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V/f
Hoe moest

/de gedeputeerde
t hetverschil zien?

Die tanks lijken
op elkaar als twee

druppels water

Nieuws in vogelvlucht
BELFAST — In de Noordierse

plaatsLisburn, 23km ten zuidenvan
Belfast, kwamen woensdag 6 Britse
soldaten om bij een zware explosie,
waarbijook 10 gewondenvielen. Het
was een IRA- actie. De lading was
aangebrachtondereenbestel-wagen
welke soldaten naar een marathon
zoubrengen vooreen goeddoel. Inhet
drukkecentrum explodeerde de we-
gen. De IRA vermoordde eerder een
afdelings- chef van de protestantse
paramilitaire UVP groep.

*****SOWETO—Ineenbuitenwijkvan
Kaapstad waservanmorgen een ex-
plosie op de dag waarop de Soweto-
opstand van 12 jaargeleden wordt
herdacht.Daarbij viel 1 dode.Aan de
stakings-oproepinverbandhiermee
wordtmassaal gevolg gegeven.Pre-
sidentBotha schorste de enige niet-
blanke minister Rajbansi ivm een
onderzoeknaar corruptie.

*****HANOI — Vietnam begint op 30
juni met de aangekondigde te-
rugtrekkingvan 50.000 soldaten uit
Kampuchea. Het gaat om de leger-
leiding en ondersteunende eenhe-
den.Erwordt feest bij ditvertrek ge-
vierd.

*****NEW YORK —De VNstaan weer
voor een bankroet omdat de VS
weigerenhun contributie volledig te
betalen.Secretaris Perez deCuefiar
noemdede situatie dramatisch.

*****WASHINGTON — VS- president
Reagan verzocht Justitie om een
diepgaand onderzoeknaar fraude en
omkoping bijDefensie. Reagan wist
overigens nietdateral2 jaareen on-
derzoek gaande was in dezezaak.

*****ISLAMABAD — PaMstans presi-
dentZiavaardigdehetbesluituit dat
alle wetten in hetlandvoortaan on-
dergeschiktzijn aan hetIslamitisch
recht. Ook geldt dit voor hetrege-
rings- beleid.

*****PARUS — De Franse premierRo-
card presenteerde een vredesplan
voor Nieuwcaledónieaan dekolonis-
ten en Kanaken. Hij hoopt binnen 2
weken een akkoord te bereiken.

*****KAMPALA—Uganda's president
Museveni beval de vrijlating van
1500rebellen die gevangen waren
genomen door het leger sinds de
opstand in 86 uitbrak inhet noorden
van het land. Daar kwam een einde
aan toen er een akkoordkwam tus-
sen regering en hetDemocratische
volksleger UPA.

*****TEHERAN—Ditjaarnemen geen
Iraansepelgrimsdeelaan dehajrj, de
Islamitische pelgrims- tocht naar
Mecca, Saudiarabie. Volgens de lei-
derder Iraanse pelgrimstocht is hen
de toegang geweigerd. Teheranzegt
dathetSaudische bewindcorrupt is
en daarombangvoor Iraanse demon-
straties.ln 87 kwamen er zon 400
mensen om bij Iraanse betogingen.
Iran wil wel dat de Islamieten op 21
juli in Mekka een protest- betoging
houden tegen het ketterse Saudia-
rabie.

*****AMSTERDAM — De dollarsteeg
woensdagnogwatverder. InAmster-
dam was de slotkoers 1,9665 gulden
tegen 1,9660. De advieskoerskwam
boven de 2guldenuit: 2,04.Vanmor-
gen daalde hij tot naar 1,9645. De
Dow Jones index in Wall Street ging
woensdagophetlaatsteogenblikom-
hoog met 6,94 punten tot 2131,41.
Het tekort op de lopende VS- reke-
ningnam in net Iekwartaal van 88
toe met 39,75 miljard dollar tegen
33,52miljardin hetlaatstekwartaal
van 87.

*****WASHINGTON — VS- Justitie-
ministerMeese wil het IRA- lidDo-
herty, sinds 83 in de VS gevangen,
aan Londen uitleveren ipv aan ler-
land.Hijgaattegenhetadviesvan de
Immigratie- raad in. Meese zei dat
anders handelen schadelijk voor de
relaties metLonden is.

MANILA — Zon 7000 Marcos-
aanhangers betoogden in Manila
achter dedoodskistvanMarcos' moe-
derJosefadiezondagbegraven wordt
buiten aanwezigheidvan de ex-
president. Menriep Laat Marcos te-
rugkeren.

*****STRAATSBURG—Hetna langen
moeizaam overleg tussen het Euro-
peseparlement, deEG- ministerraad
en de Europese commissie bereikte
akkoord is aanvaardwaarbij het
maximum van deEG- uitgavenvoor
de komende 5 jaarvastligt. Slechts
alsalle 3EG- instellingenhet ermee
eens zijnkan worden afgewekenvan
dit akkoord.

*****PARIJS—DeEuropeseraket Ari-
aneheeft met succes 3 satellietenin
eenbaanomdeaarde gebracht.Alles
verliepvolgens plan.

*****

In Nicaragua

Reuze-
devaluatie

MANAGUA — De Nicara-
guaanse regering probeert
het mes tezetten in deenorme
economische en financiële
crisis waarvoor het land zich
geplaatst ziet. Een der maat-
regelen is een devaluatie. Het
ministerie van Financien wil
geen halve maatregelen ne-
mem. Tegenover een gemid-
delde salaris- verhoging van
dertigprocent steldemen een
devaluatie van ongeveer ze-
venhonderd procent. De offi-
ciële koers is nu vastgesteld
op tachtig cordobas voor één
dollar. Eerder deze week nog
kreeg men voor één dollar
twaalf cordoba's. Op de zwar-
te marktkrijgt men nog meer
cordoba's voor één dollar:
namelijk 145.

Dode in verkeer
op Curacao

WILLEMSTAD— In de afge-
lopennacht, omstreekshalftwee
reed Efraim R. Morillo (33) met
zijnautoom nogonbekenderede-
nenvan dewegafenkwam tegen
een betonnen duiker tot
stilstand.

In zorgwekkende toestand
werd de man, die door de
brandweer uit zijn beklemming
bevrijd moest worden, naar het
ziekenhuis overgebracht. Daar
kon dedienstdoende arts slechts
de dood constanteren. Het
slachtofferreed met zijnauto ter
hoogtevanMinaScharbaai opde
oude weg naar Westpunt
richting Cas Chiquito. Hij woon-
dezelfop Veeris 290.

Volgens dearts is deman over-
leden aan degevolgenvan multi-
ple fakturen die hij bij zijn bot-
sing met debetonnen duiker op-
liep. Morillo is het zesde ver-
keers- slachtoffer die ditjaar op
Curagao te betreuren valt.

Dollar-obligatiefonds
ABN op Curasao

'doorslaand succes'
WILLEMSTAD —Het door

de ABN opgerichte Aldollar
Bond Fund — het eerste dol-
lar- obligatiefonds van de
Amsterdamse effectenbeurs

is een doorslaand succes.
Er is reeds voor meer dan
honderdmiljoen gulden(Ned.
Crt) ingeschreven. Hetfonds
werd op 6 juni
geïntroduceerd. Zo deelde de
algemeen- directeur van de
ABN op Curasao, mr Miguel
Pourier de Amigoe mcc.

HetAldollarßondFund.AßF,
belegt invastrentendewaarden,
dievoornamelijk luiden inAme-
rikaanse en Canadese dollars.
De eerste koers is vastgesteld op
20 dollar per aandeel van tien
dollar nominaal.

Hetbuitenland- bedrijfvan de
ABNgafdeeersteimpulstotvor-
ming van het fonds. Daar kon
men moeilijk uit de voeten met
het bijna tien jaargeleden opge-
richte obligatie- fonds Alrenta.
In Zuid- Amerika en in het Mid-
den- Oostenmet name zijn debe-
leggers sterk op de dollar ge-
richt. Hetidee isvervolgensaan-
gepast aan de Nederlandse be-
fegger

CURACAO
De structuurvanAldollarver-

schilt niet veel van die van Al-
renta. Het fonds is op Cura'cao
gevestigd, waardoor een speci-
aal tarief geldt, zodat eigenlijk
'nooit meer dan 10.000dollar per
jaar aan belasting behoeft te
worden betaald', zo schreef on-
dermeer het Nederlandse
avondblad Het.Parool.

Nederlandse belasting-
plichtigen vallen onder de zoge-
naamde fictief- rendement-
regeling, die nooit meer danzes
procentbedraagt. Het eerste fic-
tieve rendement hoeft pas over
1990 te worden opgegeven.

Hetnieuwe fonds heeft nueen
vermogen van vijftig miljoen
dollar. Aldollar heeft een zoge-
naamd 'open end'karakter, het-
geen betekent datdebeurskoers
via aan- en verkopen altijd dicht
bij deintrinsieke waarde van het
aandeel zal liggen. Beleggings-
opbrengsten zullen niet worden
uitgekeerd maar worden toege-
voegd aan dereserves, waardoor
de waarde van de aandelen
stijgt.

DOLLAR
Bij depresentatievanAldollar

zei de directeur- generaal van de
ABN, mr J. Baron Sirtema van
Grovestins, dat het nu het juiste
tijdstip is voor deintroductievan
een dollar- gebonden obligatie-
fonds. Het zieternaar uit dat de
dollar haar laagste punt wel on-
geveer heeft bereikt, terwijl de
Amerikaanse rente hoog is. Op
Amerikaans overheids- papier
met looptijden van twee tot drie
jaarwordt nu 8,5 procent rente
vergoed, op Canadees papier
zelfs meer dan9 procent. Tever-
wachten is, dat deAmerikaanse
rente voorlopig duidelijk hoger
zal blijven dande Nederlandse.

Toch sloot mr Grovestinsniet
uit, datdekoers van dedollardit
jaar nog verder zakt, in het er-
gste geval 10 tot 15 procent. Op
koopkracht- pariteit is de dollar
f.2,20 waard en datbetekent, dat
de munt nuonder- gewaardeerd
is. Maar een sterke stijging van
de dollarzit erook niet in, ook al
omdat veel centrale banken met
grote interventie- voorraden zit-
ten. Daarom ligteen stabilisatie
van de dollarkoers op ietslange-
re termijn voor de hand.Hetver-
trouwenin demuntneemt toeen
ook Amerikanen zelfwensen ei-
genlijk geen verdere daling
meer.

GEHEIME STEMMING
Het jongste voorstel, voor de

invoering van een presidentieel
systeem, is van de hand van een
vooraanstaand journalist en
voorvechtervan Gorbatsjov, Fjo-
dor Boerlatski en verscheen
woensdag in het weekblad 'Lite-
ratoernaja Gazijeta'.

Naar Boerlatski's idee dient
de leider van destaat een presi-
dent te zijn, die tevens partijlei-
der . en opperbevelhebber van
de strijdkrachten. De kandidaat
voor de post wordt aangewezen
dooreen partijcongres, debevol-
king spreekt zich daarna over de
keuze uit via geheim, algemeen
kiesrecht. Er komt ook een vice-
president, die de president ver-
vangt bij ziekte of wanneer hij
wordt afgezet door het parle-
ment. Het parlement krijgt
daartoe grotere bevoegdheden
en krijgt een volledige dagtaak.
Nu vergadert het parlement
slechts een paar dagen per jaar.

AFGHANISTANKRITIEK
In hetblad 'Izvestia'verscheen

woensdag scherpere kritiek dan
ooit in een gewonekrant opde in-
val in Afghanistan en deneiging
van Moskou om militaire midde-
len te gebruiken voor het berei-
ken van politieke doeleinden.
Journalist en politiek commen-
tator Aleksander Bovin schreef,
dat vroegere Sovjetleiders te
snel naar kracht grepen zonder
te kijken naar "politieke midde-
len" om deveiligheid van de Sov-
jetstaat te waarborgen. Als ge-
volg daarvan heeft het land een
hoge prijs moeten betalen voor
deze "fouten" in materiële zowel
als in morele zin, aldusBovin.

De Amerikaanse regering is
optimistisch gestemd over de
ontwikkelingen op het gebied
van demensenrechten in de Sov-
jetunie.Dit heeft deAmerikaan-
se onderminister van Buiten-
landse Zaken, John Whitehead,
woensdag verklaard op een
persconferentie inDen Haag.

Volgens Whitehead, die na de
topontmoeting tussen president
Reagan en Sovjetleider Gor-
batsjov in Moskou een rondreis
maakte langs een aantalOosteu-
ropese hoofdsteden, is er in deSU
veel verbeterd op het gebiedvan
mensenrechten. Hijwees daarbij
op de stijging van het aantal
emigranten uit de SU en op het
feit, dat Moskou een aantal be-
kende dissidenten, diejarenlang
op hun uitreisvisum hadden ge-
wacht, heeft laten gaan.

De Amerikaanse bewindsman
zei dat deVS echternogontevr* -
den zijnover het gebrek aan ge-
loofdwaardigheid en politieke
vrijheden in de SU. Hij merkte
verder op, dat "de mensen-
rechtenin deSU door deregering
worden verleend en niet zijn
vastgesteld in wetten". "Wat de
regering vandaag verleent, kan
zij morgen weerafnemen", aldus
Whitehead. "Maar over hetalge-
meen is er vooruitganggeboekt
en wij verwachten nog meer
vooruitgang", zo zei hij.

SenderoLuminosa in actie:
Doden in dorp en bij
ontwikkelingsproject

LIMA — De Peruaanse guerrilla heeftbij afzonderlijke ac-ties veertien burgers vermoord evenals twee ontwikkelings-
werkers. Inbeide gevallen was het een actievan Sendero Lu-minoso.
In deprovincie Ayacucho werd eenbloedbad aangerichtin hetdorpje
Huallay.Veertien dodenvielen daarbij, onder wievrouwenenkinde-
ren. Volgens de guerrilla- strijders ging het om verklikkers van depolitie ofwaren hetmensen diemeewerkten met dezogenaamdebur-ger-patrouilles, een organisatie welke uitkijkt naarverdachte guer-
rilla- activiteiten. De guerrilla trad heel wreed op en hakte deslachtoffers in stukkenof blies hen gewoon op. Een vrouw zagkanshet bloedbad te overleven.

