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Nieuws in vogelvlucht

GENEVE — Zo'n 100 miljoen
Aderenen misschienwel2 maalzo-
-*1 over de hele wereld verspreid
"^ten vaak tegeneen slechtloonen
""der sociale voorzieningen wer-
*&■ In COLOMBIA bv moetenAderen van 8 jaarin Je steen- in-

werken, voor de Filipijnse
'"sten moeten zijnaarvis duikenen
' Egypte leer looien. De kinderen
'°eten onder extreme en moeilijke"^Handigheden werken en zijn
**k overgeleverd aan de willekeur

* Werkgevers. Alduseen ILO- rap-
»rt.

■ "OME—Snel moetnoodhulpwor-eöverleend aan Vietnam om te
°°i"komen dat de dreigende hon-
'fsnood omzich heen grijpt. Naeen

zwakkeoogstenwerd degraan-
*Bstin 87 getroffen door dezwakste
"°esson van ooit. In de 12 noordelij-eProvincies zien 7 miljoen mensene hongersnood aankomen. AlduseQrapport van de VN- Wereld-
°edsel- organisatieFAO.

*****
f MANILA — Bij bloedige ge-
Y^öten op hetFilipijnse:eilandNeg-
LS zijnl2politie-mannenen 2 solda-
*ö doorhetverzet gedoodnadat zij in
j*»hinderlaag waren gelokt. Het?*8 hetergste gevechtvan88.De po-
'he schoot 5 communistischerebel-
s'l neer die hetstadhuisvan Prietofr'az wilden bezetten. Ook een poli-
'6löan kwam daarbij om.

*****.CAIRO — VS-Buitenland- minis-
r* Shultz heeft ook op deze vredes-
jJWegeen succesgeboekt.Hijsprak

I?etde leidersvan Egypte, Israel, Sy-
'e en Jordanië. Men noemde het
',v erleg zinvol. Hij heeft de op-

van eenPalestijnse staat als
"öwerkbaar" van de hand gewezen
Bövondhetwatabsurdtedenkendat
'Üeen dergelijke staat mogelijk zou
-ö in de Gaza- strook.

NEW DELHI — In de Indische
J^lstaatPunjab zijn maandag 275

Sikhs vrijgelaten. Zij wer-
;eöinmei opgepakttijdens hetbeleg
M de Gouden tempel, hun heilig-
-oln inAmritsar.

WASHINGTON — Een federale
in Washington heeft verzoe-

*J* tot intrekkingvan de Irangate-
J^chuldigingentegen2beklaagden

Dit wasverzocht namens
JNoor bd Secord en zijn zakelijke
prtner Hakim. Zij kregen ook niet'6 door hen gevraagde beschikking
v«r de vertrouwelijke overheids-

taken over dezezaak.
*****BANGKOK —Kampuchea is be-

olvvan de organisatievan Niet-
'ehonden landen met het verzet te

'faten. Zo stelde prins Sihanouk in
eivoor alsleidervan hetanti-Viet-

verzet inKampuchea. Ineen
Ttef aan Fidel Castro lietKampu-
r^a weten datmen ditvoorstelaan-
fteemt.

*****' pARIJS — Frankrijk sloot een
roötract met Saudiarabie over de
gering van 12 helicopters, uitge-
*ttmetExocet-raketten en 20 snel-
ePatrouille- boten.Het gaatomeen
"*rhonderd miljoendollar.

*****
0LONDEN—Engeland isbereid de
JjjfEC te steunen in zijnpogingen de

i ,lePrijzen te laten stijgen via ver-
heiningvan deolie-productie, aldus
Jnergie-minister Parkinson. Lon-?®nheeftbelangbijstabieleolie-prij-
Jp1en zalzich voegen bij de 7 landen
'e nietbij de Opec zijn aangesloten

«laarwelhebben voorgestelddeolie-
?roductie met 5 % te verkleinen alse Opec datook doet.

..JERUZALEM — Voor het eerst
i^ds 5 maanden gingen de middel-■ ?fe scholen in Israëlisch bezet ge-
.'cd weer open. Er deden zich g;eennc'denten voor. De sluitingwas ivm
j^ust onder de Palestijnen sedertQ(*emberB7.

*****AMSTERDAM—DedoIIardaalde
"pandagopdeEuropese markten.In

was de slotkoers 1,9300
j^'dentegen 1,9360 vrijdagmiddag.
°k vandaag daalde de dollar nog

?**■■De middenkoerswas 1,9220.Dit
jadte makenmetde wetenschapdat.e Bundesbank niet geïnteresseerd
v 'ö een stijging der dollar. Londen
_^hoogdevoor de 2e keer in korte
j'Wderente met0,5 %tot8,5. DeDow
.^es index in Wall Street gingmet,s 2 punten omhoogtot2075,22.

*****.TOKYO — Volgens Japan ont-dekt hetde VS aan gelden machi-.es omweer sneleconomisch gezond
**orden.Er wachtendeVSnogveel
r°hlemen. Veel geld is er nodigom
* Moderniseren en beter te kunnen
r'lcurreren. Aldus een rapport van
iet ministerie van Internationale

*****

AANBANDEN
Door de staking kwam het

werk in de auto- industrie stil te
liggen. Maar volgens een
woordvoerder van de Mijnka-
mer,PeterBunkell, werder inde
meeste goud- en diamantenmij-
nen normaal gewerkt. In totaal
bleven slechts 9.000 van de
550.000 mijnwerkers thuis, al-
dusBunkell. Het zwarte vakver-
bond Cosatu had tot de actie op-
geroepen uit protest tegen een
wetsontwerp dat derechten van
de vakbonden sterk aan handen

legt. De nieuwewetverbiedt so-
lidariteits- stakingen-en stelt de
vakbonden aansprakelijk bij il-
legale werkonderbrekingen.

In deprovincie Natal raakten
maandagnegen zwarten gewond
toen een brandbom in hun bus
werd gegooid. Maar volgens de
politiebleefhetverder vrij rustig
op deeerste dagvan denationale
protestactie. In de nachtvan zon-
dag op maandag werd een bo-
maanslaggepleegd opeen spoor-
lijn in Soweto, een zwarte voor-
stadvan Johannesburg. De aan-
slag veroorzaakte slechts gerin-
ge schade en er vielen geen
slachtoffers.

KRACHTIG SIGNAAL
De omvangvan de staking is

een succes voor het Cosatu, dat
wegens de bepalingen van de
noodtoestand niet openlijk tot
een stakingkon oproepen. De se-
cretaris- generaal van het vak-
verbond, JayNaidoo, noemde de
staking een "krachtig signaal
aan de regering en de werkge-
vers, dat dewerknemers gekant
zijntegen hetwetsvoorstel en de
beperkingen die ons worden op-
gelegd".

Volgens werkgevers- organi-
saties werd de regio- Johannes-
burg het zwaarst getroffen door
destaking. In dit gebiedbleefne-
gentigprocentvan het personeel
van fabrieken en winkels weg.

Eenheden van het leger pa-
trouilleerden in de zwarte
woonsteden en hielden een oogjein het zeil bij debus- en spoor-
wegstations om werkwilligen tebeschermen tegen eventuele ac-
ties van stakers. In de voorste-
den van Johannesburg reden
vrachtwagens van de politie op
en neer omwerknemers, die doorde staking bij het openbaar ver-
voer nietop hunwerkkonden ko-
men, een lift tegeven.

Delfstoffen op Curaçao

Bedrijf wacht al één
jaarop vergunning

onderzoekings-vlucht
WILLEMSTAD —De

Cancur GoldDevelopment
N.V. wacht reeds één jaar
op een vergunning om een
onderzoek vanuit de lucht
te mogenuitvoeren naar de
aanwezigheidvan delfstof-
fenopCuragao. "Op Aruba
heeft dezelfde maatschap-
pij een dergelijk onder-
zoek gedaan. Daar kreeg
deN.V. binnen tweeweken
een vergunning. Hier
duurthet allemaal een tik-
keltje langer", aldus mrJ.F.N.Winkel, gemachtig-
de van de op Curagao ge-
vestigde Cancur Develop-
mentN.V.

Op Curacao moet de gou-
verneur van de Nederlandse
Antillen toestemming geven
voor een dergelijk onderzoek:"Dat staat nu eenmaal in de
Mijn- verordening. De maat-schappij wil ook op Bonaire
onderzoek verrichten. Ver-wacht wordt, dat voor Bonai-
re ook binnen twee weken
toestemming verkregen zal
worden. De gezaghebber be-slist daar.Cancur wil onmid-
dellijk na Curagao een onder-
zoek op Bonaire uitvoeren,
maar we wachten vooralsnog
op Curagao. Kennelijk draai-
en de ambtelijke molens hier
langzamer dan op de andere
eilanden", zo zeimrWinkel.

De N. v. iiceii«iiieetna het
onderzoek opAruba toestem-

ming gevraagd om eventuele
delfstoffen opCuragao te mo-
gen opsporen. Winkel: "Het
resultaat opAruba wasboven
alle verwachtingen. Er is
meer goud ontdekt, dan men
durfde tevermoeden. Eind dit
jaarwil de groep —uitCana-
da_ opArubabij Balashi be-
ginnen met deex ploitatie".

"Vanwege die resultaten
wilde degroep meteeneen on-
derzoek instellen op Curagao
en op Bonaire. We wachten
nog nog steeds op toestem-
ming", zo zeiWinkel.

Voor het opsporen van
goud, zilver en andere
delfstoffen zal eerst een "air-
borne magnetic and
VLF/EM survey" van Cura-
gao gemaakt worden. Dat on-
derzoek zal worden uitge-
voerd door Terraquest LTd..
dieeveneens in Canada is ge-
vestigd. Dat bedrijfis in der-
gelijke onderzoeken gespeci-
aliseerd.

In overlegmethetDeparte-
ment van Luchtvaart zal ge-
vlogen worden op een hoogte
van 5.000 voet. Het hele on-
derzoek duurtéén dag enkost
ongeveer 350.000 dollar. In-
dien deresultaten op Curagao
gunstig zijn,zal een concessie
worden aangevraagd.

"Maar voorlopig wacht het
bedrijf op devergunning", al-
dus mrWinkel.

GROOTSTE STAKING UIT GESCHIEDENIS
Advocaten in actie in zaak Zes van Sharpeville
Miljoenen zwarten nemen deel
aan testactie Zuidafrika

PRETORIA — Zuidafrika maakte maandag kennis
met zijn grootste stakingsactie inzijn geschiedenistoenzon twee miljoenzwartearbeiders gevolggavenaan de
oproep van devakbewegingomin actietekomen uitpro-
test onder meertegen een wetsontwerp, dat inhetparle-
ment is ingediend en dat volgens de vakbeweging een
aantasting inhoudt van derechten van de werknemers.
Nu de dagwaarop het proces tegen de 'Zesvan Sharpe-
ville'opnieuw nadert, is doorhun advocaten eenpoging
ondernomen om tekomen tot een nieuwverhoor derge-
tuigen. Nederlandse organisaties, welke zich inzetten
voor de bestrijding der apartheid, dringen bjj Buiten-
landse Zaken aan op actie in verbandmet een voorvrij-
dag aangekondigdeexecutievan een zwarte beklaagde
die ook beschuldigd is van medeplichtigheid aan een
lynchmoord.

Bijna twee miljoen zwarte
Zuidafrikaanse werknemers
zijnmaandag in stakinggegaan.
Zij gaven daarmee gehoor aan
een oproep van het zwarte vak-
verbond COSATU tot een drie-
daagse landelijke protestactie
tegen de beperkende maatrege-
lenvan deregering tegen devak-
bonden en anti-apartheids- or-
ganisaties. Volgens de onafhan-
kelijkeLabourMontoringGroup
blijkt uit gegevens van bus- en
spoorweg- maatschappijen dat
zeker 1.9 miljoenzwarten maan-
dag niet naar hun werk gingen.
"Daarmee is het de grootste sta-
king uit de geschiedenis van
Zuidafrika", aldus een
woordvoerder yap de organisa-
tie. Cosatu- woordvoerderFrank
Meintjies schatte het aantalsta-
kers op drie miljoen.

LAATSTE POGING
In een laatste poging om de le-

vens van de 'Zesvan Sharpeville'
teredden, eisen de advocatenhet
recht om een getuige, die moge-
lijk heeft gelogen, opnieuw aan
een verhoor te onderwerpen. Deadvocaten schreven hetopperste
gerechtshof maandag, dat de
vermeende meineed "het frau-
duleuze systeem metbetrekking
tot hetproces" toont. De 'Zesvan
Sharpeville', vijfmannen en een
vrouw, worden verdacht deel uit
te hebben gemaakt van een me-
nigte die in 1984 het zwarte ge-
meenteraadslid, Jacob Diamini,
vermoordde.

Functionarissen van het op-
perste gerechtshof zeiden dat
rechter W.J. Human vandaag
kan besluiten de getuige Joseph
Maneteopnieuw op teroepen om
vragen te stellen over zijn ver-
klaring, dat zijn getuigenisdoor
depolitic door martelingwas af-
gedwongen. Al eerder zei Hu-
man, dat de beschuldiging van

dezesbeïnvloed zou kunnenzijn
door Manetes verklaringen.
Wanneer Human het verzoek
van de advocaten naast zich leer-
legt, kan het, proces tegen de zes
directbeginnen enkan het dood-
vonnis binnen enkele weken
wordenvoltrokken.

Onderzoek naar
fraude invoerrechten

op bier
ORANJESTAD — Bij het

Douanekorps is een onder-
zoek gaande naar mogelijke
fraude diewerdgepleegdmet
invoerrechten op het in te
voeren Cardinal- bier op
Aruba.

Reeds enige tijd bestonden
vermoedens, dat hier geknoeid
werd. Inhet afgelopen weekein-
de was het onderzoek zo ver ge-
vorderd, dateen douane- ambte-
naar, S.V., kon worden aange-
houden. In dit stadium was het
niet mogelijk nadere inlichtin-
gen tekrijgen doch nietuitgeslo-
ten moet worden dat nog meer
aanhoudingen zullen
plaatsvinden.

Luchtreis
vertraagd
afgerond

NEW ORLEANS — Het
straalvliegtuig van de
luchtvaart- maatschappij
TACA dat in hetzicht van
dehaven op 24 mei op een
paar kilometers van het
vliegveld van New Orleans
een noodlanding moest
maken, heeft het resteren-
de deelvan detocht alsnog
afgelegd en wel op6 juni.

De Boeing 737 welke onge-
veertwaalfhonderd meterno-
dig heeft aan landingsbaan
om tekunnen landen maakte
op debewuste dag een onver-
wachte noodlanding. De
noodlanding was nodig ge-
weestomdat twee motoren in
hevig noodw^r het begeven

hadden. Uiteindelijk werd
het vliegtuig toen opeen oudeluchtmacht- basis neergezet
welke dateerde uit de Tweede
Wereldoorlog. De bemanning
en de 41 passagiers kwamen
er zonder kleerscheuren
vanaf.

Ditmaal bestond de helebe-
manning uit twee piloten die
het vliegtuig zonder proble-
men deden landen op de
luchthaven van New Orle-
ans. Het was een operatievan
vijftien minuten. Er ging
diepgaand onderzoek aan
voorafnaar hetprobleem van
de motoren welke pas twee
maanden in operatie waren.
Toenbleekdatdekorte vlucht
best gemaakt kon worden
werd daartoealsnogbesloten.
TACA is een Middenameri-
kaanse maatschappij welke
vanuit El Salvador opereert.
Hij heeft eenkantoor in New
Orleans.

BEROEP MINISTER
De Anti-Apartheids Bewe-

ging Nederland (AABN) heeft
minsiterVandenBroekvan Bui-
tenlandse Zaken gevraagd pro-
testaan tetekenen bij deZuidaf-
rikaanse regering tegen devoor-
genomen terechtstelling op vrij-
dag 10 junivan Paul Tefo Setla-
bo. Hijwerd volgens deAABN in
1986 ter dood veroordeeld we-
gens zijnvermeende betrokken-
heid bij de dood van een politie-
informant in Colesberg
(Kaapprovincie) in 1985).

De AABN doethetverzoek, ge-
steund door de Boycot Outspan
aktie, hetDefence andAid Fund
Nederland, het Komitee Zuide-
lijk Afrika en dewerkgroepKaï-
ros in een brief aan de be-
windsman. De organisaties wij-
zen de minister crop, datdankzij
de internationale druk — ook
van dezijde van deNederlandse
regering — de executie van de
'Zes van Sharpville' onlangs op
het laatste moment kon worden
uitgesteld. Zij vragen de minis-
tercrook bijde andere Europese
"collega's" op aan te dringen dat
ze protesteren tegen de voorge-
nomen executie.

Schandaalrond Palme-moord onderzoek

Minister Zweden huurt
particuliere groep in

STOCKHOLM — De
Zweedse minister van Justi-
tie Anna Greta Leijon heeft
haarontslag alszodanig inge-
diend. Bij de oppositie had
men deze eis gesteld. Dit ge-
beurde als gevolgvan onthul-
lingen rond het onderzoek
naar demoord op deZweedse
premier Olof Palme in 1986.
De bewindsvrouwe had bui-
ten het parlement om en bui-

ten de officiële instanties om
onderzoeken laten instellen
in dezemoordzaak.

De minister werd verweten
datzij haarboekje te buitenwas
gegaan door in verband met het
onderzoeknaar de nooitopgelos-
te moord in het geheim particu-
liereorganisatiesin te huren om
een en ander te onderzoeken ter-
wijl het parlement zo niet de
kanskreeg bij dit onderzoektoe-
zicht uit te oefenen. Dit onder-
zoek werd ook uit particuliere
middelen betaald. Het werd ge-
leid door de uitgever Ebbe
Carlsson, die nauwe banden on-
derhield met de regerings- par-
tij. De zaak kwam aan het licht
toen een lijfwacht van deuitge-
ver werd betrapt op het illegaal
invoeren van opsporings- appa-
ratuur.

InABP-zaak in Nederland
Vrijspraak hoofdverdachten

DEN BOSCH — De twee
hoofdverdachten in de zoge-
naamde ABP- affaire in Ne-derland, Masson en Van Zon,
zijn op allepunten vrijgespro-
ken, waarvoor zij aange-
klaagd waren. Onder meer
van het aannemen van een
miljoen guldenaan steekpen-
ningen. In eerste instantie
waren zjj allebei veroordeeld
tot een jaar gevangenisstraf
en ook moest Masson ruim
een ton aan smeergeld terug-
betalen.

In hoger beroep heeft het ge-
rechtshof in DenBosch geconclu-
deerd dat zij aan geen enkel der
ten laste gelegde punten schul-
dig waren. Mr Drs A. Masson
(65) was directeurBeleggingen
van het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP). Ir J. van
Zon (69) was zijn zakenvriend.
Deze rechtszaak is een der meest
geruchtgevende zaken geweest
uit derecente rechts- geschiede-
nisvan Nederland. Het ging dan
ook uiteindelijk om een uitge-

breide fraude in debouwwereld.
Beide vrijgesproken beklaagden
overwegen een schadeclaiminte
gaan stellen. Zoals over de twee
maanden welke in voorarrest
werd doorgebracht. Masson wil

#ditook doen omdat hij ontslagen
werd als directeur Beleggingen
bij hetABP. Ook willenbeide he-
ren het geldterugzien tekrijgen
dat zij in hun verdediging heb-
ben moeten steken.

Inhoger beroep had de advco-
caat generaal mrR. deGroot drie
jaargeëist tegen Masson en Van
Zon. In het vonnis wordt het
Openbaar Ministerie op de vin-
gers getikt, waar in de tenlaste-
legging stond dat Masson op-
zettelijkbevorderde datVan Zon
bemiddelde bij onroerend goed-
praktijken die vervolgens door
hetABPwerdenverworven. Vol-
gens het Bossche hof had het
O.M. verzuimd nader aan te dui-
den waarom het opzettelijk be-
vorderen een schending of ver-
waarlozing van Massons ambte-
lijke plicht opleverde.

IRAANSE CONNECTIE
De minister verweerde zich

met te zeggen dat het onderzoek
door particuliere organisaties
nodigwas om dejuistheidtekun-
nen vaststellen van beweringen
als zou het Iraanse bewind
achter deze moord hebben geze-
ten. Bij de oppositie vindt men
echter dat deminister door haar
optreden de democratischeprak-
tijken van Zweden heeft aange-
tast.

De oppositie wil de zaak in
stemmingbrengen via een motie
van wantrouwen. De mogelijk-
heid bestaat dat de Communis-
tische partij welke doorgaans de
sociaal- democratischeregering
steunt in ditgevalmet deopposi-
tie meegaat zodat deregering
dan niet meer beschikt over een
meerderheid in het parlement.

Een afgang van het helekabi-
net is methet vertrek van minis-
ter Leijon voorkomen. Premier
IngvarCarlsson diehet aftreden
van deminister van Justitie be-
kend maakte noemde het "erg
tragisch". Juist omdat deze mi-
nisterzich zo had ingezetvoor de
strijd tegen het terrorisme.
Carlsson volgde indertijd de in
februari 1986 vermoorde en nog
steedsbetreurde OlofPalme op.

Rechter laat
Orlando Bosch vrij

MIAMI — Een federale
rechter in Miami heeft de in
vrijheidstelling gelast van de
Cubaanse anti- Castro- mili-
tant Orlando Bosch.

De vrijlating gebeurt in af-
wachting van het eventuele be-
sluit van deregering om hem al
danniet uit hetlandte zetten. De
Immigratie en Naturalisatie-
dienst (SIN) tekende onmiddel-
lijk'protest aan en vroeg om
Bosch huisarrest op te leggen.
Ophet lichaamvan de man werd
een electronisch apparaat aan-
gebrachtzodat menvoortdurend
in de gatenkan houden waar hij
zich bevindt. Bosch keerde terug
na een periode van elf jaar ge-
vangenschap in Venezuela te
hebben doorgebracht wegens
zijn aandeel aan de sabotage als
gevolg waarvan in.1973 een Cu-
baans vliegtuig met Cubaanse
sporters verongelukte.Bij diton
geluk kwamen 73 mensen.

/* Un bon beter di
BRANDY

ta te hasta bon pa bo salü.y

Raketten weg uit Siberië

KAZAKH-Nu het INF- ver-
drag doorpresident Reagan en
partijleider Gorbatsjov is gete-
kend, is in deSovjetunie een be-
gingemaakt met de ontmante-
ling van de midden- lange af-
stands- raketten. Technischper-
soneel verwijdert explosieven uit
raketten dieinSaryozek(Siberië)
stonden opgesteld.



MENSEN

De bouw van het handenarbeid-
bibliotheek- lokaal van het St
Albertus College schiethard op.
Vorige weekkonmen na drie we-
ken hard werken al het SPAN-
TENBIER schenken. Volgens
voorman Jamanika, kan men
het lokaal alvoor heteindvan dit
schooljaar in gebruik nemen.

$+$ $ $

GIOVANNI ATALITA ontving
uitBoston het bericht dathij toe-
gelaten is tot deBerklee College
of Music. Atalita zal daar in de
richting 'producer' een studie
volgen. OpBerklee wordter door
zeer begaafdeen beroemde men-
sen onderricht gegeven. Quincy
Jones is rector magnificus van
deze Universiteit.
Een medisch tucht- college in
Den Haag heeft bepaald dateen
GYNAECOLOOG eenjaar lang
zijn werk niet meer mag doen
omdat hij minstens twee keer
seksuelegemeenschap heeft ge-
hadmeteenpatiënte van 20 jaar.
Bovendien heeft hij, toen ze
dacht dat ze zwanger van hem
was, wat achterafniet het geval
bleek tezijn, een curettage uitge-
voerdmethetrisico dateen even-
tueel aanwezige vrucht zou zijn

verwijderd. Dit terwijl hij wist
dat de vrouw ernstige bezwaren
hadtegen abortus. De uitspraak
van hetcollege isvorigeweekge-
publiceerd in de Staatscourant.
In juli1985heeft de gynaecoloog
devagina van devrouw operatief
verwijd. Een ingreep, waarvan
het collegezich afvraagtof diebij
een meisje van haar leeftijd wel
juistwas. In februari 1986kwam
zij met buikklachten bij de arts.
terug. Bij het onderzoek had hij
seksuele gemeenschap met
haar. Toen ze ruim eenmaand la-
ter dacht datze in verwachting
was,voerde dearts een curettage
uit. Bij een volgend controlebe-
zoek, twee weken later, had hij
opnieuw geslachtsgemeenschap
met haar. De vrouw deed die-
zelfde dag nogaangiftebij depo-
litic.

*****In Londen is afgelopen week de
beeldhouwster ANA MAHLER
overleden. De dochter van de
componist Gustav Mahler werd
83 jaar. Zij bracht haar jeugd
door in Wenen waar zij via haar
moederkennis maakte metgrote
kunstenaars uit dieperiode zoals
de schilder- grafici Oskar Ko-

koschka en GustavKlimt, de au-
teur Frariz Werfel en de compo-
nistenAlbanBergenSchonberg.
Daar vestigde zij haar faam als
beeldhouwster en maakte ze
portret-bustes van vele bekende
kunstenaars. Onder dreiging
van hetDuitseNazi-bewind ves-
tigde Anna Mahler zich in de ja-
ren dertig in Londen. Zij was ge-
trouwd metdeOostenrijkse com-
ponist ErnstKrenek, die zich la-
ter in deVS vestigde, en deRus-
sischedirigent AnatoliFistoula-
ri, diezich liet naturaliseren tot
Brit. Uithethuwlijk metAnatoli
hadzij een dochter.

Een wandelaarheeft eindvorige
week op het strand in Saltdean
dichtbij Brighton in hetzuidoos-
ten van Groot- Brittannië elf
pakjes met cocaïne gevonden en
die onmiddellijk naar de politie
gebracht, aldus de douane. De
cocaïne (elf kilo) met een straat-
waardevan cirka 14miljoen gul-
den is vermoedelijk door
drugshandelaren in zee gegooid.

Een schoonheidswedstrijd die
deze maand de eerste miss- Pe-
king moest opleveren is AFGE-
LAST. De communistischeauto-
riteiten hebben demiss- verkie-
zingen verboden, omdat zij het
land te arm vinden voor een der-
gelijk spektakel. Dit is begin de-
ze week vernomen in welinge-
lichtekringen in Peking. De se-
lectie van kandidaten was al
meer dan een maand in volle
gang, zo werd gezegd, maar 'van
bovenaf is te verstaan gegeven
dat de verkiezing niet mocht
doorgaan. Van de 800 kandida-
ten hadden 40 Pekingse schonen
zich al verzekerd van een finale-
plaats. Aanvankelijk hadden de
autoriteiten en de organisatie
een compromis bereikt over de
miss- verkiezingen. Zij zouden
mogen doorgaan mitser een mi-
nimum aan publiciteit aan zou
worden verleend. Zo was over-
eengekomen dat de finale niet
via detelevisie zouworden uitge-
zonden.

