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Nieuws in vogelvlucht
*MOSKOU—Minstensbö mensen,

°nder wie 8 kinderen, zijn omgeko-men bij een reusachtige explosie za-
terdag op een spoorweg- station inArzamas, SU, een industrieel

[ jjentrum bij Gorki op 400 km vanIMoskou. Erraakten honderden men-
I?*n gewond,van wieer 230in zieken-jRuizen zijn opgenomen; velen zijner;B'echt aan toe. De explosiedeedzichv«or toen een goederen- trein met 3
*agonsmet 120ton springstoffenhet
Stationbinnenreed.De oorzaak ison-tkend. Een deel van het station en
Y>o huizen zijn verwoest. VeeliB'achto_ers waren inzittendenvanaUtos diebij een overweg stondente

! echten.
*****. NAIROBI —Hetverzet in deEtio-

t"sche provincie Tigrtay haeft 2 ba-bijons van het regerings- leger ver-
nietigd in devoorbijeweken. Erwer-
den 554soldatengedooden ruim 430

genomen,aldushetverzet.
*****MOSKOU — Het Afghaanse ver-

*et heeft eind mei bij een aanval op
zich terugtrekkend konvooi ge-jonde SU- soldaten in gevan-

genschap vermoord. AldusIzvestija.v°lgens het verzet heeft men eind
Jjtei6veiligheids-posten bijKandah-
"&t vernietigd en daarbij veel
slachtoffers gemaakt. Ook een SU-
Konvooi werd aangevallen,zei men.

MANAMA— Veleduizenden jon-
*>e Iraniers gingenzondag vrijwillig
?aar hetfront voor de strijd tegen

Dit gebeurde tijdensuitgebrei-
defeestelijkheden tererevan debloe-
de opstand van 63 tegen hetSjah-

Iranheeft dringendeenzege
ö°dig na de recente grote te-
genslagen.

WASHINGTON — De inflatie in
VS isonder controle. De Centrale

°anken voeren een juistbeleid door
inhoudende economische groei
hogelijk te maken en de prijs- stij-
gingenin de hand te houden, aldus

Financien- minister Baker. Hij
*chtdevrees voor inflatie sterkover-
jjreven.De dollarbegondesondanks

?e nieuwe week lager. De midden-
koers vanmorgen was 1,9300 tegen
"e slotkoers van vrijdag van 1,9360
i^den. De Westduitse Bundesbank
18niet geinteresseerd in een verdere
8 .ging der dollar. Daartoe werden
"erleden week dollars verkocht.

*****PRETORIA — Bij een handgra-
naat-aanslag opeen busbij hetzwar-
{* Woonoord Empangeni in Natal
**an_en 4mensen om.Ervielenook?e*onde. Hetwas het leincidenttij-j^nsde 3 dagen van nationaal pro-est door de 2 grootste vakcentrales,an ZuidAfrika. Zuidafrikaianse be-
?.yen en veiligheids-troepen berei-
denzich voor opeen stakingdoormil-
vjenen zwarten, welke maandag
*°estbeginnen. Men protesteert te-
*®n de noodtoestand en het wet-
r>ntwerp dat de activiteit der vak-
kenbeperkt.

*****. LONDEN —De Oostenrijkse pre-
sentWaldheim beging geen oor-

misdaden tijdens de 2e Werel-
°orlog,zo stelden5 gepensioneerde
enters unaniemvast in een tv-pro-
-68 datzondagin Engeland werd uit-
monden.Zij hoorden 35 getuigeninj^aal170uur langennamen 10.000
J 2archief- materiaal door.Onder de
"^tuigenwaren enige militairendie

Waldheim onderHitlerdienden.

2 SUVA—DepolitievanFijinam op.Plantages grote hoeveelheden wa-i^sinbeslagen arresteerde40 man,
* exminister Datt uit de burger-

van Timesi Bavadra. De
wogen 5 ton. Eerder onder-

.hepte Australië een schip met wa-renB voor Fiji.

—Meer dan 1.000ton che-
rt lBchafvaluitItalië is in Nigeria ge-
k_>t. De vaten zijn te heetom aan
j,raken, aldus de Nigeriaansepers.
je B̂Pul8Pulstond in eenopslagplaatsbij

kleine havenstadKoko.
*****I-MUIDEN — De bergingvan het

lBchip Anna Broere op 100km bui-
-1 deNederlandse kust had vertra-

-I^B door het ruwe weer. Het schip
eft 725 kubieke meter dodelijktylonitril aan boord.

*****
g MOSKOU—Kremlins 2e manLi-
|atsjov ontkende dat er binnen deo^~ leiding verdeeldheid bestaat
le _r Gorbatsjovs hervormings- be-
deti n nar^e toespraak werd door
Ov

aV(*a gepubliceerd;en hij komt. er als de man die ideologisch de
j^Wtjesn°g stevig in handen heeft.°skou's expartijleider Jeltsin die
Jiangs zijn aanval op Ligatsjov

°est terugtrekken is namens het
.orden der SU aangewezenvoor deyae partij- conferentie eind juni.
wf eitsm gaan de hervormingen

te langzaam.

Door kou
300 doden
in Brazilië
BRASILIA — Zon driehon-
derd mensen zijn verleden
week omgekomen in deBrazi-
liaanse staat Rio Grande do
Sul door ademhalings- ziek-
ten. Deze zijn het gevolg van
een koudegolf.

Zo is officieel meegedeeld in
Porto Alegre. De eerste sneeuw
van dit jaar viel in Bon Jesus.
Het was een bui welke drie uur
achtereen aanhield. Daarbij
werden een temperatuur van
twee graden onder nul gemeten.
In de hele staat daalde het kwik
onder nul. Ook in de buurtstaat
Santa Catarina werdsneeuw ge-
meten. De meteo waarschuwde
dat de temperatuur nog verder
gaat dalen.

MUQDISHO — De rust in noord-
Somalia is terug na aanvallen van
opstandelingen. Aldus president
Barre. Hij had het over zelfmoord-
aanvallenvan het verzet. De buiten-
landersin hetgebiedwaren gerepa-
trieerd. Er kwamen bij de strijd 5 In-
diersom.

CCX instrument van
regering aan worden
Rensch: regering Suriname
streeft vrede niet na

PARAMARIBO — Mensenrechten- activist StanleyRensch
heeftzo hetgevoel datderegering van Suriname nietnaareen
vreedzame oplossing streeft van hetconflict met het Jungle-
commando.Hij concludeert ditondermeeruit demanierwaar-
ophij werd ontvangenop hetpresidentiele paleis.Rensch die
op eigen initiatiefmet Brunswijk heeft gesproken veronder-
stelt datderegering hetComité Christelijkekerken (CCX) als
zijn instrument in dezezaak wil gebruiken.Er bevindt zich op
hetogenblikweer een delegatievan hetCCX in oostSuriname
om de bemiddelings- poging voort te zetten.

TegenoverhetANPlegdeRensch eenverklaringafoverzijnrecen-
te ervaringen.Toen hijzich inhetpresidentiele paleis melddena een
gesprek met Brunswijk in oost- Suriname gafpresident Ramsewak
Shankar hem te verstaan dat Rensch zich maar bij het CCX moest
vervoegen, dat op zijn beurt eventuele relevante informatie zou
doorspelen aan deregering.

ORANJESTAD - George
Benson was hetafgelopen wee-
keinde de grote man het eerste
Aruba Jazz<fe I_atinMusicFesti-
val, dat gedurende de gehele
maandjuni inhetMansurStadi-
on wordt gehouden.De ongeloof-
lijke getalenteerdegitarist en
zangerBenson bracht hetpubliek
in extase. Honderden fans dron-
gen op naar het podium, waar
meegezongen en gedanst werd
(foto's: Djisbie Franken,
Amigoe).

Voor meer nieuwsover hetfes-
tival, ziepag.5.

KOUDE DOCHE
Rensch zei ontdaan het paleis te hebben verlaten na deze koude

douche, maar eerst heefthij depresident wel duidelijk gemaakt dat
hij geen contacten wil met het CCX omdat hij,Rensch, geenpartij is
in het conflict tussen Brunswijk en de autoriteiten. Ik ben geen ge-
machtigde van Brunswijk, aldusRensch. Ik ben een burger die het
initiatiefheeft genomenom naar voorwaarden te zoeken diekunnen
leiden totverbeteringvan het lotvandebevolkinginhetbinnenland.

Het CCX wordt volgens Rensch langzaam maar zeker "tot een in-
strument in handen van deregering" die nietssubstantieels doetom
vrede te brengen in Suriname". Hij zei dat bij Brunswijk de bereid-
heid tot pratenbestaat maar dat deregering in Paramaribo een veel
te lange periode blijkt nodig te hebben om te besluiten ofzij welwil
praten. Brunswijk heeft laatst zijn ultimatum uitgesteld tot 12 juni.
Brunswijk had namelijk aangekondigd het palmoliebedrijf Pata-
maccain oost Suriname te zullen vernietigen, alservoor 12 junigeen
akkoord is ingegaan voor een staakthet vuren en ernog geenbesluit
is aan vredes- onderhandelingen te beginnen.

Inmiddels isRensch naar StLaurent in Frans Guyanavertrokken
om daarde Surinaamse vluchtelingen te ontmoeten. Hij zei gehoopt
te hebben metietsconcreets naar dezevluchtelingen tekunnen gaan.
Maar dat isonmogelijk omdater nagenoeggeen gesprekwas geweest
met depresident. Volgens Rensch is de sitiuatie der vluchtelingen
wat eten en medicijnenbetreft niet slecht maar het ontbreekt hen
aan bewegings- vrijheid.Rensch wil in overlegmet deFranse autori-
teiten bezien wat daaraankan worden gedaan.

Directrice spant
proces aan tegen
Onderlinge Hulp
WILLEMSTAD — Van-

daag dient advocaat mr.
H.W. Braam jr. een ver-
zoekschrift in voor een
kort geding, dat de voor-
malig directrice van On-
derlinge Hulp Curacao,
mevrouw Arcüth Martha,
heeftaanspannentegen de
coöperatieve begrafenis-
verzekerings- maatschap-
pij Onderlinge Hulp Ne-
derland. Dit vanwege het
feit dat zij als enig perso-
neelslid van de Curacaosecoöperatieve vereniging
niet doorOnderlinge Hulp
Nederland is overge-
nomen.

Advocaat mr Braam ver-
klaarde desgevraagd dat On-
derlinge Hulp haar besluit
motiveert 'op grond aan ge-
brek aan loyaliteit van me-
vrouw Martha tegenover de
Nederlandse verzekerings-
maatschappij. Als reactie
hierop heeft mevrouw

Marthaeenkort gedingtegen
Onderlinge Hulp aangespan-
nen om de vereniging via de
rechter te dwingen haar als-
nog in dienstte nemen.

In een uitspraak op 4 mei
heeftrechter mrW.B. de Jong
bepaald dat Onderlinge Hulp
Nederland het salaris van al-
le personeelsleden van On-
derlinge Hulp Curagao moet
doorbetalen tot en met 4 mei
van ditjaar.Dit op grondvan
de belofte van Onderlinge
Hulp Nederland om alle per-
soneelsleden van Onderlinge
Dienst Curasao vanaf die da-
tumin haardienstover te ne-
men. Deze belofte heeft On-
derlinge HulpNederland ook
gehouden met uitzondering
van directrice Martha. Deze
is met ingang van 5 mei ont-
slagen en heeft sindsdien ook
geen salaris meerontvangen.
Advocaat Braam verwacht
dat dezaak nog dezeweek zal
voorkomen.

HAVANA — DeCubaanse
president Fidel Castro heeft
zijn gal gespuwd over despil-
zucht in degrote stedenin Eu-
ropa en Japan.

Ook het imagovan valse over-
vloed datwordt gewekt in deLa-
tijnsamerikaanse steden kon
ook geen genade in zijn oog vin-
den. Architecten van Cuba had-
den deze steden bezocht en heb-
ben daarbij vastgesteld dat het
deverkeerde kant uitgaat in de
kapitalistische steden.

HOOGSTE PERCENTAGE
Maarhet feit, dat in de eerste

ronde bijna 34 procent van de
kiezers wegbleef — het hoogste
percentage in 118 jaar— maakt
voorspellen een hachelijke zaak.
De Centrumrechtse partijen
zien detoekomst ineensweer een
stuk zonniger in. Toen vorige
weekhieren daarzelfs een meer-
derheidvan honderd zetelswerd
voorspeld voor de Socialisten,
werdhetbeperkt houden van het
verlies hun eerste doelstelling.
Zondag wezen de leiders van de
gezamenlijke Centrumrechtse
URC-lijst van neo-Gaullisten
(RPR) en Liberalen (UDF) er
vergenoegd op datzij weer terug
zijn in derace. Zij verklaarden
alles op alles te zullen zettenom
volgende week de stemmen in de

wacht te spelen van de vele
thuisblijvers. Deze zijn ineens
zeer begeerd want ook de Socia-
listen zullen deze stemmen no-
dig hebben. Oud-premier Jac-
ques Chirac, die het in mei in de
presidents- verkiezingen moest
afleggen tegen de SocialistFran-
cms Mitterrand en daarna het
ontslag van zijn regering aan-
bood, verklaarde dat de kiezers
zondag infeite hun tevredenheid
hebben uitgesproken over het
beleid, dat hij twee jaarlang ge-
voerd heeft. Chirac, die in 1986
de parlements- verkiezingen
won envervolgenstwee jaarlang
demacht deelde metMitterrand,
zei dat het nietonmogelijk is dat
rechts toch nog de meerderheid
krijgt. Volgens de huidige com-
puter- voorspellingenkan rechts
rekenen op 250a 275 zetels.

URC MEER
De URC-combinatie deed het

zondag inprocenten beter dan de
Socialisten. Zij kreeg 40 procent
van de stemmen. Maar doorhet
gehanteerdemeerderheids- stel-
sel krijgt de PS toch meer zetels.
Politieke waarnemers merkten
zondagavond op, dat de Franse
kiezers er kennelijk niet voor
voelen om teveel macht in han-
den van de Socialisten te con-
centreren. Dat zou de reden zijn,
dat de PS er niet in slaagde het
succes van depresidents- verkie-
zingen te herhalen, toen Mitter-

rand met 54procent van de stem-
men werd herkozen. De Conser-
vatieve president van de A_
semblee, Jacques Chaban Del-
mas, verklaarde in een reactie,
dat de Fransenkennelijk niet al
hun geld op een kaart willen
zetten.

Naar de meningvan politieke
deskundigen zal een kleine Soci-
alistische meerderheid in deAs-
semblee waarschijnlijk een
scherpe oppositie van de
Centrumrechtse partijen tot ge-
volg hebben. Dat zal het voor
Mitterrand moeilijker maken
om de door hem nagestreefde po-
litieke "opening" te bewerkstel-
ligen in de richting van de
Centrumpartijen, waarmee hij
graag een coalitie zou aangaan.

Washington verwelkomt
stap Fidel Castro
Havana: meeste politieke
gevangenen komen vrij
HAVANA — President Fi-

delCastro isbereid demeeste
politieke gevangenen vrij te
laten. Hy wil daarmeezijn re-
putatie op mensenrechten-
gebiedverbeteren.

Over de plannen van de Cu-
baanse president berichtte de
New York Times. Hij maakte
zijn voornemen bekend in een
briefaan deAmerikaansekardi-
naal John O'Connor, de aarts-
bisschop van New York, dieeer-
der ditjaareen bezoek aan Cuba
bracht. De brief is een bevesti-
ging in feite van de bekendma-
king van dekardinaal bij zijn te-
rugkeer in deVerenigde Staten,
namelijk datnagenoeg alle poli-
tieke gevangenenbinnen afzien-
bare tijd op vrije voeten zouden
worden gesteld op Cuba.

Volgens de briefvan Fidel Ca-
stro telt Cuba nog 429 politieke

gevangenen. Van hen wil hij er
385 in vrijheid stellen. Bij Bui-
tenlandse zaken in Washington
zou men over een lijst beschik-
ken van mensen die voor vrijla-
ting in aanmerkingkomen.

De New York Times haalde
Amerikaanse deskundigen aan
op het terrein van de mensen-
rechten die tot de conclusie ko-
mendater veel meer dan429 po-
litieke gevangenen nog vastzit-
ten op Cuba. Amerikaanserege-
rings- functionarissen zeggen
zelfs dat hun aantal wel eens in
de duizenden kon lopen. Maar
president Ronald Reagan enzijn
regering zouden desondanks de
aangekondigde maatregel van
Fidel Castro verwelkomen als
een belangrijke stapopweg naar
een betere mensenrechten-situ-
atie op Cuba. Zo meldt de New
York Times.

NOG ROL WEGGELEGD VOOR LE PEN
Fransen voelen kennelijk niets voor machtsconcentratie

Franse socialisten winnen
niet zoals was verwacht

PARIJS — De eerste ronde van de Franse parle-
mentsverkiezingen heeft zondag de Socialisten niet die
grote overwinning opgeleverd die alom voorspeld was.
Niettemin lijkt de Parti Socialiste (PS) nog altijd in een
goede positie te verkeren om in de tweede verkie-
zingsronde de absolute meerderheid te behalen. Maar
Centrumrechts ziet ooknogkansen.

De Socialisten wonnen ruim
37 procentvan destemmen. Vol-
gens de computer- voorspellin-
genzullen zijkomende zondag in
de tweede ronde waarschijnlijk
tussen de 290 en 330 zetels win-
nen in de Assemblee. Voor een
meerderheid zijn tenminste 289
zetels nodig. De Assemblee telt
in totaal 577 afgevaardigden.
Pierre Joxe, minister van Bin-
nenlandse Zaken in de Socialis-
tische regering van premier Mi-
chel Rocard, verklaarde dat het
"redelijk is te denken" dat Ro-
card een absolute meerderheid
zalkrijgen in hetparlement.

AFWIJZING
Deskundigen enpolitici weten

de lage opkomst aan vermoeid-
heid bij dekiezers. De parle-
ments- verkiezingen komen nog
geen maand na de tweederonde
van depresidents- verkiezingen.
"De Fransen zijn moe van alle
verkiezingen", zei oud-
presidente Valèry Giscard d'Es-
taing. Het dagblad Liberation
meent dat het massale thuisblij-
ven een nieuwe aanwijzing
vormt, dat steeds meer Fransen
zich afkeren van de politick.

De Communistische partij
verraste de waarnemers door
voor het eerst sinds lange tijd
weer eens een verkiezingssuc-
cestje)teboeken. Zijkwam uitop
circa elfprocent, terwijl zij in de
presidents- verkiezingen niet
verderkwam dan 6,7 procent. De
grootste verliezer is het Natio-
naal front van Jean-Marie le
Pen, dat uitkwamopruim negen

procent. Volgens de politieke
deskundigen zal deze ex-
treem-rechtsepartij ondanks die
kleine tien procent waarschijn-
lijk f^een zetels krijgen in de
nieuwe Assemblee. Dat heeft te
maken methethuidige meerder-
heids- systeem. In 1986 won het
front nog33 zetels, maar dat ge-
beurde onder een systeem van
evenredige vertegenwoordiging.

"Het is absoluut tragisch, dat
partijen metmiljoenen stemmen
niet vertegenwoordigd zullen
zijn in het parlement", zei Le
Pen, die zelf in de presidents-
verkiezingen vriend en vooral
vijand verbaasde met vijftien
procent van de stemmen.

Niettemin is voor Le fen nog
een belangrijke rol weggelegd de
komendeweek. De steunvanzijn
partij kan van doorslaggevende
betekenis zijn voor de URC-
kandidaten. Tenzij Centrum-
rechts hem nog dekans geeft po-
litiek te overleven, zal hij
waarschijnlijk overal waar
mogelijk is zijn kandidaten
handhaven, en daarmee stem-
men onttrekken aan Centrum-
rechts. De wet staat iedere kan-
didaat, diein deeersteronde ten-
minste 12,5 procent van dekies-
gerechtigden (niet van de stem-
men) achterzich heeft gekregen,
toe deel te nemen aan de tweede
ronde. Het is de vraag of "be-
schaafd" rechts het op een ak-
koordje zal willen gooienmet Le
Pen. Hij vroeg de URC zondag
voor zichzelfte beslissen ofzij de
"sociaal-communisten" zal steu-
nenofdatzijsamen methetNati-
onaal front de zege wil binnen-
halen.

Ovaties voor George Benson



MENSEN

Na een OPSTAND in de gevan-
genisvan Haverigg, ten noorden
van Londen, zijn onlangs 25 ge-
vangenen ontsnapt, van wie er
dertien nog voortvluchtig zijn.
Dit heeft het Britse ministerie
van binnenlandse zaken meege-
deeld.Eenbevelvan degevange-
nis directie om alle naaktfoto's
van de pas geverfde muren te
verwijderen leidde tot ongere-
geldheden, waarbij de gevange-
nen het meubilairkort en klein
sloegen en brandjes stichtten.
Tien gedetineerden liepen bij de
rellen lichte verwondingen op.
In de loop van de volgende dag
keerdederust terug. Överdeom-
vang van de schade kon een
woordvoerder nog niets meede-
len. De gevangenis van Millon is
de afgelopen jarenvaker het to-
neelgeweest van ongere-
geldheden.

DRS H. TICHELAAR heeft on-
langs een afscheidsbezoek ge-
bracht aan gezaghebber Casse-
res. NuhetNederlands Handels-
commissariaatgesloten is, keert
Tichelaar terug naar Den Haag.

De PTT gaat een POSTZEGEL
uitgeven tergelegenheidvan het
eeuwfeest van hetAmsterdamse
concertgebouw en het concertge-
bouw- orkest. De uitgifte ge-
beurt in combinatiemet en zegel
gewijd aan het75-jarigbestaan
van de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Het ontwerp is van
Dick Elffers. De waarde van bei-
dezegels is 75 cent De postzegels
worden op 27 september in het
concertgebouw gepresenteerd.
Het studentenorkest van de Er-
asmus Universiteit 'Erasmusi-
ca' zal dit feestelijke gebeuren
muzikaal omlijsten.

De rechten van JOURNALIS-
TEN bij het vervullen van ge-
vaarlijke opdrachten moeten
veel beter beschermd worden.
Deze aanbeveling van een speci-
ale werkgroep ten aanzien van
de veiligheid van journalistenis
vorige week door de Internatio-
nale Federatie van Journalisten
(IFJ) tijdens haar congres in
Maastricht goedgekeurd. Te-
vens ging het congres aceoord
met de aanbeveling dat journa-
listen het recht moeten hebben
gevaarlijke opdrachten te mo-
gen weigeren en dat een goede
molest- verzekering moet wor-
den afgesloten. Voorts zal de
voorbereiding van journalisten
op buitenlandse reizen sterk
moeten worden verbeterd. Voor
het geval er dan toch iets mis
gaat is de IFJ een samenwer-
kings- verband aangegaan met
eenzestal internationale organi-
saties die zich bezighouden met

*** * *

debeschermingvan journalisten
en het verrichten van studies
over het schenden van mensen-
rechten in de VS, het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en Neder-
land. Op grond van deze samen-
werking ontstaat een we-
reldwijd computernetwerk dat
razendsnel verbindingen tot
stand kan brengen met landen
waar journalisten in problemen
zijn geraakt. De IFJziet de aan-
gedragenaanbevelingnietals de
oplossing van alle problemen
maar wel als een eerste stap
daartoe.

De rechtbank in Amsterdam
heeft vorige week de45-jarige J.
vd M. uit die stadveroordeeld tot
een maand gevangenisstrafwe-
genshetbezit van discriminatoi-
re PAMFLETTEN. Bij de man
werden in 1983pamfletten (ook
originelen) aangetroffen van on-
der andere de Nederlandse
Volksunie, het Nationaal
Jeugdfront en de Vikingjeugd.
Deze pamfletten zetten volgens
derechters aan tot beledigingen
discriminatie. Het openbaar mi-
nisterie eisteenkele weken gele-
den eenzelfde straf. Hoewel de
rechtbank enige onderdelen van
de tenlastelegging niet bewezen
achtte, bleef de maand gevange-
nisstraf toch 'staan', juistvanwe-
ge he cfeit datVan derM. ook be-
schikte over originelen. Van der
M. ontkent zijn betrokkenheid
bij de geschriften.Hij gafwel toe
enkele jaren geleden lid te zijn
geweest van de Volksunie en de
Vikingjeugd, maar hij zou nu
partij-en werkelooszijn. Hij'ver-
zamelde' slechts het bij de huis-
zoeking aangetroffen materiaal.

Gezaghebber R. Casseres kreeg
uit handen van mr M. Lieuw -
van Gorp eenexemplaar van het
BOEK: 'Maneho i Kontrol den
EmpresaY Zij heeft samen met
M. Hasham deeind-redactie ver-
zorgd. Het boek is vooral be-
stemd voor mensen met een ei-
genbedrijf en voor hen die daar-
mee willenbeginnen. Ook men-
sen die binnen een bedrijf een
deeltaak hebben kunnen heel
wat informatieuit hetboekje ha-
len. Om het bereik te vergroten
is hetboek inhetPapiaments ge-
schreven. Het is in de lokale
boekhandels verkrijgbaar.
De drie SCHILDERIJEN diebij-
na twee weken geleden uit het
Stedelijk Museum in Amster-
dam werden gestolen en vorige
week door de politie werden
teuggevonden, prijken vanafvo-
rige week zaterdag weer aan de
wanden van het museum. De
driekunstwerken van Jongkind.