OOKBUITENLANDERS
In de provincie Huanco, op tweehonderd km ten zuiden van dehoofdstad Lima, werden een Amerikaanse ingenieur en zijn Peru-aanse collega vermoord dieverbonden waren aan het Amerikaanse

agentschap voor ontwikkeling (AID). Zij waren werkzaam bij eenschapenfokkerij inhet districtAco. Dit is een onderdeel van een pro-
jectvan het Nationaal instituut voor agrarisch onderzoek. Het ge-beurt meermalen dat Sendero Luminoso ontwikkelings- projecten
tot doelwit maakt voor zijn acties. Sindskort worden ook buitenlan-ders daarvan net slachtoffer.

Doorpolitie gered

Toeristen
afgedreven
ORANJESTAD — Tijdens de
surveillance van de
Strandpolitie op zee werd zes-
honderd meter uit dekust ter
hoogte van het Palmbeach
Hotel een toerist met een jet-
skiaangetroffen.

De motorwilde nietmeerstar-
ten en de jetski begon af te drij-
ven. De politieboot sleepte de jet-
ski naar de kant.

Later op de middag werd drie-
honderd meter uit de kust ter
hoogte van het Concorde Hotel
een toerist gelokaliseerd die op
een surfplank langzaam afdreef.
De mastvan deplank was defect
en daardoor kon niet op eigen
kracht naar de kust worden
gevaren. Ook hierbrachtdepoli-
tieboot de toerist veilig aan wal.

LAWINE HERVORMINGSVOORSTELLEN BREEKT LOS
Washington toont zich optimistisch over mensenrechten-situatie

Keuze president in Sovjet-
unie ter discussie gesteld

MOSKOU —In hetvooruitzichtvan de komende par-
tijconferentie in deSovjetunie isook eenvoorstel aan de
orde gekomen voor de invoering van het presidentiële
systeem naar het voorbeeld van de Verenigde Staten.
Een lawinevan voorstellenistrouwens losgekomen. On-
dertussenblijkt datbij de Amerikaanseregering inder-
daad optimisme heerst ten aanzien van de mensen-
rechten- ontwikkelingen in de SU.

In de aanloop naar de eerste
grote Sovjet- partijconferentie
sinds 1941 isin deRussische pers
een lawine van hervormings-
voorstellen verschenen. Eén van
de belangrijkste lijkt een voor-
stel om een presidentieel sys-
teem in te voeren, maar er wor-
denookvoorstellen neergeschre-
ven voor hetbeperken van ruim-
tevluchten om voedel in de win-
kels tekrijgen enom een einde te
maken aan het systeemom alles
tot staatsgeheim te verklaren.

De partijconferentie, de ne-
gentiende sinds de oprichting,
opent 28 juni,gaatzes dagen du-
ren en is door Sovjetleider Mi-
chail Gorbatsjov uitgeschreven

,om een verdere stoot te geven tot
hervorming van de politieke en
economische structuur. Aan de
conferentie zullen vijfduizend
afgevaardigden deelnemen. Een
voorstel is ook om de ambtsduur
voor alle functionarissen te be-
perken tot twee periodes van vijf
jaar.

TIP-TOP

WILLEMSTAD- Voor zijn
inzetop sociaalgebieden dan met
name voor dejeugd werd de heer
P.T.M. (Tirsö) Sprocket(midden
opfoto) pauselijk onderscheiden
met hetcommandeurschap in de
Orde van Sint Sylvester. Dit ge-
beurde in deDominicus- kerk te
Montague in aanwezigheid van
gouverneur drRene Romer en
waarnemend gezaghebber E
(Kade) Wilsoe. De versierselen
werden hemomgehangen doorde
bisschop van Willemstad mgr
Wim Ellis (links) waarbij depa-
rochie-pastoor mgrJulioHenri-
quez (rechts) behulozaam was.
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MENSEN
OOSEFA GRIGORIA en EMIR-
-STO JOB herdachten dat zij res-
pectievelijk al 25 en 45 jaarin

rist zijn bij de ALM. Tijdens
n korte ceremonie richtte

vJM.M- president- directeur, K.
...Chong, het woord tot de jubela-

en stelde hen ten.voor-
Id als goede en toegewijde

rknemers. Op de foto vlnr F.
irchena f vakbond), K. Chong,
nerito Job. Josefa Grigoria,

"'Tony Ibarra (ALMi en J.Anasa-
gasti(ALM).

rDe politie van Eindhoven heeft
?een 44-jarige Hagenaar aange-
houden die zich de afgelopen

"maanden heeft uitgegeven voor
STUNTMAN. Op die wijze zag
hij in Eindhoven kans vijftien
bedrijven op telichten voor enke-
-le duizendenguldens.De Eindh-
.evense politie spande hij voor
■zijnkarretje doorzich vanuiteen
.ziekenhuis waar hij destijds ver-
pleegd werd, ineen luxehuurau-
±o te laten escorteren naar een
Eindhovense bioscoop, waar de
.Nederlandse speelfilm Amster-
damned in premiere ging. De
man vertelde dat hij daaraan
had meegewerkt. De man heeft
verderbekend dathij in nogvier
■andere ziekenhuizen, verspreid
over hetheleland, heeft gelegen.
Ook daar gaf hij zich steeds uit
voor stuntman en bestelde hii al-

lerlei goederenzonder die te be-
talen. Het gingdaarbijvooral om
bloemen, fruit en dergelijke. In
die gevallen gaat het om bedra-
gen van enkele honderden gul-
dens. Inmiddels is deman inEin-
hoven opnieuw opgenomen in
een ziekenhuis in verband met
zijn slechte gezondheids- toe-
stand, ditmaal echter onder zijn
eigen naam, aldus de Eindho-
vense politie.

$ 4c 4c 4c 4c

In Heemstede, Nederland, is
gisteren A.(JANUS) SMETS
overleden. Smets was alsKruis-
vaarder van Sint Jan zon twin-
tig jaar werkzaam op Brakke-
put. Aanvankelijk in het inter-
naat jongensstad Brakkeput en
later aan de technische school
welke tegenwoordig naar Jan
Ruimers is vernoemd. Hij was
erg actiefop sportgebied en ver-
derheeft hij zijn schouders gezet
onderhetbuurthuis-werkteSan
Willibrordo en Boca San Mi-
chiel. Na de periode op Curagao
is Smets nog een tijd werkzaam
geweest in Panama. Ruim twee
jaar geleden kreeg hij te horen
dathijongeneeslijk ziek was. De-
sondanks is hij tot het laatste
ogenblik actief gebleven.. * * * *
De milieubeschermings- bewe-
ging GREENPEACE, die ijvert
voor een schonere wereld, heeft
gisteren eenboete gekregenvoor
het storten van vuil op de kade
van Ibiza opdeBalearen inSpan-
je De zakken waren achtergela-
ten door de bemanning van het
Greenpeace- schip 'Sirius', datop
deBalearenstemmingmaakt te-
genhet varen enafmeren van de
op atoomkracht varende sche-
pen in hetgebied van deMiddel-
landse Zee, aldus eenwoordvoer-
der van de beweging. Hij wilde
niet zeggen hoe groot de boete
was. De bemanningwasgedwon-
gen het vuil te storten, zei hij,

omdat de havendirectie van Ibi-
za niet voor een vuilcontainer
had gezorgd.

De regering van Venezuela zou
volgens de vereniging Milieu-
defensie 6.050 ton RADIOAC-
TIEFrundvlees, afkomstig uit
Denemarken en lerland, hebben
teruggestuurd naar Europa.
Volgens deRotterdamse haven-
dienst ligt het schip (Reefer Rio)
met de radio- actieve lading 10
mijl buiten de Nederlandsekust
voor anker. Omdat er geenagen-
tuur bekend is mag het schip de
haven niet binnen. Over de la-
ding van het schip kon de haven-
dienstnog niets zeggen. Milieu-
defensie zegt haar gegevens te
baseren op artikelen in Venozo-
laanse kranten en informatie
van Duitse milieu- groeperin-
gen. Volgens dezezou debesmet-
tingvan het vlees het gevolgzijn
van dekernramp in Tsjernobyl.
De partij zou in 1986 met toes-
temming van deregering daar
geëxporteerdzijn naarVenezue-
la.Daarbleek deradio- activiteit
van het vlees tweemaal zo hoog
als opgegeven, aldus Milieu- de-
fensie. Op grondvan meetonder-
zoeken besloten de Venezolaan-
se autoriteiten het schip terug
naar Europa te sturen, nadat de
partij eenjaar inkoelcellen had
gelegen. Milieu- defensie zegt
niet te weten of Rotterdam de
eindbestemming of slechts een
doorvoerhavenvoor het vlees is.
Milieu- defensie heeft de Neder-
landse regering gevraagd alles
te doen omte voorkomendathet
vlees alsnog op de markt wordt
gebracht.

Een 68- jarigepatiënte van het
Rotterdams Dijkzigt- zieken-
huis heeft begin deze week een
43- jarige arts neergestoken.
Toen de arts haar hielp bij het

opstaan,haaldeze plotselingeen
mes uit haar handtas en stak de
man in de hartstreek. De arts
moest een spoedoperatie onder-
gaan, maar is buiten levensge-
vaar. Dit heeft een politie-
woordvoerder meegedeeld. Het
motief van de vrouw is volgens
hem nog onduidelijk.

In Nederland weet men wel raad
met LUIDRUCHTIGE politici.
Voorzitter dr P. Steenkamp
heeft onlangs de zogenoemde
maiden- speech van senator
Fleers in deEersteKamer onder-
broken om een senator van de
vloervan devergaderzaal te stu-
ren. Hij was volgens de voorzit-
ter te luidruchtig aan het na-
kaarten over het wetsontwerp op
lijkbezorging dat net was op-
geschort, terwijl Fleers alsnieuwbakkenparlementariër al
aan zijn eerste toespraak was be-
gonnen.Fleerswerd indetweede
zin diehij uitsprakover hetvoor-
stel tot verkorte uitspraak van
dehogeraad door Steenkamp on-
derbroken. "Er is onvoldoende
aandacht voor Uw maiden-
speech. Ik vind dat dit ten on-
rechte is", zo constateerdeSteen-
kamp. Onder hilarisch gelach
van de senatoren vervolgde
Steenkamp geïrriteerd toen zijn
opmerkingniet onmiddellijkhet
gewensteeffect sorteerde. "Mijn-
heerCoemans wiltUnaar dekof-

fiekamer gaan en daar Uw dis-
cussie voortzetten? Mijnheer
Fleers, begint Umaar opnieuw."
Waarna Fleers kon aandringen
op een blauwdruk om de
werklast van de hogeraad tebe-
perken.

ajc s{e afe i|c sje

Recentelijk verdedigde JEAN-
NETTE HAGEN, met succes,
haarproefschrift: 'Offshore Ban-
king Centers, The case of Cura-
gao', ter afsluitingvan haar stu-
diealsPh D. Zijmag zich nu'doc-
tor' in Inter- American Studies
noemen, met specialisatie in In-
ternational Business en Econo-
mieDevelopment. Hagen is oud-
leerlingevan Maria Immaculata
Lyceum en van de UNA. In de
kosten van de universitaire stu-
dievan drHagen werd bijgedra-
gendoorRotary Club Internatio-
nal, Rotary Club Curagao,
Stichting Maduro & Curiëls
Bank NV, de landsoverheid en
het mrA.A.G. Smeets Fonds. De
laatste jaren was zij werkzaam
in het bank- en offshore- wezen.

WASHINGTON — De ethiek-
commmissievan hetVS-congres be-
gint een vooronderzoek naar be-
schuldigingen van laakbaar gedrag
door Huis- voorzitter Wright (Dem).
Hij publiceerde een uitvoerige weer-
leggingen overhandigdedeze samen
met rekeningen en andere papieren
aan de cie. Volgens Wright zijn de
verwijten politiek gemotiveerd en
voornamelijk gebaseerd op persbe-
richten vanjaren geleden. Hij drong
zelfaan op een diepgaandonderzoek.
Volgens deklagers zou hij financiële
belangen hebben verzwegen die hij
hadverworven in dienstvan firma's
in zijn thuis- staatTexas.

MOSKOU—De SUheeftnabijna
50 jaar de fout erkend van massale
deportatiesvan Letten onder Stalin,
die directbegonnenna deinlijvingin
41. Moskou heeftverder 3 jaarna da-
to excuses aangeboden voor het
doodschietenvan een VS- leger- offi-
cier in de DDR. Men neemt maatre-
gelen om herhaling te voorkomen.
Hij werd tijdens patrouille door een
SÜ- militair dood geschoten.

CURAQAO INTERNATIONAL JAZZ
FOUNDATION: 20.00uur 'jam session'-Ta-
nishi Bar, Landhuis Brievengat.

VRIJDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/m zaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur;zondag van 10.00-16.00 uur;maandag
gesloten.
t/m 3 juli 1988 expositie foto's en kera-
miek van Ellen Spijkstra.

Portugal
herdenkt

Pessao
LISSABON — Bij gelegen-

heid van het feit dat honderd
jaar geleden de Portugese
dichter Fernando Pessao
werd geboren is een Pessao-
jaar uitgeroepen. Het eeuw-
feest wordt gevierd met een
serie conferenties, exposities
en film- voorstellingen.

Pessao wordt als de be-
langrijkste dichter van Por-
tugal beschouwd sinds hon-
derd jaar.De herdenking be-
gon met het onthullen van
een beeld van de dichterbij
zijnvroegere stam- cafe. Bur-
gemeester Nuno Krus Abe-
cassis kwam 'de eer toe dit te
mogen doen in aanwezigheid
van honderden belangstel-
lenden onder wie ook presi-
dentMario Soares. De dichter
ishierbijafgebeeld alszittend
aan een tafel zoals men diein
het befaamde Cafe Brasileira
kent, waarPessaotijdens zijn
levenstamgast was.

Na deze plechtigheid legde
president Soares bloemen
neer bij het beeld van de
dichter in het Jeronimos-
klooster uit de vijftiende
eeuw waarmee de ten-
toonstelling ter ere van Pes-
sao meteen was geopend. De-
ze bestaat uitwerk van schil-
ders die zich hebben laten
beinvloeden door Pessao.