Een man van 33 jaar die meer
dan 400 kilo woog, is in de
Westduitse stad Duisburg over-
leden. De doodsoorzaak was
'OVERGEWICHT. Zo blijkt uit
de doktersverklaringen. Negen
mannen hebben het lijk van de
1.74meterlange man ineenvan-
gzeil van de brandweer uit het
huis gedragen. Omdat hetstoffe-
lijk overschot in geen van de be-
schikbare lijkauto's vervoerd
kon worden, nam een vrachtauto
het karwei over. Een volgend
probleem was dat dekoelcel van
het eerste kerkhof te klein was.
Daardoor moest de vrachtauto
met zijn bijzondere vracht naar
een volgend kerkhof. Overigens
is de overleden Westduitser bij
lange na niet de zwaarste mens
uit de recente geschiedenis van
de medische wetenschap. De in
1983 overleden Amerikaan Jon
Brower Minnoch zou
'waarschijnlijk' meer dan635 ki-
lo zwaar geweest zijn.

Ondanks ernstige BEZWAREN
van milieubeschermers hebben
Turkse autoriteitentoestem-
ming gegeven voor de bouw van
een luxe hotel aan de Turkse
zuidkust. Dit werd vorige week
uit bronnen van het Turkse mi-
nisterie van toerisme vernomen.
Milieu- organisaties stellen dat
het hotel een bedreiging vormt
voor de belangrijkste
broedplaatsen van zeldzame
zeeschilpadden in de Middel-
landse- zee. Zegslieden meldden
dat de ontwikkelaars van een
.uxe vier sterren hotel door mo-
gen gaan met debouw, maar dat
de autoriteiten het niet erg vin-
denals ze daaralsnogvanafzien.
Nieuwe hotels worden echter
niet toegestaan. Volgens beken-

de milieu- beschermers zal de
zeldzame dikkoppige zee-
schildpad, die 's zomers haar eie-
ren op het land legt, verjaagd
worden door het licht, het geluid
en het nachtelijk strandleven
dat een groot hotel met zich
meebrengt.

WASHINGTON - Meer dan
10.000 mensen woonden de herden-
kingvande 20 jaargeledenvermoor-
de VS-politicusRobert Kennedy bij
in Arlington. Hij werd doodgescho-
ten kort nadat hij de presidentiele
voorverkiezing van Californië had
gewonnen.

De Noorse koning OLAF viert
ditjaarzijn 85ste verjaardag. De
leuke bijkomstigheid van zijn
verjaardag is datdezesamenvalt
met de 'Dia di bandera' van Cu-
ragao.

%i*L ftr*n»*li«r

Ook Into the woods valt inprijzen
Zeven Tony-onderscheidingen
voor Droombeeld van Opera

NEW YORK — Het
droombeeld van de opera
van AndrewLloyd Webber
kwam met de meeste prij-
zen voor dedagbij de jaar-
lijkse Tony- uitreiking.
Niet minder dan zeven To-
ny- onderscheidingen nam
ditmuzikale werkvoorzijn
rekening waaronder de
Tony voor de beste muzi-
kale productie van hetjaar
maar ook dievoor debeste
acteur.

De hoogste waardering als
dramatisch werkstuk was
weggelegd voor I'am But-
terfly. In dit exotische werk
van Henry Hwang wordt de
liefdes- geschiedenis uitge-
beeld tussen een Franse di-
plomaat en een Chinese tra-
vestiet. De Tony- regen deed
zich voor in een Newyorks
theater. Het muziekwerk
over deoperakreeg ookde To-
nytoegekend voor debeste di-
rigent, in dit geval Harold
Prince. Michael Cranford
merkte bij het in ontvangst
nemen van de begeerde prijs
op dathij ditnietzonder emo-
tiesdeed. "Erzijnzoveel hoog-

te- en dieptepunten in deze
sector van de commercie.
Maar ik hebnu een machtige
tijd in New York doorge-
maakt, zo bekende hij.

GODDANKBAAR
Dit soort dingenkan gebeu-

ren, aldus Judy Kaye die in
het opera- stuk derol van een
diva speelt. Zij werd onder-
scheiden als de beste bijrol-
speelster in een andere film.
De komische gangster Bill
McCutcheon die de gangster-
rol speelt in Anything goes
riep bij het bekendmaken van
de prijs aan hem als de beste
mannelijke bijsrolspeler uit:
Ik ben God dankbaar dat ik
ditheb mogen meemaken.

Joanna Gleason dieoptrad
in Into the woods kreeg een
Tony toegekend als de beste
actrice in een muzikaal stuk.
John Dexter kreeg de onder-
scheiding voor de manier
waarophij de régie had aan-
gepakt in I'm a butterfly. Het
droombeeld van de opera en
Intothe woods hebben allebei
tien nominaties gekregen
evenalshet muziekwerkVan
Cole Porter Anything goes.

Vierjarige
doorkrokodil

vermoord
ENGLEWOOD-Een kro-

kodil die uit een meer bij de
stadEnglewood te voorschijn
kwam heeft een vierjarig
kind gedood. Niet lang daar-
na ging het beest er zelf aan
toen hij het kind nog in zijn
muil hield. Het was een dier
van 3,20 meter lengte. Het
kind heette Eric Glover. Toen
men zag dat de krokodil het
kind in zijn macht had werd
meteen een pistool getrokken
om het dier te doden. Het
stoffelijk overschot van het
kind is ondertussen ook beg-
raven.

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

*** * *
TELECURAÇAO

DINSDAG: 16.30Ora pamucha; 17.00
MTV Musical; 18.00Obra di man met
Loupe; 18.30Mira i Skucha; 18.45Infor-
me deportivo metHectorRosario; 19.00
Tempu pa Dios; 19.05Kushina di oro
met Saida Hernandez; 19.30 Special:
«Fundashon Lechi di Mama Körsou»;
20.00NotisieroTeJe-B;2l.ooEnkuentro
met Paul deWindt; 21.30Tesoro diKór-
sou met Hermanito; 22.00 Wega di
Number Kórsou; 22.10 Special: «De
ziekte Aids»; 23.00Sluiting.

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00Survival; 18.45 Informe deportivo
metHectorRosario; 19.00TempupaDi-
os; 19.05 Dimenshon Artistiko met Ma-
ritza en Richard; 20.00 NotisieroTele-8;
21.00 Falcon Crest; 22.00 Wega di
NumberKórsou; 22.10Planeta 3;23.00
Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

AGENDA

CURAÇAO
NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten vanl
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen!
spoedgevallen telefoon 641658 bellenfl
danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dÉ
trikten kunnen voor spoedgevallene
artsenpraktijkvanhuneigen huisartsbelW
het antwoordapparaat zal dan mededelfl
wie dedienstdoende arts is......
THORAX CENTER (Jan NoorduynvrtT
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenval
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 utf
opzon- enfeestdagen alsmede op werkoK
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen telf!
85917. ~
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria llf
tel.: 82947/81078; geopendvan maan-4
t/mvrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdak
degeheledaggesloten; na 17.00uurkunt j
dezustervan dewachtbellen: zusterAlbef?
to, tel.: 74949, pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleei
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvafl
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak, i* *. **
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voort
heen Wijkverpleging Curacao): KantoOT
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopendP
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.W
uur; de wacht heeft zuster Olbino, tel*
641032. f,

***** ■
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famial'F
geopend van maandag t/m vrijdag vaffe
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Staij
Maria 17, tel.: 80222.

FUNDASHON LECHI Dl MAMA.KORSOU]
voor meer informatie kunt u de volgende
nummers bellen: 75628,672289en 55504[

*****
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend vanj
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdagivan 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
Sta Maria, Winston Churchillweg 155, tel.:
80800.
Punda
Plasa, De Ruyterkade 36, tel.: 615519/
615545.

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

TIENDADl LEY'totseptembergesloten.'
*****

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16.00
uur is er vrij spreekuur.

MOSKOU — Moskoukampt met
een hittegolfmetsinds 109jaarvoor
juni ongekende hoge temperaturen
zoals 31gradenCelsius. Hetzouvan-
daag nogwarmer worden.
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BESTUURBESTUURT EN DIRECTIE VOERT DE DAGELIJKSE LEIDING”
Rapport overfunctioneren Sehos lijktbureaula-lot beschoren

NZI: bestuur moet zich niet
toet dagelijks beleid bemoeien

WILLEMSTAD — "Er functioneert momenteel in het Sint
W>eth Hospitaal eenbestuur datzichzeer directbetrokken
»elt by de dagelijkse leidingvan hetziekenhuis. Vanuit het
trieden gezien is ditwel verklaarbaar. Hetbestuur werd ge-
"ttfronteerd met grote problemen en in 1978 op directie- ni-
Bftu meteen directe gezagscrisis. Inmiddels isereen functio-
trende directieeneen directie- secretaris.Wij menen danook
'ter nuvoldoende conditieszynomweer terugtekeren naar
(normale situatie, datwilzeggen hetbestuur bestuurten de
■tee-e voert de dagelijkse leiding over het ziekenhuis. Dit
°ndt in dathetbestuur geenzaken meeragendeert enbeslui-
*neemt diete makenhebben methetdagelijksleidinggeven
*» het ziekenhuis, maar dathetzichricht op hoofdlijnenvan
'ternbeleid, samenmetde directie dezehoofdlijnenuitzeten
e uitvoeringervan verder aan de directieoverlaat"

P*t is een passage uit het rap-
[°ft dat het Nationaal Zieken-Jjis- instituut uitbracht.Dit in-

verrichtte opverzoekvan
£* Sehos- bestuur begin 1987
[*& onderzoek om de interne en
"Sterne problematiek van hetVenhuis onder de loupe te ne-«en. Daarnaast werd het NZI
pvraagd aanbevelingen te

Hetrapport van hetNZI is
enige tijd gereed en

ook ter sprake tijdens de
jj-htszaak die onlangs door di-

Ivan Asjes tegen het Se-
'°B- bestuur werd aange-
winen.Indien deaanbevelingen van
**tNZI indepraktijk worden ge-
acht, zullen ook op bestuurs-
JJVeau veranderingen moeten

omdat het NZI de
J.'üdige gang van zaken in hetJ*kenhuis voor wat betreft de
patie tussen het bestuur en deürectie nietgelukkig vindt.

CREATIVITEIT
s volgens het NZI is er binnen
ret Sehos voldoende potentieel
r^Wezig om toteen goedfuncti-onerende ziekenhuis- organisa-P®te komen. "Er is op essentiële
Edities voldoende interne crea-
'yiteit en bereidheid om te ko-
j^ti tot een beter functioneren-'e organisatie en een daaruit
y^ortvloeiende betere patien-
"J^Zorg. Waarhet op aankomt is
j "'bundelingvan dezekrachten
? een gemeenschappelijke
'chting en op grond daarvan

meer zelfvertrouwen in eigen
mogelijkheden."

In eenvan deeerstehoofdstuk-
ken, behandelt het NZI de
machts- verhoudingen en orga-
nisatie- structuuK. "Wij menen
dat als gevolg van de lokale en
historische situatie in hetSehos
de van nature structurerende
factoren slechts in geringe mate
aanwezigzijn.Dit leidtertoe dat
het management van het Sehos
extra energieen aandacht moet
gevenaan structurerende maat-
regelen en dat opuitvoerend ni-
veau begrip voor en acceptatie
van deze maatregelen gevraagd
mag worden."

Eén van die maatregelen die
het NZI noodzakelijk acht, isdat
het Sehos-bestuur zich niet lan-
ger met de dagelijkse leiding be-
moeit. "Op deze wijze krijgt het
bestuur de gelegenheid om zich
veel meer te richten op de ex-
terne kant van Sehos en wordt
voor de ziekenhuis- organisatie
meer duidelijk dat de directie
eerstverantwoordelijk is voor
het intern functioneren. Over
hetgevoerde beleid legt de direc-
tie verantwoordingafaanhetbe-
stuur, dat eindverantwoordelijk
is. Dit is een achterafafleggen
van verantwoording en wezen-
lijk anders dan dehuidige situa-
tie waarin het bestuur de ver-
antwoordelijkheid neemt voor
het intern functioneren en zich
derhalve direct met de interne
besluitvormingbezig houdt."

Het NZI raadt een 'Raad van

Beheermodel' aan waarin voor-
komen kan worden dat bestuur
en directie tegen elkaar worden
uitgespeeld. "Het gezag van het
bestuurkan groeien doordathet
niet meer hetrisico loopt beslui-
ten te nemen op detail-kwesties
waarvoor onmogelijk alle infor-
matie en kennis van dezieken-
huis- organisatie bij een bestuur
beschikbaar kan zijn. Ook het
gezag van de directie in de orga-
nisatie kan op deze wijze toene-
men. Dat zal meer het gevalzijn
naarmate in de organisatie hel-
derwordt gemaakt volgens wel-
ke hoofdlijnen het management
verloopt. De bestuurlijke taken
zijn in zon situatie toezichthou-
dend/controlerendop basis van
een goede vertrouwens- basis

tussenbestuur en directie.Derol
van de voorzitter is daarbij van
grootgewicht.Hij vervult een in-
termediaire functie tussen be-
stuur en directie en zorgt voor
het hanteerbaar blyven van de
"natuurlijke spanning" tussen
beide organen", aldus het rap-
port.

TE OMVANGRIJK
De directie- samenstelling

waarinonlangs door hetbestuur
verandering werd gebracht met
allebekende gevolgen van dien,
wordtookinhetrapport ter spra-
ke gebracht. Volgens het NZI is
het takenpakket van de alge-
meen directeur, te omvangrijk.
Zekeromdat, indien deaanbeve-
lingen van het NZI worden uit-

gevoerd, er nog meer taken bij
zullen komen en omdat het NZI
niet zo te spreken is over het ge-
middelde niveau van de
diensthoofden. Het NZI deed in
1987 op grond daarvan de aan-
beveling om de directie uit te
breiden met eon directeurPerso-
neel en Organisatie."Dehuidige
algemeen directeur behoudt de
eindverantwoordelijkheid doch
zijn aandachtsgebied verschuift
wat meer naar de externe kant.
De directeurPersoneel en Orga-
nisatie wordt aangetrokken om
de interne organisatie verder te
ontwikkelen en vorm te geven.
Het aandachts- gebied van defi-
nancieel- economisch directeur
kan evenalshetwerkveldvan de
directie- secretaris vooralsnog
ongewijzigdblijven. Nadere uit-
werking van profiel en taak-
verdeling en definitieve naam-
geving, dient in overleg met de
zittende directieleden te gebeu-
ren", aldus het NZI.

Inhetrapport worden nogvele
andere aanbevelingen gedaan,
waarop deAmigoe nog terug zal
komen. Hetis echter dievraag of
dit rapport hetzelfde lot bescho-
ren is alsvele andererapporten:
namelijk dat het nooit uitge-
voerd zal worden. Het Sehos-be-
stuur heeft de afgelopen weken
meerdere malen naar de conclu-
siesvan het NZI verwezen maar
interpreteerde de aanbevelin-
gen vanhetNZI metbetrekking
tot de directie- structuur al heel
anders.

Amigoe en Z '86
Sehos-bestuur introduceert

'black-list' voor media
WILLEMSTAD—In een

gisteren uitgegeven
perscommuniqué zet het
bestuur van de Stichting
Sint Elisabeth Hospitaal
zich fel af tegen dekritiek
die delaatste weken op het
bestuur geuitwordt. Daar-
bij worden bepaalde speci-
alisten, die bestuurs-
functies hebben in organi-
saties als de Vereniging
van Geneeskundigenen de
Medische Stafvan het Se-
hos, persoonlijk aangeval-
len. Hen wordt verweten
"persoonlijke belangen"
voor de belangen van de
patiënten te laten gaan.Dit
in tegenstelling tot het Se-
hos- bestuur dat, naar ei-
gen stellen, "dezorg van de
patient" voorop stelt.

Hetperscommuniqué heeft
deAmigoe-redactie niet offi-
cieel bereikt maar dankzij
medewerkingvan andereme-
dia. Het Sehos- bestuur heeft
namelijk besloten dat op
grond van "de wijze van be-
richtgeving van de Amigoe"
niet langerinformatieaan de-
zekrantverstrektzalworden.
Opmerkelijk is dat ditbesluit
genomen werd nadat er don-

derdag2junieenredactioneel
commentaar in de Amigoe
verscheen waarin de officiële
instanties werden opgeroe-
pen om maatregelen te ne-
men tegen hetSehos-bestuur
omdat de huidige gang van
zaken niet langer getolereerd
kan worden.

Hetvermoeden dat ditcom-
mentaar het Sehos- bestuur
ertoe gebracht heeft om de
Amigoe niet langervaninfor-
matie te voorzien, wordt ver-
sterktdoor deverklaringvan
bestuurslid Torres datöokhet
radiostation Z'B6 (Curom)
niet langer persberichten zal
ontvangen. Dit radiostation
zond gisteren een redactio-
neel commentaar uit waarin
kritiek werd geleverd op het
feit dat het Sehos- bestuur de
indrukwekt alsofzij hetenige
orgaan is met goedebedoelin-
gen. Bovendien hadZ'B6 kri-
tiek op hetfeit dater persoon-
lijke aanvallen worden ge-
daan door hetSehos-bestuur.

De -lack- list' van het Se-
hos- bestuur begint dus ge-
staagte groeien.Eenieder die
kritiek uitoefent op ditbe-
stuur, kan er oprekenen aan
dielijsttoegevoegdteworden.

Illegale opgepakt
WILLEMSTAD— Ter hoogte

van deCubawegtrofeen politie-
patrouille een vijftal vrouwen
aan die van buitenlandse af-
komst waren. Eén van hen bleek
niet over geldige verblijfspapie-
ren meer te beschikken en is
overgegeven aan de Vreemde-
lingen- dienst.

Advocaat-generaal mrDe Nie
Particuliere postbedrijven vormen
geen inbreuk op monopolie Posterijen

WILLEMSTAD — De
postbezorging door anderen
dan dePosterijen van de Ne-
derlandse Antillen is onder
bepaalde voorwaarden toe-
gestaan. Het bezorgen van

P. st is een monopolie van de
osterijen van de Neder-

landse Antillen. In hèt
Postlandsbesluit van 1981
zyn echter een aantal uitzon-
deringenopditmonopolie op-
genomen. Zo mogen anderen
alleen danbrievenversturen,
als deze afkomstig zijn van
één afzender ofvanpersonen
uit één huisgezin en als deze
brieven binnenéén eilandbe-
zorgdmoetenworden. Datbe-
tekent dat particuliere post-
bedrijven op de Antillen zdjn
toegestaan. Ditheeft de advo-
caat- generaal mr. J.M.J. de
Nievanochtend meegedeeld.

In het Postlandsbesluit staat
ondermeer dat anderen dan de
Posterijen brieven mogen ver-
sturen, alsditin opdrachtvan de
Posterijen gebeurt en als deze
voldoende gefrankeerd zijn.
Daarnaast bieden de hierboven
f;enoemde uitzonderingen moge-
ijkheden voor particuliere

postbezorgings- bedrijven. Vol-
gens mr De Nie wordt met deze
uitzonderings- voorwaarden
geen inbreuk gemaakt op het
monopolie van de posterijen.
"Hetkomt erop neer, dateen on-
dernemer dievooréénklant post
rondbrengt, dit magdoen, maar
voormeer danéénklant mag dat
niet", aldus De Nie. De particu-
liere postbedrijven mogen brie-
ven vanelk gewicht bezorgen en
zijn tevens vrijin hetvaststellen
van hun eigen frankerings- ta-
rieven.

BENADELEN
Dekwestie vanpostbezorging

doorparticulierebedrijven iseen
zaak die doordedirecteurvan de
Posterijen, R.H. Galmeijer,
reeds jarenlangaan de kaak
wordt gesteld. Reeds in decem-
ber 1986 heeft de directeur de

overheid schriftelijk benaderd
om aan het bestaan van deze
Eastbedrijven een einde te ma-

en, omdat het bezorgen van
postvolgensde directeuruitslui-
tendhetmonopolie van dePoste-
rijen is. Deze postbedrijven zou-
den de Posterijen in financieel
opzicht ernstig benadelen. Naar
Galmeyer deAmigoereeds enige
tijd geledenhetweten, zouerbo-
vendien geen noodzaak zijnvoor
het bestaan van dezepostbedrij-
ven, omdat dePosterijen opeffi-
ciënte wijze depostbezorging
verzorgt. Sedert die tijd is hiero-
ver meermalen correspondentie
gevoerd tussen Galmeijer en de
procureur- generaal, mr.R. Pie-
tersz, zonder datdittoteenoplos-
sing voor het probleem van de
postbezorging leidde.

In januari van dit jaaresca-
leerde dezekwestie, toen hetwa-
ter- en electriciteits- bedrijf een
particulier nostbedrijf contrac-
teerde voor hetbezorgenvan de
maandelijkse rekeningen. Ko-
dela- woordvoerderLeslie Roos-
berg: "In 1987 heeft deKodela
besloten om in hetkader van de
opvoering van de efficiëntie een
nieuw beleid ('spin-off beleid) te
voeren, waarbij bepaalde
diensten, waaronder het bezor-
gen van de maandelijkse reke-
ningen aan onze cliënten, afge-
stoten zullen worden. Met het
oog hierop hebben een aantal
werknemers van ons bedrjjf be-
sloten ontslag te nemen en een
eigen bedrijf op te richten. Deze
mensengaan in eigenbeheer be-
{taalde diensten aan Kodela
everen.DeKodela heeftperlja-

nuari van dit jaarbesloten om
het bedrijf van de heer Hart te
contracteren voor het laten be-
zorgen van onze nota's, hetgeen
volgens onze juridische mede-
werkers niet in strijd is met de
wet", aldusRoosberg.

SLEPEND
Toen de directeur van dePos-

terijen hiertegen protest aante-

kende en deprocureur- generaal
om eenuitspraak in dezenvroeg,
heeft deKodela zich vanaf het
begin op het standpunt gesteld
dat dit bedrijf zich zou neerleg-
genbij deuitspraak van de pro-
cureur- generaal, ook als deze
tennadelevan deKodela zou uit-
vallen. De procureur- generaal
heeft deze zaak inmiddels over-
gedragen aan de advocaat-
generaal. Met de uitspraak van
mr De Nie wordt een einde ge-
maakt aan een deze jarenlang
slependekwestie. De Nie: "Ik zie
voorlopig geen gat in het
standpunt datikin dezezaakheb
ingenomen, noch een mogelijk-
heid voor dePosterijen om de ac-
tiviteiten van particuliere
postbedrijven stop tezetten". Op
de uitspraak van de advocaat-
generaalwilde dedirecteurvoor-
lopig geen commentaar leveren,omdat hij nog geen schriftelijke
bevestiging hierover heeft ont-
vangen.

Roosberg verklaarde desge-
vraagd, dat alleen de maande-
lijkse rekeningen via hetparti-
culiere postbedrijfverstuurd
worden. Roosberg: "Op geen en-
kele manier zijn wijvan plan de
Posterijen kapot te maken. Al
onze overige post sturen wy via
dePosterijen*. Verder zei hij te-
vreden tezijnover deservicevan
hetpostbezorgings- bedrijf van
Hart. "Behalve een aantal aan-
passings- moeilijkheden in het
begin, gaat de postbezorging
heel goed. Door onaangekondig-
de adreswijzigingen ontstaat er
wel eens een 'gat' in de admini-
stratie, maar datisvoorons geen
onoverkomelijk probleem", al-
dusRoosberg. Het enige andere
bedrijf op Curagao dat maande-
lijks een aanzienlijke hoeveel-
heid nota's verstuurt, is Setel.
Dit bedrijf verstuurt haar reke-
ningen via hetpostkantoor. Vol-
gens dewoordvoerder van de Se-
tel, CV. Rodriquez, zal hier ook
indetoekomst geen verandering
inkomen.

COMMENTAAR

Monddood
HET BESTUUR van het Sint Elisabeth Hospitaal heeft een
nieuwetactiek:zij diedeeuvelemoed hebbenomhetfuncti-
oneren van dit bestuur in twijfel te trekken, worden
monddood gemaakt. Of tenminste, datwordtgetracht.

Dat gebeurde gisteren* met de specialisten die middels
hun belangen- organisatieskritiek hebbengeuit op hetSe-
hos- bestuuren datgebeurt nu ook metdemedia die inre-
dactionele commentaren hun mening over de problema-
tiek in hetziekenhuis geven.

Indepogingenomdespecialisten totzwijgentebrengen,
wordt het Sehos- bestuur erg persoonlijk. De betrokken
voorzitters en andere bestuursleden van de organisaties
zouden volgens hetSehos- bestuur heel andere—eigen—
belangen hebben. Dat het eiland momenteel bol staat van
de discussiesover deproblematiek in hetziekenhuis wordt
ook niet als zodanig erkend door het bestuur: de kritiek
wordt afgedaan alseen Tietzevan enkele groepen.

Het Sehos-bestuurhoopt demedia diekritiek uitoefenen
tot zwygen te brengen door geen informatie meer te ver-
schaffen. Uitpublic-relations overwegingen zeer domwant
op die manierworden debetrokken media gedwongen om
alleen de informatie van detegenpartij weer tegeven.

Het isook devraag wat hetSehos-bestuur hiermee denkt
te bereiken. De Amigoe — en naar alle waarschijnlijkheid
ookZ'B6—laatzich nietintimideren. Gezien defratsenvan
hetSehos-bestuurkan hetmisschien zelfs alseen 'eer' wor-
den beschouwd om op de 'black-list' van dit bestuur te
staan.

" Na deze aanvallen van het Sehos- bestuur is wederom
duidelijk geworden dat er snel moet worden ingegrepen.
Hetbestuur iskennelijkvoornemens om zich doorniets en
niemand te laten tegenhouden en alle middelen te gebrui-
ken om zyn doel tebereiken.

Vergadering nu onnodig

Wout: BC positief over
Development Foundation

WILLEMSTAD — Lucille
Wout, die dccl uitmaakt van de
MAN- fractie in deEilandsraad
van Curagao, heeft haar 'eis' tot
het houden van een vergadering
van de Eilandsraad betreffende
de Curagao Development Foun-
dation laten vallen. Wout had
aangekondigd, datzij een open-
bare vergadering zouaanvragen
indien het Bestuurscollege geen
standpunt zou innementen aan-
zien van de oprichting van een
stichting, die deverbeteringvan
het financieel- economisch ima-
go'van Curagao ten doelheeft.

"Het Bestuurscollege heeft nu
aangekondigd achter het idee
van de stichting te staan, maar
dathettijd nodigheeft om de op-
richting te realiseren. De
stichting is daarmee uit het ne-
gatieve spotlight' gehaald. Dat
is voor onze fractie voldoende",
zo zei Wout vanmorgen.

Devroegere gedeputeerde van
Financiën kondigde aan morjge-
navond tijdens de vergadering
van de Eilandsraad wel stevige

vragen te stellen betreffendehet
"invorderings- beleid" van het
nieuweBC. Datgaat danmetna-
me over de houding die het BC
heeft aangenomen ten aanzien
van de NAC N.V. De kwestie is
nog een vervolg van de zoge-
naamde 'tanki- gate zaak.

Wout: "Ook dieaffaire heeft te
maken met het verbeteren van
het imagovan Curasao. Wy wil-
len duidelijkheid scheppen in
het nieuwe beleid".

Aanhoudingen
WILLEMSTAD—Tijdenseen

invalin eenwoningheeftdeSOD
de31-jarigeK.S. aan gehouden
die van een overval wordt ver-
dacht.De man is voor verder on-
derzoek overgebracht naar het
bureau. Tijdens zijn aanhouding
kreeg depolitic te maken met de
70-jarige G.K. die depolitic be-
dreigde. Ook K. is overgebracht
naar hetbureau.MARTEEN

gediplomeerdschoonheidsspecialiste
Kom eens langs, Ukrijgt een
LEUK PRESENTJE bij aankoop van ’.20.- of meer.

