Jesserunen Halley toch
de schrik van hun leven toen
bleek dat in de grootste wijk die
het eerste aangesloten zou wor-
den, Antriol, vrijwel geen be-

langstelling bestond voorhet be-
talenvan deeerste aansluitings-
kosten.

Halley: "We hadden Antriol
alseersteuitgekozenomdatonze
enquêtehad uitgewezen, dat de
belangstelling in deze dichtbe-
woonde wijk grootwas. Erkwam
echterweinigrespons.Later ont-
dekten we dat dat de mensen
bang waren hun aansluitings-
kosten (’1 350,- red.) te betalen
omdat we misschien wel failliet
zouden gaan".

Hoewel langzaam, druppel-
dende abonneestochbinnen. De
tweede wijk die aan de beurt
kwam was Nikiboko en daarbe-
stond veel belangstelling. Het
was dan ook ongekend: acht
Amerikaanse stations waaron-
der het wereldbekende bedrijf
van CNN, een Venezolaans sta-
tion, een Mexicaanse zender en
een Spaanstalige zender, uitge-
straald vanuit Miami. Zoals ge-
woonlijk bleef TeleCuraeao het
slecht te ontvangen beeld, on-
danks deenorme schotel dieaan
deKaya Corona staat opgesteld.
Na Nikiboko was het pleit be-
slecht. Junny Jesserun die ver-
antwoordelijkwas voor het trek-
ken van dekabels en de aanslui-
tingen voor de huizen, waarvan

het technische gedeelte voor re-
kening kwam van de Arubaanse
HTS ingenieur Randall Henri-
quez, werd op straat aangespro-
ken met het verzoek toch een
beetje opte schietenmetzijnpro-
ject.

Acteren komt natuurlijk over
Twee eenakters boeien
Sintmaartens publiek
PHILIPSBURG -Afgelo-
pen vrijdag en zaterdag
heeft de St Maarten Coun-
cil on The Arts toneelmin-
nend publiek een interes-
santeengenoeglijke avond
bezorgd. Twee sterke ee-
nakters, beide serieuze
stukken met veel stof tot
nadenken, maar ook met
verschillende lichtere mo-
menten, werden op de
planken gebracht door de
Adult Drama Workshop
onderleidingvan lanValz.

"Chippy" van SamuelKila-
ry behelst de strijd van een

jongezwarte politieagent die
zich verzet tegen het onrecht
in zijn omgeving. Het hele
stuk speelt zich af ineen ka-
mer van een politiebureau
waar agenten in hogere en
lagere rangen elkaar irrite-
ren en zelfs bedreigen. Een
dodelijke schietpartij lijkt on-
vermijdelijk, waarmee eendramatisch eind wordt be-
reikt.

"Black-Cycle van Martie
Charles optvouwt de proble-
men van de zwarte vrouw in
Amerika, de spanningen tus-
sen ongehuwde moeders en

hun teenage dochters en hun
onderlinge onenigheden. De
scenes spelen zich hoofdzake-
lijk afin een dameskapsalon,
en gaan af en toe gepaard en
met taalgebruik datje niet zo
gauw zou verwachten in een
dergelijke omgeving.

Regisseur lan Valz kan
trots zijnop de lendenvanzijn
groep, zowel de veteranen als
de nieuwkomers, ofzij nueen
grote ofeen kleine rol te ver-
vullen hadden. Het acteren
kwam bijzonder natuurlijk
over, overtuigend en zeer ze-
ker ook aangenaam. We ho-
pen ze allen nog eens terug te
zien op het toneel: Dorothy
Cotton, Glenderlin Holiday,
Juliana Shipley, Agnes
Gumbs, Sylvina Gumbs, She-
ryl Priest, JoyArnell, Julie
Jones,Donald Thompson, Ge-
rard van Veen, Addie Ri-
chardson, Ras Changa, Joel
Arndell enRafael Boasman.

...scene uitChippy.

RINCON
De laatste wijken die aan de

beurt zouden komen waren Bel'
nem en Rincon. De eerste wijk
wasmoeilijkbereikbaar doordat
indertijdvanwege het Flamingo
Paradise project de Abraham-
boulevard was opgeblazen en
een ruim acht meter diepe vaar-
geul debeide oevers scheidde. Er
was weliswaareenzinkergelegd
en daar zou Flamingo TV danook gebruikvan maken. Hetwas
echter een omslachtige en dure
manier van werken. Inmiddelsbeschikt ook Belnem over aan-
sluiting en nu resteert nog
slechts Rincon.