Tom Poes en de Pruikenmaker doorManen Toonder

2055—HeerBommel zwenkte en draaideal strijkenden deto-
nen diehij zo doendevoortbracht,waren zó zuiverenklonken
zó mooi, datzijn toehoorders ademloos toeluisterden. Toen hij
dan ook na een lange tijd, doorvermoeidheid gedwongen, het
instrument liet zakken bleef heteen poosje stil.
"Heelgoed!"zei demusicus Harewartenslotte."Knapvooreen
beginner! Én dante bedenken datheteen improvisatie was!"
"Een wat?" vroeg heer Ollie, opschrikkend uit zijn bedwel-
ming. "Een improvisatie!" herhaalde de vreemdeling glimla-
chend. "Juist, ja! dat was het" zei heer Bommel trots. "Ik heb
altijd geweten, dathetin mijzat. Enkijk, nukomtheterzomaar
uit.Ach, als mijngoedevaderdatnutoch eenshadmogen mee-

maken." "Hetzitnietinu, hetzit inhaar." zeideheerHarewar
metklem. "Hm!", zei heerBommel. "Onzin.Ditzijn sluimeren-
detalenten, alsubegrijpt wat ikbedoel!"

Op datmomentkreeg demarkies er genoegvan en hij greep
zijnviool. "Hier is weer eens iets vreemds aan degang" sprak
hijkoud. "De heer Bommel is meer sluimerend dantalent, dat
weet een kind. Ik wil hier verder niets mee te maken hebben.
Goede avond!" Met dezewoorden schreedhij de deuruitzon-
der iemand een hand te geven.
"Meneer houdt van een grapje" zei de musicus glimlachend.
"Een echte aristocraat! Maar ja,hij heeftdanook geenharen,
zoals u." En met een ruk trok hij heer Ollie de pruik van het
hoofd.

Torpedo voor
Conqueror
LONDEN— De Britse

onderzeeër Conqueror is
per ongeluk geraakt door
een niet geactiveerde tor-
pedo welke vanuiteen heli-
copter was gelanceerd.

Zo werd meegedeeld door
het ministerie van Defensie
in Londen. De Conqueror
kreeg bekendheid tijdens de
Malvinas- oorlog doordat de-
ze onderzeeër kans zag het
vlaggeschip van de Argen-
tijnse marine, de cruiser Ge-
neraal Belgrano tot zinken te
brengenmet een torpedo wel-
ke wel geladen was en op
scherp stond. Daarbij kwa-
men 360 Argentijnse marine-
mensen om. Aan dit Britse
"wapenfeit" zat indertijd een
luchtje omdat beweerd wordt
dat de Belgrano op het
ogenblik dat de torpedo werd
gelanceerd op terugweg was
naar de Argentijnse wal. Hij
vormde toen in feite geen ge-
vaar meer voor deBritten.

Het ongeluk met de Con-
querorgebeurde tijdens een
oefeningtoen het schipboven
watervoer.

TELECURAÇAO

TELECURACAODONDERDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00Documentary; 18.40Informe de-
portivomet HectorRosario; 18.56Tem-
pupa Dios; 19.00Rikesa Universal met
Mavis Albertina; 20.00NotisieroTele-8;
20.45 Toespraak minister- president
Maria Liberia-Peters; 20.55Agenda;
21.00Un tiki windsurf; 21.05Rags to Ri-
ches; 22.00 Wega di Number Kórsou;
22.10 Herhaling EK- voetbalwedstrijd
Sovjetunievs lerland; 23.00 Sluiting.

VRIJDAG: 14.15 Directie uitzending
EK- voetbalwedstrijdWest-Duitslandvs
Spanje; 16.30Ora pa mucha; 17.30AG-
HUSAmetLeo Rondas; 18.00Man dre-
chidiDios; 18.15Ajedresnaplaka chikf
metOmalioMerien; 18.30MiraiSkucha;
18.45Informe deportivo metHector Ro-
sario; 18.56Tempu pa Dios; 19.00 Hu-
bentut na marcha; 19.30 PR-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.55 Un tiki windsurf; 21.00 Matlock;
22.00 Wega di NumberKórsou; 22.10
Show di Job; 23.00 Late movie:
«Rigged»; 01.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten van*
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen'
spoedgevallen telefoon 641658 bellen
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische #
trikten kunnen voor spoedgevallen df
artsenpraktijk van hun eigen huisartsbelief
het antwoordapparaat zal dan mededele'
wie de dienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynv.eS
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvtf
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 _ 'opzon- enfeestdagen alsmedeopwerkd*
gen na 17.00 uurvoor spoedgevallen tel-
-85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRI^
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17-
-tel.: 82947/81078: geopend van maanda.
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterda.
de gehele daggesloten; na 17.00uurkunli
de zustervan dewachtbellen: zusterCijn.
tel.: 79721, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uura!ieed
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiada.
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagva"
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curacao): Kantoo'
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.0"
uur; de wacht heeft zuster Panneflek, tel-
-671505.

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

FUNDASHONLECHI Dl MAMAKÓRSOU:
voor meer informatie kunt u de volgende
nummers bellen: 75628,672289en 55504.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Curagao, Breedestraat 137, tel.: 625837/
623575.
Punda
Antilliana,Kaya Flamboyan 1 -A, tel.: 76200/
76208.

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

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

DELA TRYELLIS- LEZINGCYCLUS: 20.30
uur lezing over 'Het oude Willemstad in
woord en beeld:Architectuur en stedebouw
van Willemstad doorde eeuwen heen' (spf-
ir Michael A. Newton) - aula UNA, Jan
Noorduynweg.

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

HENRY ® By Dick Hodgins

BONER'S ARK ®ByAddison&Frank Johnson
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TANKI-GATE AFFAIRE BLIJFT POLITIEKE 'HOT PATATO'
Kodela en KAE wil verbruikmet tienprocent verminderen:

Bevolking moet minder
water gaan verbruiken

WILLEMSTAD— De watersituatie op Curacao is zeer ern-
stig, datconcluderen debedrijvenKAE enKodela dieeen drin-
gend verzoek doen op de bevolking om het "drinkwater met
mate te gebruikenen verkwisting tegen te gaan". Indekomen-
demaanden zullenKodela enKAE eencampagnegaanvoeren
waarmee de bedrijven hopen het drinkwater- verbruik met
tien procent te verminderen. Indien dat niet lukt, is deKAE
over twee of drie jaarwederom genoodzaakt om miljoenen te
investeren in de uitbreidingvan deproductie- capaciteit Het
geld daarvoor is evenwel metbeschikbaar.
Hetverbruik van water is de

laatste twee jaar onrustbarend
gestegen, dat concluderen KAE
(diehet water produceert)enKo-
dela(die het water distribueert).
Een toename van gemiddeld ze-
ven procent, valt niet te rijmen
met de economische ontwikke-
ling. Dat betekent dat het
waarschijnlijk de gewone huis-
houdingen zijn, die steeds meer
water gaan gebruiken.

1985opCurasaowerdgehouden,
als een van de grote waterdistri-
butie- problemen het tekort aan
opslagtanks noemde.

WILLEMSTAD-De studen-
ten van deBouwkunde- afdeling
van de Middelbare Technische
Schoolhebbenzoalsgebruikelijk
ookditjaareenafstudeer-project
gemaakt van enkele landhuizen
opCuragao.

Behalve de verplichte afstu-deer- scriptie, hebben de studen-
ten ook maquettes gemaakt van
de landhuizen. Die zijnzaterdag
van negen uur 's morgens tot drie
uur 's middags voor hetpubliek
ten toon gesteld op de MTS op
GrootDavelaar.

De foto's geven een beeld van
enkele van de 'miniatuur-
landhuizen' diede moeite van het
bekijken zeker waard zijn. De
studenten hebben duidelijk veel
werk besteed aan het vervaardi-
genvan demaquettesdietot in de
detailszijn afgewerkt.

TIENPROCENT
Zoals bekend is deKAE mo-

menteel bezig met de installatie
van meer apparatuur zodat de

firoductie verhoogdkan worden,
ndien detendens van meer wa-

terverbruik zich op dezelfde wij-
ze zou voortzetten, is deze in-
vestering niet voldoende. Over
twee tot driejaar, zou er dan we-
derom uitgebreid moeten wor-
den, hetgeen, gezien de finan-
ciën, niet mogelijk lijkt.

Dat is dereden dat deKAE en
Kodela de komende maanden
een campagne zullen gaan voe-
ren om de bevolking te overtui-
gen zuiniger met water om te
gaan. "leder huishouden moet
het watergebruik met tien pro-
cent verminderen", aldus de be-
drijven.

Reeds nu al is het waterge-
bruik, mede door de droge en
warme tijd, te hoog. "Het pro-
bleem is groot", vernam deAmi-
goe van Kodela- zijde. "De pro-
ductie- units draaien op max-

imum capaciteit en zeker gezien
deouderdom van sommigeunits,
is dat riskant." In advertenties
wordt de bevolking dan ook ge-
vraagd om medewerking te ver-
lenen aan "een verantwoorde
drinkwater voorziening".

WATERTANKS
Terwijl de KAE en Kodela

gaan werken aan een verminde-
ring van hetwaterverbruik, isde
discussie over de wateropslag-
tanks nog steeds heftig gaande.
In een briefaan het Bestuurscol-
legeheeftKodela, diesinds enige
maanden met de distributievan
water belast is, laten weten dat
de onafgebouwdewatertanks op
SeruPretu zo snel mogelijk vol-
tooid dienen teworden omdat de
watertanks een belangrijke
schakel zijn in de water- distri-
butie. Ook de anderetanksophet
eiland, waarvan sommigeinzeer
deplorabele staat verkeren, die-
nen gerepareerd te worden, al-
dusKodela.

In de eilandsraads- vergade-
ring, die de afgelopen dagen het
onderwerp van discussie was, is
evenwel de indruk gewekt dat
Kodela de acht tanks van de zo-
genaamde 'tanki-gate' affaire
bedoelde. In een persbericht van
Kodela wordt dit met nadruk
ontkend.

VERKEERDE INDRUK
Begin 1985 werd begonnen

met de bouw van twee water-

tanks op SeruPretu. Dit gebeur-
de inopdrachtvan deDOW. Eind
1985 werd de gewraakte
opdracht gegeven om nog acht
extra tanks te gaan bouwen.
Toen in februari 1986 door het
nieuwe Bestuurscollege dit be-
sluitwerd terug gedraaid, stopte
hetNederlandsAntilliaans Con-
structiebedrijf(NAC) ookmet de
overige werkzaamheden, zoals
detweeeerste tanks opSeruPre-
tu. Sindsdien zijn de tanksnooit
meer voltooid.Kodela wil nu dat
de tanks aan haar worden over-
gedragen, zodat dit bedrijf zelf
voor de voltooiing van het werk
kan zorgen.

De oppositie- partijenzijnzeer
boos over het feit dater in de ei-
landsraad een verkeerde indruk
is gewekt. De mededeling van
met name gedeputeerdeRicardo
Isebia dat de acht tanks op Seru
Pretu er alsnog zullen komen,
noemde DP-leider Agustin Diaz
"misleidend". DeDP isbezigmet
een onderzoek om de letterlijke
tekst van de gedeputeerden te
achterhalenzodatnagegaankan
worden of inderdaad opzettelijk
verkeerde informatie is ver-
strekt.

NOODPROGRAMMA
Daar ziet het ineerste instan-

tie wel naar uit. Ook Kodela
achtte het immers noodzakelijk
om middels een persbericht te
benadrukken dat dit bedrijf
nooit over de acht tanks gespro-
ken heeft.

Woordvoerder Leslie Roos-
berg van Kodela wilde vanmor-
genniet zeggen ofKodela denkt
datdebewusteacht tanksalsnog
noodzakelijkzijn. Op ditmoment
is die kwestie niet aan de orde.
Kodela stelteersteen noodprog-
ramma samenwaarbij dewijken
en gezinnen dieal jarenlangmet
water-problemen kampen, ge-
holpen moeten worden. Zozal er
dit jaar nog op Romar een
pomphuis komen om de wa-
terdruk daarteverhogen. Ook de
waterproblemen op Souax, een
wijk diezonderplanning uitzijn
voegen is gegroeid, zullen dit
jaarnogaan de orde komen.

Voor de middellange en lange
termijn zal Kodela een to-
taalplan opstellen waarin pro-
blemen als het waterleiding-
net, de opslagtanks en de
pomphuizen aan de orde zullen
komen. Pas als datplan klaar is,
heeftKodela meer duidelijkheid
over hoeveel tanks er nodig zijn
op heteilandomeenverantwoor-
de water- distributie te ga-
randeren.

HOTPATATO
Een uitspraat .an Kodela

over de gewraakte acht tanks
lijkt zeerbelangrijk nu de 'tanki-
gate' affaire nog steeds een "hot
patato' blijkt te zijn datop poli-
tiek niveau nog altijd de ver-
schillende partijen dwars zit.
Volgens een onderzoek dat het
toenmalige Bestuurscollege
(met de partijen MAN, DP en
FOL) had ingesteld, zou de be-
slissing om achttanks — een
miljoenen- project —te bouwen,
zijn genomen zonder enige voor-
studie.Detanks zouden, volgens /
datzelfde onderzoek, compleet
overbodig zijn.

De affaire veroorzaakte een
breuk in dePNP waarna George
Hueck en enkele anderevoorma-
lige PNP-ers de partij SI op-
richtten. Nu dePNP enSIsamen
in het Bestuurscollege zitten, is
al meerderemalen gesteld dater
wel degelijk meer wateropslag-
tanks nodigzijn. Alsbewijs daar-
van, noemden degedeputeerden
Isebia en Hueck niet alleen de
brief van Kodela, maar ook een
speech van een KAE-
medewerker, die tijdens een in-
ternationaal congres dat begin

Leven duurder
op Curaçao

en op Bonaire
WILLEMSTAD — Volgens

berekeningen van het Centraal
Bureau voor de Statistiek is het
prijsindexcijfer van de con-
sumptie van huishoudens voor
Curacao en Bonaire (op bais de-
cember 1984 = 100)met0,3% ge-
stegen ten opzichte van maart.Het indexcijfer was 106.7 in
maart en is 107.0 geworden in
april.