Cezanne en Van Gogh krijgen
een prominente plaats in deere-
zaal, degrootste zaal op de boye-
netage, met andere werken van
deze kunstenaars en werk van
Monet en Bonnard. Ook worden
er schilderijen van Mondriaan,
Malevich, Newman en Rothko
opgehangen.

Injecteren van COCAINE in de
pisbuis met het doel seksuele
prestatiesteverbeterenkan vol-komen fataalzijnvoor deze pres-
taties, zo waarschuwt het blad
van de Amerikaanse medische
vennootschap in zijn jongste
nummer dat vorige week ver-
scheen. Drie artsen van een zie-
kenhuis in New York verhalendaarinhoe een man met eenper-
manente erectie van driedagen
bekende cocaïne in de buis van
zijn lid te hebben gespoten. In
een drie dagenbehandelingwist

men wel verkleining te be-
werkstelligen, maar intussen
hadden zich bloedstolsel ge-
vormd op diverseplaatsen in het
lichaam van depatiënt en bleef
hij ongekende aanvechtingen
van lust en jeuk houden. Koud-
vuur leidde er uiteindelijk toe
dat niet alleen zijn penis, maar
ookbeidebenen en negenvan de
tienvingers moesten worden ge-
amputeerd.

*****

Mr. Fred V/iel mocht vorige
week namens het Politie Korps
Curacao een wandklok met in-
scriptie in ontvangst nemen uit
handen van Lelia Peternella-
Pieters Kwiers. Een commissie
van de Eilands Raad bracht de
afgelopen weekeen aantal infor-
matieve bezoeken bij het Korps
en ter afsluiting van dezereeks
visites bij deverschillende afde-
lingen van de politie schonk de
commissie, waarvan Peternella -Pieters Kwiers de voorzitster is,
depolitie- macht deklok als her-
innering.

DrELOY ARENDS en zijn
vrouw PAT, herdachten vorige
week het feit dat zij 35 jaar ge-
trouwd waren. Door hun vrien-
denen kennissen werd voor hen
een surprise- party georgani-
seerd. Dr Arends is tevens 35
jaar werkzaam als tandarts op
Aruba..Op de foto het echtpaar
Arends (links) en het echtpaar
Koolman bij wie de surprise par-
ty werd gehouden. Het echtpaar
Koolman wasvorigeweek name-
lijktien jaargetrouwd.

Tegen atoomwapens:

Teveel
hand

tekeningen

in Japan
TOKYO —De Verenigde

Naties hebben de handte-
keningen geweigerd welke
vanuit Japan werden aan-
gedragen bij een verzoek-
schrift om gespaard te blij-
ven van kernwapens. Dit
deedmen totzijn grotespijt
overigens maar men kon
niet anders omdat het om
een dergelijk pakket
handtekeningen ging dat
men die nergens zou kun-
nen onderbrengen.

In 1985begon men met het
verzamelen van de handteke-
ningen welke actie uitging
van deRaad van Japan.In het
verzoekschrift verklaart men
zichtegen allekernwapens en
roept men op tottotale ontwa-
pening. De actie sloeg zo aan
dat na driejaar tijd ongeveer
een kwart van de Japanners
er zijn handtekening onder
heeft gezet. In totaal moeten
het er meer dan 28 miljoen
zijn. Nu mag men bij de VN
best ruim gehuisvest zijn,
maar een opslagplaats voor
een dergelijke hoeveelheid
handtekeningen heeft men
niet. Daarom heeft men To-
kyo vriendelijk doch drin-
gend laten weten de lijsten
met handtekeningen maar
nietop testuren. Hetgaat dan
ook om zon zeshonderd grote
kisten.

Men heeft nu een compro-
mis bereikt dater uitbestaat
dateen delegatievan deRaad
van Japaneen pakketvan ne-
genhonderdduizend handte-
keningen aanbiedtbij het be-
zoek dat men aan deVN gaat
brengen. De Raad van Japan
telt 340 leden.

Workshops Sedukal
WILLEMSTAD — Op vrijdag

10 en zaterdag 11 juni organi-
seert Sedukal twee workshops
voor schoolhoofden. Josianna
Fleming en Sheila Heimes, bei-
den uit St Maarten zullen bij de
workshops aanwezig zijn om
over hun bevindingen bij de Me-
thodist Agogic Centre, een scho-
len-gemeenschap op StMaarten,
te vertellen. Sedukal heeft voor
de schoolhoofden die de
workshop opvrijdagmorgen wil-
len volgen, toestemming gekre-
gen van het schoolbestuur. Er
kunnen zich maximaal 40 deel-
nemers opgeven voor de
workshops. De tijden zijnopvrij-
dagvan halfnegen'smorgenstot
twaalf uur 's middags en op za-
terdagvan negenuur 's morgens
tot twaalf uur 's middags. Voor
meer informatiekan men bellen
met Sedukal onder nummer
613744.

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

"*"""
TELECURAÇAO
MAANDAG: 16.30Ora pa mucha;18.00i
Siensiai Teknologia met Leo Rondas;
18.30Informe deportivo met Hectorßo-
sario; 18.50Kwartslag; 19.00Tempupa
Dios; 19.05 Special: «Gorbatsjov, held
of huichelaar?»; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Kv porta habri metRobin Visser;
-22.00 Wega di Number Kórsou; 22.10
Departament Cultuur en Opvoeding:
«Vanhartebeterschap»; 23.00Sluiting.

DINSDAG: 16.30Ora pamucha; 17.00
MTV Musical; 18.00Obra di man met
Lo"06;18-30 Mira Skucha; 18.45Infor-
me deportivo metHectorRosario; 19.00
Tempu pa Dios; 19.05Kushina di oro
met Saida Hernandez; 19.15Showbiz;
19-30Small Wonder; 20.00 Notisiero
Tele-8; 21.00 Enkuentro met Paul de
wind<; 21-30Tesoro diKörsou met Her-
manito; 22.00Wega di NumberKörsou;
22.10 HotShots; 23.00 Sluiting.
(wegingen voorbehouden)

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de j
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in r
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en \.
dan hetantwoordapparaatafluisteren. 'De patiënten van de andere medische dis-1
trikten kunnen voor spoedgevallen de [
artsenpraktijk van hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00 uurvoor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen: zusterAlber- 'to, tel.: 74949, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

"«* **
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Olbino, tel.:
641032.

GEZINSVERZORGING (Kwido paFamia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.

*****
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKORSOU:
voor meer informatie kunt u de volgende
nummers bellen: 75628,672289en 55504.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel
625633/625634.
Punda
Cerrito, Winkelcentrum Promenade, tel
76155/76689.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit UnionSan Pedro.

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

PH__L___________L_l
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Bekentenissen in
moordzaak Geerman
{WILLEMSTAD — Het poli-
Be- onderzoek in de zaak
perman is nog steeds gaan-
t*e- Volgens een tussentijdse
Nklaring van de politie zijn
Pverband met demoordzaak
wievuurwapensinbeslagge-
N_en, waaronderhetschiet-
Npen waarmee wijlen G.L.jkermanvan het leven werd
P*roofd. Van devijfpersonen
Ntijdens het onderzoek zijn
fj&ngehouden, zijn inmiddels
Ëe Colombiaan O.T.T. en de
pUragaoënaar E.B.S. opvrije
rieten gesteld. Aanhetfatale
Pcident ging een transactie
fll verdovende middelenNoraf, welke door het Bu-reau Narco Operatie onder-
recht wordten verder losvan
Pet schiet- incident zelf be-Nndeldwordt.
L. In verband met de grootscha-! _heid van dit onderzoek heeft
ret onderzoeksteam van het Bu-
j*auRecherche nog nietalle de-
:*Üs onderzocht. Daarom wil de
Wlitie met het oog op meerdere
aaöhoudingen en inbeslagname
v?ö wapens in dit stadium nog
"Jtet alle gegevens vrijgeven. DeAnaigoe berichtte afgelopen we-
*en reeds over deze zaak. Vol-
-BeHs het politie- verslag kwam
|jPvrijdag 20meiomstreeks mid-jkttiachteen anoniems melding
toj de centale politiepost binnen,

men een lijk in deomgeving

van de afvalstortplaats bij Hato
hadzienliggen. Naeenzoekactie
door het politie- personeel en
burgers op deaangegevenplaats
werd het lijk van de 32- jarige
G.L. Geerman iets later op de
ochtend gevonden.

Het eerste politie- onderzoek
weesuitdat het lichaaminkwes-
tievan eldersnaar devindplaats
getransporteerd was. Hierbijzou
jenzekereH. meervan het voor-
zal afweten, ofwel als dader bij
Ie zaak betrokken zijn. H. werd
ian ook dezelfde ochtend aange-
houden. Nader onderzoek wees
uit dateenzekere G. en B. ookbij
deze moordzaak betrokken zou-
den zijn. Deze waren met een
vroege vlucht plotseling naar
Aruba afgereisd, waarbij zij een
huurauto ijlingshebben laten te-
rugbezorgen bij een autover-
huur-bedrijf. Het politie- onder-
zoek in de auto wees uit, dat er
sporen van misdrijf (bloed en
verdovende middelen) waren
achtergelaten.

De Justitie- autoriteiten op
Aruba en Curacao regelden de
aanhouding en overbrenging
vanbovengenoemde verdachten
naar Curagao. Op dezelfde vrij-
dagwerden omstreeks 23.15uur
onderbegeleiding van Arubaan-
se politie- ambtenaren de ver-
dachten naar Curacao overge-
bracht. Reeds tegenover de poli-
tie op Aruba werd door hen een
summiere bekentenis afgelegd.
Behalve deze verdachten zijn
ook een aantal getuigen ver-
hoord. Het politie- onderzoek
wordt voortgezet.

Base-handeltje
opgerold

.WILLEMSTAD — Ineen wo-
-sjag teKustbatterij werd aan deKaya Dekan de 16jarigeC. deC.
Aangehouden. De jongen bleekjjlpakjes base verstopt te heb-

in eenboom opheterf.Deba-
*Wasvoorverkoop bestemd. De
r> en de handel zijn aan BNO
°Vergegeven voor verder onder-
st

Verduistering
WILLEMSTAD — De eige-naar van een boekhandel deed

~ij de politie aangifte van ver-
duistering van 3000 gulden door
j*&van haar medewerkers. Tij-
j6lB een interne.controle werd

«e Verduistering opgemerkt en
de man N.R. van 22 jaar werd
Voor verhoor naar het bureau
overgebracht.

Verkeers-weekeinde
WILLEMSTAD—In hetafge-

lopen weekeinde waren er 56
Aanrijdingen. 22personen raak-
ten daarbij licht gewond en 4
"noesten worden opgenomen in
*tetziekenhuis. Drie dronkenbe-
stuurders werden achter het
stuurvandaan gehaald. Zeskeer
*erder joy-riding gemeld enbij
twee ongelukken reden de ver-
oorzakers door. De materiële
schade wordt geraamd op
U6.585 gulden.

Carlos AndresPerez:

'Antillen zijn deel
van Venezuela

WILLEMSTAD— "Voor
ons Venezolanen zijn de
Nederlandse Antillen en
Curasao een deel van on-
szelf' zei de Venezolaanse
presidents- kandidaat
Carlos Andres Perez van
de 'Accion Democratica'
zaterdagmiddag tijdens
een fundraising- lunch van
de Willemstad Jaycees
waarhij als'key-note spea-
ker' was uitgenodigd.
AndresPerez ginglaterop
de middag nog op bezoek
bij de Democratische Par-
tij op Curacao. Inde
ochtenduren voerde hij di-
verse formele eninformele
gesprekken met Antilli-
aanse bewindvoerders.

De presidents- kandidaat
lietweten datdeAntillen een
deel van Venezuela zijn. We-
liswaar is Venezueladoor een
plas water gescheidenvan de-
ze eilanden maar die zee
vormt geenobstakel, zei hij.

Volgens Carlos Andres Pe-
rez is Venezuelabereid om de
Antillen een helpende hand
toete steken in dezemoeilijke

tijden. Niet alleen op econo-
misch gebied, maar de presi-
dents- kandidaat pleitte ook
voor het bijeenblijven van de
Antilliaanse eilanden en
daarbij wil Venezuela ook
helpen. Hij erkende dat het
eenrealiteit is datalle Antil-
liaanse eilanden denken een
eigen identiteit tehebben. Dit
"smaldenken" moet echter
overkomenworden. De huidi-
geeconomische situatie staat
geen gesloten grenzen toe.
Dat zou de eilanden niet ten
goede komen, aldus de presi-
dents-kandidaat.

Andres Perez filosofeerde
in zijn speech over de moeilij-
ke economische tijden die
toch ook goede kanten heb-
ben. Hierdoorworden de men-
sen immers gedwongen in-
ventiever te worden, hetgeen
ook gebeurt. Daardoorkomen
er nieuweeconomische moge-
lijkheden, aldus Andres Pe-
rez die luid en duidelijk ver-
kondigde "ik word de nieuwe
president" en daarvoor een
luid applaus kreeg van het
publiek in dezaal.

Korpsleiding stelt onderzoek in:

Politieman schiet broer
dood met dienstpistool
WILLEMSTAD — Zaterda-

gavond heeft de 29-jarige po-
jUie-agent eerste klasse
jj-S.H.zijn broer Anthony
tfelmijr doodgeschoten. DeaBent hield na de schietpartij

politic dienaar dewoning
]^a 8 gekomen, onder schot.Uiteindelijk stond deman, die

opgewondenwas, toe dat
van politic Fred

"w>el en hoofdinspecteur Wil-
!eniB in het huis kwamen en

ishet opeen bepaald mo-
mentgeluktom demantie ont-wapenen.
j De agenthadenkeleuren voor

,<le schietpartij, omstreeks acht
JJUr 's'avonds, eenaanrijding ge-
?ad op de Weg naar Westpunt.
v%enB zijn verklaringreed hij
J* de richting van Souax en'koest hij op een gegeven mo-
mentnaarrechts uitwijken voor

naderende auto die aan het'nhalenwas. De agent reed van
jkrijbaan afen botste tegen een
?jetalen electriciteits- mastaan.*fetklachten overinwendigepij-nen en een kleine verwonding

zijnmond werdH. door colle-ga s naar de polikliniek overge-
bracht voor behandeling. Uit
$oede bron vernam de Amigoe
<jat de agent ook onder invloedvan alcohol was.

OVERSTUUR
, In depolikliniek kreeg H. eenkalmerend middel omdat hijn°gal overstuur was. Daarna

hij door zijn collega's om-
streeks negen uur thuis afgezet,

de familie- leden werd deze

informatie verstrekt,
Omstreeks kwart voor tien

kwam bij de politie de melding
binnen datH. in een vechtpartij
verwikkeld was met zijn broer.
Bij aankomst van depolitie was
deze al neergeschoten. H. had
het dienstpistool nog steeds in
handen en dreigde zelfmoord te
zullen plegen. H. weigerde bo-
vendien toe te laten dat het
slachtoffer, dat buiten voor de
woninglag, eerste hulpkreeg.

Vanuit de woning hield H. de
politie- ambtenaren die de wo-
ning omsingeld hadden, in be-
dwang met zijn dienstpistool.
Toen H. liet weten dathij bereid
was met de commissaris van po-
litie, Fred Wiel, en hoofdinspec-
teur Willems te willen spreken,
mochtendeze twee dewoningbe-
treden. ToengafH. ook toestem-
ming om zijn broer af te voeren
naar het ziekenhuis. Het
slachtoffer kwam daar om-
streeks elf uur te overlijden als
gevolg van een inschotwond in
de linkerborst- streek. Er was
verschillende malen door H. op
zijnbroer geschoten.

DIENSTPISTOOL
Tijdens het gesprek met H.

lukte het de commissaris H. het
dienstpistool afhandig te ma-
ken. H. werd daarom aangehou-
den en naar het recherche- bu-
reau overgebracht. Hij is in ver-
band met het onderzoek inge-
sloten.

Het is niet de eerste keer dat
een politie- agent een moord

Eleegtmet zijndienstpistool, dat
evestigde commissaris van po-

litieFred Wiel ook tegenover de
Amigoe. Er zal dan ook, naast
het strafrechterlijke onderzoek,
een intern onderzoek worden in-
gesteldomnategaanwater pre-
cies gebeurd is.

Desgevraagd liet Wiel weten
dat het gebruikelijk is datagen-
ten hun dienstpistool mee naar
huis nemen."Een agent is 24uur
per dag in dienst", aldus Wiel,
diebovendien wees ophet toene-
mende wapenbezit op het eiland
wat het noodzakelijkmaakt dat
een agent soms in zijn vrije tijd
met een dienstwapen optreedt.
Wiel merkte verder op "dat dit
soort gevallen in een grootpoli-
tie- korps altijdvoor kunnen ko-
men".Ook eldersterwereldzie je
dit soort incidenten, aldus Wiel.
Onderzochtzal echterworden, inhoeverre dit soort incidenten in
detoekomst voorkomen kunnen
worden.

Ook depolitie-vakbond NAPB
wilde nog geenreactie geven op
het gebeuren. Tijdens de weke-
lijkse bestuurs- vergadering zal
hetongetwijfeld aan de orde ko-
men, liet de voorzitter weten.
Dan zal de vakbond een
standpunt bepalen.

Autokraker gesnapt

WILLEMSTAD — De politie
betrapte de 23- jarige G.B. toen
hij ter hoogte van Rio Canario
aan het inbreken was in gepar-
keerde auto's.

NIETBETALEN
Omdat inmiddels dejournalis-

ten al op weg waren naar Hato
voor een persconferentie en een
'test- vlucht', werd bewerkstel-
ligd dat deze wel door mocht
gaan.De luchtvaart- inspecteur
had er geenbezwaren tegen dat
met 'niet- betalende passagiers'
gevlogen werd. Wat het al dan
nietbetalen voor een vlucht te
maken heeft met de luchtwaar-
digheid en veiligheid van een
toestel, werd vanmorgen niet
duidelijk. Directeur drs S.J.
Francisco wilde geen commen-
taar geven over dezekwestie.
Evenmin wilde hij de vraag be-
antwoorden waarom de
luchtvaart- inspecteur zo lang
nodig heeftvoor dit toestel datal
over drie licenties beschikt dus
in drie andere landen mag
vliegen.

De Amigoe vernam uit goede
bronnendat deALM dezeproble-
men verwacht had. Bij eerdere

gelegenheden heeft de
luchtvaart- inspecteur de zaken
ook onnodig lang gerekt. Dat
heeft deALM in deloop dertijden
ook aardig wat geld gekost om-
dateen vliegtuig daarom aan de
grond moest blijven. Bovendien
is het vaker voorgekomen, zoals
ook in dit geval, datpas op het
laatste moment werd doorgege-
ven datde inspectie- werkzaam-
heden nog nietwaren afgerond.

MACHT
DeALMwilde dezeproblemen

voorkomen en heeft de
luchtvaart- inspecteur gevraagd
om — opkosten van deALM —
naar België te vliegen zodat de
inspectie daarverricht kon wor-
den. In België is het toestel im-
mers nog volledig gecontroleerd
en de lokale inspecteur zou dan
tegelijkertijd zijn inspectie kun-
nen uitvoeren. Ditwerd evenwel
geweigerdomdat de inspectie 'op
lokaal grondgebied verricht
moest worden', aldus onze bron.
Ook deze informatie kon van-
morgen niet bevestigd worden
omdat ALM- woordvoerder Ro-
bin Vissergeen commentaarwil-
de geven.

De luchtvaart- inspecteurs
hebben een enorme macht: al-
hoewel drs S.J.Frarisisco struc-
tureel hun chef is, als directeur
van het departement, zijnhet de
inspecteurs die dehandtekening
moeten plaatsen. Indien zij een
beslissing rekken, kan de direc-
teur daar in feite weinig tegen
doen.

Het bleek vanmorgen zeer
moeilijk te zijnom concrete dvi-

delijkheid in deze problematiek
te krijgen. Beide partijen ont-
hielden zich van commentaar,
maaruit andere gesprekken viel
op temakendater ietsbroeit. De
bal schijnt over en weer gespeeld
te worden: het departement be-
roept zich op een 'officiële af-
handeling van de zaken' terwijl
de ALM op het standpunt staat
dat deFokker Friendship zo snel
mogelijk ingezet moetworden.

Feit is evenwel dat de aan-
schafvan dittoestel al meerdan

2,5 miljoen gulden heeft gekost.
Elkedagdat hetvliegtuigaan de
grond staat en niet ingezet kan
worden, brengt bovendien niet
alleenextrakosten met zichmee
maarookongemakvoor deALM-
passagiers.

De ALM hoopt im-
mers een groot deel van de pro-
blemen op de inter- insulaire
vluchten,waar nu met tekleine
toestellen wordt gevlogen, door
deaanschafvan deze Fokkers op
te lossen.

DE AMIGOE IS het met
beidepartijen eens,zowel met
de ALM als met het departe-
ment van Luchtvaart, dat de
problematiek die in bijgaand
artikel wordt beschreven,
tussen de directies van beide
bedrijven moetworden uitge-
praat.

Als echter blijkt dat er al
lange tijd problemen bestaan
tussen een overheids- depar-
tement en een overheids-
luchtvaart maatschappij en
ditdegemeenschapgeldkost,
dan is het de hoogste tijd dat
het publiek hiervan op de
hoogte wordt gesteld.

Beide partijenblijken gaar-
ne bereid te zijn om informa-
tie te verschaffen: die moet
echter 'off the record' zijn en

mag onder geenbeding gepu-
bliceerd worden. Uitethische
overwegingen voldoet de
Amigoe aan dit verzoek. Dat
door de directeur van het de-
partement van Luchtvaart
zelfs druk op de journalist
wordt uitgeoefend om publi-
catie van de gegevens hele-
maal achterwege te laten,
kan niet geaccepteerd
worden.

Er lijkt een heel kinde-
rachtig spelletje gaande te
zijn waarin ambtenaren met
veel macht een groterol spe-
len Als de gemeenschap daar
de dupe van blijkt te worden
—hetgeen hierhet gevallijkt
te zijn— dienter ingegrepen
te worden. Misschien dat pu-
blicatie van ditartikel, daar-
toe bij draagt.

Man verstopt zich
in de mondi

WILLEMSTAD — Te Kanga
hield depatrouille een 28-jarige
Colombiaan aan die zich in de
mondi had verstopt. De politie
was naar deplek gedirigeerd om-
dater schotengehoordwaren. De
man kon geen redelijke verkla-
ring geven van zijn aanwezig-
heid opdeplek en had geen iden-
tificatie-papieren bij zich. De po-
litie vermoedt dathij illegaal op
het eiland verblijft. Het vermoe-
den bestaat ook dat de man be-
trokken is bij een afrekening in
een drugszaak waarmee drie ki-
lococaïnegemoeidis. Meerinfor-
matie kon de politie niet ver-
strekken. De Colombiaan is in
ieder geval overgebracht naar
het bureau voor verder onder-
zoek.

FOKKER FRIENDSHIP HEEFT DRIE ANDERE LICENTIES OM TE VLIEGEN
Luchtvaart-inspecteur nog geen goedkeuring:

Nieuwe aanwinst ALM
nog steeds aan de grond

WILLEMSTAD — De Fokker Friendship F-227 die vorige
week maandag op Curasao arriveerde om de ALM- vloot te
versterken, staat dankzij de bureaucratie nog steeds aan de
grond. Luchtvaart- inspecteur ing N.G. Georgeheeft het toes-
tel, datzowelover eenBelgische, Nederlandse alsAmerikaan-
se licentie beschikt, nog steeds niet 'luchtwaardig' goedge-
keurd. Volgens het schemavan deALM,had het nieuwe vlieg-
tuig, dat2,5miljoenguldenheeftgekost, zaterdag alcommerci-
eel moeten gaan vliegen. Het schema moest noodgedwongen
volledig worden veranderd. Detoezegging van de luchtvaart-
inspecteuris.dat deFokker"op zijnvroegst" dinsdagkan wor-
deningezet.

DeAmigoe vernam uitgoedebronnen, dathet nietdeeerste
keer is dat de luchtvaart- inspecteur een vliegtuig onnodig
lang aan de grond houdt Ook in het verleden heeft de ALM
deze problemen gehad,bijvoorbeeld met het geleasde Ameri-
kaanse toestel, hetgeen de overheids- maatschappij —en dus
degemeenschap —handen vol geld kost.

De Amigoeberichtte zaterdag
al over de problemen rond de
Fokker Friendship F-227. Op
Bonaire was er kritiek geuit op
hetfeit datpasophetlaatste mo-
ment was doorgegeven dat de
vlucht van zaterdagochtend —de eerste officiële vlucht van de
Fokker zounaarBonaire gaan—
geen doorgang zou vinden. Het
bleek echter dat deALM vrijdag-
middag om half drie pas van de
luchtvaart- inspecteur te horen
kreeg dat het werk nog niet af
was. Door hetweekeinde,zouden
de inspectie- activiteiten boven-
dien twee dagen stil liggen.

Gezinsvoogdij houdt
workshop mei 1988

WILLEMSTAD — Onlangs
werd in Hofi Sterke Yerke de
'workshop mei 1988' van de
Gezins- voogdij InstellingCu-
racao gehouden.De Stichting
Gezins- voogdij stelt zich ten
doel hulp teverlenen aan ou-
ders, verzorgers en hun ge-
zinsleden bij deopvoeding en
verzorging van onder toe-
zicht gestelde minderjarigen,
dit zoveel mogelijk in hun ei-
gen milieu.