Ook dat iseenkwestie van tijd,
want Jesserun deelde mee, datde palen waaraan dekabel zal
worden opgehangen al aangeko-
men zijn. De leidingen wordenvanafHato, overMontagne door-
getrokken naar Rincon. Op die
manier een afstand van onge-

Workshop over
lesmateriaal

KRALENDIJK —Op 6,7 en8
juni organiseert "Fundashon
Material pa skol" in nauwe sa-
menwerking met het Be-
stuurscollege een tentoonstel-
ling van lesmateriaal en
workshops voor de leerkrachten
van Bonaire. De officiële ope-
ningvan deze driedagen is 6 juni
om 15.00 uur op de speelplaats
vandeSGß.

VS: relaties met
Paraguay normaal

ASUNCION — De relaties
tussen Paraguay en de Verenig-
deStatenzijn "normaal". Zover-
klaarde Robert Hopper als on-
der- directeur van het bureau
voor zaken voor Zuid Amerika
van het Amerikaanse State de-

Eartment. Hij brengt een werk-
ezoek aan Paraguay.

Braziliaanse
Pablo Picasso
overleden
SAO PAOLO — Met Alfredo
Volpi is een van de meest be-
kende Braziliaanse kunste-
naars heengegaan. Hij werd
door sommige recensenten
zelfsomschreven als deBrazi-
liaanse countre partvoorPa-
blo Picasso. Hij overleed als
gevolgvan een hartaanval in
deleeftijd van 92 jaar.

Volpi was in een intensive ca-
re- afdeling van een derzieken-
huizen van Sao Paolo opgeno-
men nadat hij klachten had ge-
had over zijn hart enin deborst-
streek. Hij heeft als kunstenaar
niet minder danzeventigjaarge-
werkt. Van hem zijn bekend de
geometrische figuren met hun
rode, oranje, groene, blauwe en
gele felle kleuren. Hij heeft zon
drieduizendkunstwerken opzijn
naam staan. Hij heeft echter
nooit de internationale bekend-
heid gekregen welke wel was
weggelegd voor Pablo Picasso.
Hij zou zelfookgeen belangstel-
linghebben gehadom internati-
onaal bekend teworden. De Bra-
ziliaanse pers echter heeft wel
veel aandachtaan hembesteed.

veer acht kilometer. De aanslui-
tingen van allewijkenzijn overi-
gens een verplichting diedoor de
LRD isopgelegd voorhet verkrij-
genvan een licentie.Debeide on-
dernemers hadden daarvoorvijf
jaarde tijd, maargezien het suc-
ces datzij deafgelopen twee jaar
al hebben behaald,zal detijd van
vijfjaar gehalveerd kunnen
worden.

PHILIPSBURG - Traditie-
getrouw reisde de bisschop van
Willemstad, mgrW.M.Ellis inde
week na Pinksteren naar de Bo-
venwindse eilanden om het sa-
crament van het Vormsel toe te
dienen in deparochies van Saba,
StEustatius en St Maarten. Af-gelopen zondagavond presen-
teerde zich een grote groep
vormsel- kandidaten inde kerk
aan de Frontstreet, tezamen met
ouders, peetouders en familiele-
den.Dekerk was voor degelegen-
heid uitbundig versierd en de
bisschop sprak in zijn preek de
hoop uit, dat dezejonge mensen
door het sacrament van het
Vormsel dekracht zouden krij-
gen goede christenen te worden
en datzij nietzouden uitgroeien
tot drugsverslaafden en misda-
digers, wathij illustreerde met
een verhaal van de schilderLeo-
nardo da Vinci, diegezichtenvan
mensen zochtom defiguren voor
zijn beroemde werk "HetLaatste
Avondmaal". De man die voor
Juda Iscarioth poseerde, had
twee jaar daarvoor geposeerd
voor Jezus. Verscheidene kandi-
daten waren actief betrokken bij
de viering met bijbel- lezingen,
gebedenen hetaandragen van de
offergaven. Een van hen decla-
meerde een eigen gemaakt ge-
dicht "What Confirmation me-
ans tome", waarvoorzijeen spon-
taan applaus oogstte.