Het totaal prijsindexcijfer
voor april gekoppeld aan dereeks op basis oktober 1982 =
100 wordt 111.3. Ten opzichte
van december 1987 steeg het
prijsindexcijfer in april met
1,1%.

De stijging over de periode
april 1987/april 1988 bedroeg
2,3%.

WILLEMSTAD — Drs. C.
Holsbergen verblijft momenteel
op Curasao. Zij is afgestudeerd
aan deKatholieke Universiteit
van Brabant als klinish psycho-
loge.

zij heeft in Nederland prak-
tijk- ervaring inhet diagnostice-
ren van leerlingen met gedrags-
Eroblemen, waarbij zij bij de be-

andelingvan dezekinderen ge-
bruikmaakt van spel-therapie.

De Stichting Permanente
Educatie organiseerteen lezing/
workshop 'Spel-therapie'voor de
leerkrachten van Speciaal On-
derwijs en het Kleuteronderwijs
opmaandag20 junivanzeven tot
negen uur s avonds aan de Ma-
haaiweg 6. Detoegang is vrij.

Stroomuitval
WILLEMSTAD — Op

Curacao is het uitvallen
van de stroom een bijna
wekelijks terugkerend
verschijnsel geworden.
Vandaag was het weer zo-
ver.Omelfuurvanochtend
viel de stroom uit, waar-
dooreengrootdeelvan Cu-
racao zonder stroom
kwam te zitten. Na drie
kwartier werd de stroom-
voorziening weer aange-
sloten.

Navraagbij deKAE (Kom-
pania diAwa iElektrisidat di
Kórsou) leverde nietsop, om-
dat de woordvoerder niet be-
reikbaar bleek te zijn. De
woordvoerdervan deKodela,
Leslie Roosberg, wist echter
mee te delen dat bij de KAE
gasturbine8 wasuitgevallen.
Omdegedupeerden weer van
stroom te kunnen voorzien,
werd overgeschakeld op
stoomturbine 1. De stroom-
voorziening werd om kwart
voor twaalfweerhersteld.

Gebrek aan 'millfeed'
Klachten pluimveehouders over
Continental Milling Company
WILLEMSTAD — De vee-

en pluimveehouders zijn niet
te spreken over Continental
Milling Company (CMC). De-
ze meelfabriek maakt vanhaar afval-produkten veev-
oeder voor onder andere
runderen, schapen, geiten en
kippen. CMC heeft een mono-
polie- positie op de lokale
markt voor meel en veevoe-
der. De pluimvee- en geiten-
houders hebben niet alleen
klachten .over de kwaliteit
van hetveevoeder, maar ook
dat CMC in tijden van droog-
te, als er niet voldoende na-
tuurlijk voedsel is,nietaan de
vraagkan voldoen. Depluim-
veehouders stellen vraagte-
kens b^ demonopolie- positie
van CMC en willen datde mi-
nister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid deze
kwestie bestudeert.

Elvis Boyé, een medewerker
van Boyé Poultry Farm, ervaart
de afhankelijkheid van de kip-
penfarm van CMC als een pro-
bleem. Boyé: "Ik ben ontevreden
overhetprodukt datCMC levert.
Dit bedrijfmaakt een slechte
kwaliteit kippevoer. Dit is te
controleren aan de eierschalen,
die heel gemakkelijkbreken.Als
CMCkippevoer van een behoor-
lijke kwaliteit zou leveren, dan
zou dat niet gebeuren. Boven-
dien is de prijs die CMC vraagt
veel te hoog.Dit werkt doorin de
prijsvoor eieren dienutwee gul-
denen 85 cent perdozijnkosten.
Als het departement toestem-
ming zou geven voor het im-

Eorteren van kippevoer uit het
uitenland, dan zouden we niet

alleen veel goedkoper kunnen

leveren, maar zou ook dekwali-
teit van ons produkt aanzienlijk
verbeterd kunnen worden".

Boyé vindt het verder geen
goede zaak dat hij niet kan
controleren of de hoeveelheid
kippevoer die CMC levert over-
eenkomtmet defaktuur. "Weke-
lijks worden drietrucks metkip-
pevoer in bulk afgeleverd. CMC
zegt datditovereenkomt met de
bestelde hoeveelheid, maar dat
is niet te controleren", aldus
Boyé die hieraan toevoegde dat
de minister van Handel, Indus-
trie en Werkgelegenheid, Chu-
chu Smits, de kwaliteit van het
CMC-voeder moet onderzoeken
en zonodig toestemming moet
geven voor de import van goed-
koper veevoeder van een goede
kwaliteit uit het buitenland. De
minister is momenteel inNeder-
land enkon derhalve geen com-
mentaar geven op dezekwestie.

Ook dehoudersvan geitenvin-
dendat deleverantievan geiten-
voer, 'millfeed', te wensen over-
laat. Zijvinden datCMCnietvol-
doende 'millfeed' produceert om
aan de vraag te voldoen. Her-
haaldelijk komen zij tevergeefs
bij de meelfabriek voor geiten-
voer. Om aan het bestaande te-
kort aan 'millfeed' een einde te
maken, heeft de algemeen ma-
nager van CMC, Ernst Baum-
gartner, toegezegd 'millfeed' uit
Costa Rica te importeren. Het
schip met de vracht zou 12 juni
aankomen. Toen een aantal gei-
tenhouders uit Banda Abao
gisteren echter het beloofde
'millfeed' wilden kopen, kon de
fabriek niet aan hun vraag vol-
doen. Hierover zijn de geiten-
houders zeer ontevreden.

KWALITEIT
Volgens de voorzitter van de

Boneco, Erwin Koense, is het
probleembij CMC datdefabriek
niet voldoende types veevoeder
produceert. Koense: "CMC heeft
wel een ander soort geitenvoer
voldoende in voorraad, dat per
zak echter ongeveer vier gulden
duurder is. Dit geitenvoer is wel
vanbetere kwaliteit. Deveehou-
ders zijn voor hun aankoop van
veevoeder afhankelijk van de
subsidie die zij van de overheid
krijgen. Deze subsidie is nietvol-
doende om hetduurdere geiten-
voer tekopen. Zekiezen dusvoor
het goedkopere voer, waaraan
voortdurend een tekortis. Mana-
gerBaumgarten had beloofd dat
dittekort met dekomst van het
vrachtschip uit CostaRica bin-
nen anderhalve week zou zijn
weggewerkt, hetgeenechterniet
gelukt is", aldusKoense.

Inpersbericht deeltGMC mee,
dathetvrachtschip op 12juni de
haven van Curacao moest aan-
komen. Het schip heeft echter
vertraging opgelopen, waardoor
ditnu pas op 22 juni verwacht
wordt.Gevraagd waarom depro-
duktievan 'millfeed' niet aan de
vraag aangepastkan worden,
antwoordde manager Baum-
gartner: "De produktie van
'millfeed' is afhankelijkvan onze
afzet van meel. Millfeed wordt
namelijk gemaakt van deafval-
produkten van meel. Dit laatstekunnen we echter maximaal
drie weken in voorraad houden,
zodat deproduktie van 'millfeed'
afhankelijk is van de verkoop
van meel". Hij voegde hieraan
toe dat het bedrijf al 24
uursdiensten draait en dat het
vrijwel nietmogelijk is de pro-
duktie op te voeren. Verder ver-
klaarde Baumgartner dat twee-
derde van de 'millfeed'- produk-
tie verwerktwordt in hoogwaar-
dig veevoeder voor runderen en

schapen. Ditprodukt is duurder
en brengt dusmeer geld op. De
rest wordt verkocht aan lokale
veehouders.

DROOGTE
Baumgartner zei verder dat

het huidige tekort aan 'millfeed'
mede veroorzaakt wordt door de
aanhoudende droogte van de af-
gelopen maanden. "Dagelijks
produceren we ongeveer 15 ton
millfeed'perdag. In deregentijd
vinden dedieren genoeg voedsel
buiten en is de vraag naar
'millfeed' gering. Vorig jaarex-
porteerden we zelfs. Door de
droogtevan de laatste tijdzijnde
veehouders steeds meer aange-
wezen op aanvullend voedsel.
Nuheerster een groottekortaan
'millfeed', maar het duurdere
veevoeder is nog wel voldoende
in voorraad", aldus Baum-
gartner. Hij verklaarde desge-
vraagddathetnietmogelijk isde
prijsvan hetduurdereveevoeder
te verlagen vanwege de hoge
graanprijzen. "Elders in de we-
reld heeft men ook te lijden van
droogte, waardoor de graan-
oogsten minder zijn dan ver-
wacht werd. Vanwege de
schaarste stijgen de graanprij-
zen, hetgeen doorwerkt in onze
prijzen. Dit betekent dat onze
prijzen reeds een minimum be-
reikt hebben.Lager dannukun-
nen we niet gaan", aldus Baum-
gartner.

Tentoonstelling
Giovanni Vinck

WILLEMSTAD—Hetnieuwe
kantoor van Alico (AmericanLi-
fe Insurance Company) zal van-
daaggeopendworden. Naaraan-
leiding van de officiële opening
van het nieuwekantoor van Ali-
co organiseert Kiwanis ClubPi-
scadera in samenwerking met
Alico zaterdag en zondag in
landhuis Groot Sta. Martha een
schilderijen- expositie van de
jonge schilder Giovanni Vinck.
Tevenszullen handenarbeid- ar-
tikelen enkunstvoorwerpen van
medewerkers van de sociale
werkplaats van Groot Sta.
Martha tentoongesteld worden.

Giovanni Vinck is pas veer-
tienjaar. Een overzicht van zijn
werken zal bij de officiële ope-
ningvanhetnieuwekantoor van
Alico in Landhuis Groot Kwar-
tier te bezichtigen zijn.
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)) Restaurant La Bistroëlle )1
l\ oraanlseert wederom ll

I) Komt U genieten van een grote variëteit Voorge- \l
i( rechten, Soepenen Hoofdgerechtenbereid metde lek- //
l) kerste vis en schaaldieren, een saladbar en heerlijke \)
|[ OpVaderdag 19junizijn wy openvoor lunch en diner, /f
1) U bent van Harte Welkom voor Lunch en Diner in ((
[( Restaurant La Bistroëlle, Promenade Shopping Center //
)) Tel.: 76929 - 70408 en 79842 (tijdens kantooruren). \\

f . v
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__^^!|_F ___ É ____I__l W
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INTERNATIONAL MAN COLLECTIONS
young man shop

Hanchi Snoa 3-5
V- J

VADERDAG s
be|tnt bij "De Pet" met _^^W^^»J
exclusieve Europese
HERENKLEDING /Tj *-zoals o.a. UPj r^oi"
* PANTALONS v « .CV
* BLAZERS *SPURTIEVE OVERHEMDEN
* enz. enz. enz. * SPORTIEVE JASJES

BOUTIQUE CHIC N.V.
Winkelcentrum Brievengat " Tel. 76055

■ JFI Restaurant
h £ Landhuis Zeelandia
f] ____!__-■■ Historische ambiance

Curacaose gastvrijheid
I Culinaire topkwaliteit
I Wij importeren wekelijks verse Nederlandse delicatessen
m en primeurs:

Vanaf vrijdagmiddag prepareert onze chef de cuisine

Ij verse Limburgse slierasperges
II (de laatsteaspergesvan het seizoen 1988)

V> in combinatie metverse vis en schaaldieren.

Ij Lunch vanaf 12:00 uur (leden)
Ij Diner vanaf 19:00uur.

Landhuis Zeelandia è^r^^^^^^SW^
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I If SPECIALS GELDIG
r van 17 junitot en met 19 juni 1988

Vrijdag: Shopping night tot9.00 uur 's avonds
Zaterdag: De gehele dag geopendvan 8 a.m. - 8 p.m.
Zondag Vaderdag: open van 9 a.m. " 1 p.m.

MetService +SfeervindtUookdelageprijzenbijFAVOßlTOWEEß.

Legs 5 lbs 4.75 Halfvolle Choc. Melk 1 ltr 2.19
Sucadelappen 500gr 3.50 Koffiemelkh.v 1 ltr 2.95
Porkchop 500 gr 3.75 Appelsap 1 ltr 1.69
Stoofvlees 500gr 3.85 Mie 500gr 2.39
Kogelsteak 500gr 4.25 Amstel Bier p/krat 25.95

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

Waar Plezierig winkelen 't voordeligst is!

NAPA DI SIMAN® 20% KORTING
GELDIG OP VRIJDAG & ZATERDAG m
BIJ OVERLEGGEN VAN DEZE BON odT^^
ONTVANGT U 20% KORTING OP ALLE \^ÏAARTIKELEN MET NORMALE PRIJZEN. \s»3
SPECIAAL VOOR VADERDAG f»

Faci,jto

'«m-m-mM^&M jT~M9 Havenstraat 32 Tel: 21445/21145 |
""■"■"■"^■B UO^MMÊ _o^__\ Fergusonstraat 41 Tel: 23555/33430 i A~~ _j^L__l _f__ Tomatenstraat z/n Tel: 23555 ■ Ê

M_2______L__l_■____■___ ___■____■■ v. Zeppenfeldstraat 8 Tel: 46016/45635 _L_T1 c^b
UITNODIGING

CONGRES VOORLEDEN VAN DE PERS

DATUM : Zaterdag 18 juni 1988.
PLAATS : Biblioteca Nacional o'stad
TIJD : 9 a.m. -12 p.m.
ONDERWERP: Nieuwe persvereniging

Een ieder, die bij een erkende communicatie-
media werkzaam is bij de dagelijkse nieuwsver-
zorging, beschouwe dit als een persoonlijke uit-
nodiging. Voor verdere inlichtingen: Biblioteca
Nacional.

bij
MANCHITO'S
Fergusonstraat 71

Safari - pakken - hemden -broeken " dassen en nog veel
meer. Ook grote maten.

