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Nieuws in volgelvlucht

!IDAD
— Iraq zegt het zon-

onnen Iraanse offensiefbij
sten ten oosten van zijn ha-
Al- Basrah te hebben afge-
Deze posten Bubyan en Al-
ii werden in mei door Iraq
d. Volgens Iran heeft men
Iraakse soldaten gedood en
ijgsgevangen genomen.

*****O—Een naastemedewerker
iels premier Shamir, Tamir,
iro. Zijnkomst was nietaan-
gd.Hijwaslidvan dedelega-
te indertijdvruchteloos on-
lelde over de kwestie Taba.
heeft Israel gevraagd het
liferatie- verdrag tetekenen
ern- installatiesonderinter-
le controle te stellen.
YORK — Volgens VN- be-

iarC ordovesiser geensprake
traging bij de SU- terugtrek-
Afghanistan wegens hevige

en tussen leger en rebellen,
gtrekking verloopt sneller
acht.

*****EN—Het isvrijwelzekerdat
C- productie- afspraken ver-
arden toteind88.Zozei Irans
nisterAqazadeh vlakvoor de
eg-ronde dievanmorgenbe-

i gevolgvan de onzekerheid
t OPEC- beraad in Wenen
deolie- prijzenmaandag.De
lie(Noordzee) daaldemet0.5
it 15,45en WestTexas Inter-
deed hetzelfde en kwam op

DÜar terecht en Dubai-olie
net 30 et tot 13,85. Iranheeft
1datals Iraqvolhardtin zijn
e standpunten het zich ge-
it ziet zich eveiimin te hou-
de overeenkomst inzake het
ie- plafond. Iraqhoudtzichal
jd niet aan de productie- af-

i van de Opec omdat men een
oot productie- quotient wil
als Iran.

TERDAM — De slotkoers
dollar maandag was 1,9360
tegen 1,9290 vrijdagmiddag,
rgen kwam er weinig ver-
gin de dollar-koers. In Wall
aktedeDow Jonesindexweer
e 2100- grens na een daling
1punten tot 2099,40.

*****I_RDAM — American Ex-
inkwil nogvoor eind89al zijn
en aan ontwikkelings- lan-

i de hand hebben gedaan. In
i men voor 900 miljoen dollar

)ieuze leningenop de secun-
arkttegeneenkortingvan47
ichten inhet lekwartaalvan
155 miljoen dollar.Eind 87

n nog 1,3 miljard dollar du-
u-edieten.

*****OLA — De wegens moordop
siere ter dood veroordeelde
(28) is met de elektrische

executeerd in de staatLouisi-
j was de 100eAmerikaan die

«xecuteerd nadathet Hoog-
shofin76 dekans gafdedood-
herstellen.

*****[JS — President Mitterand
mkrijk zet vanavond voor de
regerings- plannen uiteen
t nieuwekabinet.Dan zalblij-

C welkeles hij heeft getrokkenuit
feit dat hij geen meerderheidtJ°*B in hetparlement. PremierRo-

J* heeft zijn ontslag als zodanig
Geboden.

*****v^ENIK — Een 3,5 jaargeleden
Cr de Joegoslavischekust gezon-
\ ""■ gifschip is dinsdag helemaal

-^ Het had gevaarlijke
\y 6JJiicaliën aan boord. Hiermee

een milieurampafgewend.
*****iJOURS — Bij ongeveer 200.000

i|j '"sen rond de Franse Loire werd
tM^S weer ac water- leiding aan-
C'°ten. De bevolkingkreeg deraad
VjL*ater voorlopig niet te drinken.
J»dagen na de brand in een che-
v 'Bch.e fabriek blijkt de kwaliteit
jj net Loire- water nog steeds niet
j,„_chikt voor menselijke con-%tie.

*****V^pOS—*-'en dee*vannet voriBemek in de Nigeriaanse haven-
iL at8 Koko gevonden illegaal ge-
spte afval is radio- actief. Een
liet er Dev°lking is geëvacueerd.
w " gebiednaar de stortplaatswordtfcgrendeld.

*****i**AZEL — De overheden moeten
ij/®f doen om de onevenwichtighe-
-5* tft de handel (grote overschotten
j^<*eenekant engrotetekorten aan
Ledere kant) wegtenemen. Aldus
Ic'senberg als voorzitter van de
(jjjs* voorInternationalebetalingen
|(6

l")alskoepelvan deCentraleban-
he?' *^J complimenteerdeJapan dat
Wz"->n binnenlandse vraag heeft

te stimuleren.

Internationaal protest
aanhouding Chileense
journalisten

PARIJS — De Internatio-
nale federatie van uitgevers
FIDPheeft deChileenserege-
ring gevraagd om de vervol-
ging van het personeel van
een oppositie- tijdschrift stop
te zetten. Hetverzoek was ge-
richt aan president generaal
Augusto Pinochet.
Volgens de FIDP zijn hoofdre-
dacteurJuanPablo Cardenasen
dejournalistIvanBadillazonder
eenduidelijke klacht aangehou-
den.,Deze aanhoudingen zijn de
zoveelste stap als onderdeel van
een permanente campagne om
elke vrije meningsuiting van de
kant van deoppositie te voorko-
men. Cardenas werd door de-
zelfdeFIDP in 1989 onderschei-
denmet depersprijs voor de vrij-
heid van informatie, de Gouden
pluimvan de vrijheid.

Contra's willen
Costa Rica

president

als garantie
SAN JOSE—HetNicaragu-

aanse verzet heeft bij Costa
Rica aangekloptom garantte
staan bij een eventueel vre-
des- akkoord met de Sandi-
nisten.

Het voorstel van de contras
houdtin datpresident OscarAri-
as van Costa Rica deze taak op
zichneemt. Hetverzoek werdge-
daan door Alfredo Cesar die
sindsenigetijdoptreedt als dele-
gatie- leider van de contra's bij
het vredes- overleg met Mana-
gua. Cesar schoofde schuldvoor
het stranden van het vredes-
overlegin de schoenen van de
Sandinisten.

Volgens Cesar is bij een even-
tueel akkoordmet Managuapre-
sident Arias de enige die op de
"de leugens dieDaniel Ortega de
publiekeopinie vertelt,kan zeg-
genof de Sandinistenhun woord
houden. Daniel Ortega is depre-
sident van Nicaragua.

CIJFERS
"GisterenheeftBerenos eenfi-nancieel exposé gehouden. We

hebben dat in dank aanhoord en
we hebben hem er aan herin-
nerd, datje niet alleen naar cij-
fers moetkijken, maar ooknaar
de socialekant. We stellen onze
argumentatie op, naar de cijfers
toe", aldus Kibbelaar vanmor-
gen tegenover de Amigoe.

Hetbesluit van het Sehos- be-
stuurom een dergelijke commis-
siein te stellen — die moet gaan

praten over verlenging van de
cao — lijkt een regelrechte te-
genstelling tot de houding van
een maand geleden. Toen werd
alle stafleden op het hart ge-
drukt, dateen verlengingvan de
cao volkomen onverantwoord
zou zijn.

Geneesheer- directeur drI. As-
jes en financieel directeur Bere-
nos stelden bij die gelegenheid
Clarence Richardson voor, die
een bemiddelingsbureau leidt,
dat optreedt wanneer er proble-
men verwacht worden tijdens
cao- onderhandelingen.

TEKORT
Namens het Sehos- bestuur

legdeRichardson uit, dathetzie-
kenhuis tekampen heeft meteen
begrotings- tekortvoor 1988van
drie miljoen gulden en dat 75
procent van afie ziekenhuis- in-
komsten opgaat aan personeels-
kosten. Daarbij werd ook ge-
steld, dat de salarissen in het
hospitaal, in vergelijking tot
anderesectorenbinnen deAntil-
liaanse gemeenschap, absurd
hoog liggen met allerlei sociale
voorzieningen.

Ook werd erop gewezen, dat
het ziekenhuis binnen een ge-
meenschap functioneert, die mo-
menteel barre tijden doormaakt.
Tevenswerdgesteld, datdeover-
heid op allerlei wijzen aan het
saneren is en datvoor vele hon-
derden ambtenaren ontslag
dreigt. En dat, zo werd gezegd,
terwijl diezelfde overheid
tachtig procent van alle zieken-
huis-rekeningen betaalt — dus
uitbelasting-gelden. Bovendien
zou de bezetting van de bedden
een dalende tendens vertonen.

Tijdens dieontmoetingmet de
stafledenwerdgezegd, dater dus
onmogelijk gedachtkon worden

aan een verlengingvan de cao
In kringenvanhet Sehos enin

kringen daarbuiten is het be-
richt dat nu wél gesprokenkan
worden over een verlenging van
decao metverbazing ontvangen.
Gesteld wordt, dathetSehos- be-
stuur "gezwicht" zouzijn voor de
druk, dievan buitenafwordt uit-
geoefend om afte treden. Daaro-
ver berichtte deAmigoe de afge-
lopen tijd al uitvoerig. Welinge-
lichte bronnen verklaarden te-
genover deAmigoe vanmorgen,
dat "het Sehos- bestuur nu niet
daarboven- op nog eenseen 'las-
tige' vakbond kan verduren".

Kibbelaar: "Wij weigeren om
over een nieuwe cao te spreken.
Daar leent het klimaat zich op
ditmomentnietvoor. De mensen
kunnen nu niet inleveren. Er is
sprake van een onderbezetting
in het ziekenhuis, de mensen
werken onder een zekere span-
ningals gevolgvanhet gebeuren
tussen hetbestuur en de directie.
Er is onzekerheid gegroeid. Dat
merk jeook aanhetfeit, datmen-
senweglopenuit hetziekenhuis.
Ondanks de goede salariëring.
Als we nu toegeven aan inleve-
ring, dankrijg jeeennog grotere
exodus. De oude garde kan dan
ook weleens gaanweglopen. Dat
willen we voorkomen".

BEDENKELIJK
Hij vond het bedenkelijk, dat

het CCX nooit contact heeft op-
genomen met het Nationaal le-
ger. "De eenzijdigheid druipt er-
af.Er is geen sprake van objecti-
viteit. HetNationaal legerwordt
door het CCX gezien als debad
guys", zo ging hij verder. Vol-
gens de commandant beschikt
het leger over "delicate informa-
ties over de handel en wandel
van enkele CCX- vertegenwoor-
digers", waaruit zal blijken dat
er grote vraagtekens moeten
worden gezet achter deobjectivi-
teit van dekerkelijke organisa-
tie. "De Surinaamse samenle-
ving moet objectief zijn
geïnformeerd over derealis-
tische kant van zaken. De actue-
le situatie mag niet worden ver-
doezeld opdat het volk niet on-
aangenaam verrast wordt door
ontwikkelingen in dekomende
tijd".

ZORGWEKKEND
Sital heeft opnieuw aange-

haald, dat het Junglecommando
zich sterk heeft bewapend en in
Paramaribo is geïnfiltreerd. De
situatie is volgens de comman-
dant "zeer zeker zorgwekkend",
ondanks het feit dater een soort
sluier wordt opgetrokken. "Nie-
mand is er bij gebaat om buiten
de realiteit om in een sfeer ge-
bracht teworden diemogelijker-
wijs zeer ernstige consequenties

kan hebbenvoor land envolk",zo
zeiSital. Over deaangekondigde
onderhandelingen met het
Junglecommando zei hij, dater
geenregerings- delegatie is aan-
gewezen, maar dat er tussen de
regering en het leger geen ver-
schil van meningbestaat.

Op devraag ofer wel ofniet zal
worden onderhandeld zei Sital:
"Dat iskijken ineen bol mettroe-
bel water". Uit de reactie van de
president op de uitspraken van
Sital zal volgens waarnemers in
Paramaribo moeten blijken wie
er de lakens uitdeelt.

Sehos-bestuur wilde eerst uitsluitend
over nieuwe overeenkomst overleggen
In ziekenhuis toch gesprek
over verlenging van cao

WILLEMSTAD — Morge-
nochtendbegint de eerste ge-
spreksronde over een collec-
tieve arbeids- overeenkomst
voorhetSintElisabeth Hospi-
taal, Sehos. Er zal niet meer
"onderhandeld" worden
over de opstelling van een
nieuwe cao,maar er zal wor-
den overlegd over "verlen-
ging".

Hiermee lijkt hetbestuur van
het Sehos tegemoet te zijn geko-
men aan dewensen van devak-
bond CBV voor ziekenhuis- per-
soneel en verpleegkundigen van
Daphne Kibbelaar. De bond
heeft konsekwent geweigerd te
praten over een "nieuwe cao".

Er is nu een speciale commis-
siesamengesteld, diebestaatuit
Kibbelaar, VBC- onder- voorzit-
ter I.PhilipaenVBC- lidF. Pine-
doen uitA.Z. Jpnes(hoofd van de
afdeling Personeelszaken),
E.S.J. Bislick (hoofd van de In-
koop- afdeling) en de financieel
directeurvan hetSehos, S.C. Be-renos. De vakbond heeft dus de
helft van de stemmen in decom-
missie. De commissie zal vóór 25
junieen afgerond advies dienen
voor te leggen aan het bestuur
van het Sehos, zo luidt de
opdracht.

LID MILITAIRE GEZAG VALT OOK AAN
Sital: met gekwalificeerde terreurgroep niette onderhandelen

Leger Suriname tegen vredesoverleg
PARAMARIBO — Hetvredesoverleg tussen de dele-

gatie van de Surinaamseregering en het Junglecom-
mandovanRonnie Brunswijk is op losse schroevenko-
men te staan. Dit blijkt uit uitspraken diecommandant
Paerssein Sital, lid van het Militairgezag,maandag op
een persconferentie inParamaribo heeftgedaan. "Er is
geen sprake van: Jekunt niet gaanonderhandelen met
een gekwalificeerde terreurgroep", aldus Sital, diezegt
dat de regering en het Nationaal leger "hetzelfde
standpunt innemen inhetcoherent gebeuren".

De vorige week heeft derege-
ring onder leidingvan president
Ramsewak Shankar, zich bereid
getoond omzonder voorwaarden
voorafmet degroepBrunswijkte
onderhandelen door bemidde-
ling vanhet Comité Christelijke
Kerken (CCX). Sitalverweethet
Comité, dat"het zaken probeert
teverdoezelen". Volgens decom-
mandantwil hetCCX "hetvolk

zand in de ogen strooien door
Brunswijk af te schilderen als
eenduiftussen dehaviken. Hier-
bij haaldeSitalaan, datdepresi-

dent twee weken geleden zelf
over "gekwalificeerde terroris-
ten" heeft gesproken. "De presi-
dent heeft begin deze maand
meer duidelijkheid verschaft
over depositie vanhet CCX met
betrekking tot de besprekingen
en het is het Nationaal leger
duidelijk geworden, dat het niet
Sing om onderhandelingen", al-

us Sital.

Belastingen
in Nederland
DEN HAAG—Debelastin-

gen hebben verleden jaar in
Nederland bijna 113 miljard
gulden opgebracht. In verge-
lijkingmet 1986is diteen stij-
gingmetbijna zeven procent.
De stijging is volgens de Be-
lastingdienst toe te schrijven
aan de verbetering in de eco-
nomieen deverhoging van de
BTW- tarieven. Maar ook le-
verden een bijdrage de maat-
regelen bij de heffing en in-
ningvan verschillende belas-
tingen en accijnzen.

Hot PC News,
See page 3.

Hogekerkelijke
onderscheiding
Tirso Sprockel

WILLEMSTAD —Dit jaar
viert de FederatieAntilliaan-
se Jeugdzorg haar zevende
lustrum. De federatie heeft
als overkoepelend orgaan de
belangen van de particuliere
organisaties, die zich op het
gebied van de jeugdzorgbe-
wegen, behartigd. De organi-
satie telt 98 leden.

De Federatie Antilliaanse
Jeugdzorg verkrijgt haar in-
komsten hoofdzakelijk van de
opbrengst van de jaarlijksetoes-
lag op dekinderpostzegels. Deze
wordt door deregering aan het
bestuur toegewezen. Voor de
verkoop van deze zegels organi-
seert de federatie elk jaar een
grootse postzegelactie.

DECORATIE
Ter gelegenheid van het jubi-

leum heeft paus JohannesPau-
lus II aanTirso Sprockel een ho-
gekerkelijke onderscheiding
toegekend vanwege zijn grote
verdiensten voor dekerk en
maatschappij in de Nederlandse
Antillen en op Aruba. De ver-
sierselen, die tot de onderschei-
dingbehoren, worden woensda-
gavond om 19.00 in dekerk van
Montana door mgr W.M. Eliis,
bisschop van Willemstad, uitge-
reikt.

Tirso Sprockel is mede-
oprichter van de Federatie An-
tilliaanse Jeugdzorgenheeft ge-
durende vijfendertig jaareen be-
stuursfunctie bekleed.

Shellkeert terug opAruba
Bij Barlock 49 procent
van aandelen gekocht

BARCADERA — Doordat
de Shell negenenveertig pro-
cent van de aandelen van de
Barlock Caribbean Oil Com-
panyheeft gekocht, zietheter
naar uit, dat spoedig de gele
Shell-pompen weer opAruba
zullen verschijnen.

Door deregering zoudenreeds
diverse aanvragen voor een
pompstation—onder anderehet
station bij Topcar, Tanki Leen-
dert, één nabij Club Visage/Al-
hambra Casino enin het Sasaki-
plan — zijn goedgekeurd. Mor-
gen vinden de eerste
grondwerkzaamheden te Barca-
dera plaats waar de maatschap-
pij zich zal gaan vestigenenwaar
onder meer de nodige opslag-
tanksvoor benzine, diesel en ke-
rosine zullen worden gebouwd.
Met zijn49procent aandelenis

de Snell de grootste individuele
aandeelhouder van de maat-
schappij geworden en keert zo
weerop Aruba terug, waarruim
vijftig jaargeleden in de Arend
Petroleum Maatschappij (APM)
op de Eagle de Shell- produkten
werden aangevoerd en ver-
werkt.

Shell zal voorts opAruba keu-
kengas en andere produkten
brengen die alleenbij Aruba Gas
gekochtkunnen worden.

De verwachtingen zijn, dat de
komst van de Shell naar Aruba
de nodige concurrentie met de
bestaande Esso- pompstations
zal brengen, die inmiddelsreeds
hebben latenweten datmengaat
morderniseren. Verwacht
wordt, dat de eerste Shell/Bar-
lockpomp spoedig nabij de
liiclïtnavènzalworden gebouwd.

Un bon beter di
BRANDY

tatehastabon pa bo salu.

Opening van CHIC '88

ORANJESTADIn hetAmeri-
cana Hotel vond gisteren deoffi-ciëleopeningplaats van deCHIC
'88.

Foto's: 'keynote speakerFrank
Guarinivan het USHouseofRe-
presentatives; Charles Quin Jr,
senior vice president Hotel Ope-.rations and Development, van
VMSRealty Partners in Illinois;
de aanwezigen tijdens de ope-
nings-plechtigheid.
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MENSEN

Vorige week werdhet laatste ex-
amen afgenomen voor de cursus
voor hotel- personeel, georgani-
seerd door FEFFYK. Drie groe-
pen werden over hun kennis
omtrent housekeeping, keuken-
werkzaamheden en bediening
geëxamineerd. De cursussen
vonden plaats in Hotel Plaza en
in hetPrincess Beach Hotel. Tij-
dens een culinaire- en services-
how konden de gedeputeerden
van onderwijs en van toerisme,
Dito Mendes en ing.Ruben Page
zichzelfovertuigen van deresul-
taten van decursussen. Opde fo-
to enkele van cursisten en hun
instrukteurs.

Minister Deetman van onder-
wijs isbegin dezeweek in Haas-
trecht ontsnapt aan een blokka-
de die studenten met auto's had-
denopgericht. De chauffeur van
de auto van deministerwist via
een grasveld en een bermweg te
komen. Tijdens de ontsnapping
werd de auto van de ministerbe-
kogeld met eieren. De minister
was in Haastrecht voor een
spreekbeurt van hetCDA.

Een zwerm van naar schatting
20.000 bijen speelde onlangs de
Valkenburgse automobilistePe-
tra Braams parten. Toen ze na
even winkelen in Maastricht
naar huis dacht te rijden bleek
haar auto te zijn bezet door dui-
zendenbijen. Devrouw wistzich
geen raad, de politie bracht
echter de oplossing. Met behulp
van een imker uit Maastricht
werd deuitgezwermde koningin
met bijengevolg in een korf ver-
zameld en kon Petra zonder één
enkele bijesteek naar huis. Vol-
gens de imkerkomt het weleens
voor dateen koningin een te vol-
lekast verlaat en dan duizenden
bijenmeelokt diehaar willenbe-
schermen. Zon zwerm strijkt
dan ergens neer.

De oplettendheid van een doua-
ne- beambte op Schiphol heeft
waarschijnlijk drie AMAZONE-
PAPEGAAIEN het leven gered.
De dieren werdenenigetijdgele-
denin eenkleinekartonnen doos
aangetroffen die de 26- jarige
DuitserA.B. uitHöhne bij Ham-
burg als handbagage meevoerde
op zijnreis vanuit Caracas naar
Schiphol. De man had de dieren
een hondenkalmerings-- middel
gegeven om ze tijdens devlucht
rustig te houden. Twee grote
ara's troffen het slechter. Toen
de douane na de vondst van de
Amazone- papegaaien ook de
ruimbagage van de man inspec-
teerde, werden tweekleine hou-
ten kratjes van 30 centimeter
lengte aangetroffen die als 'ver-
pakking' voor de twee vogels
hadden gediend. De dieren ble-
ken dereis naar Nederland niet
te hebben overleefd. Om de grote
vogels in dekleinekratjes tekrij-
gen waren hele staartdelen van
de beesten afgeknipt en de vleu-
gels ingekort. Met dekoppen op-
zij zaten de dieren in dekratjes
gepropt. De Westduitser, stu-
dentvolgens zijn verklaring, zei
de vijf vogels op een markt in
Venezuela te hebben gekocht.
Hij zou ze hebben meegenomen
omdathij devogelszomooi vond.
De douanevermoedde echter dat
het hier ging om illegale handel
in beschermde diersoorten. Te-
gen de man werd door de douane
procesverbaal opgemaakt inza-
ke de invoervaneen beschermde
diersoort zonder de vereiste pa-
pieren. Van derijkspolitiekreeg
de man bovendien nog een pro-
cesverbaal wegens dierenmis-
handeling.

Het zesjarigEngelse meisje Lor-
na Allport is vorige week onder-
scheiden met de ANTI-
ROOKPRIJS, omdat zij haar
moeder ertoe heeft gebracht het

roken van sigarettenopte geven.
Toen zij vier jaar was hadLorna
uit Clevedon in midden- Enge-
land een huilend kind getekend
en eronder geschreven: 'Derook
komt in mijnogen en daarhouik
niet van omdat het pijn doet.'
Moeder Patricia was zo door het
portret bewogen, dat zij om-
gaand afzagvan haarpakje siga-
retten per dag.

Bij deElectriciteits- maatschap-
pij Aruba herdacht JOSÉ GIEL
dat hij 25 jaar in dienst is. Hij
werd bij de directie ontvangen
alwaar Elmar- directeur Ir J.
Bok de jubilaris het jubi-
leumspeldje opdeed en een oor-
konde uitreikte.

In Alkmaar hulde de 26- jarige
wachtmeester Mirjam Bos- Rij-
kers zichin een doorhaarzelfbe-
dacht UNIFORMvoor zwangere
agentes. Volgens woordvoerder
De Vries van de Alkmaarse
rijkspolitie had dewachtmeester
er geen vrede mee, dat zij en
andere zwangere politie-
ambtenaren door de komende
blijde gebeurtenis 'veroordeeld'
zijn om in burgerkleding admi-
nistratiefwerkte doenbij gebrek
aan een passend uniform. Vol-
gens dewoordvoerder is deinten-
dance, dekleding- verstrekken-
de instantiebinnen derijkspoli-
tie, heel tevreden met het uni-
form dat in zijn soort de eerste is
binnendedienst. Gezienhetvrij
grote aantal vergeefse verzoe-
ken in het verleden om een wijd
vallend uniform voor zwangere
agentes, overweegt hetkorps om
de kleding algemeen verkrijg-
baar testellen.
Het proces wegens SMAAD dat
het socialistische lagerhuislid
Michael Maecher had aange-
spannen tegen de zondagkrant
The Observer' is hem duur ko-
men te staan. Vorige week ver-

loor hij het proces en hij moetnu
de proceskosten van ongeveer
200.000 pond sterling betalen.
Meacher, woordvoerder voor za-
ken van de sociale politiek van
Labour en exponent van de lin-
kervleugel, had dekrant aange-
klaagd wegens een artikel uit
1984.Daarin washijeen 'luis' ge-
noemden was hem verweten dat
hij zijn afkomst uit de gegoede
burgerij had verzwegen om bij
links in het gevlei te komen. In
plaats van zoon van een landar-
beider tezijn, zoals hij beweerde,
was hij telg uit een welgestelde
herenboeren- familie, bezocht
een public- school (prive-
kostschool) en was lid van een
tennisclub.
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Tom Poes en de Pruikenmaker door Manen Toonder

2054—Demarkiestrok een wenkbrauw open heteen laatdun-kend lachje horen. "Somskunt getoch wel vermakelijk uit dehoekkomen", sprak hij. "Dekunst in hethaar! Waar haalt ge
hetvandaan?"

"Maar u hoorde het toch?" riep heer Ollieverontwaardigd
uit "Uziet het toch, bedoel ik? Ikgeeftoe, datiknietzo mooiop
dieviool speelde als dezeheer. Maarals ik ook zulke langeha-
ren geharl ft ik het nog zo net niet!"

""kies. "Danis het duidelijk, dat dekort-
heid van u ichuld van uw gebreken is. Haha".

Heer Bommel liep rood aan,maar voordathij iets terugkon

«,egfcKiu u-ad deheerHarewar onverwachtnaarvoren. Er glom
eenvreemd lichtje inzijnogen toen hij zichnaarvorenboogen
een dunne vinger ophief.

"Inhethaar,heren!"sprak hijmeteen dunnelach. "Hetzit in
het haar, precies als heer Bommel reeds zei. Alles zit in het
haar!"

Er viel een stilte, dieslechtsverbroken werd doorhetklette-
renvan deregen tegen deruiten. Niemandzei eenwoord,want
waarschijnlijk had ooV b^e** p

vlugge beweging nam hij zijn pruik af en zette hem op heer
Bommels hoofd.

Vrouw die 40 jaarhad gerookt,
overleden aan longkanker

Weduwnaar krijgt
schadevergoeding

NEWARK — De Amerikaanse sigaretten- industrie heeft
maandagvoor heteerst een nederlaag geledenineen lange
reeks processen waarin zij mede- verantwoordelijk werd
gesteld voor de dood aanlongkanker vanrokers. Een jury-
rechtbank in Newark veroordeelde een sigaretten- fabri-
kant, de Liggett Group, tot betaling van400.000 dollaraan
de weduwnaarvan een vrouw die op58- jarigeleeftijd was
overledenaan longkanker. Devrouw had 40 jaargerookt.

Hetproces was aangespan-
nen door Antonio Cipollone,
wiensvrouwRose in 1984aan
longkanker overleed. De
vrouw had 40 jaar sigaretten
van deLiggett Groupgerookt.
Eenjaar voor haar doodbegon
zij samen met haar man een
juridische strijdtegen de siga-
retten- fabrikant. Na haar
dood zette haar man het ge-
vecht voort.

De jurykwam naeenproces
van vier maanden tot de
conclusie dat de vrouw voor
80 procent verantwoordelijk
was voor deziekte die tothaar
dood leidde. Maar zij kende
toch een schadevergoeding
toe omdat de Liggett Group
zijn belofte niet was nageko-
men een veilig produkt op de
markt te brengen. De fabri-
kant had, ook voor 1966, ro-
kers moeten waarschuwen
voor de gevaren van het ro-
ken, aldus dejury.Sinds 1966
moet in de Verenigde Staten
op pakjes sigaretten de
waarschuwing staan dat ro-

ken slecht is voor de gezond-
heid.

SAMENZWERING
De jury was niet van oor-

deel dat de Liggett Group,
PhilipMorris ofLorillard zich
hadden schuldig gemaakt
aan een samenzwering om de
gevaren van het roken ver-
borgen tehouden, zoals de we-
duwnaarhad aangevoerd.

De advocaten van defabri-
kant zullenhoger beroep aan-
tekenen.

Hetisvoor het eerst dateen
sigaretten- fabrikant in een
dergelijk geval veroordeeld
wordt tot schadevergoeding,
aldus de advocaat van Cippo-
lone.

Toch zag de sigaretten- in-
dustriehet proces nietals een
duidelijke nederlaag.Een ad-
vocaat van Philip Morris en
Lorillard noemde de uit-
spraak zelfs een belangrijke
overwinning omdat de juryde
samenzwerings- theorie had
verworpen.

Op 1 juni 1989
in Nederland
Europese stembus

DEN HAAG —Op 15 juni
1989 gaat men in Nederland
naar de stembus om 25 nieu-
we Nederlandse leden aan te
wijzen voor het in totaal 518
tellendeEuropeseparlement

Daartoe besloten de ministers
van Buitenlandse zaken tijdens
hun vergadering inLuxemburg.
Het isvoor de derdekeer dathet
Europese parlement recht-
streeks wordt gekozen. Eerder
gebeurde dit in 1979 en in 1984.

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.20
MTV Musical; 18.00Óbra di man met
Loupe; 18.30Mira iSkucha; 18.45 Infor-
me deportivo metHectorRosario; 18.56
Tempu pa Dios; 19.00Kushina di oro
met Saida Hernandez; 19.15 Special:
«Radio-amateur»; 20.00NotisieroTele-
-8; 21.00Enkuentro met Paul de Windt;
21.30 Tesoro diKörsou metHermanito;
22.00 Wega di Number Körsou; 22.10
Herhaling voetbalwedstrijd Italië vs
Spanje; 23.00 Sluiting.

WOENSDAG: 11.00Directe uitzending
voetbalwedstrijd Nederland vs Enge-
landom hetEuropese kampioenschap;
16.30Orapamucha; 18.00Profile ofna-
ture; 18.45 Informe deportivo met Hec-
torRosario; 18.56TempupaDios; 19.00
Dimenshon Artistiko metMaritza en Ri-
chard; 20.00Notisiero Tele-8;21.00Fal-
con Crest; 22.00 Wega di NumberKór-
sou; 22.10 Herhaling voetbalwedstrijd
Nederlandvs Engeland; 23.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSÏARTSËNÏPatïëfItën^Bartsen van Bandabao (3e distrikt)kui]B
spoedgevallen telefoon 641658 beH
dan het antwoordapparaatafluisterefß
De patiënten van deandere mediscjw
trikten kunnen voor spoedgeval'M
artsenpraktijk van hun eigen huisartsWJhet antwoordapparaatzal dan me*M
wie dedienstdoendearts is.