KABEL-TV STATION MET TWAALF KANALEN
Binnen helft van voorgenomen tijd op heel Bonaire te zien

Flamingo-TV vanaf morgen
officieel in gebruik

doorHubert Linkels
KRALENDIJK — Morgen (vrijdag 3 juni)beschikt Bonaire

officieel over een kabeltelevisie- station dat momenteel via
twaalfkanalen uitzendt Een luxe voorBonaire, welke sedert
twee jaareen feit is aangezienvoorheen het eilandafhankelijk
was van debeelden van deAntilliaanse Televisie Maatschap-
pij (ATM) dievia eenrelay station teRincon naar deantennes
uitgestraald moest worden. Een hopeloze zaak die hetaantal
video verhuur bedrijven als paddestoelen uit de grond deed
schieten. Cura?aoênaar Junny Jesserunen Sabaan Irvin Hal-
leykomt deeer toeBonaire tehebben verlost uiteen tele- isole-
ment

Het zag er trouwens in eerste
instantie helemaal nietnaar uit,
dathetinitiatiefvan hettweetal,
dat infeitevanprofessiepiloot is,
zou gaan lukken. Er was weinig
weerklank, niet alleen by debe-
volking dienietwilde investeren
omdat de vrees bestond dat het
bedrijftoch nietvan de grondzou
komen, maar evenmin bij de
Ontwikkelingsbank van de Ne-
derlandse Antillen (OBNA).
Toch staat dit bankbedrijf er
voor bekend, dat men graag aan
eigen projecten een financiële
bijdrage verleent.

Op Bonaire sprak het tweetal
eerst met het BC en deLandsra-
diodienst (LRD). Irvin Halley:
"Niemand geloofde in ons pro-
ject.Eerste toen we onze advo-
caat meebrachten,kregen ze pas
in de gaten waar we mee bezig
waren en vooral waar de moge-
lijkheden lagen".

UITBREIDING
Zelfs nog voor deofficiële ope-

ning heeft plaatsgehad, denken
Jesserun en zijn collega Halley
alaanuitbreidingvan hetaantal
kanalen. Jesserun: "In principe
kunnen wij uitbreiden tot33ka-
nalen. Daar beginnen we echter
niet aan, want vijftien kanalen
omvat vrijwel het gehele scala
dater tezienvalt. In dekomende
driekanalen die op stapel staan
zal ook Flamingo TV zitten, een
eigen Bonaireaans kanaal".

Op gezette tijden wordt Tele-
Curacao uit hetpakket gehaald.
Volgens Jesseruneen noodzaak
wegens de slechte beelden. De
mogelijkheid bestaat dat in het
vervolg slechtsde interessantste
beelden van TeleCuragao zullen
worden uitgezonden. Jesserun
noemt daarbij als voorbeelden
veelbekeken programma's zoals
het nieuws enTelepatria.

AANGESLAGEN
Tegenover de Amigoe ver-

klaarde Halley, dat met 750 ab-
onnees het bedrijfkan draaien.
De eventuele winstdie gemaakt
wordt, zal onmiddellijk weer in
het bedrijf gestoken worden.
Gaat alles goed, aldus Halley —nog steeds piloot op de Commu-
tereneveneens bevoegd voor hetvliegenvan deFriendship—dan
houdt hij de vliegerij mogelijk
voor gezien.Alseen van de direc-
teuren van Flamingo TV heeft
hij genoeg te doen. Bovendien is
Halley van hettweetal duidelijk
demanmet de makkelijkstetong
en is derhalve de aangewezen
man voor de public relations.

Beide jongelui hebben aan-
zienlijk geinvesteerd in het be-
drijfwaarvan zij de directie vor-
menentevens deenige tweeaan-
deelhouders zijn. Alshettweetal
even enthousiast blijft in de toe-
komst, dan staat televisiekij-
kend Bonaire een goede toe-
komst te wachten.

Simpsonbay:
twintig jaar
Regina school

PHILIPSBURG — Gedu-
rende hetafgelopen weekein-
de werd in Simpsonbay het
feit herdacht datin dit dorp
twintig jaar geleden begon-
nen werd met het geven van
onderwijs, waarmee in de
woorden van gezaghebber
Ralph Richardson "deze ge-
meenschap uit zijn isolement
werd gehaald".