Aan deze workshop nam on-
dermeerpremier Maria Liberia-
Peters deel.De premier spraktij -dens de discussie haar waarde-
ring uit over hetfeit dat in deze
materialistische tijd er nog zo-
veel vrijwilligers zijn, die zich
deze zware burgerlijke ver-
antwoordelijkheid ter harte ne-
men. In haar toespraak stak ze
eenieder het hart onder deriem
en verklaarde dat haarregering
volkomen achter ditwerk staat.
In 1983 was het minister- presi-
dentLiberia- Peters zelf die de
aanzet en opdracht aan Jan
Jonkman heeft gegeven om de
Gezins- voogdij Instelling op te
richten. De Gezins- voogdij In-
stellingbestaatthans uit 83 vrij-
willigers (gezinsvoogden en vrij-
patronen), diehulp verlenen ten
behoeve van ongeveer 200 min-
derjarigen.

Öm het werk van de vrijwilli-
gers te ondersteunen werd de

'workshop mei 1988' ingesteld.
De workshop bestond uit twee
onderwerpen: Waaróm ben ik
vrijwilliger geworden bij de Ge-
zinsvoogdij Instelling en heeft
het werk beantwoord aan mijn
verwachtings- patroon? Waar-
nemend voorzitter J.M.(Coky)
van Eps verrichtte de opening.
Een panel bestaande uit Jules
Rojer (kinderrechter), D. van de
Ree (secetaris/directeur van de
Voogdijraad), Frank Hanze (se-
cretaris Gezinsvoogdij) en Jan
Jonkman (hoofd Gezinsvoogdij)
was ook aanwezig. Aleco Schnog
(vrijwiller) trad op als mode
rator.

Radio-programma
Sedukal

WILLEMSTAD — Sedukal
brengt op dinsdag 7 juniin haar
radio- programmaopRadio Kór-
souFM omhalfnegen 's morgens
eenafleveringover derechten en
plichten van een ouder- commis-
sie. Als gast- spreker zal Eus
Anthony aanwezigzijn.

De wetgeving betreffende ou-
der- commissies voor openbare
scholen is vanaf 1955 op de Ne-
derlandseAntillen van kracht.
In deze wetgeving staat onder-
meer dat elke openbare school
een ouder- commissie moet heb-
bendie de ouders van de leerlin-
genvertegenwoordigt.
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Bij beroepsbokswedstrijden

Meeste wedstrijden
eindigen in TKO

NOORD—InCentro diBar-
rio Noord werdenzaterdaga-
vond beroepsboks- wedstrij-
den gehouden die praktisch
allemaal in technical knoc-
kout eindigden.

Eduard Croes (Aruba) bleek
nietopgewassen tegen de slagen
van Rudsel Narcisse (Curagao)
en verloor in deeerste ronde door
technical knockout.

Ook in de tweede ontmoeting
bleek het verschil tegrooten ein-
digde ook deze vier ronden- ge-
vecht al in de eerste ronde. Leo
Wester (Aruba) was te sterkvoor
Elias Vrolijk (Aruba) en behaal-
de eveneens een technich knoc-
kout- zege.

scheidsrechter ingreep en Bar-
boza als winnaar door technical
knockout aanwees.

De enige wedstrijd diezes ron-
den duurde^n een saaie verto-
ning werd, was die tussen Ri-
chard Wester l Aruba) en José
Carpavire (Venezuela). De Ven-
ezolaan ontweek de acties gedu-
rende de volle zes ronden met
Wester achter hem aan. Hier-
door waser vaneen slagenwisse-
ling geen enkele sprake en Wes-
ter kreeg een unanieme beslis-
sing inzijn voordeel.

GOEDE WEDSTRIJD
De match tussen Luis Giel

(Aruba) en Pedro Carrasquero
(Venezuela) werd een goedewed-
strijd, die in de vierde ronde be-
slist werd. Giel tot devierde ron-
de een overwicht op de Venezo-
laan. In dezeronde echter bracht
Carrasquero zijn tegenstander
in grote moeilijkheden en Giel
zag geen kans de vele slagen te
ontwijken. De scheidsrechter
greep in en het werd een
technische knockout- zege voor
de Venezolaan.

De zesronder tussen José Her-
moso (Venezuela) en Tiosmil
Anaya (Colombia) werd in de
tweederonde beslist. In dezeron-
de zond Anaya de Venezolaan
twee keer naar het canvas. De
Venezolaanbleekzodanigtoege-
takeld, dat de scheidsrechter de
strijd staakteen Anaya winnaar
werd op technische knockout.

Ook de hierna volgende zes-
ronder eindigde al in de derde
ronde. Edwin Kirindongo (Cura-
cao) sloeg in detweederonde Jo-
sé Barboza (Venezuela) twee
keer tegen hetcanvas. Hetbleek,
dat de Venezolaan hierdoor ex-
tra krachten kreeg, want in de
daaropvolgende ronde sloeg hij
op zijn beurt de Curacaoënaar
twee keer neer. Kirindongo
kreeg hierna een regen van sla-
gen te incasseren totdat de

Handilippics
op 8 juni

ORANJESTAD — Van de
coördinatorvan Handilympics,
Jesse Beukenboom, wordt ver-
nomen dateen verkeerde datum
werd opgegeven voor deze atle-
tiekwedstrijden voor gehandi-
capten. Deze wedstrijden zullen
nietop8 juliplaatsvinden, maar
op woensdag 8 juniom half tien
in het Wilhelminastadion.

Dropping is
wandelmars
ORANJESTAD — De poli-

tie ontving de melding, dat
vermoedelijk te Wariwurie
een 'dropping'plaatsvond om-
dat daar lichtsignalen wer-
denwaargenomen. Terplaat-
se zag de politie, dat rode en
witte lichtsignalen werden
gegeven. Politie- versterking
werd gevraagd, doch toen de
politie ter plaatse kwam,
bleek dat de Politie- oplei-
dingsschool een wandelmars
hield.

In AA-klase baseball

Richmond wint
Coca Cola: 2-1

ORANJESTAD-Tussen
Richmoiid en Coca Cola werd in
deAA-Klasse baseball- competi-
tiezwaar gestreden,waarbij bei-
deploegen een kans voor de der-
deplaats op deranglijst hebben.
Uiteindelijk behaalde
Richmond met 2-1 de overwin-
ning.Richmond maaktevierhits
enbeging twee fouten, terwijl de
tegenpartij vijf hits maakte en
één fout beging. Winnende gooi-
er werd Richard Orman en ver-
liezende Joseph Hodge.

Bridge-uitslagen
SEROE COLORADO — In de

Essoclub organiseerde bridge-
club Aruba Ariba in het afgelo-
pen weekeinde het 'World Wide
Epson Tournament.

De uitslagen hiervan waren:
Oost/West: 1. heren Timmer/
Hennelijn 58.58procent, 2. mw
Sim/heerRusso 55.29,3. heren
Mooy/Paalstra 54.79, 4.
echtpaar Verstraten53.67,5. da-
mes Carston/Van duin53.54,6.
heren Pennings/De Vries 50.63;
Noord/Zuid: 1.mwVanLeerdam
/heer Somers 57.38,2. heren Ou-
deAvenhuis/Schepping 55.25,3.
heren Lopez Henriquez/Hier-
sberg 54.92,4. dames Smit/Mon-
zon 53.08, 5. dames Verbunt/
Hiersberg52.42,6. damesFlane-
gin/Bergen 51.13en 7. echtpaar
Hierop 50.75.

AEROPUERTO REINA BE-
ATRIX— VoorA merkanA irli-nes (AA) op Aruba was het zon-
dagmiddag weer een historisch
moment toen voor deeerste maal
in de snel groeiende San Juan
hub voorde eerste maaleen Air-
bus 300-600R met 251 passa-
-;„..- -_, A-,,},-, landde A 4 -

manager, Oslin Toppenberg (op
defoto met deAirbus), verklaar-
de dat de AA blij is opnieuw in
zijn negentien-jarige geschiede-
nisopAruba tekunnen tonen, dat
menpositief blijft bijdragen om
meer toeristen naar Aruba te
brengen.

La Fama aan kop metEstrella
Weinig aantrekkelijk
voetbal bij La Fama-Bubali

ORANJESTAD—In hetaf-
gelopenweekeinde behaalde
La Fama een 2-1 overwinning
opBubali in deeredivisie van
de Arubaanse Voetbal Bond
en voert hierdoor nu de
ranglijst aan.

Het was een weinig aantrek-
kelijke wedstrijd. Tezamen met
Estrella staatLa Fama nu bove-
naan deranglijst, iedermet acht
punten. Voor de rust bracht La
Fama door middel van een
strafschop genomen door Adrie

Maritilia de stand op 1-0. Pp
minutenvoor derust verhoogL
La Fama devoorsprong doorejfe>
doelpunt van ArvinTromp(2-f.
Naderust redde Errel Trompt
eer voor Bubali en bracht'T
stand op 2-1 waarin geen v«fn
anderingmeerkwam.

Zaterdag had RCA weini*
moeite met Universal waart»
een 4-2 overwining werd b y,
haald. Hieruitkwam RCA uit11
gevaarlijke zone doch kwal -Universal gevaarlijker ondel £aan te staan. _

Door scheidsrechterlijkebeslissing

Gino Dania verliest in
eerste ronde in Venezuela

ORANJESTAD—GinoDa-
nia,éénvan de tweeArubaan-
se amateurboksers, die aan
de internationale 'Batalla de
Carabobo'- wedstrijden in
Puerto Cabello, Venezuela,
verloorzondag tegen de Ven-
ezolaan Reyes Acuna.

Dit geschiedde dooreen nogal
premature beslissing van de
scheidsrechterin deeerste ronde
van het gevecht. Voor detelekij-
kers was Dania zeker in staatom
door tevechten en hijzelf liet dit
duidelijkblijken doorhandgeba-
ren, dathij hetnieteens was met
de scheidsrechterlijke beslis-
sing.

Eenieder, ook de Venezolaan-

se commentaar, dacht dat d
rechter het tekenvan 'break'hi
gegeven. Feit was echter, dati
scheidsrechter de wedstrij
staakte in het voordeel van o
Venezolaan. De tweede Art
baanse bokser, Jeffrey Nedd, 2*
vanavond in actie treden.

VERHUISBOEDEL
Inpakkenen vervoeren alsmede
verhuizingen op Aruba:
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1 ENTERTAINMENT j

OttVTA,v__r^ Aruba's HottestLate Night Disco.
/^W_WÊÊÊmSL You can dance tothe latest disco sounds or justhavea {

_L___f__l__s drink'mtyte P|aYa 9ame °' POOl. pingpong, pinbali or {
\mÊKr_>j even arts 'n ourT^*rw^ NEWGIANT BILLIARDPALACE.

©V^r De beste Pizza van Aruba eetof haalt Üby "
lg. smithBlvd. (3:o/pciire PfSISRy^ ;
Oranjestad^Aruba. AWAY TEL.: 33541 *®mA
D«topn,ghtciub Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. ]
Aruba's most elegant I __T\>__- goldentulip

Tfrfmmmo nr M,GHTCtüB i! Fine french and inter- proudlypresents.

I national Cuisine. i/cr ac i atimoAll meals prepared to the VEGAS LATINO
; delight Of the Gourmand, Ace. by our swinging House- !and served "on the bandFerrari,

stone", daily curtaintime 10.30 p.m.
Forreservations except Mondays

Call 24544 Clubopenfrom 9:00 p.m. Mi 2:00a.m.
M/iltl_.lmina_____ 7 Covwchwge show-time $7 50mm. 2 drinksper person :tVllireilllilHHWaal / Forreservations please ca1133555

Gezellige sfeer,goede servicevindt U in RESTAURANT

€Miim^B_mên
Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HAPPY HOUR
(6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).

Telefoon 22977of 27833

i_ _ Restaurant Warung Djawa
/■L Boerhaavestraat 4

Tel.: 33928
*-&W**mfflVMMpN_fW Open:Dagelijks 5.00-11.00 p.m.

a _ !___ Zondag 12.00-11.00p.m.
BflT &VMitflUTtint Dinsdag gesloten.

HetRestaurant met
Indonesische allures, zonder pretenties.

Boulevard Theatre
I i n

Today at 8.15 j Today at 8.45
"HERO AT LARGE" I "BABY BOOM"

comedy 14yrs comedy 14yrs

ririvp - In "echo park"
t Z .o on co^dy 18yrs.Today at 8.30 ' '
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AGENDA

ARUBA
[NtoORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'4-00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

■Telefoon: 24333.1JYjor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,a«950 en 22316.
J .eboy: 127-743.

j^krek.nr. 10.815.445Banco diCaribe.

]P0LITIE:100.
I^URMCENTRALEMIö.
1jjÖEKERTJESverschijnen op dinsdag en
|Wagen kunnen iedere dag tussen 08.00--3h_,° ?-00uur w°r<len opgegeven;
]*nalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
|?P maandag en donderdag voor 10.00 uur
Wnen zijn, _unnen de dag daarop(dus
!"isdag en vrijdag) verschijnen.

jJIpSCOPEiSI
WLEVARD THEATER
:<0.15 uur HeroatLarge (14jr.).
":20.45 uurBabyBoom (14jr.).
"UIVE-IN: 20.30uur Echo Park (18jr.).

(nachtdienst)
fabao brug: Sta Anna, tel.: 28181."wiba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

J^CHTREGELING DOKTORENl^njestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
ParaderaenSta.Cruz:dokterVani-t, Ecuadorstraat2, tel.: 21835/22991.

r°s Chtquito, Savaneta en San Nicolas:
Sftter O.L. Ponsé, via Centro Medico San
ïïoolas, tel.: 48833.
Werarts: dokter Croes, tel.: 27591/24300
hospitaal).
£ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
«nith Boulevard 34, tel.: 21777): dra N. Al-
gfez-Quezada, Venezuelastraat 21, tel.:25050.
JfTGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
N:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
*■: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
"020/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-
Jota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-toor).
'Toor brandgevallen, ongelukken of
'*ö of ander ongeluk gelieve
'Vl«rmcentrale opte bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Mickey & Donald;
18.30 CNN International news; 19.30
Theworld tomorrow;2o.ooTelenoticias;
20.30 Programma BUVO; 20.45 Dan-
ces of the world: «The Netherlands»;
21 .00 Dynasty; 22.00Larry King show;
22.50 Showbizztoday; 23.00 MoneyLi-
ne (CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00 Sluiting.

DINSDAG: 18.00 Robotech II: «Metal
fire»; 18.30CNN international news;
19.30 Political program; 19.45Actuali-
dad; 20.00Telenoticias; 20.30Alf; 21.00
Falcon Crest: «Dance of deception»;
22.00 Larry King show; 22.50 Showbiz
today (CNN); 23.00 MoneyLine (CNN);
23.30 Sports tonight (CNN); 24.00 Slui-
ting.

DIVERSENfUGHT INFORMATION CENTER: dage-
''iks geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
üür informaties via verkeerstoren.
eSSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
*4.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
,&n van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
9en07.00uur).

?OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
informatiecentrum

«oensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -
8 (boven).

ALLIANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere
baandag van 19.30-20.30 uurcursus voor
pevorderden envan 20.30-21.30uurFranse
"'e-tuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-
versatielessen; woensdagvan 19.00-20.00

Urcursus voor beginners - Colegio Aruba-n°. lokaal 61/62.

J^WANIS(Palmbeach): 19.30 uur dinner
Meeting -Aruba Beachclub.

KERK: 20.00 uur
Kerkkoor in dekleine ken..

KERSEN"USEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
"J^gstijdenmaandagt/mvrijdag van09.00-
-2-00/16.00-19.00uur; zaterdagvano9.oo--12-00uur.

?.U,REAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
!rIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
I® verdieping): iedere werkdag van 07.30--2-00/ 13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-sPfaak te makenviatel.: 23145of 25111).

CENTRO Dl BARRIO DA-
,PTA (openingstijden): dinsdag van

00-20.00 uur en vrijdagvan 17.00-19.00

ENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
°or bejaarden): openingsuren dag-

verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:ï,|-30-12.30/ 14.00-17.00 uur - Piedrar,«t 23(tel.: 28159).

SPORT
Lp? 'ARUBA MAR-
<<Ünsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
fwemlessen - Golden TulipAruba Caribbe-an Hotel.
waterdag): 14.00-16.00uurzwemlessen (
""W A, B, C, D,E en F)voorkinderen en vol-wassenen - POVA-zwembad.

UITSTEKENDE INDRUK
Gistermiddag werd de pers

nogeensuitvoerig ingelicht over
de stand van zaken, waarbij het
organiserend comité, dat de af-
gelopenweken dagen nachtin de
weer is geweest, met voldoening
kon laten horen, dater meer dan
tweehonderd deelnemers zijn.
Vooralvan dezijde van deprofes-
sionals bestaat er veel be-

langstelling, vorig jaarslechts
zesendertigen ditjaar93 deelne-
mers, hetgeen wel benadrukt,
dat Aruba als windsurf- eiland
ook een uitstekende naam heeft
gekregen. Van de deelnemers
behoort negentig procent tot de
zestig- top van de wereld
windsurfers.

Een speciale comité van 'race
officials' is al enige dagen op
Aruba aan het werk om te zor-
gen, dat de 'heats', waarin ge-
zeildwordt, vlotzal verlopen. De
resultaten moeten namelijk di-
rect en juistopgenomen worden.
Het is begrijpelijk, dat nu de
wedstrijden op Aruba door de
PBA erkend zijn en dusopgeno-
men worden in dewereldlijstvan
wedstrijden die voor de presta-
ties meetellen, de beste zeilers
naar Aruba zijn gekomen om
mee te doen.

Op de Eaglebeach staat een
'operationtower' waaruit dever-
schillende nummers gecoördi-
neerd worden, een trailer speci-
aal voor depers, een informatie-
centrum met een IBM- computer
en Canon- copieermachine. Op
het strand is de Aruba Restau-
rant Association met verschil-
lende stands aanwezig, terwijl
op het Eaglestrand activiteitenplaatsvinden om hetpubliek be-
zigte houden.

Wat deverschillende wedstrij-
den betreft zijn er vier onderde-
len:'jibeslalom' metgebruikvan
acht boeien, 'speed slalom' met
vierboeien dochover een grotere
afstand, 'local longdistancerace'
gesponsord doorNational Pana-
sonic (Aruba Mercantile/Uni-con) en 'gun for fun speedtrials'
met Amstel/Licores Aruba als
sponsor. Voor de twee slalom-
nummers is er _en bedrag vanveertigduizend dollar beschik-
baar en voor de twee andere on-
derdelen ieder vierduizend
dollar.

MEDEWERKING
Het organiserendcomité ont-

ving bij de voorbereidingen en
organisatie veel medewerking
vanhet ministerie vanToerisme
endeAHATA alsmede een lange
rij van bedrijven, die het nutvan
deze internationale ontmoeting
inzagen om daarmedeweer Aru-
ba in het buitenland te kunnen
promoveren.

Vanmorgen om negen uur
ging de 'speed slalom' van start
en vanmiddag één uur de 'jibe
slalom',beide voor amateurs. De

wedstrijden van vanmorgen
werden ingezet met een korte
toespraak van premier mr Hen-
nyEman, diezijnvoldoening uit-
sprak datzovelen naarAruba ge-
komen waren om deel te nemen
aan de wedstrijden. Bijzondere
waardering had depremier voor
het organiserend comité, dat
vooreen uitstekendeopzet en or-
ganisatie heeft gezorgd. Het is
algemeen bekend, dat windsur-fen desport is geworden, die het
snelst groeit. Daarna begon de
Eremier met hetaftellen en werd

et startschot voor de eerste
wedstrijden gegeven. De profes-
sionals starten morgenmiddag
één uur met de jibeslaloms.

De tweehonderd deelnemers
worden verdeeld in de volgende
groepen: tachtig voor pro men,
35voor pro women, tachtig ama-
teurs mannen en negen ama-
teurs vrouwen. Voorts 31 voor
mensmaster, datwil zeggenvoor
dertig jaaren ouder.

De doorAMC/Unicon gespon-
sorde local long distancerace —ongeveer tien mijlen — wordt
vrijdag gehouden en zondag de
Amstel gun for fun speedtrails.
Hierbij wordt gebruik gemaakt
van eenradar om de snelheidvan
de deelnemers tekunnen meten.
Onder deprofessionals van Aru-
ba bevinden zich Roger Jurriëns
en Julia deRuyter. ,

Aruba Jazz& Latin Music Festival
God kissed this land

"GOD KISSED THIS
LAND" zei zaterdagavond de
zangeres Dianne Reeves tij-
dens het concert in het Man-
surStadionover Aruba. Wel-
licht kan zij het weten, want
het lijkt er in elk gevalopdat
God hóür heeft gezegend metzon stem. DianneReeves was
de tweede artiest die optrad
tijdens het Aruba Jazz & La-
tin MusicFestival, dat gedu-
rende de gehele maand juni
wordt gehouden.

Vrijdagavondwas hetfesti-
val van startgegaan met een
handicap: de instrumenten
van The Yellow Jackets en
vanHiroshima waren niettij-
dig op het eiland gearriveerd
en datbetekende dat Michael
Franks een avondvullend
programma moest brengen.
Geen bezwaar voor Franks,
die de sterren van de hemel
plukte en er zorg voor droeg
dat het publiek zonder wrok
naar huis terugkeerde. Ove-
rigens had het de toezegging
gekregen, datzaterdagavond
The Yellow Jacketsen Hiros-
hima nó Dianne Reeves en
GeorgeBenson te beluisteren
zouden zijn.

DIANNEREEVES

AFRO-JAZZ
Zaterdagavond kan eigen-

lijk beschouwd worden als de
opening van het festival. Di-
anne Reeves zorgde in haar
eerst Afro- jazz nummers al,
dat het festival niet meer
'stuk'kan. Haarsoepele,war-
me stem dwarrelde over Aru-
ba heen en met het vierde
nummerkreeg zij hetpubliek— het stadion was nagenoeg
uitverkocht — voor goed aan
haar voeten. ledereen zong
"wadi wada" mee. En dat be-

tekende vooral 'sfeer' in het
stadion.

De soli van haar pianist en
haar percussionist zorgden
voor staande ovaties. Over-
weldigend was de creatie van
Dianne Reeves van "Be my
husband and I'll be your wi-
fe". Jammer, datReeves niet
een avond vullend program-
mabracht, maar wie weet: ze
zei datze enkele dagenlanger
op Aruba zou blijven — wel-
licht keert ze nog eens terug
voor een langer concert!

BENSON
Ja, en toen kwam George

Benson met zijn fabelachtige
gitaar- spel en zijn atletische
stem, dieafen toen schijnt te
verdwijnen in de diepste
mijn- schachten en dan weer
als het ware de vogels in de
luchtschijnt tekunnen beroe-
ren. Applaus, gejuich, ova-
ties, mensen op de stoelen en
al naar gelang zijn optreden
vorderde, schoof het publiek
naar derand van hetpodium.

Voor Benson bestaat niets
anders danlof. Maartoch, zijn
optreden was ietste 'commer-
cieel' van karakter. Hij
bracht voornamelijkzijnhits,
die vrijwel dagelijks over de
radio zijntebeluisteren. Jam-
mer, dathijhetniet heeftaan-
gedurfd om zijn minder be-
kende jazz-nummers te bren-
gen, zodat het publiek ook
kennis had kunnen maken
met dietalentenwaarover hij
beschikt. Nu had zijn optre-
den een 'strak' karakter —
waarhetgaatomderitmische
sectiein zijn groep.

Het nam nietweg, datBen-
son gedwongen werd tot ver-
scheidene toegiften, die hij

met overgave bracht. Hope-
lijk is Benson er volgend jaar
op Aruba weerby.

Inmiddels was het twaalf
uur 's nachts geworden en
toen kwamen nogTheYellow
Jackets met een geluid, dat
onmeetbaarhard was: het in-
strument dat het aantal door-
hen geproduceerdedecibellen
kan registreren, moet nog
worden uitgevonden. Voor
Hiroshima gold hetzelfde.
Beide groepen vormden een
anti- climax voor het optre-
denvanReeves en Benson.

LATIN MUSIC
De zondagavond was gere-

serveerdvoor deLatin Music:
Celia Cruz, Willie Colon &
Orchestra envoor Tito Puen-
te. Cruz en Puente, hoelang
bevinden zij zichalaandetop!
Bij hen washetgeen enkelbe-
zwaar, datzij afen toe uit het
repertoire vanzon dertig jaar
terug putten. Dat deed de
mens goed.

Zijbrachten hetvolle stadi-
on — het publiek was met
vliegtuigen uit Venezuela,
Curagaoen de VerenigdeSta-
termaarAruba gekomen—in
vervoering. En deze artiesten
bevestigden alleen rdaar het
succes van dit eerste Jazz &
Latin Music Festival op
Aruba.

Een woordvan lof dient te
worden uitgesproken aanhet
adres van net organiserend
comité, waarin Atan Lee we-
derom een vooraanstaande
rol heeft gespeeld. Aan
werkelijk alles was gedacht:
tot en methetvochtig spuiten
van dezand- grondin hetsta-
dion. De bediening in de eet-
en drink- stands was vlot. De
politie was aanwezig, opval-
lend onopvallend, en toonde
begrip voor de situatie wan-
neer net publiek dichtbij de
idolen wildekomen.