*****
THORAX CENTER (Jan NoorduyjH
naastUNA, tel.: 85544): openingstijd**
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.^8op zon- enfeestdagen alsmede op **■gen na 17.00 uurvoor spoedaevall^H
85917. ■*****WIT GELE KRUIS PRINSES MAfIGjM
(wijkverpleging): Kantoor Santa Ma"jß
tel.: 82947/81078;geopend van m#_B
t/mvrijdag van 07.00-17.00 uur; z"*M
degehele daggesloten; na 17.00uur^Hdezuster van dewachtbellen: zuster ?■
mans, tel.: 72682, pageboy 027-360- ■
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uursfl
volgens afspraak. H
ZUIGELINGENBUREAU:maandagm*Jvan 12.30-15.30uur; donderdagmiddag
07.15-10.30 uur; alleenvolgens afsprs^l
NEUTRALE WIJKVERPLEGING («fl
heen Wijkverpleging Curagao): Ka'JßScharlooweg 110, tel.: 612040; ge°M
van maandag t/mvrijdagvan 07.00-1Wuur; de wacht heeft zuster PannefleKß
671505. ■*****
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fa"fl
geopend van maandag t/m vrijdag■
07.00-12.30/13.30-17.00uur, kantoor
Maria 17, tel.: 80222. ■***** j^fl
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKORSfI
voor meer informatiekunt u de volg*M
nummersbellen: 75628,672289en 555H

*****
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pafl
tel.: 614000. ■
DIERENASIEL: dagelijks geopendfl
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zate_|
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, |(B
54300. ■***** H

BOTICA BANDABAO: dagelijks geoF*l
van 08.00-19.00 uur. I
BOTICA'S(nachtdienst) I
Otrobanda
de Goede Hoop,Jan Noorduynweg 15,*
82857.
Punda j

Brievengat '68, Corrieweg 32, tel.: 790*
79567.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BE**l
GING
Brievengat: iedere maandag*'
woensdagavond om 19.30 uurte Jiraj*
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond*]
19.30 uur te Openbare Basissd-"1
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond
19.30uur gebouwCredit Union San Per

Kanga: iedere woensdag- en zaterdag
vond om 19.30 uur te Centrum AbraX*
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- en zate*'
gavond om 19.30uur te Aloëstraat 12.
TIENDADl LEY tot septembergeslote

*****
WOENSDAG
DIVERSEN dSEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16"
uur is er vrij spreekuur.

HENRY By Dick Hodgins
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Wega di Number
CURAÇAO

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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PERSOONLIJKE INSINUATIES EN SCHELDPARTIJEN OVERHEERSEN ZAKELIJK NIVEAU
Openbare eilandsraads-vergadering nog steeds gaande

Raadsleden schuldig aan zeer
rommelig verloop vergadering

WILLEMSTAD — Een zeer rommelige openbare ei-kndsraads- vergaderingmoest gisternachtom halfeen wede-
""om geschorstworden. De vergadering, met alsbelangrijkste
onderwerp de schuld van het Nederlands Antilliaans Con-
structiebedrijf(NAC), isvorigeweekwoensdag albegonnenen
heeft er al vele uren opzitten. Gisteravondwerd met 11 stem-
den voor en 10 stemmentegen een spreektijd- beperking van
tien minuten ingesteld. Ondanks ditfeit werd devergadering
onnodiglanggerekt. Deraadsleden maakten tepasen teonpas
Sebruik van "een punt van algemene orde" en "persoonlijk
feit" waarbij ver werd afgedwaald van heteigenlijke onder-werp van devergadering.

Waarer welover deschuld vanNACgesprokenwerd,was dit
veelal herhaling vanhetgeenindeeersteronde naarvorenwas
gebracht.Deraadsleden warengisteravond echter nogfeller,
Waarbij persoonlijke aanvallenniet vermeden werden.

Gedeputeerde Farou MetryvanFinancien dievorigeweek al
"'Uin. 3 uur gesproken had, deed
er gisteravondnogruim een uur
over om nogmaals te benadruk-
ken, dat "Ja, ja en nogmaals ja"
"tet geldzekervan de NACterug
Bevorderd zal worden. Hij wees
erwederom op, dat indiener fou-
ten, zijn gemaakt, niet het huidi-geBestuurscollege aansprake-
lijk is, maar het vorige BC dat
hetvonnis van 8 december 1987
waarin de overheid in het gelijk

werd gesteld, maanden heeft la-
ten liggen alvorens actie te on-
dernemen.

WARME ONTVANGST
OokgedeputeerdeRicardo Ise-

biavoerde gisterenin diehoeda-
nigheid het woord. Hij dwaalde
al snel afen sprak over de "war-
me ontvangst" dat het nieuwe
BC kreeg van alle ambtenaren.
"Dat was zeer indrukwekkend."
Daarnaast wijddeIsebiauitover
demeer dan 200 stukkendiehet

nieuwe BC onbehandeld heeft
aangetroffen. "Dat zijn stukken
die2,3,4,5 jaarofzelfs nogouder
zijn", aldusIsebia dieverkondig-
dedat het een "mysterie" is voor
dehuidige coalitie waarom deze
documenten in het verleden
bevroren zijn. Ze zullen nu stuk
voor stukbeantwoord worden.

Isebia produceerde daarnaast
wat cijfers waaruit bleek dat de
kosten diede overheid inmiddels
heeft gehad aan de hele NAC-
kwestie in de honderdduizenden
guldens beginnen te lopen.
"Waargaan we danheen?"vroeg
de gedeputeerde zich af. Zeker
alsvele gezinnen opCuragao die
in hooggelegen wijken wonen, 's
morgens heel vroeg moeten
opstaan om een emmertje water
te bemachtigen. Daar is derest

van dedagamperwaterenwater
is, is nog vuil ook, aldus Isebia.
Hij verkondigde eveneens dat
Kodela, die sindskort ookmetde
waterdistributiebelast is, in een
briefmelding maakt van de gro-
te problemen dieer zijn met de
huidige watertanks. "Dit Be-
stuurscollege zal alles in het
werk stellen omer voor tezorgen
dat debevolking overhethele ei-
land 24uur per dag schoonwater
krijgt."

HYSTERIE
Gedeputeerde George Hueck

slootderij en verhaalde hoe"ver-
baasd" hij was toen hij de aan-
vraag voor dezeraadsvergade-
ring onderogenkreeg. Gezien de
"hysterie" van het voormalige
Bestuurscollege in december in

televisie- interviews, dacht Hu-
eck dat het geld allang geind
was. Bij een grondig onderzoek,
bleek datdatniethet geval is, al-
dus Hueck. Het nieuwe BC ont-
dekte wel dat er een betaling
zelfs tweemaal is geschied. In de
stukken wordt gemeld dat dit
"abusievelijk" is gebeurd. Hueck
noemdehet "zeervreemd".

Nade antwoorden van het Be-
stuurscollege begon het geruzie
in dezaal.Donny Hernandezvan
dePNP diende hetverzoek in om
tien minuten spreektijdbeper-
king te handhavenvoor de twee-
deronde. Dat voorstel werd door
Agustin Diaz van DP van de
hand gewezen met een tegen-
voorstel van één uur en door de
MAN-leider met een tegen-

:..vervolg oppag 12...

BIJ HET TER perse gaan van de Amigoe, was de eilandsraadsvergadering
nog steedsgaande. Nadat hetBestuurscollege de vra-

ëen hadbeantwoord, kwamen de tweemotiesaan deorde diewaren

De eerste motie, ingediend door de MAN-raadsleden, werd met. i stemmen tegen en 10stemmen voorvan dehandgewezen. Daar-
in werdhetßCgevraagdomzosnel mogelijk denoodzakelijke stap-
pen te nemen om hetgelddatNAC schuldig is terug te vorderen.

Over de tweede motie, ingediend dooreen aantalPNP-raadsle-
denontstondeen hevig tumult. In de motiewordt hetbeleidvan het
VoormaligeBestuurscollege, bestaande uitdepartijenMANenDP,
ildus demotie, aan dekaak gestelden steungegeven aan hethuidi-
ge beleid. VolgensDemei zou- demotie nieteens behandeld mogen
borden. Voorzitter Wilsoe lietevenwel weten datalsnog juridisch
odvies ingewonnenzalwordenen datdeledendaarachterafvan op
de hoogte gesteldzullen worden. De vergadering zettezich voort in
een tumult van hoofdelijkestemmingen'.

Op verzoekKodela:

Tanks op Seru Pretu
worden voltooid

WILLEMSTAD — Het
huidige Bestuurscollege
2alopzokort mogelijketer-
mijnzorgen datdetanks op
Seru Pretu en op verschil-
lende andere plaatsen op
het eiland, worden afge-
bouwd. Dit op grond van
een verzoek van Kodela,
die sinds 1 april de water-
jüstributieverzorgt. In een
brief aan het Bestuurscol-
lege steltKodela dat dewa-
ter- reservoirs een be-
langrijke schakel zijn in de
water- distributie. Dat er
aan de huidige reservoirsheel wat mankeert, is één
van deredenen dat de dis-
tributie van water niet op-
timaal is. Indien de onvol-
tooidetanks, onder andere
°p SeruPretu, opkorte ter-
mijn worden afgebouwd,
""al dat de water- distribu-tie aanzienlijk verbeteren,
aldus Kodela.

Met dezebriefwilde hetBe-
stuurscollege dat vanmorgen
devragen uit detweederonde
moest beantwoorden, de ar-
gumenten van de oppositie-
Partijen ontkrachten. Gede-
puteerde George Hueck
concludeerdeopgrondvan de-
-2e briefzelfs, dat de hele 'tan-
ki-gate' affaire — die in het
Verleden onder andere aan
hem werd toegeschreven —°P derekening van de MAN
moetkomen.

KORTE TERMIJN
"Nublijkt dater toentertijd

vele foute beslissingen zijn
genomen", aldus Hueck die
Renais gedeputeerde Ricar-
"Jo Isebia met klem verklaar-de datop "zeerkorte termijn"
de nodige machtigingen ver-
trekt zullen worden opdat
kodela de tanks kan afbou-weneningebruikkan nemen.
-Set zal aan Kodela worden
°vergelaten om daarvooraannemers aan te trekken,
Jöaar "daarbij zal geen enkel
bedrijf worden uitgesloten",
aldusHueckdiedehandelwij-ze vanhetvorigeBestuurscol-legeomgeen enkel werkmeeraan NAC te gunnen, veroor-
deelde.. GedeputeerdeFarou Metry
djevanmorgen om negen uurals eerste gedeputeerde metde beantwoording begon,

kaartte wederom hetrapport
De Boer aan. Martina had
namelijk in de tweede ronde
naar voren gebracht dater in
dat rapport weliswaar ge-
sproken wordt over 150 mil-
joenguldenbegrotings- steun
voor deAntillen, maar datdat
bedrag op 2 jaar gebaseerd
was. Daarna is een bedrag ge-
vraagd voor vier jaaren dan
klopt het precies, aldus Mar-
tina. Dat is Metry evenwel
niet met hem eens. Hij noem-
dehetvreemd datDeBoer een
rapport schrijft over begro-
tings- steun voor 2 jaar, ter-
wijl op de Antillen een ver-
zoek wordt voorbereid voor 4
jaar. "Als in Nederland nu
wordt vastgehouden aan een
bedrag van 150 miljoen gul-
den, hebbenwe dat te danken
aan hetrapport van DeBoer."

PESSIMISTISCH
Ook gedeputeerde Hueck

begonhierover.Hij lietweten
de reis naar Nederland zeer
pessimistisch in tezien omdat
politieke opponenten al het
mogelijke hebben geprobeerd
om te voorkomen dat Neder-
landtoe zalzeggen. Alshet in-
derdaad niet luktom 285mil-
joentekrijgen, zal dat wel op
de huidige regering worden
afgeschoven, aldus Hueck,
dat is echter niet zo, want de
grootste hindernis die de
regering moet nemen, is ver-
oorzaakt door het rapport De
Boer dat in opdracht van de
MAN gemaakt is.

Volgens Metry hebben de
partijen MAN en DP een zeer
slechte oppositie bedreven.
De vergadering werd aange-
vraagd met de bedoeling een
politiek spelletje tespelen, al-
dus Metry, de oppositie komt
er nu echter als slechtste uit.
De verklaringenvan Metryin
de 'schoenen- kwestie' die
doorBennyDemei als zeerbe-
ledigend zijn opgevat, trok
Metry vanmorgen in omdat
hij geen familieleden van de
politici in depolitiekwildebe-
trekken. Dat hijeen openbare
aanbesteding heeft tegenge-
houden om te voorkomen dat
de broer van Benny Demei
een tweede maal de opdracht
zou krijgen, werd weliswaar
door Metry ontkend.

Gedeputeerde Ricardo Ise-
bia gooide deoppositievoor de
voeten dat "the show must go
on". Het voormalige BC heeft
zich alleen geconcentreerd op
NAC en daarbij allerlei ande-
re belangrijke zaken laten
liggen. Daardoor is de water-
situatie op het eiland ernstig
verslechterd. Isebia las de
brief van Kodela uitgebreid
voor waarin de noodzaak
wordt geuit dat de water-
tanks op Seru Pretu en ver-
schillende andere plaatsen,
die nooit zijn afgebouwd, zo
snelmogelijkwordenvoltooid
opdat de waterdistributie ge-
optimaliseerd kan worden.
Kodela schrijftverder datuit-
stel van zon beslissing de
overheid steeds meer geld zal
kosten en dat het werk om de
tanks te voltooienvier tot zes
maanden in beslag zal
nemen.

"Ik denknietdatKodela be-
schuldigdkan worden van po-
litiekbedrijven", aldus Metry
die verklaarde dat het sinds
diebriefvoor hem duidelijk is
waarom de hoger gelegen
woonwijken zulke grote wa-
terproblemen hebben. "Op
korte termijnzal aan het ver-
zoek van Kodela worden vol-
daan", aldus Isebia die toe-
zegde dat "het Bestuurscolle-
ge ervoor zal zorgen dat voor
het einde van dit jaar, de ge-
hele bevolking op Curagao
schoon en voldoende water
kan krijgen."

DOUCHEN
Hueck ging enigszins opde

dramatische toer en verhaal-
de dater vanmorgen nog een
gezin van JanBoos bij hem is
komen douchen omdat zij
thuis geen water hadden.
Voor een goede distributie
van water is hetnoodzakelijk
dat er reservoirs zijn, aldus
Hueck, omdat het water niet
vanaf de fabriek direct naar
de huizen gepompt kan wor-
den. Dat eerst het leidingnet
verbeterd dientteworden, zo-
als de oppositie aanvoerde, is
volgens hem dan ook niet
waar. Bovendien, aldus Hu-
eck, als dathet geval is, heeft
hetvorigeBC ook gefaald om-
dat ook aan de verbetering
van het leidingnet niets ge-
daanis.

Roy Louis
WlLLEMSTAD—Hetgiste-

ren aangekondigde Jazz-
concert van de Roy Louis
JazzEnsemble moest wegens
vertragingen bij de
luchtvaart uitgesteld wor-
den. De musici die moesten
aantreden waren op Aruba
blijven stekenen zijn paslaat
's avondsnaar Curacao over-
gekomen.

Het concert is nu verplaatst
naar 14 juni (vanavond). De
plaats van handeling, aanvan-
gstijd en toegangs prijs zijn het-
zelfde gebleven. Dat is dus: thea-
ter De Tempel (Wilhelmina-
plein), negen uur 's avond en de
entree bedraagt tien gulden per
persoon.

Marta Wilson, de manager
van de gebroeders Louis, zei het
jammertevinden dateenvertra-
gingbij de luchtvaartertoe heeft
geleid dat hetconcert uitgesteld
moest worden.

Vanavond dus definitiefeen
éénmalij concert van het Roy
Louis JazzEnsemble. Met mede-
werking vanEddie Samson(pia-
no), Pepe Gonzales(gitaar), Tur-
ry Russel (drums), Elmer Louis
(percussie) en Roy Louis (bas).

COMMENTAAR

Markt
HETISEEN SCHANDE dat21raadsleden, parlementariërs

die het volk vertegenwoordigen, zich als kleine kinderen
gedragen tijdens een openbare Eilandsraads- vergadering.
Het is een schande datde voorzitter van devergadering als
een schoolmeester de raadsleden constant terecht moet
wijzen.

De afgelopen, dagen heeft de bevolking weer het 'genoe-
gen' mogen smaken om naar een openbare Eilandsraads-
vergadering te luisteren. Eenieder diezelfs maarkorte tijd
de radio aan had, kon al horen tot welk laag niveau onze
politici zijn gedaald.

Eenopenbare raadsvergadering met slechts één agenda-
punt duurt al dagen. Uren die veel beter besteed kunnen
worden door deraadsleden en gedeputeerden, gaanverlo-
ren. Niet alleen met oeverloos gezwam, maar veel erger
nog, met een lage wijze van politiek bedrijven.

De raadsleden vallen elkaarpersoonlijk aan en beschul-
digen elkaarover enweervan politiekespelletjes, eigenbe-
langen en corruptie. Daarbij is allang het eigenlijke agen-
dapunt uit hetoog verloren. Eenzakelijk debat is met deze
raadsleden kennelijk niet meer mogelijk.

Triest is ook datvele raadsleden het lef hebben om het
niveau van de vergadering aan de orde te stellen. Daarbij
wordt al te gemakkelijk de schuld op de andereraadsleden
afgeschoven. Alskleine kinderen brengen ze naarvoren dat
'de ander was begonnen.

De vergader-regelswordenzodanig omgebogen datzelfs
daar misbruik van gemaakt wordt. Een raadslid mag bij-
voorbeeld, alshij of zij zich persoonlijk voelt aangevallen,
onder denoemer"persoonlijk feit"protest aantekenen.De
raadsleden die daar gisteravond veelvuldig gebruik van
maakten, moestendoor devoorzitterregelmatig onderbro-
ken worden, omdat zy op hun beurt anderen aanvielen. De
voorzitter had dehamer continu in dehand omraadsleden
dievöör hun beurt spraken, tot de orde te roepen.

Als alle raadsleden inderdaad, zoals gisteren doorvelen
isgesteld, een vergaderniveau prefererenbovenhetgeen de
laatste tijd wordt geproduceerd, zullen zij dehand ineigen
boezem moeten steken.Alle 21raadsleden zullenzelfmoe-
ten oordelen of hij ofzy als eenrepresentatieve vertegen-
woordigervan hetvolk mag worden verschouwd.

Indien datgeenzoden aan dedijkzet, kan ervoordeze21
raadsleden misschien een 'bijscholings-cursus' Worden ge-
organiseerd waarinhenduidelijkwordtuitgelegd wat dere-
gels zijnvan vergaderen en datdeStatenzaalgeenmarkt is.

Cursussen voor basisonderwijs

MEYER TRANSPORT

Telefoon 614766 Polarisweg

WILLEMSTAD-Sedukalor-
ganiseert de komende tijd een
aantalcursussen en 'workshops'
voor de school- hoofden, omdat
dieeen centralepositie hebben in
hetonderwijs. Eenvan hun taken
is onder andere het leiden van
hun onderwijs- personeel. Drs
Henri Vijber is op defoto aan het
woord tijdens een workshop over
hetontwikkelen van een leerplan.

OM UW REIS AANGENAMER
TE MAKEN, ZAL

MADURO & CURIELS BANK N.V.
VAN 15 JUNI T/M 15 JULI

BIJ AANKOOP VAN

TRAVELERS'
CHEQUES

GEEN ADMINISTRATIEKOSTEN
IN REKENING BRENGEN!

IHj Goede reis en prettige vakantie!

E9MADURO & CURIEUS BANK N.V. ,

3AMIGOEDINSDAG! 4 JUNII9BB

r^SCHOENÊST^
t voor heren en dames komplete nieuwe yr

|ftf sortering naar de laatste mode ■
\J tegen redelijke prijzen. -L

tnOUl*T^\ Wij accepteren ook bonnon. Jom/terdom /tore 1
tGomezplein-Breedestraat Nassaustraat

Curacao Aruba m

Local Top Ten PC-Clones
1. The Standard Turbo - 1 D
2. The Standard Turbo - 9
3. The Standard Turbo - S
4. The Standard Turbo - 7
5. The Standard Turbo- 6
6.The StandardTurbo - 5
7.The StandardTurbo - 4
8. The Standard Turbo - 3
9. The StandardTurbo- 2

1 D.The StandardTurbo- 1

We only sell nr. 1
For information:

- excl. distributor
Scharlooweg 104 boven.
Phone: 611954 Fax: 616714.

WO6NSDRGAVOND-15 JUNI '

***** * * ********
"SMIKKELEN EM SMULLEN IN HET
BELLE TERRACE RESTAURANT"

***************

1
Dit keer presenteren onze chefs:

W 'Tropicalseafood Salad
" Ham Salad with Pasta
"EggRoyale with fine Herbs i >\ * Chicken soufflewithcucumber _ ° fi"^}^,

' 'Salad"BelleTerrace" (j.O £2 *fl** V. O*fish Paupiettes ina light lime sauce /^ k__a_lfew' n
' CreamyVeal Fricassé 117/4^WM(W
" Gratinated BeefSirloin £( vS*s^}SSsg|fj
"Garden Fresh Vegetables (=^^fg&3s!&sl
'Bouillon Potatoes Ti. . _~' ■■ i- '
*French Rice _fe_|/^s_« Home made Bread V___/ f T//i" Chocolate -Truffle Cake <_P>l_7 s*-*s filÈtu* Lychees Marinated in Brandy __ Jjmfe&J I fuEi

********** n-ii.mgQz) flitLive-Music: _ liiiiiiiiHfelKiiillLJlNariachis Soils ._,]■ mm»/i///muai_u_iiuuiLutïiïïuua
& (SAvila cßeach_cHptel
*■ Penstraat 130 - Willemstad

Reserveringen: tel.: 614377



Tel, 26008 S^KT^TS? Tel-:26*>B

TP ui il id PaarrienDaaistraatlo

Ongemeubileerd woonhuis in Malmok, bestaande uit: 3 slaapka-
mers, 2 badkamers, voorporch, ruime zit, eetkamerenkeuken, en
bijkeuken. Minimum 2 jaarcontract,per 1 augustus beschikbaar.
Nadere Informatie: tel.: 26008.

On July 1,2 and 3the fltor
ARUBA

CONCORDE
HOTELCASINO

★★★★★
will be organizing a

" BACCARAT TOURNAMENT "
Inscription fee is : $ 500.00
Buy-In fee : $1000.00
Prizes will total $ 100.000based on the amount of participants.
On July2, we shall be presenting the Great-

" RAPHAEL "
One showonly, in our Grand Ballroom at 6:00 PM.

Dress : Formal
Entrance fee : Fis. 75.00 per person

$ 150.00perperson, includes a cocktailpar-
tywith hot& cold hors d'oeuvres and a mini
bar on eachtable.

WATER- EN ENERGIEBEDRIJF
ARUBA

ANUNCIO GENERAL
Gerente di WEB, den cuadro di e maneho pa cobra e
cuentanan di awa atraza,ta participana e Pueblo diAru-
ba en general lo siguiente:
Turcuenta di awa atraza di e abonadonan bao Categoria-
TarifaB ("ConsumoyBouwmeter") incluso e cuenta diApril
1988 mester ta paga pa dia 15 di Juni 1988 ("Uiterlijke be-
taaldatum April 1988).
Turcuenta di awa di Maart 1988ydi April 1988 atraza di e
abonadonan bao Categoria-Tarifa-A (Consumo Domesti-
co) mester ta pagapa dia 15Juni 1988("Uiterlijke betaalda-
tum April 1988").
Entrante dia 16 di Juni 1988 WEB ta cuminsa desconecta
meternan di awadi e abonadonan diamboscategoria, cv no
a paga.
Di acuerdo cv e stipulacionnan vigente e.o. tur cuenta di
awa atraza mesterkeda cancelao aregla naOntvanger pro-
me cv bolbe conecta e meter.
Paconecta e meter atrobe mesterhaci un peticion y pagae
suma stipula di f. 15,-- pa coneccion na WEB. (Wede-
raansluiting").
W.E.B. no ta garantizacv por pone e meternan aki atrobe
ariba e mesun dia cv nan a serkite.
Alavez sea asina bon di tenecuenta cv pagonan viabanco
ta alcanza WEB despues di3 é 5 dia.

Water- en Energiebedrijf
Director W.E.B.

ing. A.C. Yarzagaray.

ARAJBAD^iLY ■ENTERTAINMENT
v___*___ DESIGNED TO BE DIFFERENT

(^ufjgMWjffS We «re the most popular CHsco andentertainment
complex In Aniba. Our sound pound»and our lights

\_o_h___trfflr delight.

_-_j/ De beste Pizza haait U bij ______ _. —— j^

V^ <£o/_xire PiZaE/=\
AWAY TEL.: 33541 MUM )

De topnightclub Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. - )

m
Floating Restaurantma

(onder nieuwe directie)
zeer verzorgde rijsttafel.
Open 11.00- middernacht.
Happy Hour 6.00 - 8.00 Ta-
ly Wever.

® GOLDENTULIP )
ARUBACARIBBEAN )
RESORT & CASINO V

fANDANOONIGHTCLUB /
proudly presents: )

VEGASLATINO |
Ace. by our swinging House- <
bandFerrari. /
dailycurtain time 10.30p.m. (

except Mondays. )

I Club open from 900p.m. till 2:00a.m. /

Cover charge show-time $7.50 min.2 drinks per person I
For reservations please call 33555 \

Feest... jubileum...verjaardag... verloving, enz. \
Dat viertook U natuurlijk in " {
WIJHEBBENOOK ''^£kï2'

CATERING SERVICE. CAT^^mm !
\ phone: 32040

"-C—^p_-_*vxji.>'-g„«_-^. '**"'v "*■" o'stadaruba i
—____~■-.__ ■CT ~~J Zondag:gestoten. . (

HetRestaurant metSurinaamse allures, )
zonder pretenties. )

Boulevard Theatre j
H I

Today 8.15 Today 8.45 <'BARFLY* 'EDDIE MURPHYRAW <comedy 18 yrs. comedy 18yrs. J

Drive-In . BABYBOOm
Today at 8.30 comedy 14yrs <

«■^^^^^^^_i___*__ _- __. __^

VERZEKEREN BIJ FATUM
Al 40 jaareen goede Arubaanse traditie. Met een I ■ WF^J^P _TfHpersoneelsbestand van 41 medewerkers met -~^w* P-^Qwmm*"
gemiddeldruim 12 dienstjaren hebben wij een PPSgOT^T Jf \l S_P* * iÉroiLenorme ervaring opgebouwd, hetgeen ons gebracht Js^TUi I ilheeft tot de positie van grootste ff' U II W
verzekeringsmaatschappij op JÏJI t?!'^- —- ■-- -HAruba. Juist deze deskundigheid, CAT"! lA/1 T^wiS "" ■*"' i '"i 'Ijj i_J l Ikwaliteit en service geven ude rill lul _r^nF^^= _■zekerheid waar u op vertrouwt. IfTI will |_§K__^^lHPs 3m^ mÈÈhs.Raadpleeg uw verzekeringsagent. r-J ____B__B-?^Kw-3^
Die kent Onze mogelijkheden. Nationale Nederlanden f\f I

BWij bieden niet alleen het
ideale geschenk voor Vader

AAA/maar ook éL\3 /O
Korting.

Juweliersbedrijf
Nassaustraat 64 - Tel.: 24109-21020

/__i Pa__lli _^_.__t-?-_l :

*-***^^^ 11 _H **"*^*"**"»" I _Rf ■ ■■■

UmnévnWfr _T _^É

■DELICATESSEN --siß_-jfi ~*^i^i^i^■,,-,̂

I CHOCOLAT_r*»"■■'■fr1 'j'*'* 'k-Sü-i VOOR EENSPECIAAL CADEAU OP■ "pates ILiiVr^iv"ii'-"'Brri uAnconACI-ham irn\__| _ÉPJ. VADERDAG
I I_aef?od T_ -\ 1 Hy — OLD PARR■ PARTYSNACKS l,,^t _.- /**" A \/l A D I■ dieteticfood en CAVIAR —|El DlNO " GINO |I FIHARMS I

WÖBRQT^ERSLT^J

BANCO Dl SEGURO SOCIAL
ta participa na tur empleado, eu tin oportunidad
pa
HACICAMBIO Dl DOKTER Dl CAS
desde 1 te eu dia 30 di Juni 1988.
Pae cambio aki mester acudipersonalmente na
"SOCIALE VERZEKERINGSBANK", trece bo
cedulay vn "inschrijvingsformulier"cual taobte-
nibel serca bo donjo di trabao.

Oranjestad, 17 Mei, 1988.

Director di Banco di SeguroSocial
Francisco de P. Ruiz.

TECHNICAL - CONTRACTING AND
TRADING CO. N.V.

Gevraagd voor directe indiensttreding:
A) Uitvoerder Airconditioning

Terdegekennis hebbendevan diversecentra-
le airconditionings-systemen.
Opleiding: minimaal M.T.S. met 10 jaarprak-

tijkervaring.
Leiding kunnen geven aan tenminste 10 me-
dewerkers.
Optredende storingen kunnen verhelpen en
onderhoudkunnen plegen.
Eveneens bekendheid te hebben met het in-
stalleren van nieuwe A.C.-installaties.

B) Calculator - Tekenaar
Opleiding: M.T.S. werktuigbouw en/of

Gawalo*
Geheel zelfstandig sanitaire installaties kun-
nen uittrekken en berekenen middels de
bouwtekeningen.
Minimaal 5 jaar ervaring in een eensgelijke
funktie.
* Gawalo = Gas- water- en loodgietersoplei-

ding.
Evt. gegadigdendienenschriftelijkte solliciterennaar:
C.H.S. Technical Contracting& TradingCo.
N.V.
Sta. Marthaz/n
Aruba.I I

/tfük S E T A. RIjJg'TfT _f SERVICIO DI TELECOMMUNICACIONV\XjJw HENDRIKSTRAAT 20-22
ARUBA

BEKENDMAKING
De SETARzoektvooréénvan haarmedewerkers
een

REPRESENTATIEF HUURHUIS
indeomgevingvan Oranjestad, liefst ongemeubi-
leerd, vooreenperiode van2 jaar, tebeginnen per
1 augustus 1988.
Gelieve Uw correspondentie te richten aan:

Directeur SETAR
Enniabuilding
Oranjestad
onder vermelding:
Huurwoning.

f PORCH SALE
I Van alles en nog wat
I Spotgoedkoop

Isenl6juni
9.00 a.m. - 7.00 p.m.