Het woord werd ook gevoerd
door vertegenwoordigers van
hetschoolbestuur, onderwijs- in-
stanties en de vroegere school-
hoofden,waarna door leerlingen
van de Regina school een show
werd gegeven van voordracht,
zang en dans tot groot genoegen
van alle aanwezigen. Mgr Ellis
werd verzocht de nieuwe
schoolvlag intewijdenen ookhet
schoollied werd geïntroduceerd.
De avond werd afgesloten met
een geanimeerde receptie.

KRALENDIJK - De grote
schotel aan deKaya Corona
vormt inmiddels al een heel ver-
trouwd beeld opBonaire.

"KRALENDIJK-IrvinHalley
op Saba geboren, maar momen-
teel volledig georiënteerdop Bo-
naire, heeft samen met collega
JunnyJesserunvoorBonaire een
televisieprogramma samenges-
teld, datnergens inde—wijde—
omgeving geëvenaard kan
worden.

&ON_=RDfIG2 JUNI 1988

IS CURRENTLYLOOKING
FOR PERSONNEL FOR THE FOLLOWING POSITIONS:— WATERSPOUTS MANAGER M/F

This person will beresponsible for running the watersports-
center on thebeach of the hotel. He/She will be instructing as
well as maintainingtheboats andboards and will run theopera-
tion.
He/She has to have a knowledgeofsailing,repairing outboard-
engines and working with polyester andplastics.— COOK M/F
This position isopenfor an all aroundperson who will prepare
anddishoutfood, bothona buffetandon ala cartebasis.He/She
hasto beable towork in ateam in all sortsof kitchen-duties and
has to haveknowledge ofkitchen-techniques.— NIGHT AUDITOR M/F
This person will have a relief position in the nightshirt and will
also perform other duties during the day and at night.

For anypersons who are interestedin these positions please contact the
management of the Bonaire Beach Hotel in writing. Address is P.O. BoxV 331, Kralendijk, Bonaire. We will givepreference to Antillian applicants.

9AMIGOE

>> stpckmarhet <<

AMSTERDAM TODAY JUNE 2, 1988

Aegon 78,70 KIM 34,20
Ahold 73,30 Meneba 105,00
Akzo 112,00 Philips 28,70
Cred.Lyon. 50,80 Royal Dutch 225,00
Fokker 22,20 Telegraaf 253,50
Gist.Broo. 32,50 Unilever 105,50
Heineken 131,30 Index 246,90

NEW YORK STOCK EKCHAN3E JUNE 1, 1988
Abbott labs. 48 7/8 + 2 1/2 IBM 113 1/2 + 1/2
American Exp. 26 3'B + 1 UT 48 3/8 + 3/8
Apache 7 3/4 unch " Jchnson &J. 79 3/8 + 1 3/8
Am.Tel.fi Tel. 27 3/4 + 1/2 McKesson 35 1/8 + 2
Amooo 76 + 1 1/8 Merck & Co. 55 1/4 + 1 3/4
Anheuser B. 32 +1 1/8 Minnesota Mng 62 5/8 + 5/8
Becton Dick. 52 +1 1/4 Mcbil Oorp. 45 3/8 + 1/2
>:_ip_ll S. 26 7/8 + 3/8 Monsanto 78 1/8 + 3/4
Chrysler 22 1/4 + 1/2 N2R Corp. 61 3/8 - 5/8
Citicorp 24 1/4 + 3/8 Norf.South. 27 1/4 + 1/2
CocaCola 38 1/2 + 1/2 PPG Indus. 41 1/2 + 5/8
Diebold 39 1/4 +.1 1/2 Philips Ind. 20 3/8 + 1/8
Digital Etj. 105 7/8 + 1 3/4 Placer D.M. 13 5/8 + 1/4
Djpont 85 1/2 + 2 3/8 Iferthrop Corp.29 3/8 - 1/8
East.Kbdak 43 1/8 + 1 1/4 Pac.First Fin.l 35/8 unch
Exxon 45 1/8 + 1/4 Pfizer 53 3/8 + 1
.iggie 'A' 71 unch Phelps Dodge 40 5/8 + 5/8
Ford .48 7/8 + 7/8 Riilip Morris 85 7/8 + 2
Fluor 18 3/8 + 3/8 Quaker 46 3/4 + 2 7/8
Genl.Electr. 42 1/2 + 1/4 KTR Nabisco 49 3/4 + 1 1/8
Genl.Motors 76 7/8 + 1 3/4 Sara Lee 38 1/2 + 1/4
Gulf & West. 43 + 1 1/8 Shell Trp.Tr. 77 1/4 + 1
Hecla Mng. 14 3/8+ 3/8 Southern U. .5 3/8'- 1/8
Hilton 91 1/2 + 1 1/2 Unisys _. -34 1/2 + 1 1/8
Bcnestake Mng. 15 1/4 unch Unocal 36 1/4 + 1/2
DCW JONES
Industrials 2064,01 + 23,89
Transportation 842,44 + 16,13___
CLOSING CC_ENT JUNE 1, 1988.
ON VOLUME OF 234 MILLION WHICH INCLUDED I___ IN IHE I_ _
DIVIDEND PIAYS. THE DOW CLOSED up 32 POINTS AT 2.064,01.