RUIM VEERTIGDUIZEND DOLLAR PRIJZENGELD
Organiserendcomité: veel medewerking gekregen
Aruba Hi Winds trekt meer
dan tweehonderd deelnemers

ORANJESTAD—Voorde ArubaHi-WindsPro-Am—
dit jaaronder auspiciën van de ProfessionalBoard As-
sociation(PBA) metruim veertigduizend dollaraanprij-
zen — bestaat opmerkelijk grote belangstelling. Ruim
tweehonderd deelnemers hebben zich aangemeld, van
wie het merendeel van de wereldtop van windsurfen op
Aruba present is. Gisteren werd er reeds geoefend,
waarbij de deelnemersmetlofspraken over deorganisa-
tie, maar in het bijzonder ook over de uitstekende
surfwind die er stond. Op de Eaglebeach is inmiddels
een klein 'windsurfdorp' verrezen met diverse stands,
waaronder een persafdeling, terwijl iedere dag deAru-
ba Restaurant Association aanwezig is om voor de in-
wendige mens te zorgen. Vanmorgen gingen de eerste
wedstrijden voor amateurs van start die vanmiddag
werden voortgezet, terwijl de dag besloten wordt met
eenAHATA- cocktailparty om elkaarbeter te lerenken-
nen. Morgenkomen de professionals aan bod.

Het organiserende comité, dat
niet in de fout van verleden jaar
wil vallen, toen er weinig geor-
ganiseerd wasvoor depers, heeft
dit jaarwel alle aandachtaan de
,pers besteed. ledere dag worden
persconferenties gehouden om
de stand van zaken en wedstrij-
denbekend temaken. De leiding
vandepublic relations isbijRod-
ney Croes (Publicidad Aruba) in
goede.handen.

Basketballselecties

verliezen
SANTA CRUZ —De Bonai-

reaanse basketball- selecties,
dames en heren, speelden za-
terdagavond tegen de Aru-
baanse dames-en herenkam-
pioenen en verloren beide
wedstrijden.

ConnieFrancisClub (CFC)be-
haaldebij de dameseen grote 74-
-30 overwinning op de Bonaire-
aanse selectie. Deze wedstrijd
was bij rust al beslist toen CFC
een 34-7voorsprong ophetscore-
bord had. Mayra Wever (CFC(
werd topscoorster met 32
punten.

De herenontmoeting eindigde
meteen verschil vantienpunten
in hetvoordeel van de Arubaan-
sekampioen Ritz/Ling and Sons,
die haar B-vijftal op de baan
stuurde. Deruststand was 44-35
in het voordeel van Ritz/Ling
and Sons. De topscorer was
Jeffrey Levenstone, van de Bo-
naireaanse selectie, met 26
punten.

_■_______—■! I ■■—1.1.l . -..- 11l | 11. ....

NAAMS-BEKENDHEID
Aruba heeft met deorgani-

satievanditfestival wederom
een risico genomen. Ver-
moedelijk zal dit eerste jaar
verlies worden geleden, maar
de winst in naams- bekend-
heid van het eiland is on-
schatbaar. Daarbij dient ook
nog de opvoedkundige waar-
de geteld te worden: deAru-
baanse jeugdwordt nu im-
mers geconfronteerdmet jazz
—en datis weereens heel iets
anders dan 'pop'- muziek.

Aanstaande vrijdagavond:
Kirk Whalum en Jean- Luc
Ponty. Zaterdagavond: Al
Jarreauen Najee.

Er zijn nog kaartjes. En
voor de Curacaose muziek-
enthousiastelingen geldt:een
retourtje Aruba met deALM
in devernieuwde DC- 9Super
is zo gekocht!

Info-avonden
over kanker

ORANJESTAD —De vrou-
wengroep uit Noord, Grupo
Amistad, organiseert deze
maand een serie informatie-
avonden over vagina- en
borstkanker.

De eerste lezing isvrijdag 3 ju-
ni inClub Caiquetio te Paradera,
op donderdag 9 juni in Credit
Union Santa Cruz, Vrijdag 17 ju-
ni in Mater Dei Huishoudschool
in Oranjestad en op donderdag
23 juniinhetTheresia Center in
San Nicolas.

De aanvangstijd is achtuuren
de lezingen worden gegeven door
dokter Gogorza, zuster Margari-
ta Pourier en bestuursleden van
de stichting Wilhelmina Kan-
kerfonds.
Inrumshops ingebroken

Zestienjarige
dieven opgepakt
ORANJESTAD — De re-

cherche kreeg woensdag een
viertal inbraken/diefstallen
te behandelen, waaronder
van tweemannen die opzoek
waren naar sterke drank.

Bij een rumshop te Hooiberg
werd een deur geforceerd en een
aantal flessen bier en sterke
drank weggenomen. Dezelfde
dag werd de 26-jarige man E.C.
als de daderaangehouden.

Een andere populaire
rumshop te San Barbola kreeg
eveneens bezoek na slui-
tingstijd. Hierwerden sloffen si-
garetten en coupurester waarde
van vierhonderd florin meege-
nomen.

De recherche hield een zes-
tien-jarige recidivist aan in ver-
band met een inbraak vorig jaar
in hetMilitair Tehuis. De jongen
bekende het feit en enkele
elektronische apparaten af-
komstig van diefstal werden bij
hemthuis in beslag genomen.

VEenpolitie- patrouille zag een
andere zestièn-jarige jongen te
Watapana Gezaagmet eenrood/
witte accu onder de arm lopen.
De jongenkon geen aannemelij-
ke verklaring gevenover de her-
komst van de accu en werd voor
verderuitpluizen aan deKinder-
en Zedenpolitie overgedragen.

Twee jaargeëist
voor beroving
met mishandeling

ORANJESTAD — Twee
jaar gevangenisstraf eiste de
officier tegen LR. (20), die in
februari zich schuldig zou
hebben gemaakt aan een
roofoverval met mishande-
ling.

Daarbij had hij vijfflorin buit
gemaakt en de man, die hij be-
roofd, dusdanig toegetakeld, dat
dezevoor tien dageninhethospi-
taal terecht kwam. De officier
wees erop, dat door dit soort mis-
daden men niet meer rustig op
straatkan lopen,waartegen dan
ook streng moet wordenopgetre-
den. Verdachte was het hele-
maal niet eens met de hoge straf
van twee jaar.

De rechter hield de zaak aan
om een rapport van deReclasse-
ring af te wachten.

Vocks
bridgebeker

ORANJESTAD —Tweeëntwintig paren namen
deel aan het door de Aruba
Ariba bridgeclub georgani-
seerde Henk Vocks- toernooi.
Dit toernooi wordt jaarlijks
omstreeks begin juni gehou-
denter nagedachtenis van de
vorig jaaroverleden Henk
Vocks..

Deze was jarenlang lidvan de
bridgeclub en waszelfeen eerste
klasse-, speler die op Aruba be-
kend stondals een zeer vooraan-
staand zakenman, die de basis
legde voor het compra- bedrijf.
Door de nabestaanden werd een
prachtige wisselbeker voor dit
toernooi beschikbaar gesteld,
welke werd gewonnen door het
echtpaar Tanny en Steven Ver-
straten met een gemiddeldevan
64.64 procent.

Op de tweede en derde plaats
eindigde respectievelijk de
echtparen Somers/Poot en Ber-.
mudez/Marapin. Als hoogste B-
spelers eindigden gelijk: op de
eerste plaats de dames Flanne-
gin/Eilersen hetechtpaarDaal.
Voor de inwendige mens werd
tijdens dittoernooi goedgezorgd
en wel door hetechtpaar Bilder-
beek.

Valse melding
SANTA CRUZ — Politie- as-

sistentie werd zaterdagavond
gevraagdteAngochi waarbijhet
PPN-Statenlid Eddy Werleman
bij een schietpartij gewond zou
zijn geraakt. Politie- patrouilles
en ambulance reden naar de
plaats waar de schietpartij werd
gemeld. Ter plaatse werd niets
gevonden en ook nietin deomge-
ving. Het bleek een valse mel-
ding te zijn, die nogal de nodige
deiningveroorzaakte.

Rococo Plaza
LXV

Antiek &curiosa
Tanki Leendert 158-Tel.: 34478
IN-en VERKOOF

van Antiek
Open: 9.30-11.30

14.30-16.30.
!*■____________________-
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VLEKKELOOS GESPEELD DUEL TEGEN RODA JC: 4-1
Van 't Schip en Van Tiggelen nu uitblinkers
Michels heeft Oranje-selectie
toch op tijd in vorm gekregen

KERKRADE — Het Nederlandse elftal oefende zondaga-
vondvoor heteersteen helft in dedefinitieveformatie voor de
Europese titelstrijd en hetresultaat mochter zijn. Eredivisie-
ploeg Roda JCen de 15.000bezoekers in Kerkrade keken toe,
hoe deelf van Michels een vrijwel vlekkeloze vertoning op de
matvan Kaalheide legden. Na die demonstratie van taktisch
beheerst spel, waarbij secuur balbezit werd afgewisseld met
denodige explosieve momenten,nam bondscachMichels zelfs
dekwalificatie 'zeer goed' in de mond. Na rust begon de 60-
-jarigeopperbaas van Oranjeveelvuldigte wisselenen werd de
voorsprongvan drietreffers (3-0) nietmeer uitgebouwd (4-1).

Michels beschouwde de4-1tegen
Roda JCvooral als een goede test
in de aanloop, een bevestiging

van wat hij alwist. "We moesten
tegenRoda meerrust inons spel
leggen. De goedemomenten, die

bij dat spel horen, waren er
echter ook.Er was diepte met en
zonder bal. Wat dat betreft wa-
ren erzelfszeer goedemomenten
bij", aldus Michels, die twee van
zijn zwakkere krachten van de
laatste twee weken, verdediger
Van Tiggelenen vleugelaanval-
ler Van 't Schip, eindelijk weer
eens bij de uitblinkers kon noe-
men. Met de stijgende vorm van
dat tweetal is de laatste echte
kopzorg voor Michels eigenlijk
uit dewereld.

NUDETAILS
Hij kan zich nu gaan werpen

op de details, die zondag tegen
Roda JC al zeer behoorlijk bijge-
punt bleken. De dekking was
zeer verzorgd, Ronald Koeman
bemoeide zich zeer voorbeeldig
met de spelopbouw, Mühren en
Wouters speelden decontroleurs
metallediploma'senvobrin hiel-
den Van 't Schip en de weer fitte
Vanenburg het spel breed en
zwierfGullitrond zijn aanspeel-
punt Bosman.

Monaco verliest laatste duel

Franse competitie
is nu beëindigd

PARIJS —De Franse voet-
balcompetitie is beëindigd.
De laatste wedstrijden lever-
den geen verrassingen meer
op.

Dat landskampioen Monaco in
Marseille een nederlaag (0-2)
leed tegen Olympique was leuk
voor het publiek, maar veel
waardehadhet niet.Ookhetver-
lies van Bordeaux bij Metz had
geen invloed meer op de positie
van deoud-landskampioen op de
ranglijst.

De laatste uitslagen van het
seizoen'87/'BB zijn:
Marseille - Monaco: 2-0; Metz -Bordeaux: 2-0; St. Etienne - La-
val: 2-1; Racing Club de Paris -
Brest: 1-1; Nice - Toulon: 0-2;
Nantes - Lille: 1-1; Auxerre -
Cannes: 1-0;Lens -Niort: 3-1; Le

Havre- ParisSG: 0-1.
De eindstand is:

1. Monaco 38 52
2. Bordeaux 38 46
3. Montpellier 3845
4. St.Etienne 38 42
5. Toulon 3841
6. Olymp. Marseille 38 41
7. Rac. Club de Paris 38 41
8. Metz 3840
9. Auxerre 38 39
10. Nantes 38 39
11.Lille 38 37
12. Cannes 3837
13. Toulouse 38 35
14.Laval 3834
15.Paris SG 3834
16.Nice 38 33
17. Lens 3833
18.Lens 38 33
19.Brest 3832
20. Le Havre 3827

Zo wil Michels het hebben.
"Als we ditresultaat tegen de

Sovjetunie herhalen, ben ik te-
vreden. Maar die zullen ons het
leven wel wat zuurder maken",
was het cynische commentaar
van de coach.

tMichels startte in Kerkrade
met zijn 3-3-3-1 opzet op de vol-
gende wijze ingevuld. Van Tig-
gelen, Rijkaard en Van Aerle
vormen de rij van dekkers.Ro-
naldKoeman weer in deverdedi-
gende lijn van het middenveld
gesecondeerd door Wouters en
Mühren. De aanvallende rij van
verbindingsmensen kende Gul-
lit als centrale man en Van 't
Schip en Vanenburg als de pos-
ten op de zijkanten. Bosman,
taakbewust, zuinig en vol inzet,
fungeerde als de meest vooruit-
geschoven speler van het Neder-
lands offensief. De rechtervleu-
gelvan PSV, Van Aerle en Van-
enburg, fungeerde net als tegen
Kennemerland en Roemenië op
linksen daarzal als het aan Mi-
chels ligt geen verandering in
komen. Zoals het duo Van 't
Schip en Wouters op rechts ook
vaste prik is.

EERSTE HELFT
In de eerste helft tegen Roda

ging de bal bij het Nederlands
elftal knap rond enwerden voor-
al over rechts door Van 't Schip
doelmatige openingen gemaakt.
De eerste twee treffersvonden de
basis op de vleugel Van de Aja-
cied. Nazes minutenbereiktehij
met een lange voorzet Vanen-
burg. Diekopte debal terug, Bos-
man legdeklaar enRonald Koe-
man schootvoor het eerst sinds
26 april, het bekerduel RKC -
PSV, weer eensraak. Hetkanon
had benevenseen strafschopna
verlenging in Stuttgart geen
voltreffer meer laten noteren.

Het tweede doelpunt van, dit
keer, John Bosnian, werd ook
voorbereid door Van 't Schip.
Zijnverre voorzet bereikte Müh-
ren, die Bosman bediende. Met
een kopbal strafte de Ajax-
-aanvaller deuitpositie gespeel-
de verdediging van Roda af. De
derde treffer in die vertrouwen-
wekkende eerste 45 minuten
kwam van vedette Gullit. Hij
speelde na een perfecte lange
trap van Koeman de felle
Hanssen twee keer uit. Vervol-
gens verraste hij doelman Smits
met een stiftbal, waarmee hijeen
week eerder tegen Menzo zijn
andere doelpunt uit de oefen-
campagne had verwezenlijkt.

Na rust raakten door de vele
wissels de lijnen in het Neder-
lands elftal verbrokkeld. Koe-
man, Van 't Schip en Bosman
werden direct in depauze gewis-
seld. Wouters en Mühren
volgden watlater. Vanenburg en
de bij Roda vertrekkende Van
Geel zorgden voor de eindstand
(1-4), die door het enthousiaste
Limburgse publiek met veel
applaus werd begroet.Denemarken wint laatste

oefenduel tegen België
ODENSE— HetDeense natio-
nale elftal heeft de laatste oe-
fenwedstrijd voor het begin
van hetEK voetbal tegen Bel-
giëmet 3-1 gewonnen.

Jan Ceulemans nam na fraai
voorbereidend werk van de Itali-
aanse Belg Enzo Scifo koppend
het openingsdoelpunt voor zijn
rekening.

De reactie van Denemarken
kwam nog voor rust van de 38-
-jarige Morten Olsen en JohnEr-
iksen.Morton Olsen, diezijn 96e
interland afwerkte, maakte zijn
eerste internationale doelpunt
in zijn inmiddels zeventien-
jarige loopbaan. Eriksen, tegen-
woordig actiefbij Servette inGe-
neve, voegde aan zijn gestaag
groeiende aantal twee treffers

toe, een voor en een narust
Bondscoach Sepp Piontek

maakte in Odense (26.000
toeschouwers) geen gebruikvan
de diensten van de nog gebles-
seerde aanvaller Preben
Elkjaer-Larsen. De PSV-ers
Nielsen en Lerby kregen rust.
JanHeintze was wel van depar-
tij en nuttig ook. De verdediger
van de landskampioen van Ne-
derland was er zeven minuten
voor rust medeverantwoordelijk
voor dat Denemarken op voor-
sprong kwam. Zijn aanvallende
aspiraties werden door de Bel-
gische doelmanPreud'homme op
derand van hetstrafschopgebied
getorpedeerd. Oud-Feijenoorder
Ëriksenmiktede strafschopkoel
in de juistehoek.

VANBASTEN-KIEFT
De grootste kanshebber voor

promotie vantwaalfde man naar
elfdekracht lijktMarcovan Bas-
ten onderhand niet meerte zijn.
De sobere spits Wim Kieft komt
altijd nog een plaatsje eerder.
Van Basten verspeelde acht da-
gen geleden in het duel tegen
Ajax, bij het afscheid vanRob de
Wit,wegens eentaktische onvol-
doendezijn uitzicht op een even-
tuele rol als hangende lin-
kerspits.

Tegen Roemenië belandde hij
nog even op dieplaats, maar dat
was uit nood geboren, liet Mi-
chels zondagavond weten. Van
Basten moet zich concentreren
op inval-rollen in het centrum,
waar Bosman het vertrouwen
van de coach nietbeschaamt, en
oprechts, waarVan 'tSchip door
zijn nognaijlenderugpijn moge-
lijk inslotfases wegens conditio-
neleproblemen ruimte zal moe-
ten maken.

DevormvanVanBastenbleek
in de tweede helft tegen Roda,
toen hij oprechts opereerde, nog
weinig opvallend. De 23-jarige
Milanees maakte in de eenvou-
digste balcontacten herhaalde-
lijk fouten. Van Basten speelt
met tierlantijnenen datpast niet
in het teamspel, datMichels voor

zijnploeg tot doelenmiddel heeft
verheven.

Spanje weer niet naar winst
BASEL — Het nationale

voetbalelftal van Spanje
heeft de vriendschappelijke
interland-wedstrijd in en te-
gen Zwitserland gelijkges-
peeld: 1-1.

Voor 14.000 toeschouwers in
Basel maakteGenaroAndrinua,
middenvelder van Atletico Ma-
drid, viak voor rust deopenings-
treffer v. or Spanje. Sutter scoor-
de in de 62e minuuttegen.

Spanje is tijdens de EK, die
vrijdag begint, ingedeeld bij
West-Duitsland, Italië en Dene-
marken.

Spanje heeft geen enkele wed-

-iriju in zijn oefencampagne ge-
wonnen. De verliezende finalist
van het vorige toernooi om de
Europese voetbaltitel speelde
driekeer gelijk en verloor drie-
maal. Het elftal, datgrotendeels
bestaatuit spelers vanReal Ma-
drid, mist een koele kansenbe-
nutter.Bij de club is diewel voor-
handen in de persoon van de
Mexicaan Hugo Sanchez.

Grootste pluspunt voor
bondscoach Munozin hetduel te-
gen Zwitserland was het mee-
doen van Genaro Andrinua, die
inplaats van degeblesseerde Ga-
lego speelde. Hij verzilverde
fraai een voorzet van Michel.

Leconte in eerste set waardig tegenstander

Tweede Grand Slam-zege
voor Wilander in Parijs

PARIJS — Henry Leconte
is uiteindelijk toch niet meer
gebleken dan een schaduw
van Yannick Noah.De andere
Fransman won in 1983 de
open Franse tennistitel door
favoriet MatsWilanderte ver-
slaan.Leconte was zondag in
zijn eerste optreden in een
Grand Slam-finaleniettot een
herhalingvan dat wapenfeit
in staat.

Wilander ging door methet
veroveren van Grand Slam-
titels, waarmee hij vroeg in
hetseizoen inAustralië alwas
begonnen.

Voor de gelijkmatig gehu-
meurde Zweed is het bereiken

van definale van een van devier
grote tennistoernooien al bijna
degewoonste zaakvan dewereld
geworden. Parijs was de tiende
keer dat hij in de eindstrijd van
zon toernooi stond.

De Zweed kwam alleen in de
eerste reeks in de problemen.
Toen Leconte de kansen, die hij
zelfhadgeschapen nietbenutte,
was de strijd eigenlijk beslist.
Wilander won de eerste set met
7-5, in detweede en derde was er
nauwelijks meer sprake van een
serieus duel: 6-2,6-1.

MATS WILANDER: inParijs detweede zege binnengehaald in een Grand Slam-toernooi

HOOG NIVEAU
Voor Henri Leconte kon het

toernooi voordat de eindstrijd
was gespeeld, eigenlijk al niet

meer stuk. De talentvolle
Fransman slaagde er op de ba-
nen van Roland Garros ie
meerdere duels achter elkaar op
hoog niveau tebeslissen. Die se-
rie gaf aanleiding te veronder-
stellen, datLeconte verlost was
van zijn spreekwoordelijke wis-
pelturigheid. De enedag winnen
vanLendl en de dager naverlie-
zenvan een Franse amateur was
doodnormaal. Het laatste staal-
tje van die wisselvalligheid le-
verdehij eenpaarwekengeledeU
in Hamburg. Hij genoot zo van
zijn winst in de halve finales op
Boris Becker, dathij een dag la-
ter werd afgeslacht door de
Zweed Carlsson.

Op Roland Garros moest men
lang wachten op de beruchte
mindere dag van Leconte. Hij
hadhetgeluk aan zijnzijde. In de
eindfase trofhij eerst een fysiek
uitgeblusteTsjesnokov(na diens
winst op Cash) en in dehalvefi-1
nale een mentaal nietmeeropti-
maal fitte Svensson (na diens ze-
ge opLendl).

Met prachtig tennis, deballen
snel nemend en sterk aanval-
lend spel, leek Leconte op weg
zich een anderereputatie aan te
meten. Het Franse publiek re-
kende albijna niet meer op een
baaldag van hun buikige favo-
riet. Die kwam echter toch; uit-
gerekend in de eindstrijd.

Wilander oogde in de eind-
strijdnog even fit als aanhetbe-
ginvan het toernooi. En dat ter-
wijl de Zweed toch zware duels
had afgewerkt tegen de Joegos-
laafZivojinovic (2-5 achter in de
5e set), de Spanjaard Sanchezen
vrijdag nogtegen de Amerikaan
Agassi, diehem eveneens totvijf
sets dwong.

Zvereva met 6-0, 6-0 in 34 minuten verslagen

Steffi Graf in recordtijd
winnares open Franse titel

PARlJS—Natalja Zvereva
hield zich groot,maar de tra-
nen stonden in haar ogen. Ze
wist na de afstraffing van
SteffiGrafin definalevan het
dames-enkelspel tegen de
16.500toeschouwers rond het
court centrale van Roland
Garros wel watze moest zeg-
gen, maar ze kon niets uit-
brengen en lietde microfoon
ongebruikt. "Er kwam een-
voudig niets over mijn lip-
pen", zei de 17-jarige Sovje-
trussische, dieeen bijzonder
fraai toernooi afslootmet een
nachtmerrie: 0-6,0-6 in 34 mi-
nuten, onderbroken dooreen
uurtjeregen.

De struise, bijna 19-jarige
Graf, duldde geen enkele te-
genstand. Ze maakte 49 punten
en lieter slechts 13aanZvereva,
die dat slechts tweekeer aan ei-
geninitiatiefte danken had. Het
was de vlugste finale sinds het
begin van de open Franse titel-
strijd in 1925.

Hetrecord was in handen van
de Francaise Susanne Lenglen,
die in 1926met 6-1,6-0 won van
de Amerikaanse Kathleen
Browne. Diezelfde Lenglenbleef
nog wel in het bezit van de

snelste winst in een finale van
een Grand Slam-toernooi. In
1922 werd de 'Goddelijke' in
slechts 26 minuten Wimbledon-
kampioene. De Britse Dorothea
Lambert Chambers gingGraf in
1911 op Wimbledon voor in een
van de vier top-toernooien met
een winstvan6-0,6-0 in definale
over haar landgenote Dora
Boothby.

'SORRY'
"Sorry", zeiGrafeen paarkeer

na het 'vluggertje. Eerst troos-
tend tegen de zojuist afgedroog-
de tegenstandster (Graf later:
"Watmoestik anderstegen haar
zeggen?") ennadeontvangstvan
de 'Coupe Susanne Lenglen' en
een cheque van circa een half
miljoen gulden, tegen het pu-
bliek: "Het spijt me, dat hetzo
snel weer voorbij was. Parijs is
mijn lievelingstoernooi. Ik wilde
graag mijnbeste spel latenzien.
Volgend jaar kom ik terug en
probeer ik net zo goed te spelen.
Alleen misschien nietzo snel."

HUILEN
De arme Natalja Zvereva

stondop debaan hethuilen al na-
derdanhet lachen. Toen ze later

in de perskamer de vragen op
zich afgevuurdkreeg, kon zezich
maar heel eventjes goed houden.
De 'Minx uit Minsk' (Feeks uit
Minsk) mompelde: "Ik was niet
eens bijzonder nerveus. Het was
geen nachtmerrie. Ik speelde al-
leen erg slecht. Dit blijft mijn
beste toernooi tot nu toe. De
winst op Navratilova blijft mij
altijd bij. Ik wist, dat Graf erg
goedis."Waarna detranenvloed
nietmeer te stuitenwas en Zve-
reva zich ontdaan naar dekleed-
kamers begaf.

Grafrichtte deblik alweer op
Wimbledon. "Tja, het ging ver-
rassend snel. Ik geloof toch, dat
Natalja te veel met haar zenu-
wen te stellen had. Het is moei-
lijk een finale van een Grand
Slam-toernooite spelen alsjepas
zeventien jaarbent. Ik denk nog
maar niet aan een Grand Slam,
want op Wimbledon is Navrati-
lova weerfavoriet. Ikvoel mefy-
siek sterker daneenjaargeleden (
en ik geloof, datmijn forehand
krachtiger is gewordeh. lede-
reen zeihier tegen me, dat ik on-
mogelijkkon veliezenvan Zvere-
va. Dat heb ik opgevat als een
waarschuwing om gecon-
centreerd te blijven spelen.
Tenslotte had ze van een aantal
toppers gewonnen."