MARTIEN
\S.b.N. Doormanweg 22D (Hoek van Staverenweg) - Tel.: 371871 j

Voor onze "Boeken-Afdeling"zoeken wij een

VROUWELIJKE
KRACHT

die belast zal worden met het inkopen, van boe-
ken en tijdschriften.

2ij zal worden opgeleid omte zijner tijd de leiding
van debetreffende afdeling over te nemen. N

Vereisten!— V.W.0./H.A.V.O. of gelijkwaardigeopleiding
—■ Goede omgangsvormen-- Dynamische persoonlijkheid met groot ver-

antwoordelijkheidsgevoel-- Kennis van literatuur en veel interesse in lek-
tuur

*- Instaatom zowelzelfstandig als in teamverb-
and te werken— Leeftijd 18-35 jaar

*- Moet zelfstandig kunnen corresponderen zo-
wel in de Nederlandse als Engelse taal.

(Examen kandidaten komen ook in aanmerking!)

Sollicitaties:— Mondeling, na telefonische afspraak - tel.:
370222.

Schriftelijk: P.O. Box 3125.

AMIGOE 3(NSDAG7JUNM9BB

I Het nieuwe Vennootschapsrecht
Aruba (1988/1989)

f van Mr. R.H.D. Debrot
i

1 ??we'inde Nederlandseals de Engelse taal ver-} knjgbaar voor ’.22.50.
f bi:

® Boekhandel Salas
Fokkerweg 50

Tel.: 612303
***n**fi">»*,',l*^'"fr'^^-_"^»^—[^fr^,^^.^..,,., II m_t_____tmmn**l_n_n_|.

Restaurant j
Landhuis Zeelandia j

Historischeambiance
Curacaose gastvrijheid
Culinaire topkwaliteit

r Wij importeren wekelijks verse Nederlandse delicatessen j
I en primeurs: J
I tot 15 juniprepareert onze chef de cuisine j
j verse Limburgse slier asperges

ïj en een uitgebreid assortimentvis en schaaldieren.___
I Lunch vanaf 12:00 uur (leden) ]
■j Diner vanaf 19:00 uur. i

MEYER TRANSPORT

plti&tn" vtrt v&

Telefoon 614766 Polarisweg



AMIGOE4 _ ,
Heeft U voor Uw dagelijks werk een C£l l^_Fl l^l F_n_TM_JTF Profiteer
Economische auto nodig?? <^»> JU_T 1 _P___X_l ■_k'fJi^l I C van de

speciale aanbieding.
Bijvoorbeeld alssalesman, incasseerder,en zeker alsver- y \
huurwagenbedrijf heeft U een wagen nodig zuinig in aan- -^astfS" jjjb zo,ang de voorraad strekt
schaf en gebruik! Normaal t iïn_k< ïDan moet U eens komen proefrijden in deze auto. ïMSËÊÈÊL—i -J '"^

CARIB MOTORS jßt SEEBT uspecia;aa^l^- ;
LG.Smithßlvd.ll2-Te1.:21754-21840-23475 / I V^VVi 1 1o
b

*®Km PETFALIM ARUBA N.V.
<M
VOOR AL UW: kozijnen, ramen, deu-
ren in CEDERHOUT.

DRUIVENSTRAAT 8 - Tel.: 23194.V /

I Tei:26ooB I^SSSrSf Te,:260°8

Paardenbaaistraat 10

TEKOOP .
Aantrekkelijk cunucuhuis gelegen in SAK FUEGO

I 61,2ruime slaapkamers, 1 badkamer, zit/eetkamer,
grotekeuken, porch met prachtig uitzicht.

_r_ér*_i

BEKENDMAKING
Wij makenhieronderbekenddat
ons spaarbankboek nummer:
V.60001 als verloren is opge-
geven.
Een maand na heden zal ge-
noemdboekalsverloren worden
verklaard en daarvoor in de
plaats een nieuw boek worden
afgegeven.

\^ ARUBABANK N.V.y

BEKENDMAKING
Wijmaken hieronder bekend dat
ons spaarbankboek nummer
N 01261 als verloren is opge-
geven.
Eén maand na heden zal ge-
noemdboekalsverlorenworden
verklaard en daarvoor in de
plaats een nieuw boek worden
afgegeven.

V^ ARUBA BANK HM.J

j r

ENTERTAINMENT
) ____* DESIGNED TO BE DIFFERENT( (tfv_3___F_it3 Weare the most popular Disco and entertainment
( /^fl»Vj>_7 complex In Aruba. Our sound poundsand our lights i
( \. ~_d De beste Pizza haait U bij mm|Hmn )

( LG. Smith Blvd. AWAVTFÏ "'.1541 ASSBXSA )> Oranjestad, Aruba. AWAY IÜL..W>»I /

\ De topnightclub Geopend van 11.00a.m. tot 06.00a.m. -)
( vanAruba ____)
) _____!_’ ______ GOLDENTÜXIP /( « V /IVI. ARUBA CARIBBEAN )
/ -_^^- VV*V RESORT & CASINO (
) "s===- Vit^ FANDANQO NIGHTCLUB (I Floating Restaurant proudly present»: )

I &&(( VEGASLATINO
( (Onder nieuwe directie) Ace. by our swinging House- (
) * bandFerrari. /( zeer verzorgde rijsttafeL daj| curtain tf 10 3Q m )
( Open 11.00-middernacht. except Mondays. H )

(Happy Hour 6.00-8.00Ta- Club open )rom,:00 p.m.till2:00 ,m
,

( ly WGVGr. I Cover charge show-time $7 50min. 2drinks per person

iForreservations pleasecall 33555

Feest... jubileum...verjaardag... verloving, enz. 'Dat viert ook U natuurlijk in .-. 'WIJHEBBEN OOK
CATERING SERVICE. CAlT__i|p&©R i

' —"^v phone: 32040 (
i «*C-—w" ■—""- — «<-^ v"' v o'stad aruba c

' A---v_è^__lV\^]__^^L-^-?' Open:Dagelijks 7.30-4.00p.m. \
\ AY^ iv^ ___^: —^ Zondag: gesloten. . /

( Het Restaurant met Surinaamse allures, )
( zonderpretenties. )

Boulevard Theatre I
i n

( Today at 8.15 Today at 8.45 \
( "HERO AT LARGE" "BABYBOOM"
( comedy 14yrs comedy 14yrs l

FlriVP-ïtl "ECHO PARK" {
( th .Q-_n comedy 18 yrs. (
> Today at 8.30 ' /

D--

fjfrZö SPECIAL PA PAPA yjj^ö \*-***' 'mrmf **************** U/ff tUU

Haci PAPA FE LIZ y CONTENTO \
Ariba "SU" Dia Juni 19,1988. -5

O O (

Il ////A BLACK DECKER |s
I—_ r" 1 r— r\ t' ___!___;■'■'■■'■'.". " ■ ***o? F15.50- 5<

„^„„__________________________________________^^

GENERAL ELECTRIC {jÉ^

*S3yj[ pf»FDRM«NCf"~ -Y^_^^*|^BB|^S| l^r É_ÉÉ_ïiiiii^2________.

3-5630.GÏ ■«■*_____. " " """"' SB BSDUAL CASSETTE MINI STEREO "PMMW MiJS _______■
wilhHl-SPEEO ___MÏ_3r __ _______ _ÜJB
ÜUBBINC _■_■ ____W
Continuous Play for extended cassette listening

E unico Distribudor EXCLUSIVO *^_Hfl
eu tin Pieza y Accesorio

legitimo den stock. 3-m„
AM.'FM'FM STEREO R«0I0 MSSETTC RECORDER

————————————————————————————————__^*J Pttfeimancc stereo sound with 4 Spcakar souno «sum.

35432 f15.85,00 Special f15.59,50
35452 fis 165 00 Special f 15.115,50
35602 n5.92,50 Special f 15.64,75 ËÉfSÉI35610 f15.155,00 Special f15.108,50
35621 f15.15600 Special f15.109,20 BHXBÏ35623 f15.188,00 Special f15.131,60 |P___i__=Ë_Ëli
35630 f15.245,00 Special f15.171,50 Wjl \ËM.Iü__WËÊ
35671 f15.305,00 Special f 15.213,50 WÊ^Ff^HCÈm35690 Os 380 00 Special f15.266,00 "

GE.WE BRING
~ GOODTHINGS ~LJ/nca to life. L//nco

ORANJESTAD v/»i!___t.»„ i ■ i<_ <«__ SAN NICOLAS
Tel: 21381-22959-22958 Valido tecu Juni 19,1988. Tel: 4506145162.I J

ORANJESTAD- 'Maestros'
en 'maestra'inheteersteweekein-
devan hetAruba JazzandLatin
MusicFestival.

Van boven naar
beneden: zanger/ trombonist
Willie Colon in actie, mamboko-

«i/tg i uur uenie aan het werk
achter de drums en Celia Cruz,
diezowel met het orkest van Wil-
lie Colon alsdat van TitoPuente
optrad en het grootstepubliek
naar hetElias MansurBallpark
trok.

BEKENDMAKING
Wij maken hieronderbekend dat
ons spaarbankboeknummerC-
-38629 als verloren is opge-
geven.
Eén maand na heden zal ge-
noemdboekalsverlorenworden
verklaard en daarvoor in de
plaats een nieuw boek worden
afgegeven.

ARUBA BANK N.V. ,

BRUSSEL — Bij 16 leden van de
Belgische regerings- partij Volksu-
nie is huiszoeking gedaan. Het zou
om een fraudezaak gaan, maar ook
wordt gesproken over omkopingen
het verbergen van terroristen. Men
mikt op Euro- parlementariër Kuij-
pers die als zodanigonschendbaar is.

pS\ Belangrijke Vleesprijzen Verlaging

i^JL. A"e Pueblozaken hebben ingaandeheden, dank
z^ft^i^h zij hun groteomzet en nog grotere inkopen, de
AVIHroW\ Prijzen van het merendeel van hun kwali-
/^lllPiy\ teitsvlees

met meer dan een gulden
BWrrn per kilo verlaagd.
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AGENDA

ARUBA
AMIGOE: 08.00-12.00/'400-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
j'oorspoedgevallenna kantoortijd: 21639,
f950en 22316.

_eboy: 127-743.
Bar*rek. nr. 10.815.445 Banco di Caribe.
p0UTIE:100.
ALARMCENTRALE: 115.

verschijnen op dinsdag en
Wagen kunnen iedere dagtussen 08.00--worden opgegeven;behalve opzaterdag.Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdagvoor 10.00uur
°!nnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
a|nsdag envrijdag) verschijnen.

Bioscopen
boulevard theater.'2O -15 uur HeroatLarge (14jr.).

1 £20.45 uurBabyBoom (18jr.).UFWE-IN: 20.30 uur EchoPark (18jr.).

ÖOTICA'S (nachtdienst)
£«>ao brug: Santa Anna, tel.:28181.*«ribabi_g: San Nicolas, te1.:45712.

J^ACHTREGELINGDOKTORENffanjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki«enden, Paradera en Sta. Cruz: dokter R.SWa, Irenestraat 21, tel.: 21380/21839.£°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:*Wer J. Tromp, via CentroMedico San Ni-
tel.: 48833.jWerarts:dokter Croes, tel.: 27591/24300

TOspteal).

£ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
jmithBoulevard 34, tel.: 21777): draN. Al-"arez-Quezada, Venezuelstraat 21, tel.:25050.

*****JJJTGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:'6l■: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:

J'o2o/48301;SanNicolas: tel.:4s9o6; Da-kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
oor).
(v<_r brandgevallen, ongelukken of**n of ander ongeluk gelieve

opte bellen, tel.: 115)

TELEARUBADINSDAG: 18.00 Rpbjstsch II: «Metal,lre»; 18.30 CNN international news;,
'9-30 Political program; 19.45 Actuali-*»d;2o.ooTelenoticias;2o.3oAlf;2l.oo
falcon Crest: «Dance of deception»; j22-00 Larry King show; 22.50 Showbiz
«Way(CNN); 23.00 Money Line (CNN);
23.30Sports tonight (CNN); 24.00Slui-
ting.

WOENSDAG: 18.00Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30
Small wonder;20.00Telenoticias;20.30
Bista ariba (live); 21.15Documenta-ry: «RedlegsofBarbados»; 22.00Larry
King show; 22.50Showbiztoday(CNN);23.00 Money Line (CNN); 23.30 Sports
tonight(CNN); 24.00Sluiting.

FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
"lks geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
Ur informaties via verkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad)
?*-00uurper daggeopend(alleen geslo-
Bn van zondag 20.00uur tot maandagmor-9en 07.00 uur)

9PAKTER HORACIO ODUBER HOSPI-''W.(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45''8.30-19.30 uur.

WILHELMINA FONDS (tel.:
informatiecentrump°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -8(boven).

Dl BARRIO BRAZIL: 19.30 uur
be ?adenn9 v°or netkiezen va een nieuw

PERSENHISTORIKO ARUBANO: ope-
-15 i_?''denmaandagt/m vrijdagvan 09.00-
-1 o S°/1600-19.00 uur;zaterdagvan 09.00--«00 uur.

Richting tot bevordering VER-ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
Ifi'ri; da9eliJks van 08.00-12.00713.00--d-00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat2^San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/

J_\ de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
tei v.: dlnsdag 10.00-12.00uurteNoord 66,
!?!■" 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
'^mgstraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
3^nsdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
UurV _l,: 28288; donderdag: 10.00-12.00
Cent PamP°enastraat 15,Dakota.ntro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
Ci,.k8k: a3822; donderdag08.00-10.00 uur.'«O Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:Ulrisdag08.00-10.00 uur.

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
maandagt/m vrijdag vanat 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-
sen 12.00-13.30uur open).
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdagvan 13.30-17.30 uur
('s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopendvan 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlerlen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00 uur studiezaalopenvoor
publiek

SPORT .
HANDILYMPICS: 09.30 uur atletiekwed
strijden - Wilhelminastadion.

BEPERKEN
Door deAPA worden demoge-

lijkheden nagegaan om de ver-
liezen te beperken. Getracht zalworden het geheel te saneren,
waarbij getrachtzal worden, datiedereen in dienst kan blijven.
Er zullen meer inkomsten moe-
ten komen, terwijl er een
strengere controle op de onkos-
ten moet worden doorgevoerd.

Onder meer zal de vrije zone
onder deAPA komen, terwijl er
extra werk—eventueeloptijde-
lijke basis —voor de sleepboten
moet worden gevonden. Ook zal
het stuwadoors- contract, dat
met deASTEC in 1983werd ge-
sloten — waardoor ASTEC de
monopoliepositie in de haven
heeft, daarvoor vier ton jaarlijks
aan deAPA betaalt en APA ma-
terieel gebruikt — herzien moe-
ten worden. Dit mag volgens de
ministerniet inhouden, dat men
dan de afhandeling van contai-
ners gaat verhogen, aangezien
die verhoging slechts doorkan
werken in het nadeel van haven
en consument.

Overigens ziet minister Ber-
mudez de toekomst van dè APA
positief, zeker wanneer de plan-
nen van eenolie- overslaghaven
op San Nicolas doorgaan en er
mogelijk olie-exploratie activi-
teitenkomen. "De APA moet zor-

gen voor die toekomst klaar te
zijn", aldusbesloot ministerBer-
mudez zijn uiteenzetting in het
BUVO- programma voor TeleA-
ruba.

In gesprek met consul VS
Premier Eman beklemtoont
noodzaak tot samenwerking

ORANJESTAD — Tijdens
een gesprek van premier rrlr
Henny Eman met de Ameri-
kaanse consul Martin
McLain heeft premier Eman
de dank van de Arubaanse
bevolking en regering over-
gebracht voor'de ondervon-
den medewerking bij bestrij-
ding van de internationale
misdaad en tegen de verdo-
vende middelen.

De Amerikaanse consul
bracht opzijn beurt de dankvan
de Amerikaanse regering over
voor dewijze waarop Aruba me-
dewerking verleende in deze
strijd. De recente medewerking
zag premier Eman als de eerste
stapin de samenwerkingvoor de
toekomst ophet terrein van vei-
ligheid en bestrijdingvan de in-
ternationale misdaad. In dit ver-
band herhaalde premier Eman
deprioriteiten diehijrecentelijk
nog eens op dit gebied in Was-
hington had gesteld.

Namens de Amerikaanse

regering verklaarde consul Mar-
tinMcLain, dat deze de door pre-
mier Eman gebrachte prioritei-
tenin debestrijdingvan deinter-
nationale misdaad ernstig zal
evalueren.

ORANJESTAD—De twee ge-
neratoren, dieals 'back up' dienst
zullen doen bij het Intelcentrum
van Setar te Seroe Blanco, wer-
denuitdecontainergeladenen op
hunplatforms geïnstalleerd. El-
ke generator heeft een capaciteit
van400KVA en moet ervoor zor-
gen, datbij het uitvallen van de
stroom het Intelcentrum zonder
interrumptie in werking zalblijven.

Geluk bij
ongeluk draait
bij Filmliga

ORANJESTAD — In Cas di
Culture vertoont de Arubaanse
Filmliga aanstaande zondaga-
vond om half negen de Franse
film uit 1971 'Geluk bij een on-
geluk.

Hetis eenkomedie onderregie
van Serge Korber met«acteurs
Louis deFunes, Geraldine Cha-
plin en Olivier de Funes. Een
vermaardepoliticusrijdt waton-
voorzichtig en belandt — verge-
zeld van twee lifters — in een af-
grond. Zijn wagen blijft op een
boom hangenen het duurtgerui-
me tijd voor het drietal weer in
veiligheid is.Debuitenwereld —
via moderne communicatie-
middelen gealarmeerd— begint
aan dereddingsactie. Een en an-
derheeft nogal wat voeten in de
aarde.

In softballtoernooi
KO Que Hiciste voor Formosa

ORANJESTAD — Het 'Su-
per Copa Amstelito'
softballtoernooi werd in het

Astros Ballpark metvijfwed-
strijdenvoortgezet

SurvivalStarsbehaalde een 9-
-5 zege op Sabana Grandi Stars.
Het Survival- offensiefwerd ge-
leid door Marc Amoroso met drie
hits in driebeurten die goed wa-
ren om vijf van de negen runs
binnen te brengen. Ga Thomas
werdwinnendepitcher voor Sur-
vival Stars en Richard Deluvio
verliezer voor Sabana Grandi
Stars.

AmstelVets versloegmetgoed
pitcherswerk van JospehPeter-
sonDiaroRaqueteers met 8-3.

SugarKings 77 won met 10-4
van Rolando's. Voor Sugar
Kings blonk Marco Lopez aan
slagmetvierhits invierbeurten,
waarmeehij zes van detienruns
over de thuisplaat bracht. Win-
nende pitcher: Bubu Arends,
verliezer: Miguel Tromp.

Extra Sluggers had extra in-
ningnodigomvanPovaVets met
6-3 te winnen. Het was Michiel
Zievinger die met een drie-
honkslag de winnende runs bin-
nenbracht. SiloTrompwerdwin-
nende pitcher voor Extra Slug-
gers en Eric Zaandam kreeg de
Pova-nederlaag opzijn naam.

De laatste wedstrijd van de
dag bracht een 10-0 knockout-
zege voor Que Hiciste opFormo-
sa. In deze eenzijdige vertoning
was Donald Rombley de winnen-
depitcher enRuben Geermande
verliezer.

Bowling met oog op
internationaal toernooi

SEROECOLORADO—Het
organiserend comité van het
Internationale toernooi van
de Essoclub begint op maan-
dag 13 juni met een pre-
tournament bowling. Alle
bowlers van Aruba kunnen
aan dittoernooi meedoen.

Dit toernooi dientvoor devor-
ming van twee selecties (dames
en heren), dieaan hettoernooi in
augustus zullen deelnemen. De
wedstrijden voor het pre-
tournament bowling worden ge-
speeld op maandag, dinsdag,
vrijdagen zaterdagom achtuuur
's avonds in deEssoclub.

De team-captains kunnen
voor inschrijving en andere in-
formatie terecht bij deEssoclub,
van één tot zes uur 's middagsop
het kantoor en van zes tot haff
tien 's avonds op de Bowlingal-
leys van declub.

WASHINGTON— De VS- senaat
heeft hét verzoekom debescherming

van Kuwaytse sche-
pen te beëindigen met 54 tegen 31
stemmen afgewezen. Het verzoek
kwam van Democratische kant met
eenberoep op de Warpowers act.

HAVENBEDRIJF MAAKT MOEILIJKE TIJD DOOR
Minister tochpositief ten aanzien van toekomst
Angel Bermudez over APA:
alle mogelijkheden onderzoeken

ORANJESTAD — Inhet BUVO- televisieprogramma
stonddeministervanVerkeerenCommunicatie, mrAn-
gel Bermudez, gisteravond uitvoerig stil bij het huidige
functioneren endetoekomstvanArubaPortsAuthority
(APA). Uit deuiteenzettingbleek, dat deAPA moeilijke
tijden doormaakten datalle mogelijkheden onderzocht
moeten worden voor het efficiënt funtioneren van het
geheel. Alser taken zijn, die niet gewenst zijn, danmoe-
ten die weg. Enkele malen herhaalde de bewindsman
datvooralrekening zalworden gehoudenmethetperso-
neelen niet degemakkelijke wegvan ontslagzal worden
gekozen. Dat heeft hij vorige week de ambtenarenvak-
bond, SEPA, ook laten horen.

Minister Bermudez zette in
eerste instantie de inkomsten en
uitgaven van de APA uiteen,
waarbij bleek, dat de afgelopen
vijfjaren het bedrijfongeveer
17.5 miljoenflorin verlies heeft
geleden. Vooral de laatste jaren
—nasluitingvan deLago—zijn
deinkomsten diein 1983nogvijf
miljoen florin bedroegen terug-
gelopen tot rond de 3.8 miljoen
florin, waar tegenover deafgelo-
pen jaren personeelskosten van
vier miljoenflorin staan.

Niet alleen werd verlies gele-

den, maar er was bijvoorbeeld
ook onvoldoende werk voor de
sleepboten. De 'Andycury' heeft
een capaciteit van 4000 pk en de
'Cudarebo' 2000 pk, totaal 6000
pk, terwijl men in feite, maar
3000 pk nodig heeft. Dit brengt
extrakosten metzichmee, maar
men heeft soms twee sleepboten
nodig als meerdere cruisesche-
pen de haven aandoen.

Minister Bermudez stond stil
bij het rapport, dat de experts
Booz/AllenHamiltonover deha-
ven hebben uitgebracht. De

plannen omArubaeenregionale
overscheephaven temaken, luk-
ken niet zo goed omdat Aruba
niet op de route hiervoor ligt.
Daarom wordt nu getracht de
vrije zone uittebreiden en onder
meer kleinere industrie- vesti-gingen aan te trekken.

ZAKENVARIA
BlJ'MAGGY'S'aandeNassaus-
traat vond de introductie plaats
van hetnieuweCacharel-parfum
'Lou Lou', die vooral in Europa
groteopgangmaakt metverschil-
lendelijnen. Bijdefoto: manager
Audrey Oduber- Laclé met het
Maggy-personeel.

Wisseling aan kop

Estrella
onttroont
Dakota

SANNlCOLAS—Koploper
Dakota /Touch of Class ver-
loor zijn ongeslagen record
tegenEstrella, welke ploeg in
een aantrekkelijke voetbal-
wedstrijdmet 1-0wonen tege-
lijkertijd de leiding in deere-
divisie overnam.

De Estrella- overwinning
werd in deeerste helft aleen feit
op een doelpuntvan Denchi Wer-
leman. De verdediging van de
oranjehemden draaide ge-
smeerd en was hierdoor in staat
om gedurende de hele wedstrijd
de Dakota- aanvallen onschade-
lijk te maken en het Estrella-
heiligdom schoon te houden.

Estrella gaat nu aan kop met
achtpunten, gevolgd door Dako-
ta (7), La Fama (6), Bubali (5) en
RCA en Universal staan op de
laatste plaats met driepunten.

Op 17junitoneel uitNederland
Kunstkring: dankzij sponsors
internationale evenementen

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Kunstkring kan dit
jaar internationale evene-
menten brengen, omdat zes
Arubaanse bedrijven zich be-
reid verklaarden deze te
sponsoren.

Dit zijn de ABN, Amsterdam
Jewelry Store, Garage Cordia
Aruba, Golden Tulip Aruba Ca-
ribbean Hotel, Superior Tobacco
Company en Fatum. Op 17 juni
wordtgebrachttoneel uit Neder-
land van Cosmic Illusion Pro-
ductions; 19 juni: koffieconcert
metpianiste Estela Olvesky; au-
gustus: Luis Quintero, gitarist;
september: Michael Grube, vio-
list/pianist en in november een
balletgroep.

GRATIS
Bij lidmaatschap krijgt men

een coupon dierecht geeftop een
vrijkaart voor eert van deevene-

mentenvan deKunstkring. Men
steunt door het lidmaatschap
niet alleen het belangrijke werk
van deKunstkring, maar krijgt
alle uitvoeringen tijdig aange-
kondigd.

Nieuwe leden kunnen zich op-
geven bij mevrouw Reny West-
strate (tel.: 47047) of door een
cheque te-sturen aan de Aru-
baanse Kunstkring (postbox
439, Oranjestad). De lid-
maatschap- kaarten worden dan
thuis gestuurd.

Na de laatste leden- vergade-
ring is het bestuur als volgt: M.
deï'Isle voorzitter, Jan Neele-
man vice-voorzitter tevens pen-
ningmeester, M. Schwengle-
Croezé eerste secretaresse en
mevrouw R. Weststrate tweede
secretaresse, bestuursleden de
damesR. Cabenda, J. Driessen,
L. Gonzalez, L. van derHam en
V. Lampe.

Andere dronkenchauffeur rijdt gevaartijk

Dronken man steelt auto
ORANJESTAD —Een man

deed omhalf twee 's middags
aangifte van joyriding met
zijn wagen die bij Angela's
Snack te Paradera stond.

Dezelfde middag omstreeks
vijfuur werd de auto bij Sunrise
Grocery gesignaleerd. De auto
was verlaten en opaanwijzingen
vaneen vrouw, dieeen liftmet de
auto had gekregen,hield depoli-
tie even later de manA.G. aan.
Deze bekende het feit, maar ver-
klaarde zich nietveel tekunnen
herinneren daarhijeenhalfgal-

lonrum ophad. G.A. heeft geen
rijbewijs. Tegen hem werd pro-
cesverbaal opgemaakt.

Op de Julianastraatbracht
een politie- patrouille een auto
tot stoppen die slingerend aan
het rijden was. De 38-jarige be-
stuurder bleek onder invloed
van sterke drank te zijnen werd
naar de wacht gebracht waar
hem de dronkemanstestwerdaf-
genomen. Hetresultaat was ne-
gatief voor de bestuurder, die
kans loopt dat zijn rijbewijs
wordt ingetrokken.

ORANJESTAD — Holiday
Inn Social Club heeft een nieuw
bestuur. Dit is als volgt samen-
gesteld: voorzitster Donna
Arends, vice-voorzitter Jeff
Nedd, secretaresse Maria Es-,
guerra, penningmeester Leé
Thomson, public relations Larry
Geerman, sports coordinatorRo-
land Luidens en fundraising
Oscar Gomez.