SfJ MAMJIIO & (_!RII.I/S BANK JV.Y.
X^J] INVESTMENT DEPARTMENT
fc^Ja For further information call

y|p=§' Tel. 612511 612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VAMDE NEDERLANDSEAN-TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 2 JUNI 1988EN TOT NA-DER ORDER:

USDOUAR 1.77 1.78 1.80CfINDOUfIR 1.42 144 146
PNDST6RUNG 3.165 3.22 328
N€DGID 91.17 91.89 92.69
BOUVRR — _ _
ZUJffIfINCS 123.02 123.74 124.54
ffl FRANCS 29.17 30.27 30.97
DUiïSeMRRK 102.47 103.19 103.99
SURGLD — 100.07 102.59
rrUR. 1.06 1.36 1.42
RRRORIN 98.00 100.00 10020
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 2 JUNI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGRTI€I€NING€N_R 85/89 98 31
13 % OBUGRTI6I6NING.N P€R 86/90 103.20
12 % OBUGRTI.I€NING€N_R 88/92 1019010.5 % OBUGR_I€NING_P_I9BB 9991
10.25% OBUGRTI€L€NING€N 1986_R 1990 98.04
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLEOBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 11.07%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

mousTRiRL de uehezuelr
maak* de wisselkoersbekend*^&^' van de BOLIVAR, geldig tot

VRIJDAG 10.30uur
AANKOOP VERKOOPCash - Cheque cnn

4.80 5.00 O-00
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I INVITACION
Tur hende kv a inskribi pa nos kurso dikomputer ta wordu
invite pa ta presente diabièrne 4yüni 6.30 p.m.
All who haveinscribed for ourcomputercourseare invitedto
be present Friday June4that 6.30 p.m.

Si bo no a inskribi ainda, por inskribi e ora ci.
LEMPUNDA TEL: 612640

Inschrijfgeld ’. 20,—;Boeken ’. 80,— p.m. Lesgeld ’■ 80.- p.m.

Wij hebben een vacature voor

PRODUKTIE - SUPERVISOR (MNL.)
Vereisten: — Leeftijd 25 -35 jaar— M.A.V.O. of M.T.S.— Tenminste 1 jaar personeelsmanager zijn geweest— Beheersing Spaanse taal— Eigen vervoer— Moet kennis hebbenvan: — Chemishe analyse— Kwaliteitskontröle— Hygiëneen

bedrijfsveiligheid— Produktie-planning

— Moet bereidzijn zaterdagte werken— Salaris naderovereen tekomen.

Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Brieven metcurriculumvitae enfoto ondernr. 24 aan hetburo van dit blad,
Curasao.

!■■■*■"■-■__■.■■"■■■■_■■ (in ■■■■■■■■■■ ■""■■"■■■*■■" ■■■■■■■«■■■■ __■■■_.■«■■■■■■■■■■■(..■■■■U
i INTERPHOTO
j Wij zoeken voor ons bedrijf een

JONGE DYNAMISCHE
ASSISTENT

Vereisten: — enigeervaring en interesse opfotografisch gebied,— zelfstandig kunnen werken,— beschikken over goede contactueleeigenschappen— technische en artistieke aanleg strekt tot aanbeve-
ling.

Geboden: — werk met een afwisselend en veelzijdig karakter,— honoreringgeschiedtopbasisvan ervaringen oplei-
ding.