De beste geschenken
voor vader bij:

MANCHrro s
I Met Korting

van 10% i

I vfc
..■ BBSfeßtaWII

2^ MODEL FH-203 4*& 280 WATT PEAK MUSIC POWER-SINGLE CASSETTE ONLY FLS 675= *§
\k MODEL FH-205 «
_t 280 WATT PEAK MUSIC POWER -DOUBLE CASSETTE ONLY FLS. 785 =*X» MODEL FH-207 ' JR380 WATT PEAK MUSIC POWER-SINGLE CASSETTE. ONLY FLS 865.= iSR MODEL FH-15 j£j* 300 WATT PEAK MUSIC POWER-WITH REMOTE ONLY FLS 975= 4»MODEL FH-215 $5
* 380 WATT PEAK MUSIC POWER-WITH REMOTE. ONLY FLS. 1.090.= «
sfc ALSO AVAILABLE AT SPECIAL PRICES FOR DAD \7 $5
jfc SONY COLOR TV ___g,
J SONY VIDEO CASSETTE REC F' 11^""^'.SONY RADIOS _^F^ «J
R TOSHIBA COLOR TV jgrlrWS 5 SPEED Jg2? TOSHIBA VIDEO CASSETTE REC rPll INlfi FAinl ONLY FLS 95-4$TOSHIBA RADIO CASSETTE REC. CEILING FAN UNLY PLS 85* j£
fe_-s£ls__4!__*»__£__^^

AANBESTEDING
De wnd. Directeur Directie Volksgezondheid maakt bekend, de
openbare aanbesteding van insecticiden t.b.v. de dienst
G.K.M.8.,t.w.:
—20 drums (è 55 gallon) Malathion 57% E.C.— 6 drums (a 55 gallon) Malathion 95% U.LV.— 75 zakken (è 25kg.) Abate 1%S.G.
Offertes,vergezeld van authentieke documentatie omtrent origi-
neen specimen, dieneningesloten enveloppe tewordengedepo-
neerd in een daarvoor bestemde bus tenkantore van de Directie
voornoemd te Hospitaalstraat 4, Oranjestad.
Het openen van de enveloppen vindt plaats op maandag 20 juni
1988om 10.00uur 'smorgens tenkantore van dewnd. Directeur
Directie Volksgezondheid.

De StichtingAlgemene Bejaardenzorg
Aruba

zoekt gegadigden voor defunctie van:

— Bejaarden- c.g. Ziekenverzorgster— Bejaardenhelpsters
Ervaring in de Verpleging strekt tot aan-
beveling.— Huishoudelijk personeel
Gediplomeerde kok c.g. kokkin en Keu-
kenpersoneel.

Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de C.A.O.
Sollicitaties te richten aan deAlgemeen Directeur P.0.8.
683, Oranjestad.

INVERSIONESABA CA
Coral Reef Hotel Project

is looking for applicants for:

4FIRST CLASS CARPENTERS

4 FIRST CLASS IRONBINDERS

Candidates may apply in person at the office of
Inversiones ABA C.A. at the Boulevard Shop-
ping Center - Monday thru Friday from 9.00
a.m. to 12.00 noon.

I f_^^_^_^_w9^_Mw^^_r m_\ __k__M

■delicatessen <&zs»_l[_[
I CHOCOL_T_-**_f||tv . * .Tl! _. vOORepvSPE-C//WL C_oE4_ OP_____ » rtATrfi _____ _>Ht tloto iv«t * __H____EI-ham' ar^WtóKÏJ VADERDAG
I __£_&. Tj "VI |iy — OLD PARR■ partysnacks N**^^^_T _>„OA\/lAD■ dietetic fooo en CAVIAR —■ill DINO - GINOI ÉHARMS

BALLAST NEDAM ARUBA N.V.
ZOEKTPER DIRECT VOOR HAAR

HYATT REGENCY ARUBA PROJEKT
een

MAATVOERDER/SURVEYOR
Tot dewerkzaamheden zullen gaan behoren:— Het zelfstandig uitzetten van onze constructie-

werkzaamheden op hetbouwterrein.— Het ondersteunen van onze Field Engineering Manager.— Het assisteren van onze Constructie Manager.

Funktie-eisen:— Opleiding op minimaal M.T.S. w/w gebied.— Bekendheid met Europese constructie maatschappijen.— Goedekontaktuele eigenschappen.— I.v.m. de belangrijkheid van de funktie is enige ervaring vafl
genoemde werkzaamheden essentieel.

Indien U aan bovenstaande eisen voldoet, wordt U verzocht UW
schriftelijke sollicitatiete zenden aan:

BALLAST NEDAM ARUBA N.V.
POSTBUS 711
ORANJESTAD, ARUBA.
t.a.v.: Dhr. F.v.d. Eijk.

s^_^_ __. ii ""______J ..j________h lT (xZjji^^^^^^j HÜ.^^___Bkl l^r^^_.Vi //__^^reshp^l

-^—Y^ fe||lN^:X__!i [«(___. Jfi^^ï/. /W r^v^--^ Jr li^T. I rz_n_!fl_'^ ii_?_Ftt__. fli i^^ & % aW{/_\ /

_
_!______ï/_*__%3 '_*(_¥^^_/Wlflü_ I iLJ-Jr _?T^\\ * _f_iJv_^;^___?_js__^*Vi- S/^j^.ji.k'-r '̂_$___*_■fl l^____?>^TUi__?!^_s"_B'7_^^__f__^ N'__^___r =TiT 1_ ___Ü_f_rfp_£___c_f,.^S_flr'^^_HfS-__/£_N^_tf*^_£ X l. l^*H____sl______| -^ttStT. ff . V-_____fr-^ N__sl_r-----C^__r_v. __J_t^____________«"*"""--^_____ __________ _r__» I

[ 0 !__ lll_^--X______^C__^ __r "w"'"" }J j I /./’’'■
________________________M____^___iV_l Jj|H^^^^^ *" V*_ '" j"■A_i_____________iiiiM__.ji.^i^^^^—^^^^_ Vr3 ’ 17 fl

Sucadelappen 0.55 | .._... 1
500gr.3.25 . 0 « __TlSï_l_l7ïl__Tr_l_ff_l

r n n *_*____,___.♦_._ LaßoseCornonthecob- imÈJinvftriywr^um8.8.Q. Kippepoten Four ears ___________________!__]
500 gr. 2.50 2 20

100 gram Salami ' Ronda Tuna Fish 6 oz.
0.85 BrillolOpads 0.79

100 gram PaJingworst 1"71 " Kraft BBQ Sauce 28 oz.

100 gram Pekelvlees * ""* FarmP^^k 2500 gram \
1.50 1b99 16.45

1

"^■■^ Ace Lemon 1150 gr. HeinZv«9*f*f *W210 gr.
2.29 _ „ 1,4 S

jos^SGeteappels X Cups 12 oz.£spack
#"■% 3 lbs. zak 3.7^ ' 0.75
Wtyaf Rode aPPels \ Special June 18/1988 J JI-K^' 31b5.zak3.65 \ r^^^^^^=^_/afl^yy Groene peper 1

éZSFSL 1 kilo 2.65 ) _-*l 7 IÏÏJ
\^#^V\Amerikaanse uien / ■viïi_!fjiWVWnT_!TrW
\FcAI 1 kiio 1.55 ’ IWiKnMJVtWWö_.fSe,derik^_ / EI! __5E. rray Ikilol-B_/

r^^#Sij^y^ voor Vaderdag:
rT^^-^r-^n^ "' Bij aankoopvan ’. 50.- ofmeer
| 1 fles Rjunite wine 7s cl. voor ’■ 2.95 _j'
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AGENDA

ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/14.00-17.30 uur;zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
yoor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,22950 en 22316.
Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, dieop maandag en donderdag voor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag)verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
1:20.15 uurBarfly (18jr.).
N: 20.45uur EddyMurphy Flaw (18 jr.).DRIVE-IN: 20.30uur WiseGuys (18jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)Pabao brug: Oduber, tel.: 21780.
Pariba brug: SanLucas, tel.: 45119.
WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,TankiLeendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
»/d Linde, Beatr ixstraat31, tel.: 28337.pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokter O.L. Ponsé, via Centro Medico SanNicolas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(nospitaal).

KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
baandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/'4.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00uur. De wacht heeft dokterA.E. Hart.

CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): dra A.
Rodriguez, tel.: 21777.

*** *
_

WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425; SantaCruzenParadera:
wl.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:47020/48301; San Nicolas:tel.:4s9o6; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen,tel.: 115)

TELEARUBADONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Entertainerson tour: «BoneyM»; 19.55Sportlotto; 20.00Telenoticias;20.30Mi-
niserie: «Murder Ordained» (part 1);
21.15 Tales ofthe unexpected: «Run
rabbit run»; 2200 Larry King show;22.50 Showbiz today(CNN); 23.00 Mo-ney Line (CNN); 23.30 Sports tonight
(CNN); 24.00Sluiting.

VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
18.30 CNN international news; 19.30Memoria; 20.00Telenoticias; 20.30Mo-
vie of the week: «Love with a perfect
stranger»; 22.10LarryKingshow; 22.40Showbiz today; 23.00 Money Line(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00 Sluiting.

Diversen
r.LIGHT INFORMATION CENTER: dage-"Wsgeopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00UUr informaties viaverkeerstoren.

ijSSC SERVICE CENTER (Oranjestad):
uurperdaggeopend(alleen geslo-

Bnvan zondag 20.00 uur tot maandagmor-9on07.00 uur)

öpKTER HORACIO ODUBER HOSPI-)r*i.('el.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45''8.30-19.30 uur.

£°NINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
*4652/22817): informatiecentrumpOensdag geopend van 08.30-12.00 uur -8 (boven).

S&RIBBEANHOTEL&HOTELINDUSTRY}£>I.VENTION (CHIC) '88:21.00-02.00 uur"nicarnavalsparade op de Smith Boule-var <lt/o degrote hotels.

ruNDACION MUHE V TRABAO (t/m 30
d__1988): 17.00-21.00 uur expositie han--Bnarbei- artikelen - Biblioteca Nacional.

Dl CULTURA: 20.00uur infor-
"""e-bijeenkomst over film en toneel met

Marian Rolle - Biblioteca Naci-

fPOßT££_-VOETBAL: 19.00 uur Luchthaven vs»P6ctie derBelastigen; 20.00uur Bibliote-
FWi _?onal vs Directie Financiën;21.00uur
neb *wDoW"Centro di Barrio Sava"

&S.EN
nir_!. ° H|STORIKO ARUBANO: ope-
-12 _?.denmaandagt/mvrijdagvan 09.00-
-1jr* /1600-19.00uur;zaterdagvan 09.00-

LLj?|/_!'-EVENS-' GEZINS- EN HUWE-
1e wfvMOE,LUKHEDEN (Lagoenweg 9A,
12 nn 7?pin 9): lBdere werkdag van 07.30-
-.___■ 3,°. 16-30 uur (°ok mogelijk af-haak te maken viatel.: 23145of 25111).

VERBETERINGEN
Hij wees erop, dat te lang de

markt van benzinestations enz.

in één hand was geweest, waar-
door er weinig kwaliteitskeuze
was, onvoldoende service, geen
groei en weinig vernieuwingen
en aanpassingen. Daarom ge-
loofde Barros, datmet dekomst
van de nieuwe maatschappij
daarin de nodige verbeteringen
en activiteiten zullen komen,
waarvan uiteindelijk de consu-
ment zal profiteren.

De afgelopen driemaanden na
de oprichtingvan demaatschap-
pij werden de nodige besprekin-
gen gevoerd, dieafgesloten wer-

den.Met debouw van deOil Ter-minal te Barcadera kan nu methet feitelijk werk wordenbegon-
nen. Een investering van 1.2
miljoendollardiebij de douwaandertig mensen werk verschaft.Men zal overviermaandenklaarmoeten zijn.

In ditbedrag zijn begrepen deopslagtanks, trucks, brandweer
en de los- en laadinrichting.

Wanneer ook de stations van
start gaan, wordt verwacht dat
bij dit gehelebedrijf vijftig men-
sen werkzaam zullenzijn.

ORANJESTAD- Tijdens de
CHIC '88 werd in hetAmericana

"Hotel door depublic relations-
firmaß.Y. andP. een uiteenzet-
ting gegeven, mede aan de hand
van tekeningenenfoto'svan de25
miljoen dollar kostende uitbrei-
dingen vernieuwingen,die in het
Americana Hotel zullen
plaatsvinden.

Bijdefoto de nieuwenegen ver-
diepingen hoge toren met213 ka-
mers, waardoor hethotel over419kamers zal gaan beschikken. Hetgeheel geschiedt onder leiding
van deResort Sales Counsel, diereeds verschillende resorts in hetCaribisch gebied voor zijn reke-
ning nam. Het casino zal geheel
vernieuwd worden. Voorts ko-
men erviertennisbanen, een 'me-
ga-pool', barbeque /buffet area
enz. De vergaderruimte zal op
19.532 vierkante voet worden ge-bracht — de grootste op Aruba.
Hetgeheel moet begin 1980 wor-
denopgeleverd.

BENZINESTATIONS
Daarnaast wordt nog twee

milioen florin geïnvesteerdvoor
de bouw van vier pompstations—Top Car Station, Airport Sta-
tion, Boulevard en Tanki Leen-dert — alsmede een Marine-
pompstation bij de Swain-jachthaven. Er zijn nog plannen
voor twee andere stations, die
nogmetafgefondziin. Alle stati-
ons komen onder de naam van

Shell. In totaal vergt dit gehele
project eeninvestering vanruim
vijfmiljoenflorin.

Uit de toespraken bleek, dat
Barlock betaald heeftvoor de op-
tie voor een terrein van
twaalfduizend vierkante meter,
toestemming kreeg om oliepro-
dukten in te voeren en te distri-
bueren, een 'supply agreement'
met Shell Oil Trading heeft ge-
sloten, terwijl van de lokaleban-
ken offertes werden ontvangen
om debalansvan hetgehelepro-
jectte financieren.

BARCADERA-BijBarcode-
ra ging hetBarlock- project van
startdoordebouwvan een 'termi-
nal', waarmede een investering

van 1.2 miljoen dollar is ge-
moeid. Op defoto: PeterLane van
Shell International tijdens zijn
toespraak.