Meiveld 55
Aruba.

s:
WAARSCHUWING
De commandantvan demarinierskazemeSavaneta maakt bekend dater op
dinsdag 14 juni 1988van 07.00 uur tot
15.00uur
een schoolschietoefening gehouden zal
worden ophetterrein Ananui, terwijl erop
woensdag 15 juni 1988van 07.00 uur tot15.00uuren op
donderdag 16 juni 1988var. 07.00uur tot23.00 uur
een gevechtsschietoefening gehoudenzalworden ophet terrein Californiê.Er zal geschoten worden metscherpe mu-nitie.Hetonveiligzeegebiedbedraagt 4000
meter.Het onveiliggebiedaanlandzijde zal
afgebakend worden met rode vlaggen en Iwaarschuwingsborden. J

VADERDAG 19 juni.._,---^.^ * * ' " J*_^_i_S_M_Kv:;:w

RADIO/CASSETTE
CC 11 75,-CC217105,-CC417180,-

-11 MUSIC CENTER cm 328 305"iÉli __H___Mfl____

B B^ GOLD S7a"■ B/W TV
BMR-2073 195,—H CETRONIC 13"9PBHBB^^7 COLOR TVH 495,-

H CETRONIC PORTABLE 6" COLOrHH TV & BAND RADIO ca m 590,- I
H VIDEO RECORDER^^^^gf-

_L. _____
-Sm_T_fl_T /"P?_^s\ I"ZftlllWt / r\_^__K\ ____]

__■
w unicon yS^^v ■

*■ "P.0.80x 389 Oranjestad Aruba 7 ’/’ /Al . ll\Havenstraat 32 Tel.: 21445/21145 l/////\\\_\\\Fergusonstraat 41 Tel.: 23555/33430 _______-*__J _è___kTomatenstraat z/n Tel.: 23555 W—Wk M MJ v. Zeppenfeldstraat 8 Tel: 46016/45635 '
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Tweede zege dit seizoen
Voorlaatste inning voor
Sorpresa winstgevend
. WILLEMSTAD — Sorpresa gooide gisteravond in de voor-
zatste inning de score om naar een 3-2 overwinning opBluettawks/Ray-O-Vac in delaatstewedstrijdvan detweederondejjande AA- klasse baseball- competitie. Het resultaat, amper
jjetweede zege in het seizoen, houdt geen directepositie- ver-sieringinvoor Sorpresa datdelaatsteplaats inneemt inpoll-'sB maarverschaft deploeg iniedergeval meeruitzichtopeenverbeteringvan haar positie in denaaste toekomst.
De achterstand van Sorpresa

g °P Alpha dat de derde plaats be-kt bedraagt nu namelijk slechts
j^nwedstrijd. PitcherRandolph
Mercera vervulde een glansrol
"> het succes van Sorpresa. Hij
*ierp de gehele wedstrijd enHond de tegenpartij slechts 4
«onkslagen toe. Voor Bluef|a wksstartteKenneth deLima.
"e Lima werd in de zevende in-jaag vervangen doorRoyston
""ivania die alsverliezende wer-
ter eindigde.

BlueHawksopendereeds in de

' slagbeurt de score op
llorikslagen van Payo Faneyte
*jö JerseyObispuenmaakteer in

zesde inning 2-0 van op een
van Emile Has-

kell . Verderdan dietweepunten
het Mereera de tegenpartij niet

komen. Na twee goedepogingen
(in detweede en zevende inning)
slaagde Sorpresa er uiteindelijk
in devoorlaatste inning integen
te scoren.

Hetkarwei werdin die ene in-

waarin Sorpresa en Alpha één
wedstrijd minder speelden dan
derest van de ploegen.

De standenlijsten zien er als
volgt uit:

POULE A
1. Pirates 8-2
2. Scorpions 7-3
3. Hawks 3-7
4. GK Stars 2-8

POULE B
1. Cats ...8-2
2. Indians 6-4

Onderrio

J*TGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Wd:tel.: 23425;SantaCruzenParadera:*": 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:J7020/48301;San Nicolas:tel.: 45906; Da-
_*a: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-Si.
"Oor brandgevallen, ongelukken of_e n of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

TELEAHUBADINSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
Program; 19.45Pa un Aruba mas sigur;
20.00 Telenoticias; 20.30 Alt: «Baby U
candrive mybaby»; 21.00Falcon Crest:
"Hattrick»; 22.00 Larry King show;
22.50 Showbiztoday (CNN); 23.00Mo-
ley Line (CNN); 23.30 Sports tonight
(CNN); 24.00 Sluiting.

WOENSDAG: 11.00Directe uitzendingvan de wedstrijdNederlandvsEngelandom het Europese kampioenschap;
18.00Thundercats; 18.30CNN interna-tional news; 19.30Smallwonder; 20.00Telenoticias; 20.30Bistaariba (live);21.15 Documentary: «Taking on the
World»; 22.00 Larry King show; 22.50
Showbiz today (CNN); 23.00 MoneyLi-
"c (CNN); 23.30 Sports tonight(CNN);24.00 Sluiting.

**" *»

KERSEN9-IGHT INFORMATION CENTER: dage-'ws geopendvan 07.00-20.00uur;na 20.00""winformaties via verkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
p-OOuurper daggeopend(alleen geslo-
**> van zondag 20.00 uur tot maandagmor-*n 07.00uur).

EIpKTER HORACIO ODUBER HOSPI-' AAL(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45'8.30-19.30 uur.

JONINGINWILHELMINA FONDS (tel.:
5*652/22817): informatiecentrumJ°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -*a*denbaaistraat 8 (boven).

FRANCAISE D'ARUBA: iedere
van 19.30-20.30 uur cursus voor

en van 20.30-21.30uurFranseJwatuur;dinsdagvan 20.00-21.00uur con-**'satielessen; woensdagvan 19.00-20.00rjjr cursus voor beginners- Colegio Aruba-jO.. lokaal 61/62.**euweFransecursusvoor beginners
g1gevorderden begint in september,

in cursus of lid-maatschap kunnen zich opgeven bij{Jarie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of
Dykhoff(28652).

FOWLING (Essoclub): 20.00 uur 'pre-IJ-'J'narnent bowling' i.v.m. internationaal"**nooivan declub- banen Essoclub.

J'OETBAL(AVB): 20.00uur Estrellavs Uni-
Lago Sportpark.,

woensdag
DIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt / mvrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan09.00-
-12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea)- dagelijksvan 08.00-12.00/13.00-
-16 00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat
75J San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij depraktijken in het Wit GeleKruis- ge-
bouw dinsdag10.00-12.00uur te Noord66,
tel ■ 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Koningstraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uurte Pampoenastraat 15,Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19 tel 23822;donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag08.00-10.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12 00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraakte makenvia tel.: 23145of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ninestijden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-
sen 12.00-13.30 uur 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 13.30-17.30uur
('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 geopend van 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00uur studiezaalopenvoor
publiek

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

VEEL BELANGSTELLING CONFERENTIE
Minister Mansur: toerisme moet in CBI-project opgenomen

CHIC '88 plaatst Aruba in centrum
toeristische belangstelling

ORANJESTAD—InhetAmericanaHotel gingmaan-
dagmorgen in aanwezigheid van ruim negenhonderd
vertegenwoordigers uit alleCaribische landen, deVere-
nigdeStaten,EuropaenLatijns-Amerika de 'Caribbean
Hotel IndustryConference 1988' (CHIC '88)officieel van
start Onder de eerstevan een batterij van vijfenveertig
sprekers gedurende de conferentie bevonden zich mi-
nister-president mr Henny Eman en de minister voor
Toerisme, Don Mansur, die uitvoerig ingingen op de
strijd die Aruba de afgelopen tweeëneenhalf jaarheeft
gevoerd om het toerisme op de goede weg te helpen,
waardoor Aruba overenige jarenmeer danvijfduizend
hotelkamers ter beschikking zal hebben. In het ArubaConcorde Hotel opende minister Don Mansur zondaga-
vond de grote hoteltentoonstelling die aan deze confe-
rentie is verbonden en waaraan dit jaareenrecord aan-
talvan 110 stands deelnemen.

De komende dagen zullen de
Caribische deelnemers in alle
toonaarden de verschillende fa-
cetten van hét toerisme naar het
Caribisch gebiedbespreken. Ve-
le experts zullen in forum- bij-
eenkomsten en workshops hun
standpunt laten horen en ditbe-
spreken met mensen die dage-
lijks het toerisme naar het Cari-
bisch gebied aan den lijve er-
varen.

De sociale activiteiten worden
nietvergeten. Zozal er alle gele-
genheid bestaan met Aruba zelf
kennis te maken via devele res-
taurants tot aan een minicarna-
val, dat donderdagavond op deBoulevard voor de grote hotels
wordt gehouden en waarvoor
grote belangstelling bestaat en
niet minder danvijftien muziek-
bands oforkesten hun muzikale

medewerking zullen verlenen,
Premier Eman en minister

Don Mansur spraken hun vol-
doeninguit, datdeconferentieop
Aruba kan worden gehouden en
dat de conferentiegangers van
nabij kunnen zien met welke
voortvarendheid op Aruba het
toerisme en alles wat daarmee
samenhangt wordt aangepakt.
Minister Mansur wees er als
eerste spreker op, dat alle in-
stanties op Aruba medewerking
verlenen om de charme van het
Caribisch gebied uittedragen en
te benadrukken, dat dit gebied
de juisteplaats is voor een ge-
slaagde vakantie.

Minister Mansur wees erop,
dat de cijfers over het eerste
kwartaal van dit jaar duidelijk
aangeven, datAruba op dejuiste
weg is en dat steeds meer toeris-
ten Aruba als hun bestemming
kiezen. Uitvoerig stond hij stil
bij de doorbraak op Aruba wat
betreft de hotelbouw die de ko-
mende drie jaren Aruba ruim
vijfduizend eerste klas hotelka-
mers zal geven.

AGRESSIEF
Deze uitbreiding zal niet al-

leen meer werk voor onze men-
sen en meer inkomsten voor de
economie betekenen, maar het
betekent ook dat men een regel-
matige bezoekersstroom naar
Aruba zal moeten aantrekken.
In verband hiermee wordt door
Arubaeen agressieve marketine

gevoerd om nieuwe bedrijven
aan te boren, temeeromdatAru-
ba met devijfduizendeersteklas
hotelkamers tot de leiders in het
Caribisch gebied gaat behoren.
"Aruba moet groot denken en
groot handelen in de toekomst",
aldus de bewindsman van Toe-
risme, die zijn waardering uit-
sprak dat tijdens de CHIC'88 al-
le facetten van het toerisme ter
tafel zullenkomen.

In ditverbandstondhij stil bij
het seminar 'The Europeans are
coming' en stelde dat honderden
jaren geleden bewoners van de
verschillende gebieden ditreeds
riepen toen de Europeanen met
hun galjoenen aan walkwamen.
MinisterMansur noemde hierbij
Christopher Columbus de eerste
bezoeker. Maaralles isnu gewel-
digveranderd en deEuropeanen
richten hun ogen steeds meer op
dezegebieden. "Wij moetenvoor-
bereid zijn hen teontvangen".

Na gewezen tehebben dat alle
gebieden van het toerisme moe-
ten leven, deedminister Mansur
het voorstel om met een geza-
menlijk verzoek aan de Ameri-
kaanse regering te komen om
het toerisme — gezien de groei-
endesector—te latenvallen on-
derdelijst vanprodukten en ser-
vices die onder het Caribbean
Basin Initiative- programma
vallen. "Ik ben ervan overtuigd,
dat wanneer deAmerikanen be-
reid zijn het Caribisch gebied te
helpen, ditdejuistewegzalzijn".

VERGOEDING
Directie en docenten vinden,

dat op grondvanhetfeit, dat het
om een examentaak gaat en de
APA-opleiders nooit deze schrif-
telijke examens hebben samen-
gesteld, hieruit noodzakelijker-
wijs volgt, dat hiervoor een ver-
goeding tegenover dient te
staan. Verwezen dientte worden
naar hetrechterlijke vonnisvan
27 april 1988 in het geval-MAO,
waarbij bepaald werd dat indien
leerkrachten examens dienen
samentestellen en ditinhet ver-
leden door externe personen of
instanties werden gedaan, dit
een verzwaring van de taak van
deleerkracht inhoudtenbetaald

moet worden
In tegenstelling tot de laag-

bij-de-grondse beweringen van
de minister, concluderen wij —aldus directieen docentenvan de
APA — dat deminister van On-
derwijs wettelijke regelingen en
een rechterlijke vonnis aan zijn
laars lapt.

Inmiddels isbekend geworden
dathet door deministervan On-
derwijs aangekondigde kort ge-
dingtegen deAPA-docenten, die
het examen tegen betaling wil-
len samenstellen, op donderdag
16 juniom negen uur zal dienen,
waarbij mrCarlos Herrera voor
deregering en mr Jimmy Cou-
tinho voor de docenten als
raadslieden zullen optreden.

*****LUXEMBURG — De EG- minis-
ters van Financien zyn het eens ge-
wordenover devolledigevrijmaking
van hetkapitaal- verkeer in Europa.
De vrees vanFrankrijken een aantal
landen dat de liberalisering de deur
openzet voor kapitaal- vlucht werd
weggenomenmet een clausule in de
richtlijn datdeministerszichvoor ju-
ni 89 moeten uitspreken over maat-
regelen om belasting- ontduiking te-
gen te gaan.

*****

Directie en docenten van APA:
Minister legt wettelijke
richtlijnen naast zich neer

ORANJESTAD — Directie
en docentenvan deArubaan-
se Pedagogische Akademie
(APA) verklaarden maandag—- in verband met de proble-
men ontstaan rond de ex-
amens van dekleuterleidster-
opleiding (KO3) — dat de mi-
nistervan Onderwijs wettelij-
ke regelingen en eenrechter-lijke vonnis aan zijn laarslapt
en dat diteenkwalijkezaakin
eenrechtsgemeenschap is.

Gesteld wordt, dat de in-
richting en examen- regeling
van dekleuterleidster- opleiding
van deAPA geregeld is inhetro-
de boekje bij 'Besluit opleding
kleuterleidster 1968' (Neder-
landse wetgeving). Daarin staat
inartikel37, lid 1)—-aldus direc-
teur en leerkrachten — on-
omstotelijk vast, dat het maken
van examens niettot detaakvan
deleerkrachten van deopleiding
behoort. Uit het feit, dat de ex-
amens van de APA al dertien
jaar lang in Nederland worden
gemaakt en vastgesteld staat
ook, dat het nooittot detaakvan
de leerkracbten_hf_ftbehoord.

DeAPA-directie/docenten ha-
'en aan, dat *^e dienst Directie

Onderwijs per brief dd. 17 mei
1988 akkoord is gegaan om dit
besluit van 1968 te blijven
hanteren nu dat Nederland de
examens nietmeeropstuurt door
de intrede van de nieuwe wet op
het basisonderwijs in Neder-
land. Dithoudt in—aldus direc-
tie en docenten — dat op grond
van artikel37 lid 1 men deAPA-
opleiders slechts kan verzoeken
om examenopgaven samen te
stellen.

GASTVRIJHEID SCHEPT KWALITEIT
VS-senatorzwaaitEman en medewerkers loftoe
Pahr van Wereld-toerisme: voor
2000verdubbeling reizigersaantal

ORANJESTAD —De Ame-
rikaanse Senator F. Guarini,
die de gastspreker was bij de
opening van de CHIC '88 en
reeds twintig jaarregelmatig
Aruba bezoekt, begon met
premierEman en Aruba gelu-
kwensen aan te bieden met
wat deafgelopen tweeëneen-
half jaar op Aruba werd be-
reikt. Een uitspraak diedoor
devollezaal van hetAmerica-
na Hotel met een applaus
werdonderstreept.

De spreker wees erop, dat
overal in het Caribisch gebied
prachtige stranden, uitstekende
wind en sfeer, kleurvolle zee en
prima service overheersen.
Daarom is het toerisme in het
Caribisch gebied een duidelijke
winnaar. Er is volgens de Sena-
tor geen populairdere bestem-
ming dichtbij de Verenigde Sta-
ten danhet Caribisch gebied.

De politicus, die vele reizen
naar elders maakte, stelde dat
het Caribisch gebied gebruik
moet maken van wat het ter be-
schikking heeft. Hij wees erop,
dat de produktie van suiker en
bauxiet verminderen, maar dat
het toerisme met de dag groeit.
In de Caribische regio werd vol-
gens spreker in 1987 een bedrag
van 5.6 miljoen dollar aan in-
komsten door toerisme verkre-
gen. In landen als de Bahamas,
Grenada en St Lucia zijn de in-
komsten zestig tot zeventig pro-
centvan toerisme.

GROOTSTE WERKGEVER
Hijwees erop, dattoerisme ook

in de Verenide Staten een win-
naar is en op dé tweede plaats
komt na de computers. Bij het
ontwikkelen van het toerisme,
aldus Senator Guarini, moet de
infrastructuur niet vergeten
worden. Hij ging dieper hierop
in, alsmede deandere inkomsten
dievan toerisme verkregen wor-
den. Met nadruk stelde hij, dat
men niet alle eieren in één
mandje moetleggen, maar dater
op de eilanden meer verschei-
denheid aan inkomstenmoetko-
men. Opdeeilandenvan deCari-
ben werken honderdduizend
mensen direct en driehon-
derdduizend indirect in de toe-
risten- industrie.

Uitstatistiekenblijkt, datvan
iedere 250duizenddollar, diebe-
steed worden aan eten, drinken
en inkopen, ruim honderd men-
senwerk hebben. Hierdoor is het
toerisme de grootste werkgever
op deze eilanden.

DUUR
In verhouding tot Europa

noemde Graham Todd, editor
van 'Travel and Tourism' in
Engeland, het Caribisch gebied
nogsteedsergduur.Hijzette aan
CHIC '88 uiteen, datDuitsland,
Japan en het VerenigdKonink-
rijk onder detien landen vallen,
die zestig procent van het we-
reldtoerisme verwerken. Teza-
men met de andere tien landen
verwerken deze landen totaal
tachtig procent van het we-
reldtoerisme.

Todd kondigde aan, dat ver-
wacht wordt dat het aantal toe-
risten voorjaar2000 verdubbeld
zal zijn. Ten aanzien van de lan-

gereizen, ondermeernaar de Ca-
riben, verwacht hij een toename
van 75 procent. Als de Cariben
kans zieneen procentvan de toe-
risten, die lange reizen maken,
tekrijgen, danbetekent dat een
toename van ongeveer een half
miljoentoeristen.

Spreker was de meningtoege-
daan, datvoor deEuropeanen de
Cariben nog steeds te duur zijn
en dat de Verenigde Staten de
eerste markt voor dezeregio zal
blijven. Desondanks wees hij er-
op, dat deEuropese markt voor
deCariben beter is dan de Ame-
rikaanse markt, omdat Europe-
anen langerblijven dan de Ame-
rikanen. Hij noemde Japan ook
een goede markt diegroeiendeis
en in 2000 Amerika zoukunnen
overtreffen, maar er moet wel
een goede marketing worden ge-
voerd.

KWALITEIT
De secretaris-generaal van

het Wereldtoerisme, dr Willi-
bard Pahr, die één der sprekers
was op CHIC '88, stelde zeer
duidelijkdat alleenmetgastvrij-
heid men kwaliteits- toerisme
kan scheppen. Hij wees erop, dat
toerisme — na de olie en auto-
industrie — de derde grote in-
dustrie van de wereld is, en de
laatste dertig jarensteeds blijft
groeien en een waarde betekent
van twee triljoen Amerikaanse
dollar.

Ook deze spreker was de me-
ningtoegedaan, datvoor het jaar
2000 het aantal reizigers op de
wereld verdubbeld zal zijn. Met
nadruk ginghij in ophet feit, dat
verschillende eilanden alleen
maar afhankelijkzijn van toeris-
me. Er moet grote verscheiden-
heid zijn en vooral de infrastruc-
tuur is van grootbelang. Toeris-
me heeft een opgeleide staf no-
dig, maar gastvrijheid kan niet
geleerd worden, dat moet erin
zittenen is mede debasisvoor de
kwaliteit van het toerisme.

Spreker was ervan overtuigd,
dattijdens de CHIC '88 vele pro-
blemen zullen worden bespro-ken en oplossingen aangedra-
gen, dochhijweeser wel opdatin
hetCaribisch gebied ookconcur-
rentie zal groeien en dat daarbij
de gebieden die debeste service
en prijzen bieden, het meestzul-
len profiteren.

Onrust in Americana hotel
FTA: eerst naar ministers
en morgen naar leden

ORANJESTAD — Van _tet
gesprek, datdeFTAvandaag'
met de Raad van Ministers
heeft over de gespannen toe-
stand onder de werknemers
van het Americana hotel —hethotel waarvanmorgen de
CHIC '88van start ging—zal
afhangen ofnu zonder uitstel
tot actiewordtovergegaan.

De werknemers zullen daaro-
ver morgen in een vergadering
beslissen wanneer het bestuur
verslag uitbrengt van het ge-
sprekmet deministerraad. Zoals
bekend dreigt deAmericana ho-
tel- directie, dat wanneer geen
toestemming wordt verkregen
voor sluitingvan hetcasino,men

.wel eens het gehele hotel zou
'kunnen sluiten, aldus verklaar-de deFTA.

Door de FTA en werknemers
worden deze uitlatingen als een
dreigement gezien, dat onder
geen omstandigheden geaccep-
teerd kan worden..De directie
zou zich bij deze uitlatingen be-
roepen hebben op de toezegging
door deoverheid, datdestijdsbij
overname/koop vanhethotel dit
"leeg" zou hebben overgenomen
wat personeel betreft, zodat de. directie zelf het personeel kon
aannemen en overeenkomsten
sluiten. De werknemers willen
nu zonder uitstel duidelijkheid
hebben in deze zaak die huntoe-
komst aangaat.

Kamer: CHIC-carnaval
geen reden voor vrije dag

ORANJESTAD — Uit een
verklaring van deKamer van
Koophandel en Nijverheid
Aruba blijkt, dat het geen
dringendereden is om denor-
malegangvanzaken op hetei-
land te onderbreken door
voor aanstaande vrijdag een
vrije dag afte kondigen voor
zover de dienst hettoelaat.

Het bestuur van de Kamer
vestigt er in een verklaring de
aandacht op, dat deKamer vele
telefoontjes ontving in verband
met dedoor deoverheidvoor vrij-
dag aanstaande — in verband
met decarnavalsparade voor de
CHIC '88 van donderdagavond— afgekondigde vrije dag. De
Kamer voelt zich verplicht zijn
standpunt bekend te maken.
Ook deKamervindt deCHICeen
belangrijk gebeurenvoor Aruba,

maar het is geen dringende re-
denom een dagvrijafte geven.

De Amigoe tekent hierbij aan,
datderegering een dagvrijafgaf
voor zover de dienst het toelaat.
Dit zal wel inhouden, dat aan-
staande vrijdag alle over-
heidsdiensten gesloten zijn om-
datde dienstditwel zaltoelaten.

ORANJESTAD—Zwemve-
reniging The Aruba Marlins'
houdt zijn jaarlijksebuiten-
dag opzaterdag 25 juni.

Hetvertrek is omnegenuurbij
Plaza Bolivar in Oranjestad
naar deBaby Beach in Seroe Co-
lorado,waar de ledentotzes uur
's middags opzwemmen, spellet-
jes, spareribs, kippepootjes,
hamburgers enzovoorts ont-
haald worden voor een gezellige
d**g.

Wega di Number
Aruba
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ORANJESTAD - Mongo
antamaria was zondagavond. grote man tijdens het Aruba
azz andLatin Music Festival,

waarbij zijn conga-spel de aan-
wezigen in verrukking bracht.
Voor hij naar hetElias Mansur
Ballpark ging, bezocht Mongo

antamaria

Santamaria (midden metjasj
zijnvrienden enbewonderaars indebar 'Flor de Oriente'vanPepi
deFreitas.
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ZAKENVARIA
LICORES ARUBA organ^eer-
de deafgelopen zes maanden een
California Wine- verkoopcam-
pagne onder het personeel van
hotels en restaurants. Als over-
winnaarskwamen uitdebus, Lu-
cia de Leon, van restaurant De

Olde Molen, en VelemaRas, van
Aruba Concorde Hotel. Als prijs
ontvingen de twee winnaars een
reis van een week naarCalifornia
waarzij de SebastianiVineyards
kunnen bezoeken.

Bij defoto: de twee winnaars
samen metLouis Posner, Clive
Faustin en GretaFigaroa van Li-
coresAruba.

Taylor bij opening CHIC '88:
Aruba voorbeeld voor
alle Caribische overheden

ORANJESTAD — Tijdens
deopeningvan deCHIC '88 in
het Americana Hotel hebben
verschillende sprekers lof ge-
bracht voor de wijze waarop
de Arubaanse regering de
toeristische plannen heeft
aangepakt. Alfred M. Taylor,
president van de Grand Bar-
bados Beach Resort, stelde,
dat ieder eiland in het Cari-
bisch gebied het voorbeeld
van de regering van Aruba
moet volgen, vooral omdat
steeds weer getoondwerdbe-
reid tezijn met departiculiere
sector samen te werken.

Ruim negenhonderd personen
waren bij deopeningin hetAme-
ricana Hotel aanwezig. Dr Rory
Arends trad als ceremoniemees-
ter op en introduceerde alle-
reerst deArubaanse vlag en het
volkslied. Daarna werden door
leerlingen van de Arubaanse
Dans- en Balletschool de vlag-
gen van de deelnemende landen
binnen gedragen.

Nadat minister Don Mansur
en premier mr Henny Eman
woorden van welkom hadden ge-
sproken, sprakhetAmerikaanse
Congreslid Frank Guarini een
positieve boodschap over de toe-
komst van het toerisme.

De eerste werkvergadering
had tot onderwerp 'The global
tourism puzzle and how the Ca-
ribbean fits in. Uitvoerig werd
over deze puzzel gediscussieerd.
Ook werd hierbij benadrukt het
belang om hettoerisme in deCa-
ribische regio op te voeren.

Gistermiddag werd gesproken
over de marketing alsmede over
dekleinere hotelsen hun proble-
men. Gisteravond werd deeerste
dagbesloten met een cocktail op
Aruba's nieuwste attractie: het
De Palm Island. Opmerkelijk
was daarbij, datAruba met deze

attractieeen geheelnieuw soort
van ontspanning voor de toeris-
ten brengt. Vandaag werden de
workshops voortgezet.

Intussen wordt hard gewerkt
aan de voorbereidingen voor de
minicarnavals- parade van don-
derdagavond. Inverband met de-
ze parade wordt de Boulevard
vanafdekruising Bubali tot Ho-
liday Inn vanaf zes uur 's mid-
dags voor alleverkeer gesloten.
Zij dieaan deparade willen deel-
nemen, kunnen daarvoor de
nieuwe Sasakiweg nemen, die
voor verkeer geopendblijft.

VRIJWILLIGERS
Het materiaal voor deze ge-

sproken tijdschriften wordt ge-
haald uit lokale, Antilliaanse en
internationale kranten. Mo-
menteel beschikt de Falpa over
vijftig vrijwilligers die de be-
richten opdegeluidsbandzetten.
Men heeftnogmeer vrijwilligers
nodig en belangstellenden kun-
nen zich in verbinding stellen
metdeFalpa-coördinatrice, Cor-
rie Neuman (tel.: 21687 of
45945) ofMaria Croes (33760).

Personen, die nietkunnen le-
zen of moeilijkheden hiermee
hebben,kunen zich op de Falpa-

tijdschriften abonneren t,
een zeer laag bedrag. Me.
zich opgeven bij eerder gen
de Maria Croes ofBetty Go
(21580).

HetFalpa- bestuur wordt mo-
menteel gevormd door: Vict
Mathilda(voorzitter),Livia Ec
ry (vice-voorzitste*-1» M
Croes (secretaresse), Vera Fell- jj
ciano (penningmeesteres), Irma 1
Sambo en Selvia Ellis (com
sarissen). ..

ORANJESTAD — De v
president van de groep 'Vrien-
den van het Caribisch gebied'
de Amerikaanse Senaat, Fra
Guarini, is op Aruba aangek
men. Hij is dehoofdspreker op
komende CHIC '88-bijeenkom<
welk vandaagofficieelvan j
ging. Op het vliegveld werd de 1
gast ontvangen door Alice van j
Romondt van deCoördinatie- a
deling van de minister-pres
dent, Wicky Schouten van Bi;
tenlandse Betrekkingen, Ala;
Peghoux, generaal manager van
het Concorde Hotel.

9juni
Meer vrijwilligers nodig voor
bladen visueel-gehandicapten
FALPA-lectuur: tien jaar

ORANJESTAD — Van-
daag herdenktFALPA (Fun-
dacion Arubano pa Lectura
Papia y Adapta) zijn tien-
jarigbestaan.

Menbegon toen zijngesproken
lectuur op de geluidsbandjes op

te nemen in het zusterconvent
aan de Torenstraat in San Nico-
las. De opnamestudio isnual en-
kelejaren gevestigd in de Natio-
nale bibliotheek in Oranjestad.
Falpa produceert ten behoeve
van de visueel gehandicapten
twee gesprokentijdschriften in
hetPapiamentu: 'Sinta' en 'Sin-
ta Special' en eentje in het En-
gels 'Soundtrack.

Technische bijstand Aruba
ORANJESTAD-Inhetka-

der van het Nederlandse
technische hulpprogramma
worden met ingangvan 25 ju-

Ni tot en met 31 juli twee
douane-experts uitgezonden
naar Aruba.

Dit voor het gevenvan ad1

zen aan de stuurgroep die zi
bezig houdt met de uitwerl:
van het in augustus vorig j;
uitgebrachterapport inzake
organisatie- onderzoek bij
douane. Het zijn de heren D.
Ooms, management docent bij
het Opleidingsinstituut van het
ministerievan Financiën in Den
Haag en H.R. Rodenburg, hoofd
van het bureau Douane en Ac-
cijnzen bij de directie- organisa-
tie van de Belastingdienst van
het ministerie van Financiën in
Den Haag.

Met ingang van 11 juli we
voor maximaal twee wekenha
Aruba uitgezonden, teneind.
adviseren over deopzet van een
systeem voor het keuren en
proevenvan hijs- en hefwerktui-
gen, ir M.A. Lagendijk, hoofd
van de afdeling Mechanische
Veiligheidbijhet directoraat ge-
neraal van de Arbeid in Den
Haag.

AMIGOE

JUSTRECEIVED:
DOOR HARDWARE & HANGERS
BOLTS, PULLS & BRACKETS
CORNER BRACES & SAWS
CHISELS & HACKSAW BLADES
HAMMERS & PVC CLAMPS
POOL PUMP PARTS
HAND TORCH & SILVER FLOW
BRONEFLOWS PROPANECYL.
PAD SANDER & PLANER
GRINDER/SANDER
W & W DRILLS
HAMMER DRILLS & CIRC. SAW
SINGLESPEEDSAWS
SCROLLERS SAWS
SANDER/POLISHER
ALUM. MOULDINGS
CLEAR & GREY LOUVRES

B.J. ARENDS & SONS
BRENCHIE'S HARDWARE
O'STAD & SAN NICOLAS
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UN TELEVISION: 26" Receiver/Monitor i'Jfwii)_fJ/
Stereo - Modelo 9908 f_pE__P WWW%b

UN VIDEO REC: Hi-Fi 4-Head - Modelo-5485
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DISFRUTADI UN GARANTIA EXCELENTE V
SERVICE DEPARTMENT CU TECHNICONAN PROFESIONAL

NA MARATHON SERVICIO NO TA UN DICHO, SINO UN HECHOÜ!