De betrokkene dientbereid tezijneen verdergaandeopleiding in hetbedrijf
te volgen op fotografisch gebied.
Sollicitanten kunnen zich schriftelijk richten tot Interphoto, P.O. Box 3736,
of desollicitantenkunnen zichpersoonlijkaanmelden op zaterdagochtend
4 juni, van 8.30tot 11.30 bij Interphoto aan de Dokweg z/n.

TE HUUR GEVRAAGD
Vooréén van onze stafmedewerkers zoeken wij een

ONGEMEUBILEERDE WONING
met minimaal 4 slaapkamers in rustige buurt.
Huis dientbeschikbaar te zijn tegen 1 oktober, 1988.

Aanbiedingen graag vóór 13 juni, 1988aan

iaPAUWELS
■ **m energy isour business Curacao N V

Tel.: 613345/616122
aiiM***»im*************m******m******iim*****m******mm***^^^^^^^

Toko YËyuikertuïntje Weekend pecialü

Fondue Schotel nu.......... 9.95
Toko V_Zruikertuintje de grutter met hopi vlees!!

f POHCH-SALE: "J|
WegensVertrek TEKOOT: '

Sony 19"T.V.; koelkast Frlgidalre 3-deurs 1 jaaroud;Phillips wasmachi-ne220-V.;eettafel+ 4st.Porchtafel +stoelenhout;Picknicktafel ;2Ma-noustoelen; eikensalontafel;3 stukseenpersoonsbedden; wandrekken +kastjes; kinderstoel; kinderautos-toel; 2 stuks filmcamera's; 2 stuksfilmprojectors; projectiescherm; 2stuksfilm.afels;4airco's6oooßT U -1 GT Performer Crossfiets; bloem-potten + diversen.
Kaya Aronl26-_ra_n_

Tel.: 672881. )

GEZOCHT
OPPASHUIS
voor deperiode

6-23 juli
Voor aanbiedingen:
Kantooruren tel. 623310

toestel 255.
Na 19.00 uur Princess

Beach Hotel - Kamer 4152.

IDIERENI BESCHERMING ""—*"
V_________curacao 54300

JÈÈÊÈÈL Landhuis rf *y" y

WÊËËÊÊÊk? Zaterdag 4 Juni
wordt eenromantische avond mk VI \

i- u„« inLandhuis JanKoek _is_l^__ \Een geweldige £_Ks__7__
„Reflections Party" y^g&Js

metoptreden van _^A tfaff
Freedom, Three Voices enCo.*'' /Ty j^p

en de Telstars. '____ "*Kaartjes verkrijgbaar _ ’. 12.50 bij Jankock, Gasora en de leden
van debands.
Kom genieten en dansen opde muziek van de jaren60.

Totziens dan in *J*%fl A^OCét,
■^___.iP^^i"________W_l___i_^"-____"__^^_"^^___l

TE KOOP GEVRAAGD "^1
BEDRIJYEN IN N.V.-VORM
slechte financiële positie geen bezwaar.
Aanbiedingen schriftelijk aan

FLYEVGDUTCHMAN N.V.
L Postbus 639 - Curacao.

VERSE BLOEMEN /jgÊ\ ,
Profiteer van onze speciale aanbieding! Vrwv/

.«_. __ _: _■_£__ * Grote "odeRozen \~s**\\~^"Chrysanten ’.5.90 1» ’2 25’.6.50_^SS *Astromelia ..’.8.50 ir'Grote-Anjers ’.0.75 N^*Gipskruid.’.ll.ooperbQUlflkV
Sterke kwaliteit. Laag geprijsd. s

Verwen Uzelfofmaak iemand Wj. y

cUtary
Zuikertuintjeplein- Tel.: 76938- 70580 '" \A

tfÊÊsp*m*\Cohen
in het hartje van Saliha

JlLrfC 20% tot 40%
Mp^ KORTING

v^^°P badhanddoeken, laken-sets, ta- j
felkleden, keukendoeken en bedde-
spreien.