VOOR HET vierde achtereen-
volgende jaarorganiseert deLil-
lyputters- speelschool zijn van-
kantieplan. Aan de jeugd van
vier tot twaalf wordt alle gele-
genheidgeboden een aantrekke-
lijk en gevarieerd vakantieplan
door te brengen. Het vakantie-
plan begint op 6 julien duurt tot
22 juli iedere dagvan half acht
tot halféén. De activiteiten zijn-
een sportdag, een tocht met een
bus, bezoek aan Concorde
Castle, zwemmen, vissen en nog
veel meer. Ouders diehunkinde-
ren willeninschrijven ofnadere
inlichtingen wensen kunnen dit
doenvia telefoo/. 264 I"

Dieven in actie
ORANJESTAD — Terwijl

in hetweekeinde velen in het
Elias Mansur Ballpark hun
hart ophaalden aan het Aru-
ba Jazz andLatin Music Fes-
tival haalden de dieven bui-
ten de wielen van onder hun
auto's.

Eén der festivalgangers
meldde bij depolitie, datvan zijn
auto drie wielen compleet wer-
den weggehaald. Ook wordt de
ruitenwisser van de auto ver-
mist.

lemand anders gaftekennen,
dat van zijn auto twee wielen
verdwenen waren.

De eigenaarvan een cunucu te
Butucu deelde aan de politie
mee, dat hij een geitendiefhad
betrapt op het doodschietenvan
een geit. De dader, een 44-jarige
man uitZeewijk, had dit gedaan
met gebruik makingvan een ge-
weer, dat omgebouwd werd voor.
het schieten met patronen van
.22 kaliber. Het wapen werd in
beslag genomen en deman werd
voor verder onderzoek inge-
sloten.

ZAKENVARIA
BIJ HET ALHAMBRA Casino
werd Hassein Syed benoemd tot
comptroller van de casino- afde-
ling, waardoorhij allefinanciële
belangen van het casino onder
zich kreeg. Voorts werd me-
vrouw Norma Howard benoemd
tot assistent comptroller als as-
sistentevan Hassein Syed.Hier-
doorheeft deDivi hotels- organi-
satie weer twee Arubanen in zijn
stafopgenomen.

Naturalisatie
37 vreemdelingen

ORANJESTAD — In de zaal
van deRaad van Ministers vond
een ceremonie plaats waarbij de
minister van Justitie, Watty
Vos, aan zevenendertig inwo-
ners van Aruba het Koninklijk
Besluit overhandigde, waarbij
zij het Nederlanderschap als na-
tionaliteit verkregen. Hierbij
was de secretaris Coby Alders
aanwezig.

Wega diNumber
Aruba

Rococo Plaza
LXV

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

vanAntiek
Open: 9.30-. 1.30

14.30-16.30.

.
TREVTTARIA
DRUGSTORE

Dakota Shopping Paradise
Tel.: 22450

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

Bekijk onze wekelijkse speciafs
met goedkopeprijzen.

' Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter

Beatrixstraat 34
Tel. 22720

Uw garantie
L^ voor zekerheid J
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Bijpubliek veel belangstelling
Aruba in Hi Winds-sfeer

ORANJESTAD — Nadat
premiermr HennyEman gis-
termorgen met een korte toe-
spraak de Hi-Winds Pro-Am
1988 had geopend door het
startsein te geven voor de
eerste strijd van deamateurs— de uitslagen vindt men el-
ders in dit blad — heerste er
de gehele dag op het strand
van de Eagle een uitgelaten
Hi-Winds-stemming.

De organisatoren waren meer
dan tevreden met de grote op-
komst, terwijl deelnemersvol lof
waren over de organisatie en
vooral de speciale Hi-Winds-
sfeer opAruba. Vanmorgenwer-
den de wedstrijden voortgezet
om definalesvan despeed slalom
van amateurs van gisteren afte
ronden. Daarna komen de pro-
fessionals vanmiddag aanbod.

Gisteravond werd door de
AHATA een "kennismaking
cocktailparty" in de Golden Gal-
lion vanhetButuci Hotel aange-
boden, waareenzeergeanimeer-
de stemming heerste en natuur-
lijk "windsurfen op Aruba" het
gespreksonderwerp was. Van-
middag wordt in het Manchebo
Beach Hotel een "happy hour"
gehoudenmetLatin Four.

Morgen komen de professio-
nalsmet despeed slalomaanbod
en in de middaguren de jibe sla-
lomvooramateurs.De dagwordt
besloten meteen bbq rond het
zwembadvanCasa delMar, aan-
geboden door deAHATA.

AANKONDIGER
Ook ditjaartreedtRicky Ryanals aankondiger op, waarbij hij

herhaaldemalen laatblijkenblij
tezijn, dathij op Aruba was. Ook
hij is enthousiast over deenorm
gegroeidebelangstellingvoor de
wedstrijden op Aruba waar ne-
gentigprocent van dezestig- we-
reldtop windsurferspresent is.

OphetEaglestrand heerstede
gehele dageen grote drukte,niet
alleenvan deelnemers,maarook
van kijkers die geruime tijd op
het strandbleven.DeArubaRes-
taurant Association had voor
goed verzorgde stands gezorgd,
zodat de inwendige mens niet
vergeten werd.

PERS PRESENT
Opmerkelijk is dit jaar ook de

grotebelangstellingvan decom-
municatie-media. De internati-
onale pers en tv zijn in grote
schare aanwezig om een en an-
der te verslaan, hetgeen in hetbuitenland voor Arubaweer een
enormepromotie gaat worden.

Na de officiële opening ver-
klaarde premier mr Henny
Eman bijzonder voldaan te zijn
over de groei van deze wedstrij-
den, dienu internationaal offici-
eel erkend zijn.De maand juniis
steeds een moeilijke maand ge-
weest voorwat debezetting van
de hotels betreft. Daarom geeft
deregering alle steunaan activi-
teiten, vooral in deze maand, die
gasten naar Aruba kunnen
brengen.

ToenRuben Croesen Anthony
Blok — deinitiatiefnemers van
dezewedstrijdenop Aruba—vo-
rig jaar deregering benaderden
om medewerking werd deze ook
gegeven, vooral ook omdat dit
gebeuren uitstekend past in de
gedachten en hetstreven van de

SUVA—De arrestatie- golfopFiji
houdtaanna devondst vaneenpartij
wapensopplantagesvan Indiërs.Dit
gebeurde bij oa 2 voormalige minis-
ters. Maandag waren er 40 arresta-
ties, vandaag ging depolitie weer op
stap.

ARUBAANSE DEELNEMERS

Dat ook op Aruba de beoefe-
ningvan dewindsurfsport opeen
hoog peil staat, bewees niet al-
leen de deelname van een groot
aantal surfers van Aruba, maar
ook uit de prestaties die bij de
amateurs geboekt werden. On-dermeerwerddeelgenomendoor
Marcel van der Schoot, Morris
Friedman, Boei Naar, Evert
Bongers, Dannie Biemans, Car-
lo Mansur, Edmund en Bryan
Harms.

Uit Sint Maarten eindigde bij
de special slalom Robert Aber-
son op de eerste plaats, gevolgd
door David Gladstein en Evert
Bongers op de derde en Marcel
van der Schoot op de vierde
plaats. In de andere groep ein-
digde Alex Caviglia uit deVere-
nigde Staten op deeerste plaats,
gevolgd door Frits Bus uit Sint
Maarten op de tweede plaats.

Morris Friendman van AruT
werdvijfde, BakkervanCuim
negende en Bryan Harms VI
Aruba twaalfde. 'Bij de dames ging de eert 1
plaats bij deamateursnaar Tl*
penier, gevolgd door deAmeii
kaanse Katty Robillard, v«
ArubaHeleenBongers opdeVI
deen Julia deRuyter opdezed
plaats. Zij waren de enige tm
Arubaanse dames, die deelnj
mentussen detotaal dertig de*
neemsters. Bij de dames eindij
de Alexandra Oosterholte u"
SintMaartenop detiendeplaaö

regering om meer internationa-
le activiteiten naar Aruba te
brengen. Vooral ook omdat het
hiereen sport betreft die enorm
aan het groeien is en beoefend
wordt door personen met grote
inkomens, dieverschillende ma-
len per jaaropvakantie gaan.

ORANJESTAD- MaandA
morgen gafpremier HeftEman met een toespraak heto\ciële startsein voor de twe&
Aruba Hi-Winds Pro-A
windsurf-kampioenschappen.Bij defoto's: depremieraanh
woord en een overzicht van h
momentvan de start.

PRIORITEIT
Hij benadrukte daarbij, dat de

Arubaanse regering in zijn stre-
venom heteconomisch niveaute
herstellen en daarbij natuurlijk
ook de levensstandaard het on-
derwijs als prioriteit beschouw-
de. De regering ziet het onder-
wijs als één van debelangrijkste
pilaren van de gemeenschap.
Daarom wordt ook ruim twintig
procentvan debegroting aan on-derwijs besteed.

Hij haalde ook de uitspraak

van ministermrMito Croes aan
toen Aruba als lid van de UNE-
SCO werd aangenomen, dat
Aruba zal streven naar hechte
banden met de landen van La-
tijns-Amerika en het Caribisch
gebied. In dit verband vond de
regering hetvan grootbelangom
een nationale commissie in te
stellen die de diploma's van niet
ingezetenen evalueert.

Uitvoerig stond Harms nog

stilbij de samenstelling en tea*
van de officiële overheids- coifl'
missie die,huitenlandse diplo-
ma's en studies evalueert, het-
geen deregering een positieve
stapnoemtinverband mettoela-
tingen andere zaken.

Harms bc
sloot zijn uiteenzetting met nog
eens te benadrukken, dat eefl
goed onderwijssysteem voor ie-
der landeen belangrijkebasis is.

Regionale vergadering erkenning diploma's
Directeur Harms: vijfde
deel begroting voor onderwijs

ORANJESTAD — Tijdens
de regionale bijeenkomst
voor landen van het Cari-
bisch gebied en Latijns-
Amerika heeft de directeur
van hetdepartement van On-
derwijs, Richard Harms —die vergezeld was van Ethley
Lasten—voor de eerste maal
Aruba op dergelijke bijeen-
komst geïntroduceerd.

Hij legde daarbij de nadruk op
de belangrijke ontwikkelingen
die Aruba de laatste jaren heeft
doorgemaakt. Na gesproken te
hebben over de ingang van de
status aparte stond Harms uit-
voerig stil bij de moeilijkheden
die Aruba ondervond door de
plotselinge sluitingvan de Lago
en daarna bereikte opbouw van
Aruba, waarvoorregering en be-
volking zich hebben ingezet.

BijAruba Hi winds toernooi
Ruben Harms zevende
bij speed slalom race

ORANJESTAD — Op de
eerste dag van Aruba Hi-Winds Pro-Am windsurf-
kampioenschappen werd het
eerste gedeelte van de speed
slalom race (voor amateurs)
gehouden.

In de categorie onder 32 jaar
kwam Nick Anderson als eerste
binnen, in de categorieboven 32jaarwas dit Caviglia, terwijl
Trepanier bij de dames eerste
werd. De finalevan speed slalomstond voor vanmoreen od het

programma, gevolgd om éénuuf's middags door jibe slalom voot
professionals.

In de gisteren gehouden race
waren deresultaten voor watbe-
treftArubaanse deelnemers, als
volgt: Edmund Harms nummer
7 (onder 32 jaar),Bryan Harms
nummer 12(boven 32 jaar)enbflde dames: Bongers (nummer 5),
De Ruyter (nummer Q) en Pal-
stra (nummer 8).

De volledige uitslagen waren:
onder 32 jaar: 1. Anderson, %
Gladstein, 3.Bowers, 4. Van der
Schoot, 5. Boderus, 6. Gore, 7.
Edmund Harms, 8. Briedis, 9.
Mehl, 10. Bross, 11. Garcia, 12.
Nagel, 13. Schmacher, 14.Angu-
lo, 15.Delin;boven32jaar: 1. Ca-
viglia, 2. Murray, 3. Bus, 4.
Zweersd,5. Friedman, 6.Turner,
7. Muncie, 8. Sica, 9. Stranger,
10.Bakker, 11.Stenger, 12.Bry-
an Harms, 13. Sanford, 14. Lee;
dames: 1. Trepanier, 2. Robil-
lard, 3. Orme, 4. Hendrick, 5-
Bongers, 6. De Ruyter, 8. Pal-
stra, 9. Weright, 10. Osterholt.

Politie op
hondenjacht

SAN NICOLAS — In samen-
werking met de Vetirinaire
Dienst is depolitie in San Nico-
las vandaag begonnen met een
jacht op loslopende honden die
overlast bezorgen. Deze' honden
worden geëlimineerd, waarbij
gebruik wordt gemaakt van ge-
Weer met spuiten vanvergiftigd
vlees.

AMIGOE

ARUBA KREEG ER in 'KimgaSports' aan de Waterweg in
Oranjestadeen nieuwesportzaak
bij.Dezaak heefteen grootaantal
sportartikelen van naam, zoals
Ask Tiger,Bally,Avia, Fila, LA
Gear.De zaakstaatonderleiding
van Carla Dawson met Lilian
Heidweiller en Kirn Kauw-A-
Tjoe(zie foto).
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Il_lpl^
Staat u in de gele
pagina's?
Als een groot gedeelte van uw klientele u per telefoon bereikt, dan
is het natuurlijk duidelijk dat uw telefoonnummer gemakkelijk te
vinden moet zijn.
Als datnu nog niethet geval is, dan zou u er over moeten denken
een advertentie te plaatsen in de gele pagina's van het telefoonboek.
Tenminste 70% van het publiek gebruikt het
telefoonboek gedurende 365 dagen per jaar.
Bovendien zullen de tarieven u meevallen. Als u niet wilt wachten. tot een van onze verkopers u benadert, bel ons dan op nummer
83699 voor alle informatie.

n SETEL
Servisio di telekomunikashon

aSÉ EILANDGEBIED CURACAO
m&J ONTVANGER CURACAO

De Ontvanger van het Eilandgebied Curasao maakt hierbij bekend dat de
verschuldigde Motorrijtuigbelasting voor het tweede halfjaar 1988
UITERLIJK op 30 JUNI 1988 moet zijn voldaan.
Bij betaling dient men te overleggen:

1.bewijs van betaling 1ste halfjaar 1988;
2. geldigekeuringskaart;
3. geldige verzekeringsbewijs;
4. de per post ontvangen belastingkaart;

Indien geen belastingkaart is ontvangen, dient men bij betaling de overige
bescheiden te overleggen.
Bij betaling van Motorrijtuigbelasting, gelieve IDENTITEITSBEWIJS MEDE
TE BRENGEN/-NUMMER TE VERMELDEN.
Betaling kan geschieden op het Hoofdkantoor in het Centraal Belasting-
gebouw te Regentesselaan z/n en op de bijkantoren te Brievengat, Sta. Maria,
Dokterstuin, Montagne, Rust en Janwe/Dominguito. _, _

De Ontvanger voornoemd,
Af<L FR- . C.H.U. Leonora.

Wilt U nog wat meer weten
over het land of de stad
waar U naar toe gaat ?
Moet U nog net zo'n speciale
tas hebben voor onderweg,
of heeft U alleen maar een
reis-strijkijzertje nodig ?

Op 1 juni hebben wij de Maduro Travelshop bij
ons hoofdkantoor op Maduro Plaza geopend.
Het idee voor deze travelshop komt eerlijk ge-
zegd van U af. Wij krijgen namelijk dagelijks zo-
veel vragen over waar iets te krijgen is dat er be-
sloten werd om een aantal typische "reis-artike-
len" op één plaats bijeen te brengen om een nog
vollediger service aan onze cliënten te bieden.
In onze travelshop vindt U vanaf video tapes over
allerlei landen en plaatsen tot aan naaigarnituur-
tjes.

Wij hopen dat onze artikelen weg zullen vliegen!

maduro/<@)
=ttra_mtsh®p>w>

!



JOHN BOSMAN: HARD WERKEN IN DIENST VAN EEN ANDER
'Ik weet wat ikkan en wat ik nietkan'
Bescheiden Ajax-spits eindelijk op
zijn plaats in het Nederlands elftal

L r METTMANN — Aan hetbegin van dit seizoenvond Johan
| Cruijff, toen nog als technisch directeurvan Ajax, John Bos-
i SBl11"et eens goed genoegvoor deerfenis van devertrokken

MarcovanBasten. Tienmaanden later staan dezaken ervoor. j*e 23-jarige centrum-spits heel anders voor. De kritiek van
I Cfuijffisnietalleen door diensvertrekverstomd, dekopspeci-
;, aÜstzelfheeftAjaxingeruildvoorhetmilderemilieuvanEuro-| PaCup-winnaarKV Mechelen eninhetNederlandselftalheeft
~ Mj Marcovan Basten geklopt in destrijd om de positie van de

"Beestvooruit geschoven aanvaller.
Tot de zomer van 1986, toen

in de markt ver-eneen voor de Amsterdamsere-
mocht Bosman bij wijzevan spreken niet eens de vetersVan Basten strikken. Bij

A]ax had deverlegen voetballer,
j*»tdoor Tonnie Bruins Slot uithet Amsterdamse afdelings-
elftal gepikt als linksbuiten, tot

"^ alleen maar speeltijd gekre-sen als Van Basten geblesseerdwas.
, Cruijffvondin deaanloop naar
Bet succesvolle seizoen 1986/
*987 echter de modus om Bos-
j^anook een plaats in het elftal
F geven. Cruijff had datook be-lQofd, toen hijBosman weerhield

eentransfer op jongeleeftijd
naarBelgië. De Vinkevener

haakte hem de centrale en
jjteest aanvallende middenvel-
?*r, die in samenwerking met
*an Basten voor oorlog in het
B«"afschopgebied van de te-
genstandermoest zorgen.

TOPVOETBALLER
Dat was de start vanBosmans

°ötwikkeling tot topvoetballer.
*let harde werken in dienst vaneen ander, als een mees-
terknecht in een professionele
Wielerploeg, is voor eèn groot
?eel debasis, waaropbondscoach{tichels zijn nieuwe oogappel
°°sman,nu twee zomers later, in
Qet Nederlands elftal heeft ge-
kaatst. "Ik speel vanuit mijn!*ak. Ikweet wat ik kan en wat
* nietkan. Ik moetvan Michels
jioveel mogelijkvoorinspelen. Ik
a°efniet diep te gaan en ook niet
?aar de bal toe te komen. Gullit
heeft die vrije rol. Ik niet", zo

de twaalf-voudige inter-
zonalinhettrainingskamp in
«ebuurt van Dusseldorfhet ide-
ale beeld van de samenwerking
«let koppelgenoot en vedette
Gullit.

Bosman schetst ook meteen
zijn voorsprong op Van Basten,
die niet alleen doormaandenvan
gedwongen inactiviteit aan de
*ant wordt gehouden. "MarcoyanBasten wil vrijer spelen. Hij
jseen zwerver, wil graag debal.Michels wil het anders. Tussen
Gullit en mij is een automatisme
?ötstaan. Hij moet weten, waar
j*sta. Ik ben hetvaste punt voor
"em dat hij kan aanspelen en

hij omheenkan zwerven. IkJoophem niet in deweg. Dat is inde laatste interlands gebleken,
daarin is het goedgegaan."

MAN-NAAST-GULLIT
Michels liet de goede beurtenvanBosmanin Oranjemeetellen

!? zijn keuze van de man-naast-
"Ik gingervanuit, dat we

drie spitsen voor die ene
P'aats de strijd opnieuw aangin-
gen. Daar was ik blij mee, want
l* had mezelf vooraf niet als
jammer een ingeschat. Van
Pasten is natuurlijkindividueel
«eel sterk.Kieft had me versla-

gen in het topscorers- klasse-
ment. En ik draaide de laatste
maanden niet echt lekker. Bui-
ten het Nederlands elftal dan.
MetAjax hebikmijnlaatste goe-
dewedstrijd gespeeld in oktober,
tegen Feijenoord. Dat is me nog-
aleen tijdgeleden, alwas ik over
deEuropa Cup-finale tegen Me-
chelen ooktevreden. In ieder ge-
val ging ikervan uit, datbinnen
het Nederlands elftal de man
met debeste vorm erin zou ko-
men. Het was voor mij een ver-
rassing, dat Michels al zo snel
zou zeggen voor wie hij koos."

Die uitspraak van de60-jarige
baas kwam al op de eerste dag
van devoorbereiding op deEuro-
pese titelstrijd, met Pinksteren
in Noordwijk. Bosman be-
schaamde met zeven treffers
maar vooral met taakbewust
spel het vertrouwenvan Michels
niet. "Dat vertrouwenkrijg jeen
dat is geen kwestie van een dag
als ik Michels mag geloven. Ik
zal er alles aan doen om dat stek-
kie te houden. Maar ik voel me
nog niet echt zeker van mijn
plaats. Als ik een hele week
slecht train en in dewedstrijden
faal, dan staat er een ander voor
mij in het elftal."

ROLLEN OMGEDRAAID
De 1,85 m lange en 77 kilog-

ram zware aanvaller heeft alle

begrip voor de moeite waarmee
Marco van Basten debeslissing
van Michels heeft geslikt. "De
rollen zijn nu eens omgedraaid.
Hij heeft maanden nietgespeeld
en moetvechtenvoorzijn plekje,
zoals ik dat altijd heb moeten
doenbij Ajax. Voor hem ishet al-
tijd vrij gemakkelijk geweest.
Alshijweerfit wasnaeenblessu-
re ofoperatie, dan stond hijer di-
rect weer in. Nu kan ik zeggen,
dat het goed is dat ikzulke situa-
ties al eens hebmeegemaakt.En
voor Marco is dit een stuk van
zijn ontwikkeling."

De 23-jarige Bosman, in 1984
internationaal voor het eerst in
beeld onder trainer De Mos met
een treffer in het Europese be-
kerduel Ajax -Bohemians, geeft,
kenmerkend voor zijn eigen be-
scheidenheid,vooral hoog opvan
collega's; Marco van Basten
voorop. De naam van de veel te
goedkoop verkochte Milanese
spitsvielvaak aan hetbegin van
dit seizoen toen hetbij Ajax alle-
maal stroefverliep. "Ik had goe-
de verwachtingen van het sa-
menspel met Stapleton. Mühren
had hoog van hem opgegeven. Ik
vond het niet erg om weer als
diepgaande man achter de nieu-
we spits te functioneren. Maar
het bleek dat Van Basten zeker
twee klassen beter was dan de
ler.Daarmee begonnen allepro-
blemen", aldus Bosman, die ook
lange tijd de technisch onbehol-
pen Hennie Meijer voor zich
moest dulden.

BESCHERMING
De Amstelvener, ooit begon-

nen bijRKAVIC, was zo onder de
indruk van al dat wantrouwen,
dat bondscoach Michels hem
zelfs extra in bescherming nam

en tegenBelgië tegen alle advie-
zen in gewoon in de basis van
Oranje stalde. Pas aan het eind
van '87 kreeg Bosman eindelijk
de plaats waar hij recht op had,
die van centrum-spits bij Ajax.
Na alle voorvallen had Bosman
al in oktober besloten bij de
Amsterdamse recordkampioen
weg te gaan.

De stap naar Zuid-Europa,
waar Sampdoria uit Italië het
sterkst aan hem trok, wilde hij
echter gefaseerd laten plaats
vinden. Bosman zocht met advi-
seur Lagendijk naar het ideale
tussenstation. Toulonuit Frank-
rijk was dat niet, Tottenham
Hotspur, Bayern München, Le-
verkusen en Anderlecht vielen
ook af in de strijd om de slechts
1,3 miljoen kostende topschut-
ter. Bosman koos uiteindelijk
voorKV Mechelen, maar moest,
omdat die club tegen Ajax in de
EuropaCup-finale aantrad, lang
zwijgen.

Nu toont hij zich blij met zijn
Belgische werkgever, waar hij
een drie-jarig contract tekende,
maar de optie bedong dathij een
jaareerder voor een hogere som
verder Europa in kan. Bosman:
"Mijn vriendin is alnaar Meche-
len omeen huis uit tezoeken. Bij
Ajax dedenzenietsopdatgebied.Ik moest mezelfbij de gemeente
inschrijven voor een flatje drie-
hoog-achter. Ik merk dat hetbij
andere topclubs in Europa ook
anderskan."

Peter Larsson
AMSTERDAM—Totgrote

°pluchtingvan directeurArievan Eijden heeft de Zweedse
international Peter Larsson,
die evenals Frank Rijkaard

werdbegeerd door JohanCruijff en zijn nieuwe
Werkgever FC Barcelona, be-sloten zijn contract bij Ajax
Uitte dienen.

Die verbintenis looptofïici-
nog twee jaar, maar er is

nu een clausule in opgeno-men, die het mogelijk maakt
«at de 26-jarige verdediger,
die door Cruijff bij IFK Gote-
borg werd weggehaald, naaf-
loopvan devolgende competi-
tie naar een andere vereni-
ging wordtgetransfereerd.

"We zijn erg blij met de be-
slissing van Larsson, die ons
yia zijn zaakwaarnemer be-
reikte. MetBarcelona hebben
weverder geen contactgehad,
aHeen metLarsson. Hij heeft
ons telefonisch laten weten
Barcelona van zijnbeslissing
°P de hoogte te hebben ge-
steld", aldus Van Eijden.

Larsson, die in principe al
Overeenstemming had be-
reikt metBarcelona over een
drie-jarig contract, zei zelf:
Ik heb het naar mijn zin in

Amsterdam. Ik ben met de
clubleiding van Ajax tot een
akkoord gekomen en zal vol-
gend jaarwel een besluit ne-
men over mijntoekomst."

Tegen Canada slechts 1-1

Oranje-dames in
kwartfinales

GUANGZHOU — Het Ne-
derlands damesvoetbalelftal
iser in China maar net in ge-
slaagd door te dringen tot de
kwartfinalesvanhettoernooi
om de wereldbeker. Te-
genstander is woensdag Bra-
zilië. In de derde en laatste
groepswedstrijdkwam Oran-
je zondag tegen Canada niet
verder dan een tegenvallend
gelijkspel: 1-1.

Datresultaat leverde de derde
plaats opin depoule eneen doel-
saldo dat precies genoeg was
voor een plek bij de laatste acht.
Tsjechoslowakije, dat 0-0 speel-
de tegen de Verenigde Staten,
werd de dupe en moest met een
negatief doelsaldovan twee ten
opzichte van Nederland naar
huis. Ook voor de teams van
Ivoorkust, Thailand en Japan,
dehekkesiuiters in depoules, is
het toernooi voorbij.

Nederland voerde despanning
zondag onnodig op, want gezien
het spelverloop was een royale
overwinning op zijn plaats ge-
weest. Maar opnieuw bleek de
selectie vanbondscoach Piet Bu-
ternietin staatte scoren.De eni-
ge treffer kwam voort uit een

strafschop, gekregenwegens een
overtreding tegen Jannie Timi-
sela en benut doorRia Vestjens.
Nederland kreeg nog volop kan-
sen devoorsprong uit tebreiden,
maar deaanvalsliniefaalde in de
afwerking. Het drama werd
compleet toen CathyRoss Cana-
da op gelijke hoogte bracht.

De kwartfinales zijn als volgt
ingedeeld:
China-Australië, Canada -Zwe-
den, Nederland - Brazilië en
Noorwegen - Verenigde Staten.