I —"^T""-"|

I \r^ I: Harbourtown, the exciting \
\ NEW RESORT {
" in the heart of Oranjestad, is now \
" ready to open up its first phase! ]

I AND WE ACE HIEING! j
" We need outgoingpeople, who speak good English, towork \
X in, with and for our Marketing department, from which there «

" are excellent career opportunities. j

" We offer: Good benefits :
I Base Salary I

Job Security "The Best Pay for the Best Person "
This is the career you have been looking for! I

I Call for an appointment NOW! I
Telephone 24222, between 9.00 a.m and 12.00 noon. "

j _tfEs4__ |
" HAlffiOUßlOWll the future Heartbeat of ARUBA. i
" SWAIN WHARF, ARUBA "

IJ FATUM ,\

Mederlanden f^g _JJ*MilH^^^«

óg|fe SE T AR

ARUBA
CONCORDE

HOTELCASINO
★★★★★

HOSTOFTH6

LU6LCOM6S VOÜ RND UUISH6S VOU

GREAT SUCCESS
i I

WTT. 1968 -1988 _a2^3ê

1 T IS

f PORCH SALE
I Van alles en nog wat
I Spotgoedkoop

15 en 16 juni
9.00 a.m. - 7.00 p.m.

Meiveld 55
Aruba.

: 4
WAARSCHUWING
De commandant van de marinierskazerneSavaneta maakt bekend dater op
dinsdag 14 juni 1988van 07.00 uur tot15.00uureen schoolschletoefening gehouden zal
worden ophet terreinAnabui, terwijl er op
woensdag 15juni 1988van 07.80 uur tot15.00uur en op
donderdagl6junll9BBvar.o7.oouurtot23.00 uur
een gevechtsschietoefening gehouden zalworden op het terrein Californiê.Er zal geschoten worden metscherpemu-nitie.Hetonveilig zeegebiedbedraagt 4000
meter.Het onveiliggebiedaan landzijde zalafgebakend worden met rode vlaggen en
waarschuwingsborden. J

BEKENDMAKING
WIJmaken hieronderbetaadLdit 1
ons spaarbankboek nummer 1
G-60004 als verloren is opge-
geven.
Eén maand na heden zal ge-
noemdboekalsverlorenworden
verklaard en daarvoor in
plaats een nieuw boek
afgegeven.

\^ ARUBA BANK HM.J
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Tweede zege dit seizoen
Voorlaatste inning voor
Sorpresa winstgevend

WILLEMSTAD— Sorpresa gooide gisteravond in de voor-zatste inning de score om naar een 3-2 overwinning op Blue
Hawks/Ray-O-Vacin delaatstewedstrijdvan detweederonde*an de AA- klasse baseball- competitie. Hetresultaat, amper
jtetweede zege in het seizoen, houdt geen directepositie- ver-Neringin voor Sorpresa dat delaatsteplaats inneemt inpou-e Bmaarverschaft deploeg iniedergeval meeruitzichtopeenverbetering van haarpositie in denaaste toekomst
De achterstand van Sorpresa

°P Alpha dat de derde plaatsbe-
bedraagt nu namelijk slechts

j-jnwedstrijd. PitcherRandolph
rfercera vervulde een glansrol
to,het succes van Sorpresa. Hij
*ierp de gehele wedstrijd en'tond de tegenpartij slechts 4jtonkslagen toe. Voor Blue
{fewks startteKenneth deLima.
*7 Lima werd in de zevende in-
ging vervangen door Royston
"rivania diealsverliezende wer-
ter eindigde.

BlueHawks opendereeds in de
perste slagbeurt de score op
""onkslagen van Payo Faneyte
*&Jersey Obispuenmaakteer in
«6 zesde inning 2-0 van op een

van Emile Has-
kell . Verderdandie tweepunten
«et Mereera de tegenpartij niet

komen. Na twee goedepogingen
(in detweede en zevende inning)
slaagde Sorpresa er uiteindelijk
in devoorlaatste inning in tegen
te scoren.

Hetkarwei werd in dieene in-
ning opgeknapt mede dankzij
een fout van shortstop Payo Fa-
neyte en 2 vrije lopen. Gregory
Reina en Richinel Maria teken-
den ieder voor een honkslag. De
eersterun werd opeenwild pitch
van Royston Privania gescoord,
de tweede op een grondbal in het
binnenveld en de derde op de
honkslag van Maria. Blue
Hawksbleefhet antwoordschul-
dig in zijn laatsteslagbeurt.

De eindcijfers waren: 3-7-4-
vbor Sorpresaen 2-4-1 voor Blue
Hawks. De wedstrijd vormde de
afsluiting van de tweede ronde

waarin Sorpresa en Alpha één
wedstrijd minder speelden dan
derest van deploegen.

De standenlijsten zien er als
volgt uit:

POULE A
1. Pirates 8-2
2. Scorpions 7-3
3. Hawks 3-7
4. GK Stars 2-8

POULE B
1. Cats 8-2
2. Indians 6-4
3. Alpha 3-6
4. Sorpresa 2-7

De derderonde gaatvanavond
van start. In dezeronde wordt al-
leen binnen de poules gespeeld
zoals dat het geval was in de
eerste competitie- ronde. In de
eerste wedstrijd van de derde
ronde komen vanavond RoyalScorpions en Groot Kwartier
Stars tegen elkaar uit.Scorpions
won zowel in de eerste als in de
tweede ronde van GK Stars en
wel met respectievelijk 17-5 en
14-4, beide keren dusvia k.o.

Wintrechtszaak
Cruijffbetaalt
geen belasting
BARCELONA — Een

inBarcelonaheeft
J*enegenjaaroude aanklacht
{«gen Johan Cruijff wegens
belasting- ontduiking ongeg-
rond verklaard.

Het hof nam aan dat Cruijff,
als speler bij Barcelona eenvermogen verdiende, in de me-

ning verkeerde, dat zijn salarisbelastingvrij zou zijn. Die con-
structie was evenwel onaan-
vaardbaar voor de Spaanse be-
lastingdienst.

Reden waarom vorige Week
via derechter werd getracht de
jjchterstalligebelasting ten be-
drage van bijna twee miljoen
Euiden alsnog op Cruijff te ver-
alen. De rechter was het daar

J*ietmee eensen sprak de nieuwe
*rainer vanBarcelona vrij.

JuanaMorto biedt
sportplannen aan
.SAN NICOLAAS - De
J'Portcommissie van JuanaMor-
f° heeft aan deminister van Pu-
b«eke Werken, drs Frank Booi,
?en tekening overhandigd van
?et sportcomplex te Weg

en Juana Morto.Mariene Wilson overhandigde
en ander aan minister Booi
waardering voor de mede-

werking dievan debewindsman
ondervonden in verband

!J*et de sportplannen te Juana
Morto. Bij de overhandigingwa-
*en andere leden van de
kportcommissie aanwezig.

Panama bedankt voor eer

Plaats domino-WK
is nog niet bekend

ORANJESTAD—Het staat
nog niet vast waar en wan-
neer het wereld- kampi-
oenschap dominovan ditjaar
zal plaatsvinden. Zoals be-kend zal de veelvuldige kam-
pioen Old Parr Aruba op dit
kampioenschap vertegen-
woordigen.

Het domino-kampioenschap
is geprogrammeerd om dit jaar
in Panama plaats te vinden. De
voorzitter van de Internationale
Domino Federatie heeft donder-
dag uitPuerto Rico latenweten,
datPanamé het wereld- kampi-
oenschap nietmeerzalorganise-
ren vanwege deproblemen in dat
land. Na Panama is PuertoRico
het land, dataan debeurt komt
om het kampioenschap te orga-
niseren, dochvolgens devoorzit-
tervande Internationalefedera-
tie is Puerto Rico niet zo
geïnteresseerd om deze ver-
antwoordelijkheid op zich te
nemen.

Er zal nagegaan worden of
Venezuela, dat dit jaarvoor het
eerst aan ditkampioenschap
gaat deelnemen, de organisatie
op zich zou willen nemen. Bij
weigering van Venezuela zal de

Dominicaanse Republiek wor-
denbenaderd. Dit land beschikt
niet over demiddelen om tekun-
nenreizen en deorganisatie van
het wereld- kampioenschap in
hun land zal de Dominicanen
economischer uitkomen. Hetwe-
reld- kampioenschap domino
wordt ieder jaar in oktober/no-
vember georganiseerd.

Op 26 juni
triathlon

ORANJESTAD—Voor het
derde achtereenvolgende
jaarorganiseert IDEFRE op
26 juni een triathlon met als
sponsor hetAruba Concorde
Hotel.

De belangstelling zal dit jaar
aanmerkelijk groter zijn danvo-
rig jaar: Curagao schreefreeds
met twintig atleten in,Venezue-
la met zeventien en uit Surina-
me kunnen er vier, terwijl in-
lichtingen werden gevraagd
vanuit Colombia, Nederland en
Sint Maarten. Tot 16 junikan op
Aruba bij IDEFRE worden inge-
schreven. Dit jaarkan ook deel
worden genomen in een estafet-
te- equipe. Deze start om zeven
uur 's morgens.

Alle deelnemers ontvangen
een T-shirt en een herinnerings-
medaille. Bij IDEFREzijn ande-
re bijzonderheden in een folder
verkrijgbaar.

RCA-BUBALI
Zondagmiddag trok RCA aan

het langste eind tegen Bubali
door met 1-0 te winnen. Deze
tweeploegen stondengelijkopde
voorlaatste plaats met vijf pun-
ten. Door de overwinning staat
RCA nu alleen op de vierde
plaats met zeven punten en is
Bubali alleen op de voorlaatste
plaats gebleven metvijfpunten.
Het RCA- doelpunt werd in de
eerste helft al in het net gejaagd
doorRafael Vanegas.

In delaatste minutenmoesten
beide pleogen het verder met
tien spelers doen toen Eric File
(RCA) en Chai Tromp, dieelkaar

te lijf gingen,van hetveld wer-
denverwijderd.

Deze twee uitslagen brachten
de volgende wijzigingen op de
standenlijst: Estrella 10punten,
Dakota 9,La Fama8,RCA 7,Bu-
bali 5, en Universal 3 punten.

Morgenavond wordtin hetLa-
go Sportpark de wedstrijd
Estrella - Universal gespeeld.

In 89 nog meer deelnemers verwacht

Hi Winds-wedstrijd
succesvol verlopen

ORANJESTAD — De zeer
geslaagde2e Aruba Hi-Winds
Pro-Am- windsurf- kampi-
oenschappen, dat in alle op-
zichten die van vorig jaar
overtrof, werd zondagavond
op het De Palm Island beslo-
ten met de prijsuitreiking en
een afscheidsfuif metmuziek
van Musical Time.

De grote winnaars waren de
Spaanse broer en zuster, Björn
en BrittDunckerbeck bij de pro-
fessionals en Nick Anderson
(VS)bij deheren-amateurs. Nick
Anderson werd in herenkampi-
oen in zowel jibeslalom alsspeed
slalom. Na hem volgden in deze
categorie: Don Bowers, Brian
Gore, James Buderus, David
Gladstein, Carlos Garcia, Fredd
Boss, Marcel van der Schoot
(Aruba), Jason Bridies en Brian
Talma,voor watbetreft deeerste
tien, 11. Kurt Schumacher, 12.
Gerard van derLaan, 13. Sergio
Mehl, 14. MartinBrink, 15. José
Dabila, 16. Andy Angulo, 17.
Chipi Grunwald, 18. JoshAngu-
lo, 19. John Paul Nagel, 20.
AgustinPlordi.

AMATEURS
Bij de heren amateurs (boven

32 jaar)werd Pieter Zweers (Ne-
derland) eerste in speed slalom
en David Stanger eerste in jibe
slalom.PieterZweers werdover-
all winner, gevolgd door: 2. Da-
vid Stanger,3. PatrickTurner, 4.
Bob Murrary, 5. Curtis Muncie,
6. AlexGaviglia, 7. Morris Fried-

man (Aruba), 8. Gerald Sica, 9.
Bryan Harms (Aruba), 10. Frits
bus, 11.Arie-Jan Bakker(Cura-
cao), 12. Greg Stenger, 13. John
Philips, 14. SteveLee.

In dezecategoriewisten Fried-
man en Harms van Aruba zich
tussen deeerstetien teplaatsen.

Bij twee eredivisie-wedstrijden

Vijf maal rood
ORANJESTAD — De voet-

bal- liefhebberskregen inhet
weekeinde twee wedstrijden
te zien diemet dezelfde score
eindigden. Estrella won za-
terdagavond met 1-0 van La
FamaenRCA zegevierdezon-
dagmiddag met eveneens 1-0
opBubali.

Het winnende Estrella- doel-
punt werd zaterdagavond vier
minuten voor het einde door
Denchi Werleman gescoord. Op-
vallend in deze wedstrijd waren
de zes kaarten, die
scheidsrechter Hubert (Porois)
Tromp uitdeelde aan het adres
van de Estrella- ploeg. Een rode
kaart kregen de spelers Hubert
Perez, Felix Geerman,KeesRas-
mijn, terwijlDavid Dubero,Aiky
Croes enFrancisco Weller de ge-
le kaart te zien kregen. De
laatstetweezijn de leidersvan de
ploeg, die vanaf het reserve-
bankje hunmisnoegen uittente-
gen de beslissing van de
scheidsrechter een door Hubert
Perez gemaakte doelpunt af te
keuren.

Zoffmanager
bij Juventus

TURIJN — Dino Zoff, de
vroegere doelmanvanhetIta-
liaanse voetbalelftal, is be-
noemd tot manager van Ju-
ventus. De legendarische
doelman, diein 1983zijn loop-
baan alsvoetballerbij Juven-
tus beëindigde, isdeopvolger
vanRino Marchesi.Zoffwerd
vooral aangetrokkenvanwe-
ge zijn grote populariteit bij
de aanhangvan Juventus.

Zoff maakte deel uit van het
Italiaanse elftal, dat in 1982 in
Spanje wereldkampioen werd.
Hij speelde 112 interlands; de
laatste elfjaarvan zijn carrière
kwam hij uitvoor Juventus. Tot
voor kort was de 45-jarige Zoff
trainervanhetOlympischelftal.

Juventus heeft een teleurstel-
lend seizoen achter derug. De
door het Fiat-concern gefinan-
cierde ploeg uit Turijneindigde
in de serieA als zesde. Ten koste
van plaatsgenoot Torino werd,
na het nemen van strafschoppen
in een beslissingsduel, een
plaats in het UEFA- bekertoer-
nooi afgedwongen. Zoffkrygt de
zojuist met voetbal gestopte deoud-international Gaetano Sci-
rea als assistent.

PROFESSIONALS
Bij de heren professionals

werd Björn Dunckerbeckkampi-
oen met 1300 punten (final
points van 4.1, en discard 5:0).
Op de tweede plaats volgde Ne-
vin Sayre, dekampioen van vo-
rig jaar, 3. Anders Bringdal, 4.
Phil McGain, 5. Agujera, 6. Rap-
hael Salles, 7. Robby Naish, 8.
Patrice Belbeoch.

In de damescategorie (overall
amateurs) gingEdith Trepanier
met deeersteplaats strijken. Zij
won de speed slalom en Katey
Robbillard won de jibe slalom.
Hier was de volgorde: 1. Edith
Trepanier, 2. Katey Robbillard,
3. Tanda Henrick, 4. Heleen
Bongers (Aruba), 5. BrigittePal-
stra (Aruba), 6. Cindy Ohm, 7.
Linda Wright, 8. Julia deRuyter
(Aruba), 9. Alexandra Osterholf
(Sint Maarten), 10.Amy Nuttal.

Bij de damesprofessional werd
Britt Dunckerbeck (Spanje)
kampioen met 1330 punten (fi-
nale points van 2.8 en discard
11.8).Hierna volgden: 2. Natha-
lie Leleivere, 3. Anick Graveli-
ne, 4. Nathalie Simon, 5. Angela
Cochran, 6. JanetLenaburg, 7.
Carol-ann Alie, 8. Martine van
Soolingen, 9. Barbara Kendall,
10.Nathalie Siebel.

De verwachting zijn— nu de
2e Hi-Winds-wedstrijden achter
derug zijn — dat voor volgend
jaar de belangstelling, die dit-
maal al aanzienlijk toenam tot
240 deelnemers, nog groter zal
zijn. Dit vanwege de indruk die
debuitenlandse surfersvanAru-
ba zullen meenemen: een
vriendelijkeiland, met gastvrije
mensenen eenwind geschikt om
tewindsurfen het hele jaardoor.

In eenzijdige wedstrijd

Marlboro slaat Aruba
Video Center k.o.: 11-1

SAN NICOLAS — Het tref-
fen tussen debaseball- koplo-
pers is maandagavond niet
geworden wat er van ver-
wacht werd. Marlboro bleek
wederom te sterkvoorAruba
Video Center (AVO, welke
ploeg een 11-1 knockout- ne-
derlaag te incasserenkreeg.

Het werdeeneenzijdige verto-
ning vanaf de derde inning toen
Marlboro aan zijnopmars begon
enwinnendepitcher FrankKoek
deVideo-battersvolkomenin be-
dwang wist te houden.

De 1-0 voorsprong van
Marlboro in de tweede inning
wist Video Center een inning
verder ongedaan te maken door
de stand 1-1 gelijk te trekken.
Doch ditwasook alles watVideo
Center aan offensiefhad meege-
bracht. In de derde inning werd
het3-l,in devierde inning5-I,in
de zesde inning 7-1 en in de ze-
vende inning 11-1 voor
Marlboro.

Deknockout werdeen feit toen
in deze zevende inningRudney
Lopez een three-run homerun
voor Marlboro sloeg.FrankKoek

hield het Video- offensief op
slechts twee hits en werd win-
nende pitcher.Roque Wester, de
startende pitcher van Video
Center, kreeg de nederlaag op
zijn naam.

Marlboro was goed voor elf
runs, tien hits en één error, ter-
wijl Video Center éénrun, twee
hits en viererrors maakte. Pier-
reRichardson (Marlboro) was de
beste batter met drie hits in vier
beurten.

Woensdagavond wordt in het
Lago Sportpark de wedstrijd
Golden Tulp Thrillers -Richmond gespeeld.

Reis gerust |
met
CTC travel
tel: 616811

Onderricht van sportleiders r^l SINGER
ÜT _« sta- Rosaw©g 68

V%l| CL» Siberië 5a Tera Cora
mihó kalidat, na mihó preis!

© IAkademia di Komputer
Information Technology Center

COMPUTER WORKSHOP
voor scholieren

SCHOLIEREN OPGELET:
De Akademia di Komputer organiseert in de
grote vakantie alweer een computer
workshop speciaal voor jullie.
Duur : 6 weken (2 lessen per week)
Aanvang : maandag 4 juli 1988
Kursusgeld: ’1.150.-
Er zijn speciale lessen voor scholieren die ai
iets van computers afweten.
N.8.: Aan dedeelnemersdiealle lessen heb-

ben gevolgd wordt een getuigschrift
uitgereikt.

Informatie en inschrijvingen:
Akademia di Komputer
Irenelaan 3
Tel.: 73048
Maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 v.m.

3.00- 6.00 n.m.

WILLEMSTAD-Recentelijk
haakte de directeur van het

instituut voor opleiding
"dn sportleiders, CIOS te Over-
heen, Ben Verkerke, zijn op-
wachting bij minister drs Stan-
ley Inderson in diens hoedanig-
heidvanminister vanOnderwijs
eiCultuur a.i., tevens belast met
tport- aangelegenheden.
Bij deze gelegenheid wareneveneens aanwezig JosAriz, do-

cent te Sittard,Kurt Willems,
sOortleider, afgestudeerd aanhet
CIOS en lid van de testcommis-
sie, HubertD. Jansen, hoofd van
de Servisio diDeporte iRekreas-
*on diKórsou, (SEDREKO).

Verkerke bezoekt de Neder-
landse Antillen in verband met
de testen die gegadigden uit de
yederlandseAntillen voor deop-
leiding tot sportleider dezer da-
Sen afleggen.

Foto: v.l.n.r. Jansen, Willems,
Verkerke en minister In-

derson.

&ffik^s Grandioze /^ÊLÈ^3m^" Vakantie - Campagne <M^m&

De hoofdprijs zal bestaan uit:

Eenreis voor defamilie
(4 pers.) mcl. hotel

voor 1 week naar BISNEYWBRLB |
De campagne looptvan' 15 junit/m 31 augustus. Ouders, kom met Uw kinderen naar onze zaken op
Promenade - Otrobanda- Punda enBoekhandel Eddine en overtuigt Uzelfvan deenorme sorte-
ring schoolenvrijetijdsartikelen waarmee U Uwkinderen gezelligen educatiefkunt bezighouden
in dekomende vakantie.

Speciale kortingen en speciale offertes, waarbij U een lot ontvangt om mee te kunnen doen.
Haal voor alle details even de folder, in huis, dieverkrijgbaar is bij alle van Dorp-Eddine zaken.

Elke vrijdagKoopavond tot 9 uurbij Promenade
y"1 v metextrakortingen en specialeoffertes diealleen

/^_J] geldig zijn tijdens deKoopavond.
van IQJorp «

[ edldline n.v. net even iets beter.' J
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Winnaars Hi Winds Aruba

ORANJESTAD- Zus Britt
en broer Björn Dunckerbeck uit
Spanje, degrote winnaarsvan deAruba Hi-Winds Pro-AM

windsurf- kampioenschappen.
Brittwonin dedames-pro-klasse
enBjörn bij de herenprofs.
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PBA WORLD TOUR 1988 PBA WORLD TOUR 1988
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CURACAO ISLAND GOVERNMENT

MADURO & CURIEL'S BANK N V

**Tq%< Internationale

<^^^Ê) wedstrijden

Zeilers VEEL $Ut\sEs
enPLEZIERIGE DAGEN

toegewenst.

P\ REFINERIA
Sllo ISLAcCURAZAO) S.A.

Welcome and

<^pß| GOOD LUCK

Wishing all the participants of the
Curacao Open International

WindsurfChampionship
HappySailing.

beach
?;i?1

a
4rt^ LutherK,n9B,vd-

!3§L WINDSURFERS
Wy wensen Ü alien
VEEL SUKSES en

sportieve dagen toe

111111lantilliaansG
WHWBFOOU/CFij n.v.

1

Programma
Curacaose Open Windsurf

kampioenschappen

6.00 p.m. - 8.00 p.m. Races - Seaquarium area
12.00 a.m. - 4.00 p.m. Happy Hour - Poolside Princess Beach Hotel

8.00 a.m.- 9.00 a.m. Captains Meeting
10.00 a.m. - 4.00 p.m. Races
8.00 p.m. - 1.00 a.m. Midweek Sailors Party at the Princess Beach Hotel

(with surprise performances)

8.00 a.m.- 9.00 a.m. Captains Meeting
10.00 a.m. - 4.00 p.m. fl Qces

6.30 p.m. -10.00 p.m. CurQCQO Sjght Seejng Tou_
djnner

jm^jjnKTim —
8.00 a.m. - 9.00 a.m. Captains Meeting

10.00 a.m.- 5.00 p.m. Races
High School Water Volleyball Tournament

6.30 p.m. - 8.00 p.m. Happy Hour at the Princess Beach Hotel
9.00 p.m.- 12.00p.m. Neptune-Night

fcf.V_H;U7_VJ.UIJ._,:,iI. ___=—_=_____—_______■ i
___-_-___-_____^^^^—,

8.00 a.m.- 9.00 a.m. Captains Meeting
10.00 am. - 5.00 p.m. R aces and Beach shows

Strongest Man Contest2.00p.m. - 5.00 p.m. Presentation ofTanga contestants9.00 p.m. - 2.00 a.m. Disco night/discotheque (Bus transport will be ar-
ranged)

8.00 a.m. - 9.00 a.m. Captains Meeting
10.00 a.m. - 5.00 p.m. Races and Beach Shows

Tanga Contest
Quiz UUinners presentation
Surprise Sunsetshow

7.00 p.m. - 8.00 p.m. Sailors Fare well dinner
8.00 p.m.- 11.00 p.m. CLOSING RWfIRD C6R6MONV
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American League:

Ntimore Orioles - Detroit Ti-
lers 6-4, ClevelandIndians -To-No Blue Jays 8-6, New York
fankees - Boston Red Sox 12-6,
[jhicago White Sox - Minnesota
fwins 4-1, Milwaukee Brewers -Nttle Marmers 3-1,Kansas Ci-
tyRoyals - CaliforniaAngels5-3.

JINUS MICHELS: hardop mijmeren over spelers ats Nees kens, Suurbieren VanHanegem

NationalLeague:
E'ttsburgh Pirates - Chicago
.Übs 8-0, Philadelphia Phillies -[tontreal Expos 5-2, New YorkNs- SaintLouis Cardinals 2-1,
F*u Diego Padres - San Franci-
F> GiantB 7-3, Houston Astros -

Braves 6-5.

SPORT AGENDA MALTA AMSTEL
OWLEN
'"ttacor Bowling Club, Chuchu-
*fg)Jongslijden: maandag t/m donderdag
JJ 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
Jl16-00 uur tot na 02.00uur;zondagvanaf"■OO uur.
SCHAAKVERENIGING CURACAO
J*du_ 0 Plaza)

** maandagavond om 20.00 uur gele-
"flneid tot schaken.
pHAAKVERENIGING JANWE

diBario Janwé)

*8 zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
J|*aklesen -trainingvoor de jeugdvanaf 7

POSITIEVE PERS-REACTIES VOOR ORANJE
Italiaansepers als enige negatief
Van Breukelen: "We zijn onverdiend
onderuit gegaan, maar zo is voetbal”

L DEN HAAG—Dealgemenereacties over dehetduelNeder-
jr*d- Sovjetunie zijn allemaal in detrant van: Nederland was
i^ter,maarvooral DassajevhieldOranjevanscorenaf.Alleen
j"de Italiaanse pers was men niet zo lovend over hetNeder-

fföds spel.Ook deOranje spelerszelfvonden datze 'pech' had-
|tleQ gehad en duidelijk sterkerwaren.

*ran__ Rijkaard stak met kop
jijlschouders boven 21 andere

topvoetballers uit.Het
?°cht nietbaten, dat Nederland
S? uitblinker van het duel in

eUlen kende. De Sovjetunie
er met de punten vandoor,

Ü* liet Rijkaard even zien hoe je
spits van het hoogste niveau

JJals Oleg Protassov zonder
foppen in bedwang houdt.
JWaar dat telt allemaal niet.
ijhebben verloren. Dat is hetj-kngrijkste van vanavond. En

doetzeer,want we waren ge-
hoon beter dan deRussen. Je ge-
'°oft toch niet dat diezich zo te-
rugtrekken als ze beter waren

"^ wij. Dan houdenze debal en
pan ze er overheen. Dat
Machtsverschil buiten ze dan
Neven uit.Maar we hebben ze
seel5eel weinig kansengegeven. En

eWedstrijd in handen gehad."
Dat wasmeer danRijkaard, in

geldigevorm na een seizoen
?at voornamelijk kommer en
j*el bracht, had verwacht. "Ik
/.eD al dieverhalen overonsfavo-
r&zijn aangehoord. Ikbeluister

fnet argwaan. Wij zoudener
*?1evenoverheen lopen. Nou, ik
/Jst al voor de wedstrijd dat er
/*e_ éénploeg is waar jeweleven
Jj*Je gemak van wint. We zijn
§et deneus op defeiten gedrukt.
?et positieve van vanavond
jP&dikons veldoverwicht. Als je

|^eKussen kunt vastzetten, dan
l er echt wat aan de hand. Je
J^t danzeggen, we hebben te-
st!!. feenSoeieRussische ploegge-
,Peeldj we hebben ze vastgezet,aosen gehad maar niet ge-
-o^°rd. Daarom hebben we met
i *" verloren. We moetennu twee
y661* winnen. Althans daarga ik

uit. Ik reken nietopresulta-van andereploegen. Ik gauitan onze eigenkracht."

...FRANK RIJKAARD: "We
hebben verloren, en datdoetzeer"

JOHNBOSMAN
sJj°hn Bosman was suf ge-
Pee^kapot gesprongen enruw
l"jgezet in zijn gevechten in

«art van de verdedigingvan
jj Sovjetunie, waar hij kennis
j£aakte met de onverzettelijke
°eznetsov en deopmerkelijke

lgjnger Michailitsjenko. "Die
Vali **keime ****" Dat is een aan-
85|jer van Kiev, een geweldige
Jv^er.Ikkreeg kramp tegen het
*de, zo zwaar was het. Ik heb

C^avond" nietgescoord, wij heb-
Oh? n*e* gewonnen, dus ben ik

Maar ik heb er wel. les aangedaan. Telkens benik
om verdedigers

j mnderen, zodat deballen voor
Roeten van Koeman of Wou-
t~rs zouden vallen. Dat iseen
J*keer gelukt. Verder had ik
geinig gelukmetpositie kiezen,

lie» »at ons gewoonweg niet

Bosman was net als Rijkaard
l^uigd geraaktvan demoge-
' JKheden, die er waren om van
tl, Sovjetunie te winnen. "Na-
VeMk' Je voelde het in het
l 'o. Diewarenbangvoor ons. In

rust is tegen ons gezegd, date best watmeerdurfinons spel
sÜa ten leggen. Dat hebben we
Ipaan. We roken de winst.
§ aarwekregen debal er niet irn, .^Wamen ook te weinig voor-
sten van de achterlijn. Of we

straksmeer langsde grondmoe-
ten spelen? De Engelse verdedi-
gers zijn anders dan de Sovjets.
Diehielden dielaatsteman,Khi-
diajatoelin, ver achter. Enge-
land heefttwee centrale verdedi-
gers op één rij. Dat geeft meer
kansen."

HANS VANBREUKELEN
Kansen zijn schaars in hetin-

ternationale voetbal. Nederland
kreeg er met hetreusachtige vel-
doverwichtnog geen vijf. "Vyf',
stelde doelman Van Breukelen
desondanks. "Dat was hetresul-
taat van ons spel maken. Daar-
van moet jeer twee achter die
doelman schoppen. Als jezegt,
datdie Dassajev zo goed was dan
herinner ik jetoch even aan die
ballen diehij losliet. Nee, jemoet
scoren uitzon overwicht als wij
vandaag hebben gecreëerd. En
dat hebben we niet gedaan. De
zuinigste ploegheeft gewonnen.
Wij zijn onverdiend onderuit ge-
gaan. Zo is voetbal.

De Sovjetshebben als 'misiles'
gecounterd.Die balvanRats was
te hard. Echt, na zon nederlaag
als vanavond kan ik plotseling
meevoelen metLeo Beenhakker,
toen hijmetRealvan onsverloor.
Voetbal kan zo onrechtvaardig
zijn. We hebben dewedstrijd ge-
maakt. Maar de Sovjetunieheeft
gewonnen. Als we woensdag te-
gen Engeland verliezen kunnen
we naar huis."