Felle kritiek SEPA op vrije dag-beleid

Morgen in onderwijs
ook geen vrije dag

ORANJESTAD — In te-
genstelling tot de geruchten,
dat morgen alle scholen op
Aruba gesloten zijn, wordt er
deaandacht op gevestigd, dat
morgen een gewone school-
dag is.

Vermoedelijk is deverwarring
ontstaan inverband met deaan-
kondiging van een __jedagdoor
de overheid in verband met de
minicarnavals- parade, eenvrije
dag die inmiddels werd "inge-
slikt". Wel is het zo, dateen groot
aantal leerlingen van Colegio
Arubano geen school hebben,
omdat morgen op deze school de
herexamens plaatsvinden. Doch
alleen de leerlingen dieeen brief
van de school voor hun ouders
kregen, dat er geen school is,
kunnen morgen thuis blijven..

FELLE KRITIEK
In het SEPA- radioprogram-

ma oefende SEPA-voorzitter,
Gregorio Wolff, felle kritiek uit
op het "vrije dagbeleid" van de
regering in deze. Hy wees erop,
dat in eerste instantie het toe-
gestane verzoek aan deAHATA
om een vrije dagte geven bii de

overheids- diensten als een ver-
rassing kwam, mede omdat er
veel werkwasen nietopeenvrije
dag was gerekend.

Het besluit om de vrije dag
weer in tetrekken ziet de SEPA-
voorzitter als een teken, dat er
geen behoorlijke bestuursbeleid
is en dat—naprotest vanKamer
en ATIA — de overheid een
speelbaal inhanden van dekapi-
talisten is. "De geloofwaardig-
heid van de regering is weer
zoek", aldusWolfF, "en er is geen
sprake van "grootheid" om een
gemaakte fout te herstellen".

Rampencommissie

ORANJESTAD — De com-
missievoor debestrijdingvancalamiteiten vergaderdedeze
week metminister- president
mr Henny Eman en minister
van Justitie, Watty Vos, die
zeerte sprekenwaren over dewerkzaamheden van de com-
missie.

Er werd verslag uitgebracht
van de activiteiten sinds de be-
noeming van decommissiein no-
vembervorigjaar.De commissie
heeft al verschillende opgedra-
gen taken uitgevoerd, zoals het
indienen van een calamiteiten-
verordening. Het opstellen van
actieplannen in geval van ramp
verloopt naar wens en de com-
missiekomtbinnenkort met een
informatie- campagne over or-
kanen.

Op het programma staat ook
de organisatie van een seminar
voor noofden van diensten en
andere organisaties in samen-
werking met de Pan American
Health Organization (PAHO).

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).

TOERISTENSCHIP: 14.00-20.00 uur 'Re-
gent Star-vert. SELMAD.

Broodwinning 75 man staatop spel
MEP wil Statenvergadering
over casino-kwestie

ORANJESTAD—De oppo-
sitie- partij MEP heeft een
openbare vergadering aan-
gevraagdomdatvolgens deze
Kartij 75 werknemers hun

aan kunnen verliezen na de
aankondiging, dathet casino
van het Americana Hotel
voor vijfmaandenzal worden
gesloten vanwege vernieu-wings- en uitbreidings-
werkzaamheden.

Voor deMEP ishet moeilijk tebegrijpen waarom een casinonietmet winstkan draaiennu de
minister van Toerisme heeft be-kendgemaakt, dat het toerisme
ditjaar met 38 procent is geste-
gen. Volgens de oppositie- partij

moet er een oplossing kunnen
zijn voor dit probleem, waarbij
van een regering wordt ver-
wacht, datzij eenpogingzal doen
om een mogelijke oplossing te
vinden. Het lot van 75 werkne-
mershangtop ditmomentafvan
een rechterlijk vonnis, waarbij
derechter — aldus de MEP —zeermoeilijk een zakenmankan
verplichten een zaak te sluitendiehij niet meerkan beheren.

De MEP heeft de Staten- ver-gadering aangevraagd om teza-
men metderegering naar debest
mogelijke oplossing te zoekenomdat de MEP erin gelooft, dat
het lot van de Arubaanse
werknemers in handen van de
regering moet zijn.

NIEUW TIJDPERK BENZINEGEBIED INGELUID
Miljoenen-investeringbiedt werk aan enige tientallen mensen

Barlock-project van start
BARCADERA—Tijdens eenbijeenkomst in dehaven

van Barcadera werd gistermiddag door minister van
Publieke Werken, drs Frank Booi, het begin van de
grondwerkzaamheden verricht voor de Oil Terminal
van deBarlockCaribbean OilCompany, waarin deShell
negenenveertig procent van de aandelen heeft. Uit de
verschillende toespraken bleek, dat deze nieuwe olie-
maatschappij de levering van benzine aan de auto's op
Aruba, alsmede andere produkten, een geheel nieuw
tijdperk inluidt, waarbij concurrentie en daardoorver-
beterde service voor de consumenten een belangrijke
rol gaanspelen.

De begin- werkzaamheden
werdenbijgewoond doorpremier
mr Henny Eman en zijn minis-
ters, PeterLane van Shell Inter-
national, Raymundo Barros ge-
neral manager en Loretto Koek
van de Barlock en initaitiefne-
mer Jossy Arends met zijn aan-
deelhouders. Raymundo Barros
zette inzijntoespraak het doelen
streven uiteen.

FTA: mogelijk massale acties op komst
Spanning bij Americana
dreigt uit te barsten

ORANJESTAD— De span-
ning, die er vooral onder het
personeelvan het Americana
Casino bestaat — dat dreigt
per 1 julihaar werk te verlie-
zen — zou vanmiddag wel
eens tot uitbarsting kunnen
komen indien uit het gesprek
met de ministerraad en FTA
niets positiefs naar voren
komt. De directie van het ho-
tel kwam met het alternatief,
datdecasinowerkerskunnen
solliciteren voor werk by debouwmaatschappij, die de
vernieuwingen en nieuw-
bouw gaat uitvoeren. FTA-

voorzitter liet duidelijk ho-
ren, dateen dergelijkvoorstel
niet eens bespreekbaar is.

Omstreeks vier uur kwamen
gistermiddag de casino-werkne-
mers met de ETA-voorzitter bij
de Raad van Ministers. Er was
een spoed gesprek met de minis-
terraad gevraagd, doch de be-
windslieden hadden andere af-spraken, zodatovereengekomen
werd dathetgesprekvanmorgen
zouplaatsvinden.

FTA-voorzitter Pontilius liet
gistermiddag bijzonder duide-
lijkhoren, datdewerknemers de

situatie moe zijn en nu zonder
uitstel tot actie willen overgaan
indien deregering niet met een
oplossingkomt.

WAARSCHUWING
Hij voegde er de waarschu-

wing aan toe, dat mogelijke ac-
ties niet alleen beperkt blijven
tot het Americana Hotel, maar
datdewerknemers in andere ho-
tels zich solidair zullen verkla-
ren met hun collega's van het
Americana Hotel. We hebben
de afgelopen drie jaren genoeg
geaccepteerd", aldus FTA-
voorzitter Pontilius, die eraan
toevoegde, dat mogelijke acties
geen slechte invloedopdeCHlC-
gedelegeerdenhebben, omdat in
hun landen de werknemers ook
voor hun belangen opkomen en
daarbij als hetnodig is actieson-
dernemen. De FTA-leider her-
haalde datmogelijk massale ac-
ties opkomst zijn.

General manager van Ameri-
cana, Ed Maline, herhaalde dat
menhetcasino—inverband met
verbouwingen—voor vijfmaan-
denwil sluiten. Teneinde tezor-
gen, datdezeventigwerknemers
zoveel mogelijk aan het werk
kunnen blijven, werd met de
aannemer overeengekomen, dat
die werknemers een formulier
moeten invullen om tezien waar
zij mogelijk bij de bouw of ver-
nieuwingen ingezet kunnen
worden, dus toch aan het werk
kunnen blijven. Malone hoopte
niet, dat mogelijke acties de
CHIC '88zoutreffen. "Daarheeft
iedereen te hard voor gewerkt".

OVERAL VOLDOENING OVER ORGANISATIE
Over verhuizing CHA naarAruba nog niet beslist

Hollands-Caribische
CHIC-avond slaat aan

ORANJESTAD — In het
GoldenTulip Aruba Caribbe-
an Hotel werd gisteravondin
hetkader van deCHIC '88een
bijzonder geslaagde en goed
verzorgde avond gehouden:
'CHIC goes Dutch Caribbe-an. Dit programma werd
dankzij een besluit van de mi-
nisterraad rechtstreeks door
TeleAruba inhetprogramma
'Bista ariba', onder leiding
van Morgan Arrindell en Su-
zy Maduro uitgezonden, zo-
dat de bevolking van nabij
een van de sociale avonden
van de CHIC kon mee bele-
ven. Tijdensverschillende in-
terviews werd doorministers
en leidende figuren uit deCa-
ribische toeristenwereld lof
gebracht voor deuitstekende
organisatie. Alfred Taylor,
die ingaande vandaag als
voorzitter van de CHA
optreedt, noemde deCHIC '88
de beste conferentie van de
CHA,welkemetduizend deel-
nemers alle records heeft ge-
slagen. Vanavond vindt het
slotbanket plaats gevolgd

door een minicarnaval op de
boulevard voor degrote ho-
tels.

Bijzonder gezellig en goed ver-
zorgd was gisteravond de 'Hol-
landse sfeer' in deDutch Carib-
bean avond in het Golden Tulip
Hotel. General manager Dick
Nijhoffsprak zijnvoldoening uit
over de medewerking — in het
bijzonder aan zijn personeel —die allerwege werd ondervon-
den. Tot in de puntjes was de
'Hollandse sfeer verzorgd.

OPPERBEST
Van de Hollandse geveltjestot

een echte Hollandse draaimolen.
Voorts ontbrak hetklompen ma-
ken en glasblazen niet. Het per-
soneelliep inHollandsekledij en
de inwendige mens werd met
Hollandse hapjes en drankjes,
waarbij zelfs een kaasboer niet
ontbrak, goedverwend.

De stemming was opperbest,
welk nog verhoogd werd door
optreden van de Arubaanse
Dans- en Balletschool, die een
voorproefje van het minicarna-
val gaf. De indringende muziek
zorgde er al vlug voor, dat de
dansvloer overvolwerdmet con-
ferentie- deelnemers.

Gevolmachtigd minister John
Merryweather vertelde de tele-
kijkers dat iedere keer als hij
weer op Arubakwam, hij getrof-
fen wordt door de vooruitgang
die geboektwordt. Wat deDutch
Caribbean avondbetreft merkte
de bewindsman op: "Dit is fan-
tastisch. Dat moetje zelfmeege-
maakt hebben en de sfeer ge-
proefd hebben". Hij voegde er
aan toe, dat hij de vooruitgang
van Aruba blijft toeschrijven
aan het feit, dat iedereen daar-
aan positief medewerkt.

VOLSTE VERTROUWEN
Het hoofd van het Toeristen-

bureua, drRory Arends, zijnver-
tegenwoordigers Charlie Ibarra
(Miami) en Coby Angela (Den
Haag) lieten duidelijk blijken,
dat ook zij het volste vertrouwen
in het groeiende toerisme heb-
ben. Zij zijn dankbaar dat de
meerderheidvan Aruba zichmet
enthousiasmehiervoor inzet.

De vice-president van deCHA,
John Bell, uitte zijnwaardering

en bewondering voor de wijze
waarop dezakenin hetalgemeen
en de CHIC in het bijzonder wer-
den aangepakt. "Het Caribisch
gebiedkan vande teamsfeer, zo-
als op Aruba de afgelopen twee
jarenis gewerkt, bijzonder veel
leren", aldusBell, dieer aan toe-
voegde een fantastische tijd op
Aruba mee te maken.

WELKOMEBONUS
Voorzitter Ed Sheerin, aan

wienstwee jarendurendvoorzit-
terschap vandaag een einde
komt, vertelde twee jaarmet
veel plezier te hebben gewerkt
en delaatstedagenvanzijnvoor-
zitterschap opArubaals eenwel-
kome bonus te beschouwen.

Wat de mogelijkheid betreft,
dat Aruba in 1990 deplaats zal
zijn waar de 'marketing'- ver-
gadering met touroperators van
overal ter wereld wordt gehou-
den, stelde de scheidende voor
zitter, dat daar nog geen defini-
tievebeslissing over genomenis.
Hetzelfde is het geval om de ze-
telsvan deCHAvanPuertoRico
naar elders te verhuizen. Dat
zijn zaken, die nog in evaluatie
zijn. Ook de CHA-voorzitter had
grote waardering voor de wijze
waarop overheid en hotels sa-
menwerken.

Premier mr Henny Eman, de
ministers Mansur en Bermudez
uitten hun voldoening over hetwelslagen van deconferentie enlichtten de toekomstplannen
van Aruba nader toe.

DUIDELIJK
Premier mr Henny Eman uit-

te zijn grote waardering voor de
wijze waarop de overgrote meer-
derheid van het volk hetbeleid
van de regering de afgelopen
tweeëneenhalf jaar gesteund
heeft. Hijmemoreerde hoe inder-
tijd dezakenovergenomen moes-
ten worden overgenomen en hoe
nu het vertrouwen in de toe-
komst van Aruba is terugge-
keerd. Depremier verklaarde er
trots optezijn, dathetvolk zo po-
sitief hadgereageerd. "Ds ben er
bijzonder trots op wat onze men-
sen presteren, hetgeen deafgelo-
pen weken bij de verschillende
internationale evenementen
weer duidelijk is gebleken.