Breukink blijftkanshebber

Fransman Bernard
wint 15e etappe

MERANO — De Fransman
Jean-FrancoisBernard heef-
de 15e etappe van de Ronde
van Italië gewonnen. Hij had
aan de finish in Merano een
voorsprong van 31 seconden
op deZwitser Zimmermann.

De Amerikaan Hampsten
blijft de drager van de rose lei-
derstrui. Hij vergrootte zijn
voorsprong op de Nederlander
Breukink met 27 seonden.

Wat al werd voorspeld is ook
gebeurd. De organisatoren heb-
ben de hoogste berg in de Giro
alsnog uit de vijftiende etappe
geschrapt. Vanwege lawine-
gevaar werd de Stelvio uit het
parcours gelaten, waardoor de
etappe 82 kilometer werd inge-
kort.

Peter Winmn, de meester-
knecht van Breukink, zakte een
plaats in het algemeen klasse-
ment. Hij was zijn inspanningen

van dedagervoor nogniet geheel
te boven gekomen. Ook Johan
van der Velde voelde de Gavia
nog in de benen. De Brabander,
éérste op de top en vervolgens
driekwartier verkleumd in een
auto, probeerde zich wel te men-
gen in het strijdgewoel vooraan.
De laatstekilometers klapte hij
in elkaarenkongeen punten ha-
len voor depaarsetrui, dieoveri-
gens wel in zijn bezitbleef.

De Amerikaan Bob Roll was
na de barre tocht van zondaghet
ergst er aantoe. Miljoenen tv-
kijkers zagen hem op de streep
na debeklimming van de Gavia
in elkaar zakken. Maandag was
hij weer hersteld en bleek ook
zijn humorweerterugtehebben.
"Ik had een hartslag van nog
geen vijftien slagen. Ik hebeven
gedacht dat ik dood zou gaan.
Maar datwilde ik niet. Ze beta-
len me te weinig om nu al te
sterven."

SPORTAGENDA

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden maandagt/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tutna 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 -training voor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BRIDGEN
(Asiento)
19.30uur secompetitie-avondte Scherpen-
heuvel.
BASEBALL
(AA-klssse)
20.00 uur Groot Kwartier Stars/AGT-CPS
vs Sorpresa- SentroDeportivoKörsou.

Grote voorsprong Indians niet voldoende
Blue Hawks na achterstand
uiteindelijk toch winst: 9-8

WILLEMSTAD — Een
voorsprong vanvijfpunten is
gisteravond niet voldoende
gebleken voorregerendkam-
pioen StaRosa Indians/Men-
nen Speedstick om de over-

winningveilig te stellen.Blue
Hawks/Ray-O-Vac werkte
tot tweemaal toe een
achterstandwegomuiteinde-
lijkkrap, maarverdiend, met
S^—B te zegevieren.

Met amper twee overwinnin-
gen in acht partijen bewees
Hawks in de eerste plaats
zichzelf, maar ook Wild Cats/
Banco diCaribe dat in poule B de
ranglijst aanvoert een grote
dienst. Door denederlaagvan In-
dians bedraagt de voorsprong
van Cats thans één volle wed-
strijd.

In het begin leek het er aller-
minst op dat Hawks enige kans
maakte. In navolging van Cats
tegen Scorpions afgelopen zater-
dag en Pirates tegen Sorpresa
zondagochtend, liep Indians
reeds in zijn eerste slagbeurtuit
tot 3—o.

Alle drie punten werden na
twee outs gescoordopondermeer
een homerun van Michel Daou,
die daarmee twee punten produ-
ceerde. Hawks scoorde in de
tweede inning een tegenpunt,
maar moest daarna toezien hoe
Indiens zijn voorsrong in de der-
de profiterend van twee vrije lo-
pen, vergrootte tot 4—-1 en in de
vierde op onder meer een twee-
honkslag van Etienne Ursulita
deze verder uitbouwde tot 6—l.
Twee punten voor Hawks in de
vierde vormden nog geen reden
voor Indiansom bezorgd te zijn.

Anders werd dit in de zesde
toen Hawks een rally op touw
zette van liefst vier runs en met
7—6 de leiding nam. Deze pun-
ten werden gescoord op een ho-
merun vanArnold Jacobaeneen

honkslag van Kenneth Zoerka.
De marginale voorsprong van
Hawks duurde echter slechts één
inning.

INDIANS
De beurt was nu aan Indians

om te scoren: één in de zevende
en nog eens één in de achtste in-
ning op honkslagen van Pablo
Beaumont en Elroy Hersilia,
watmetnogslechtsééninningte
gaan, een beslissende voor-
sprong leek. De achtstebleek in-
derdaad de beslissende inning,
maar dan in het voordeel van
Hawks. In zijn slagbeurt in de
achtste gooide Hawks namelijk
wederom descore omennammet
9—B de leiding. Arnold Jacoba
en Elvis Martis zorgden voor
twee honkslagen, welke gecom-
bineerd met twee vrije lopen en
een fout van rechtervelder
Wilfred Martiszoon twee punten
opleverden: 9—B. In deze stand
kwam geen verandering meer.
In de negende inning schakelde
pitcher Royston Privania zowel
de nummer drie (playing mana-
gerLipo Elhage) als denummer
vier opdeslaglijst (Michel Daou)
met drieslag uit.

De eindcijfers waren als volgt:
9-9-3 voor Hawks en 8-6-3 voor
Indians met respectievelijk
Royston Priyania en Rupert
Straker als winnende en verlie-
zende werper. Privania wierp
vanaf devijfde inning als wissel
voor Kenneth de Lima, terwijl
Straker in de zevende het heu-
velwerk overnam van De Lima.

Vanavond is de avond van de
hekkesluiters. GrootKwartier
Stars (1-7) en Sorpresa (1-6) ko-
men dantegen elkaar uit.

Celtics verslagen
Lakers en Pistons
in NBA-finale

NEW YORK — De finale in
de strijd om deAmerikaanse
landstitel basketball bij de
professionals gaat tussen deLos Angeles Lakers en deDe-
troit Pistons.

DeLakers, detitelhouder, ver-
sloeg in TheForum inLos Ange-
les in de zevende en beslissende
partij de Dallas Mavericks met
117-102enwon daarmeede serie
met 4-3. Topscorer bij deLakers
werd JamesWorthy met 28pun-
ten, waarvan de helft in het der-
de part. Earvin 'Magic' Johnson
scoorde 24 punten, pakte 9 re-
bounds en gaf 11 assists.

De Pistons haalde de eind-
strijd voor het eerst in twintig
jaar.Het schakelde inPontiac in
de staatMichigan deBoston Cel-
ticsuitmet 95-90en won deserie
ook met 4-3. Celtics, metsterren
alsLarryBirden McHale, hadin
de laatste vier jaar in de finale
gestaan.

In de finale, die ook gaat om
vier gewonnen wedstrijden,
heeftLakers thuisvoordeel. Men
speelt deeerste twee wedstrijden
in The Forum, verhuizen naar
Detroit voor wedstrijd drie, vier
en vijf en spelen eventueel de
laatste twee weer voor eigen pu-
bliek.

De wedstrijden worden ge-
speeld op7,9,12,14,16,19 en 21
junien zijn tezien op een van de
kanalen vanTDS (black box).... JOHNBOSMAN: eindelijk in waarop hij bij Ajax te lang heeftOranje de erkenning gekregen, moeten wachten...

Spanning in top Liga Uni Tur
Drie ploegen aan leiding
na verlies Gasora Giants

WILLEMSTAD — Gasora
Giants is geen alleenheerser
meer in de Liga Uni Tur. Na
het verlies tegen Pepina, dat
zowel vorige week als deze
week beide duels won, moet
men nu behalve Pepina ook
HuizerStarsnaastzich aan de
top dulden. Laatstgenoemde
ploeg was ook goed op dreef
het afgelopen weekeinde. Zo-
welWardaD alsFamilyverlo-
ren van de door Sure Lottery
gesponsordeploeg.

Terremoto heeft een ge-
slaagdepoging gedaanomuit
de onderste regionen te ko-
men. Door winst op Alesieen
IslaRangers staat deploegnu
opeenzesde plaats met uitste-
kende mogelijkheden hoger
op tekomen.

Van de drie ploegen die aan
het begin van hetweekeinde op
een gedeelde derde plaats ston-
den (Huizer Stars, Pepina en
Bow diPalu), heeft Bow di Palu
de sprong naar de top niet kun-
nen maken. Huizer Stars en Pe-
pina wel. Zij wonnen in het wee-
keinde twee keer.

Pepina startte zaterdag tegen
de koploper Gasora Giants. In

een spannend duel, waarin drie
homerunswerden geslagen, won
Pepina uiteindelijk met mini-
maal verschil: 8-7. Raymond
Maria en Rignald Mercelina
sloegen voor Pepina de bal over
het hek. Hendrik Gabriel deed
dat voor Gasora Giants. Albert
Chiquez werd winnendewerper,
Rolando Hijman kreeg het ver-
lies toegeschreven, ondanks het
feit datHenry Isenia met 3 uit 5
aanvallend toch een behoorlijke
bijdrage leverde.

Huizer Stars had hetzaterdag
gemakkelijk tegen Warda D: 7-
1.Randolph Mereera met 3 uit 3
hielp werper Sherwin Da Costa
Gomez goed. Rignald Magdale-
naverloor departij, maarwistna
afloop(alseen kleine troost), dat
dit duel het enige was waarin
geen homerun door een van bei-
departijen werd geslagen.

Citco onderleidingvan werper
Sigmont St. Jago, zelf de enige
homerun in het duel slaand, be-
haalde de enigeshut-outvan het
weekeinde: 9-0 tegen Isla Ran-
gers. Seniorverloor departij.

Terremoto pakt de punten
daarvaar ze te halen zijn: bij de
staartploegen. Zaterdag werd
met 6-3 van Alesie gewonnen.
Signald Curie (Terremoto) en
Eric Curiel (Alesie) sloegen bei-
de 2 uit 4. Beide heren (Curie(l))
tikte een van die twee hits, voor
een vrije rondgang over de vier-
honken, buiten het veld.

Zondag werd Isla Rangers
door Terremoto met 13-5 ge-
klopt. Frank Raphael had
slechtsproblemen met defamilie
Jonis. Ingemar Jonis van Isla
Rangers was debeste hitter met
3 uit 3 en Ludwig Jonis mepte

een door Raphael geworpen bal
over dereclameborden.

Door deze winst steeg Terre-
moto naar de zesde plaats op de
ranglijst enmagzich nueen mid-
denmoternoemen.

Gasora Giants, de dag ervoor
noggeklopt doorPepina, herstel-
de zich fraai door een 14-2 over-
winning op Bow di Palu. Glenn
Pieternella kreeg aanvallend
uitstekende steun van Norwin
Celestina (3 uit 5) en German
Nieuw (2 it 3). Dit was het enige
duel op zondag waarin geen ho-
merun werd geslagen.

Family is echter de ploeg die,
gezien destand, hetgrootste ver-
lies heeft geleden. Bij winst op
Huizer Stars had de ploeg van
werperRobert de Windt zich al-
leen aan kop kunnen nestelen.
Huizer Stars stak daar echter
een stokjevoor. Ondanks hetfeit
dat zowel Richenel Gomez als
Siegfried Martis voor Family
een homerunsloegen, werd Hui-
zer Stars onder aanvoering van
werper Linton Alias, zonder een
homerun, toch de winnende
ploeg: 10-6. Family zakte door
dit verlies terug naar de vierde
plaats.

STAND
Na hetafgelopen weekeinde is

de stand:
1. Gasora Giants (.692)9 4
Huizer Stars (.692)9 4
Pepina (.692) 9 4

4. Family (.636) 7 4)
5. Bow diPalu (.583) 7 5
6. Terremoto (.417)5 7
7. Citco (.333)4 8IslaRangers (.333) 4 8
9. Alesie (.250) 3 9
10.Warda D (.167)2 10
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Premier dreigt met crisis inzake medische kosten

Lubbers wil in 1990 weer
lijsttrekker voor CDA zijn
ROTTERDAM — Premier

Lubbers is beschikbaar als
lijsttrekker voor het CDA in
1990. Hij heeft geen ambitie
voor hetvoorzitterschap van
de Europese Commissie. Dit
bleek bij de vergadering van
de CDA- partgraad welke de
indruk gafvan een vervroeg-
de opening van de stembus-
campagne, zo vatte men het
bij coalitie- genoot VVD op.
Lubbers uitte dan ook drei-
gende taal in derichting van
deLiberalen inzake de toe-
komstige medische verzor-
ging. HetCDA gaat deverkie-
zingen tegemoet met een
programma voor een Ver-
antwoordelijke samenle-
ving".

Tijdens de CDA- vergadering
inLubbers' geboortestadRotter-
dam viel de Nederlandse pre-
mier uitnaar deWD waar men
had gesuggereerd dathij infor-
matie had laten doorlekkenover
het afschaffen van de premie
voor het bevorderenvan investe-
ringen (WIR).Lubbers hadhetin
dit verband over politiekvanda-
lisme. In een reactie op de uit-
sprakenvanLubbers verklaarde
deWD-fractieleiderVoorhoeve
dat Lubbers zich dezaak wat te
persoonlijk had aangetrokken.

NIET NAAR EG
Tegenover de partijraad

maakte Lubbers bekend dat hij
in is voor het lijsttrekkerschap.
Hij zei naar aanleiding van ge-
ruchten dat hij oogde naar een
hogefunctie in de Europese com-
missie dat hij daarvoor niet be-
schikbaar isfMijn plaats ishier,
nuenin1990,alsdatnodigis,als
U datnodig vindt, zei hij.

Lubbers die in zijn toespraak
vinnigheden verwerkte aan het
adres van de grootste oppositie-
fiartij PvdA maar ook tegen coa-
itie-partnerWD, zette deLibe-

ralen onder druk ophetpunt van
deveranderingeninhetverzeke-

TUNIS — Tunesiëen Mauretanie
regelen hetzo metidentiteit--bewij-
zen voor hun burgers dat het grens-
verkeer gemakkelijker wordt. Het is
een stap op weg naar een "Maghreb
zondergrenzen".De Maghreb omvat
Algerije, Libië, Marokko, Maureta-
nieen Tunesië.

ringen- stelsel in de volks- ge-
zondheid. De WD heeftonlangs
gedreigd afte haken als de inko-
mens-afhankelijkepremie daar-
voor te hoog uitvalt. Het plan
voor dit nieuwe stelsel is uitge-
werkt door de commissie- Dek-
ker. VolgensLubbers vormen de
plannen van dezecommissie een
"essentieel" deel van het rege-
rings- beleid. Lubbers hierover:
"vernieuwen zonder wijzigingen
en versterking van de volks- ge-
zondheid, datkan niet". De pre-
mier dreigde zelfs met een poli-
tieke crisis hierover.

HOGER ONDERWIJS
VVD- leider Voorhoeve rea-

geerdevoor deNederlandsetv op
deze uitlatingen met te zeggen
dat het "niet goed voor de coali-
tie- verhoudingen" is wat Lub-
bers deed. Volgens hem moethet
beleid ophetgebiedvan devolks-
gezondheid door CDA én VVD
samen gemaaktworden.

Ophet CDA- beraad bleek ook
duidelijk dat deze partij de toe-

gangvan de lage inkomensnaar
hethoger onderwijskoestert. De
kabinets-plannenmet destudie-
financiering om studenten de
aanvullende beurs telatenlenen
bij debank mogenniet totgevolg
hebben dat de deurnaar het ho-
ger onderwijs dicht gaat voor
studenten uit de lagere inko-
mens.

Als dat dreigtkomt het CDA
met alternatieven.CDA-fractie-
leider De Vries uitte deze
waarschuwing. Hetonderwijs in
een verantwoorde samenleving
moetvolgens het CDA voor iede-
reen financieel toegankelijk
zijn. Premier Lubbers legde uit
dat de problemen voornamelijk
voortkomen uithet feit dat dat
aanzienlijk grotere aantallen
studentengebruikmakenvan de
studie- financiering dan was
voorzien."Grotere aantallen,
meer uitwonenden, ouders die al
dan niet gescheiden zich ont-
trekken aan deouderlijkebijdra-
ge enzokan iknogwel even door-
gaan", aldusLubbers. RIÖDE JANEIRO — In c*

sloppenwijken vanßiowoedt eet
voortdurende oorlog tussenrivO'
liserende benden van handelaren,
in verdovende middelen. De W
de politie bekende handelaren
schromen nietzich openlijk te tv
nen met hun wapens: angst verf
straffenkent men niet.In de bete
re buurten van demiljoenensttw
raken debewoners meer en meet
in degreep van deangst voor h&
oprukkende geweld.

NAMENS ZICHZELF
Nadrukkelijk namenszichzelf

sprekend, enniet alsspeciaal ad-
viseurvan de ministervoor Ont-
wikkelings- samenwerking,
meende prins Claus, dat het
kwijtschelden van tenminste de
officiële schulden van de armste
ontwikkelingslanden"nietmeer
is daneen zaak van gezond ver-
stand". Deze landen zouden
nooithebben mogen worden be-
last met leningen die zij moeten
terugbetalen. De armste landen
moeten ook niet tegen hun wil
worden opgezadeld met pro-
jecthulp, maar zijn slechts in
staat noodhulp als voedselhulp
te verwerken.

De rijke landen, aldus prins
Claus, zouden rekening moeten
houden met de gerechtvaardigde
belangen van de ontwikke-
lingslanden. Het dumpen van
landbouw- produkten als graan,
suiker en vlees op de we-
reldmarkt heeftrampzalige soci-
ale en economische gevolgen. In
dit verband noemde hij ook pro-
tectionisme — het beschermen
van de eigenindustrie tegenbui-

tenlandse concurrentie — als
een verschijnsel, dat meer
kwaad doet dan ontwikke-
lingshulp aan goedskan doen.

Watersnood
Cuba: 21
doden
HAVANA — Het noodweer
dat boven Cuba woedt heeft
alaan 21mensen hetleven ge-
kost. De materiele schade is
enorm.

Cuba dat jaren werd geteis-
terd door grote droogte heeft
sinds kort te maken met een
overvloed aan regen. Er doen
zich grote overstromingen voor
in het land van Fidel Castro.
Grote schade werd aangericht in
zevenvan de veertienprovincies
en wel in Matanzas, Vila Clara,
Sancti Spiritu, Cienfuegos, Cie-
go de Avila, Camaguey en Las
Tunas. Ongeveer 120.000 men-
sen moesten worden geëvacu-
eerd metbehulp van helicopters
en amphibie- voertuig^ nvan het
leger. Zaterdag trad er verbete-
ring inhet weer in en konden de
eerste evacuees naar hun huis
terugkeren.

Volgens een eerste balans zijn
er 350 woningen verwoest. Er
zijn ongeveer vijftienhonderd
mensen dakloos geworden. Er
liepen 3.500 woningen schade op
en er ging dertienhonderd stuks
vee verloren. Tal van spoor- en
weg-verbindingenkunnen voor-
lopig nietworden gebruikt.

Ontwikkelingshulp vergroot vaak afhankelijkheid

Prins Claus: hulp aan armste
landen moet kwijt gescholden

Prins Claus heeftin Den Haag
gepleit voor hetkwijtschel-
den van tenminste de schul-
denvan de armste ontwikke-
lingslanden bij andere instel-
lingen danbanken. Ook toon-
de hij zich voorstander van
niet-gebonden hulp, dat wil
zeggen hulp die niet in het
hulpverlenende land behoeft
te worden besteed.

Hij deed dit bij het in ont-
vangstnemen van een 'honorary
fellowship' (eredoctoraat) van
het 'Institute of Social Studies'
(ISS), een internationale instel-
ling voor hoger onderwijs, ge-
richt op de problematiek van de
ontwikkelingslanden. Het ISS
heefttergelegenheidvanzijn35-
-jarig bestaan ook een 'honorary
fellowship' verleend aan de Ja-
maicaanse drL. Mair, een vroe-
ger plaatsvervangend secreta-
ris- generaal van de Verenigde
Naties die in 1980 dewereldcon-
ferentie van de VN decade voor
vrouwen heeft geleid.

NEOKOLONIALISME
Doel van ontwikkelings- sa-

menwerking—de term opzich is
een euphemisme — is de econo-
mische onafhankelijkheid te
vergroten, omdat politieke onaf-hankelijkheid op zichzelfniet zo
veel betekent. "In werkelijk-
heid", aldusprins Claus, "is het
resultaat van ontwikkelings- sa-
menwerkingveelal hetbevesti-
genofzelfs versterkenvan de af-
hankelijkheid. Het zou als goed
bedoeld neo-kolonialisme kun-
nen worden"aangeduid".

Bewustzijn van eigen culture-
le identiteiten verleden is een
wezenlijke voorwaarde voor au-
tonome ontwikkeling.Donor- or-
ganisaties enregeringen zouden
zonder enige terughoudendheid
moetentegemoetkomenaan ver-
zoeken om steun voor culturele
projecten, het ontwikkelen van
beeldende kunst, literatuur, mu-
ziek en dans etcetera. Teneinde
de omvang van de werkelijk
doeltreffende, of netto, hulp te
bepalen, zouden van wat prins
Claus aanduidde als bruto hulp
de mislukkingen, negatieve ge-
volgen(bijvoorbeeldvoor hetmi-
lieu), en dekosten van gebonden
hulp moeten worden afge-
trokken.

Zonder omwegen pleitte hij
voor afschaffing van het Multi-
vezel akkoord, dat de omvang
van textielimporten uit ontwik-
kelingslanden beperkt. De in-
voer zou geheel moeten worden
vrijgegeven,maar er zou een on-
derscheid moeten worden ge-
maakt tussen de nieuwe
geïndustrialiseerde landen
waarop de bepalingen van het
GATT van toepassing zouden

moeten zijn, en dearme ontwik-
kelingslanden.

Rijke landen plegen de invoer
van grondstoffenniet ofnietveel
te belasten, maar ter bescher-
mingvan deeigen industrieover
eindprodukten en halffabrika-
ten een veel hoger tarief te hef-
fen. Teneinde verwerking in het
grondstoffen- producerende land
zelfte bevorderen, dienen, aldus
Erins Claus, de anti- verwer-

ingsclausules te worden ver-
vangen dooreen verwerking-be-
vorderend beleid.

BELGRADO — Hervorming d
wegwezen, zo stelde de Servisch*
partijleider Milosevic tijdens de cri
sis- conferentie van de Joegoslf
vischeCommunistische partij. Hij il
een snelrijzende steraan het politie*
ke firmament en een derontevreden
leiders.Joegoslaviëzitin een dalm«*
stakingen, grote inflatie en probl?
men met zijn schuld-betalingen.

*****

VOORWAARDEN
De internationaal samenges-

telde commissie omvat onder
meer een arts. Het is de bedoe-
ling dat alle politieke gevange-
nen stukvoor stukzullenworden
bezocht tijdens ditbezoek dat on-
geveereen maand gaat duren.

Voordat het Internationale

Rode Kruis inderdaad besloot
omnaar Cubategaanmoestmen
van Cubaanse zijde enige voor-
waarden accepteren, welke het
Rode Kruis voor dit soort bezoe-
ken altijd stelt: zoals de moge-
lijkheid om de gevangenen per-
soonlijk te kunnen spreken zon-
derdater getuigenbij zijnen ook
steltmen steeds alsvoorwaarde
dat hetRode Kruis in de toe-
komst dergelijke bezoeken mag
herhalen.

Binnenkort ook bezoek
Mensenrechtencommissie VN
Rode Kruis begint onderzoek
politieke gevangenen op Cuba

GENEVE—V_crfünctiona-
rissen van het Internationale
Rode Kruis zijn opCuba aan-
gekomenvooreenbezoekaan
de politieke gevangenen. Zij
stellenzich ook op de hoogte
van de situatie in deCubaan-
se gevangenissen. Het is de
eerstekeer sindsFidelCastro
de macht in handen nam op
Cuba dat een dergelijk be-
zoek wordt gebracht

Een woordvoerder vanhetRo-
deKruis in Geneve,Carlos Bau-
verd, zei dat de delegatie al op
Cuba met zijn werk was begon-
nen: het bezoeken van depolitie-
ke gevangenen. Cuba is dederde
bondgenoot van de Sovjetunie
welke een dergelijk bezoek van
het Rode Kruis toestaat aan de
politieke gevangenen. Eerder
stemden Polen en Afghanistan
daarintoe.

VERTROUWELIJK RAPPORT
Het ligt in debedoeling datal-

le Cubaansegevangenissenwor-
denbezocht.Volgens deCubaan-
se autoriteiten zijn dat er vijf-
tien, aldus Bauverd. Men heeft
bij het Rode Kruis niet de be-
schikkingoverhetexacte aantal
politieke gevangenen op Cuba.
Cuba vanzijnkant heeft gezegd
dathetRodeKruis de323contra-
revolutionaire gevangenen mag
bezoeken.

Na afloop van het bezoek
stuurt het Rode Kruis een ver-
trouwelijk rapport naar de Cu-
baanse regering waarin de be-
vindingen staan opgesomd van
de delegatie. Overeenkomstig

het beleid van het Kode Krui*
wordt ditrapport niet openbaa*
gemaakt.

NederlandseRode Kruis helpt Suriname

Wekelijkse zending
van getest bloed

UTRECHT — Het Neder-
landse Rode Kruis stuurt in
de komende twee jaarweke-
lijks geconcentreerdbloed
naar dezuster- organisatie in
Suriname om het daar be-
staandetekort aanbloedopte
vangen. Het beschikbaar ge-
steldebloed is getest opAIDS
en Hepatitis- B. Men zal ook
helpen bij de bouw van een
nieuwe bloedbank en het op-
zetten van een donoren- ad-
ministratie inParamaribo.

De Bloedtransfusie- dienst
van het SurinaamseRode Kruis
zamelt jaarlijks ongeveer 4.750
eenhedenbloed in vanrond drie-
duizend donoren. Tot voor kort
werd het bloed slechts in be-
perkte mate getestineen screen-
ing- centrum voorhet Caribisch
gebied opTrinidaden dannog al-
leenbij de vaste donoren. Sinds
april wordt al het bloed in Suri-
name zelf getest. Het Neder-

landseRode Kruis heeft op vef
zoek van Suriname apparatuuf
en test- materiaal daarvoor aaD'
geschaft en personeel opgeleid.

AIDSBIJ DONOREN
Bij een proefonderzoek is gv

bleken dathetAIDS- virus voor
komt bij Surinaamse donoren-
Hun bloed zal niet meer worden
gebruikt. Om een tekort aan do"
nor- bloed te voorkomen stuur»
het Nederlandse Rode Kruis tot
april 1990 intotaal 4.500zakken
met speciaal bewerkte coO'
centratenvan bloed- cellen naaf
Suriname. Voor ditproject isb.'
na tweehonderdduizend dolla*
uitgetrokken. Verder zal mefl
Suriname helpen bij het orga'
niseren van eerste hulp- oplei'
dingen, het opzetten van d«
bloedbank enz. Al dezeprojecte"
bij elkaar komen neer op eeö
hulp- verlening tot achthoD'
derdduizend dollar.