RUUD GULLIT
Ruud Gullit, devolgenszijnco-

ach licht teleurstellende aan-
voerder van het Nederlands
elftal, wilde maandag vooral de
rust bewaren. "We moeten die
nederlaag tegen de Sovjetunie
nu van ons afzetten. Het was de
beste wedstrijd van hettoernooi,
maar het werd wel 0-1 voor de
Russen. We moeten nu voorko-
men datwein paniekraken.Eris
niet slecht gespeeld, er is alleen
niet gescoord. We hebben vol-
doende mogelijkheden gehad.
Het ontbrak óns aan agressivi-
teit. Vooral bij de hoekschoppen.
Het is gebeurd, net zoals het de
Engelsen ook is overkomen. We
zullen heus niet veel gaanwijzi-
gen in de ploeg. We gaan vooral
vandeeigenkracht uit. OfEnge-
land nu wel of niet met Hoddle
komt, maaktmij niet uit", aldus
de Nederlandse vedette, die een
open wedstrijd tegen de Engel-
sen voorspelde. "Nederland zal,
netals deEngelseploeg, opwinst
spelen. Ik heb vertrouwenin een
goedresultaat."

ITALIAANSEKRITIEK
Uitgerekend de Milanese pers

leverde maandagmorgen de
felste kritiek op deprestatie van
het Nederlands elftal. "Het eni-
ge datde Hollandse spiers lieten
zienwas voetbal zonderkracht",
schrijft de Corriere Delia Serra,
dekrantuit deplaats van de club
van Gullit, Marco vanBasten en
Frank Rijkaard. "De Russen
speelden soepel en haalden het
Nederlandselftaluit zijnritme."

Een andere Milanesekrant, Il
Giornale, scheerde Oranje en
Engeland over één kam. "Twee
favorieten op hun nummer ge-

zet", aldus de trant. "De Britse
derby was voetbaltechnisch ge-
zienbijzondermatig. Ook deont-
moetingtussen detanks uitRus-
land en de tulpen uitNederland
was niet hoogstaand", vervolgt
dekrant enigszins bloemrijk.
Maar: "Een gelijkspel was meer
opzijn plaats geweest."

DeDeense perswas milderge-
stemd. "Nederland - Sovjetunie
was eenwedstrijd, die demiddel-
maat ontsteeg", zegt Berlingske
Tidende. "Niet inhet minst dan-
zij één speler, deRussische doel-
man Dassajev, die de absolute
uitblinker van de avond was. De
eerste helft was teleurstellend.
De Sovjetunie kreeg daarin niet
eenkans. Na derust lietenbeide
teamszienin staat tezijnvoetbal
van hoog niveaute spelen."

De krant Politiken sluit zich
daarbij aan. "De Russen speel-
den de eerste helft defensiefen

puur op hetresultaat. Kort na de
rust toonden ze meer initiatief."
DetFri Aktueltvindt: "DeSovje-
tunie is zeer verrassend uit de
startblokken gekomen. Er werd
in hoog tempo gespeeld en de
combinaties waren goed. Neder-
land was echter de beste ploeg,
maar slaagde er niet in de kan-
sen tebenutten."

TURBO'S
De turbo's scoren tot nog toe

honderd procent. Ze hebben alle
vijfraces gewonnen en de succes-
volle coureurs sturen aan op een
eerlijke verdeling van de buit.
Senna bracht de tweede winst
achter zijn naam. Prost, die on-

danks zijn 31 Grand Prix-
-overwinningennogaltijd wacht
op zijn eerste hoofdprijs in
Noord-Amerika, won de overige
drie.

Voor 80.000 toeschouwers
nam Prost dankzij een blik-
semstart de leiding over van zijn
ploeggenoot, die de snelste was
geweest in de training. In de
haarspeldbocht van de achttien-
de ronde spoedde Senna zich
naar de koppositie om die niet
meer af te staan tot definish na
69ronden.

Spelenderwijs degradeerde
het leidende duo de tegenstand
totprogramma- vulling. De Ita-
liaan Alessandro Nannini, aan
wie goede kansen waren toege-
dicht, moest al in deelfde ronde
naar de kant vanwege proble-
men met de benzinedruk. Het
laatste restje spanning werd
weggehaald door het uitvallen
van Berger, deenige die tot nog
toe enigszinshet spoorvan Prost
en Sennahadkunnen volgen.Na
24 ronden was het exit voor de
Ferrari van decoureur uit Tirol.

Strijd was er eigenlijk alleen
tussen derivalen Nelson Piquet
(Brazilië) en Nigel Mansell
(Engeland), de laatste winnaar
van de Grand Prix in Canada
(1986). In dat duel in de marge
was regerend wereldkampioen
Piquet met de vierde plaats ui-

teindelijk de beste, maar dat
dankte hij aan het uitvallen van
Mansell. De Brit heeft dit sei-
zoen nog geen enkele keer de fi-
nish gehaald.

Ue uitslag van de Grote Prijs
van Canada is(304,29 km):
1. Senna(Bra, McLaren-Honda):
1 uur, 39 minuten en 46,618 se-
conden. 2. Prost (Fra, McLaren -Honda): op 5,943 sec;3. Boutsen
(Bel, Benneton -Ford): 51,409.

Opeen ronde:
4. Piquet (Bra, Lotus-Honda); 5.
Capelli (Ita, March - Judd).

Optwee ronden:
6. Palmer (GBR, Tyrrell- Ford);
7. Warwick (GBR, Arrows - Me-
gatron); 8.Tarquini (Ita, Coloni-
Ford).

Op drieronden:
9. De Cesaris (Ita, Rial - Ford);
10. Alliot (Fra, Lola -Ford).

Er vielen 12 coureurs uit.
De stand voor het wereldkam-

pioenschap is nu:
1.Prost: 39; 2. Senna: 24; 3. Ber-
ger: 18; 4. Piquet: 11;5. Alboreto:
9; 6. Warwick: 8.

0-0-0-0-0
VOETBAL /BRUSSEL — Club
Brugge heeft de Super Cup in
België gewonnen. De landskam-
pioen won in het Heizel-stadion
voor 10.000toeschouwers met 1-
-0 van Anderlecht, de bekerwin-
naar."

DUITSE PERS
De populaire pers in West-

Duitsland oordeelde maanda-
gochtend vrij positief over het
Nederlands elftal. Express zei:
"Reuzekansen warenervoor Ne-
derland, maarDassajev redde de
zege voor de Sovjetunie. Rats
brengt Holland in nood." De
krant ging met bondscoach Ri-
nusMichels nogeven terug in de
tijd. "Hij was op vertrouwd ter-
rein in Mungersdorf. Net als in
zijn tijd bij I.FC Köln moest hij
met een nederlaag van het veld.
Oranje had echtertenminste een
punt verdiend."

De Westduitse Zeitung zei:
"RuudGullittoverde maarkorte
tijd. De Sovjetunie toonde in de
tweede helft zijn counter-
kwaliteiten. Het was een tempo-
rijk en technisch hoogstaand du-
el, waarbij Nederland de toon
aangaf."

Bild sprak in superlatieven:
"Nederland begon als een we-
reldkampioen, maar werd ge-
veld dooreenbliksem-inslagvan
Rits-Rats. Het was desondanks
het beste EK-duel tot nu toe.
Woensdag wordthet voor Neder-
land tegen Engeland alles-of-
niets."

KANTTEKENINGEN
Terugkijkend kwam hij met

twee kanttekeningen.
"Qua veldspel deden we het

goed tegen de Sovjetunie, maar
ze dorsten ietsteweinig, metbal
en zonder bal. Durf is nu een-
maal een kwaliteit, die verbon-
den isaan hetbelangvan dewed-
strijd. Zon eerste wedstrijd,
waar veel over is gesproken,
geeft dan nog eens een extra di-
mensie in dat spanningsveld.
Mijn ploeg heeft te lijden gehad
van dieangst. Als ze scoren, dan
wordthetbeter, maardatvaltnu
niettebewijzen. Nublokkeerden
ze. Met watmeerdurfenwatvrij-
er spel hadden we die Russen
echter onder druk kunnen
zetten."

In de slotfase schakelde Ne-
derland in de jachtop de gelijk-
maker over op krachtvoetbal,
maar van het te lieve soort vol-
gens de bondscoach. "Je slaat
dan deopbouw over. Dat hefthet
gevaar van balverlies op het
middenveld en de daarmee ver-
bonden counter op. Gullitheb ik
ook uit het centrum gehaald en
oprechts gezet, omdat de opeen-
hoping van spelers te groot werd
in het strafschopgebied.

Met Van Basten, die jein de
voeten kunt en moet aanspelen,
krijg je gevarieerder spel. Maar
datkrachtvoetbal van Neder-
land had harder gemoeten. De
scheidsrechter had de mooiste
dag van zijn leven. Hij had het
juist heel moeilijk moeten heb-
ben. Moeten dubben over gele
kaarten en vrijetrappen.

Eén speler van ons (Rijkaard)
schoot op een gegeven moment
de bal zelfs over dezijlijn, omdat
er een Rus geblesseerd op de
grond lag. De Sovjetuniehadzelf
de kans gehad om diebal buiten
de lijnen tewerken omzo verzor-
ging mogelijk te maken, maar
deed dat niet. Dan speel je toch
door", aldus de coach, die bij zo-
veel onschuld hardop droomde
van mannen alsNeeskens, Suur-
bier en Van Hanegem, die tegen
de defensief ingestelde Russen
echt 'oorlog" zouden hebben ge-
maakt.

Michels zag maandag voor-
namelijk mentale tekortkomin-
gen binnen zijn ploeg. Voetbal-
technisch mankeerde er volgens
hemnauwelijks ietsaantegen de
ploeg van de Sovjetunie, diever-
dedigen tot een nieuw cultuur-
goed hebben verheven.

Overheersing turbo's McLaren eenfeit
Senna wint voor Prost
Grote Prijs van Canada
MONTREAL — De Brazili-

aanse Formule 1-coureur
Ayrton Senna heeft zondag
op hetcircuit Gilles Villeneu-
ve in Montreal deGrote Prijs
van Canada gewonnen. Zijn
ploeggenoot Alain Prost uit
Frankrijkwerdtweede,zodat
de overheersing van de
McLaren-bolides intactbleef.
De Belg Thierry Boutsen
werd in een Benetton derde.

voorspelbaarheid en verve-
ling karakteriseren het huidige
Formule 1-seizoen.In hetlaatste
jaarwaarin Prost en Senna mo-
gen profiteren van snelle turbo-
motoren, zijn hun McLarens op-
permachtig. Bovendien zag het
duo zondag in Montreal de be-
langrijkste concurrent, de Oos-
tenrijker Gerhard Berger, zater-
dag uitvallen. Na vijf GP's lijkt
decompetitie in de snelsteauto's
al grotendeels beslist. Prost ver-
hoogde zijn puntentotaal tot 39,
Senna volgt met 24. Berger is
nog altijd derde, maar heeft pas
18WK-punten.

Michels over verlies tegen Sovjetunie:
Gebrek aan durf en hardheid
ook oorzaak van nederlaag

BENRATH—De analyse van denederlaagtegen deSovjetu-
nie was voor de Nederlandse bondscoach Rinus Michels niet
persoonsgericht In hetzonnetje, datboven deRijn en hetaan-
palende hotel Rheinterrasse hing, wees Michels vooral op de
algemenetekortkomingenbinnen hetNederlandselftal, datin
het Oranje-gekleurdeKeiden dehoge verwachtingen in ieder
geval niet in een positieve score had weten om te zetten. Het
gebrek aan durfen hardheid waren de60-jarige bondscoach
het hardst gevallen.

Over de inzetviel niets tekla-
gen. Ook waren er geen taken
verzuimd, slechts een enkele in-
dividuele kracht (Gullit, Koe-
man en Bosman) was onder zijn
mogelijkheden gebleven.

"Er is dan ook geen reden het
mes in de opstelling te zetten.
Woensdag beslis ik over het
elftal, dat tegen Engeland
speelt, maar er zijn echt geenre-
volutionaire veranderingen op
komst", zo keek devan de ergste
kater weer opgeknapte Michels
vast vooruit naar het duel van
woensdag in Dusseldorf tegen
Engeland, dat beslist over de
lengte van het Nederlands ver-
blijf in West-Duitsland.

VLEUGELSPITSEN
Ook de vleugelspitsen Vanen-

burgen Van 't Schip, die te wei-
nig de achterlijn haalden, kre-
gen1er nietvan langs.

"Wij moeten niet tezwaar aan
het vleugel-probleem tillen. Ve-
le landen maken zich daar hele-
maalnietdrukmeerom.Die spe-
lenmet twee spitsen en die moe-
ten het verder maar uitzoeken.
In ons concept vormt het pe-
netreren van devleugelseen on-
derdeel van het spel, maar echt,
de tijd van dertigvoorzetten per
wedstrijd is voorbij."

Volgens Michels is het toer-
nooi er qua voetbalbeleving
slechts interessanter op gewor-

den door de nederlaag van Ne-
derland. "De druk wordt alleen
maar groter. Wemoeten nu twee
keer winnen. De interessante
vraag is: watkunnen deze spe-
lers onder deze omstandighe-
den? De overwinning van ler-
land op Engeland geeft ons nu
voordeel. Er moet door beide
ploegen gewonnen worden. An-
derskun jenaar huis. We gaan
niet op een gelijkspel spelen,
want daar hebben we normaal
gesproken niets aan. De Engel-
sen doen dat ook niet.

Italianen zouden het wel ge-
daan hebben, die denkenvan we
zien wel hoe het zaterdag loopt.
Nee, wij moeten met twee pun-
ten uit Dusseldorf terugkomen.
De technische staf doet er alles
aan om voor woensdag weer een
ploeg neer te zetten." Op de
vraagofdatmet devaardige Van
Basten in plaats van de voor-
namelijk met dekop krachtige
Bosman zal zijn, wilde Michels
geen enkele aanwijzingkwijt.

Michelskan met degrote aan-
hang, die Nederland in de
Westduitse stadions vergezelt,
nauwelijks de geliefde speelstijl
voor deuitwedstrijden hanteren:
langbalbezit enafwachtentot de
opdringende tegenstander een
kans biedt. Nederland speelt
thuiswedstrijden in het buur-
land. De nederlaagtegen deSov-
jetunie had te maken met de in-
ternationale voetbalwet, dat de
verdedigende tegenstander met
een tegenstoot vaak deoffensie-
ve thuisploegaftroeft.

"De stijl zoals de Italianen die
hebben ingevoerd geeft vaak
meer succes. De aanvallende
{iloegen, Denemarken, Enge-
and en Nederland, hebben ver-

loren. Maar ik wil daarbij wel
aantekenen datdeEngelsennor-
maal gesproken niet verliezen.
Die hebben zes kansen laten lig-
gen. Wij hebben tegen een nog
verdedigender ingesteld elftal
toch ook mogelijkheden gehad.
Wehebben goedgespeeld enver-
loren.Dat is bitterder dan slecht
spelen en verliezen. Daar kun je
wel vrede mee hebben. Maar
nogmaals, Nederland speelt om
kansen te creëren, waar andere
landenvoetballen omdietevoor-
komen."

Van der Velde wintpuntenklassement
Breukink achter Hampsten
tweede in Giro d'ltalia

VITTORIO VENETO —
Achter de eerste Amerikaan-
se winnaar van de71e Ronde
van Italië,Andy Hampsten, is
Erik Breukink in de
eindrangschikking tweede
geworden achter de tweede
grote Amerikaanse wegren-
ner, die in Europa een grote
Klassieker op zijn naam
schreefna GregLemond.

De uitblinkers in deze Giro
hebben recht op extra hoge
startgelden in de criteriums we-

gens geleden ontberingen. Hen
bleef werkelijk niets bespaard.
Het was deafgelopen drieweken
in Italië gloeiend heet en bitter
koud. Derenners puften en bib-
berden, alsze nietgevangen wer-
den in demonstratiesofmassale
valpartijen.

De 71e Giro d'ltalia kende
geenerbarmen, had allesinzich.
Dramatiek en heroiek, ont-
luistering en triomfen, on-
rechtmatigheden, combines,
stakingen en ook een -ingetrok-
ken- dopingsschandaal.

In die ambiance groeide Erik
Breukinknaar 'Zoetemelkse' po-
pulariteit.

De 24-jarige modelcoureur,
vorig jaarderde, deed als eerste
Nederlander in deze eeuw een
gooi naar de overwinning. Hij
naaide er alles uit, kwam dicht
bij derose trui, maarhad depech
in de zwaarste Giro sinds jaren
iemand tegen tekomen dietwee
jaar ouder en ietsje beter was:
Andy Hampsten, begenadigd
klimmer uit Columbus, Ohio.

"Ik ben tweede", berustte
Breukink in eindhalte Vittorio

Veneto, "meer zat er niet in. Ik
heb er alles aan gedaan, ben ook
niet geconfronteerd met pech.
Hampsten was op de beslissende
momenten eenvoudigbeter."

Johanvan derVelde werdvoor
dederdekeer (1985 en 1987) win-
naarvan hetpuntenklassement.

EINDSTAND GIRO
De eindstand van de 71e Giro

d'ltalia is:

1. Hampsten (Vst): 97.18,56 (een
gemiddeldevan 36,788km/uur);
2. Breukink (Ned): op 1,43; 3.
Zimmermann (Zwi): 2,45; 4. Gi-
upponi (Ita): 6,56; 5. Chioccioli
(Ita): 13,20; 6. Giovanetti (Ita):
15,20; 7. Delgado (Spa): 17,02; 8.
Winnen(Ned): 18,14; 9. Tomasi-
ni (Ita): 27,01; 10. Vandelli(Ita):
27,02; 14. Alcala (Mcx): 40.09;
57. Van Vliet (Ned): 1.48,15;65.
Van derVelde(Ned): 1.56,27;66.
Van Orsouw (Ned): 1.57,15; 69.
Lubberding (Ned): 2.05,19; 79.
De Rooy (Ned): 2.15,33; 105.
Lammerts (Ned): 2.58,24.

Er hebben 125 renners de
eindstreep gehaald.

'Hart zegt ja, verstand nee'
Marvin Hagler stopt

met boksen
RAVENNA — Marvin Hag-

ler, de Amerikaanse oud-
wereldkampioen in het mid-
dengewicht, stopt met
boksen.

De immer kaalgeschoren
Amerikaan maakte dat in Ra-
venna, naafloop van het gevecht
om dewereldtitel in het midden-
gewicht (WBC-versie), waarin
zijn halfbroer Robbie Sims op
punten verloor van de Italiaanse
titelhouder Sumbu Kalambay,
bekend.

"Mijn hart zegt ja,maar mijn
verstandzegt nee", zei Hagler in
een televisie-interview, dat
rechtstreeks naar de Verenigde
Statenwerd uitgezonden. "Ik wil
dering verlaten in bezit van al
mijnvaardigheden, gezond en er
ook nog een beetje goed uit-
ziend", aldus Hagler. "Ik stop

met boksen en ga de film-
business in."

De 34-jarige Hagler vertelde
dat het besluit hem niet ge-
makkelijk was gevallen en dat
hij nog steeds een nare smaak
heeftvan dedubieuze nederlaag,
die hij ruim eenjaar geleden in
zijn laatste gevecht tegen Sugar
Ray Leonard leed. "Het doetmij
nogsteedspijn. In mijnhart weet
ik dat ik die partij had gewon-
nen. Misschien komt het nog
eens tot een revanche maar dat
kan nogheel lang duren. Ik moet
ook aan mijntoekomst denken."

Voor de nederlaag tegen Leo-
nard had Hagler gedurende elf
jaargeen partij verloren. In to-
taal bokste hij 67 partijen, waar-
van er twee in een onbeslist ein-
digden. Hij verloor drie ge-
vechten.
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§ ESPKMLYFORDAD I
|P Voor de vaders «H
SP die alles al hebben <X
|p vindt U tóch nog <$$
§2 een geschikt, apart en V|

origineel kadobij H

§ |
K 3E3oyEcuryweg6* EJj^

ook voor minder dan een tientje!

~lp¥ëS§ VOOR VADERDAG 19 JUNI
"rU"" heeft n.

LA BONANZA OTROBANDA
eenprachtige sortering

VADERDAG CADEAUX
"ué*.»-.».*./.-- (K/t :*exTi-*_

Lederen portemonnees \ l a^Xx \ , tt ,

"PennestontJaardv.a.’.s.9s (/<cWt l X^/ .HThI'Fan's voor slaapkam ren auto HA»T vIA/^ Sleutelhangers
* A„»nrt-*"in-r vLV ' _X^ Grammofoonplaten, cassettes en etui sAutostofzuiger V-V .^

voor grammofoonplaten en nog vele
\s^ andere geschenken.

LA BONANZA OTROBANDA
al 72jaarUw vertrouwd adres.

[a la»a rlmarilla N:
lJL]ffil <5 100 YEARS J^
Jj^ïi VADERDAG AANBIEDING
Bij elke aankoopvan ’Is. 25.00 of meerkrijgt U van
ons, voor vader, een

ROYAAL GESCHENK
geheel gratis.
"La Casa Amarillo", ruim 100jaarUw zaak meteen
experte uuinkelstaf op het gebiedvan klasse par-
fums en cosmetica. _______________
J^Ty3& Een Vaderdagkado \5^S"WP moeilijk? KjKom naar v f̂ X

r^MOnriLET* PundA
Misschien hebben wij precies wat U zoekt.
Ook deze week

„Alt" met 10%KORTING
(Alléén Vaderdag)

Vaderdag is pas compleet
met een biertje erbij.

Natuurlijk Amstelü

"TMCTC
*.^Pad&^(Maffe.'

Verwen Vader
met een kedo van

't Schuurtje

h SUPER)
rbAD!J

0.a.:
* Colognesen aftershaves
* Sleutelhangers
* Pennen sets
* Zakdoeken
* Lederwaren
* Versebloemen

en nogveelmeer
U slaagt zeker bij:

't schuurtje
WinstonChurchiilweg 181

Telefoon: 82090

SPECIAAL
VOOR

VADERDAG
BLOEMSTUKKEN

mooiopgemaakt inkeramiekva-
zen in de vorm van 0.a.:
sportschoenen, auto's, boten;
mandjes met drank, ook losse
bloemen.
Kwaliteit in geur, kleur en fleur!

Mary
2utkertul.nt|epleln 76938- 70580

Verwen Vader
op Vaderdag

met een boek van
The Top Ten
I.Scharloo-

Pruneti Winkel

2. Het tekenvan Jona-
Boeli van leeuwen

3.De morgen loeit
weer aan -
Tip Marugg

4. Quia empresachiki
Holabi

5. Golvende staten -Debrot
ó. Turbo taal -

JanKuitenbrouwer
7. Antilliaans verhaal

Schouten- Dool
8. Menslief ik hou van

jou-
Ph. Bosnians

9. In liefde weer mens
worden -Ph. Bosmans

10. The centennial of
the bridge ofQueen
Emma of the Ne-
therlands
1888-1988 -
Romer Kenepo.

__Ë!S"S^j^P Salas

VanA.totZ.nr. m

■ ERKOOP Uw kans voor Uw Vaderdag-inkopen \\
KonSbij f^^T^Wü CARIBE InC. aandeSchottegatwegOostl7l.

KRANEN

Grote opruiming van hardware-materialen: —lampen —wasbakken
ELECTRISCH INSTALLATIE-MATERIAAL BOUTEN, MOEREN, SCHROEVEN
PLUMBING MATERIAAL ANKERBOUTEN
PVC-FITTINGEN ELECTRICITEITSKABEL

EN NOG VEEL MEER. ONGEKEND LAGE PRIJZEN!!!!!!!!!ALLES MOET WEG!!!!! DE UITVERKOOP WORDT GEHOUDEN OP:
Schottegatweg Oost 171. (naast Galmeyer) />-j>___-----=-___^_-p-

Woensdaglsjunivan9.oototlB.oouur.Donderdagl6junivano9.oototlB.oouur.Vrijdagl7junivan LfcLMJLMSIIu. 09.00tot 18.00uur. Zaterdag 18 junivan 09.00 tot 12.00 uur. Tot ziens bij CARIBE InC.

*^S^
Ga maar kijken bij VgjjÈ^f Sta.Rosawegl7

daarvind jevan alles. Hm hm hm

Vaderdag osj^

Naeen dag hard werken is er niets heerlijker denkbaar danfijn uitrustenin
dekoelte van een

General Electric airconditioner
Daarom nu speciaal voor Vaderdag een super cash aanbieding:

ModelAF-910, 9.7008TU/Hr. FIS» o9wi"
ModelAF-913,12.5008TU/Hr. HSi 9*fwa"
Vooreen betere prijs, betere kwaliteit en garantie bent U altijd verzekerd

© _§
Salirïa Tel.: 611833 Prinsenstraat

mw -6 {} WÊBÊÊm- 1
■ Schottegatweg Oost 191-A-Tel. 613090 fól ||plllt\\B BniSV I

Hier volgt een kleine greep uit onze
grote sortering Vaderdagkado's:
* OVERHEMDEN * PIJAMAS * COLOGNE
* SPORTHEMDEN " DASSEN " ZAKDOEKEN
* GUAYABERA'S " SOKKEN " SWEATERS '^M■Hl * PANTALONS * RIEMEN * PORTEMONNEESMk* JACKETS 'SCHOENEN * ENZ. ENZ. ENZ.
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Omwonenden Barber hebbe
en spannen kortgeding aan
Binnen twee weken
rond bouwplaats po

WILLEMSTAD — Bouw-maatschappij Curacao NVPMC) heeftvanrechter mrF."auduin twee weken de trjd
Wkregen om een schutting, au3.60meterhoog optetrek-?eö by het bouwproject van!« politie- bureau te Barber.5rechter besloot dit nadat?jl zich persoonlijk van de si-
?at_e op en om het bouwter-?">» op dehoogte hadgesteld.
°or enkele omwonenden

!<*d tegen BMC een kort ge-
jpgaangespannen vanwegee stofoverlast die de bouw-
erkzaamheden met zich

voor de omwo-nden.
"olgens de raadsman van de■Bwonenden, advocaat Jaime6 Windt, is het jammerdat dePutting er nu pas komt, want
18 al heel wat schade geleden

j*lgevoelige elektrische appa-
■*ten, auto's enzelfs in ééngeval

1een compleet grasperk.
Deproblemenbegonnenrond

Januarivan ditjaar,toenervan
r ene op de andere dag met de
°«w van het politie- bureau,6rd begonnen", aldus een van
("Tjan gelievecontactopte nemen met de"""RudyBedacht, NoordNikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
r°Pend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-"**»_ van 12.00-24.00uur.

(gezaghebber): elke donder-"9 van 09.00-11.00 uur op het Be-J"u'skantoor, Kralendijk; laatste donder-| """Va-H -.— <- — .—

en dan begon de stofregen van
voren afaan."

"Opeen gegeven ogenblik wa-
ren wijhet echtzat",zegteenvan
de bewoonsters van het perceel
Barber 8. "Toen hebben wy be-
sloten om gezamenlijk een
klacht in te dienen bij de
rechter." Volgens de omwonen-
denheeft vooral het cement gro-
te schade aangericht aan huis-
raad en auto's.Dit cementkwam
vrij als de grote betonmolens
werkten. "ledereen weet dat ce-
ment gemeen spul is, het tast
vooral inpoedervorm de meeste
materialen aan. Onze auto's, de
verf op demuren en tegels zijn
danigbeschadigd door de metce-
ment gemengde stof."

"Soms lukte hetons om optijd
de ramen en deuren dicht trek-
ken of de auto's weg tezetten,
maar datkonden en kunnen wij
nietconstant blijven doen.Nota
bene wordt er op het terrein zo-
watelke dag gewerkt. Ja,ook op
zaterdag en zondag soms", ver-
telt een medebewoner van Bar-
ber 40.

Een opzichter van BMC ver-
HvMfe^bfil.ïfe'ffe m?Mening

dat er terdegerekening mee ge-
houden moet worden, dat de fi-
nancieel- economische situatie
van geen enkele Antilliaanse
overheids- instantie momenteel
goed is. Het isbovendien eenrea-
liteit dat Bonaire zelf groten-
deel safhankelijk isvan degenen

der geval de situatie aan-
schouwd en BMC opgedragen^
een schutting te bouwen aan deß
zijde van de omliggende wonin-B
gen. Als deschuttinger is,zal ad-
vocaat De Windt namens de om-
wonenden het kort geding in-
trekken. Over de gevolgen van
de overlast zijn de laatste woor-
den echter niet gevallen. "Dat
moeten wij nu gaan bekijken",
weet deraadsman tevertellen.

komstwas in hetverleden in hetgeheel nietbekend in de ABVO
Bonaire gelederen. De bijeen-
komst op 1 meiheeft echternu al
zijn vruchten geworpen en debe-richten uit de overheids- sector
wijzen er dan ook duidelijk op,
datmen zich bewust is dat er sa-
mengewerkt zal moetenworden
om de moeilijke situatie hethoofdte bieden.

Tiovrnm -o|„„ft <ï~_„,_a.._.-_.. ._.-_.

zijn alle politieke spelletjes uit-
gebannenophetmoment dat het
noodzakelijk blijkt dat er impo-
pulaire maatregelen moeten
worden genomen die dewerken-
de klasse daadwerkelijk zullen
raken. Het is duidelijk, datvoor-
gaande Bestuurscolleges, de een
misschien meer dan de ander,
impopulaire maatregelen heb-
ben ingevoerd. Niet alleen om-
dat dit werd voorgesteld in het
rapport van Berenschot, maar
ook omdat de politici zelf inza-
gen, datmen niet voortkon gaan
op deingeslagenweg. Daarom is
hetbelangrijk aldus Conquetdat
op het moment dat impopulaire
maatregelen worden geintrodu-

i i .!_»_ ijj.* " 1

...een beeld van de situatie op het
bouwterrein van het politiebu-
reau opBarber...

Twee exposities van
WILLEM C. DIELEMAN. WILLEMSTAD — Van 9
Juli tot 7 augustus zal hetCuracaosch Museumin sa-
menwerking met de Sticu-
sa een tentoonstelling or-
ganiserenvan schilderijen
van Willem C. Dielemanbij
thema's uit de 'Popol Vuh'«n het CCC een ten-
toonstelling van
**efdrukprenten onder de
titel 'Recuerdos'.

Ineen toelichtingbij deten-
ellingen schrijft Diele-

"öan zelf:
De thema's van beide col-

Wties die geëxposeerd zullen
borden op Curagao staan in
?auwe relatie tot deband die
l« met Curagaoheb.

In de veertienjaardie ik op
Curagao werkte, was het me-
rendeel van de thema's waar-naar ik schilderde, tekende
*n ontwierp gerelateerd aanCuragao. Echter, naar ik
jjieen, het tweede schilderij
?at ik schilderde, het was nog
*& 1958, denk ik, was naar

van een krabbel
ie ik maakte in Punda, Wil-
-mstad, van twee daar

["pndlopende indiaanse koop-
'"eden die naar ik later zou
or>tdckken uit de omgeving
?an Otavalo, Ecuador, af-komstig waren.

Het schilderij bleefeen uit-
!otidering in de grote serie

die ikop Curagao

In de veertien jaar die op
-■üragao woonde en werkte,
sisde ik dikwijls in Latijns-

pmerika. Op de vele tochtenangs archeologische
Vlndplaatsen en langs dorpen

1 steden, wandelend over'einen en markten, reizend
"tet bussen entreinenwerd iksteeds weer geboeid door de?le authentieke bevol-

dienogin direc-
,e relatie staan tot de oor-spronkelijkebewoners van de
yrnerika's. Meer dannoterenleed ik niet. Het bleven her-inneringen.