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoorde jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

ATLETIEK
(Road Runners ClubKörsou)
18.00-21.00 uur inschrijving voor de Schot-
tegatloop - RRCK-gebouw achter Trupial
Inn.

SCHAKEN
(SV Curagao)
20.00uur voortzetting wedstrijden - Maduro
Plaza.

FINALE
Indefinalekwam deZweedal-

leen in deeerstereeks in depro-
blemen. Leconte slaagde er toen
nog in zijn opponent onder druk
te houden. Wilander had vooral
geen antwoord op de snel gesla-
genvlakkebackhand vanLecon-
te. DeFransman leekbij een 5-4
voorsprong in dieopeningsset de
winst voorhanden tehebben. H.
sloeg wel weinig eersteopslagen
in, maar slaagde er met zijn
tweede service in, geholpen door
matig retourneren van Wilan-
der, voldoende druk uit te oe-
fenen.

Leconte ging echter aan flê
spanning ten onder. Hij verloor
zijn opslag en daarmee ook ei-
genlijk de partij. Wilander had
aan dieene mogelikheid departij
in handen te nemen voldoende.
Hij brak in de twaalfde game
nogmaals door de servicevanLe-
conteen nam daarnahet heft de-
finitief in handen.

Geholpen door de gebruikelij-
ke missers van de Fransman,
slaagde hij er in wat meer aan-
vallende activiteiten te ontwik-
kelen. Totdietijdwas degeboren
verdediger slechtssporadisch op
aanvallende aspiraties te be-
trappen geweest. Na die eerste
winst schakelde hij langzaam
om.

Voor Leconte was het toen al
afgelopen. Hij was geknakt door
de mogelijkheiddiehij hadlaten
liggen enkwam daarnooitmeer
bovenop. Wilander speelde goed
op de situatie in en binnen nog
geen uur spelen haalde hij zijn
derde Franse open tenni^titel
binnen.

De Zweed refereerde in zijn
toespraak tot het teleurgestelde
publiek aan de uitspraak van
Steffi Graf een dag eerder. "Ik
weet dat Steffi zich verontschul-
digdevoor de snellewinst. Ik doe
dat absoluutniet,want ikben te
blij dat het afgelopen is."
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Acht deelnemers behaalden vijfkampruis

Bosserswint de Nederlands
Antilliaanse Vijfkamp 1988
i Willemstad — w. Bos-s's is de winnaar van deNe-
derlands Antilliaanse Vijf-
Pamp geworden. Op het
patste onderdeel, develdloop, welke werd gewon-
den door de Arubaanse deel-nemerVanGinniken,bleefhij
!JWgrootsteconcurrent voorjjeeindzege,Bram Smit,byna

miutèn voor.
.Bij de veteranen deed Lub-J'erseen geslaagde aanvalop
ijeider Martina.Lubbers was
"Una twee minuten sneller
«an deleidernavier onderde-
j'en, Martina. Acht deelne-mers konden bij de prijsui-
treiking het hooggewaar-
deerdeVijfkampkruis inont-vangst nemen.

Met 22 deelnemers aan de
''art, -er had zich één gebles-

afgemeld-, maakte men
jjichopvoor de finale van de Ne-derlands Antilliaanse Vijfkamp
'988. Bij de senioren was deoorsprong van leider Bossers
"^gerekend in tijd slecht zeven
jondenop de nummer twee,
''"ut. Beide heren hadden in dev°orafgaande vier onderdelenelktweekeer gewonnen.

Met telkens een tussenperiodevan een minuutwerden de deel-nemers gestart, met dien ver-
j^ande dat de laagst geplaatste
''et eerst vertrok. Met een tijdvan 15 minuten en 18 seconden

Arubaansedeelnemer
*.an Ginniken dit onderdeel op
jjjnnaam. Toch stondhij niet in
Pet middelpunt van de be-'aHgstelling. Alle ogen waren
Bericht op hetduoBossers - Smit.

Het werd echter al vrij snel
'Uidelijk datBossers niets te
liezen had. Hij liep de 4kilome-
*r over het hauvelige parcours
jjchterhet zendstation Suffisantduidelijk sneller dan Smit. Met«en tijd van 16,39 bleefhij Smit
ö§,59) ruim voor. Om voor het
'ijfkampkruisinaanmerking te
*Unnen komen moest een tijdv&n maximaal 18 minutengelo-pen worden. De veteranen
bochten er twee minuten langer
°Ver doen.
Bij de veteranen werd ook nog

volopstrijd geleverd om de eind-
overwinning. Leider Martina
"'«d bij destart slechtseen gerin-
&voorsprong opLubbers, waar-aan bekend was dat deze een
_tere veldloper is. Dat bleek

danooktijdens dewedstrijd. Met
*entijd van 15minuten en 17 se-
indenbleef hij Martina(17,20)
liimschoots voor.

VIJFKAMPKRUIS
In totaal acht atleten kregen

het vijfkampkruis uitgereikt: L.
Ramakers, A.H. van Britsem, L.

W. Bossers, J.
Jeldhuis, A. Zwarteveen (twee-
debij develdloop op zeven secon-
den na de winnaar), R. Lubbers

en G. Martina.
Zij voldeden als enigen van de

23 deelnemers aan deminimum
eisen.

De einduitslag bij de Twee-
kamp is als volgt:

Jongens:
Categorie D: 1. D. Bekkenk:
1427;2.S.Strengholt:1106.
C: 1.K. Smit: 2120; 2. R. Melis:
2084; 3. W.Romer: 2048.
B: 1.M. Melis: 2285; 2. J.Romer:
2010; 3. J. Visser: 1130.
A: 1. G. Carlo: 2008; 2. R. Matze:
1600;3. A. Suart: 1048.
Senioren: A. Tolman: 1547; 2. F.
Suart: 859.

WINDSURFEN/MEDEBLIK— De Nederlander Marcel
Reintsema, twee jaar geleden
nog de voornaamste Neder-
landse kandidaat voor de Olym-
pische Regatta, is met de wed-
strijdsport gestopt.DeAlkmaar-
der, flink aan het gewicht voor
het werk op deplank, was achte-
rop geraakt in derace naar Se-
oul. Peter-Paul Tellier en Bart
Verschoor zijn hem voorbij ge-
streefd. Hij overweegt nu in een
FlyingDutchman te gaanvaren.

0-0-0-0-0
VOETBAL/BRUSSEL — Geor-
ge Kessler is door de Belgische
voetbal- journalisten uitgeroe-

Een tot de trainer van het jaar.

" e oefenmeester van FC
Antwerp, die de club van de
grond af optilde tot Europees ni-
veau, werd verkozen boven de
Hagenaars Aad de Mos (KV Me-
chelen) en Henk Houwaart
(Club Brugge). Oud-bondscoach
Raymond Goethals(Anderlecht)
werd vierde.

Dames:
Categorie C: 1. T.Fraai: 2020; 2.
W. Bekkenk: 1992; 3. Y. Lau:
1879;.
B: M. Schoop: 1912.

De eindstand bij de Vijfkam-
pers:

Senioren:
1. W.Bossers: 2954; 2. P. Berxs:
2643; 3. A.P. Smit: 2516; 4. A.
Doosjen: 2459; 5. L. Ramakers:
2395.

VGtfir3r_PT_*

1.R. Lubbers: 2901; 2. G. Marti-
na: 2723; 3. H. van der Huls:
1959.

Naafgelopen weekeinde
Sta Maria Pirates en Wild
Cats bekleden kop-posities

WILLEMSTAD — Sta Ma-
*iaPirates/Walle Constructi-onen Wild Cats/Banco diCa-
""ibe hebben zichinhet afgelo-pen weekeinde meester ge-
haakt van de koppositie in
""espectievelijk poule A en
Poule B van deAA-klasse ba-
seball. Om dit te bereiken
JJoefde de Sta Maria- ploeg
slechts" zijn ontmoetingmet

net laag geplaatste Sorpresa
Jn winst om te zetten, terwijl
Cats te doen had met een te-
Senstander van kaliber,
Jamelijk Royal Scorpions/
Maduro & Curiel'sBank. Dat
°leek ook uit descores: Pira-tes behaalde een 4-0 shutout
*ege, terwijlCats met denodi-ge moeite met 6-3 overeind
nleeftegen Scorpions.

Dit ondanks het feit dat Cats
in de eerste slagbeurt drie

Punten op het scorebord kon
°i_ngen, dankzij een slechte

van Scorpions-werperGlenElizabeth. Cats sloegzelfslechts
eén honkslag, maar kreeg twee

lopen, gevolg doortweewild
Pitches van Elizabeth welke de
'°pers in staat stelden de thui-
splaat te bereiken. Scorpions
herstelde echter zijn fout met
'^ccruns in de derde enéénin de
Rijfde inning,zodat dekansen in
*cpartij na vijf innings weer he-
emaal gelyk stonden.

Cats kwam echter in de zesde
*eeraan deleiding toen de wer-per van Scorpions, Rignald Mar-ina, nadat Elizabeth de wed-
strijd hadverlaten met alle hon-
den bezet voor Cats, aan de

slagman vierwijd
Saf. In de zevende inning liep
Cats verder uit tot 6-3 op onder

een honkslag van Myron
pijman, een sacrifice fly van de
derde honkman.

De eindcijfers waren als volgt:
6-6-4 voor Cats en 3-5-2 voor
Scorpions, met als winnende enverliezende werper respectieve-
lijk Reinier Polonius en Glen
Elizbeth. Polonius, die vanaf de
zesde inning werd vervangen
door HectorFrancinet,behaalde
daarmeezijn derdeoverwinning
van het seizoen. Zoals uit de
eindcijfers blijkt, was het aantal
honkslagen beperkt, maar aan
de anderekant gavendewerpers
samen niet minder dan achttien
vrije lopen weg. Opmerkelijk
was ook dat een totaal van 21 lo-
persop de honkenbleven steken.

Gistermorgen toonde Sta Ma-
ria-werper Richinel Isabella op-
nieuw in opperbeste conditie te
verkeren. Hij wierp een één hit-
ter, gafook slechtséénmaalvier-
wijd en schakelde elf slagmen-
sen via dries-lag uit. In totaal27'/3 inning heeft Isabella thansslechts één punt toegestaan (een
homerun)en twaalfhonkslagen.
Zijn 'earned average' is nu rond
de0.40 wat betekent dat hij per
negen innings minder dan een
'halve'run heeft toegestaan. Isa-
bella heeft tot nu toe vier over-
winningenopzijn naam staan.Evenals Cats zaterdagavond
tegen Scorpions, kostte het ook
Pirates gistermorgen weinig
moeite om in zijn eerste slag-
beurtal een3-0 voorsprong tene-
men. PitcherRonald Mademilla
zette de eerste slagman aan de
kant, gaf een vrije loop, maar
schakelde vervolgens de derde
slagman uit voordat derde hon-
kan Heinrich Wijman met een
kostbare fout de deur opende
voor een 3-run rally. Charlton
Cijntje, wiens slaggemiddelde
ruim boven de .400 punten ligt,
enRignald Jacobazorgden daar-
bij voor het slagwerk.Mademilla

deeddaarna echterzelfs de deur
dichten stond tot dezevende in-
ninggeen enkele honkslag meer
toe. In de zevende inning pas
maakte Pirates een 4-0 van op
onder meer een honkslag van
Norwin Moeskiet.

De eindcijfers waren als volgt:
4-4-3 voor Pirates en 0-1-2 voor
Sorpresa. De enigehonkslagvan
Sorpresawerd doorIrvingRedan
geslagen en wel in de tweede in-
ning. Ofschoon hij alsverliezen-
de werper eindigde, kan Made-
milla terugzien op een uitste-
kend optreden. Drie van de vier
runs die hij tegen kreeg, waren
'onverdiend' (het gevolgvan een
veldfout).

Zowel Pirates als Cats hebber
thans eenrecord van 7-3. Pirates
zitin poule A iets stevigerin het
zadel met een hele wedstrijd
voorsprong op Scorpions, terwijl
Cats een halve wedstrijd voor-
sprongheeftopStaRosa Indians.

Vierrode kaarten in hard duel
Cruzeiro de Brazil naar
finale om de Super Cup

BELO HORIZONTE—Cru-
zeiro deBrazil heeft dooreen
1»0winstopNacional uitUru-
guayzich geplaatstvoor defi-
nalevan deZuidamerikaanse
Super-Cup. Tegenstander
wordt daarin hetArgentijnse
Racing de Argentina.

Het eerste duel van twee we-
ken geleden werd een 3-2 over-
winningvoor Nacional uit Mon-
tevideo. De daar gescoorde doel-
punten zorgden er echter voor
datCruizeiro de Brazil doorging
naar definale.

Het zeer defensief spelende
Nacional hield in de eerste helft
Cruzeiro van scoren af. Slechts
drie minutenvoor rust zagen de
80.000 toeschouwers de beste
kans voor dethuisclub. Maarhet
schot op doel van spits Hamilton

werd door de Uruguayaanse
doelmanknap gestopt.

In detweede helft verhoogden
de Brazilianen de druk op het
doelvan Nacional. Toen hetver-
lossende doelpuntuitbleef, werd
het duel gaandewegruwer en de
Argentijnse scheidsrechter Ri-
cardo Calabriamoest handelend
optreden.

Het enige doelpunt viel in de
75e minuut en was een beauty.
De rechteraanvaller Robson, de
beste speler van het veld, ont-
snapte oprechts, kapte zijn te-
genstander uit, speelde daarna
debalmeteenklein lobjeover de
volgende verdediger heen, ving
debal weer op en schootonhoud-
baar in.

Het duel ontaardde daarna in
ietswatweinigmeermetvoetbal
had te maken. Omringd door
vuurwerk gingen een aantal spe-
lers met elkaar op de vuist. Het
resultaat was dat het duel met
negen spelers aan beide kanten
werd beëindigd. Hamilton en
Balu voor Cruzeiroen Oliveraen
Saldanhavoor Nacional werden
vroegtijdig naar de douche ge-
stuurd.

Het wanhoops-offensiefin de
slotminutenbracht in de88e mi-
nuut de laatste kans voor Nacio-
nal. De kopbal van de gevaarlij-
ke spits Vargas werd door de
Braziliaanse doelman Wel-
lington echtertotopluchtingvan
het publiek gekeerd.

...de absolute vijfkamp- winnaar
W. Bossers ontvangt hier zijn
prijs...

...winnaar bij de veteranen R.
Lubbers ontvangt deprijs uit

handen van kapitein- luitenant
terZeeß. Zuidema...

La Fama
SAVANETA—De sportac-

tiviteiten ter gelegenheid van
het vijftig-jarig bestaan van
Sportvereniging La Fama
worden morgen voortgezet
met veteranen- voetbal- en
bollas criollas- wedstrijden.

Het programma is als volgt:
voetbal: Budweiser Vets - Man-
sur (10 uur), Estrella Vets - Ayó
Vets(11.30 uur), Phoenix -Zeer-
overs (1.00 uur); bolas criollas
dames:Riunite - Mansur (11.00
uur), Papaya ranch - Zeerovers
(12.00 uur), Concorde - Rubies
(1.00 uur),Double Seven -CB Sa-
vaneta (2.00 uur), heren: Zeero-
vers - CB Savaneta 11.00 uur),
Double Seven - Charlie's Devils
(12.00 uur), Riunite - Mansur
(1.00 uur), Papaya Ranch - Ru-
bies (2.00 uur).

In laatste wedstrijd voor onderbreking
Centro Dominguito en Jong
Holland delen de punten

WILLEMSTAD — De
laatstewedstrijd vóóreen on-
derbreking van een drietal
weken in verband met de
voorbereiding van de natio-
nale selectie, is in een 0-0
stand geëindigd. Centro Do-
minguito/ Triple A, dat eve-
nals de selectie in internatio-
naal verband moet spelen in
het kader van het Concacaf-
toernooi voor landskampioe-
nen en sub- kampioenen, en
Jong Holland /Kodela, deel-
denop deze wijzebroederlijk
depunten.

DeDominguito- ploeg heeft de
krachtmeting met JongHolland
kennelijk niet willen benutten
alsgeneralerepetitie voor deuit-
wedstrijdvan zondag tegen Gau-
loise de Basseterre van Guade-
loupe. Men trad inelk geval niet
met de-kernploeg aan, maar gaf
er de voorkeur aan een aantal
topspelers te ontzien. Daarmee
is ook verklaard waarom er, van
Centra's kant in elk geval, geen
doelpunten vielen. Zonder die
spelers kon Centro in de eerste
helft geen vuist maken. Hierin
kwam in de tweede helft
enigszins verandering toen
Sherman Fonseca werd opges-
teld. Centro ondernam dubbel
zoveel doelpogingen, waarbij
echterFonseca zelfdetwee beste
scorings-kansen onbenut liet.

JongHolland speelde een goe-
deeerste helft, maar gafhieraan
geen vervolg in de tweede helft.
Op nogal verrassende wijze wer-
den zowel verdediger Sonny
Martina alsspitRobert Trinidad
uit de wedstrijd gehaald. Hetre-
sultaat dat trainer Ibi Jansen
vooral met dewisseling van Tri-
nidad beoogde, werd echter niet
bereikt.

Door de puntendeling tussen
de beide ploegen heeft SUBT de
eerste plaats behouden. Centro
heeft nu weliswaar eveneens zes
punten, maar speelde één wed-
strijd meerdanSUBT. JongHol-
land handhaafde eveneens zijn
positie alsderde, numetvijfpun-
tenuitvier wedstrijden. Na Jong
Holland volgen achtereenvol-
gens Scherpenheuvel, Victory
Boys en Undeba elk met vier
punten, JongColombia metdrie,
Sithoc met twee en De Koning
als laatste met nul punten.

In de eerste divisie behaalde
Hubentut Westpunt gistera-
vond een 2-1 overwinning op In-
dekor. Deruststand was 2-0.

De onderbreking van de com-
petitie staat in verband met de
voorbereidingvan de selectie.De
eerste wedstrijd tegen Antigua
wordt op 19 juni gespeeld. Ver-
moedelijk wordt nog in die week
decompetitie hervat.

Antilliaans kampioen Unde-

ba/NAC speelde gisteravond
reeds in MontegoBay (Jamaica)
zijneerste wedstrijd in hetkader
van het Concacaf- toernooi. Er
werd met 0-3 verloren van Sabe
United, een score die enigszins
geflatteerd genoemd mag wor-
den. De return wordt zondag in
hetSDK verspeeld.

NEW YORK — De uitslagen
van dewedstrijden, inhetafgelo-
penweekeinde gespeeld voor de
Noordamerikaanse baseball-
competitie, zijn:Oviedopromoveert

Murcianiet en
Mallorca wel
gedegradeerd

MURCIA — Real Murcia
heeft zich gehandhaafd in de
hoogsteklasse van hetSpaan-
se voetbal. Mallorca daaren-
tegen isgedegradeerd.

Murcia en Mallorca, zeven-
tiende en achttiende in de
Spaanse competitie, moesten
promotie- degradatie- wedstrij-
denspelen tegen denummer drie
en vier uit detweede divisie.

Voor Murcia liep deconfronta-
tie tegen de Madrileense club
goed af. De club speelde zondag
gelijk (1-1) in deuitwedstrijd te-
gen Rayo Vallecano. Thuis had
Murcia met 3-0 gewonnen.

Mallorcableefthuis op 0-0 ste-
ken tegenReal Oviedo.De eilan-
delijke ploeghad het eerste duel
met 1-2 verloren. Het is dertien
jaar geleden dat Oviedo in de
hoogste Spaanse voebaldivisie
aanwezig was. Mallorca's ver-
blijf op het hoogste niveau heeft
twee jaargeduurd.

#AUTOSPORT /LIME ROCK
De Nederlandse autocoureur
JanLammers is inLimeRock in
dezesderace voor destrijdom de
Amerikaansetitelvoor sportwa-
gens, ondanks een slippartij,
waarbij zijn auto een volledige
draaiom zijnas maakte, toch nog
als derdegeëindigd.De zege ging
naar de Amerikaan Brabham.
De Deen Nielsen bezet de eerste
plaats in hettussen-klassement.

0-0-0-0-0

National League:
CincinnatiReds - Los Angeles
Dodgers 5-2, San Francisco Gi-
ants - Houston Astros 8-2, New
York Mets - Chicago Cubs 6-5,
SaintLouis Cardinals - Phila-
delphia Phillies 8-1, Montreal
Expos - Pittsburgh Pirates 7-3,
SanDiego Padres - Atlanta Bra-
ves 6-5.

ZONDAG
American League:
Toronto Blue Jays - Boston Red
Sox 12-4, New York Yankees -
Baltimore Orioles 9-2, Detroit
Tigers - Cleveland Indians 6-2,
Minnesota Twins - Oakland
Athletics 4-3,Chicago WhiteSox- TexasRangers5-4,Kansas City
Royals - Seattle Mariners 7-3,
California Angels - Milwaukee
Brewers 6-5.

National League:
New Yoik Mets - Chicago Cubs
11-3, Philadelphia Phillies -
Saint Louis Cardinals 6-3,
MontrealExpos - Pittsburgh Pi-
rates 3-2, Los Angeles Dodgers -Cincinnati Reds 5-4, Atlanta
Braves - San Diego Padres 3-1,
San Francisco Giants __uston
Astros9-3.

Eric Gerets
geblesseerd

EINDHOVEN — Eric Ge-
rets zal zondag niet in actie
komen bij de interland- wed-
strijd lussen Denemarken en
België.

Derechtervleugel- verdediger
van zowel PSV als het Belgische
nationale elftal kampt sinds de
finale vandeEC Imeteenrug-en
liesblessure.

De problemen aan derug van
de Belg ziin niet ernstig. Na het
duel openbaarde zich echter ook
een kwetsuur aan de lies, waar-
van de ernstzich pas deze week
na onderzoek bij de Belgische
specialist Martens duidelijk
werd.

Eenzelfde kwaal belette Ge-
rets vier jaargeleden, toen hijbij
AC Milan speelde, geruime tij-m actie te komen. De Belg ver-
wacht bij de start van devoorbe-
reiding vanPSVvoor het seizoen
1988-1989 weer fit tezijn.

ZATERDAG
AmericanLeague:
MilwaukeeBrewers - California
Angels 1-0, Chicago White Sox -
Texas Rangers 10-8, Oakland
Athletics -MinnesotaTwins 6-4,
Detroit Tigers - Cleveland Indi-
ans5-2,Kansas CityRoyals -Se-
attleMariners 4-3, TorontoBlue
Jays-Boston Red Sox 10-2, Bal-
timore Orioles - New York Yan-
kees 7-6.
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Vragen aan BC over vrijwilligers
WILLEMSTAD—Ineen open

brief aan de overheid heeft Rein
Persaud, in hoedanigheid van
sportleraar, enkele vragen ge-
steld naar aanleidingvaneenra-
dio programma waarin enkele
ambtenaren verbonden aan Se-
drekoeen uiteenzetting en over-
zicht gaven van het sport- beleid
van Sedreko.

De eerste vraag van Persaud
heeft betrekking op het gegeven

dater door Sedreko jaarlijks een
bedrag van50.000 gulden wordt
uitgetrokkenvoor een 20tal vrij-
willigers die onder begeleiding
van een 'sportleider' meehelpen
in de verschillende wijken bij di-
verse sport- activiteiten.

Dat komt neer op een kleine
200 guldenper maand voor deze
vrijwilligers. Maar hoe staathet
met de60 vrijwilligersvan de af-
deling JeugdZaken die in de ver-
schillende wijken zeer actiefzijn
bij het organiseren en begelei-
denvan sport en spel activiteiten
en bovendien op eigen initiatief
cursussen volgenom hunkennis
te vergroten en daar geen ver-
goeding voor krijgen. Er dient
volgens Persaud een lijn getrok-
ken te worden voor allevrijwilli-
gers.

Uit het programma blijkt, al-
dusPersaud, dathetbedrag van
50.000 gulden dat Sedreko be-
schikbaar heeft voor haar vrij-
willigers even hoog is als het be-
drag dat Jeugd Zaken beschik-
baar heeft voor het verrichten
yan,volgens hem zeergeschikte,
activiteiten op sociaal, cultureel
en religieus terrein onder de
jeugd. Hierdoor is het onder
andereonmogelijk omvoor de60
vrijwilligers een of andere vorm
van vergoeding te bedenken.
Zijnvraag is danook of de subsi-
die van deze laatste instantie
niet verhoogdkan worden.

In brief vraagt Persaud of het
mogelijk is of derest van de me-
dia ook de informatie over het
wel en wee bij Sedreko toe ge-
stuurdkankrijgen enniet alleen
hetradio- station waar het ge-
sprek van de Sedreko- ambtena-
ren werd uitgezonden het recht
krijgt om deze informatie te ver-
spreiden. "Omdat ditnamelijk in
het algemeen belang is", stelt
hij. Zijn laatste verzoek betreft
de ambtenaren van andere de-
partementen om ook meer open-
heid van zaken te geven via de
media.

WILLEMSTAD- Nadat de
waarnemend secretaris van de
Raad vanMinisters, mejuffrouw
M. Jacobs, de voorgeschreven
eedsformule hadvoorgelezen leg-
deBetto Thomas in handen van
de gouverneur van de Neder-
landse Antillen de eed afals lid
van de Staten van de Neder-
landseAntillen.