BEZOEK VAN VN
Onder leidingvan Alioune Sc

ne als hoofd van de Mensen'
rechten- commissie komt er oo»
een delegatie van de Verenigd*
Naties naar Cuba toe. In dez*
commissie zitten een Bulgaar
een Colombiaan,een ler,eenN
geriaan en een Filipijn. Dez*
commissie stelteen onderzoek Uj
naar de situatie op het gebied
van de mensenrechten op Cuba-
De woordvoerster van de VNi
Therese Gastaut, zei"dater not
geen datum is bepaald voor dit
bezoek. Waarschijnlijkgaatme*
in juliofaugustus naar Cuba.

De mensenrechten- commiS'
sicvan deVNwelke uit43 lede»
bestaat besloot opzijn jaarlijks*
vergadering een uitnodiging **aanvaarden van de Cubaans*
regering om eendelegatiete stu:
ren om demensenrechten- situ*'
tie op Cuba te komen onderzo^
"ken. Dan kan de daarbij inge
wonnen informatie volgend jaaj
op de vergadering meegedeeld
worden. De commissie komt i"
februari bijeen.

TEHUUR

BUSSEN (9 pass.)
JEEPS

KLEINE en GROTE AUTO'S
Telefoon Airport: 83489 -82288 ext 196-198-189

87582-80373
Curacao: Plaza Hotel 612500 ext. 2032

I^l SINGER
" - Sta. Rosaweg 68

_n_%| CO Siberië 5a Tera Cora
mihó kalidat, na mihó preis!

*****************^*~mmm-m-m-m---m--m , n ,_ —.i_i.
______________ ■ m _i i i

Het Curacaosch Museum
nodigt U uit deopening bij tewonen

van de expositie
foto's en keramiek

van
ELLEN SPIJKSTRA

op zaterdag 11 juni 1988
om 8.30 n.m.

Het openingswoord zal gehouden worden
door Dhr. Rudy Dovale.

De expositie is te bezichtigen

■
tot en met zondag 3 juli.

_^_i/ U bent van harte welkom!

Het Curacaosch Museum
Van Leeuwenhoekstraat
Mundo Nobo
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Visser directeur van
Curasao Seaquarium
WILLEMSTAD — Jacques

Visser is per 1 junibenoemd tot
directeur van het Seaquarium.
«ij was tien jaar directeur van
«adio Hoyer N.V. Visser is be-
tast met de sales, de marketing
<jn de public relations en met de
dagelijkse leiding.

visser vanmorgen tegenover
deAmigoe: "Umoetheteigenlijk
j*zien: ik houdmijbezig met hethedenenDutch Scnriermetmor-
sen. Dutch gaat over de uitvoe-
ring van projecten, diewy in de
toekomsthopenuittevoeren. Hy
bemoeit zichmet definanciering
e& het ontwerpen. Dutch doet
aanbrain storming, laatik hetzo
*ggen: hij isbelast met debouw-
Poot".

De nieuwe directeur zei, dat
i_ talvan plannen heeft: "Maarjkbennet in dienst, dusveel kan
4nognietzeggen. Ikgame eerstbemoeien met een betere struc-
turering. Dat geldt ook voor de

De aquaria
Roeten worden bijgewerkt. Het
Seaquarium moet mooier wor-
den,zowel voor delokale alsvoor
deinternationale gasten".

Visser wil ook hetleden- aan-
tal opvoeren: "Dat is sindsvorig

jaarteruggelopen. Met een her-
haaldemailingwillen we deoud-
leden weer voor het Sequarium
interesseren".

De oud- Hoyer- directeur zei
dathij voor dezebaan heeftgeko-
zen "omdat Dutch mij al eerder
hadgevraagden omdat Dutch de
eerste was die mij belde toen ik
by Hoyer weg was. Daarbij vind
ik het een uitdaging: je werkt
hier met lokale en met buiten-
landse gasten. Erkomt een hotel
bij, er werkt een leuke staf
mensen".

Volgens Visser heeft Dutch
Schrier nu geen plannen meer
om naar het buitenland te gaan.
Zoalsbekend,hadSchriereerder
uitvoerig aangekondigd Cura-
sao tezullen verlaten, omdat hij
niet meertegen debureaucratie
opkon.

Aangiften
WILLEMSTAD—In deperio-

devan 3tot en met 5 juniwerden
°ij de politie devolgende aangif-
ten gedaan: 29 gevallen van
diefstal met geweld, 12 diefstal-en, 8 diefstallenuitauto's, 6 ge-
vallen van mishandeling, 4 in-
haken, 3 gevallen van bedrei-
ging, 3 pogingen tot diefstal, 3vernielingen, 2berovingen en 3
Bevallen van verduistering. De
aangiften worden doorde politie
onderzocht.

Aanhouding inzake
overvalSede Antia

WILLEMSTAD — De politieheeft gisteren de man J.C. aan-
gehouden die verdacht wordt
Van de overval op SedeAntia in
£e maand mei. Hierbij werd F.
parabirsing het slachtoffer van
"üishandeling en bedreiging. De
Witiekwam op hetspoorvan de
°vervallers toen zij een aantal
checks afkomstigvan deroofwil-
den verzilveren in een super-
parket te Banda Bou. De man
dieaangehoudenisheeft deover-
val waarschijnlijk samen met
%broerR.C. gepleegd.

Uitonderzoek is gebleken dat
?enzusvanbeide heren, S.C., de
informatie overhetreilen én zei-
[en bij Sede Antia aan haar
broers heeft doorgespeeld. Zij
*as namelijkwerkzaam bij deze
Richting enwas goedop dehoog-
jevan de gangvanzaken aldaar.
Of de dame ook aangehouden

is nog niet bekend.
De aangehouden verdachte

"C. is inmiddels herkend door
Betuigen.

De Post krijgt
monopolie brief
bezorging

WILLEMSTAD/DEN
HAAG—Met ingangvan 1
januari aanstaande krijgt
de dochter van de Neder-
landse PTT, de Post, het
monopolie (exclusieve
recht) brieven tot500 gram
te bezorgen in Nederland.
Volgens Minister Nelie
Smit-Kroes is ditmonopo-
lie onontbeerlijk, omdat
anders delandelijke ver-
voersplicht tegen gelijke
tarieven in gevaar komt.
Hiermeeis een eindegeko-
men aan demaandenlange
discussie over liberalise-
ring van depostbezorging,
dietot nu toe het monopo-
lie is van de Nederlandse
PTT.

In Nederland groeit het
aantal koeriers- diensten ge-
staag. Onderzoek heeftuitge-
wezen dat de inkomsten van
dePTT met tien procent zou-
den teruglopen als de koe-
riers- diensten vrij spel kre-
gen in hetbrievenvervoer tot
500 gram. Ditwil de minister
tegengaan. Om koeriers-
diensten toch een kans te ge-
ven, wenst de partij van de
WD de bepaling uitgebreid
zien met een 'geldgrens'. Alle
verzendingen die meer dan
vijfoftien guldenkosten, zou-
den vrij moetenzijn voor de
concurrentie. De minister wil
zich nog beraden over dit
voorstel van deWD.

IRAN-IRAQ
Iran, dat zich niet heeft neer-

gelegd bij het indertijd toebe-
deelde produktie- contingent
van 1,54 miljoen vaten per dag,
produceert 2,6miljoenvatenolie
per dag. Iraq wil eenzelfde max-
imum alszijnbuurland envijand
Iran, dat momenteel 2,369 mil-
joenvaten olie per dag mag pro-
duceren. Iran produceert echter
minder dan is geoorloofd. De
Iraanse produktie in de afgelo-
pen maand wordt geschat op 2,1
miljoenvaten.

Deskundigen zijnvan mening,
dat het oliekartel, dat op 11 mei
in Wenen aan zijn halfjaarlijkse
vergadering begint, bij het bepa-
len van een nieuweproduktie-
strategie voor derest van 1988
duidelijk opzijn tellen moetpas-
sen,willen deprijzennietop drift
raken. Zij achten deruimtevoor
de OPEC om het zelfopgelegde
plafond te verhogen beperkt.
Volgenshun berekeningenkomt
het kartel met zijn dagelijkse
produktie in april en mei onge-
veer 500.000 tot 700.000 vaten

per daghoger uitdan indeeerste
drie maanden van dit jaar. De
OPEC-leden hebben volgens de
deskundigen duidelijk gerea-
geerd op een toeneming van de
vraag.

Op grotere vraag naar olie gereageerd
OPEC-landen nog verder boven
hun produktie-plafond gegaan

LONDEN—De olieproduk-
tievan delanden van deOrga-
nisatie van olie-exporterende
landen (OPEC) is iets toege-
nomen. De produktie van de
OPEC, inclusiefdievan Iraq,
bedroeg volgens schattingen
van het Internationale ener-
gie bureau (lEA) in mci 18,6
miljoen vaten van (159 liter)
per dag tegenover een dage-
lijkse produktie van 18,4 mil-
joen vaten in april. Indertijd
isafgesproken, datdeOPEC-
leden— Iraq uitgezonderd—in deeerste helftvan 1988niet
meer dan 15,06 miljoen vaten
olie per dag zouden pro-
duceren.

Volgensolie-deskundigenzijn
de meeste OPEC-leden onder de
hun gestelde maxima gebleven.
Enkele landen produceerden
echter meer dan is afgesproken.
Zo hebben de Verenigde Ara-
bischeEmiraten (VAE) hun pro-
duktie- contingent metongeveer
300.000 vatenper dagoverschre-
den. Terwijl de VAE dagelijks
0,948miljoenvatenoliemochten

produceren bedroeghunproduk-
tie- hoeveelheid in mei 1,25 mil-
joenvaten. Inapril was datzelfs
1,3 miljoenvaten per dag.

Ex-drugsadviseur Turner:
Witte Huis al in 85 bekend
met drugsrelatie Noriega
NEW YORK—Detoenmali-

ge drugs- adviseur Carlton
Turner van het Witte Huis
heeft al in 1985 ge-
waarschuwd dat de sterke
man van Panama, generaal
Manuel Antonio Noriega, be-
trokken was bij de handel in
verdovende middelen. Zo
meldde maandag het Ameri-
kaanse CBS- tv-station.

Dit citeerde uit een memo van
Turner: "Verscheidene functio-
narissen van het Witte Huiswa-
ren overtuigd van de drugshan-
del van Noriega". Aldus CBS.
Turner zei datditdoor devingers
werd gezien door ambtenaren
van Buitenlandse zaken, de
drugsbestrijdings- dienst DEA
en de inlichtingen- dienst CIA,
omdat Noriega hen informatie
verschafte. Nadat Turner in
1985 zijn memo schreefbezocht
de toenmalige Nationale
veilgheids- adviseur John
Poindexcter Noriega en
waarschuwde hem te stoppen
met zijn praktijken. Of Noriega
de waarschuwing ter harte nam
is niet bekend.

*****MOSKOU—In Jerevan,de hoofd-
stadvan de Sovjet- republiek Arme-
nië, gingendinsdagopnieuw duizen-
den de straat op om te betogen voor
aansluiting van de enclkaveNagor-
no- Karbach in Azerbajdzjan, waar
de meerderheid Armeniers zijn.Bij-
na dagelijkswordt er betoogd in het
centrum der stad.

*****

NuGeorgeBush zich opmaakt
voor de strijd om de zetel in het
Witte Huis over te nemen van
Ronald Reagan duiken steeds
weer berichten op over de we-
tenschap in het Witte Huis van
Noriega's drugs- praktijken.
Bush houdt vol pas begin 1988
hierover iets te hebben gehoord
toen er namelijk formele aan-
klachten tegen Noriega werden
ingediend in de Verenigde
Staten.

Trinidad en Tobago
Economische vooruitzichten

pessimistisch
PORT OF SPAIN — De re-

cessie waardoor Trinidad en
Tobago wordt getroffen is
voorlopig nog niet van de
baan. Volgens deskundigen
zal derecessie nog wel twee
jaaraanhouden.Dit ondanks
een recent geconsteerde eco-
nomische groei.

De sombere voorspelling is ge-
daan door economen van de
Centralebank enuit departicu-
liere sector. Zij toonden zich ver-
baasd over de "wonderlijk grote
toename " tijdens het eerste
kwartaal van dit jaar op econo-
misch gebied. De recessie deed
zijn intrede op Trinidad toen de
olieprijs op dewereldmarkt om-
laag duikelde. Volgens de
Centrale bank- president Willi-
am Demas heeft zich in de
sindsdien verlopen twee jaar
voorhet eerst een lichte stijging
voorgedaan.

In deeerste driemaanden van
dit jaar was er sprake van een
economische groei vantwee pro-
cent. Dit wasdpeerstestijging indeproductie sedert 1982. De stij-
ging kwam tot stand door een

toenamevan vier procent in eco-
nomische sectoren welke niets'
van doenhebbenmet deolie- sec-
tor. Bij de Centrale bank gaat
men er echter vanuit dat deze
eerste zwaluw nog geen zomer
betekent.

Men voorspelt dan ook dat de
terugganginhetBruto Nationa-
le product (BNP)zichblijft voort-
zetten. In 1983 daalde deze zelfs
metvierprocent. In dat jaarbe-
droeg hetBNP voor Trinidad en
Tobago 1,2 miljard dollar.Maar
toen lag deprijs voor deolie dan
ook tussen dedertig en 32 dollar
pervat. HetBNP kwam in 1987
uitop722 miljoen dollar. De Tri-
nidad dollar is ondertussen ook
wel in waarde afgenomen met
een devaluatie van zon vijftig
procent. Voor één dollar krijgt
men nu twintig Trinidad dollar-
centen.

Bij de Statistische dienst van
Trinidadsluitmenzichaan bij de
pessimistische verwachtingen
voor de naaste toekomst. Men
voorzietnamelijkeen dalingvan
hetBNP en wel tot 492 miljoen
dollar in 1990.

MEER OLIE INGESLAGEN
De vraag is gegroeid, omdat

olie- maatschappijen onder in-
vloed van deongebruikelijkhoge
winstmarges in hetraffinagebe-
drijfhun vraag naar olie hebben
vergroot. Tegelijk hebben de Ja-

Eanse maatschappijen extra
oeveelheden olie gekocht om

daarmee de belasting op inge-
voerde olieper 1 augustusvoorte
zijn. Deze ontwikkelingen heb-
ben geleid tot de flinke voorra-
denolie en olieprodukten.

Vermoedelijk zullen de voor-
raden in de landen van de OESO
(Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikke-
ling) zich inhettweede kwartaal
verdubbelen enoplopen totonge-
veer een miljard vaten olie.Nor-
maal gesproken zijn de voorra-
den elk jaar het grootst in het
derde kwartaal, wanneer olie-
maatschappijen olie kopen met
het oog op de winter. Kennelijk
gebeurt dat dit jaar eerder.

Fietstocht Jaycees
WILLEMSTAD — Op zondag

12 juni organiseert Jaycees
Youth Chapter Curacao een
fietstocht. Om acht uur 's mor-
gen start deze tocht bij de Ama-
dorNita school en zalover45ki-
lometergaanom opdezelfdeplek
weer te eindigen. Gedurende de
tocht zal er twee maal een tus-
senstop worden gemaakt.

Om deelte nemen dientmet 14
jaarof ouder te zijn en de in-
schrijfkosten bedragen tien gul-
den per persoon. Inschrijving
kan geschiedentcten met lOjuni
bijDe Jongh'sSporthuisen op11
junivan vijfuur'smiddagstot ze-
ven uur 's avonds op deAmador
Nita schoolzelf. Voormeer infor-
matie kan men contact opnemen
met Ashley Kirchner, telefoon
625989 natwee uur 'smiddags.

Recycling-beurs
Pegasaya

WILLEMSTAD — Op zater-
dag 11 juni wordt de 'recy-
clingbeurs' Pegasaya gehouden.
Debeurswordt gehouden aan de
Kaya Lima 30(Muizenberg) van
negenuur 'smorgens totéén uur
's middags.

Een ieder die ietsheeft liggen
op het gebied van: kinderkle-
ding, speelgoed of baby- artike-
len en deze graag wil verkopen^
kan deze spullen op de beurs
brengen. Het inleveren kan ge-
schieden op dinsdag 7 junien op
vrijdag 10 juni van acht tot tien
uur 's avonds aan deKaya Lima
30.

Een ieder is op de recy-
clingbeurswelkom en voor meer
informatie kan men bellen met
81428 of85424.

WILLEMSTAD - De ver-
keers- afdeling van de politie
meldde gisteren tien aanrijdin-
genwaarbij 2lichtgewonden vie-
len. De materiële schade werd
geraamd op 14.725 gulden.

Ingezonden

Tenshon
pn dennoskomunidat tin tenshon,
& algu maskv bistu.
* *n mashahopi kos kv por kousa preshon.

si maskv nunka nos tin mester diKristu.

kuantu kos ta pasa nakörsou.
Jj°s tin hopi desempleo.
Jtopi hendeta bou dipreshon na trabou.

konta mes pasobra bo ta pèrdèkonteo.

£Takosto dibida'un ta kos dipapia mes.
pa kolmo entradanan ta blo ta baha.
Ifasolin ta subi masha hopi bes.
*a te unda por sigui hala faha??

p^nshon, tenshon imas tenshon.
i masproblema.

i^eshon, preshon i mas preshon.
esterna i maspostema.

Ta krese subi noskabes.
ia manerun laman kv ta blo bira mas brutu.
{ton intenshonnankv resultadonan robnes,

yudakaba diyena e makutu.

j]oPibes e lucha ta duru i tenas. ~.■__jtolpibes nos forsa ta manerakoskv t eikaba.
Ta pisa mas i mas,

martinkv noke stop diklaba.

Jtog mester busk'un solushon.
?j°s no por sigui'asina.
fester porkit'e tenshon.r asina evita destrukshon dje mina.

%obra e minakv yamaKörsou,
>a.nos ta biba riba djele.

Banda'riba te Banda'bou,n°s mestertrata nakuidele.
Korda kv nos ta biba denvnkomunidat,
£aminda hopi bes nos no porsm otro su yudansa,
£atninda kada vn dinos tinkvkarga responsabilidat,
kaminda mester porreina mas konfiansa.

Nos por yega namihó komprenshon,nos porevita hopi problema.
?"hó komprenshon Ta nifika menos tenshon.
1menos tenshon ta nifika menos postema.

E.R.V. DEMEI
Curasao
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Mmnmn
Geldig tot en met 19 december

VanafH Fl. 111,-
-_f^\ Ki_^sl^ per persoon .* -%lj^|sgj^ 2 nachten - 3 dagen i
(g^^T lef Inbegrepen: accommodatie jr^f I p in Bonaire Beach Hotel, j

* /s;^^^^" Flamingo Beach Hotel, *":^^^^^^_l^ Habitat ofSunset Inn. j

Bel voor meer
-^«^^^^informatie uw BW

reisagent of de ___^*i "---*

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 JuanHatoweg t/m omgeving Esperamos Su-
permarket), gedeelte Juan Hatoweg en omgeving Juan Hato.

a©=KODEi_As_=
I yE)uïkertuintje's

! Overwegingen!
vladat we de luieraffaire "uit de doeken" hadden
jedaan,kwamen we tot de ontdekking dat je iets
liet belachelijk kan maken, wat al niet een beetje
belachelijk is!
Doe jezo inspiratie op? vragen mensen soms als
:e ons zien zwemmen, of langs 's Herenwegen
:ien rijden.
Moeilijke vraag, moeilijk antwoord: Je kunt ;
>ok nietaan een geitdiecactussen loopt tevreten, !
rragen:
Maakt U daar straks melk van?"

Specials»jU^-i 4.90

I -P%!% Gemalen Biefstuk 10.80

'I #^^0 Biefstuk 10.80
W\r^ . _
f/È # Kersen 3-w

|J4^d 'iNektarines.... *^^b- 350

||^JPruimen WÈÊ^ 3.50

// |F -M&s Bloemkool 2.95

f&^% O CCJf^l Orange *-03

l/riSa-O^i. Pineapple juice 2.65

ffl f^V^JGallo Blush Chablis 8.65jVir
/JB^ ph^J" Hondenvoer 2.22

[L|;^Pinetop 2.49

i( Lunchpakket Cotto
w Salami + Loaf 5.95

-| st»***4 Appel Schnecken 1.89I^ Bananen cake 3.99

"tff*"^ RagOUtbroodjes
? + Champignons 1.35

PRODENT TANDPASTA . 6.00
'k imh* 3halen2betalen

'■) PlaveTandenborstel.... P.st. 2.00
'I I

WILLEMSTAD - Ter gelegenheid
van de 125-jarige af-schaffing van de slavernij op de

Nederlandse Antillen, zal door
dePosterijen van deNederlandse
Antillen op vrijdag 1 juli 1988
een tweetal herdenkingszegels
worden uitgegeven ter waarde
van 155centen 190cent. De ont-
werpenwerden verzorgddoorJo-
séCapricorne.

■■ mil-' '" ~--»^^»»"- .___.___ |

fs\sM£,s De winnaars van de 2

sSlfe MICRO-WAVE
OVENS

IsïvFr* van de

Campagnevan M^^^^^i
ConsaiesCash I^JLJ i& Cany zijn:

MICROWAVE OVEN i
i

1. L. Olaria, Jamaicaweg 37
2. E. Dick, Arowakenweg 36

De winnaars kunnen zich 's morgens tussen Ben 12 ;
uur melden bij |

Mevr. S. Simon-Franco.
Gelieve Uw identiteitsbewijs mee te nemen. ;

■»»»■■■■■ wrw. '
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Sinds 1867 in staat van oorlog

België en Boyaca
tekenen 'vrede'
BRUSSEL - België

heeft officieel vrede geslo-
ten met de Colombiaanse
provincie Boyaca, eertijds
een autonome staat. Sinds
1867verkeerden beide lan-
den in staat van oorlog,
maarniemand wister van.
Dat werd pas bekend toen
enigetijdgeleden een advi-
seur van de Colombiaanse
president Virgilio Barco
een document ontdekte
waaruit bleek, dat de
vroegere president van
Boyaca, José Santos Gu-
tierrez, België in 1867 offi-
cieeldeoorlog verklaarde.
De brief heeft koning Leo-
pold II echter nooit be-
reikt. Ook toen werkten de
Belgische posterijen
kennelijk al nietoptimaal.

De drijfveer voor José San-
tosGutierrez'oorlogs- verkla-
ring was liefdesverdriet. De
Colombiaan studeerde in de
vorige eeuw aan de Universi-
teit van Leuven. Nadat hij
zijn diploma had behaald,
dong hij naar dehandvaneen
Vlaamse, Josephine Har-
boort. Maar haar ouders wil-
denniets van devreemdeling
weten en verhinderden het
huwelijk.

Na zijn terugkeer in Boya-
ca maakte José Santos Gu-
tierrez snel carrière. In de
strijdkrachten van zijn land

klom hijop tot derang van ge-
neraal. Later werd hij zelfs
president. Eén van zijn eerste
officiële besluiten in die
functie was België de oorlog
verklaren. In snel tempo
bracht hij zijn land in staat
vanparaatheid omhetvoor te
bereiden op een Belgische
aanval.

Toen onlangs de oor-
logsverklaring door de Co-
lombiaanse president- advi-
seur boven water werd ge-
bracht, realiseerden België
en Boyaca zich, dat het beter
was hunbetrekkingen tenor-
maliseren. Zaterdagreisde de
Belgische ambassadeur in
Colombia, Willy Stevens, in
het gezelschap van zon drie-
honderd leden van de Bel-
gische kolonie in dat land,
naarTunja, de oudehoofdstad
vanBoyaca.

Hetvrede sluiten werd een
groot feest. Na de plechtige
ondertekening van het vrede-
sakkoord werd José Santos
Gutierrez alsnog recht ge-
daan. Twee poppen, de
vroegere president en zijn
Vlaamse geliefde voorstel-
lend, werden in de echt ver-
bonden door de burgemeester
van Tunja. De Belgische am-
bassadeur maakte van de ge-
legenheid gebruik om recla-
me voor zijn land te maken.
Hij opende er een reizende
tentoonstellingover België.

KRALENDIJK - Op
woensdag 8 junizal het cruise-
schip Freewinds een officieel be-
zoek aan Bonaire brengen. De
musici aan boord van het schip
zullen dan een concert geven in
hetWilhelminapark.Datgebeurt
om vijfuur 's middags. Het con-
cert wordt uitgevoerd door de
Golden Era Musicians uitLos
Angeles fV.S.) die speciaal met

deze inaugurele tocht van de
Freewinds meevaren. Ceremo-
nie- meester bij het optreden van
de Golden Era Musicians zal de
bekende acteur Michael Roberts
zijn, die in velefilms eenrol heeft
gespeeld. Onderandereindefilm
Bereta. De kapitein en de beman-
ning van deFreewinds hebben al
laten weten erg tevreden te zijn
methunkomst naarBonaire.Een

tocht die in de toekomst herhaal-
de malen opnieuw, gemaakt zal
worden. De Freewinds arriveert
woensdag om zeven uur en ver-
trekt op donderdag één uur.
Voorlopig zal hetschip elke week
Bonaire aandoen en daar ook ge-
durende 36 uur afgemeerd blij-
ven.Bij defoto: deFreewindstus-
sen Bonaire en klein Bonaire,
klaar om afgemeerd te worden.

Ook verloop Europese veiligheidsconferentie
aan orde

NAVO-ministers bijeen over verdelen
gemeenschappelijke defensielast

MADRID — 'Burden Sha-
ring', hetverdelen van de las-
tenvan degemeenschappelij-
ke Defensie, is het be-
langrijkste onderwerp van
gesprek van de NAVO-
ministers van Buitenlandse
Zaken, diedonderdag en vrij-
dag voor hun gebruikelijke
halfjaarlijkse conferentie, dit
maal in Madrid, bijeen-
komen.

Met name omdat zij zelf hun
begrotingen, ook die van Defen-
sie, verlagen, zetten de Ameri-
kanen hun bondgenoten onder
druk om deuitgaven voor Defen-
sie te verhogen. De minstersvan
Defensie van de Europese NA-
VO-landen hebbenechtervorige
maand inBrussel alduidelijkge-
maakt, dat Washington geen
drastischeverhogingenkanver-
wachten.

GEENBESLISSINGEN
In Madrid behoeven geen be-

slissingen te worden genomen,
ook niet over wat in NAVO-
jargon wordt aangeduid als het
'comprehensive concept', een
breed opgezette studie over wat

enerzijds nodig is voor een ge-
loofwaardige defensie, en ander-
zijds watophetgebiedvan dewa-
penbeheersing kan worden ge-
daan.

Nederland, maar ook landen
als de Bondsrepubliek Duits-
land, menen dat slechts op basis
van zon studieverantwoorde be-
slissingen kunnen worden geno-
men over modernisering van de
SNF, kernwapens met een be-
reik van minder dan vijfhonderd
km. De VS achten zon moder-
nisering noodzakelijk vanwege
vet overwicht van het Warschau_ actop hetgebiedvan deconven-
tionele wapens, dat door het
INF-akkoord (het uitbannen
van de te land gestationeerde
kernwapens met een reikwijdte
van 5005 tot 5.000km) een extra
dimensie heeft gekregen. Het
idee van het 'comprehensive con-
cept' is in Washington niet met
onverdeelde instemming ont-
vangen: men vreest, dat het de
discussie over de zogenoemde
derdenul-optie opnieuw zal aan-
zwengelen. Met de derde nul-
optie wordt gedoeld op het uit-
bannen van niet alleen de mid-
dellange afstandswapens voor
kortere en langere afstand
(SRINF enLRINF), maar ook de
SNF. Omdat de SNF-raketten
vooral (Oost)Duitsers zullen
treffen, is er in de Bondsrepu-
bliek een sterkestroming die ook
deze SNF wil uitbannen. Zoals
heter nuuitziet,zullen deminis-
ters in geen geval vóór hun vol-
gende vergadering, in december
in Brussel, een besluit nemen
over debelangrijkste beginselen
en uitgangspunten van het
'comprehensive concept.