Het kon echter niet uitblij-
.^n, gezien het materiaal dat
* verzamelde, dat ik er nogccn s ietsmee zou willen doen.
Oat is indeafgelopen jarenebeurd en een deel hiervan

in debeide collecties ge-
?°nd. In 'Recuerdos' is het de
lrecte ontmoeting met de

|"ensen en in 'Popol Vuh' de
die ik verwierf voor

ez'e oude culturen uit de tijd
"ór de Europese veroveringanhet werelddeel en vernie-
ling van deculturen.

(Jp Curagao toonde ik nooit
iets van mijn liefde voor deze
culturen. Misschien was het
wel hetrespect voor de terug-
houdendheid in de cultuur
voor deprehistorievan het ei-
land.Ditkan nietwegnemen,
dat mijn interesse voor deze
culturen bestaat dankzij het
eiland.

Het is het eiland waar ik
liefen leed ondervonden heb,
waar mijnkinderen geboren
werden. Curagao: onuitwis-
baar voor en in mijnbestaan.

In de vele jaren die mij nu
scheiden van mijn Curagaose
jaren,kwamen menigmaal
voorstellen en allerlei sug-
gesties op mij af nog eens op
Curagao te komen ofte gaan
exposeren. Mijn antwoord
was steeds weer, dat ik niet
van plan was zomaar laden

met tekeningen ofetsen open
te trekken of een rek met
schilderijen te legen voor een
expositie. Ik wilde dan pas
naar Curagao met een ex-
positie als ik een collectie
werk zou hebben die speciaal
voor deze gelegenheid tot
stand was gekomen, voor mij
gerelateerd zou zijn aan Cu-
ragao.

Dit is dannu hetgeval. Met
deze collecties wil ik Curagao
mijndankbaarheid enrespect
tonen. Mijnwerkenen wonen
hebben mij in staat gesteld
liefdevoor Curagao en die na-
bije culturen teverwerven.

In ander overleg met in-
stanties op Curagao zal de
netto-opbrengst uit deze ex-
posities ten goedekomen aan
socialeprojecten op heteiland
ofin deregio.

Totzover Dieleman.

Volvo-deskundige op werkbezoek
-Vanuit

'ftrf - n's voor de periode
Hjs eén maand Lars Eden-
"b p1*1 v°or een werkbezoek
'e hVracao. Hij zal geduren-

r/ n Ver'°'yf lessen geven
monteursvan deVolvo

en aan de medewer-s<,» s van de importeur (Leo
fll*og's Enterprises N.V.).

Verder zal hij begeleiding
verlenen bij het service ge-
beuren in het algemeen.

Het ligt in de lijn van ver-
wachtingen dat Edenström elk
jaardebijscholingzal verzorgen.
De importeur heeft bovendien
nieuw apparatuurbesteld om de
afstelling van de wagens geheel
electronisch te laten geschieden.

Het aantalVolvo's op deCura-
gaose wegen ligt tegen de 200
aan en dat is voor de producent
ende importeurreden genoegom
dekennis omtrent deze wagens
'up to date' te houden. De lessen
zullen bestaan uit een theore-
tisch en een practisch gedeelte
metbehulp vanvideo-banden en
ander film- materiaal.

Congrecur organiseert
Curaçao Fashion Fair

WILLEMSTAD—Deeerste
modebeurs voor vrouwen op
Curagao gaat definitief door.
Van 13tot en met 15 augustus
organiseert Congrecur in het
International Trade Center
de Curacao Fashion Fair. Op
de beurs die uitsluitend toe-
gankelijk is voorinkopers en
kleding- winkeliers, zal dezo-
mermode voor 1989 tentoon-
gesteld worden. In 1989 en
1990zalCongrecur dezeinter-
nationale modebeurs wede-
rom presenteren.

Een groot aantal exposanten
uit onder andere Nederland, de
Verenigde Staten, Hong-Kong,
Colombia, Venezuela, Argenti-
nië, deE.E.G.-landen en het Ca-
ribisch gebiedhebben ingeschre-
ven voor de Curagao Fashion
Fair. Daarnaast nemen ook lo-
kale handelaren (10 procent)
aan deze modebeurs dccl.

Verschillende internationale
en lokale top-modellen zullen de
kleding showen. Dagelijks zul-
len twee modeshows, één 's mor-
gens en één 's middags, gehou-
den worden. De toegangs- prij-
zen bedragen tien dollar per
show plus 10 dollar entreegeld.
De entreekaart isgeldigvoor al-
le dagen van de modebeurs. Te-
vens zullen voor de bezoekers
verschillende activiteiten geor-
ganiseerd worden. De ope-
ningstijdenop 13en 14augustus
zijnvan 9.00 uur 's morgens tot
19.00uur's avonds. Op de laatste

dagisdebeurs tebezichtigen van
9.00tot 17.00uur.

Het ligt in debedoeling datde
Curagao Fashion Fair een jaar-
lijks terugkerend gebeuren zal
worden. Volgend jaarzal
Congrecur behalve deze mode-
beurs ook eentextielbeurs en een
boekenmarkt organiseren.
Daarnaast zijn voor 1990 onder
meer een beurs voor cadeaux,
cosmetische artikelen en par-
fum, alsmede een speelgoed-
beurs gepland.

Overvaller
ingerekend

WILLEMSTAD — De politie
heeft in de afgelopen nacht de
vermoedelijke dader van een
overval op een benzine-
pompstation aangehouden. Het
ginghierom de 24-jarigeE. J. die
ervan verdacht wordt de bero-
ving van een benzinepomp te
Marie Pampoen op zijn geweten
te hebben. Hij werd aan de re-
cherche overgegeven. Deze stelt
een verdere onderzoek in.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — Gisteren

werden er zes aanrijdingen ge-
meld en drie lichtgewonden. De
materiële schade werd geraamd
op 16.500gulden.

AMIGOE
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I Overwegingen!
In Suriname kost een rol toiletpapier ’1.3.50 en
daarom gebruikt men nu W.C. papier afkomstig
van "Deware tijd"! Deconcurrentie in W.C.papier
is hier moordend, we hopen niet dathet 2ehands
in dehandel komt! De Belgen beweren dat ze pre-
cies wetenwanneer zeover deNed.grenskomen!
Dan zien ze het W.C. papier aan de drooglijn
hangen!
Vandaar dat je 't maar nooitkan weten!

®PECIALSÜ
/■""!"' **^r- UitgebeendeKarbonade 14.50
ij %^^
Ët |C # Hachée Vlees 9-90
W 'ïWv,vV
//! -f *>sX" "-f-* Hambur9ers " *■l\^ _.

,
U ïr^__
f^\ o "_ I I lOCtÈ f***5 # Paprika M m OiW>

fr^f»p % Komkommer .^^^— 1-45

I #;x»kJ Wortels 0.60
|[ *^!A\r

ïïi4,^CiKr^" Rode Appels."■im^tM 3-50

fflfJjSfeJ Grannv Smith ■*" P 4

n \m^Ce,ery 1,4SW ■lUW*"****""***—"*******——",""""-,l,■»************»***»»»»»»**»»*******"*"*****■"******~,*,"

|f|s£ Biotex 4.85

(c#^#- v,ido 2-70
ff%W*H% - --j/tl "_" s«^ "#Toiletpapier 4 pack _..40

'ft %<4^
7 wy'^ ' 0% ___-
' ?cV^*''* Knackebröt witof bruin 2.15

/■,' #\ *\. J Wortels 500 gr 1.58
Ê\^rl/ft_jJF*^s'Il >^vc**ïADrikozenYo9nurttaart 8.95
IL -%^K%j/f "^ 3St« jTompoucen 3.95
fi
f.| #<jfe PRODENT TANDPASTA 6.00
li%^i 3 Halen 2 BETALENw
I
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© Lufthansa 1
To: I

' %■ EUROPE

________ WÊÈtt& *■_V^^^l_H_uJ^______Pl-_l *_____

" The Lufthansa Connection
l^r offers you incredible dis-

j counts in car rentals, hotels

■'w* *_■*_**_*'*_**_*>__^__^__^__^__^__w-m_m«»«^«& ?v7rvr7r7r

K~^B^l For more information and
reservations call our office

V AJ at Pietermaaiplein 11-A,
fl^| VV tel* 616776 or 616838 or

your Travel Agent.



overen weer tijdens net
stemadvies met 11 stemmen te-
gen en 10 stemmen voor van de
hand gewezen.

VoorzitterWilsoe was nogniet
uitgesproken ofDP-leider Agus-
tin Diaz sprong op en diende we-
derom een "punt van de orde" in.
Hij kwam met een motie om de
vergadering voor twee maal 24
uur te schorsen om de leden van
de bewuste commissie schrifte-
lijk" verslag te laten doen. Hij
weeshierbij, evenals Don Marti-
nabij devorigemotie, opuitspra-
ken van het BC dater een "open
beleid" gevoerd zal worden en
meende dat er dan ook geen
angst voor ditverslagbehoeft te

aei nij meerdere malen weten,
hetgeen hijnooit intien minuten
naar voren kon brengen. Vol-
gens delijstmet datavan Moeni-
ralam heeft het vorige BC wel
degelijk getracht om het geld
van de NAC terug te innen. Er
zijn evenwel eerst pogingen on-
dernomen om toteen minnelijke
schikking te komen. Toen dat
niet bleek te lukken, is de advo-
caat ingeschakeld om juridische
stappen te ondernemen. Dat ge-
beurde vlak voor de komst van
het nieuwe BC. "Zelfs een ezel
stoot zich niettweemaal aan de-
zelfde steen", aldusMoeniralam:
als ditBC denkt dat er op 9 de-
cember geind had moeten wor-
den, hadden zij dat direct op 6
mei moeten doen bij hun aan-
treden.

MISLEIDEND
Benny Demei van de blauwe

partij vond dat de antwoorden
van het BC "misleidend" waren,
hetgeen hij een belediging van
debevolking noemde: "Foei, sha-
me on you", aldus Demei. De uit-
drukking "kale kip" die inmid-
dels honderdenmalen in denotu-
len van deze vergadering geno-
teerdstaat,kwam erweerbij: datis een uitdrukking die de NAC
zelfin de wereld heeft geholpen
omte voorkomen dathet geldte-
rug betaald moet worden. Het
BC trachtvan alles te doenom te
bewijzen datNAC inderdaadeen
kale kip is. Dan kan weer veel
werkaan ditbedrijf gegundwor-
den zodat de NAC weer grof
winstkan makenom de4miljoen
terug te betalen.

Demei kwam in de laatste
twee minuten vanzijn betoog te-
rug opde 'schoenen- kwestie' die
Metry hem voor de voeten had
gegooid. Het wasnietBenny De-
mei die de schoenen aan deover-
heid geleverd had, maar zijn
broer en dat was volgens de re-
gels via een openbare aanbeste-

VUILE SPELLETJES
Zij werd aangevuld door par-

tijgenoot Lucille Wout die zeer
fel van leertrok. Erzijnveel leu-
gens en halvewaarheden gelan-
ceerd, aldus Wout die evenals
Moeniralam dezaken op eenrij-
tje zette en datumgewijs op-
noemde wat het vorige BC ge-
daanheeft om het geld te innen.
Woutgingwederom inop hetfeit
dat de secretaris- generaal van
de PNP, Rufus McWilliam, ver-
tegenwoordiger is van de twee
bedrijven die de meerderheid
van de NAC-aandelenin handen
hebben. Dat is het bedrijf Steco
Corporation in Cyprus en de

zijn. uon Martina sprong direct
op en daagde Schotborg uit zijn
beschuldiging buiten de zaal te
herhalen zodatMartinahem dan
voor derechter kon slepen. Ook
Benny Demei voelde zich per-
soonlijk aangesproken door een
insinuatie van Schotborg dat hij
zijn moeder geslagen zou heb-
ben. Hierop verzocht voorzitter
Wilsoe Schotborg die beschuldi-
fing terug te trekken alhoewel

chotborg zei geen namen te
hebben genoemd. Omdat Schot-
borg volgens zijn zeggen "een al-
gemeenvoorbeeld" had genoemd
en geen enkelraadslid had wil-
len beledigen,bleef deuitspraak

waarschuwing ge.u(T_ïan<__'-*-<■" Il
Sucre luchthaven van Quito en j
de Bolivar- luchthaven van Gu- [
ayaquil. Zijliggen allebei temid* ,[
den van dichtbevolkte anntrer p
wijken. Dit acht men uiterst gé"
vaarlijk.

Bij de luchtvaartdienst inEcu- (
adorheeftmen twee jaargeleden
een project gelanceerd voor <fe
aanleg van nieuwe luchthavens
buiten detwee belangrijkste ste-
den van Ecuador. De financiefe
toestandwaarin hetlandzich be*
vond maakte de uitvoering va»
deze dureplannen voorlopig on-
mogelijk.

ELLEN SPIJKSTRA in Curaçaosch Museum
STENEN, KIEZELSTE-
NEN, groot en klein, zijn de
kern van de tentoonstelling
van Ellen Spijkstra diezater-
dagavond in het Curagaosch
Museum geopend werd. Die
opening geschiedde door de
heer R. Dovale, die nu eens
niet de nadruk legde opde ar-
tisticiteit, maar op het com-
merciële element. Hij raadde
bezoekers aan niet alleen te
kijken maar te kopen. Ver-
scheidenen gaven daaraan
gehoor.

Ellen Spijkstra bouwt haar
'stenen' hol opvan klei, daar-
na worden ze gebakken en
geglazuurd. Van die zelfge-
maakte stenen vormt ze com-
posities, somsmet alleen ste-
nen, zoalsbij 'kanti laman'en
'kosta', groepen stenen tegen
demuur gegroepeerd,waar in
enkele stenen afdrukken van
koraal en schelpen te ontdek-
ken zijn, veelal ook in een
soort samenspel met ander
materiaal: hout, cement, ko-
perplaat of iets dergelijks.
Eén keer zweven de stenen
zelfs indelucht.Diekregen de
titel 'Uittreding' mee. Naast
haar stenencomposities
staan er op de expositie ook
vazen en schalen, het klas-
siekerekeramiek werk. Heel
mooi is deschaal dieafgeblad-
derden beschadigd lijkt en zo

ééngeheelvormt met defoto-
van afgebladderde en ver-
weerde muren, die erbij
hangen.

Daarmee kom ik meteen
aan wat ik toch het mooistedeel van de tentoonstelling

vind, alverklaarde Ellen zelf
ergeen pretenties mee teheb-
benen ditmeer als eenhobby
tezien: defoto's.

Zij maakt prachtige foto's
van allerlei karakteristieke
plekjes op Curacao, plekjes
waar jedagelijks langskomt,
die jeelkekeer ziet,maar die
jepas nu echt ziet. Ze combi-
neert de foto'snaar thema en
lijst diegezamenlijkin, waar-
door de verscheidenheid van
het alledaagse nog meer na-
drukkrijgt: een deur,vijfdeu-
ren op een rij, overeenkomst
inverschil. Enin 'PanKayen-
te'zietudaken met schoorste-
nen van diverse 'fornu'.

Ellen zoekt haar thema's
niet alleenin dearchitectuur,
ook in mensen 'Boeboe kv
Chichi', planten, dieren en
zelfs in kleuren 'Terracotta
kv blou'. Di denk dat deze fo-
to's voor ieder die dagelijks
over Curasao rijdt of loopt,
een bezoek waard zijn. Ze le-
ren jekijken en deschoonheid
ontdekken inallesom jeheen.

Dat geldt natuurlijk ook
voor de kiezelstenen. Wie
kijkt er zo aandachtig en vol
liefde naar de stenen aan zijn
voeten? Tochvind ik hierwat
sterk de nadruk op liggen en
bij composities, zoals ohochi'
en 'datu' ofwaarhet steenidee
verder uitgewerkt wordt zo-

alsin 'deling",komt het talent
vanEllen beter tot zijnrecht.

Ellen Spijkstra volgdehaar
keramiek- opleiding aan de
Akademie voor Beeldende
Kunst in Groningen. Ze
woont sinds 1980 op Curacao,
waarze opverschillende scho-
len heeft lesgegeven in
handvaardigheid entekenen.In 1985v86 volgde zij een op-
leiding in de Verenigde Sta-ten, aan het Rochester Insti-
tute ofTechnology in oven-bouw, klei- en glazuurche-
mie.Nugeeftzijkeramiekles-
sen aan groepjes studenten.

Al sinds haar academietijd
is defotografie eenhobby van
haar.Pasna 1985echter,toen
zij een eerste prijs won in dé
fotowedstrijd 'Het Antilli-aanse kind', treedt zij met
haarfoto'sooknaarbuiten.Ze
worden gebruikt voor an-
sichtkaarten, maar Ellen
kreeg ook diverse foto-
opdrachten van bijvoorbeeld
deKamer van Koophandel,
Raad van Stateen diversebe-
drijven.Zij exposeerde eerder
onder andere in Groningen,
op Curagao en in Rochester.
De tentoonstelling in het Cu-
racaosch Museum is te be-
zichtigen tot2 juli.

NELCASIMHU

totem

Vergunning voorkleine bussen
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BONAIRE
Si*:*-::? Een week-end (of elke andere 3 dagen) met het nu zo be- __^ZÏ_\ '::?:-:?:*:kende "Ban Bonaire" package in het-Divi Flamingo Beach JL \*h ':B*---
-:£.":.. Resort, het Bonaire Beach Hotel of Habitat. Deze package rWv^__-_>J_( '"**

— Hotelkamer mcl. service charge en room tax t—^SSr^—~"—^^.j.:
— Bonaire T-shirt __^***^"*,^^—"^^"^^"""**,*"^__— 1 uur tocht met zeilboot en _^^^^^

3ratis drankje (alleen op _^^^
zaterdag) Ook bieden wij Antillean rates voor:— Antillean rates op alle water- M
sport en duik aktivite.ten # . oiv

,
F!amjnoo Beach Hote| IjÉSI

'^^M-W-vMy^. EN NOG VEELMEER! * Bonaire Beach Hotel *Sl
":-i_t__-- ___■ ■ m * Hal;ilat M 'ml Mitw^ttVf.mf-\^ ' Maduro Travel heeft ook sD-aaie __P/-'-Mfci_i:-'- -■..■■ : ___H " ..'.'- >-^__. tarieven voor autohuur n Bonaire _^" I

j.i Maduro Plui: 767ÓÖ Colon: 626300/01 BONAIRE '"""S:5::::S::i:S«?!B*«^fc^^ ::::::::::::::::::::::::::::B|; Pund.-613f153/54 UI. 72576 77 Kralendiik 8652/53 t:'' ,'; ' n ...,., .U ' ' ■;■-.' X \

Fundashon Kas Popular
De FUNDASHON KAS Popular roept sollicitantenop voor de volgende funkties:

A. HOOFD AFDELING UITVOERING ONDERHOUD
B. HOOFD AFDELINGPROJEKTVOORBEREIDING
C. PROJEKTVOORBEREIDER
De funktie-eisen zijn:
Functie A <
Betrokkene dient 0.a.:— Ruime ervaring(minstens5 jaar)te hebben in hetorganiserenen begeleidenvan onderhoudsprocessen vaneen woningbestand.— Leiding kunnen geven aan opzichters, vaklieden en overige medewerkersressorterende onderde afdeling-— Contactte ondertioudenen onderhandelingenvoeren metaannemers leveranciersen EilandelijkeInstanties'— In het bezit te zijn van een Diploma H.T.S. bouwkunde of gelijkwaardig.
Functie B
Betrokkene dient0.a.:— Ruime ervaringte hebben in het voorbereidenvan projekten zowel Nieuwbouw alsrestauratie-— Goede kennis te hebbenvan bouwmaterialen;— Leiding kunnen gevenaan ondergeschikten w.o. projektvoorbereiders, tekenaars, kalkulators en overiaemedewerkersvan de afdeling;— Contact te onderhoudenen onderhandelingenvoeren met aannemers, leveranciersen architectenburo's-— In het bezit te zijn van een Diploma H.T.S. bouwkunde of gelijkwaardia.
FunctieC . 3

Betrokkene dient0.a.:— Ervaring te hebben op hetgebiedvan ontwerpen, bouwkalkulaties en bestekschrijven-— Leiding kunnen gevenaan een aantaltekenaars/kalkulators;— Contact te onderhouden met aannemers en overheidsinstanties;— In het bezit te zijn van een diplomaM.T.S. bouwkunde eventueel aangevuld metapplicatiecursussen
Geboden wordt:— Een aantrekkelijk salaris afhankelijkvan opleidingen— ervaring;— Goede socialevoorzieningen (o.a. goedepensioenregelirig).Schriftelijkesollicitatiesdienenbinnen 14dagen gerichtte wordenaan deFundashonKas Popular Plaza MundoMerced no. 3, Curacao.

■p¥^ FUNDASHON KAS POPULAR
I __^ —A Plaza Mundo Merced no. 3, P.0.8. 762,

L-l^"-^^-m-^-*" Curacao N.A. Tel. 614333, Telex: 3421

12

__i_k__-________T y^/^r°rtwGßMmT^]
I\3K.■ Een L EUKE ATTENTIE

W -^WKZ/M m^ voor deGESLAAGDEN

$ /^m A Pluchebeesten

'/^^ al,es met speciale teksten.

■lIS Etc~9ifts
BoyEcuryweg6a

iS^_^-__-^--_-_--_-_-^—-____-=____ ; ■ ——I
>_NOTICE TO THE GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERS OF
WINDBROOK CORPORATION N.V.

Notice is hereby given for the Anual General
Meeting of Shareholders of Windbrook Corpo-
ration N.V.

The meetingwill be held at the registered office
of the Company, Kaya Flamboyan 3C, PlazaRooi Catootje, Curacao, Netherlands Antilles,on June 24,1988at fouro'clock p.m.

The agenda of the meeting is available for in-
spectionby the shareholders at the office ofthe
company.

Willemstad, Curacao, June 1,1988.

—-:

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wijde stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 15 juni1988

vanaf 09.00 uur t/m 14.00uur.
* P^tt? Kirindon9oA»»«-.gedeerteBonam,ZeeenLandzichtLandhuis en Plantage Noordkant en omgeving, Steenbrekerijen omgeving, Landhuis Brievengaten omgevingBSaKODELA__s

~_-i _«^. ___^ ____o_______rT^Sr_H s»7 ir^ —-^__

___________R^_?K___l S__r i ""^^"i i-*^^"*- i "**^l '!_T>_S^^*i__H ___*! -■ i ,**v

~^!dSp voor VADERDAG 19 JUNIUS?v-7 heeft X.
LA BONANZA OTROBANDA

eenprachtigesortering
VADERDAG CADEAUX

*Tobakspijpenv.a.’.2.9st/m’.16.95 _. //\ yi *Autowasapparaat
* Tabak |\\ 1/ \c L * So^en, t'assen' 'eren r' emen
* Flashlight v-*«__J py?,/^\J^7*?yama'sl kamet\as
* Lederen portemonnees \l ,ss**~3*>^X^ v^ * Schroevedraaiersets
* Zakdoeken met en zonder initiaal J> "^^^Zr I \ * Schoen poets set
'Bureaulampen ~-**«*"*ry_xsl /P\ HL/ \ * Parker-CrossenSheafferpennenlosen
*Pennestandaardv.a.’.s.9s (/ <C/(WI4 Yr \S Perset-
* Fan's voor slaapkameren auto H—\o I Vi/ s^ * Sleutelhangers
* Autostofzuiger * Grammofoonplaten, cassettes en etui's

\ voor grammofoonplaten en nog veleV^ andere geschenken.

LA BONANZA OTROBANDA
al 72jaarUw vertrouwd adres.

_-3*j^_ -j. O
—■^ _/TT*^'l_irj L_ i_r ®'

(cfUÉllj ld

l<L \K»**a «1-»**% t___eO»* __-_-*^

WILLEMSTAD - ArnoldGibbskreeg van degedeputeerde
van Vervoerofficieel vergunning
om zijn eigen busje' te rijden. De

herenRorbert Weverinken Nor-berto Hansen kregen devergun-
ningen voor het voeren van eentaxi-kenteken. Opdefotodegede-

puteerde, de chauffeurs en hei \
hoofdvan Dienst Verkeeren VérQ
voer,Ronny Thodé.



nwonenden Barber hebben
spannen kort geding aanAAN WINKEL BEWUSTWORDING
Innen twee weken ter ABVO-dienstgroep Lonquet:

nd bouwplaats poheidspersoneel moe
an verbetering.LEMSTAD — Bouw-

ichappij Curasao NV
| heeftvanrechter mrF.

tin twee weken de tijd
gen om een schutting
JOmeterhoogoptetrek-

/rj het bouwproject van
ïitie- bureau te Barber.
ihter besloot ditnadat
b.persoonlijk van de si-
op en om hetbouwter-
) dehoogte had gesteld,
enkele omwonenden
«gen BMC een kort ge-
angespannenvanwege
.overlast die de bouw-
.aamheden met zich
'engen voor de omwo-

ens de raadsman van de
lenden, advocaat Jaime
idt, is het jammer dat de

"fcig er nu pas komt, want
rfheel wat schade geleden

|voelige elektrische appa-
Jluto's enzelfs in ééngeval
" ï compleet grasperk.

problemenbegonnenrond
t irivan ditjaar,toen ervan

op de andere dag met de
iran het politie- bureau
egonnen", aldus een van

en dan begon de stofregen van
voren afaan."

"Op eengegeven ogenblikwa-
ren wij hetechtzat",zegteenvan
de bewoonsters van het perceel
Barber 8. 'Toen hebben wij be-
sloten om gezamenlijk een
klacht in te dienen bij de
rechter." Volgens de omwonen-
denheeftvooral hetcement gro-
te schade aangericht aan huis-
raad en auto's.Ditcementkwam
vrij als de grote betonmolens
werkten. "ledereen weet dat ce-
ment gemeen spul is, het tast
vooral in poedervorm de meeste
materialen aan. Onze auto's, de
verf op de muren en tegels zijn
danigbeschadigd door de metce-
ment gemengde stof." ...

"Soms lukte hetons omop tijd
de ramen en deuren dichttrek-
ken of de auto's weg tezetten,
maar datkonden enkunnen wij

niet constant blijven doen. Nota
bene wordt er op het terrein zo-
wat elkedag gewerkt. Ja,ook op
zaterdag en zondag soms .ver-
telt een medebewoner van Bar-
ber40.

Een opzichter van BMC ver^-...kl.aar.de d*tejtertsW&ër>ëvx

der geval de situatie aan-
schouwd en BMC opgedragen
een schutting te bouwen aan de
zijde van deomliggende wonin-l
gen.Als deschuttinger is,zal ad-
vocaat DeWindt namens deom-
wonenden het kort geding in-,
trekken. Over de gevolgen vanj
de overlast zijn de laatste woor-,
den echter niet gevallen. "Dat,
moeten wij nu gaan bekijken",(
weet deraadsman tevertellen.

-een beeld van de situatie op het\
bouwterrein van hetpolitiebu-'
reau opßarber... |

nmeer
tervan
Om dit
wteter-
or alle
aar zal
gesitu-
ïomen-
i staat.

Daarom gelooft I

komst was in hetverleden in het
geheel niet bekend in de ABVO
Bonaire gelederen. De bijeen-
komst op 1 meiheeft echternu al
zijnvruchten geworpenen debe-
richten uit de overheids- sector
wijzen er dan ook duidelijk op,
dat men zich bewust is dater sa-
men gewerktzal moetenworden
om de moeilijke situatie het
hoofd tebieden.

Conquet ook
degenen ot

lofvoor het
n, op een of

feenheid zul-!'. Dat opent
Je mogelijk-
i. omtevoor-

zijn alle politieke spell
gebannen ophetmomei
noodzakelijk blijkt dat
pulaire maatregelen
worden genomen died'
de klasse daadwerkeli
raken. Het isduidelijk,
gaande Bestuurscolleg
misschien meer dan(
impopulaire maatreg
ben ingevoerd. Niet a
dat dit werd voorgesti
rapport van Berenscr
ook omdat de politici
gen, datmenniet voort
op de ingeslagenweg. 1
hetbelangrijk aldusCc
op het moment dat im
maatregelen worden

_
ceerd dezezelfde politi<

an '3,8 miljoen
Curaçao in gevangenis
in 220.000 dollar
s van ontvangst'
Maarten zouden dienenuittezit-
ten. Tot mijn verbazing zijn ze
evenwel overgebracht naar Cu-
ragao. Deredenen aijnmij totaal
duister", aldus Elvia Moeni-
ralam.

VERGISSING
De raadsvrouw heeft inmid-

dels het geld waarover haar
cliënten beschikten, opgevor-
derd. Er zijn drie bewijzen van
ontvangst afgegeven tot een to-
taal bedrag van ongeveer 3,5
miljoen dollar, zo vertelde de
raadsvrouwe. Eén van haar
cliënten, M.T., heeft een derge-
lijkbewijs geweigerdtetekenen:
"Volgens hem miste hij 220.000
dollar. Ik heb de minister van
Justitienu gevraagdom diever-
gissing recht te trekken", zo zei
Elvia Moeniralam.

Deraadsvrouwe verwacht, dat
paseind julidezaaktegen de drie
Fransen zal worden behandeld.
"Ik ga vragen om hen voorlopig
in vrijheid te stellen, zodat zij
buiten de gevangenisop hun be-
rechting kunnen wachten", zo
zei zij.

'VERDWIJNING'
Inmiddels heeft deraadsvrou-

we nog niets gehoord over de
'verdwijning' van twee andere—eveneens Franse — cliënten.
Daarover berichtte de Amigoe
gisteren uitvoerig. De twee,
C.J.B.vanS.enG.P.J.deV.,zijn,
volgens de politie op Sint Maar-
ten, op 25 mei op een vliegtuig

gezet met bestemming Parijs.
"Gisteren heb ik defamilies van
beide cliënten nog gesproken.
Maarzij hebben nog steedsniets
gehoordvan hen. Ik hebnog geen
antwoord van de minister van
Justitieover hetgeenermetmijn
cliënten is gebeurd", aldusElvia
Moeniralam.

In het verleden zou het
meerdere malen zijn voorgeko-
men, dat depolitie op het Neder-
landse deel van SintMaarten de
Franse gendarme op het andere
deel van het eiland heeft 'getipt'
wanneer Fransen, die waren
aangehoudenmaar dieuiteinde-
lijk niets ten laste konden wor-
den gelegd, in vrijheid zouden
worden gesteld. De Franse gen-
darme zou dan 'maatregelen
kunnen treffen.

ARENA'skandidaat
presidentschap

SAN SALVADOR —D_
conservatieve partij AREN4
heeft de jonge ondernemet
Alfredo Christiani aangewe|
zen alskandidaat voor depr*_
sidents- verkiezingen van
1989.

Zijn kandidatuur werd voor»
gedragen door de oprichter va»
de partij en ere- voorzitter maj
joorRoberto d'Aubuisson. Ei>
was geen tegen- kandidaat. D»
42- jarige Christiani heeft aan?
Amerikaanse universiteiten ad-
ministratieve wetenschappen
gestudeerd. Sinds 1985 is hi|
voorzitter van ARENA, weikei
partij de parlements- verkiezin*
gen dit jaar glansrijk heeft ge-
wonnenwaarbij dehuidigerege*.
rings- partij van de christen- de-l
moeratenvan JoséNapoleon Du-;
arte de grote verliezer werd.