Offerte is geldig tot zaterdag 4 juni,zolang de
voorraad strekt. Profiteer nu!1 A

wilt U een

EIGEN TERREIN
voor uw

EIGEN FABRIEK
aaneen

GROTEVERKEERSADER?
bel dan612066 - Benchi Leon.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wijde stroomvoorziening onderbreken op:
* Vrijdag 3 juni 1988

vanaf 09.00t/m 16.00uur.
Gedeelte Stenenkoraal (omgeving Asbestweg), gedeelte As-bestweg, VolkswoningenStenenkoraal,Kaminda Oniks, Kaminda
Opal,Kaminda Turkuas, Oiamantenweg, Êsmeraldaweg, Rublweg,
Saffierweg, Topaasweg, Kaminda Akuamarln, gedeelteCabo Ver-deweg(vanafKaminda Akuamarln t/m Rubiweg).

S@iKODELA____S

4^ LANDSLOTERIJ &7 DE ENIGE LOTERIJ lIM DE NEDERLANDSE ANTILLEN
WAARBIJ HET OM MIUOENEN GAAT.

__ Q^QQ£LL_ID^
I Jli i Hik fI llllilll MILJOEN 11111111lIfe_S____:_.l . _%_&__:. :&__i

I TREKKING: 9 JUNI A.S. I
I EEN HEEL LOT KOST FLS. 150,-, I

EN ELK TIENDE DEEL KOST FLS. 15-

I PRIJZEN: I
1 eerste prijs van NAFIs. 1.000.000,-
-1 tweede prijs van " 120.000,-
-1 derde prijs van " 80.000,
2 approx. van de eerste prijs a Fis. 9.000, - " 18.000,
2 approx. van detweede prijs è Fis. 6.000,-- " 12.000,
2 approx. van de derde prijs è Fis. 4.000, - " 8.000, -

25 prijzen van Fis. 3.000, - 75.000,- I
33 bijzondere prijzen van de laatste drie cijfers van de eerste prijs a Fis. 1.800,- " 59.400,-
-33 bijzondere prijzen van de laatste drie cijfers van de tweede prijs a Fis. 900,-- " 29.700,-
-33 bijzondere prijzen van de laatste driecijfers van de derdeprijs é Fis. 600,-- " 19.800,-

-306 bijzondere prijzen van de laatste twee cijfersvan de eerste prijs a Fis. 750,- " 229.500,
306 bijzondere prijzen van de laatste twee cijfersvan detweede prijs a Fis. 400,- " 122.400, -
306 bijzondere prijzen van de laatste twee cijfersvan de derde prijs a Fis. 300,- " 91.800, -

2812 prijzen van Fis. 450,-- " 1.265.400,-r
3863 prijzen NAFIs. 3.131.000,--

-1 Uw garantie dat U ook werkelijk Int wanneer U Wint! %

Werp een
Jblik op onze
snieuwe modellen

J^yk fl __________■_■___________

Ken elegante fl
moderne telefoon I ËP^

'^f_tMÊk /eer goed pussend fl
twt Verkrijgbaar in 5 ®&*mJ^^^ aantrekkelijke Hl,fd^p kleuren. M Kkl

Wjj_m I __Ëk'^ P* Wm
_________■__■_____■_ _^::':-*'' Bf ~__i

■j JËF ~AtAtA!t _

HP ifl liet ontvangt en neemt
_É_ H_i j//^ ' ijSf^- ■ gesprekken op tot 3 minuten.
lil P"^ *W| jag^ ■ 1-' kunt zelfs via een andere
1 w^ iijpP^ 1 telefoon uw eigen nummerI JB draaien, de gesprekken1 "! I afluisteren en het bandje via ,
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	ORANJESTAD — Mambokoning TitoPuente treedt op zondag 5 juni in het Aruba Jazz and Latin Music Festival op samen met Celia Cruz en Willie Colon en orkest. Hij komt met zijn salsaorkest van^tien man. Tito Puente (65), geboren van eenPuertoricaanse familie als Ernest Anthony Puente Jr in het Harlem Hospital in New York, begon op zevenjarige leeftijd met pianolessen. Hij leerde hierna ook hoe een musicus de conga, timbal, drums, saxofoon en klarinet moet bespelen. Van zijn orkest is hij niet alleen de dirigent, maar ook de componist, arrangeur en percussionist. Tito Puente heeft meer dan negentig LP's uitgegeven en is hij de componist van meer dan tweehonderd pittige liedjes, waaronder zelfs een 'Hongkong Mambo'. Hij kreeg in 1983 een Grammy Award voorzijnLP met'besttropical rhythms' alsmede 'awards' van Metronome, Downbeat en Playboy Magazine.
	Wega di Number CURAÇAO
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	Wega di Number Aruba