GEEN FRISSE WIND
InMadrid zullen deministers

ook spreken over het verdere
verloop van de CVSE, de ver-
volgconferentie over veiligheid
en samenwerkinginEuropa, die

in Wenen wordt gehouden. Deze
conferentie, waaraan 35 landen
deelnemen — alle Europese be-
halve Albaniëplus deVS en Ca-
nada — heeft tot doel na te gaan
hoe deaanbevelingen van de slo-
taktevan Helsinki, hetresultaat
van de eerste CVSE, in de prak-
tijk zijn gebracht.

De Westerse landenwillen dat
afspraken over de mensen-
rechten min ofmeer gelijke tred
houden met dieover andere on-
derwerpen, als de betrekkingen
tussen staten en economische sa-
menwerking. Maar, aldus diplo-
maten in het NAVO-
hoofdkwartier inBrussel, zó er al
in Moskou een nieuwe frisse
wind waait, inWenen isdaarvan
nog maar weinig te merken.

In Wenenspreken delidstaten
van NAVO en Warschau Pact
ook over conventionele wapen-
beheersing, de zogeheten 'con-
ventional stability talksY Ofhet
ooit tot een tweede conferentie
over conventionele wapenbe-
heersing zal komen — als ver-
volgop die inStockholmwaartot
verdergaande vertrouwenwek-
kende maatregelen werd beslo-
ten — hangt mede afvan hetre-
sultaat van de CVSE- ver-
volgconferentie.

Er bestaat een nauw verband
tussen deCVSE, in diezin dat de
NAVO- en Warschau Pact-
landen de neutrale en niet-
gebonden Europese landen die
deelnemen aan de CVSE regel-
matig in grote lijnenverslaguit-
brengen over het verloop van de
'conventional stability talksY
Aan de Stockholmse conferentie
werd door alle 35 CVSE-landen
deelgenomen. In Madrid zal
tenslotte ookvan gedachtenwor-
dengewisseld over de ontwikke-
lingen in Oost-Europa, mede in
het licht van Gorbatsjov's stre-
ven naar 'Glasnost' en 'Pere-
strojka'.

Markteconomie inplaats van Arbeiderszelfbestuur
Joegoslavië gooit roer om:
basis economie: winstprincipe

BELGRADO — De Joegos-
lavische regering is vast van
plan het land naar een
markteconomie te leiden met
vrijeprijzenvoor goederen en
arbeid en deuitgifte van aan-
delen en obligaties. Ditvaltop
te maken uit voorstellen die
de regering aan het parle-
ment heeft gedaan. De voor-
stellen zijn gedeeltelijk in de
Joegoslavische pers gepubli-
ceerd. Volgens de media wil
premier Branko Mikulic dat
de nieuwe economische wet-
gevingmetingang van 1 janu-
arivankracht wordt.

Joeslaviëwordt getroffen door
een torenhoge inflatie,'een bui-
tenlandse schuld van ongeveer
veertigmiljardguldenenmassa-
le werkloosheid. Daarnaast
wordthet geplaagd door aanhou-

dende arbeidsconflicten en soci-
ale onrust. De regering maakte
vorige maand alverregaandebe-
zuinigings- maatregelen be-
kend, waarbij lonenen bestedin-
gen aan banden worden gelegd,
terwijl prijzen en importen wor-
denvrijgelaten. Ook de Commu-
nistische partij wordt gemobili-
seerd. Departijleidingkreeg van
een crisis- conferentie van de
Communistische partij de
opdracht meevoor heteinde van
het jaar een ingrijpende econo-
mische hervorming tot stand te
brengen.

AUTONOMIE BANKEN
De radicale voorstellen heb-

ben onder meertot doel deecono-
mievoortaan te baseren op het
winstprincipe,waarbij een einde
moetkomen aan subsidies en het
steunen van verliesgevende be-
drijven. Ondernemingen die
failliet gaan, kunnen worden
verkocht aan individuele inves-
teerders of andere bedrijven. De
autonomie van commerciële
bankenwordtvergrooten zij zul-
len alle risico's zelf moeten
dragen.

De voorgestelde hervormin-
gen betekenen een radicale
breuk met hetprincipe van "Ar-
beiderszelfbestuur", dat sinds
1948 van kracht is in Joegosla-

vië. Goederen en arbeid zullen
hun prijs ontlenen aan de vrije
markt. Slechts in uitzonderlijke
gevallenzal destaat zich methet
economische spel mogen be-
moeien.

Benoemd na gijzeling
president Febres Cordero
Omgekomen luchtmacht-chef
Ecuador nog niet lang in dienst

QUITO — De bij een vlieg-
tuig- ongeluk omgekomen
luchtmacht- commandant
van Ecuador, generaalAngel
Flores, wasnogniet zo langin
dienst in deze functie. Hij
werd bevorderd tot comman-
dant vlak na de ontvoering
van president Leon Febres
Cordero door personeel van
de luchtmacht.

Generaal Flores bereikte de
leeftijd van 52 jaar.Hij werd be-
schowud als een deskundige op
het gebied van het vliegen met
jet-toestellen. Hij kreeg zijn op-
leidingop ditgebied in Venezue-
la en in de Verenigde Staten.
Eind januariverleden jaarwerd
hij doorpresident Corderobevor-
derdtot generaal derluchtmacht
en tot commandant van dit
wapen.

GIJZELING PRESIDENT
Dit was dertien dagen na een

geruchtmakend incident: name-
lijk de gijzeling van president
Febres Cordero bij diens bezoek
aan de luchtmacht- basisbij Qui-
to. De gijzeling, uitgevoerd door
enige tientallen parachutisten
in samenwerking met enige
luchtmacht- officieren had ten
doel generaalFrank Vargas Paz-
zos vrij te krijgen, die wegens
tweevoudige muiterij gevangen
werd gehouden in afwachting
van zijnbestraffing.

Dit doel werd in feite ook be-

reikt doordat de gegijzelde prei
dentbepaalde afsprakenmaaW
ten aanzien van Vargas Pazzjj
Deze dook onder en deed lat]
mee aan de verkiezings- can
pagne voor het presidentscM
waarin hij geen partij bleek \zijn. Vargas Pazzos was tot afl
zijn muiterijencommandantsi
de Ecuadoraanse luchtmacM
Hij was weliswaar impulsw
maar werd indertijdbeschou^als een briljante veelbelovend
militair.

Hondurese infiltranten opgepakt
Managua: meer bestandsschendingen

contra's
MANAGUA—VoIgens Ma-

nagua neemt het aantal be-
stands- schendingen toe van
dekant van de contra's. Van
regerings- zijde waarschuw-
de men de contra's dat zij
daarbijveel ophetspelzetten.
Managua had eerdervoorge-
steld het vredes- overleg met
de contra's voort te zetten.

Twee door deSandinisten g<\
vangen genomen HondureS*]
militairenwerdenaan depetn
getoond maar er mochten
geen vragen gesteld worden-

Minister "comandante" Hurß]berto Ortega maaktehetnieufl^over de bestands- schendingen
bekend. Hij waarschuwde dl
contra's datzij allevoordelen die
zijkunnen verwerven via devrd
des- besprekingenzullenverspH
len als zij deoorloghervatten.D*
waarschuwing kwam niet lanüi
voor devoorgenomenhervatting
van hetvredes- overleg van SaD'
dinisten en contra's, welke voof,
dinsdagophet programmastaat
Het is devierde dialoog-ronde op
hoog niveautassen beide partij'
en. Volgens minister Orteg*
doen er zich meer schendingen
van het bestand voor. Managua
weet trouwens wel hoe de vorfc|
aan de steel zit: Washington:
heeft zijn guerrilla- commaD'
dantkolonel Enrique Bermudeï
opdracht gegeven het vredes-
overleg te boycotten.

BEGRAFENIS
De om het levengekomen 0

neraal Flores was getrowud. B
heeft verschillende andef
functies bekleed. Zo was hij n»
nager van het militair
luchtvaartbedrijf TAME da
zich met passagiers- vervoer bs
zig houdt. Ook was hij directefl
van de Academie voor d
luchtmacht. Hij is eveneei»
luchtvaart-attachévan Ecuado
geweest in Washington. In vel
band met het ongeluk waarb
nogtien negenanderemilitaire
omkwamen onder wie twee g*
neraals is president Febres Col
dero die zich in Guayaquil b<
vond spoorslags teruggekeef
naarQuitoom debegrafenisv8
de luchtmacht- commandant b
te kunnen wonen. In het we<
keinde werden acht slachtoffei
van de vliegramp ter aarde b<
steld.

TV-programma
over Aids

WILLEMSTAD — Vanavond
wordt op TeleCuragao om vijf
over tiendeeersteafleveringuit-
gezonden van de driedelige serie
over de immuun- ziekte AIDS.
De volgendeafleveringenvolgen
op maandag 13 en 20 juni.Het
programma wordt uitgezonden
door deRVD in samenwerking
met deAids- commissieen de af-
deling edukatieve televisie.

In Denemarken schijnt de 58-
-jarige professor dr Faber een
middel uitgevonden te hebben
die de effecten van de Aids- ver-
schijnselen terug dringt. Fusi-
din, is de naam van het middel,
maar dr Faber zei in een vraag-
gesprek met het medisch- blad
'TheLancet' dat het nogtevroeg
is om te weten wat voor effecten
het middel in werkelijkheid te-
gen Aidskan doen.

POLITIEKE WIL
Dezelfde minister Ortega

maakte duidelijk dat bij Mana-
gua de politieke wil aanwezig
blijft het overleg voort te zettefr
Managua is bereid te democra-
tiseren omdat het een einde yap
de vijandelijkheden wil berei-
ken. Hij maakte bekend dat de
delegatie waarvan hij leiding
heeft bij het overleg met deze
ideeën naar de overleg- tafel te-
rugkeert.

Zijn broer, president Daniel
Ortega, liet zich zondag echter
anders uit. Uit de presidentiele
verklaring was op te maken dat
er geen sprake zal zijnvan eefl
eventuele deling van de macht
met de Sandinisten. Met de
contra Js zal er verder ook niet
worden onderhandeld over dede-
mocratie. Hij voorzag trouwens
ook geen doorbraak in de
richting van een vredes- ak-
koord. Maar desalniettemin
hoefde de vierde overleg- ronde
nog nietper sé de laatste te zijn,
zo merkte de president op.

In hetministerie van Defensie
in Managuawerden twee gevan-
gen genomen Hondurese solda-
ten aan de pers gepresenteerd-
Deze waren verleden week aan-
gehouden. De presentatie was
van korte duur en stond onder
leiding van majoor Ricardo
Wheelock, hethoofd van de mili-
taire inlichtingendienst in Ma-
nagua.

VOORWAARDEN
De regering is voorts van plan

naast het bestaande maatschap-
pelijke eigendom—een eufemis-
mevoor staatseigendom—nieu-
we eigendoms- verhoudingen te
aanvaarden, zoals particulier en
coöperatief eigendom, en
mengvormen daarvan. Particu-
liere ondernemingen bestaan
weliswaar al in Joegoslavië,
maar zij mogen slechts enkele
arbeidskrachten in dienst
hebben.

Ook devoorwaarden voor bui-
tenlandse investeerders zullen
volgens de voorstellen worden
geliberaliseerd. Deelneming in
de bedrijfsleiding en repatrië-
ring van winsten zal worden ge-
garandeerd op een schaal die
veel verder gaat dantot nog toe
het geval was. Via aandelen en
oligatieleningen met een hoger
rente- percentage dandebanken
berekenen, probeert Joegoslavië
demiljarden aan te boren die de
bevolking inharde valuta opbin-
nen- en buitenlandse bankreke-
ningenheeft staan.

MIJNEN OPRUIMEN
Volgens deze spionagedienst

had een der aangehouden Hon-
durezentot taak gehad gegevens
te verzamelen over de door de
Sandinisten gelegde mijnen-
velden inhet grensgebied.De op-
gespoorde mijnen moesten on-
schadelijk worden gemaakt-
Doel hiervan was de weg vrij te
maken voor de troepen van de
contra's omNicaragua binnen te
dringen. Ook was deoperatie be-
doeld om de bevoorrading der
contra'szo veiliger te doenverlo-
pen. Een dersoldaten had eerder
dienst gedaan bij de-contra's-
Volgens Defensie in Managua
bewijst de .e aanhouding de be-
trokkenheidvan Honduras bij de
actieve strijdvan de contra's.
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PROGRESO REAL ESTATE N.V.

OPROEPING
De directie roept de aandeelhouders van PROGRE-
SO REAL ESTATE N.V. op voor hetbijwonen van de

ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS

welke zal worden gehoudenop 22 juni 1988, om 8.15
uur v.m. in het gebouw van Banco di Caribe N.V. aan
de Schottegatweg Oost 205, alhier.

AGENDA— Opening— Verslag van de directie over het boekjaar 1987— Vaststelling dividend—Rondvraag— Sluiting.

Curacao, 7 juni 1988.
De Directie
Ph.A. deJongh.

Q3) _ BMüm [VANAF V
MSB ■ _l C _4." PP

COSTARICA tó^^-ir1

iSSSS Costa Rica is het land van de eeuwige lente. Maar ook SSS
SiSS een land met een ongelooflijke bloemenpracht en plan- - 'SS

tengroel. Voor de liefhebbers van flora en fauna is het *^_!f'**°y°r"«t N'> *f ":":"
daarom een ideaal land om met vakantie te gaan. ___ll__?tX_s$f #

SS. Bij de prijs inbegrepen tour A: jèul _-»^_^^^^_E_L_- S:- Accommodatie voor 7 nachten,

-Toeristenbelasting. Kunnen wij nee meer beaen^^SJ^l ,|S|:
- Transfer luchthaven ■ hotel v.v. ' Keuze uu '1 hoteis. :

"SsS-i-S-SS... - Porterkosten op de luchthaven. ' Tcur B"''inkL excursie Poas-vuikaan en een IÈpS
- Stadstour in San José. M jungie-t.-3'n excursie. V

::::::;:;:ï:::::::::::;:::::::::::'. * * "Tour _■_. mk!. excursie naar Sarchi en een jungle- _'<■:'"

■ * Tour t ;nk' excursie naar Sarciii, naar Irazu-vjikaan. BV
_._,_, .'■ .'._>"." en ac D'acntiqo Orosi-vailei en een |una.-tram ex.. M .■

' f __^<FJ" _*■ _ _"_" _3^ ■" Idwatervaren
:;^;: ' Y^^^ " 2 Daaase axcursie aqgr ac i'inaie fMn ac '"Ti '__tl_'___t* schildpadden te be. chtigen. _**? ■.*.*.'Sj^E*.^_K ■■"w».'.'.*.*.'.,., .'.'.*.v.,.'.'.'.v.'.,.v.,.v ".■.".".'.".".".".'.■.■.".".-.".".'.".".".'.".".■.".^"^.

t; MaduroPla.a 76700 Colon é26300/01 BONAIRE , , i iPunda 613853/54 Isla 7257677 Kralendijk 8652/53 ....- ... ■-. '" :
«__M__________________________^^

I » I
UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Faculteit derRechtsgeleerdheid
VACATURES VOOR

WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKERS
METEEN GEDEELTELIJKE DAGTAAK.
A. SOCIOLOGIE
B. ANTILLIAANS BURGERLIJK PROCESRECHT
Ad. A:
TAAK:
Hetverzorgenvan de collegesen tentamens in ditverplichtekandidaatsvak, hetbegeleidenvan studentenbij het
makenvan werkstukkenen hetdoenvan onderzoekop bovenvermeldvakgebied. Hetonderwijsiseropgerichtde
studentin dekandidaatsfase (het eerste en tweede jaarvan de studie) in te leidentot de Sociologie envervolgens
de beginselen van de sociologievan het Caraïbisch gebied bij te brengen.
VEREISTEN:
Een voltooide universitaire opleiding op voornoemd vakgebied. Praktijkervaring - bij voorkeur opgedaanop de
NederlandseAntillen en/of Aruba - op het betrokken vakgebied strekt tot aanbeveling.
Ad.B:
TAAK:
Hetverzorgen van de collegesen tentamens in dit verplichte doctoraalvak, hetbegeleiden van studenten bij het
makenvan werkstukkenen hetdoenvan onderzoekop bovenvermeldvakgebied. Hetonderwijsiseropgerichtde
studentin de doctoraalfasebasiskenniste verstrekken metbetrekkingtot de organisatievan de burgerlijkerecht-
spraak en de loopvan de civieleprocedure alsmede het verschaffen van inzicht in destruktuur van het burgerlijk
procesrecht en de daaraanten grondslag liggende algemene beginselen van procesrecht.
VEREISTEN:
Een voltooide universitairejuridischeopleiding.
Praktijkervaring - bij voorkeur opgedaan op de NederlandseAntillen en/of Aruba - strekt tot aanbeveling.
STREEFDATUM:
Vervullingvan dezefuncties wordt nagestreefd per 1 september 1988.
SOLLICITATIES:
Schriftelijkesollicitaties, vergezeldvan een curriculumvitae, dienen uiterlijk 17 junia.s. gericht te worden aan de
voorzittervan de benoemingscommissie,Mr. H .L. Peloz, JanNoorduynweg 111, Curacao,bij wieookinlichtingen
(tel. 84422) kunnen worden ingewonnen. ... __**_ ___y

Dekaan van deFaculteit Universal Nashonal dl Antia |J
derRechtsgeleerdheid. _______S_____S___s____s^

Universiteit vande NederlandseAntillen
University of the NetherlandsAntilles
Universidad de las Anlillas Neerlandesas

_____________________________________________________________■

f ZoeWUeen
HUIS

of hebtU een
HUIS ofAPPARTEMENT

TE HUUR of TE KOOP
en ook TERREINEN

dan is Uw adres
AGENCIA SOBA

DE SEGURO
voor alle verzekeringen o.a. voor au-
to's, etc.
Makkelijke betalingsvoorwaarden
’.20.- p.m.

Br amendieweg 174-A
Tel.: 53550 J
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AGENDA GONAIRE

{«ANDWEE__B2__
|i**ICENTRA_E:BB4S „
r°SPrTAAI_B9OO
r^OFlLLte Lagoen: maandagt/mvrijdag
Q07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00
r^ondag gesloten.

r^NBARE BIBLIOTHEEKf^BJngstjjden voor hetpubliek)
mandag en donderdag van 14.00-18.00
F. dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
rW-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

rjjeningstjjden voor lezers)
pnsdagvan 14.00-19.00uur.
[^SLUITING: maandag t/m vrijdag
getekende stukken 15.45 uur; gewone""^en 16.30uur.
|*VICECLUBS
JjJ^is:donderdagavond 19.30uur -Hotel

informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.rund Table: elke tweede maandag -
rutcentnjm Terra Corra.Tgiary:woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

i^UURSKANTOOR EN BEVOLKING:rW-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

fj^EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
T^an gelieve contactop te nemen met de
f*Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

J^IJIECLUB(Weg naar Willemstoren):
!CPenti opvrijdagvan 20.00-24.00uur;za-fO. van 12.00-24.00uur.
£„EEKU_R (gezaghebber): elkedonder-V9van 09.00-11.00 uur op het Be-C!urskan_or, Kralendijk; laatste donder-Kan te-maand van 10.00-12.00 uur te

tJI°USHI (tei.: 8198): verzameling Bo-
Tn«aanse scnelpen en koraal; open van
Fj^ag t/m vrijdagvan 10.00-12.30 uur -P" NikibokoZuid 3.
W_
tn| openingstijden slachthuis maan-K^ woensdagvan 07.00-12.00/13.00-Br_? Uur en donderdag en vrijdag van,u°-11.00/11.30-14.30uur.
|jftni)[„^ASHON MATERIALPA SKOL: 15.00
tentoonstelling lesmateriaal enJOgShop voor de leerkrachten - overdekte

fittöi)'^ISTENSCHIP
v On UurNiciesl bezoekvan 'Fairwinds';

*wjh Uur concert-gegeven door de groep
jjj 8̂" Era Musicians' (VS) - Wilhelmina-

"felENSTENsL^niarduskerkKralendjjk:, Jpte 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

f»_„PotokerkA_triol:
t $"fa 19.30uur; zondag09.00 en 18.00

Ö^uskerkRincon:„ yß"l*s, ookzondag, 19.30 uur.

CBTENBEZORGING doorgeven
'h"!que**'A'Wong"Loi"Sing' Kaya

KRALENDIJK - Na het be-
zoek aan het trainingscentrum
vanDivi HotelsN.V. dat in Itha-
ca gevestigd is in een vorig jaar
aangekochte basisschool, werd
eenplaatje geschoten van deBo-
naireaanse delegatie samen met
gastheren Walter en Scott Wig-
gens. Op defoto van links naar
rechts PapaAntoin (Extra), Car-
los Abdul (B&N), HubertLin-
kels (Amigoe en Curagaosche
Courant), president- directeur
van hetDivi concern WalterWig-
gens,gedeputeerdevan Toerisme
Ramoncito Booi, hoofd Toeris-
tenbureau Rudi Ellis, IbiPiar
(Noticiero), Marvel Tromp (FM
Korsow), Eric Tjie Tjie (Extra),
ScottWiggens (Marketing en Sa-
lesmanager), demanagervan het
hotel, StanleyBalentien (Ultimo
Noticia), Charley Anthony (La
Prensa), Niki Tromp, coordina-
toren waarnemend hoofdToeris-tenbureau, Monte Hollander, di-
recteur Flamingo Beach Hotel
Bonaire en AübreySealy(Nobo).

DEWESTDUITSE warenhuisketen
Kaufhof heeft vorig jaarF* omzet gedraaid van bijna

C? mHJard mark, ruim zeven
L°cent meer dan in het voor-
bode jaar. In de eerste viergilden van dit jaarwerd 6,8

meer omzet geboekt dan
»"«zelfde periode van vorig
[ST- Kaufhof zag zijn winst in
I4V stijgen met 22 procent tot

mark.

Post-congres
WILLEMSTAD— Op vrijdag

10 juniwordt er op de UNA een
post- congres gehouden over
drugsgebruik- preventie. In ok-
tober 1987 is er een werkgroep

Seïnstalleerd voor preventievan
rugsgebruik. Verschillende

overheidsdiensten zijn in de
werkgroep vertegenwoordigd en
ongeveer 75 organisatiesnamen
deelaan deeersteconventie over
drugsmisbruik in oktober van
hetvorig jaar.

Opdebijeenkomst vanvrijdag
aanstaandezal dewerkgroep in-
formatie verstrekken over haar
bevindingen en wat daarmee ge-
daankan worden.De werkgroep
wil op deze dag ook informatie
vanbuitenafverzamelenen deze
verwerken in haar activiteiten.
De bedoeling van het post-
congres is ook om een orgaan in
het leven te roepen om het pro-
ject tegen drugsgebruik te
leiden.

Voormeer informatieover het
post- congres kan men contact
opnemen met Edsel Jansen bij
het departement van Volksge-
zondheid, telefoon 623422 of
626322.

Voorfeed back niemand beschikbaar
Mallory factor: veel post over

Bonaire dagelijks deur uit
.Kralendijk —Tij-
lee&s !*et bezoek van de de-
J-atie uit Bonaire afgelo-pen week aan NewYork„ etd tevens van de gele-
jjföheidgebruik gemaakt
?ftbezoek te brengen aan
,j. officiële vertegenwoor-
y Ber van Bonaire in New
EihYT Mallory Factor Ine.*d deze maandloopt het. °-tract met de Bonaire-
v**»Be overheid af. De ge-
jtonjjSdevergoeding van
j^°duizend dollarperjaar
t-^hter voor Bonaire een

ffrote uitgave.
I j,,.^oryFactor Inc. nam op

1986 de vertegenwoor-
£gingvan Bonaire van Dick
<_„ over-Tweeoudebeken-
chi VanBonaire Yvonnen Ni-
eeJ:11 JohnStorch, beiden al
va* t>r ver.tegenwoordiger
(3j?.Bonaire Beach Hotel
tie Waren in de organisa-
tors? Mallory Factor belastet Bonaire.

EXCLUSIEF
w^.ew.i de Bonaireaanse
ge jsm een sneltreinvaart de
ve3fenheidkreeg om devele
<le v nvanhet °P deviJf"
aaneTdleping gelegenbedrijf
tw ac 'th Avenue door te
*ao?cn> werd door Mallory
bil,- uitgebreid stilgestaan
ijj ZlJn gym- faciliteiten, die
Bbn^e^ n middelgrote
C_ " 001 voor bodybuil_
*iih le* zou^en misstaan en
$it v

lgjngeweldigekantoor,
"fcet l niets temakennad
Van o Vertegenwoordiging

S.oonaire.ö^enaarvan het gelijkna-
verVi rijf Mallory Factor
de f[laarde desgevraagd, dat
v_* van ziJn kantoor hetsstJ^wen naar deklant uit-sss^de. Bovendien vond hij

dat indienBonaire armlastig
was diteen zaak was van de
overheid dienaarzijn mening
teveel ingelaten was metpoli-
tiek. Tijdens vijfminuten in
deongekoelderuimtevan zijn
vergaderzaal mocht de pers
enige vragen stellen, die in
feite telkens weer afgewim-
peld werden met het
antwoord dat dit niet de zaak
van MalloryFactor Ine. maar
van de Bonaireaanse over-
heid was.

Zo vertelde Mallory Factor
daterdagelijks grotehoeveel-
heden enveloppen met dru-
kwerk over Bonaire de deur
uitgingen. Soms ongevraagd,
soms gevraagd. Vol trots
toonde Mallory Factor daar-
bij een onlangs aangeschafte
machine van twintig duizend
dollar die in recordtijd dui-
zendenen duizenden envelop-
pen van adres kan voorzien.
Daarbij toonde Factor een
voorbeeld van een pakje
waarin enkele brochures over
Bonaire gestopt werden.

FEEDBACK
Aangezien het louter

wegsturen van folders en
prospecti nauwelijks kan bij-
dragen tot een professionele
aanpak van hetBonaireaan-
se toerisme — en Factor
neemt om devijfwoorden het
woord "professioneel" in zijn
mond, vroeg de Amigoe aan
Factor wat de feed back was
van al het weggestuurde ma-
teriaal. (In dit geval is feed
back nagaan ofhet materiaal
bij depotentiële klant is aan-
geslagen—red.)MalloryFac-
tor: "Wij hebben geen feed
back.lndien ik daaraan
moestbeginne n, moest ik spe-
ciaal iemandin dienstnemen.
Datwil ik wel, als deoverheid

van Bonaire maar betaalt
Feed back is hun probleem".

ONTSLAG
Uiteraardkwam ook deko-

mende verhogingvanvijftien
procent op het jaarlijkse be-
drag van 275.000 dollar dat
Bonaire al moet betalen voor
de werkzaamheden van Mal-
lory Factor. Het totale jaar-
lijkse bedrag wordt dan drie-
honderd en twintig duizend
dollar hetgeen, zoals gedepu-
teerde Ramoncito Booi van
Financien en Toerisme op-
merkte door Bonaire niet op-
gebracht kon worden in een
periode dat zovele werkne-
mers uit financieel oogpunt
naar huis gestuurd moesten
worden.