MASHADANKI
Het is onmogelijk een ieder per-
soonlijk te bedonken, diedoor te-
legrammen, telefoontjes, bloe-
menofop welkewijze ookmijheb-
ben gelukgewenst met de uitver-
kiezing tot

CHA Supervisorvan
het jaar

Daarom langs dezeweg mijnoprechte dank. IkhebdezeCaraïbisdveonderscheiding in ontvangst genomen, mede namens allenop Aru-ba, diein hundagelijkswerkvoor detoeristenArubaeen uitstekendenaam geven, in het bijzonder mijn medewerkers en medewerksters
bij Monchebobeach hotel. Moge deze Caraïbische erkenning voorons öllen een stimulanszijn om Aruba te blijven uitdrogen.
Aruba, 15juni 1988.
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Geweld hindert werk van
Artsen Zonder Grenzen

AMSTERDAM — De orga-
nisatie Artsen Zonder Gren-
zenNederland (AZG) heeftin
1987 dagelijks te maken ge-
had met geweld en schendin-
gen van de mensenrechten.
"Geweld in Sudan,Suriname,
Uganda,Etiopiëen Mozambi-
que heeft zelfs rechtstreeks
gevolg gehad voor de
werkwijze van AZG. Dat zei
flaatsvervangend voorzitter,

'. de Groof, van deorganisa-
tie bij de presentatie van het
jaarverslagover 1987.

"De hulpverleningin oorlogs-
situatiesheeftons vooreen groot
moreel dilemma geplaatst. Moe-
ten weermeldingvanmaken als
één van onze medewerkers ge-
tuige is vangrove schendingvan
de mensenrechten? Tot hoever
heeft het neutraliteits- beginsel
voorrangboven hetgetuigenvan
systematische schendingen van
mensenrechten?" aldus De
Groof. Hij kondigde een notitie
over ditonderwerp aan die in het
najaarzal verschijnen.

AZG Nederland werd opge-
richt in 1984 als onderdeel van
een internationale organisatie
vanartsen en gezondheids- wer-
kers. Zij verlenen hulp aan
slachtoffers van rampen en oor-
logen en doen dit op basis van
vrijwilligheid. AZG wordt onder
meergesubsidieerd door deover-
heid en de Europese Ge-
meenschap. Vorig jaar gaven
particulieren een totaal bedrag
vanbijna 900.000 gulden. In dat
jaarnamen 125 vrijwilligers
deel aan een van dehulpprojec-
ten in negen zogenoemde pro-
jectlanden.

Ondanks de strikte neutrali-
teit die-de organisatie zegt te
handhaven, kreeg zij vorigen dit
jaar problemen met de overhe-
denvan Surinameen Etiopië. In
maart vorig jaar waren twee te-
ams gestationeerd in depolikli-
niekjes van Moengo en Broko-
pondo(Suriname). Eind junivan
dat jaarwerd de post in Broko-
pondo overvallen doorhet leger
vanBouterse. De arts en de ver-
pleegkundige moesten van de
autoriteitenvertrekken.

Vlak voor het vertrek van het
team werd het beschuldigd van
collaboratie met derebellen van
Brunswijk. "Deze beschuldiging
is later weer ingetrokken,maar
in de tweede helft van 1987 zjjnzon zevenduizend mensen in de
districten Moengoen Brokopon-
doverstoken van elke vorm van
medischehulp", aldus deorgani-
satiein haar jaarverslag.

De regering van Etiopië be-
sloot afgelopen maart alle hul-
porganisaties terug te trekken
uit het noorden van het land.
"Het Artsen Zonder Grenzen-
team uit Idaga Hamous werd
door rebellen ontvoerd en korte
tijd later weer vrijgelaten", zo
vertelde de arts L. Bartels. Hij
keerde onlangs uitEtiopië terug.

'Toch voelden we ons niet be-
dreigd.Vast staat,datnuergeen
hulp meer is, de hongersnood
weer massaal slachtoffers zal
opeisenenvolks-verplaatsingen
niet meer tegengehouden kun-
nenworden. Het isbitter, datnu
het Etiopische volk ons het
hardste nodig heeft,wij diehulp
niet mogen geven".

Wegens nietbetalen contributie
Drie grootste cacaolanden
buiten spel bij overleg

LONDEN — De be-
langrijkste cacao- produce-
rende landen hebben hun
recht verspeeld om te beslis-
sen over decacao- toekomst.

Brazilië, Ivoorkust en Nigeria
hebben namelijk het lid-
maatschaps- recht verspeeld
doordat zij hun contributie niet
hebbenbetaald.Ditwerd meege-
deeld bij het Internationale Ca-
cao- instituutdat in Londen bij-
een is voor overleg tussen de ca-
cao- producerende en consume-
rende landen. Belangrijkste
punt van de agenda is de sa-
menstelling van een commissie
welke een oplossing moet ziente
zoeken in het strijdpunt tussen

beide partijen: de vaststelling
van de cacao- prijs.

Binnen ditKoffie- instituut
overleggen 37 landen over alle
principiële zaken met betrek-
king tot de cacao- productie en
consumptie. De prijzen- kwestie
speelt al sindsenigemaanden en
een oplossing lijkt nog niet in
zicht. Volgens de consumerende
landenzijn ertalrijke cacao-pro-
ducerende landen die hun finan-
ciële verplichtingen niet nako-
men,welke afhankelijk zijn van
de omvang van hun productie.
Hetuit debootvallenvan dedrie
grootste cacao- producerende
landen kan belangrijk worden
wanneer het dezer dagen op
stemming aankomt inLonden.
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hemden .schoenen, slippers, ondergoed,
hoeden,petten, manchetknopen, dassen,
sokken,guayaberas, teveel om op te noemen.
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Reddings-
cursus door
Venezolanen

ORANJESTAD- Venezo-'aanse specialisen zullen
vanafvolgende wek opAru-ba een cursus g«ren in red-diogs- werkzaaineden.
R De directeur va de CentraleBrandweerdiensting. Juan Lo-
P62, vernam van é Venezolaan-
J* consul, doctoiJosé de Jesusj^orderoCeballosdat deVenezo-
{aanse regering eeds zijn goed-
keuring gafaaniethouden vandecursus. Dezeentrenamiento
■jü rescate' zal ;egeven worden
doorde Venezoaanse topofficie-ren Freddy Coma, Angel Ran-
sel en Manue Santana van 20
toütot 6 juli.

Vadeidag bij
Cana 90

ORANJESTAD — Op Vader-
dag van ze' uur 's morgens tot
twaalf uurn de middag zal het
JjadiostatkaCanal 90,onder lei-
dingvanEinCroes,meteen Va-derdag- jrogramma komen,
Waarbij riet alleen zang, ge-
dichten o muziek ten gehore
zullen wrden gebracht, maar
jtoktwaaFsuper- Vaderdag-ont-
bijten bechikbaar zijn. Uit de
'nhoud _n de super- ontbijt-
niandenblijkt wel dat deze bij-
zonder ped gevuld zijn. Twaalf
vaders norden de gelukkigen
Waarvotr de kindet-en voor zon-dagmogen zes uur de naam en
*lefoomummer van hun vader
"aoeteiopgeven.

Vaderdag in
Brazilcentrum

BR_ZIL—InCentro diBarrio
Brazd wordt zondag Vaderdag
pvierd van vijf uur 's middags
**>t tienuur 's avonds. Erzal een
sho . worden gegeven door ver-
killende dansgroepen, maria-
als, terwijl de vaders volop de
gelegenheid krijgen om te dan-

op muziek van een kah'i or-
-Bel. Hoogtepunt is deverkiezingv. n een vadervan Centro diBar-
""io Brazil die op een regen van
ieschenkenkanrekenen.

v ORANJESTAD — De Bucuti
nachtclub organiseert zaterdag
*8 juni—van _jfuur 's middags
"°t negen uur 's avonds — een
bottom fishing tournament' in
act Bucuti- lagoen. Na het vis-
joernooi volgt een Vaderdag-

tot drie uur in de ochtend.
Xoor de deelnemer zijn prijzen

.Schikbaar voor grootste cara-
i aitoen demeestekilo's per team.

ORANJESTAD — De uitsla-an van de deze week gehouden
f°n_petitie- wedstrijden van
7'dgeclub Aruba Ariba waren:

1. heren Poot/Somers«8.04 procent. 2. mwBermudez/
Marapin 57.29, 3. heren

r .tfried/Lopez Henriquez enheren Mooy/Palstra 56.77, 4.echtpaar Van Leerdam 56.25, 5.
?>* Palstra/heer Veel 50.89, 6.
Jï^en Alderlieste/Van Veen
?.°-52; B-poule: 1. dames Vanv een/MacDavid 58.33, 2.
Sphtpaar Aal 56.55, 3. dames

Henriquez 55.36, 4.
Nierop 54.76 en 5. da-

SesVan der Griendt/VanDuin50.00.

Dolphins naar
Dolfijnen (Curaçao). ORANJESTAD—Zwemvere-
?|&ing Aruba Dolphins Savane-
r*reistditweekeinde naar Cura-
"*> op uitnodiging van dezwem-
j/J-reniging Dolfijnen. De
y^lphinskomen zaterdag in hetOK in vriendschappelijke
fotowedstrijden uit en worden
r°ödagmiddag op Aruba terug-
dacht.

'VrouweFortuna was nu met ons'

Michels erkent ongelijk
over Marco Van Basten

DÜSSELDORF — Rinus
Michels bekende, als het dan
toch moest, graag zijn onge-
lijkoverhetnietdirectopstel-
len van Marco van Basten in
hettoernooi om hetEuropees
kampioenschap. "Onder deze
omstandighedenheb ikgraag
ongelijk. Ik heb daar geen
moeite mee", sprak de win-
nende coach met een knipoog
naar zijn toehoorders en de
naast hem zittende VanBas-
ten, die, toen hij bin-
nenkwam, door Michels op
een mini-applausje werd ge-
trakteerd.

Michels wilde zijn ongelijk
wel even nuanceren. "Dit on-
gelijk kwam door samenloop
van factoren.Wij hebben drie
volwaardige spitsen. Als het
met deeen niet lukt, dan heb
jedeverplichtingeen anderin
tebrengen. Er is in zon toer-
nooigeen tijdvoor een tweede
kans. In de wedstrijd moet je
er meteen zijn."

Michels omschreef de over-
winning op Engeland als
deels gelukkig. "Het was een
boeiende wedstrijd. Een duel
met alles erop en eraan. Ook
een wedstrijd die be-
antwoordde aan de ver-
wachtingen die wij er van
hadden. De strijdwisselde re-

gelmatig. Om elk stukje
grond werd gevochten. En
toch werd er uitstekend ge-
voetbald. Dan is zon wed-
strijdhetmooiste watvoetbal
heeft tebieden.

Bij dat alles moet worden
gezegd dat er momenten zijn
geweest in de wedstrtijd die
nietalleen hetresultaat maar
ook de ontwikkeling van het
spel hebben beïnvloed. In de
eerste fase zijn wij duidelijk
goed weggekomen. Vrouwe
Fortuna was er tegen de Sov-
jetunie niet, maar nu wel.
Toen we door twee zeer ge-
vaarlijke situaties heen wa-
ren gekomen en daarna zelf
scoorden, kregen we ver-
trouwen."

Michels noemde de te-
gentreffer van Robson ver-
diend en vond het gelukkig
dat Engeland na die treffer
niet had doorgedrukt. "Als
diedoordrukkenkomen wij in
grote moeilijkheden. Wij
moesten winnen. Daarom
hebben we een tweede spits,
Kieft, ingebracht. Die gok is
goed uitgepakt. De Engelsen
druktennietdoor, wijwel. En
met een Milanees doelpunt.
Daarna gaf een corner-
situatie, die wij duizendenke-
ren hebben geoefend, de
doorslag."

Geen wind bij Pro Tour '88
WILLEMSTAD — Op de

tweede dag van de Pro Tour
1988 windsurf- kampi-
oenschappen,nabij het Sea-
quarium, is er niet gezeild tot
aan definish.

Gebrekaanwindwaser deoor-
zaak van dater wel telkens werd
gestart maar geen enkele race
kon worden beëindigd. Duidelijk
frustraties bij de amateurs, die
ook met een wind minder dan 12

knopen willen zeilen, maar niet
mogen. Ze hangen daneenbeetje
rond op het strandin afwachting
van meer wind.

Deze situatie roept herinne-
ringen op aan het vorigekampi-
oenschap, waarbij in de eerste
dagen ook geen voldoende wind
te bespeuren was.

Het is voor de organisatie te
hopen dat er vandaag wel vol-
doendewind zal zijn.

Lezing overkanker
ORANJESTAD — In samen-Werking met Osticebaen de Na-

tionale bibliotheek organiseert
Grupo Amistad vrijdag 17 juni
een lezing over vagina- en
borstkanker. De lezing begint
om acht uur 's avonds in de Ma-
terDei Huishoudschool in Oran-
jestad.

Zaalvoetbalcompetitie voor
overheidspersoneel gestart

SAVANETA — De nieuwezaalvoetbal- competitie vooroverheidsdiensten ging in
Centro di Barrio Savaneta
met een drietal wedstrijden
van start.

In de eerste wedstrijd bleken
Technische Inspectie en Vreem-
delingendienst Luchthaven te-
gen elkaar opgewassen en de
eindstand was dan ook met één
doelpunt verschil, 3-2, in het
voordeel van Technische In-
spectie.

De jongensvan de Centrale
Computerdienst waren op de
baan niet zo handig alsachter de
computer en gingen met 6-2 ten
onder tegen Setar 11.

Ook het Kabinet van de gou-
verneur kreeg een pakslaag te

incasseren enwel met 6-3 van de
SVBBoys.

De competitiewordtvanavond
in Centro di Barrio Savaneta
voortgezet met de wedstrfid:
Luchthaven - Inspectie der Be-
lastingen (7 uur), BibliotecaNa-
cional - Directie Financiën (8
uur),Real Setar- DOW (9 uur).

ORANJESTAD—Institute di
Cultura organiseert vanavond
een informatie-bijeenkomst
over film entoneel met debeken-
deactrice MarianRolle. Zij is be-
kend van haar hoofdrollen in de
films 'Desirée' en 'Almacita di
Desolato'. De bijeenkomst be-
gintom achtuur inde Nationale

ibliotheek.
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WILLEMSTAD-De gedepu-
teerde van Gezondheidszorg,
Nelson Monte, heeft naar aanlei-ding van het onlangs gehouden
congres over drugspreventie ge-
garandeerd, dat de overheid allebegeleiding en medewerking zal
geven aan activiteiten die hetdrugsprobleem op Curagao hel-
penoplossen.

Foto: Gedeputeerde Monte tij-denszijntoespraak in deaulavande Universiteit van de Neder-landseAntillen.

r ,cjUABQIfiS
High European Fashion
for Men

Speciaal voor vaderdag gevenwij

10% KORTING
opalle artikelen.