Bij dezeplechtigheid waren te-
vens aanwezig, de ondervoorzit-
ter van de Staten, S.G. Soliana,
de griffier van de Staten, M.C.
Gruning, dedirecteurvan hetka-
binet van degouverneur, JAB.
Janus, en het wnd. hoofd van de
Regerings- voorlichtings dienst.

Foto: vlnr gouverneurRomer,
de heer Soliana, mrGruning en
Betto Thomas.

Politie delegatie
naar Interpol
Conferentie

WILLEMSTAD— Op voor-
stelvan deministervan Justi-
tie, mr Ivo Knoppel, is de
Raad van Ministers in de
gisteren gehouden vergade-
ring akkoord gegaan met de
afvaardiging van driepolitie-
functionarissen van het
Korps Politie Nederlandse
Antillen naar de zevende 'In-
terpol Caribbean/Central
American Conference', die
van 15 totenmet17 juniin Pu-
erto Rico gehouden zal
worden.

Alle landen van het Cari-
bische gebied zijn thans aange-
slotenbij Interpol(International
Criminal Police Organization).
De conferentie, die om de twee
jaarplaats vindt, wordt gehou-
denom deregionale politiële sa-
menwerkingmeergestaltete ge-
ven. Onderwerpen die tijdens de
conferentieter sprake zullenko-
men, zijn ondermeer de illegale
handel in verdovende middelen
in de regio, andere vormen van
misdaad in deregio, telecommu-
nicatie en samenwerking.
Hoofdinspecteur W.A. Twee-
boom, inspecteur eerste klasse
S.J. Zaandam en hoofdcommies
R.Th. James, Interpol functiona-
ris zullen aan deze conferentie
deelnemen. De delegatie- leden
reizen op 13 juninaar Puerto Ri-
co af.

Studenten in Peru
massaal opgepakt

LIMA—Bij een protest- be-
togingin dePeruaansehoofd-
stad zijn vrijdag vijfhonderd
studentenopgepakt.

Vier bussen met driehonderd
studenten welke onderweg wa-
ren naar de betoging werden
door de politie onderschept. De
andere tweehonderd studenten
werden opgepakt tijdens beto-
gingen op het terrein bij twee
universiteiten. De aangehouden
studenten zouden na controle
van hun identiteits- papieren
weer worden vrijgelaten.

JERUZALEM — De Israëlische
reservist Stemkerverklaardegezien
te hebben hoemilitairen 25Palestij-
nen, onder wie een minderjarige,
ernstig mishandeldentijdens eenrit
in een leger- bus. Zijn geschreven
verklaring isvoorgelegd aan Defen-
sie- ministerRabin. Een militairhof
veroordeelde een soldaatwegens het
dodenvan een Palestijn in bezet ge-
bied. De strafmaat wordt later be-
paald. Voorlopig komt de Neder-landse premier Lubbers nog niet
naar Israel.

Minister waarschuwt voor
nieuwe verwoestende oorlog
Uiterst sombere Shultz over
Israëlische bezetting kritisch

JERUZALEM—De Ameri-
kaanse minister van Buiten-
landse Zaken, George Shultz,
heeft zondag tijdens het
kortste van zijn reeks bezoe-
ken aan Israël — in totaal ze-
ven uur — de landen in het
Midden-Oosten beschuldigd
van onverzoenlijkheid en ge-
waarschuwd voor een nieu-
we oorlog in het gebied. Hij
bekritiseerde Israël voor de
voortgezette bezetting van
Arabisch grondgebied.

De Israëlische premier,
Yitzhak Shamir, kon zondag
slechts twee uur vrijmaken voor
besprekingen met de Ameri-
kaanse bewindsman, die tijdens
een rondreis langs Egypte, Jor-
danië en Israël opnieuw steun
tracht te verwerven voor het
jongste Amerikaanse initiatief
voor deregio. Kort na aankomst
spraken Shamir en Shultz el-
kaar eenuur enkort voor Shultz'
terugkeer naar Cario hadden de
bewindslieden een tweede ont-
moeting. Tussendoor voerde
Shultz oveileg met de Israë-
lische minister van Buiten-
landse Zaken, ShimonPeres, en
met anderepolitici.

'SCHOFFEREN'
Dat de besprekingen zo kort

waren, werd officieel ge-
rechtvaardigd met hetvertrek
van Shamir, zondagavond, naar
New York, waar hij de ontwape-
nings- conferentie van de Vere-
nigde Naties bijwoont. Maar
anderen zagen erkwade wil van
Shamir in. 'Jerusalem Post' be-
schuldigde de premier ervan het

hoofd van deAmerikaanse diplo-

matie te "schofferen" en zelfs
Shultz te hebben trachten te -
overreden helemaal niet te
komen.

In zijn somberste verklaring
tijdenszijnvier jongstebezoeken
aan Israël, sinds hij in februari
zijn vredesinitiatief lanceerde,
zei Shultz: "Demografische en
economische problemen worden
steeds ernstige:. De verbreiding
van lange- afstandsraketten en
chemische wapens dreigt toe-
komstige conflicten veel ver-
woestender te maken. Inder-
daad, devolgende oorlog "Na
een pauze, zei de minister: "La-
ten we zorgen, dat er geen vol-
gende komt".

RISICO OORLOG
Shultzleekvastvan plan deIs-

raëliërs met de neus te drukken
ophetrisico van een oorlog alsze
kiezen voor onverzoenlijkheid.
"We willen elke oorlog vermij-
dendienietzal zijn als devorige,
Omdat er meer slachtoffers zul-
len vallen en het conflictmoeilij-
ker in de hand tehouden zal zijn.
Deze realiteiten verhogen de in-
zet voor de betrokken partijen
dramatischen maken dat detijd
niet langerwerkt in hetvoordeel
van eenregeling", zeihij.

In zijn duidelijkste afwijzing
van premier Shamir, dieweigert
bezet land "teruilen" voor vrede,
zei Shultz: "De voortdurende be-
zetting van de Palestijnse
rechten is een doodlopende weg.
Het geloof, dat dit kan voortdu-
ren, is een illusie". Shultz' vre-
desmissie kreeg zondag een
nieuwe klap nadat het Israë-
lische hooggerechtshof akkoord

gingmet het besluit van Shamir
omMubarak Awaduit te wijzen-
De Verenigde Staten hadden Is-
raël opgeroepen Awad, een Pa-
lestijnseactivistvoor geweldloos
verzet met een Amerikaanse
paspoort, niet tedeporteren.

Om de toenemende Ameri-
kaanse bezorgdheid voor de
mensenrechten in de bezette ge-
bieden te demonstreren, had
Shultzzondag zijnstaatssecreta-
ris voor de Mensenrechten, Ri-
chard Shifter, meegenomen. De;
Israëlische minister van Defen-
sie, YitzhakRabin, erkende zon-
dagna een gesprek, dathij en de
Amerikaanse bewindsman het
niet eens waren over demensen-
rechten in de bezette gebieden.
"Zondertwijfel hebben deminis-
ter en zijn gevolg bepaalde me-
ningsverschillen met ons over de
bedoeling en de interpretatie
van de mensenrechten", zei Ra-
bin. Maar yolgens de minister
werkt Israël nauw samen met
het Rode Kruis en Amnesty In-
ternaitonal over deze kwesties.
Hij zei, dat Washington begrip
heeft voor de noodzaak totmaat-
regelen om orde en recht te her-
stellenen hetgeweld in debezet-
tingszonete bestrijden.

AEROPUERTOREINA BE-
ATRIX — De drugshonden van
deAmerikaanseDEA hebben een
druk weekeinde achter de rug-
Zoals deAmigoe berichtte wer-
den zij zaterdagmorgen ingezet
voor een onderzoek — voorname-
lijk van containers—indehaven■
Zondagmiddag twee uurwaséénder honden (zie foto) bij aan-
komstvan deAvianca uitColom-bia op de luchthaven aanwezig.

Lezing in de UNA
Wilson Garcia: aan handen

en voeten gebonden
INHETKADER van deCo-
le Debrot- voordrachten
hield Wilson Garcia,leraar
aan de Akademia Pedago-
giko Kórsou, zonda-
gochtend een lezing over
zqn schilderkunst. Hij pro-
beerde daarinonderwoor-
den te brengen, datwaar-
van hij zelf zegt dat het
woorden doetvervagen en
verdwijnen, namelijk hoe
hij tot uiting brengt wat
hem in demens fascineert*
dehandelingen diehij doet
en ondergaat. Handelin-
gen niet als illustratie,
maar als echt een li-
chaamstaal, als vervan-
gingvanhetwoord.En hoe
hij in zyn uitbeeldingen de
essentie daarvantracht te
benaderen.

Juist omdat hij ervan uit-
ging, dat zijn woorden, die
overigens de toehoorders te-

femoet vloeiden, niet toerei-
end zouden zijn, bracht hy

dia's meevanzijnschilderijen
en voor het geval de techniek
hetafzou latenweten,ook en-
kele schilderijen.

Daarnaast vertelde Garcia
over de wording van zijn
postzegel- ontwerpen, zijn
trots op deeerste, maar over
de problemen van en dekri-
tiek opdevolgende.

Mensen tekenen en
schilderen vereist studie, mo-
dellen tekenen, maarookstil-
levens. Aan dehandvanvoor-
beelden liet Garcia zien hoe
hij zich eerst alleen waagde
aan torso's. Handen, voeten
en hoofden warente moeilijk.
Door te studeren leerde hij
steedsbeter tekenen, handen
envoetenkwamen centraalte
staan, als uitdrukkinpvorm
van mensen. Hij maakte een
serie schilderyen van musici,
waar onder de benta-speler,
een koehoornspeler, en een
klarinettist. Hetkomt hierbij
aan op demondstand en opde

handen. Ook kleur isbelang-
rijk. Hij maakt veel gebruik
van bruinen en gelen,
aardkleuren invele nuances.

Het emotionele proces van
vorm en kleur versterkt de
schoonheid, geeft spanning
en dynamiek weer die de
mensteweegbrengt inhetzijn
met de aarde. Garcia herkent
zichzelf erin, zijn verdriet en
zijn geluk. Schilderen is be-
wonderd zijn, zien en voelen
en op deze manier maakt de
schilderzichzichtbaar aan de
ander.

Wel vroeg Wilson Garcia
zich af of die ander zich ook
zichtbaar maakt aan hem.
Want allensamenvormen wij
schakels in het cultureel- ar-
tistiek zijn, als dccl van de
kosmos.

Garcia schildertfiguratief.
Datis zijnpersoonlijke keuze.
Abstract is moderner, ver-
klaart hij,maarkunst is meer
danvorm alleen. Het is debe-
tekenis achterdevorm diebe-
langrijk is en die betekenis
geeft aan wat de kunstenaar
voelt en ervaart. De kunste-
naar blijft zoeken naar de es-
sentie vanhetzijn. Dit laatste
legde Garcia uit naar aanlei-
ding van de dia van zijn
laatste schilderij, een groep
figuren in geel en rood, dat
laatst enkele dagen in Galle-
ry Eighty-Six tentoongesteld
werd en hij vroeg zich hierbij
af: "Waarheen hij op weg
was"?

Een retorische vraag naar
welk antwoord hij zelfeven-
zeer benieuwd was als zijn
toehoorders. Het was een in-
teressante en geslaagde le-
zing.

De volgende Colé Debrot-
lezing is over veertien dagen,
ook op zondagochtend en zal
gehouden worden door Wim
Rutgers.

NELCASDVIIRI
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&-&*£& INTERNATIONALE
RECREATIE CLUB

Bent U prijsbewust? Dan reist U natuurlijk met de I.R.C.
Wij bieden U meer aktiviteiten voor Uw geld. Onze reizen
zijn nauwkeurig gepland en goedkoper. Vergelijk de prijzen!
COSta RiCCU 10 juli-18 juli 1988 9 dagen/8 nachten

prijzen per persoon: OPTIONAL TOURS:
1 persoon in een kamer f1.795- Irazu/Orosi f1.40- p.p.
2 personen in een kamer n.600. p 0 ft.2B.- p.p.
3 personenïn een kamer f1.555. Ojo de Agua fï.3o.- pp
Kinderprijs 2-11 j. samen 2 volw. f1.420. Lunch any tour f1.10.-p p
Vliegticket Alleen t1.375.

Ons reispakket houdt in:
a. Reisbiljet met vliegtuig heen en terug d. Hotel tax en tips airport
b. 8 nachten hotel Europa. e. transfer airport hotel vice versa
c. Welkom cocktail met Folcloric groep. f. city tour g. alleen passage

CctraCCLSiElke donderdag en zondag (verder elke dag van de week
Vanaf 3 juli 1988 tot en Inbegrprw; retourtickrt, transport airport/holel tips hotel en 10%
met 2 september 1988 prijzen per persoon: 9°vern. tax
Bijvoorbeeld: «. , __T, __..__.Sgl. Dbl. Tpl. K'nd. Quadr.
2 sterren hotel 4 dg/3 nachten f1.265- f1.235- f1.225- f1.175-
.-3 sterren hotel 4 dg/3 nachten 290.- 245.- 230.- 185.-
-4 sterren hotel 4 dg/3 nachten 400.- 310.- 280.- 200.- f1.265-. verzorgen 2, 4. 5 en 7 nachten reizen naar CARACAS, MERIDA,

PUERTO LA CRUZ, MARGARITA enz., alsook in combinatie.

MCWCLCaihO: 7 juli-2 september 1988
Vv 4 dagen/3 nachten alles inbegrepen
V 2 personen in een kamer f1.350 " p n
* 3 personen in een kamer f1.300- p p

Kinderen met ouders in een kamer f1.134-
.-11

Miami I Orlando I U.SJI:
Ét_____ 12juli-25ju1i1988 -14 «Jagen 13 nachten

Jï 22 juli-4 augustus 1988 -een compleet reispakket

'i* \\ '■_¥ 2 personen m een kamer f1.1.325- p.p... -«^^^^J "* personen in een kamer f1.1.250- pp

a^^^^^Pk 4 personen in een kamer f1.1.200- pp
Kinderen tussen 12 en 17 jaar f1.1.100-.met ouders in een kamer fl. 650.-

NCW York: GELDIG: vanaf 6 juli 1988
/x Alleen tickets geldig voor 30 dagen

V 1 "* fTjr van maandag tot vrijdag
m__\____w' '" **"*■ per Persoon f1.612-. 12 juli-26 juli 1988 15 dagen

"^_mf\~\ MEXICO CITY - ACAPULCO - TAXCOM J \ \ GUANAJUATO - GUADALAGARA - MORELIA .
\ 's^ 2 personen in een kamer f1.1.425- pp
V"^ 3 personen in een kamer f1.1.375- pp
\ Kinderen met ouders in een kamer fl. 725.-

--Nederland: 7 m~ 3 november 1988
alleen tickets
Geldig: 5 weken tot 4 maanden

jtoK* R.T. per persoon f1.1.262-. per persoon fl. .838.-
R.T. per kind fl. .837.-- per kind fl. .560.-

-**^ Baby vrij
Reserveer Uw reis op:
ARUBA: Tel 21447 - 23156 - 24518
BONAIRE: Tel 4383 - 8742 - 8730 - 6265
CURACAO: Tel 73149 - 53524 - 53207 - 84694 - 75792 - 674998 - 43365.

J HOGES
ELECTRICITEITS REKENING?

Oplossing //MMA
TheWalkLite 411
Brandt 's avonds S
en gebruikt geen £
electriciteit. 3
Binnenkort verkrijgbaar. £

«GOBIERNU DI KORSOU
SERVISIO DI AGRIKULTURA,

KRIA DI BESTIA I PESKA
(L.V.V.)

Hefe di Servisio di Agrikultura, Kria di Bestia i
Peska (L.V.V.) ta partisipa kv despues di dia
9 di yüni 1988, por bati i inula maishi solamente
«egun sita.
Pa tralia sita por yama öf pasa na e dependensia di
e Servisio na Wambo, durante oranan di ofisina.
Number di telefön ta: 641664.

E Hefe meiishoiia,
Dept R.P. Ing. M. Joubert, interino.

-
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ANg_g>A Stichting van hetWrt Gele Kruis / ■% M^ \Ê\ ■ /Q/^X^A Stichting van hetWit GeleKruis /(tlOÖirfl voor Gezinsverzorging L HJ * [IJ JKjk UiVQ/T voor Gezinsverzorging j?'
\WW I "KuidopaFamia" 10 jaar f ___L m *✓* A V ■^%''* W^V «KuidopaFamia" 10Jaar $\
■/^ Proficiat I w* # / Masha Pabien I |

/ en dank voor het vele goede Ë W^ |^"% __^"W.__ "■ _^"1_ / ,__i^ :^_«_^^ /l/ werkten behoeve van f Vk\\\\ Vk / efl fIOQ VelC JQrCfl. f
/ onze gemeenschap gedurende Ê ËL J_L __L __L L / #/ de afgelopen 10 joor. |? / ,—> Jf

/ m^_a^f/_^
*^ ±* " Ë / / [ fet^. Stichting WitGele Kruis If

föiwJÈ S°roptimiSteil I / E^Q vaar Wijkverpleging I j
/ Club Curacao 3 / I "Prinses Margriet" f

’ 10-jorigbestaan. f «■■■^" :I__W^_^Ml_____^«M^"p"" ’ fantastische Werk f I

l'/ÊL-mm HOSPITAAL f /S* 1ö SHeMing <)00r
/^x / /rSt?^ / J

/iPf SSH /WV Gezinsverzorging (ÉÉf) / / I
’ IUKA^AU B v / KIWANIS CLUB PISCADERAf

' "—--J sS^oJ^n.^ een driejarige cursus heeft genmetdegezinsvemrg^: =
zorging TSuido pa Famia' gevolgd kan het huishouden gehouden. Deze werkbespre-
valt onder het Wit Gele zelfstandig leiden. Aan haar kingen zijnbedoeld om de be-
Kruis en heeft als doelstel- worden diverse taken toe- geleiding zo functioneel en Z

i 7 ling: tijdelijk hulp bieden vertrouwd waaronder huis- optimaal mogelijk te laten _—. ■ «
XS*—Ox / aan gezinnen,die door het houdelijke werkzaamheden, geschieden y sj ,Z

A^^^rOk Stichtingvan hetWit Gele Kruis L wegvallen van degene die verzorging van de kinderen „ directrice/ maat- /^sc>>^\ Lcn/OOifT 1 voorGezlnsv6r*>"-glng
IA . M het huishouden voert, in en deoverige gezinsleden zo- schaDDeliik-werkster of ad- f>. nhrTI Stichting van het Wit GeleKruis A . M=k%P^J "KuidopaFamia" 10 jaar f nood verkeren Men be- mahler t"" bï'& lun^SrS^A^- \MM) j -or Gezinsverzorging 10 jaar f,

VS VW f oogt met deze hulp het ge- moed^ wordt gedaan en het taktpersonen die ok rege l- V^T^V "KuidopaFamia" f \MLfo^ f zinzooptimaalmogelijkte verzorgen van de zieke. Ook matf g huisbezoeken afleg- &^ f/ m latenfunctioneren. heeftzebijkomende taken zo- Wanneer er zich proble- Ij/ f als deopvang en hetbegelei- men voordoen of over per- / f Z/ Nü£S)eleiaren toewenst. Ë HULPVERLENING denvan degezinsledenenhet soonlijke zaken wil praten / PROFICIAT^ f =/ INOgveiejarawo^^iu».. « Door deStichting wordt er transporteren van de zieke danka
J
nmente allentijdeeen / l KVJI I^l/Al . f

/ '*:. .« f kortdurende en langdurende naar de dokter en therapie. beroepop hen doen. / f/ N\)ljvJensenU>Jeel f hulpverleend. Op grond van bijzondere FF / v .^11 noo- f/ sterkte bii de uitOoerino- Jf De kortdurende hulpverle- omstandigheden zoals handi- FINANCIEN / ; wlj^Olsenunog a
/ o^lK^_il.^Svï f ningwordtgegevenaandege- capsvandehuispnoten.ern- De Stichting wordt door de / N>ele SukseS\>olte jarentoe!
/ >Jan UW moeilijke, dOCh M nen die dooreenkort ziekbed stige ziekten, slechte woon- eilandeliike overheid gesub- / Ë "/ mOOie taak. § niet in staat zijn om voor omstandigheden en diverse sidieerd \an dehandvanhet / f/ È zichzelf en/of hun gezin te sociale problemen. gezinsinkomen wordt een te- / fL_^^X K zorgen WFRKTTTnFN gemoetkoming in de kosten / c^|^^^ Rotary fl/&E3r%\ A n 1/ M Langdurende hulpverle- W_.Ktt.lldUl__N gevraagd dievariëren tussen / cflJ£j VI? y M

,/«feAr_ l#.B»V« f ningwordtgegevenaanchro- De gezinsverzorgster f.0.75 enf.50,-per dag. / s§>©<3|g Chlb of f£I3__l 9 «„Taitli.«jam» E s^aeken omhun instaat werkt8 uren per dag en max- / */^r^ffS VjIUU Ui f/WjrWpT^BontdJll^ad^ te stellen in hun eigen omge- imaal 5 dagen per week. De medewerkers van de / 7%Ai#V Purdrsn I/ tSS;^ denEnfermeria M ving te blijven en om hun in werktijden variëren tussen Stichting hebben een aan- / VüffiS* d^ctU kj
I N^g>(^ jf de gelegenheid te stellenper- B^ooen4^ü. sprakelijkheids-verzeke- / Ëc f manentehulptezoeken.Voor De gewerkteuren worden da- Deze verzekering is uit- L- rMJ

_m»..qm»i!___a_,

dezehulp is wel eenmedische gehjks bijgehouden op sluftend bedoeld voor schade -indicatie vereist. werkbriefjes en voordat de di {i h normaie kle ine =1verzorgster naar huis gaat gelukjes beschouwd
_. 7 AANMERKING wordthetbriefje dooreenvan J

/ "\/ / leder gezin waar behoefte de gezinsleden afgetekend. X^~~^\l "
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Donatie Zomerzegels voor Statia

Pickup voor hospitaal
SINT EUSTATIUS - Op 22

mei overhandigde de presi-
dent van Cede Statia, mr.
Ishmael Berkel, officieel de
sleutels van een Mitsubishi
pickup aan dokter Bakker,
hoofd van het Queen Beatrix
Medical Centre op St Eusta-
tius.

Aanwezig waren de vice-
president van Cede Statia, Deb-
bie Brown, en andere leden van

Cede Statia, Hetty Misser verte-
genwoordigster van Curagao, en
een gedeelte van het personeel
van het ziekenhuis.

Gedurende het laatste bezoek
aan St Eustatius van mevrouw
Westerveld van de Zomerzegels
werd voor Statius een bedrag
toegezegd van vijftienhonderd
gulden, waarvan deze pickup is
aangeschaft. Sede Antiyas be-
middelde hierbij.

Antilliaans verhaal voor Statia
SINT EUSTATIUS — Door

Miram Schmidt en Ellis Lo-
pez, vertegenwoordiger van
deFoundation Broadcasting
Network (FBN) op StEustati-
us, werden twee exemplaren
van het 'AntilliaansVerhaal'
overhandigd.

Eenkopie werd aan de gedepu-
teerde van Cultuur van St Eus-
tatius overhandigd aan Erl

Merkman, terwijl eentweede ex-
emplaar aan de vice-president
van de Gertrude JudsonLibrary,
Naida Lester, werd gegeven.

Het boek is de versie van een
documentatie die geproduceerd
werd door deFBN in samenwer-
king met de NOS, TeleCura§ao
en TeleAruba. Aanwezig waren
de plaatsvervangend gezagheb-
ber, J. Lens, en leden van de bi-
bliotheek.

Op SintEustatius:
Houtbewerking-geslaagden
SINT EUSTATIUS — Voorhet eerst dit jaar heeft de

Gwendolyn van Put-
tenschool op Sint Eustatiusdeelgenomen aan het lande-
lijk examen LTS Houtbewer-ken A-stroom.

De drie kandidaten die opge-
gaanwaren, zijn: V. Canword, J.Hassell, N. Schmidt. Zij slaag-
den alle drie.

Tevens werden er examens af-
genomen voor LTS P-stroom

Houtbewerken. Dit examen
werd reeds eerder afgenomen op
Statius. De acht kandidaten die
opgingenen slaagden, waren: M.
Hook, K. Lijrock, S. Merkman,
M.Redan, S.Redan, A. Rhoda, J.
Suarez,C. Tearr.

Huis afgebrand
op Sint Estatius

SINT EUSTATIUS - Op 31
mei 's nachts omelfuur brandde
een huis aan de Tijgerweg af. De
vermoedelijke dader is ingeslo-
ten. Een en ander gebeurdezeer
waarschijnlijk na een hevige
woordenwisseling.

Statia naar CTRC
SINT EUSTATIUS —De

workshop, die door het CTRC
(Caribbean Tourisme Research
Centre)in Martinique gehouden
werd, isbijgewoond doorgedepu-
teerde van Toerisme, Earl
Merkman, en hoofd van het toe-
ristenbureau JamesMaduro.

Deputatie Julianafonds
op bezoek

SINTEUSTATIUS—Vanwe-
ge hetveertig-jarig bestaan van
hetKoningin Julianafonds be-
zochten de heer en mevrouw
Dutman StEustatius.