Na de rondleiding — en
meer washet niet, geenkoffie
geen thee geen stoel — werd
de lokale pers er weer gauw
uitgebonjourd waarna gede-
puteerde Booi en partijleider— het hoofd van het Toeris-
tenbureau Rudi Ellis met
Mallory Factor achterbleven
voor verdere besprekingen.
Die bleken opnietstezijn uit-
gelopen. Desgevraagd ver-
klaardeRamoncitoBooi tege-
nover de Amigoe, dat het BC
nog enkele ijzers in het vuur
had (de vroegere vertegen-
woordiger Dick Eisly —red.)
maar dat in geen geval inge-
gaan kon worden op de eisen
van Mallory Factor. Toch
werden er twee alternatieven
naar voren gebracht: het te-
rugbrengen van de twee
werknemers die met Bonaire
belast zijn tot één. Dat bete-
kende dan datvice- presiden-
te van Mallory factor Ine.
Yvonne Nichi kon aanblij-
ven, maar voor John Storch
zou er ander werk gezocht

worden. Inmiddels heeft
Storch de situatie begrepen
en is op staande voet vertrok-
ken omindiensttetredenvan
Divi Hotels N.V. waarhij de
belangen van Bonaire zal be-
hartigenen depublicrelation
zal verzorgen.

In een vertrouwelijk ge-
sprek bekende gedeputeerde
Ramoncito Booi dat hij on-
danks zijn besprekingen met
Mallory Factor in feite nog
steeds geen duidelijk inzicht
had wat het bedrijf voor Bo-
naire nu eigenlijk deed. Een
ding was evenwel duidelijk:
er werden folders rondges-
tuurd die met een snelheid
van 50.000 adressen per uur
uit een20.000 dollarkostende
machine rolden.

JOHNSTORCH
...ontslag-

YVONNENICHI
...aanblijven...

Overleg over
verkoop van
Bonaire Beach
KRALENDIJK — Vandaag
hebben de vertegenwoordi-
gers van Copthorne Hotels
Ltd., TigersPetroleum en het
BC vergaderd over de aan-
koop van Bonaire Beach
Hotel.

Aanwezig warenonder andere
de directeuren van het hotel
Kees Fekkes, de directeur van
BonantilPapa Statia, HugoGer-
hartsals vertegenwoordigervan
deTigersenzijn advocaatTheeb-
oom. Er werd geen informatie
verstrekt over de inhoud van de
bijeenkomst. Duidelijk is even-
wel dater nog geen beslissingen
zijn gevallen en de verkoop nog
nietafgerond is.

IN DRIE JAAR DRIE VERSCHILLENDE BEDRIJVEN
Van interesse voor vertegenwoordigde eiland geen sprake

Bonaire's vertegenwoordiging in VS
-door HubertLinkels-

KRALENDIJK — Nu de lokale Bonaireaanse pers in
de gelegenheidwerdgesteld eenreis meete maken naar
New York en omgeving waar een bezoek gebrachtkon
wordenaan de diversevertegenwoordigers van hetFla-
mingoeiland inAmerika, werd algauw duidelijk, datde
situatie nauwelijks rooskleurig is. Van een consistent
beleid—in driejaar tijds drie officiële vertegenwoordi-
gers —is sowieso natuurlijk geensprake. Na hetbezoek
aan Mallory Factor Inc. (MFI) een professioneel insti-
tuutvoorpublicrelations, kan zelfs afgevraagd worden
ofereigenlijk wel een beleid bestaat.

Achtereenvolgens werd door
de Bonaireaanse delegatie een
bezoek gebracht aan Internatio-
nal Travel & Resort Inc. verte-
genwoordigd door Theresa Mil-
lerin de39th Streetin NewYork
waar Bonaire Beach Hotel ver-
kocht wordt, aan JosephR. Diaz
Easternregion manager van de
ALM op hetzelfde adres, aan
Mallory Factor Inc., op de 7th
AvenueinNewYork, aanRobert
Parker inhetConcorde hotelaan
hetKiamasha Lake in Catskill
(N.Y.) en tenslotte aan hetDivi
Hotel concern in Ithaca in de
staatNew York. Inprincipe alle-
maal instanties die hun brood
verdienen in het toerisme, maar
waarbij de eerste drie duidelijk
gericht zijn als tussenpersoon
van devele bestemmingen dieop
papierbestaan. Opvallend is dat
enige liefde of interessevoor het
eiland niet éénmaal doorklonk
inhunpresentatie. Booi enEllis
waren interessant, want uiter-
aardmoest van diezijdehet geld
binnenvloeien en werden der-
halvemetalleegardsbehandeld,
tot het moment dat zij de deur
uitstapten.

Het moet anderen opgevallen
zijn, dat de belangstelling van
mensen als Wiggens, Parker en
Diaz voorBonaire van een ander

gehalte is dan de "echte" verte-
genwoordigers. Het wordt dan
ook tijd dat hetBC vraagtekens
zal zetten bij de manier waarop
Bonaire in feite wordt vertegen-
woordigdinhetbuitenland. In de
diverserapporten dieer over het
toerisme zijn verschenen en met
name van Arthur D. Little, van
Berenschot en onlangs het zeer
gefundamenteerde rapport van
Horwath & Horwath had na-
tuurlijk allang het BC aan het
denken moeten zetten, maar
misschien beter laat dannooit.

De informatie over Bonaire
van International Travel & Re-
sort Ine (ITRI) kan helemaal al
buiten beschouwing gelaten
worden. In een rek op de gang
van dezestiende verdieping in de
25West 39thStreet inNewYork
tegenover de lift staat een rek
metmaarliefsteenkleine zeven-
tigverschillende folders. Eenbe-
langstellend oogkan daarindan
ook defoldervan Bonaire Beach
Hotel ontdekken. Tel uitje
winst.

Therasa Miller vertrouwde de
Amigoetoe, daternauwwerd sa- .
mengewerktmetMalloryFactor *Inc., maar kon echter verder
geen zinnig woord uitbrengen
over devraag hoeveel folders er
vanßßHverspreidwarenenwat

de respons was. Toch werkt Mil-
ler van International Travel &
Resort Ine die zich scuba diving
program specialist noemt, niet
voor niets. De tweede officiële
vertegenwoordiger is Mallory
Factor Inc., diedaarmeede derde
vertegenwoordiger is voor Bo-
naire in driejaar. In 1984was dat
E.B. Berlinrut, in 1985D. Eisly
en in 1986^87 Mallory Factor.
Van een consistent beleid dus
nauwelijks sprake terwijl —zo-
als de afgelopen week gebeurde— medewerkers belast met Bo-
naire omfutiele redenen ontsla-
gen worden. Daarbij zietkenne-
lijk het professionele bureau als
MFI pretendeert te zijn het
eerste vereiste in deze branche
over hethoofd.

OVERHEID
De afgelopen twee jaar heeft

de Bonaireaanse overheid
275.000 dollar betaald voor de
vertegenwoordiging van Bonai-
re in Amerika. Er isbijhetafge-
lopenbezoek aanMalloryFactor
kennelijk voor deeerstemaal ge-
vraagd naar feed back. Toch
geen ongenuanceerde vraag
voor een contributie van275 dui-
zend dollar die per 1 juliopge-
trokken wordt tot 320 duizend
dollar(560.000 gulden).

Maarook deafdeling statistie-
ken van het Toeristenbureau
kan weinig informatieverstrek-
ken over de situatie vanhet toe-
risme. De enige vraag die be-
antwoordkanworden is het aan-
tal vreemdelingen dat Bonaire
binnenkomt. Toch lijkt het zin-
vol voor een gedeputeerde van
Toerisme enig inzicht te hebben
in desituatie.Dat zal deAmigoe
naenig onderzoekings- werk dan
verstrekken. In 1983 brachten
10.460 Amerikanen een bezoek
aan Bonaire (Berlinrut). In 1984
waren dater 12.183. Nahet ver-
trek van Berlinrut kwam Eisly,
een vroegere UNDP- deskundi-
ge die in het kader van
technische bijstand naar Bonai-
re wasgestuurd, aan debeurt. In
zijneerste jaartrok Eisly het be-
zoek van de Amerikanen aan-
zienlijk op. Tot 14.900verdeeld
over Bonaire Beach Hotel 5166
(35%) Habitat1484(11%) enFla-
mingoBeach Hotel 8245(54%).

Nadat Eisly ten gunste van
Mallory Factor Ine. door het
toenmaligePDB-bestuur aan de
kant was gezet dat het aantal
Amerikanen voor 1986 was ge-
stegentot 18.206, dus3306 meer
dan het jaardaarvoor en voor
1987tot 18.425, dus3525Ameri-
kaanse toeristen méér.Als daar-
voor dezelfde percentages wor-
den gebruikt als in de tijd van
Eisly, dan zijn dat tijdens de
275.000 dollar vertegenwoordi-
gingvan MalloryFactor inBBH
6448 Amerikanen, in Habitat
2026 Amerikanen en in Flamin-
go Beach (Divi) hotel 9946 Ame-
rikaanse toeristen. In hoeverre
kan dit beschouwd worden als
een prestatie van MFI?Bonaire
Beach heeft zijn eigen vertegen-
woordigster, Habitat met Don
Stewart adverteert al sinds jaar
en dag met duikpackages in de
Amerikaanse vakbladen en
naar deervaringheeft geleerd is
hetDivi concernwaaronderFla-
mingo Beach Hotel valt hele-
maal niet afhankelijk — of zelfs
geïnteresseerd—indevertegen-
woordiging door MalloryFactor.
Dat bespaart dan een rond be-
drag van dertig duizend dollar
per maand dat aan Mallory Fac-
torbetaald moet worden.

ONDERZOEK
Het lijkt dus niet alleen sim-

pel. Het is in feite simpel. Ge-

woon een rekensommetje. Het
lijkt bovendien niet moeilijk en
toch verhelderend als de over-
heid een duidelijk statistiek be-
leid voorschreef aan het toeris-
tenbureau. Dan vertelt één druk
op decomputerknop immers wie
de Amerikaanse toeristen zijn,

waar zij vandaankomen, in wel-
ke categorie zij onderverdeeld
kunnen wordenen vooral hoe en
doorwie ze naar Bonaire zijn ge-
komen. Dat is eenbeleid voeren.
Noodzakelijk alshetover bedra-
gen gaat van bijna driekwart
miljoen gulden.

BAMAKO—Mali'spresident Traorewijzigde
zijnkabinet, waarbijhet

2 jaar oude ambt van premier ver-
dween. Sinds juni86 was premier de
lijfarts van Traore, die nu weer
Volksgezondheid en Sociale zaken
krijgt.

*****

» stockmarket «

M__S_RM"TCatt PITIXES AS OF JUN. 7,1988.
Aegon 78,80 KIM 35,40
Ahold 72,90 Maneba 105,00
Akzo 113.80 Philips 28,70
Cred.lyon. 50,70 Royal Dutch 225,00
Fokker 24,60 Telegraaf 263,00
Glst.Brcc. 32,20 IfeUmr 105,70
Heineken 128,50 Index 249,50

NEWYCRK STOCK _S_HM_E

Abbott Labs. 44 3/4 IHH 114 1/4______ Exp. 26 7/8 UT 49 5/8
Apache 7 3/4 Johnson, ft J. 79 1/8
Am.T__.ft Tal. 27 lir—uii 34
Anooo 75 1/2 Marde ft Cb. 54 7/8
AnteuMr B. 31 1/4 RUmeeota Mng 62 3/4
Bectcn Dick. 52 1/2 Mcbil Cbcp. 44 3/4
Cancbell S. 25 3/4 M__ants 82
Chrysler 22 1/4 ICR Oorp. 64 1/4
Citicorp 24 1/8 Horf .South. 26 5/8
CooaCola 38 1/4 PPG Indus. 42 1/2
Dieboia 39 1/2 Philips Ind. 20 1/8
Digital _$. 108 1/8 Plaosr DJC. 14 1/4
Dupont 85 7/8 Hsrthrop Corp. 29 3/8
East.Kbdak 44 PacFirst Fin. 13 3/8
Bonn 44 1/4 Rfizer 52 1/4
Figgie '*' 70 PbelpsDodg» 41 3/8
Ford 50 1/4 ftiilip Marris 84 5/8
Fluor 18 3/8 Qusker 45 1/2
Genl.Electr. 42 1/4 KJR Nabisco 48 1/8
Genljtotors 76 5/8 Sara I_e 38 1/8
Gulf ft West. 42 1/2 Shell Trp.tt. 77 1/2
Hecla Mng. 15 3/4 Southern 0. 5 1/2
Hilton 92 1/4 Unisys 34 1/2
Barestake Mng. 15 3/4 Uroöal 36 1/2
DON JONES
Industrials 2070,21
Transportation 857,97
RECTOR.

CLOSING MARKET COMMENT JUNE 6,1988.
TRADERS HERE IMPRESSED BY THE MARKETS RESILIENCE AS IT BOUNCED
BACK FROM A 16 POINT LOSS TO CLOSE UP 3.91 AT 2075.21.

Ite-fi MAIHJKO & CIJIUEL'S B WKX.V.
X-LftQ INVESTMENT DEPARTMENT
«i_£> *4 For further information call

l^-^-j> Tel. 612511/612991/612294

<*__^_M-mML...^mLMy--mLMÊÊmmm^ÊmÊm

f Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAM DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP DINSDAG 7 JUNI 1988EN TOT NADEFORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80CfINDOLU.fi 1.425 1.445 1.465
PNDST€RUNG 3.16 3.215 3275
N6DGLD 91.92 92.64 93.44
BOUVflfl — _ _
ZW FRANCS 124.26 124.98 125.78
FR FRANCS 29.47 30.57 31.27
DUITS6MARK 103.35 104.07 104.87SUfIGLD — 100.07 102.59
ITURC 1.08 1.38 1.44
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 7 JUNI
1988EN TOT NADER ORDER.
9.75% 08UGflTI€L€NING€NP6R 85/89 98 56

13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 103.51
12 % OBUGATI€L€NING€NP6R 88/92 102.29
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.94
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986P€fl 1990 98.50
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

t «Sk^BnCO mDUSTRmL DE VEnEZUELR
{IÉJT^J^ maakt de wisselkoers bekend
''^mjff*7 van de BOLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30uur

| aankoop VERKOOPCash - Cheque
_ 4.80 5.00 6-00

< Vi« i "»"
_________ s

AMIGOE 11

m_t- GOBIERNU DI KORSOU
\pm SERVISIO DI AGRIKULTURA,
jJ KRIA DI BESTU I PESKA

Hefe i Personal di ServUio di Agrikultura, Kria di
Beitia i Peska (L.V.V.) kv pena ta partiiipa

fayesimentu di
OSWALDO EDWIN NOLASCO SNIJDERS
na bida emplea na e «ervisio men_hona.

Kv e aoiega na pat.
E Hefe menshona,

Dept. R.P. Ing- M. Joubert, iaterino.
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS
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F. 5,50 Ak
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’’ |i\ UITSLUITEND W~l
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HOBIECAT 16. Catamaran en
goede VW Kever (rood). Tel.:
47100 tst. 142ma. t/m za.

SURFPLANKENKLEPPER S-
-204 en S-307 (semi-sinker); hal-
fautomatische wasmachine,
220V; fornuis gecombineerd gas
en 220V; grenen houten wan-
dkast; grenen houten hang-
legkast; bankstelk; kinderka-
mer; lampen etc. Tel: 27632.

BEAUTIFUL FURNISHED
apartment at Ponton, 1 pers. or
couple, rent ’.450,- mcl. water.
Inf.Mrs. DeRuyter. Tel.: 27881.

VOORDIRECT: woonhuis, 3 a 4
slaapkamers, 2badkamers, ter-
ras, O'stad ofomgeving (Ponton,
Koyari, Eagle, Seroe Blanco).
Tel: 34747 tussen 10.00 en 5.00
uur.

WEGENS VERTREK: elek. la-
sapp. 120VMiles 100;volle grote
acetyleen fles; butagas set Sie-
vert; slijp/polijs set-tafel; antie-
ke hutkoffer, staand model; was-
machineWhirlpool Heavy Duty;
tv 19"; motor BSA m-20, 500cc
s.v. Tel: 674764.Kwartje 13-A.

RETURNING TO USA for sale:
1982 Honda Civic wagon. Call
72627 after 4pm.

TWEEDEURS IJSKAST 'Wes-
tinghouse'; gasfornuis 'Magic
Chef. Erosweg 51 (Jongbloed).

INBOEDEL: EIKEN slaapka-
merset, compleet; wasmachine
wringer Westinghouse. Moet
vóór eind juli weg. Adres: Com-
manchestraat 147-A. Tel.:
72629.

DRUMSTEL (8-delig); viool, in
goede staat, p.n.o.t.k. Tel.:
370339 (na 18.00uur).

WEGENS VERTREK: Lada
Stationwagon 1986; surfplank
Mistral; formica ronde eettafel.
Tel.: 54656.

3 TAPE-DECKS; 1 equalizer; 1
echomachine; 2turntables; 1vi-
deo- camara; 1 pre-amplifier; 1
power amplifier; 1 mixer; 1 reel
toreel. Tel: 612190van 2.00pm
t/m 10.00pm.

WOONHUIS & INBOEDEL,
rustige buurt. Tel.: 616165 tus-
sen 9-3 uur.

HONDA CIVIC '75, vraagprijs,
’.1.000,-. Tel: 626617.

GROTE PORCHSALE zaterdag
11 junivan 10-16uur: massiefei-
ken meubels; 2 complete slaap-
kamers, 2-pers. ’.750,-; houten
porchset met kussens ’.125,- en
nog veel meerhuishoudelijkear-
tikelen. Kaya Piedra Presioso
kavel 20. Tel: 83318.

CITROEN GS Break, ’.2.250,-;
koelkast Philips Tropical no-
frost, 2 jr.oud’.600,-; antenne +
mast ’.150,-; badstandaard
’.10,-; babywippertje ’.40,-; wit
kunststof bloempotten, 4 voor
’.7,50. Tel.: 675761.

BLENDER ’.25,-; eiken
hanglamp ’.150,-; pannenset
’.100,-; 2 schemerlampjes. Cas-
sandraweg 49.
KAST; HAARDROGER; tuinar-
tikelen; dres__ir; mixer; broiler
(toastmaster); bankstel (zwaar
eiken); stoelen; kampeerbed;
strijkplank. Pa mas informas-
hon tel: 80714.

VÖLAUTOM. WASMACHINE
220V; 2-pers. bed + matras;kin-
derledikant + matras; eethoek
+ 4 stoelen; romans; babybedje;
tv 110V. Kaya Isaac 17 (Abra-
hamsz). Tel.: 674899.
1978 GMC BLAZER; ijskast.
Zuiderzeestraat 10. Tel.: 43062.

GROOT BUREAU 86x17C
’.500,-; bureaustoel ’.200,-;
Qume letterqualityprinter + tr.
feed ’.800,-. Tel.: 371658 na 6
uur.

COMPLETE STEREOTOREN
Sansui; stapel Boeketreeks en
andere boeken. Tel.: 675333.
Kaya JanThiel 8-A.

WEGENS OVERCOMPLEET:
ijskast Frigidaire in goedestaat,
t.e.a.b. Kaya Samuel 89 (Abra-
hamsz). Tel: 672357.

IJSKAST WESTINGHOUSE’.500,-;airco, VAjaar’.550,-; fil-
mapparaat ’.100,-; foto-
apparaat ’.35,-; enkele jarendoehet zelf ’.15,-. Heraweg 2. Tel:
78851.

APPARTEMENT. VOOR ml.
tel.: 74463.

HUIS TE Tera Köré, huurprijs
’.300,- permnd., vraageenvoor-
uitbetaling van 1 jaar. Tel.:
626617.

GEMEUBILEERD TUINHUIS-
JE,’.400,- p.m. mcl. water. Tel:
614342 tussen 17.00-20.00uur.

GEMEUBILEERD APPARTE-
MENT. Kaya Jan Thiel 8-A.
Tel.: 675333.

1 FLAT, ALLEEN jongeheer.
Tel: 617731.

WEEKEINDHUISAANhet wa-
ter voor 'tweekend van 18 juni.
Tel.: 75023.

TA BUSKA: dama pa servisio
denkas, 3 mitar dia pa siman.
Tel: 75020.

ZOEKT U een goede oppasvoor
uwhuis?Wij (echtp., 2kind.) zoe-
ken een goed oppashuis. Infor-
matie: Ivo Stomp. Tel: 55026.

AANGEBODEN: OPPASHUIS
met verzorging honden en plan-
ten van 30 junit/m 9 aug. Tel:
672594.

M.I.V. 1 augustus a.s. voor 2i_
jaar: woonhuis, 2 of 3 slaapka-
mers in ofomgevingOranjestad.
L.J. Clement. Tel.: 23134 (kan-
tooruren).

GEZOCHT DOOR Nederlandse
stagiaire: oppashuis voor de
maand juli. Tel.: 33555 vragen
naar Jan Willem (graag bij de
grote hotels).

CLIMA CARS

AÜTOA__Of_raONÏNG
Herst U - Tel. 672059Sta. Roso

TE KOOP
VW-1300 KEVER
motor gereviseerd

fis, 2700.-
Tel.: 617423 j

f (CLARLNS) fc^ j.'
"^ai^ schoonheids-

verzorging

HP II ~I&V *É ,:-.^.:-. rilllvld i i

11-fflllJlilliKASTAN AGENCIES
Onze container moderne

METALEN TUINHUISJES
is weer aangekomen.
Vele modellen en maten uit voorraad leverbaar.

TELEFOON

77777
Dr. Evertszweg 1 (Cas Cora)

V 4

f . \
EL INSTITUTO VENEZOLANO

PARA LA CULTURA VLA COOPERACION

participa al publico en general que las

INSCRIPCIONES PARA EL CURSO
DE ESPANOL (ADULTOS)

estan abiertas a partir del dia 1° de Junio de 1988
hasta el 17 de junio del mismo mes.

Dirección: Rooi Catootjeweg nr. 18
Teléfono: 75700._

fesmnenzepen!! feorS^ps.rte'
«^^""■v^M" Jan Noorduynweg ’ 12 J

<ForAll Cargo to

ST. MAARTEN
Please contact:

>_?#S CaribbeanCargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

| v

GEVRAAGD
TE HUUR of TEKOOP
ongemeubileerde

2 of 3 SLAAPKAMERWONING
Liefst omgeving Vrije Zone.

Aanbiedingen: Tel. 616386/616243

H CARIBBEAN FASTENERS N.V.

vraagt voor éénvan haar stafledeneen

HUURHUIS
met 3 slaapkamers in goedebuurt.

Huurprijs tussen ’.750.- en ’. 1000.-.

Aanmeldingen tel.: 76227 of 76288. s^

WEGGELOPEN
in de buurt van Jan Sofat

HOND
van het ras

STANDARD DACHSHUND (Teckel)
kleur zwart/bruin.
Lange staart, met een halsbandje met
daarop de naam "Max".

Vinder gelieve te bellen:
Tel.: 371020 tijdens kantooruren
Tel.: 671285 thuis.
Beloning beschikbaar.

wwww^

GEZOCHT:
ASSISTANT-MANAGER
voor een fast-food restaurant

Vereisten: M.A.V.0.-4 Diploma.
Met leidinggevendecapaciteiten.

Brieven met de hand geschreven en een pasfoto
te zenden naar Postbus 3147, Curacao.

EXECUTORIALE VERKOOP
Opvrijdag, de 10dejuni1988, desvoormiddags om 10.00uurzal ten over-
staan van de ondergetekende deurwaarder op het terrein van de
rechtspersoon Refineria Isla di Korsow N.V. en plaatselijk bekend als
Marchena-yard worden overgegaan tot de executoriale verkoop van bij
benadering

1065 TON SCHROOT (OUDIJZER)
Vorenbedoelderoerende goederenzijn te bezichtigenvanaf één uurvóór
de verkoop en wordenverkocht bij opbod tegen geredebetaling.

De deurwaarder,
R.C. Ersilia.

Wij zoeken een

representatieve
DIRECTIEWONING

TE KOOP of TE HUUR
met onder andere 4 a 5 slaapkamers en
3 badkamers.
Verzoeke telefonisch contact op te ne-
men met

Van Dien^Go Accountants
Pietermaai 20A - Tel.: 613244
(mevr. Fidanque)

111 /^= . , . , , S

|l__s______= industrial electronicsfff (antilies) n.V.

( 7.Door toenemende aktiviteiten zoeken wij voor
de RADIO-COMMUNICATIE SERVICE

AFDELING een:
INSTALLATEUR

geïnteresseerden moeten in hetbezit zijn van een f.LTS T-stroom diploma of gelijkwaardige oplei-
ding. Bij voorkeur met ervaring in montage werk-
zaamheden.
Na een inwerkperiode zal de betrokken persoon
belast worden met installatie-en demontagewerk-
zaamheden.
Wij hechten veel belang in initiatief [§&iVïC_e V
en zelfstandigheid in handelen. \OUff _^| \\
Centro Commercial Antilia 1 / +£" / Ii g371000 LSJê

Voor hetwassen, dro-
gen en vouwen van al
Uw kleren.

Zuikertuintjeplein
Tel.: 371143 J

OPROEPING
Openbare vergadering van
de Eilandsraad op
woensdag 8 juni 1988 om
20.00 uur in de Statenzaal.

AGENDA
Maneho general di B.C. i
en partikular e maneho di
kobramentu didebe,entre
otro debenan di N.A.C.
N.V. na B.C.

Willemstad, 6 juni 1988

De Voorzitter
R.A. Casseres.

"^^^i*^^^—i^^—____________

FOR SALE:
'82 Toyota Starlet, 4 spd,
excellent condition!
’.4950; Nikonos II under* \
water camera, TVSA <
masks, fins, snorkels.

Mr. Snow 73633
before 8:00 a.m. Mon.-Fri. I

i
"' '\

CTC travel;__________ JI

ARUBA

''Esaki ta ekos ku
champagne".

9 april-23 december1988.
Best WesternTalk ofthe

Town Hotel of Best Western
Manchebo Beach Hotel.

3 dagen - 2 nachten
vanaf 120,-!

per persoon
CTC travel

" _________=_=_____! 9
i >■■■■_»——«tilt—a—^a^t<^_>a___«»

! ( Uy-—-——=V HOO»TENTS
I I W^ _ZZA TAPASÖLO; \]^r<^^^^^ MARKIEZEN

Zonwering en Airconditioning — tel.. 74815
: U E M United Energy Management

Centro Commercial Antilia 4
■■■»»■«»■■■■»■■»■»■ ■ ii

Buurtcentrum Janwé
heeft op woensdag 8 -15 en 22 junieen serie le-zingen over
De geschiedenis van Curacao

doorDrs. E. Jonis
om 20.00 uur in het Centrum.

Toegang gratis en iedereen is welkom.

ii^i ]
<*^"^£> Alles ophetgebiedvan

|j| bevestigingsmaterialen
JeL engereedschappen.

"<SH» ...^B:.* "~""^^^^iP^!yH^^F^ m\__'j__K
_» = fmr__ ■£■■ $ '_$ 4RMMMVK ■»»» ■ME - «fcjf K'ilpt^^ <**_#»# ~* ~^, yy*:"" *

CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ookop zaterdagGEOPENDvan 8JO-12.00 uur.1
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