BèbèRojer over evaluatie van
ambtenaren door diensthoofden:
Neutrale commissie
moet adviseren

WILLEMSTAD— "Indien
dediensthoofden gaanuitma-
ken welke ambtenaren niet
goed functioneren, werkt dit
volstrekte willekeur in de
hand". Zo luidt het commen-
taar van vakbonds- adviseur
Hubert (Bèbè) Rojer op het
voornemen van het Be-
stuurscollege om middels ad-
viezen van de diensthoofden
tebepalen welke ambtenaren
eventueel deoverheidsdienst
kunnen verlaten. Rojer is te-
vens bestuurslid van deAlge-
mene Bond van Overheids-
personeel, ABVO.

BèbèRojer vindt de instelling
van een "onafhankelijke, neu-
trale commissie een vereiste".
Hij zei: "We weten allemaal dat
er tal van diensthoofdenzijn, die
zelfniet het juiste voorbeeld ge-
ven. Chefs, die gebruik maken
van dé dienstauto tijdens
feestdagen omhun kinderen zelf
of door de chauffeur af te halen.
Diensthoofden, die een neven-
functie hebben, die bijvoorbeeld
nog les gevenaan de UNA. Kor-
tom, diensthoofden die
werkzaamheden verrichten, die
instrijdzijn met deLands- veror-
dening Materieel Ambtenaren-
recht, LMA".

De vakbondsman pleitvoor de
instellingvan een beoordelings-
systeem: "Dat moet er op de
eerste plaats komen. Volgens
dat systeem kunnen ambtena-
ren geëvalueerd worden. Ik zeg
niet, dat er helemaal geen
ambtenaren zijn die niet goed
werken, maar ik wil ten koste
van alles vermijden, dat er met
willekeur gesnoeid gaat
worden".

"Als je dat doetzonder een be-
oordelings- systeem, dan blijf je
met een chaos zitten. Degenen
die van de ene politieke partij
zijn, vliegen er nu uit en even la-
ter, als de bordjes verhangen
zijn, vliegen de ambtenaren van

de andere politieke partij eruit.!
Daar moet een einde aan.
komen".

Rojer voegde eraantoe, dat de.
vakbond "uiteraard tegen in- ',
krimping en clustering en ont-;
slagen is, maar als het niet an- "ders kan, dan moet het volgens ;
een zuiver systeem".

Guda naar cursus
energie- beleid

WILLEMSTAD — Vrijdag
is deRaad van Ministers ak-
koord gegaan met het voor-
stel om Margo Guda, mana-
gervan deFAPE (Fundashon
Antiyano pa Energia), af te
vaardigen als deelneemster
aan de cursus over energie,
'Energy Planning Course',
welke in Barbados zal
plaatsvinden. Het voorstel
was afkomstig van de minis-
ter van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid, drs ing^
Corneüs (Chucho) Smits.

Deorganisatievan decursus is~~
in handen van Olade (Organiza-
tion Latino-Americana de Ener-"
gia) in Ecuador. Naastdeelname ;
aan bedoelde cursus zal Guda ;
eveneens de mogelijkheid .
lidmaatschap van de Neder-
landse Antillen van Olade na-..-
-gaan.

De Engelstalige cursus dient.;\
ter versterking van denationale;. |
instantiesinhetEngelsspreken- \
de Caribische gebied die te ma- ;
ken hebben met energie- ont-. j
wikkeling en energie- verwante ;vraagstukken binnen het kader =van training in energie- plan- !
ning, beleids- formulering en '
management in deze.

Van de zijde van FAPE is de .
toezegging gedaan om na terug-, j
keervan Gudaeen seminar over .;
de in Barbados behandelde on-. ;
derwerpen te organiseren

AMIGOE
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Televizier-ring
Hennie Huisman

HILVERSUM- De AVRO-
" onderscheiding, de GoudenTele-

vizierring 1988, is toegekend
aan Hennie Huisman, de popu-
laire televisie- presentator van

■de Surpriseshow. Een:
woordvoerder van de AVRO iHeeft dit vandaag meegedeeld, i
Huisman sleept hiermee deprijs
voor detweede keer in de wacht.
De eerstekeerwas in 1985. Vorig
jaar ging de prijs naar Mies
Bouwman en 1986 kreeg Jos
Brink dering.

Het was volgens de AVRO-
woordvoerder een nek-aan-nek
race met de veel bekeken serie
Medisch Centrum West en met
Ron's Honeymoon Quiz.

De uitslag is als volgt: 1. Hen-
nie Huisman, Surpriseshow
KRO; 2. Medisch Centrum West/
Honeymoon Quiz, beide TROS;
4. Animal Cracker?, TROS; 5.
AVRO's Service Salon.

Er waren ongeveer ruim
15.000 inzendingen op deze en-
quête, dienu voor de 23ste maal
werd verricht.

CARACAS—Venezuela en
Italië gaaneen overeenkomst
aanvoor debouwvaneen alu-
minium- smeltervoor een be-
dragvan 1,4 miljard dollar.

Deze smelter wordt gebouwd
inPuerto Ordaz, dathetcentrum
isvan deVenezolaanse alumini-
um- industrie. Het ligt zon ze-
venhonderd kilometer ten oos-
ten van Caracas. De smelter
krijgt eencapaciteitvan 360.000
ton per jaar. De Italiaanse
staats-bedrijven Italimpiantien
Techanit, dochters van de
staatshoudster- maatschappij
IRI, zullen een belang nemen
van 49 procent in de smelter.
Venezolaanse staatsbedrijven
nemen eveneens 49 procent voor
hun rekening en departiculiere
beleggers twee procent. Presi-
dent Jaime Lusinchi brengt vol-
gendeweekeen bezoekaan Italië
en zal het contract onderte-
kenen.

TJILE SPELLETJES
werd aangevuld door par-
lootLucille Wout die zeer
nleer trok. Erzijnveel leu-
m halvewaarheden gelan-, aldus Wout die evenals
iralam de zaken op eenrij-
tte en datumgewijs op-
de wat het vorige BC ge-
heeft om hetgeld te innen,
gingwederom inop hetfeit
s secretaris- generaal van
TP, Rufus McWilliam, ver-
iwoordiger is van de twee
jven die de meerderheid
e NAC-aandelenin handen
"n. Dat is het bedrijf Steco
oration in Cyprus en de

zijn. Don Martina sprong direct
op en daagde Schotborg uit zijn
beschuldiging buiten de zaal te
herhalenzodatMartinahem dan
voor derechter kon slepen. Ook
Benny Demei voelde zich per-
soonlijk aangesproken door een
insinuatie van Schotborg dathij
zijn moeder geslagen zou heb-
ben. Hierop verzocht voorzitter
Wilsoe Schotborg die beschuldi-
ging terug te trekken alhoewel
Schotborg zei geen namen te
hebben genoemd. Omdat Schot-
borgvolgens zijn zeggen "een al-
gemeen voorbeeld" had genoemd
en geen enkel raadslid had wil-
lenbeledigen, bleefdeuitspraak

JAKARTA— De VN- landboj
envoedsel- organisatie FAO heel
donesie geprezen voor zijn miUI
vriendelijk beleid. Het gebruul
bestrijdings- middelen il
rijstbouw wordt teruggedrongel
vervangen door natuurlijke!
thodes.

*****MOSKOU —De SUheeft dinS
een ondergrondse kernproef ge»
op een proef- terrein inKazach»
Zo meldde Tass. Doel was verb
ring van de militaire technologe

waarschuwinggem.(_.___. .av*u
Sucre luchthaven van Quito ét
de Bolivar- luchthaven van Gu-
ayaquil. Zij liggen allebei temid1
den van dichtbevolkte anno*
wijken. Dit acht men uiterstg*
vaarlijk.

Bij deluchtvaartdienst inEcU
adorheeftmentwee jaargeledeï
een project gelanceerd voor <S
aanleg van nieuwe luchthaven!
buiten detwee belangrijkste st£
den van Ecuador. De financiën
toestandwaarin het landzichbc
vond maakte de uitvoering va*
deze dureplannen voorlopig tJO1mogelijk.

KRALENDIJK — Afgelopen
zondag arriveerde de gouverneur
ven de Nederlandse Antillen dr
Rene Romer met zijn echtgenote
op de Flamingo luchthaven. De
gouverneur werd voor dit
werkbezoek aan Bonaire opge-
wacht door gezaghebber mr Ge-, orge Soliana en secretaris mr

'Frits Goedgedrag. De verdere
zondag werd door gouverneur
Romer en zijngevolgprivé door-
gebracht.

Na aanhouding van topman

Peru voorbereid op
acties Senderisten

LIMA — De aanhouding
van een topman van dePeru-
aanse guerrilla- beweging
Sendero Luminoso, Osman
Morote, heeft geleid tot een
aantal aanslagen in en buiten
de hoofdstad Lima. Daarbij
viel ook een dode.

Morote wordtbeschouwd als
de no 2 in de hiërarchie van de
Senderisten. Hij zou de leiding
hebben van de militaire acties.
Mogelijk ishijook dehoogste lei-
der wantvan deoprichter en lei-
der van deze nihilistische guer-
rilla- beweging, professor Abi-
mael Guzman, is al in tien jaar
niets meer vernomen.

ACTIES
Morote werd in Lima aange-

houden, waar hij zich kennelijk
bevond in verband met de voor-
bereiding van een aantal acties
rond 19juli.Dan is het twee jaar
geleden dateen meervoudigege-
vangenis-opstand inPeru op ui-
terst bloedige wijze werd onder-
drukt. Daarbij zijn toen tiental-
len doden gevallen en mogelijk
wel eenpaar honderd doden. De-
ze opstandin driegevangenissen
tegelijk ging uit van gevangen
zittende Senderisten die op deze
manierdeaandachtwilden trek-
ken van de Socialistische Inter-
nationale welke toen in Lima
vergaderde. Politie en legerwer-
den ingezet om de opstand te
smoren. Nadat dit was gebeurd
zouden tientallen gedetineer-
den, op de grond liggend, zijnaf-
geschoten.

Na deaanhoudingvan Morote
werd onder meer een politie-
agent op straat gedood vanuit
een rijdende auto. Een andere

agent raakte bij deze actie ge-
wond. Er werden twee vrouwen
aangehouden die bij deze aan-
slag betrokken zouden zijn ge-
weest.

De bewaking van de gevange-
nis waar Morote zit is verhoogd
met het oog op een eventuele po-
gingvan de Senderistenom hem
te bevrijden. Hem wordt hetvol-
gende ten laste gelegd: diefstal,
mishandeling, afpersing, moord
en terrorisme. Morote werd sa-
men metvier andere vermeende
Senderistenaangehouden nadat
depolitie getiptwas. Deregering
heeft 25.000 dollar beloofd aan
tipgeld voor het aanhouden van
Senderisten.

HET PASSAGIERSVERVOER
door de 21 luchtvaart- maat-
schappijen, die zijn aangesloten
bij de Association of European
Airlines (AEA), is in het eerste
kwartaal van dit jaar ten op-
zichte van dezelfde periode van
1987 met 12,7 procent toegeno-
men. Het vrachtvervoer groeide
met 12,1 procent. In maart nam
het passagiers- vervoer toe met
13,5 procent en het vrachtver-
voer met 8.9 procent.

IN MEXICO iseen olieveld ont-
sloten waarin olie van bijzonder
hoogwaardige kwaliteit zit. Dekwaliteit is beter dandievan de
soorten Isthmus en Maya. Een
eerste lading van de nieuwe olie
is al verscheept naar deVS voor
16,30 dollar per vat (159 liter).
Een vat olie van de kwaliteit
Isthmus deed in mei gemiddeld
15,30 dollar per vat.

Tergunning voorkleine bussen
Gijzelaars ongedeerdvrijgelaten

Bezetting Gelam-zetel
in Bogota ten einde

BOGOTA — De bezetting
van de hoofdzetel van de La-
tijnsamerikaanse bisschop-
pen- conferentie (CËLAM) in
Bogota is ten einde. Zo
meldde het Franse persbu-
reau AFP. Dit gebeurde toen
de laatste gijzelaars werdenvrijgelaten. De actie heeftzon week geduurd.

Aanvankelijk werden er zon
zeventig mensen gegijzeld, on-
der wie ook verschillende reli-
gieuzen. Het AFP meldde dat
maandag de laatste 38 gijzelaars
op vrije voeten werden gesteld.

zrde, de chauffeurs en het
l vanDienst Verkeeren Ver
Ronny Thodé.

FORUM SCHENDINGEN
HetAmerikaanse persbureau

AP berichtte maandag nog over
het overleg tussen de bezetters
enmgrRodrigo Escobar, secreta-
ris van de Colombiaanse
bisschoppen- conferentie. Een
van deeisenvan debezetterswas
een vliegtuig om Colombia te
kunnen verlaten. Op verschil-
lendeverzoeken van debezetters
was men van kerkelijke zijde al
ingegaan. Zoals het organiseren
van een forum- bijeenkomst over
het schenden van de mensen-
rechten in Colombia en over de
honderden gevallen van ver-
dwijning inhet land. Volgens het
Openbaar Ministerie gaat het
om vijfhonderd vermiste
mensen.

De bezetters blijken leden te
zijn van christelijke basis- ge-
meenschappen. Zijkozen dezetel
van deCelam omdat deLatijnsa-
merikaanse bisschoppen- confe-
rentie in het verleden duidelijk
zijn stem heeft verheven in het
belang van de mensen aan de
marge van de maatschappij en
zich ook tegen het gebruik van
geweldheeft uitgesproken.

NIET ONDERDWANG
De aartsbisschop van Bogota,

kardinaal MarioRevollo Bravo,
wees de eis van de hand van de
bezetters dathijmet henin over-
leg zou treden. Watbetreft deze
weigering beriep dekardinaal
zich eropdateen dialoogmetres-
pect moet worden ondernomen
en nietkan worden opgelegd.

Hij herinnerde eraan dat het
episcopaat aan president Virgi-
lio Barco zijn goede diensten
heeft aangeboden. Vooral wat
betreft het herstellen van de af-
gebroken dialoogtussen derege-
ring (ten tijde vanpresident Be-
lisario Betancur, red.) en het
verzet.

De bezetters hebben hun ge-
zicht onherkenbaar gemaakt.
Van regerings- zijde is de hoopuitgesproken daterop eenvreed-
zame wijze een einde komt aan
de bezettings- actie. Van de Ce-lam- leiding blijkt zich niemand
onder de gegijzelden te be-
vinden.

Museum
'deling",komt het talent
SUenbeter tot zijnrecht,
en Spijkstravolgdehaar
miek- opleiding aan de \lemie voor Beeldende
st in Groningen. Ze
t sinds 1980 op Curacao,
ze opverschillende scho-
leeftlesgegeven in
vaardigheid entekenen.
85/86 volgde zij een op-
ïg in de Verenigde Sta-
lan het Rochester Insti-
nfTechnology in oven-
', klei- en glazuurche-
'Jugeeftzykeramiekles-
m groepjes studenten,
sinds haar academietijd
btografie een hobby van
Pasna 1985echter, toen
ï eerste prys won in de j
edstrijd 'Het Antilli*
s kind', treedt zij met
bto's ook naarbuiten. Ze
en gebruikt voor an*
kaarten, maar Ellen
g ook diverse foto-
chten van bijvoorbeeld
mer van Koophandel,
/anStateen diversebe-
ti. Zij exposeerde eerder
andere in Groningen,

ra?ao en in Rochester,
.toonstelling in het Cu-

)sch Museum is te be-
igen tot 2 juli.

NELCASIMIRI

SR EILANDGEBIED CURACAO

AANGIFTE VOOR
NIEUWE LEERLINGEN

voor deopleiding

KANTOORADMINISTRATIE en
WINKELPRAKTIJK (KW)

verbonden aande OpenbareNiidaPinto Huishoudschool, Wage-
ningenstraatz/n.
Toelatingseisen: a. Diploma 3-jarig Lager Huishoudonder-

wijs (met gemiddeld 7 voor A.V.O.
vakken)

b. Overgangsbewijs van klas 3 naar 4/
Mavo-4

c. Of een aan hierboven gelijkwaardige
opleiding.

Gegadigden kunnen zich op maandag 20 juni en dinsdag 21 juni
1988tussen 9.00en 12.00uurmelden bij dedirectievan bovenge-
noemde school, onder overlegging van de puntenlijsten behaald
bij hundiploma's en/of getuigschriften.

Het Hoofd van de
Dienst Onderwijs,
H.A. Jourdain.

I
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'i^*a^ VOOR VADERDAG I£^^^^^H
BONANZA OTROBAI

VADERDAG C £""
labokspijpenv.a. ’. 2.95 t/m ’. 16.95tabak
lashlight *c—^__ederen portemonnees \*lJokdoeken met en zonder ipitinnl _> _'

Reis het Caraïbisch
gebied rond, met BWIA
voor slechts $ 99A

BWIA introduceert haar "Inter Caribbean Fare": _____P__l__i^_______r ***voor $ 330 kunt u alle BWIA bestemmingen in het Wm^rCaraïbisch gebied bezoeken.Dit tarief is 30 dagen geldig.

Voor slechts S 80 meer dan het normale I «..«t. «.co «a*rt.».Curacao-Trinidad tarief (S2sl)kunt U be- mT/T" '»*-'■ shalve met Trinidadook kennismaken met: " «rim.»' * *
ANTIGUA ST.LUCIA * ifr

BARBADOS ST.MAARTEN caraïbische \GRENADA TOBAGO zee
JAMAICA /ST.KITTS PUERTO RICO ' *w* ' «r..ue.»j

Vertrek uitCuracao nu 3x per week, Woens- L_--«"*»^ |k|^^ #'
dag, Vrijdagen Zondag. -\ É^ f̂c^^_-»-- _f^*»*«»

■BWIAIHH^ lm»Voorreserveringen en informatie -~-j_ag__^^^^^J

" bel Uwreisbureau ofALM op
0"?' , 613033-81322 en op Aruba, —»"-«^^ mg^

ALM 21852.
" ■ ■ i i ■ . —

■-

Miff®»

L^J-y^S-fl^ir^, *\ DEN-V'aütobusbedrmf
'i3=~-**W-^^^%_*n-l CURACAO

INDUSTRIE TERREIN J"> I
BUENA VISTA. Z^_aSl_J=_-
CURACAO, NED. ANT. "^_J/~

PARTISIPASHON
Autobus Bedrijf Curacao n.v.

Ta partisipa kv entrante
djarason 15 diyüni 1988

lo kuminsa
BENDE KARCHI Dl KONVOI

NA OFISINA Dl A.B.C. NA WAAIGAT,
PEGA KU E BUSHALTENAN NA POSTKANTOOR
E preisnan di karchi lo ta siguiente:
Lo bende minimal 10karchi.

Pa stadsdistriktï Banda Riba ’l. o 65Pa Banda Bou te kv Kenepa ’f 1 15Pa Westpunt .Z’1.1.35
Kontrola si bo karchi tin vn stempel di A.B.C. Su tras.
Tambe nos lo bai bende karchi pa personanan riba 60ana di edat.
(60-plusser_)

E preisnan lo ta siguiente:
Stadsdistrikt: buki di 10 karchi a ’1.0.50- ’l. 5.00

buki di 25 karchi a ’1.0.50 = ’1.1 2.50
Banda bou: buki di 10 karchi a ’ 1. 0.75 = ’l. 7.50

buki di 25karchi a ’1.0.75 = ’1.18.75Westpunt: buki di 10 karchi a f\. 1.00 = ’1.10.00
buki di 25karchi a ’1.1.00 = ’1.25.00

E personanan kv ta bini kumpra karchi di 60anap'ariba, mesterbini kv
nan sédula i vn pasfoto pa traha nan tarheta di identidat.

Gerensha
B.E. Wanga.
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AGENDA BONAIRE

|gUTIE:8000E«ANDW__R.B22_
E_aCENTRALE:BB4Sr-BPHAAI_B9OO
r^DFILLte Lagoen: maandag t/m vrijdagPn 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
f*!zondag gesloten.

rENBARE BIBLIOTHEEKJteningstijdenvoor hetpubliek)
fsandag en donderdag van 14.00-18.00Pldinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/'00-17.00 uur; zaterdagvan 10.00-12.00_
Wrungstijdenvoor lezers)
«nsdagvan 14.00-19.00uur.

-^SLUITING: maandag t/m vrijdag
"getekende stukken 15.45 uur; gewone

■"*en 16.30uur.
PVICE CLUBSP^is: donderdagavond 19.30uur - Hotel■"aire.
J"s:informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.■"nd Table: elke tweede maandag -P"tcentmmTerraCorra.If8^:woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.

fSTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:'#IM2.00/14.00-15.30uur loketten geo-
'

-jKIEKBIBUOTHEEK: voor bezichtigingl^van gelieve contactopte nemen met de
"**Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

_2_TIECLUB (Weg naar Willemstoren):ffPend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-"^agvan 12.00-24.00 uur.

J^EEKUUR(gezaghebber): elkedonder-
{J9 van 09.00-11.00 uur op het Be-jj^'skantoor, Kralendijk; laatste donder-py^an de maand van 10.00-12.00 uurte

i^OLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
schelpen en koraal; Open van

K^lag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -NikibokoZuid 3.
IVu- 'rijj; ■ openingstijden slachthuis maan-
"fS^mwoensdagvan07.00-12.00/13.00-O-'OO uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30uur.

1(2:Bernarduskerk Kralemüjk:
JWjks 18.45uur; zondag08.30en 19.00
N>motokerkAntriol:jjjraijks19.30 uur; zondag 09.00en 18.00

J?_ovicuskerkRincon:
ook zondag, 19.30uur

r^CHTENBEZORGING doorgeven
g_»evr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
*^Jue4.

Gomez Hurtado
—Een ver-eend lid van de Colombi-

j?*jBeguerrilla- beweging M-
j"heeft inPanama verklaard
JftM-19 inderdaad de Con-
j^vatieve leider Alvaro Go-
?"- Hurtadoheeft ontvoerd.

j 111 een communique dat voor
/telefoon werd voorgelezen
J*°r iemand die zich deg^dvoerdervan M-19 noemde

datGomez Hurtadoniet ge-
J-ad is geraaktbij zijn ontvoe--36 twee weken geleden en dat
rjj gezondheids- toestand per-
vMB- Hij wordt omschreven alscJr-Jgs- gevangene" en deponti-
le Wordt behandeld overeen-
v j^stigderegels welke zijn ver-
L ï *ö deConventie van Geneve.
j actcommunique vraagt M-19
8i Medewerking van vooraan-
C^nde figuren uit hetbuiten-aa en van anderevolkeren om
n a oplossing te vinden voor de

*°mbiaanse crisis.

JjpALENDIJK— Naar
kJJUeiding van een artikel in
ov P-aatselijk ochtendbladf6^f}efamilie Wirsuitßonai-va_il net hoofd van portie
f* Bonaire het volgende

W' et artikel bhjkt datmen(j/^oedt dat debezittingen van
Wl? 1985 om het leven ge-
Wh " dochter van de familie
Kenf *?**et Dez-t ziJnvanhoofda-
lt Maduro. De familie pro-

u *anSs genoemde media
dt»» *te-en terug tekrijgen van

agent.

W_ens het hoofd vanP°litie
v^ö K ro inderdaad hoofd
°HH recherche- team dat het
op leidde naar de moord
WCi meisJe-De bezittingen
°^k familie het inhet artikel
W * zi Jn in verband met
Hw°!jderzoek in beslag geno-
de^y.aoaf21 april 1986 heeft
ge^°htie degoederenovergedra-
f_£*an deGriffieopBonaire.De

l«evan het meisje isbij een
litie e gelegenheid albij de po-
ll^geweestom de spullen op te
g_v n > toen is hun tekennen ge-
h_-^ datniet depolitie maar de
bea]■rofde officiervan Justitie
aiet *

°f de S°ederen wel, dan
1_„„teruggeven worden aan be-

Wt?is duspertinent nietzo dat
Üih k gentMaduro despullenin
j£?bezit heeft, zoals in het arti-
Üewordt gesuggereerden fami-
WlFBwordternogmaalsopge-

dat zij zich by het Open-
J?ar Ministerie moet vervoegen
I»? Fefe inbeslag genomen artike-

I hr__mStekrijgen. Totzover hetg*«d van de Politie Korps van

OPEN GESPREK
Deze opstelling, aldus Con-

auet zal hetmogelijk maken dat
e politici die verantwoordelijk

zijn voor het te voeren beleid op
Bonaire op een open manier de
overheids- werknemers tege-
moet kunnen treden. Daarbij

zijn alle politieke spelletjes uit-
gebannen op hetmoment dathet
noodzakelijk blijkt dat er impo-
pulaire maatregelen moeten
worden genomen diedewerken-
de klasse daadwerkelijk zullen
raken. Het is duidelijk, datvoor-
gaandeBestuurscolleges, deeen
misschien meer dan de ander,
impopulaire maatregelen heb-
ben ingevoerd. Niet alleen om-
dat dit werd voorgesteld in het
rapport van Berenschot, maar
ook omdat de politici zelf inza-
gen, datmen nietvoortkon gaan
op de ingeslagenweg. Daarom is
hetbelangrijk aldus Conquet dat
op het moment dat impopulaire
maatregelen worden geïntrodu-
ceerd dezezelfdepolitici centraal
staan en een voorbeeld kunnen
zijn voor de overheids- werkne-
mers die tenslotte ook hun bij-
dragen zullen moeten leveren
ten aanzien van de genomen
maatregelen.Dan echter hebben
de ambtenaren wel de morele
steun en de genoegdoening dat
de zwaarte van de impopulaire
maatregelen niet alleen op de
schouders van de oyerheids-
werknemers drukt, maar eve-
neens gedragen wordt doordege-
nen die verantwoordelijk zijn
voor het bestuur.

Ondanks een uit 1973 daterend verbod
Duikscholen trekken aan bel:
speervissen steekt kop op
KRALENDIJK — Hoewel

speervissen in de wateren
rond Bonaire al sedert de be-
ginjaren door het aannemen
van een eilandsbesluit onder
de toenmalige gezaghebber
Raymundo P. Saleh verbo-
den werd verklaard, steekt
ditfenomeen opBonaire nog
steedsdekop op.Bonaire kan
zich dit echter niet permitte-
ren, vooral nu het als eiland
met een erkende bijzondere
onderwater- wereld ruime
bekendheid heeftgekregen in
de duikwereld en in ecolo-
gischekringen. Hetresultaat
van speervissen hebben de
beide zuster- eilanden Cura-
cao en Aruba aan den lijve
mogen ondervinden. De
visstand aldaar is *_eer sterk
teruggelopen.

Het is de overheid niet te ver-
wijten, dater geen aandachtaan
hetprobleem van het afschieten
vanvissen is besteed, want in sa-
menwerkingmet deStinapazijn
er zelfs een aantal onbezoldigde
veldwachters, met bekeurings-
bevoegdheid benoemd. Onder
andere hethoofd van deStinapa
op Bonaire, drs Eric Newton.
Toch was het algemeen bekend,
datondanks hetverbod op het in
bezit hebben of de verkoop van
harpoen- geweren regelmatig
vis enkreeft werd geschoten. De
eerste instantie buiten de over-
heid dienu aan debel trekt is de
Bonaire Hotel andTourist Asso-
ciation (Bonhata).

In een marathon meeting af-
gelopen weekeinde, waaraan al-
le duikscholen deel namen is er
gesproken over Bonaire onder-
waterparken de toekomst daar-
van in verband met depromotie
van de toeristische industrie op
Bonaire.

RIFVISSEN
Ineen briefaanhetBC tracht

de Bonhata de overheid te
doordringen van het probleem
en de noodzaak daar onmiddel-

lijk daadwerkelijk iets aan te
doen. Er is namelijk geconsta-
teerd, dat grote gedeelten langs
dekust van Bonaire vrijwel alle
rifvissen zijn verdwenen. Dat
bleek ook te zijn opgevallen aan
duikersdiefrequent—minstens
tweemaal per jaar— opBonaire
komen duiken. Zij bleken in ge-
sprekken met vertegenwoordi-
gers van de Bonhata zelfs van
mening, datwanneer deze trend
zich zou voortzetten, Bonaire
binnen één tot twee jaar niet
eens meer gerekend zal kunnen
worden tot de eerste dertig dui-
kregionen in dewereld.

RESTAURANTS
In devergaderingvan deleden

van Bonhata is duidelijk naar
voren gebracht datzowel scuba-
divers als snorkelaars openlijk
vis schieten en die te koop aan-
bieden aan sommige restau-
rants. (In het eerder genoemde
eilands- besluit wordt de aan-
koop vangeschoten visookstraf-
baar gesteld— red.)Het Bonha-
tabestuurheeft nunadrukkelijk
gewezenop debestaande wetten
en met name op artikel 10 twee-
de gedeelte van het Eilandsbes-
luit uitgegeven november 1984.
In dit artikel wordt niet alleen
het speervissen verboden, aldus
deBonhata maar de verkoop en
de aankoop eveneens. Dat kan
eenboete betekenen van vijfdui-
zend gulden. Dat de Bonhata
daarnu een punt van maakt en
daarover trouwens ook met het
BCwilvergaderen, is niet alleen
vanwege de schade die momen-
teelaan devisstandwordt toege-
bracht, maar vooral datgene dat
voor dekomende generatiebew-
aard zou moeten blijven.

SUGGESTIES
Om tot een oplossing van het

probleem tekomen heeft deBon-
nata enkele suggesties die ver-
der uitgewerkt zouden kunnen
worden. Een stringente maatre-
gel, daarbij is bijvoorbeeld een
lijst van debekende speervissers
te laten circuleren bij de dives-
hops en daardoor te voorkomen
dat deze scubadivers lucht voor
hun tanks krijgen. Daarnaast
zal hetvolgensBonhata effectief
zijn, wanneer er bovendien uit-
voering wordt gegeven aan het
eilandsbesluit. Entweemaal per
week inspectie in de keukens
van verschillende restaurants
zal daarbij de eigenaars duide-
lijk maken datdewet nadrukke-
lijk overtreden wordt.

Ook zietdeBonhata een moge-
lijkheid omparkwachters aante
stellen en die ook inderdaad pro-
ces verbaal te laten opmaken.
(Zoals deAmigoe eerder schreef,
bestaat die mogelijkheid wel,
maar wordt niet toegepast —red.) Uiteraard is het volgens

Bonhata ook noodzakelijkdat er
een opvoedkundige waarde zal
uitgaan bij de opleidingen die
verschillende overheids- functi-
onarissen krijgen. Bonhata
denkt daarbij aan functionaris-
sen bij de immigratie, politie,
douane en luchtveiligheids-
dienst. Tenslotte stelt deBonha-
ta voor, dat indien er toch men-
sen worden betrapt die zich
schuldig maken aan het roven
van vissen op een ongeoorloofde
manier, datmateriaal, zoals bo-
ten,harpoengeweren, scubadive
uitrustingen en dergelijke inbe-
slag genomen moeten worden.