Verschillende landbouwpro-
jectenwerdenbezocht. Ookwerd
een bezoek gebracht aan de
Children's Inn en deBussy Bees.
Beidekinder- opvangcentra kre-
gen elk eenbedrag ad 2.500 gul-
den toegezegd uit het Koningin
Julianafonds.De gemeente Em-
men in Nederland deed een doos
educatief speelgoed cadeau aan
deBussy Bees.

Evangelisatiecampagne
van

Adventisten
SINT EUSTATIUS — Van 29

mei tot en met 10 juniwordt in
een grote tent op Newston's Pas-
ture door de Zevendedags- ad-
ventistenvoor de mensen van St
Eustatius 'The Abundant Life
Bible Crusade 1988' gehouden.
Deze wordt gepresenteerd door
VincentA. David, bible lecturer
en evangelist.

Doodslag op Statia
Buitenlandse beheerster
van bar om leven gebracht

SINT EUSTATIUS - Op 2
junidonderdagnacht omvier
uur kwam een melding bin-
nen, dat een vrouw al bloe-
dend op de binnenplaats van
haar bar 'Yarafi' aan de
Kerkweg werd aangetroffen.

De politie was meteen ter
plaatse en trof een 45-jarige
vrouw aan (van de Dominicaan-
se Republiek) hevig bloedend
met zware verwondingen aan
het hoofd, gelaat en lichaam. Zij
verkeerde in bewusteloze toe-
stand en werd per ambulance
naar het ziekenhuis vervoerd.
Vervolgens is zij 's ochtends met
een charter naar St Maarten
overgebracht.

Naar aanleidinghiervan wer-
den vier vermoedelijke daders
aangehouden en verhoord. Drie
van hen werden naverhoor weg-
gezonden. De manD.C., geboren
op Aruba, werd na verhoor op-
gesloten. Bij verder onderzoek
verklaarde D.C. weliswaar dat
hij in de war was geweest, doch
niets van de mishandeling af te
weten. Later in denachtbekende
hij devrouw slechts vast te heb-
ben gepakt. De vrouw, die echter
in kritieke toestand en in coma
verkeerde, kwam 3 juni aan de
opgelopen verwondingen te

overlijden. Het stoffelijk over-
schot werd door de officier van
Justitie in beslag genomen.

Lucie stond beke_d als een
rustige vriendelijke vrouwdie de
bar aan deKerkweg runt. Zij
woonde alenkelejarenop StEus-
tatius.

WILLEMSTAD-Op uitno
ging van Kentucky Fried Cn
ken waren de kandidaten &
Miss TeenageCuragao afgelo}
zaterdag te gast bij dit 'fast fo
restaurant in Otrobanda, uit
de deelneemsters een maalt
kregen aangeboden.

Foto: Dekandidaten voor M
Teenage Curagaoen demanu
vanKentucky FriedChicken-

Bezoek Cede en
Totolica in verband
metjeugd-project

SINTEUSTATIUS — De di-
recteur van Sede Antia,
P.T.M. Sprockel, en de presi-
dente van Totolika (stichting
Zorgvoor geesteüjkgehandi-
capten), Aminta daCosta Go-
mez- Sprockel, arriveerden
op St Eustatius.

Hun bezoek stond in verband
met het opzetten van een nieuw
project genaamd 'EarlyStimula-
tion' voor kinderen. Besprekin-
gen werden gevoerd methet Be-
stuurscollege. Aanwezig bij de
besprekingen waren Minerva
Pantophlet, Kermit van Putten
en Hetty Misser, vertegenwoor-
digster van Curagao. 's Avonds
werd omstreeks acht uur een
filmover gehandicaptengetoond
in het Community Centre.

Omplaats te maken voorAvelino Cecilia

Monchin Soliana bereid
af te treden als Statenlid

KRALENDIJK— De contr-
overse tussen waarnemend
partij- voorzitter van de Par-
tido Democratico Bonairiano
(PDB) Avelino Cecilia en het
Statenlid voor de PDB diete-
vens defunctievanvice-voor-
zitter van de Statenbekleedt
S.G. (Monchin) Solianalijkt te
zijn opgelost. Soliana is be-
reid zijn zetel ten gunste van
Cecilia opte geven.

Daarmee is er dan een eind
aan de controverse binnen de
PDB gekomen over tenminste
één punt. Zoals bekend heeft
Avelino Cecilia bij de gewonnen
Staten- verkiezingen van 1985

bedankt voor de hem toekomen-
de Statenzetel. Evenals in feite
JopieAbraham dat deed. De mo-
tieven waren voor beiden hun
toenmaligepolitieke positie. Ab-
raham ambieerde een —kortstondig — ministerschap
terwijl Cecilia vanwege de in
1983 gewonnen raads- verkie-
zingen de functie van waarne-
mend gezaghebber bekleedde.
Beide heren werden opgevolgd
doorrespectievelijk Ernesto Me-
iaan diebij hetaftredenvan Ab-
raham weer uit de Staten werd
gezet ten gunste van de ex- mi-
nister en Monchin Soliana die
vanwege de benoeming van zijn

zoon als gezaghebbervan Bon»1'|
re zijn gedeputeerde- functi'
moest inleveren.

Volgens Monchin SoliaD*
werdenerverder geenafsprake?
gemaakt. Volgens Avelino Cecr
lia die na het verlies van de ei'
lands- raadsverkiezingen vi
1987 geen politieke functie meef
bekleeddeechterwel.

Bestuur Statia
basketballclub

SINTEUSTATIUS —De M
ketballclub van St Eustatjj
heeft een nieuw bestuur geM
zen. De president is Minen
Pantophlet, vice-president
Jaap Vreeling, secretaresse!
Milva van Putten,Ruthmila I
nes is assistent- secretares^
GlendaCourtar ispenningmefj
ter, Debbie van Putten assists
penningmeester, Carl Houtm'
is competitie- leider en zorgt *yens voor depublic relations.

Statia present bij
LIBA-Miss-keuze

SINT EUSTATIUS — De*
dagen vertegenwoordigde Celej
te van Putten St Eustatiusbij »
MissLIBA (Leeward IslandBd
ketball Association) verkiezi'
gen, die op 27 mei in Anguil'
werden gehouden. Celeste wel
vergezeld door Debbie van Pu'
ten enRuthmila Jones.

CONTROVERSE
Nadat in de partij- vergade'i

ring de wens was geuit, datAv^l
lino Cecilia tochbij nader inzie"!?
de Statenzetel ambieerde wer^l
Monchin Soliana verzocht de i& 1
tel beschikbaar te stellen. Soli^'Jna peinsde daar niet over eH
sprak de historische woordeP:
Over my dead body.

De laatste ontwikkelingen
binnen de PDB over het geselt
over het voorzitterschap waarop
door Avelino Cecilia en ministejj
franklin Crestian aanspraa"
werd gemaakt en wat zelfs vi*'
een kort geding bepaald moes 1
worden. Een controverse tusseP
vakbonds- voorzitter van d?
AFBW Juan Jacobs en Monchi»
Soliana heeftongetwijfeld debe-
slissingvan Solianabespoedigl*'

VOORWAARDEN
Tegenover de Amigoe vel"

klaarde vrijdagavond de vice'
voorzitter van de State*1

Monchin Soliana dathij drieuu*
lang eèn gesprek heeft gevoer*1
metwaarnemendpartij- voorztf' |
ter Avelino Cecilia. Daar heeft
Solianazich bereidverklaard otf 1

ten.gunste van Cecilia in de St»'
ten plaats te maken. Solian»
stelt daar echter wel wat voof'
waarden. Onder anderezal Ced'
Ha zijn plaats in de eilandsraad
moeten innemen (dus ten koste
van Ernesto Meiaan voor de
praktische politiek dan voor oe
komende drie jaarvoorbij is -^

red.) terwijl Soliana boyendie"
de mening is toegedaan datAve'
lino Cecilia defractie- voorzitten
in de Staten zal moeten worded
Met nadniik verklaarde SoJian»
tegenover de Amigoe dat Abt»'
ham op de laatste belangrijk
Staten- vergadering afgelope"
week weer verstek liet gaaf'
Worden de voorwaarden aan^'
aard, dan zal Monchin Soliai^per 31 december zijn functie be'
schikbaar stellen. Cecilia ka*!
dannoganderhalfjaar Statenl JÖ
zijn, aldus Soliana.

EL INSTITUTO VENEZOLANO
PARA LA CULTUKA VLA COOPERACION

participa al publico en general que las

INSCRIPCIONESPARA EL CURSO
DE ESPANOL (ADULTOS)

estan abiertasa parti r del dia 1° de Junio de 1988
hasta el 17 de junio del mismo mes.

Dirección: Rooi Catootjeweg nr. 18
Teléfono: 75700.

GEVRAAGD
GEDIPLOMEERDE AUTOMONTEUR

om belastte worden metdeleidingvan een groot garagebe-
drijf.
VEREISTEN: — minimaal 3 jaarervaring in auto-

techniek— kennis van moderne techniek
(electronic fuel injection)— kennis van automatische transmis-
siebak— goede beheersing van de Engelse
taal.

AANGEBODEN WORDT: aantrekkelijk salaris
goede sociale voorzie-
ningen.

Schriftelijke sollicitatieste richten onder letter G.A. aan het
bureau van dit blad, Curagao.

4s LANDSLOTERÏJ &)
DE ENIGE LOTERIJ INDE NEDERLANDSE ANTILLEN,

WAARBIJ HET OM MIUOENEN GAAT.

Ér lül^ Pil|_ f.|H i^_^^::::.._......:::« __._._.....?f.;.;.;. ■

I MILJOEN llllllllli I:l.::.::....::::...::__ V_:.._....._Y::::::::::::__l

I TREKKING: 9 JUNI A.S. 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,-

I 1 derde prijs van 80.000,--
-2 approx. van de eerste prijs è Fis. 9.000,-- 18.000,--
-2 approx.van detweede prijs a Fis. G.OOO, - 12.000, -
2 approx. van de derde prijs i Fis. 4.000, - " 8.000, -

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

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

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

j^_ Uw garantie dat U ook werkelijk Int wanneer U Wint! _%

OPEN OPEN OPEN
INTERPHOTO - BLOEMPOT

in Bloempot ShoppingCenter
_^_h_^ Uw Foto totaalzaak voor

J\ m&W^-f ___«_ ~ Ontwikkelen en afdrukken van
cS^V__ i^ if"'ll Uw foto rolletjes

_5*S 7 — Pastoto's _ Studio-foto's— Uitgebreid assortiment in foto

Jmm openingS Interphoto f SPECIALnu in Bloempot «■-__*#■#*_■
I, „ _~

, I Bij hetontwikkelenen afdrukkenvan Uw
Tot ziens in fotorolletje ishetontwikkelengratis.

INTERPHOTO BLOEMPOT"

KURSUS RAPID READING &
STRESS MANAGEMENT

Prof. Florence Schalevan Northwestern University in Chicago
arriveert op 8 junivoor haar 18e en laatste werkbezoek aan
Curacao.

Dr. Schale zal in de periode van 13 tot en met 24 juni lessen
geven in RAPID READING en STRESS CONTROL.
■

Leef hoe U meer en beter kunt produceren door middel van
simpele technieken van versneld lezen en stressbeheersing.

p_

Alle lessen worden gegeven in het Kurason di Komersio ge-
bouw te Kaya JuniorSalas nr. 1.Voor nadere inlichtingen over
dö lessen en specialeprijzen voor huisvrouwen, studenten en
andere groepenkunt U bellen naar deKamer vanKoophandel
en:Nijverheid,telefoon6ll4ss (heerComenencia).Na8 juniis
Dr. Schalezelf op dit nummerbereikbaar.

L_ J
S

Harbour and Civil
Construction Caribbean N.V.

In verband met de uitvoering van werken gevraagd:

KRAANOPERATORS
Vereisten: kennis en ervaring om te werken met

American Hoist crawler kranen type
5299 of gelijkwaardig, uitgerust met
diverse soorten grijpers en toe-
behoren.

Sollicitaties:
Kantoor HCCC
Parera

S Tel.: 611807.___________________________________________________________________________________■________________________________■
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AGENDA ONIRE

lfe:_ooo
iiWEER: 8222
ijNTRALE:__4_
fTAAL^-OO

■jtteLagoen: maandagt/m vrijdag
P-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00M*1. gesloten.

■JRE BIBLIOTHEEK
_T-Stijdenvoor het publiek)
"Sen donderdag van 14.00-18.00H*fag en vrijdag van 08.00-12.00/
B'oo uur; zaterdagvan 10.00-12.00

Mistijden voor lezers)
Vgvan 14.00-19.00 uur.

K-UITING: maandag t/m vrijdag
"wide stukken 15.45 uur; gewone
■16.30 uur.

_FCLuBs
I 19.30uur-Hotel
*S formatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
i0Jable: elke tweede maandag -;/t "fluim TerraCorra.
Vl "oensdag 12.00 uur-HotelBonaire.

f 'ÜFISKANTOOR EN BEVOLKING:
W '2.00/14.00-15.30uur loketten geo-
-00

voor bezichtiging
,Relieve contactopte nemen met de

B' "dy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

Jj-CLUB (Weg naar Willemstoren):
"■«p vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-

-fan 12.00-24.00 uur.

\ *-UR(gezaghebber): elke donder-en 09.00-11.00 uur op het Be-lmoor, Kralendijk; laatste donder-J "'de maand van 10.00-12.00 uur te

ji J-'SHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
V Jnse schelpen en koraal; open van
■_ S/mvrijdag van 10.00-12.30 uur -r^ibokoZuidS.
p 'Peningstijden slachthuis maan-
i Woensdagvan 07.00-12.00/13.00--i .""r en donderdagen vrijdag vaniS'll-00/11.30-14.30 uur.

_S-HON MATEFI|ALPA SKOL: 15.00
*# °Pen'n9tentoonstelling lesma-l* workshop voor de leerkrachten -"*teSGB.
Nnsten
l^rnarduskerkKralendijk:

18.45 uur; zondag08.30 en 19.00

NokerkAntriol:
19.30 uur; zondag09.00 en 18.00, j^uskerkRincon:j*>. ook zondag, 19.30uur.

li doorgeven
[ ?evr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya'"e 4.

BELANGSTELLING
De succes- story van hetDivi-

concern, maar in feite van-de fa-
milieWiggens bestaande uit het
echtpaarWalter en Joyceenhun
beide kinderen, begon in 1969.
Op een vakantie- bezoek aan
Aruba werden beiden namelijk
getroffen door het heerlijke kli-
maat en de schoonheid van Aru-
ba, waar bovendien de sterk ge-
mengdebevolking een positieve
rol meespeelde. Walter Wiggens
dievan origine advocaat is—af-
gestudeerd aan de Cornell Law
School in Ithaca, waarhij nu nog

steeds woont — vatte toen het
plan op omeen eigenhotel tebou-
wen en indien mogelijk dat ook
inderdaad op Aruba te doen. Na
een langereis met zijngezin door
Europa startte de ondernemen;
de advocaat met een 70.000 dol-
lar lening en bouwde eentachtig
kamer hotel onder denaamDivi
Divi- beach hotel Aruba.

Dat was het begin van deDivi
hotel keten, die inmiddels over
het gehele Caribische gebied is
verspreid en waarin, zoals ge-
zegd,Bonaire tocheen aparte rol

is gaan spelen. Daarvoor zijn
tweeredenen aan tewijzen. Alle-
reerst de gelukkige hand van
duik- specialist Peter Hughes
die op zijn gebied eveneens een
imperium wist op te bouwen en
Bonaire tot erkend, grootste
duik- organisatie in het Cari-
bisch gebied en ver daarbuiten
wisttemaken, maar in detweede
plaats vooral ook de belangstel-
ling die Joyce Wiggens toonde
voor het eenvoudigeBonaire.

WALTER J.WIGGENS
...uitdaging...

Brotocolondertekend
BC en Divi-concern akkoord

nettrainings-programma
&ACAN.Y./KRALEN-
-5~~ Tijdens een cocktail-
y aangeboden doorDivi
*« N.V. in hetPenthouseL<l- Divi Executive Tower
j^adaInn te Ithaca heb-
jtedeputeerdeRamoncito

.! NamenshetBC en presi-
'l* directeur Walter Wig-
j8&amens hetDiviconcern
..protocol ondertekend
MFlamingo Beach hotel
iet streven om de werkne-[: ?an Divi Hotels n.v. in de

|/J«aanse vestiging als ook
j «en hotels van deDivi ke-het Caribisch gebied vol-
-3berekend te maken voorj^ak,heeft Divi besloten om
*el alle werknemers die

u °°r in aanmerking komenjfinings- programma te la-ngen in het trainings-
Yyn te Ithaca. Ditprogram-
**ldt niet alleen voor dema-
ij/8 van de verschillende ho-
vlevoorDivi bij voorkeur ge-
]e |*erd worden vanuit de lo-
_). j^volking, maar eveneens
h * Personeel dat belast is>f et schoonhoudenvan deka-
ej en het bedienend perso-

BELANGSTELLING
Het moment van de onderte-

kening was goed gekozen. Voor-
al ook omdat verschillende ver-
tegenwoordigers van andere
geïnteresseerde bedrijven aan-
wezigwaren onder wiehotel- ei-
genaar Thomas Moore die in-
middels met het BC al een ak-
koord bereikt heeftover debouw
van een hotel te Sorobon en
Yvonne Nichi device- president
van Mallory Factor Ine. en bo-
vendien verantwoordelijk voor
de promotie en public relations
vanBonaire in deVerenigde Sta-
ten.Zoalsbekend is devernieuw-
de overeenkomst met Mallory
Factor nog niet getekend, al
loopthet huidigecontract op 1ju-
li 1988 af. Voor devele aanwezi-
gen las het waarnemend hoofd
van het Toeristenbureau op Bo-
naire P.N. (Niki) Tromp het pro-
tocol voor in hetPapiamentu en
vervolgens in het Engels.

PROTOCOL
fWt ns ce Pocktail- partyta Kennisgemaakt kon wor-kj.«iet vrijwel alle top- fiinctio-kfpn die verbonden zijn aan
bjj lyi concern te Ithaca, zowel
Heli 62*11» ac financiëleL^g, de marketing, de ver-

lot, entrum, besloten de Divii\f*N.V. en het BC hun mon-
!S> afspraken een min of
%t .officieel karakter te geven
.kj)et ondertekenen van een
$ j£HwaarbijDivi Hotelsn.v.
\ j?nam om dewerknemers
*UtJan_ingo Beach een gede-
\f.,a"üng on the job te geven
V, het BC daarbij medewer-tj^u verlenen.
.|y.?n the jobtrainingzal ge-
6e|4 pjk theoretisch zijn en ge-

Praktisch gericht. Dat
V_£ gebeurt in het onlangs
tlpochteRamada Inn hotel

1 xecutive Tower. Een
gelegenheid om on-

v S van deervaren direc-
«ya. an Executive Tower Paul

el 1 tQ samenwerkingmet de
Hpi lI University te leren hoe
leehVees hun werkzaamhedenO,eerste klas hotel moeten
"«__ n- Tegenover de Ami-i^aamdePaulRoyall dathet
fltoJ^eilijk is om employees> «stigvankleinere eilanden

"verenom een uitstekende

dienstverlening aan de hotel-
gasttegeven. Inzijnpraktijk- er-
varing in Nieuw Zeeland, waar
Royall het afgelopen jaar nog
werkzaam was, werd hij daar-
mee eveneens geconfronteerd.
Het is echter een kwestie van
aanpak aldusPaulRoyall om de
werknemers te laten inzien dat
er aan dienstverlening niets
minderwaardigs is. Bovendien
hoort dat nu eenmaal bij een
eersteklas hotel.

STEVIGE BASIS
In de overeenkomstwordt on-

deranderegezegd datde grootste
onafhankelijke hotelketen in
het Caribisch gebiedDivi Hotels
n.v.eenbijdrage wil leverenvoor
degestadige groeivan hettoeris-
me in dezeregio. Dat is deafgelo-
pen vijfentwintig jaarook al een
feit geweest. Daardoor hebben
Divi Hotels n.v. aan veel toeris-
ten over degehele wereld een on-
vergetelijke vakantie- ervaring
verschaft. De ingrediënten om
reizigers zich thuis te doen voe-
len in de vreemde zijn kwaliteit
en toewijding. Daarom heeft Di-
vi hotels ook erkend dat een op-
leiding voor dewerknemers van
het concern van enormbelang is.
Inmiddels hebben Amerikaanse
employees alvan degelegenheid
gebruik kunnen maken. Om de
basis van het toerisme ook in de
Caribische regio te verstevigen,
zaler ookeen trainingvoor deuit
het Caribisch gebied afkomstigeemployees in Ithaca worden ge-
organiseerd.

In het protocol wordt verder
opgemerkt, dat het BC de volle-
digemede- werkingzal verlenen

iheelzonderrisi-
co — onderneming. Het BC on-
dersteunt evenwel volledig de
moeite die Divi Hotels zich zal
getroostenom ook een aantalBo-
naireanen in de gelegenheid te
stellen zich een carrière op te
bouwen in hettoerisme. Gedepu-
teerdeRamoncito Booi beaamde
dat het BC detoewijding van Di-
vi Hotels voor het toerisme bui-
tengewoon kon waarderen. Het
protocol werd ondertekend door
Walter J.Wiggensalspresident-
directeur van Divi Hotels die
met ditprogramma zoals hij zei
"Someplace specialin the Carib-
bean" wil maken, gedeputeerde
Booi onder wie de portefeuille
Toerismevalt en tenslotte de po-
litieke leider Rudi Ellis van de
UPB die momenteel bestuurs-
verantwoordelijkheid draagt op
Bonaire.

WARSCHAU — Bij een botsing
tusseneen vrachtwagenen 2 treinen
in Polen zijn zaterdag 7 militairen
omgekomenen vielener 5 gewonden
op 100km van de Zuidpoolse stad
Wroclaw. Aldus het persbureau
PAP.

KRALENDIJK - Vrijdag-
middag werd hetFlamingo Ka-
bel- televisie stationaan deKaya
Corona officieel in bedrijfge-
steld. Dat gebeurde door de
echtgenote van de gezaghebber
van Bonaire mevrouw Laureen
Soliana-Pierre die het driekleu-
rige lintdoorknipte (zie foto).

DIVI SUCCESS STORY VAN WIGGENS
Ten aanzien van Bonaire: liefde op eerste gezicht
Hotel-keten introduceert
barefoot elegance in Cariben

-Door HubertLinkels-
ITHACA N.Y./KRALENDIJK-Tijdens het bezoek dat de

Bonaireaanse vertegenwoordigers hebben afgelegd in en
rond New York, heeft een tweedaags verblijf aan hetprovin-
cie-stadje Ithaca ongeveer vijftienhonderd kilometer ten
noordwesten van New York ongetwijfeld de grootste indruk
achtergelaten. Daar is het echte centrum van het Divi Hotel
concern N.V. gevestigd, waaronder ook hetFlamingo Beach-hotel opBonaire valt. Stichterenpresident-directuer vanDivi
Hotels N.V. Walter J. Wiggens gafniet alleen depers de gele-
genheid om een kijkje te nemen achter de schermenvan dit
miljoenen- bedrijf, maar schuwde geen enkel antwoord op de
gesteldevragen.

Hoewel natuurlijk aan nie-
mand deverandering is ontgaan
die het in 1945 geopende hotel
Zeebad heeft getransformeerd
tot het huidige Flamingo Beach
Hotel en het time- sharing pro-
jectFlamingo Club, staat vrijwel
niemand stilbij het feit, dat Bo-
naire met Flamingo/Divi hotel
een klein onderdeel is van een
hotelketen in het Caribisch ge-
bied, waar Flamingo Beach met
,zijn 150 kamers toch kennelijk
deaandachtheeft getrokkenvan
de directie, die verder nog over
vijftienhonderdkamers be-
schikt. Verdeeld over toch wel
exotische bestemmingen in de
Caribische Zee zoals de Baha-
mas, Barbados, Cayman Brac,
Nassau, St Croix, St Maarten,
Turks & Caicos en de bakermat
van het Diviconcern Aruba.

EERSTE PLAATS
Hetwas liefdeopheteerste ge-

zicht, aldus Walter Wiggens tij-
dens zijn introductie afgelopen
donderdag in het informatie- en
trainings- centrum te Ithaca.
Een liefde dienog steedsbestaat
en ongetwijfeld ten voordele
strekt van Bonaire. Dat is dan
ook uitallestemerken enbeslist
geenode aan detoevallig aanwe-
zige bezoekers uitBonaire. Inte-
gendeel, wantverschillende ma-
len was te beluisteren onder
andere uit de mond van de direc-
teur vanDivi Hotel Ithaca Paul
Royall en definancieel directeur
van hetconcernWilliam L. Reed
dat de aandacht voor Bonaire,
dat in grootte eerst op de vijfde
plaats komt door de inbrengvan
JoyceenWalterWiggens welerg
groot is.

Een voorbeeld daarvan is dat
op allekamers in deketen in hetCaribisch gebied en in het ex-
clusieve Ramanda Inn en DiviExecutive Tower in Ithaca fol-ders verspreid liggen om een
eerstvolgend bezoek te brengen
aan het Caribische paradijs in
Bonaire. Dat is dusdagelijks een
reclame in vijftienhonderd ho-
telkamers voor de 150 kamers
van Flamingo Beach Bonaire.