De Bonhata meent, datop het
eiland genoeg vissers wonen en
werken diehun brood metvissen
verdienen. Maar danmethetvis-
sen met lijnen. De restaurants
kunnen ook daar hun vis kopen
terwijl dat deonderwaterwereld
tenminsteeen gelijkekans heeft
om aantrekkelijk te zijn voor de
duikende toerist.

Aangezien deze zaak voor
Bonhata, ondersteund door een
groot aantal hotels en duikscho-
len debriefondertekenen. Dat is
niet alleen dushetbestuuronder
voorzitterschap van Kees Fek-
kes, maar ook de duikscholenDi-
ve Bonaire, Habitat, Bonaire
ScubaCenter, Sand Dollar Dive
andphoto, BuddyDiveResort en
Carib InnDive. Opvallendis dat
de Dive Inn die een bedrijf ex-
ploteert aan de Hellmundweg de
enigeduikschoolis die nietmede
ondertekendheeft.

CARBOZULIA, een dochter-on-
dernemingvan de Venezolaanse
staatsolie- maatschappij
PDVSA, heeft met de Ameri-
kaanse onderneming Arco Goal
en de Italiaanse Agip Coal over-
eenkomsten geslotenop het ge-
bied vanmijnbouwenexport. De
bedrijven vormen een joint ven-
ture voor deontginning van een
steenkoolmijn in de westelijke
provincie Zulia en deexportvan
produkten daarvan.Metdetran-
sactieis eenbedrag gemoeidvan
448miljoen dollar.De mijn moet
goed zijn voor een jaarlijkseex-

Eort van 6,5 miljoen ton steen-
ool vanaf 1993.

WERK AAN WINKEL BEWUSTWORDING
VoorzitterABVO-dienstgroep Conquet:
Overheidspersoneel moet
bijdragen aan verbetering

KRALENDlJK—"Ambtenaren moetenmeerenmeer
bewustworden van desituatie", aldus devoorzittervan
deABVO dienstgroepBonaire WalterConquet. Om dit
tebereikenzal dedienstgroeptrachtenopzeerkorte ter-
mijn een bezinnings- dag te organiseren voor alle
ambtenaren in landsdienst en eilandsdienst. Daar zal
dangediscussieerdkunnen worden overdehuidigesitu-
atie en over hetgeen delands- ambtenaren diemomen-
teel opBonaire ui de nabije toekomst te wachten staat

Volgens voorzitter Conquet
zal deze bezinnings- dag verder
de gelegenheidbieden voor al de-
genen die op een of andere ma-
nier in overheidsdienst werken,
hetzij als ambtenaar, als
contractant, als zogenaamde
werklieden ofrouleerders een
gedegeninzicht tekrijgen van de
situaties.Bovendien, aldus Con-
quet, kan elke werknemer dan
uitmaken wat zijn bijdrage zal
kunnen zijn voor een verbete-
ring van detoestand opBonaire.

ABVO dienstgroep voorzitter
Walter Conquet is van mening
dat er terdegerekening mee ge-
houden moet worden, dat de fi-
nancieel- economische situatie
van geen enkele Antilliaanse
overheids- instantie momenteel
goedis. Het isbovendien eenrea-
liteit dat Bonaire zelf groten-
deelsafhankelijk isvan degenen
die economisch gezien in een
betere positie verkeren. Maar
hetgrootsteprobleem is, datdeze
donorszelfin een situatie verke-
ren die erg moeilijk is. Dit be-
wustwordings- proces van de
ABVO Bonaire voor leden en
niet leden is in feite al ingezetop
het moment dat het bestuur het
roer in handen heeft genomen.

Hetbewijs daarvan is al voor-
handen enkon worden geconsta-
teerd tijdens deDag van Arbeid
die door het bestuur werd geor-
ganiseerd in het wijkcentrum
Antriol. Een dergelijke bijeen-

komst was in hetverleden in het
geheel nietbekend in de ABVO
Bonaire gelederen. De bijeen-
komst op 1 meiheeft echternu al
zijnvruchten geworpenen debe-
richten uit de overheids- sector
wijzen er dan ook duidelijk op,
datmen zichbewust is dater sa-
men gewerkt zalmoeten worden
om de moeilijke situatie het
hoofd te bieden.

Daarom gelooft Conquet ook
ten stelligste, dat al degenen of
zij nu voor het Land of voor heteilandgebied werken, op een ofandere manier een eenheid zul-len moeten vormen. Dat opent
dan onmiddellijk de mogelijk-
heid, aldusConquet, om te voor-
komen dat partij- politiek zal
gaan prevaleren en zelfs niet
eens de gelegenheid zal krijgen
om zich te openbarenop het mo-
ment dat de ambtenaren
trachten hun rechten te verkrij-
gen of om de reeds verkregen
rechtentebeschermen. Datbete-
kentechtereveneens, datopelkeambtenaar de plicht rust om zo
goed mogelijk te voldoen aan de
werkzaamheden die hem alsoverheids- werknemer zijnopge-
legd, aldus dienstgroep- voorzit-
ter ABVO Walter Conquet.

WALTER CONQUET
...bewustwording...

VOLUMEBELEID
Conquet gelooft, dater tussen

de werkgever als overheid en het
bestuur van deABVOeen ande-
re vakbond die werknemers van
de overheid vertegenwoordigt
zoals bijvoorbeeld de STGB een
maandelijkse vergadering wel
op zijn plaats zou zijn. Dit soort
regelmatige bijeenkomsten kan
er namelijk toe bijdragen, dat
veel onnodige ergernis achter-
wegeblijft op het moment dater
bepaalde impopulaire maatre-
gelen genomen moeten worden.
Eveneens zal een werkelijke
deelnameinhetbeleid om depro-
duktiviteitvan het ambtenaren-
apparaat te verhogen en de kos-
tenterug tebrengen zeker in het
voordeel van de werkgeverzijn.

Door middel van cursussen,
studiedagen en informatie-
avonden denkt de dienstgroep
Bonaire van de ABVO een nieu-
we dimensie te brengen in de
vakbonds- wereld waarbij beide
partijen, zowel deoverheidals de
vakbond meer zullen lerenreke-
ning te houden met eikaars be-
langen.

Tenslotte formuleert Conquet
zijn gedachten over het volume-
beleid dat het onderwerp van de
dag is, maar vooral betrekking
heeft op de situatie in Curagao.
Walter Conquet: "Het is onaan-
vaardbaar dat hetprocesvan im-
populaire maatregelen en dat
bestond uit het verlagen van de
kosten en het verhogen van het
overheids- inkomen zoals dat
werd genomen door de vorige
regering, nu nog eens versneld
gaat worden door het huidige
landsbestuur. Dat zou beteke-
nen dat er weer verschillende
kostwinners hun werk zouden
moetenverliezen en dat, terwijl
infacto deregering noch het Be-
stuurscollege van Curacao hun
huiswerk hebben gedaan. Om
diereden kan het niet mogelijk
zijn, datook opBonairehet zoge-
naamdevolumebeleid ingevoerd
moet worden".

De ABVO dienstgroep Bonai-
re is van mening, dat wanneer
dat de oorspronkelijke intentie
was, dat het nimmer nodig was
geweest dater zovelen naar huis
gestuurd zijn om de kosten van
Bonaire te verlagen en de in-
komsten te verhogen.

CopacabanA

RüfT]

f Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP DINSDAG 14JUNI 1988EN TOT NADER
ORDER:

USDOIWR 1.77 1.78 1.80
CRNDOUAfI 1.44 1.46 1.48
PNDST6RUNG 3.165 3.22 3.28
N€DGLD 91.29 92.01 92.81
BOUVRR _____
ZLUFftfINÖ 123.03 123.75 124.55
FfIFRfiNCS 29.29 30.39 31.09
DurrseMAflK 102.62 103.34 104.14
SURGID — 100.07 102.59
ITUfl€ 1.07 1.37 1.43
RRRORIN 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 14 JUNI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGRTI€I€NING€NP€R 85/89 98.34
13 % OBUGRTI€LeNING€NP€ft 86/90 103.17
12 % 08UGrTri€UEWNG€N P6R 88/92 102.20
10.5 % O_UGfiTI€I€NING€NP€RI9BB 99.93
10.25 % OBUGRTI€I€NING€N 1986P€R 1990 98.06
HETLFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 11.07%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.
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M R.K. CENTRAAL SCHOOLBESTUUR

Met diep leedwezen maken wij het overlijden be-
kend van:

MEJ. LIGIA VENERANDA COFFIE
ZR. H ADEWICH

in leven leerkrachtin dienstvanhetR.K. Centraal
Schoolbestuur.

Haar toewijding aan haar taak als katholieke
leerkrachtzalvoorons steedseenvoorbeeldblijven.

Godgeve haar deeeuwigerust.

Kv honda pena, pero konforme na ___0ë ■__&boluntatdiDios, Surnan diRoosen- _B^^^B_l__i
daal i famia tapartisipa fayesimen-
tudi »M-lÉ_r«P

Zuster HadewychCofffie "&23F
jjirtirn i v_T

Surnan diRoosendaal. K/m _Ij \ .
Surumannan CrismaCoffie lipr""~A 1

Bertha Noor ifamia '' '' x^!mmm^

Rosa Noori famia
Ciro Coffie i famia
Moises Coffie i famia

Su tantanan: Rosalinda de Vasconcellos
Adelaida Gressmann i famia
Sur Euberta
Famia Coffie
Famia Henriquez

Tarisibï bishita dikondolensha for di 2'or di merdia djara-
son 15 diyüni 1988na MisadiWishi. 4'or lotinvnsakrifisio
dimisa idespuesentiero na Santana dikombentu na Welge-
legen.

-

AGENCIA Wj®.^FUNERARIA
" EL SEPdORLAL "I V. BRAKELLAAN No. 3 - Groot Kwartier — Tel. 73648

■IBIM-i-M___M-H-M______B_M_H___-__l

Mary Antoinette Betje m
Haakmat-Morgan

Akto di entiero lo wördu 1

» stpcknwrket «

»G____fiM TODAY JUNE 14,1988,
Aegon 79 g0KIM ,- .-
*°ld 7l\B Q Mer_ba 36,1°
Akzo 118!60 Philips 2g 7Q££*«_. „.„o gg^, ;
SES0- o s_r~ SS:"Helneken 134i60 Index 255| 20

NEW YORK STOCK EXCHSNSE
Abbott labs. 45 lEM .„
Areerican Exp. 26 7/8 UT 5Apa_fi 7 5/8 Jchnson .J. ~ j*
Am.Tel.» Tel. 26 s )g McKesson '| j/f
Arroco 78 1/4 Merck . Co. £ }'«
Anheuser B- 31 l/i Minnesota Mng „ '.%
Becton Dick. 53 3/8 . Mbbil Oorp. °£ i/a
Canï-bell s- 25 3/4 Monsanto
Chrysler 24 1/2 NCR Corp. ?2
Citicorp 24 Ibrf .South. „ ,-_
SfSÏ?^ 38 5/8 WG m4». 43 5)8Diebo_. 39 H_U_». _d. ï, V.ï
Digital B_. U21/8 P____ dj». ""»
?lpt*Nt 87 1/4 Karttacp Oorp. J", V,Z
Ewon 45 7/8 Pflser „ ~0Figgie „" "% "8 H_ipe Dodge g $
Ford 51 3/8 »UIP Morris 85Fluar 20 (Juaker 4B 1/fiGenl.Electr. 43 3/8 MR Nabisoo Jg 'Genlitotors 79 3/8 Saxa lee 00 VRGulf & West. 43 j/4 Shall Trp.Tr. 7° 7,3Heola Mng. 15 1/4 Southern O. 5 _/ 2Hilton 94 7/8 Unisys 37 1/8I—testake Mng. 15 5/ 8 Unocal 37 j/8
DOW JCNES
Industrials 2099,40
Transportation 873,36
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JUNE 13,1983.
PRIOR TO THE TRADE FIGURES THE MARKET CLOSED DOWN 12.31
AT 2099.40 ON LOW VOLUME OF 125 MIL SHARES.

fgpJJ M \l>! HO &( I'KIEL'S BWKX.Y.
dZ&\ INVESTMENT DEPARTMENT
teT^Ja For further information call

Tel. 612511/612991 612294
■_■■_■■_% JH__^_^_^_BB_H_K>T__P

inOUSTRIRL DE UEdEZUELR
maakt de wisselkoers bekend

'gfey' van de BOLIVAR, geldig tot
WOENSDAG 10.30uur

-__. aank?kP VERKOOPCash - Cheque ■■

_ 4.70 4.90 5.90
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS ,

i R;:?___-. tot 10 woorden

■^ÖJ? F. 5,50 /£k ■// JET Elk woord meer (j4§&r )
/// li\ UITSLUITEND Dggj
/m bil ACONTANT!

TALBOT HORIZON EX.
i.z.g.st., wegens aanschaf, nieu-
we prijs n.0.t.k., per l-9-'BB. Inl.
tel.: 612356na 17.00uur.

SIMCA 1308GT,powerwindow,
prijs ’.1.500,-. Tel.: 672946.
GOED ONDERHOUDEN Toyo-
ta Starlet (Station), dec. '83. Los
Roquesweg 8 (zijweg Bermu-
idaweg).

AUDI '80 vp. ’.1.500,-; Chevro-
let vr. ’.7.500,-; skelter vp.
’.5.000,-; aanhangwagen’.500,-
-; Commodore64’.500,-, SeiKos-
haprinter ’.400,-, Philips moni-
tor’.350,-, Commodore diskdri-
ve ’.350,-, alles samen voor
’.999,-; surfboards t.e.a.b.; ka-
no's t.e.a.b. Info. na 18.00-20.00:
648222.

1 PERS.-BED + matras,
NA/.50,-. Tel.: 616012.

WEGENS VERTREK: klassie-
ke 2-zitsbank,echtdons, geel ve-
lours ’.600,-; Philips koelkast
met gescheiden vriesvak, 3 1/.
jaar, ’.600,-, per eind juni.Tel.:
614172.

VW PASSAAT ’.1.100,-; stoof
’.300,-; surfplank ’.150,-; funbo-
ard ’.700,-; reddingsvest ’.25,-;
snorkelsets ’.25,-; flippers mt42
’.15,-; gordijnen ’.40,-; bankstel
manou ’.1.600,-. Tel.: 672910.

MAZDA 323, bouwjaar 1984,
met airco, ’.8.000,-; complete
duikuitrusting ’.700,-. Tel.:
87189.

VIDEORECORDER VHS 'Pa-
nasonic', prijs ’.450,-. Mazurka-
straat 13(Dominguito).

VIDEORECORDER PANASO-
NIC NV-G9PX; 2 wandmeubels;
eetkamerset; woonkamerset;
lessenaar + stoel; wandrekken;
strijkplank; mixer (Osterizer);
oventje (Toastmaster); schilde-
rijen; glazen. Tel: 78352. Madei-
raweg 12.

NISSAN SUNNY'87,4 drs, air-
co, excellent condition,
’.12.500,-. Tel.: 625400ext. 43.

DODGE ASPEN Stationwagon,
NA^2.500,-; baby ladenkast/
aankleedtafel + legkastje Ikea
’.225,-; 2 katoenen vloerkleden
’.40,- p.st.; houten en kunststof
klapstoelen; tweedeurs-
hangkast ’.30,-; verrijdbare
bbq-tafel ’.60,- etc. etc. Tel.:
75162.

ALUMINIUM BOTEN, 10 feet
’.1.300,-; 12 feet ’.1.600,-. Sta
Rosaweg 60. Tel: 370764.

HYUNDAI PONY, bouwjaar
1980, ’.1.100,-. Kaya Arana 48.
Tel.: 89893 (Jos).

1 PHILIPS KOELKAST, no-
frost met dispenser; 1 eiken sa-
lontafel 1.50x82; 1 porchset,
nieuw.Beurs52(Montana). Tel.:
675960.

EEN TOYOTA Corolla DX
1980,i.z.g.5., ad ’.3.500,- (radio,
cassette- recorder + trekhaak).
Voor meer inlichtingen tel.:
74675. Adres: Araucaweg 6.
MITSUBISHI GALANT Turbo
diesel, GLX, bj. '81,rijdt zuinig,
Vu (’.10.500,-); Tropenkoelkast
& vriesvak 60-60-165 cm.;
strijkplank ’.40,-; gasfornuis &
oven ’.500,-; 4Waya/hordeuren
a ’.15,-; surfplank Ten Cate
HUnter. Tel: 675874.

DATSUN NISSAN 280C,bouw-
jaar 1982,full equip. + airco; La-
da 1200Stationwagon,bouwjaar
1984. Schonegevelstraat 29.
Tel: 81009.

GEDEELTELIJK GEMEUBI-
LEERD woonhuis, 3 sl.k.,badk.,
keuken, omgeving Otrobanda/
Welgelegen. Tel: 53853.

LUXE vakantiebungalow,
10/6-16/7, fully equipped, mi-
nimaal 14dagen. Tel.: 615636na
18.00uur.

GEMEUBILEERD APPARTE-
MENTvoor max. 1 jaar.Per 1juli
beschikbaar. Kaya Jan Thiel 8.
Tel.: 675333.

GEVRAAGD: INWONEND
dienstmeisje (live-in maid), In-
lichtingen tel.: 648700 van 8.30-
-11.30en 5-7 uur.

GEZOCHT HUIS of apparte-
ment met twee slaapkamers op
goede stand. Tel: 625455 na 15
uur.

PUPPIES (CURAQAOSE ras)
zoeken een lieve baas. Ze zijn
goed gezond, ontwormd en in-
geënt. Puttenstraat 3. Tel.:
616012.

U ZOEKT een babysit? Middel-
bare scholiere biedt zich aan zo-
wel overdag als 's avonds. Tel.:
672278.
GEVRAAGD OPPASHUISvoor
Ned. echtpaar zonder kinderen
(1-14 aug.). Huis wordt gegaran-
deerd schoon afgeleverd. Huis-
dierenetc. prima. Tel.: 616012.

GEZOCHT: OPPASHUIS voor
deperiode 24 junitot 23 juli'88.
Inlichtingentel: 79230.

GEZOCHT OPPASHUIS voor
de periode van 20 juli t/m 20 L
aug. 1988. Tel: 672000 tst. 24.

succesvol stoppen Is mogelijk

__B^ " ft^WßKy

_ _r ;-_pp_^_y_>*°* -■"*l^_É_l^_M_i_<^_fal^^S air_j^»_i£arif "-

HULP IS T BESCHIKBAAR
U wordt bijna degelijk» vla de media op d« Er b achter ook goed nieuw». U kunt nu wi
hoogt* geiteld van da «dadelijke gevolgen van nat rokan aftoman. Daflnltlaf armaa ophouden
tabakjgebrulk. Het rokan van ilgeretten veroor- It nuacht mogelijk. Or.Robart Norria ontwik-
zaakt o.m. hart- anvaaulakun, karkar, emphy- kalda Indaafgelopen Jaranaantrelnlngtprogrinv
lema. dironlKha bronchltla an chrankd»var- mavan 2wakan waarin 8bl|aankomiun plaatt-
moaidheid.Par |aarwordan 600.000 nlauwaga- vindan om rokari tyitamatlich an volledig van
vallanvan longkanker In dawereld gereglitreerd. nat rokan af ta halpen. Indit programma il]n
Frankrijk geeft Jaartl)k* 13 miljard guldan uit da maan effektleve gaeYagavaranderlngetechnle-
voor da varpfeglng van ilakan tengevolge van kan aimangavoegd om aan optimaal tukiai te
overmatig taUkigebrulk. leder laar «ervan garanderen. Dit programma wordt onder de
360.000 manaan In da V.S. prematuur door naam "Quit to Win" In1988 geïntroduceerd tar
rokan. gelegenheid van hat 16-Jarlg baataan van hat

Buro Arend», praktijkopleidingen towelopCv-
OMIT TO WIN rt^<T*B'Mro'**'*An*, rrai.j36iw.

CLIMACARS "j
_#/"""% 4ÉÈU GEZOCHT

oppASHuis I
■4HÜP Kjr^ voor Nederlands echtpaar I
"*_r:^S|_WP-3" met 2 kinderen 7 - 9 jaar, bij I
'"gjjjljj jÏPr~ voorkeur omgeving Sta. Ma- 1

i A _COS?,N,N
p

G ■"! " TeL!B7oBsna 18.00uurI Herst IA -Tel. 672059Sta. Rosa
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kfetó^Klynveld Peat Grootens
Accountants

Een van onze kliënten zoekt voor haar afdeling Interne Controle een:

AFDELINGSHOOFD (M/V)
INTERNE CONTROLE

Funktiebenaming

Chef Interne Controle
Funktie-omschrijving

Is belast met de leiding van de afdeling Interne Controle, beoordeelt de doelmatigheid en
rechtmatigheid van definanciële administratie en oefentpreventieve en repressieve controle
uit op de juistheidvan de vastleggingen voortvloeiende uit hetbedrijfsgebeuren.
Plaats in de organisatie

Ressorteert onder de direktie en geeft direkt leiding aan medewerkers van de afdeling
Interne Controle.
(Hoofd)taken

- Controleert alle financiële en administratieve handelingen binnen de organisatie.
- Adviseert de leiding inzake de te volgen procedures met betrekking tot de uit te

oefenen controles op de diverse afdelingen.
- Initieert en bewaakt controle-programma's.
Vereist
- Een opleiding op MBA-niveau.
- Enige jaren controle-ervaring of werkzaam bij een afdeling Interne Controle.
- Enige kennis op automatiseringsgebied strekt tot aanbeveling.- Goede contactuele eigenschappen.
- Goederedactionele vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Sollicitaties, vergezeld van een uitgebreide curriculum vitae richten aan:

KPMG Klynveld Peat Grootens
Postbus 3082
Curacao

betonbouw J
_________________»-____»«______»>»e_*e—*«*eT»_i__«_^__^_ >J»'

zoekt voor zakelijkerelatie

-GEMEUBILEERDE WONING MET 3
SLAAPKAMERS totseptember 1988.

Aanbiedingen aan ons kantoor Baai Macolaweg 8, Tel.:
611293.v y

JBijeen middelgrotespecialisten praktijk is metonmiddel-
lijke ingang een vakature voor een

medisch secretaresse - doktersassistente.

Funktie vereisten:- minimaal basis opleiding HAVO
- diplomamedisch secretaresse cq doktersassistente

of gelijkwaardigeopleiding
- goede typevaardigheid

n - goede contactuele eigenschappen
- geen bezwaar tegen onregelmatige werkuren.

Sollicitanten worden opgeroepen hun brieven met curri-
-] culum vitae terichten aan:

SpecialistenpraktijkP.O. Box 3502.

>_4J _______ SINCE 1969 j^S.

VEPA de MUIS <htJ®A.^^
a excl.bij: OQ^SS&&&
my Jan Noorduynweg/ 12 / <

_^ <_^,^jM_i»-Mi*>*t****»*'__

// 'Xf Weekly Sailing From
y^j MIAMI

"^ Please contact:

Ar£ CaribbeanCargo Services N.V.
jfejtel.: 672588/671566 fax.: 674366 I

_MAMMM
__

M
_aMaM__

MAIMMHM>AAA«aM__M__aa_^
( jl/U -N. HOODTENTS .

i \\\y^r, —V TAPASOLO
| y^^^^^TP^ MARKIEZEN

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

Centro Commercial Antilia 4
W««««««v*v«v*p-****i*'************<**M««M«*f************^y

TEHUUR (
sneef gerei« i/eerc

-MA NTAAnD AMil

I Dr. GA 8001
Chirurg - Orthopeed

verhuist per 13-6-1988 '
van Baraltwijk 3 (tel. 625452)

naar Schottegatweg Noord 37
(naast Kraamkliniek Rio Canario)

Telefoon86482
' ■ ■ J

Vr 1T/o Industrieparkz/n —cArawël^ Clay Products Brievengat Tel: 77658
3 decorative& 3

■ \ antSf / Speciaal voor de
N -v._h

_
amo. if vakantiegangers of alsU

gasten krijgt uit het buitenland:

10%KORTING
op alle artikelen

van 13 junit/m 2 juli
* Ook gratisrondleiding mogelijk,

SB EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Dienst voor Administratieve
Automatisering zoekt voor één van haar stafmede-
werker een gemeubileerde woonhuis in een
representatieve buurt.
Gelieve te bellen gedurende kantooruren telefoon
78888 - 78310 toestel 218.

Het Hoofd voornoemd,
Afd. P.R. Ir. R.D. Poelijoe.

-*"«

*a£w***cb

/_*^*? **^H*^

ttAsx^y __«

DINSDAG 14 JUNI I9jj


	Amigoe no. 132 14.06.1988
	Nieuws in volgelvlucht
	Internationaal protest aanhouding Chileense journalisten
	Contra's willen Costa Ricapresident als garantie
	CIJFERS
	TEKORT
	BEDENKELIJK
	ZORGWEKKEND
	Sehos-bestuur wilde eerst uitsluitend over nieuwe overeenkomst overleggen In ziekenhuis toch gesprek over verlenging van cao
	LID MILITAIRE GEZAG VALT OOK AAN Sital: met gekwalificeerde terreurgroep niette onderhandelen Leger Suriname tegen vredesoverleg
	Belastingen in Nederland
	Hot PC News,
	Hoge kerkelijke onderscheiding Tirso Sprockel
	DECORATIE
	Shell keert terug op Aruba Bij Barlock 49 procent van aandelen gekocht
	MENSEN
	AMIGOE
	Tom Poes en de Pruikenmaker door Manen Toonder
	Vrouw die 40 jaar had gerookt, overleden aan longkanker Weduwnaar krijgt schadevergoeding
	SAMENZWERING
	Op 1 juni 1989 in Nederland Europese stembus
	TELECURAÇAO
	AGENDA CURAÇAO
	PERSOONLIJKE INSINUATIES EN SCHELDPARTIJEN OVERHEERSEN ZAKELIJK NIVEAU Openbare eilandsraads-vergadering nog steeds gaande Raadsleden schuldig aan zeer rommelig verloop vergadering
	WARME ONTVANGST
	HYSTERIE
	BIJ HET TER perse gaan van de Amigoe, was de eilandsraadsvergadering
	Op verzoek Kodela: Tanks op Seru Pretu worden voltooid
	KORTE TERMIJN
	PESSIMISTISCH
	DOUCHEN
	Roy Louis
	COMMENTAAR Markt
	Tweede zege dit seizoen Voorlaatste inning voor Sorpresa winstgevend
	Onderrio
	VEEL BELANGSTELLING CONFERENTIE Minister Mansur: toerisme moet in CBI-project opgenomen CHIC '88 plaatst Aruba in centrum toeristische belangstelling
	AGRESSIEF
	VERGOEDING
	Directie en docenten van APA: Minister legt wettelijke richtlijnen naast zich neer
	GASTVRIJHEID SCHEPT KWALITEIT VS-senator zwaait Eman en medewerkers lof toe Pahr van Wereld-toerisme: voor 2000 verdubbeling reizigersaantal
	GROOTSTE WERKGEVER
	DUUR
	KWALITEIT
	Onrust in Americana hotel FTA: eerst naar ministers en morgen naar leden
	Kamer: CHIC-carnaval geen reden voor vrije dag
	ZAKENVARIA
	Taylor bij opening CHIC '88: Aruba voorbeeld voor alle Caribische overheden
	VRIJWILLIGERS
	9 juni Meer vrijwilligers nodig voor bladen visueel-gehandicapten FALPA-lectuur: tien jaar
	Technische bijstand Aruba
	Tweede zege dit seizoen Voorlaatste inning voor Sorpresa winstgevend
	Wint rechtszaak Cruijff betaalt geen belasting
	Juana Morto biedt sportplannen aan
	Panama bedankt voor eer Plaats domino-WK is nog niet bekend
	Op 26 juni triathlon
	RCA-BUBALI
	In 89 nog meer deelnemers verwacht Hi Winds-wedstrijd succesvol verlopen
	AMATEURS
	Bij twee eredivisie-wedstrijden Vijf maal rood
	Zoff manager bij Juventus
	PROFESSIONALS
	In eenzijdige wedstrijd Marlboro slaat Aruba Video Center k.o.: 11-1
	American League:
	National League:
	SPORT AGENDA MALTA AMSTEL
	POSITIEVE PERS-REACTIES VOOR ORANJE Italiaanse pers als enige negatief Van Breukelen: "We zijn onverdiend onderuit gegaan, maar zo is voetbal”
	JOHN BOSMAN
	HANS VAN BREUKELEN
	RUUD GULLIT
	ITALIAANSE KRITIEK
	TURBO'S
	DUITSE PERS
	KANTTEKENINGEN
	Overheersing turbo's McLaren een feit Senna wint voor Prost Grote Prijs van Canada
	Michels over verlies tegen Sovjetunie: Gebrek aan durf en hardheid ook oorzaak van nederlaag
	VLEUGELSPITSEN
	Van der Velde wint puntenklassement Breukink achter Hampsten tweede in Giro d'ltalia
	'Hart zegt ja, verstand nee' Marvin Hagler stopt met boksen
	Omwonenden Barber hebbe en spannen kortgeding aan Binnen twee weken rond bouwplaats po
	Twee exposities van WILLEM C. DIELEMAN
	Volvo-deskundige op werkbezoek
	Congrecur organiseert Curaçao Fashion Fair
	Overvaller ingerekend
	Aanrijdingen
	over en weer tijdens net
	MISLEIDEND
	VUILE SPELLETJES
	ELLEN SPIJKSTRA in Curaçaosch Museum
	nwonenden Barber hebben spannen kort geding aan AAN WINKEL BEWUSTWORDING Innen twee weken ter ABVO-dienstgroep Lonquet: nd bouwplaats po heidspersoneel moe an verbetering
	an '3,8 miljoen Curaçao in gevangenis in 220.000 dollar s van ontvangst'
	VERGISSING
	'VERDWIJNING'
	ARENA's kandidaat presidentschap
	Bèbè Rojer over evaluatie van ambtenaren door diensthoofden: Neutrale commissie moet adviseren
	Guda naar cursus energie-beleid
	Televizier-ring Hennie Huisman
	Na aanhouding van topman Peru voorbereid op acties Senderisten
	ACTIES
	Tergunning voor kleine bussen Gijzelaars ongedeerd vrijgelaten Bezetting Gelam-zetel in Bogota ten einde
	FORUM SCHENDINGEN
	NIET ONDER DWANG
	Museum
	AGENDA BONAIRE
	Gomez Hurtado
	OPEN GESPREK
	Ondanks een uit 1973 daterend verbod Duikscholen trekken aan bel: speervissen steekt kop op
	RIFVISSEN
	RESTAURANTS
	SUGGESTIES
	CARBOZULIA, een dochter- on-
	WERK AAN WINKEL BEWUSTWORDING Voorzitter ABVO-dienstgroep Conquet: Overheidspersoneel moet bijdragen aan verbetering
	VOLUMEBELEID

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73

	illustraties
	Un bon beter di BRANDY ta te hasta bon pa bo salu.
	Opening van CHIC '88
	Wega di Number CURAÇAO
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	Cursussen voor basisonderwijs
	Wega di Number Aruba
	antamaria
	Onderricht van sportleiders
	Winnaars Hi Winds Aruba
	Vergunning voor kleine bussen