UITGEBALANCEERD
Divi Hotels N.V. met een in-

vestering in het Caribisch ge-
bied dat inmiddels dezestig mil-
joen dollar benadert, heeft het
succes niet alléén te dankenaan
debouw ofkoop van de aanwezi-
ge hotels. Behalve een uitste-
kende service dievoor de bezoe-
kers misschien wel aantrekke-
lijk is, heeft het concern nog een
aantalijzers inhetvuur.Dat zijn
de drie casino's en de vijf time-
sharing projecten benevens de
zes scuba diving mogelijkheden.
Dat maakt Divi Hotels zo aan-
trekkelijken tevens het grootste
duikhotel- concern in het Cari-
bisch gebied. Gelijkwaardig aan
hotelgiganten als Hyatt en Mar-
riot, zij het op een andere basis.
Het relatief kleine concern als
Divi vormt natuurlijk geen con-
currentie.

Walter Wiggens: "Wij bieden
een anderprodukt. Onze slagzin
is "barefoot elegance". Evenals
vele andere zaken is ook dezere-
clame voor het concern tot in de
kern uitgebalanceerd. Op alle
artikelen— vanschoudertas tot
poloshirt — heeft Divi Hotels de

slagzin laten afdrukken. Juist de
contradicti, maakt de toerist
nieuwsgierig en in de praktijk
blijkt dekeuze juist.Hetenorme
succes en deomzet en hetfeit dat
Divi Hotels inmiddels in deAme-
rican Stock Exchange wordt ge-
noemd — een feit waarop Wig-
gens duidelijk trots is — bewij-
zen de juistheid van deopzet.

UITBREIDING
Tijdens een inleiding in het

trainings- center van het inmid-
dels grootste onafhankelijke ho-
telconcern stelde Walter J. Wig-
gens ook zijn vermoedelijke op-
volgervoor. Hetiszijnzoon Scott
D. Wiggens die inmiddels vice-
president Marketing & Sales is.
Daarbij haastte de nu 63- jarige
Walter Wiggens zich er aan toe
tevoegen, dat het overigens niet
in zijn bedoeling lag om het heft
al uit handen te geven. Wiggens
is wel de man diezijnvice- presi-
denten, zijn collega's en zijn staf
in hun werk de vrije hand laat.
Hij heeft een neus om de juiste
man op dejuisteplaats te zetten.
Wiggens: "Whenit comes to poli-
cy and aesthetics I insist on
beeing involved. In terms of ope-
rations it is totally delegated to
my staffand colleagues".

Tijdens zijn inleiding waarbij
ook Statenlidenpartijleidervan
de Union Patriotico Bonairiano
(UPB) Rudi Ellis en gedeputeer-
deRamoncito Booi vanhethuidi-
ge Bestuurscollege aanwezig
waren, schroomde Walter overi-
gensniet om depuntjes op dei te
zetten en soms enige vraagte-
kens te plaatsen bij het over-
heids-beleid ten aanzienvan het
toerisme en het aantrekkenvan
investeerders. Zonder daarover
al te ver uit te weiden begreep
Wiggens kennelijk niet, dat het
BC soms wel wat makkelijk in
zee ging met potentiële inves-
teerders die infeite noglangniet
altijd bewezenhadden datbehal-
ve hun eigen belangen ook die
van het eiland voor ogen lagen.
Daarbij was trouwens een lichte
teleurstelling te bespeuren bij
Wiggens die opmerkte tot twee-
maal toe geinteresseerd te zijn
geweest in de aankoop van Bo-
naire Beach Hotel. Eenmaal
voor het symbolischebodvan één
dollarenéénmaalopbasisvan de
normale aankoop procedure.
Beide malen werd het Divi con-
cern afgewezen.

Wie het laatste jaarde scher-
mutselingen tussen Ardana Re-
sort uit Santa Lucia en het
Copthorne Hbtel Ltd uit Enge-
land heeft gevolgd, zal zich te-
recht afvragen waarom een suc-
cesbedrijf alsDivi Hotels zo snel
uit de potentiële markt was.
Wiggens maaktzich daarzorgen
over, want zijn expansie op Bo-
naire, althans daar waar Fla-
mingo Beach Hotel is gebouwd,
is niet alleen beperkt. Zijn moge-
lijkheid is na debouw van het ti-
me- sharing project Flamingo
Club, volledig uitgeput. Toch
valt er uit de woorden van Wig-
gens op temaken, datverderein-
vesteringen in Bonaire niet uit-
gesloten zijn. De intense aan-
dacht van de familie Wiggens
voor Bonaire — waar zoon Scott
inmiddels een huisheeft gekocht
op Tera Cora en met zijn gezin
jaarlijks enige maanden ver-
blijft — kan tot voordeel strek-
ken van het Flamingo eiland.

UITNODIGING
Het is voor de eerste maal dat

een grote delegatie uit Bonaire
in de gelegenheid werd gesteld
om een bezoek te brengen aan
Ithaca, waar de organisatie van
hetbedrijfis gezeteld. Een onge-
lofelijkeverrassing waarniet al-
leen kennis gemaakt kon wor-
den met de luxe van een eerste
klas hotel, maar waartevenseen
inzicht werd gegeven in de ver-
werkingvan definanciëleresul-
taten van alle hotels die tot het
concern behoren. Nog interes-
santer was echter het trainings-
centrum annex marketing-, sa-
les- en promotie- center. Daar-
voor werd ook de 120kamers tel-
lende Ramada Inn en Divi Ex-
ecutive Tower aangekocht voor
7,1 miljoen dollar. Hier worden
de employees getraind voor hun
werkzaamheden. De omgeving
is daarvoor uniek, want juist in
Ithaca staat deCornell's Univer-
sity School voor Hotel- admini-
stratie en deze universiteit
wordt voor devolle honderd pro-
centbetrokken bij hettrainings-
programma dat Divi Hotels de
3.000 werknemers aanbiedt; ook
dievanBonaire.De ontvangst in
Divi Executive Tower voor de
Bonaireaanse delegatie was
enorm. Het informatie- prog-
ramma zwaar, maar volledig
vergoed door het 's avonds aan-
geboden diner in het exclusieve
Frans restaurant La Tourelle,
dat ook eigendom is van het con-
cern.

ITHACA/KRALENDIJK -
Om een bijdrage te leverenaan de
versteviging van de basis van het
toerisme in het Caribisch gebied
heeft hetDivi concern besloten
ookvoor de tien vestigingen in de
Caribische regio het trainings-
centrum inlthacaindestaatNew

York open te stellen. Samen met
gedeputeerde van Toerisme Ra-
moncitoßooi(rechts) en UPB lei-
derRudi Ellis (links) onderte-
kent depresident- directeur van
de Divi Hotels N.V. Walter J.
Wiggens het overeengekomen
protocol.

H.W. Braam Sr, Braam Jren Sulvaran

Nieuw advocatenkantoor
op Bonaire geopend

KRALENDIJK — De reeds
opCuracao gevestigde advo-
caten H.W. Braam sr, H.W.
Braam jr. en E.P. Sulvaran
hielden afgelopen vrijdaga-
vond een receptie in Bonaire
Beach Hotel. Dit hing samen
met het feit, dat het kantoor
dat op Curacao al geruime
tijd werkzaam is, ook een
praktijk zal openen op Bo-
naire.

Dat dereceptie niet overmatig
druk bezocht werd was te ver-
wachtenaangezien bijna tegelij-
kertijd deopeningvan Flamingo
Kabel Televisie plaatsvond.
Niettemin werd het nieuwe ad-
vocatenkantoor op Bonaire wel-
kom toegeroepen dooreen aantal
collega's onder wie mr L.A. Ab-
raham en mr Michiel Bijkerk.
Ook vakbondsleider van de
AFBW Juan Jacobs kwam met
name Bertie Braam begroeten
en vice- voorzitter van de Staten
Monchin Soliana gaf eveneens
acte de presence. Van de over-
heid waren gedeputeerde Carmo
Cecilia en gezaghebbermr Geor-
ge Solianaaanwezig.

Tegenover de Amigoe ver-
klaarde mrBraam jr.dat de ves-

tiging van een kantoor teBonai-
re gezien moet worden als een
service aan de bevolking. De
laatste jarenis het aantal zaken
op Bonaire niet alleen aanzien-
lijk toegenomen maar is vooral
mrBertie Braamvaak aanwezig
om debelangen van zijncliënten
tebehartigen. Om datwat soepe-
ler te laten verlopen is besloten
een eigen kantoor te openen,
waar minimaal drie dagen per
week een advocaat van het kan-
toorBraam, Braam en Sulvaran
aanwezigzal zijn.Dan hoeven de
mensen nietmeer naar Curacao
tekomen, aldusBertie Braam te-
genover de Amigoe.

Met de komst van dit advoca-
tenkantoor, waarvan mr H.W.
Braam sr. geen onbekende is op
Bonaire, waarhijvele jarengele-
den optrad als ontvanger, zijn er
nu in het totaal vier advocaten-
kantoren gevestigd. Het zijn in
volgorde van komst het kantoor
van mrL.A. (Toon)Abraham, mr
José Sillie, mr Michiel Bijkerk,
dieover enkelemaanden zijn ad-
vocaten- praktijk zal associëren
met debekende Curacaose advo-
caat mrIrKomdeur en tenslotte
dus Braam, Braam en Sulvaran.

f Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BATIK VAMDE NEDERLANDSE AM-
TILLEN GELDIG OP MAAMDAG 6 JÜMII9BB EH TOT MADERORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80CAN DOLLAR 1.425 1.445 1465PNDST€RUNG 3.145 3.20 326N€DGLD 91.48 92.20 93.00
BOUVRR _ _ _
ZW FRANCS 123.46 124.18 124.98FR FRANCS 29.3£ 30.42 31.12
DUITS€AAARK 102.86 103.58 104.38
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR6 1.07 1.37 1.43
RRRORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAM DE OBLIGATIELENINGEN VAM DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MEMT VAM FIMANCIEN EH GELDIG VANAF HEDEN 6 JUNI
1988EN TOT NADERORDER.

9.75% 08UGATI€L-NING€N P€R 85/89 98.56
13 % OBUGATI€L€NING€N«P€fI 86/90 103.51
12 % OBUGRTI€L€NING€N P6R 88/92 102.29
10.5 % OBUGRTI€L€NING€NP€fII9BB 99.94
10.25 % OBUGRTI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.50
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

INDUSTRIAL 0£ UÜIEZÜfIfI
;I.É £)s_~ maakt de wisselkoers bekend
Lfr*UW~* van deB OL IVAR, geldig tot

DINSDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque Vt"^"UH
4.80 5.00 0.00

J

1198feG6JUNM988 AMIGOE

(Hierdoor makenwij hetplotselinge overlijdenbekend
van de heer

YVES J.R. ECURY I
aandeelhoudervan onze vennootschap.

De crematie heeft plaatsgevonden inBogota (Colom-
bia) 4 juni 1988.

Condoleantie-adres:
Postbox 2, Oranjestad Aruba

Transversal 48
Nummer95-94
Bogota, Colombia.

Directie S.N. Ecury N.V.
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looking for
MlwSfca Quality

Optical

the latest fashion In
FRAMES and

! SUNGLASSES
11 at convenient prices. j,

V LIQUIDATIE-
UITVERKOOP
30%KORTING

op badpakken, bikini's,
zwembroeken, ook kinder-
maten.I La Indiana N.V.

>^ Hendrikplein 11

f SPOED KURSUS

TYPEN
IN DE VAKANTIE

voor HAVO-MAVO-V.W.O. Elke
dag typeles 9-11.30 's morgens,
met of zonder examendoel. Er-
kende diploma's.
Duur 1 juli-15 augustus.
Totale kosten ’.130.-

LEM&ISI
De Castro Building 12-14

bel 612640 tussen 4-8uur. J

Reis genist ]
met
CTC travel
tel: 616811

|g|) 613200 J
I RUM

SAN
PABLO
lETS APARTS

Hijkan nou eenmaal
nittprattn

niaarmei tenpenning
tptiidres enUkhcMm.
mtrkomi-ie ziJttr wtcr

Ihuh terecht.1

DIERENI BESCHERMING
■curacao

Prosporo Roiz
liordWare + BuikJino Supplies

f ||CTC travel
AMSTER-

DAM

Rijnsburger autoverhuur
vanaf NAfl. 305,- perweek.

Eurail-pass Isteklas
reizen, 15 dagenvoor

NAfl. 544,-
-17 dagen

1.285,-
-per persoon

CTC travel

De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dat er op 7 juni 1988van
07.00 tot 23.00 uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op de schietbaan Hato.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uit dekust.

TE KOOP
RUIM WOONHUIS

op Jan Thiel
met uitzicht op Spaanse Water.
Bebouwd ± 300 m2. Ruim 2000
m2eigendomsgrond.

Voor serieuze
geïnteresseerden.
Prijs: ’.265.000.-.

Tel.: 673501.

TE HUUR
AANGEBODEN

WOONHUIS
4 slaapkamers, Ameri-
kaanse keuken,l badka-
mer, berghok, woon- en
eetkamer +1 airco.

Guaicaipuroweg 12
i Tel: 74076

Wij hebben een
UITVERKOOPHOEKJE
Alle artikelen a ’.15.-

S.B.N. Doormanweg -Tel.: 74832
> 'mmmmmmmm~mm——~v

/ \\TEKOOP
MERCURY

MOTOR
115P.K.

Pas gereviseerd.
z.g.a.n.

’1.4000.-
Te bevragen: tel. 54149

\
PORCH-SALE:

TEKOOP
1 filmcamera, 1 GT Performer
Cross-fiets, 1 T.V. Sony, Spiegels,
Babyweegschaal, Jugs, School-
bankje, LP.'s, Wandrek + kastjes,1 Filmtafel, Huishoudelijke artike-
len,Kamerplanten, Bloempotten.

Kaya Aron 126, Abrahamsz -
Tel.: 672881.

\

Dokwegz/n, achterMaduro Plaza -Curacao, N.A." Tel.: 76156 — Fax 70141.
Worldwide internationalcargo organization.

_ .V. :."-'.. V

Lekkage van Uw dak?
Bel SALADIN ROOFING N.V. voor informatie
en/of een vrijblijvende offerte van Uw reparatie.
Tel.: 615231 of tel. 371421 (AWASEKU N.V.)

r ► IMPRESACHIKI -+
Nu dekans om een compleet gereviseerdecopieermachine „Mi-
nolta" mét garantie tekopen vanaf ’.1.495.-

Showroom Erieweg 28 - Zeelandia.

MINOLTA

'WWMjiJAimni.niirf'v-i.___a_M«ooc<.*>JMg,ia iJtiVMilMt..'m w*»j.n. ■>. ■ m

f-^ m\^L\V\\^L^^mmm^L.m..V^L.Wmk..t^...***^m^---m---mm*Wmm**m
wilt U een

EIGEN TERREIN
voor uw

EIGEN FABRIEK
aaneen
GROTE VERKEERSADER?
bel dan612066- Benchi Leon.v _ y

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

* Woensdag 8 juni1988
vanaf 09.00 t/m 16.00 uur.

* JuanDomingo, gedeelte Mahuma, gedeelte JanNoorduynweg
(vanaf omgeving JuanHatowegt/m omgevingEsperamos Su-
permarket), gedeelte JuanHatoweg en omgeving JuanHato.

§OIKODE_-As___l
mnê%M mms club I

INVITES YOU TO THE fc^!^f"
EVENT OF THE YEAR I \^f^)

A GRAND GALA

MASQÜMAIM BALL
SATURDAY 11th JUNE 1988
AROUND THE POOL CURACAO PLAZA HOTEL
MUSIC BY: fcTOfftJ©
DON'T FORGET.YOUR COSTUME.
PRIZES AND SUPRISES

Tickets are sold at:
CRBIBELE Bloempot Winkelcentrum
SHII MR Dominquito
THE UJINECEUfIR
FLOUJERSHOP EL CURRCRO

WEGWIJZER!
\1 "■"' A " Si
\ GEErVCCLQE/tNC // *t
\ AAN DEZE /^

Zy ' Saüfla Vk // Winkelcentrum Bloempot -Zuikertuintje V\
\::\ Venezolaanse >\ // Nieuwe kollektie baby-kleertjes „Buster fyl i
\\ leren schoenen en sandalen N\ '//■ Brown". Prachtigekollektie jyjV\ tegen zeer redelijke prijzen. \\ // T_Y\rSSr^_V\ pf tyi

_____ ____ ov
m—-W mmZ A 1 Hl i W V ***

J 3( L \ I _____? l7___l _r* _*^\ ARTS & CRAFTS Ok J^J/r' ,■-, _t __» _P"_-€__l__» #_tj_> __lv_» V.ViriV/V- jV») Bloempot Shopping Center 3 \\ Uatri.// £_?) r^**lK»»iD«»l»^ I?!...I y Tel.: 79817 \\
/X/ \^/ i (achter Pizza Hut Salina) r _#_M__SS__« /. ThK VIA 11Eg,

/":":/ ~—. — 't _■ y__iaaoooeAA 11gaattoch ooknaar hetBal-Masque van de QuotaClub? V:-\ __ttfx< Pas ontvangen: prachtige zwaantjes V \ fcx/ j^Y:j\ en Italiaanse taartdoosjes voor brui- \h_RB_B _§U II * Entree-kaarten zijn bij ons verkrijgbaar. K;/ J*!"Y:\ loften en voor doopsel leuke baby Jcy*. Daarnaast vindtU allematerialen, dieU nodig heeft /::/ Jr(Va schoentjesmet tule alsaandenken,te- A\\ B_3§_Mg| voor dit feest, zoals maskers, glitters, veren, /;/ /.We
\X yens ontvangen zijden bloempjes met K^^X hawaai-jurken,chenille, fournituren ennaai- //V parels voor corsages. XK\xQ _S___£__B benodigdheden voor Uwkostuum. tg Rn>a Kom langs, het is écht de moeite waard! Böööoö. m V

/ I BB "7 ,r-r i ÏÏIMV RtflflVyry £**t Q£V Tel.:614801-616484 IgOl '^"^ aM<* &lttSAOP \[IJ U I D L II IIZ7 **^ Caracastoaaiweg nr. 170 »» KW v\ iüe^(X"/ _sK»s_sel Verkoopt niet alleen allerlei soorten /<lG___^, V\ *enJr\7 Pas binnen: ___» __RBB__»______. zoetwaren, maar geeft ook les in hetNe- _^_^y ) v:\ v '/>y * Mushroom soya-sauce to3. derland» van het bakkenvan Antilli. ( /S^J yx\ a"

\Y':.\ * Donkere en lichtesoya-sauce S~\ Ik. AI """ taarten en het decoreren XXA,
/ /\_f »,\\\ * Cassave ■ Kroepoek /\. A/ hiervanen hetmakenvanAntilliaanse £*) K^.' [""'"_§ „"'V.'A *Garnalen - Kroepoek W^^^^Jji §£_■! ;5-"fi[' «lacks. C==-__J_^' /_F

\\ *Ta"Téa° (\^^"*f' "*i: SS»' Bel voor inlichtingen: tel. 55916. -*k-' /’ ten^\\ Allesoorten Chinese pruimen. Vs^te.*; _J ___":_.---" /# -ftV *Sambal-b.tj.k. -:s.s&.& TEDDY BEAR Grebbelinieweg 2o / W

11 11 J3DDSTERN.V.PEBTCÖMTROLV «3
/^ - J______4 1 -:-:-:- bestrijdingsmiddelen - inspektie Vi c

/ HaVe fUn & partyaö% 8111111 Kakkerlakken Ispotsof %ï!M Winkelcentrum Brievengat ,7^«?U^ _^T__X:::X^____N Vlooien . J total treatment \i:\ „^<i|iK Kaya Charles Maduro 7B "> JHS*^- .. .th^^Z ____!_% n_ t /f.:-.:/ _fi\\ vooral uw V:;:"::W y^P% CflÖfcC/:/ S\\ FÈESTARTIKELEN I %.ï PieSpieS,/ _’ \". mt_\ \K fJ *t\\ en ook allerlei v;AJ ,B^ ':^ï :gjs / \. 7^39( // h.\ grapjesen fop artikelen | :::: :; ::: . :.;■:■:■: Re jgerweg 2/Hoek Alablancaweg // -«.J
$$^^. Tel.: 78229 / %

/
/ MAMI,STüP/jSQTiI 111! Ikoopuw V 8// "_/-#-_____....>- Mn« " "rbr«l ■"""" JQr-ml_. voor dekomende Vai// DOORMANWEG22 a7êLV ££_*_% -■'■■'■■'■"'■ >X.v _sv? c__j?tTTcr ati aad \\// (Hoek Van Staverenweg) A^7 W^&ffi: -rWx OSKS. SCHOTTEGATLOOP \\ *oi

/i/ .iU ,___„ .^X?lJ=_r—^^x.:::.-..::::v_U__. asksti6«ooi_Ook binnen nieuwe collectie \>\/4&^ Al^ SUP.ef 7_°_\fme T-J_t*WXCr\ l!lllll___r v^ "■■« E»esse en L.A. \i\ r6<\|U|, te gekke kleding \ ix....vx.»_w ü|^ Gear. M e
fl iL zoals: baggy's, tuinpakken, V SWSw mj^k pro f.Kemkampwegi3 Te1.:75304 /":’ *in_Ps W» grote bloesen leukerokken |||IHl^_k. te bereikenvia deSchottegatWeg // ïj

_^______!?_»,w__- nu OOK m kindermaten. l^lUftA (de weg tussen Xerox enAntraco) // t>Bföj_h_~ PP11Redelijke prijzen. 2'M" Nu ook opAruba If kJ^P^^*^^ Wij verwachten U bij MAMISTOP! | ::X:: :: Sport» Waterweg 3 -Tel.: 23670 m oj

/ ÜMriFfRfLrORËNS i|j.yii| stoffeerder^ ANTILLANA \ t,

fj HOME DECORATION N.V. Montagneßeyll4 tf I; 671789 Ci\\ l/:/ ":":":":":":■:":":":,' . Uw aangewezenadres voor het \\ U/::/ George Maduroweg 21 - tel. 74295 _^i i:::::: ::::::: i bekledenvan stoelen, auto's, n^Hzx^ \\ i/■■:■:/ W-m\ ■■■■■::::-:-:-:-: -W 'm| hetnaaien van gordijnen, ,<t~-S_Vl*lD V:\ vV:::.\ j i__W::::::::::::::::_i __> 1 tapwtleoqen,etc. l_<_^rT Vil »V.A Uw adres VOOi behang met bij- \\\\^-\yyyyy.-\-M ZA Ookbekledenwij de binnenkantvan hrtdak M\:|\ passende gordijnen en/^^iA I :":":;:".:":".:"■":■ ■ van Uw auto. tyj iV\ lampen. ( €&_\£&') J:::::x::; ::^::?!T w»j««rg__i_e! p;J\\ V.^raf^/ I ::xjx Wij zijn de hele dagnon-stop GEOPENDtot 7 uur /’\, Zojuist ontvangen tiebacks. Zaterdag open tot 4.00 uur n.m. ij j
\ -H :|:|:|:j: Wy zün altyd tot Uw dienst! tf

ilfiéÊÈÈÈk Esther's Kapsalon ] i;g;§ii;i;;ii;;;i I mrm _JÏZ^77t~ZA \J$W_Wl Jongbloed R^ /"tU^uUutUA \
M W*& A Kava Nechi Pieters 24 _^___::::::::x:::::x::: U r*^* 11ALJUDALLES OP SCHOOLGEBIED\\\sl Ymh- '-_ Tpi-779fi. L 3::::;::::::::;_\___J f*I**»*! \;;\
v\ fll*^..^ Knipp«n, wassen, föhnen, :::x:x:x::::::j:w^p * Pennen e_ pottoden /:"’\\ /"Fll''^ WaterSOlven, manicure "■XwJi Openingstijden maandag t/m zaterdag /_/
\\ __M^" . *-""»*-, j ;.;.;.;.;.; ,V.;.V.;| vanB-12uur—1.30-6.OOuum.m. /■/
\ pedlCUre, etC X.Xv XvXv Abraham de Veerstraat 12 Tel.:611904-613558-612782 ff
' ——■- 1 1 XvXv l;Xvlv Hethele jaatjoor ff

<Pas ontvangen grote sortering badhanddoeken in J&K jftcI~~~^=ei/'^^^^# _____*_ __Y-I_L \
Badlakens, ideaalvoor Vader. i.'iviv f^_^^^_^ _V
Kom^. iJkienemeninonzee,ala9e' KLËÏÏ«I^m\IESTEKOÖP \\____________________

B __::'i:x::-:::x::::^___n_ zoals: paprika's, komkommers, meloenen \\TaWveuUeuue\ w^^!« en nog veel meer II4 .i^i.S..?l iSDDBTER voorgeleerde ff4preTS^rdt Fl-hybridemaden ’"±7**7 :===:=======_=Z=:=_ï_Ê:=====:i Relgerweg2/HoekAlablancaweg Tel.: 78229 ’' i^:Sig:g 1' = f
/ ImprentaßonßiniN.V. "lM l-.t I Hfj The BottOmweg 48 - Tel.: 86688 ■■"ï.j? :S:$:i:". WiltU vader echt verwennen op Va- ||*fr^S-_)| V^

/tf f^VS)l' BOEKDRUK-ZET- en ' J*S"keuze ktC^i- _t*_^_\
\\ metredelijke prijzen en prompte levering. ' 9S&X ,____________-_-__K>- PAINT + HARDWARE N.V. ’’\ Imprenta Bon Binï gaarne tot Uw dienst, jgllj f_^m^lvP^!^^^_-tB.6i^ _/J SgjWggggg jgggggg FokKeiv_g3o-P.O. Box2lB-Wilten_*-dCur_s»oN.A.- i«.oiww »
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