Onze collectie bestaat uit:
Kostuums, kolberts, sportjasjes, pantalons, overhemden, poloshirts, truien,
dassen, sokken en riemen -van de bekende merken HUGO - BOSS, TREN-
CO. CIAO - EQUIP, RENE LEZARD en nogveel meer.

I Wij wensen allevaders vanArubaeenfijne vaderdag.

Ml Boulevard Shopping Center A

_^_^^*~^—^—^^U^^^^^~^m—^^^_^^*_^^^^—^——^^im^^***'**i~~^~~m*m—*^^mm^^^—^——^Bm~m—

(SSh SETAR
■$¥> J~LM SERVICIO Dl TELECOMMUNICACION

Director diServiciodi Telecomunicacion diAruba, Setar, tapar-
ticipa, eu ta bai saca aanmaning pa e recibonan di jamadavia
operator, telegram, telex, collect calls, vergunning etc.
E aanmaning lobai sali den3fase cuminsando eu numbernan di tele-
foon 21000 te eu 25999 y e telexnan nr. 2000- 2499y 5000 - 5499.
Pagodi erecibonan aribae aanmaning aki mestertumalugadentro di
14 dia despues di e fecha meciona ariba e aanmaning na cahero di
SETAR naHendrikstraat20.Despues di 14dia sino ta page ainda, ta
bai over na seramento di telefoon ybf telex.
Pacualkierpregunta.porfavortumacontactocuoficinadiSETAßna
Hondurastraatspatrasdi PostkantoorOranjestadofvia telefoon 128.
■

TheDirector of Servicio diTelecomunicacion deAruba, SETAR
hereby announces that reminders will be sent out concerning
telecommunication bills for calls viaoperator, telegrams, telex,
collect-calls, permits, etc.
The reminders will be sent in 3 sets, beginning with the telephone
numbers 2000 - 2499 and 5000 - 5499.
Paymentofthesebills should be done within 14daysafter dateonthe.
reminder at our cashierat Hendrikstraat 20.
After 14 days, if not paid, the telephone and/or telex lines will be
disconnected. Forany questions, please contact ouroffice at Hondu-
rastraat 5, behind the Oranjestad Post office orvia telephone 128.

De Directeur van Servicio di Telecomunicacion di Aruba, SE-
TAR,maakt hierbij bekend, datde SETAR aanmaning zal uitstu-
ren voor derekeningen vanTelecommunicatie via operator, te-
legram, telex, collect-calls, vergunning etc.
Deaanmaningen worden in 3fases uitgestuurd, tebeginnen mettele-
foonnummers 21000- 25999 entelexnummers 2000 - 2499 en 5000
en 5499.

Betaling van derekeningen op dezeaanmaning dient binnen 14 da-
genna dagtekeningop deaanmaningte geschieden bij dekassa van
SETAR te Hendrikstraat 20.
Na 14 dagen indien nog niet betaald, zal SETAR overgaan tot het
afsluiten vantelefoon en/of telex.

Bij eventuele vragen, gelieve contact op te nemen met het kantoor
van SETARteHondurastraat 5, achterhetpostkantoor teOranjestad
ofvia telefoon 128.

Ing. H.L. Richardson
Waarnemend Directeur SETAR

Waarschuwing, e commandant van de mariniers-
Savaneta maakt bekend dater

Woensdag 15 juni 1988van 07.00uur
d°' 23.00 uur en op
__. erda916 juni1988van07.00uur** 15.00uuren gevechtsschietoeefening gehou-en zal worden ophetterrein Californië.

zal geschoten worden met scherpe. unitie. Het onveilig zeegebied be-'a .1 4000 meter. Het onveilig gebiedan landzijde zal afgebakend worden_6' rode vlaggen en waarschu-Wl .sborden. J

bekendmaking
*ji maken hieronderbekend datns; spaarbankboeknummerD-

«518 als verloren is opge-geven.
rf" maand na heden zal ge-
v**mdboekalsverloren worden
_u *'aard en daarvoor in de
»_üatB Ben nieuw hoek wordenaf9egeven.

ARUBABANK HM.

( ZONDAG 19 JUNI f " V
is het m,

VADERDAG
Een mooie gelegenheid om ■ % ■vader een gepastkado te geven,"—■ Wverkrijgbaar bij:

LAVENEZOLANA^
(TIENDA MIREP)

die tevens een
SPECIALE KORTING VAN 15%
geeft op alle artikelen, zoals:
kostuums, safari-set, broeken, hemden, schoenen,
hoeden, dassenenz.
Offerte geldigvan 1 juni toten met 18 juni 1988.Kom eens langs en profiteer van deze aantrekkelijke
aanbieding.

—_—mm————————m,
__________________

________________^^^a.—

" ___.
OPENBARE AANBESTEDING

De Regering van hetLand Aruba
maaktbekend

datopvrijdag29 juli 1988desvoormiddagsom
11.00uurop hetkantoor van deDirekteur van deDienst voor Openbare Werken openbare aanbe-
steding zal worden gehoudenvoor:
Leveren van dienstvoertuigenvolgens
Leveringsbestek No. 1,1988.
Leveringsbestekken en voorwaarden zijn vanaf
hedenaan het loketvan deDienst voorOpenbare
Werken verkrijgbaartegen betaling van A/15.75.--per stuk.

AMIGOE 7

■H Voor Vader^l^kmr Penset, bureauset,
MW hobbyboeken, romans, pockets. V^
MW bierpullen, briefpapier, ~Ëm^M W boekensteunen en nog veel meer m\
m ■ voor iedere beurs. ■

PRACHT KADO VOOR VADER I I
■ ■ Encyclopedie van de ■11 Nederlandse Antillen | MW

W Boulevard Book & Drugstore M
V Aruba Boekhandel M W
V ArubaPost A W

ook _Jk

BEICO S.p.A.
NEEDS URGENTLY

4 SKILLED CARPENTERS
forformwork

4LABOURERS
with experience in pumped concrete

Apply during working hours* at site-
camp at Sazaki Road or via Jobcen-
ter, Madurostraat.

r-H
\JrW®r\Cj
Entertaining ÜÉ
Serve André WJChampagne. M

André jfik , ,
Champagne. f-

Mercurius 4-SélX.
*-—* * few __> «__*.i___r■*

Trading Company ___*_______»__3
Fergusonstraat 116 m_v
Tel. 21470 - 22345 :. ■ ———- *̂*

dr 7/mA
.^.KpW boutique voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar

V^^^^^y^jn met de bekende Europese merken:

fv\vi^\m^ POINTER, BARBARA FARBER,
PORTOF,no en PAMPOLINA.

b^ZrT^§\ Adres: J.G. Emanstraat 112

J^zrVi (itxénK Geopend: maandag23o-600 n.m.
n&u dinsdag t/m vrijdag

Wl \M i_f_. 9:00-12. 30 en
r^vk ab 230-600 n.m.
\^£&p_3_l zaterdag 10:00v.m-6:00 n.m.
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In beginfase twee keer veel geluk gehad

Marco van Basten haalt
zijn gram met hattrick

DÜSSELDORF — Twee weken geleden stapte Marco van
Basten bijna uit deOranje-trein op weg naar West-Duitsland.
Vertrouwensman JohanCruijff raadde de gepasseerde spits
aan niet langer metzich te latensollen doorbondscoachRinus
Michels. De 23-jarigeaanvaller twijfelde, maarbleeftoch.

Opdezesdedagvan deEuropese titelstrijd werd deloyaliteit
van Van Basten beloond. Michels stelde hem op, omdat ver-
vanger JohnBosman bij denederlaag (0-1)tegen deSovjetunie
niet aan dehoge eisen van de strenge coach hadvoldaan.

Van Basten kwam in Düsseldorf in het veld met maar één
doel: zichzelf bewijzen. Engeland, toevallig de tweede te-
genstander van hetNederlands elftal bij deeindronde om het
Europees kampioenschap, werd het slachtoffer van de zijn
gram halende VanBasten. De Utrechter metzijnbriljante bal-
gevoel in beidevoeten, scoorde driekeer tegen destram ogen-
de defensievan deEngelsen (3-1). De hattrickvan VanBasten
betekende het einde van de Engelse kansen op het Europees
kampioenschap.

Voor Nederland hield de 3-1
nog vele beloften in voor het
eerste grote toernooi, dat de ta-
lentrijkegroeprond Gullit, Rijk-
aard en nu toch ook weer Van
Basten meemaakt. Inzijn 21e in-
terland .speelde de spits
waarschijnlijk de beste partij uit
zijn internationale loopbaan.
MetAjax was hijooit in het Euro-
pa Cup-duel tegen Malmo bril-
jant. In het Nederlands elftal
viel de Europese topscorer van
fwee seizoenen geleden op in du-
els tegen lerlandl '83) en Honga-
rije ('B6).

Enige bestendigheid viel niet
te bespeuren in de loopbaan van
Van Basten, die de laatste jaren
van blessure naar blessure
strompelde. Operaties aan beide
enkels hadden een normaal
mens uitgeschakeld voor
topsport, maar de tweebenige
midvoor was niet snel in deWAO
tekrijgen. Hij herstelde telkens.
Dit seizoen, zijn eerste in Italië,
was hij een halfjaar uit de run-
ning. In april was hij weer fit na
een ingreepaan de linkerenkel.

Zijn trainingsinzet en de ijver
in de halve wedstrijden, die hij
met landskampioen AC Milan
mocht afwerken in de finale-
maandmei, deden Michels over-
tuigen van de zin Van Bassten
toch mcc te nemen naar West-
Duitsland. Als derde man, zo
maakte hij deaanvankelijk mor-
rende Van Basten duidelijk.

Van Basten , die het trai-
ningskamp begon met een juk-
beenbreuk envoortzette met een
gescheurde wenkbrauw, schikte
zich inzijn lot enbegreep datzijn
kans zou komen, als Bosman of
Kieft niet zouden voldoen. Zijn
inzet in de trainingen deed hem
Kieft al passeren als tweede
keus. Bosman, de hardwerken-
de, maar tecbnisch beperkte
kopmachine, faalde tegen de
Sovjetunie en toen legde Michels
toch maar de loper uit voor Van
Basten.

Met heel Europa, half Azië en
Latijns-Amerika voor de televi-
sie vestigde hij meteen zijn
naam. De doeltreffende bui van
Van Basten was ook hardnodig.
Het Nederlandselftal, datnogop
een tweede plaats (Erwin Koe-
man voor John van 't Schip) was
gewijzigd, trof in de erop-of-
eronder strijddeEngelsen ineen
van hun beste dagen.Bovendien
bleefRuud Gullit weer onderzijn
maat, terwijl vrije verdediger
Ronald Koeman en doelman
Hans van Breukelen ook onder
hun PSV-vorm van dit seizoen
bleven.

SPORTAGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO KÓRSOU
(zwembad)
geopend van 09 00-12.00 "14.00-17.00 uur:
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

"BpWLEN
( Damaeor Howling ('lub, ('huthu-
btwcjj)
openingstijden: maandag t. m donderdag
vain 17.00- 02 00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00uui: zondag vanaf
13.00 uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
1 Maduro l'la/.a)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGINGJANWE
ISentro di liario-lanw*')

else zaterdag van 09.00-13 00 uur uur
scnaakles en -training voor de jeugd vanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL I
IAA-klasse)
20100uurBlue Hawks Ray-O-Vac vs Santa
Maria Pirates ABC & Walle Construction -Slntro Deportvo Kórsou.
I

CURAQAO OPEN INTERNATIONAL
WINDSURF CHAMPIONSHIP
(l_A World Tour 1988)

1$30-22.00 uur Curacao evening. Sight
seeing with dinner.

VRIJDAG
CURAQAO OPEN INTERNATIONAL
WNNDSURF CHAMPIONSHIP
( _BA World Tour 1988)
08*00-09.00uur captainsmeeting - Princess
Beach Hotel.
10:00-17.00uurraces - beach Seaquarium.
14.00-17.00 uur High School Water Volley-
ball Tournament - beach Seaquarium.
1&30-20.00 uur happy hour - Princess Be-
acji Hotel
21i00-24.00 uur Neptune Night.

EERSTE HELFT
In de eerste helft was daarom

zelfs puurgeluknodigom Neder-
land in derace te houden. In de
zevende minuut raakte Lineker
naeen misverstand vanKoeman

en Van Breukelen de paal. Der-
tig minuten later, toen Oranje
slechts enkele kansjes had ge-
kregen, schoot Hoddle een vrije
trap tegen dezelfde aluminium
staander.

Die tikjes voor het Engels
zelfvertrouwenwerden doorVan
Basten kort voor rust van extra
kracht voorzien, toen hij na een
rush van Gullit langs Stevens
met een briljante bal-
behandeling bewaker Wright
verschalkte en metde linkervoet
de38-jarige Shilton, diezijn hon-
derdste cap verdiende, maar
daarweinig vreugde aan beleef-
de, in delangehoek verraste: 1-0.

Het Nederlands elftal had
zelfs met 2-0 de catacomben in
gekund, maarVanBastenzag na
een counter zijn inzet door Ste-
vens van de lijn gehaald. Na de
pauze koos deploeg van Michels
voor verdedigend voetbal, maar
binnen tien minuten werd bewe-
zen datdie speelstijl, doorde Sov-
jets tot in de perfectie uitge-
voerd, deNederlanders inhet ge-
heel niet ligt. Na enkele mis-
verstanden liet Robson via een
een-twee met Lineker zien, dat
hethart van de defensievan Mi-
chelskwetsbaar is.

Engelandverzuimde na de 1-1
door te drukken. Nederland kon
het initiatief overnemen, bracht
de beste balberschermer van de
nationale competitie, Willem
Kieft van PSV, in het veld en
ging infraaie stijl over de Engel-
sen heen. De verdedigers, hard
maar fair, verzuimden een Itali-
aan als Ferri of Bergomi na te
apen bij het afstoppen van Van
Basten. Die voelde zich als een
muis in een pakhuis volkaas.

'Hij dook ondanks zijn geringe
wedstrijdconditie telkensaan de
zijkanten op. nam hallen op
haast nonchalante wijze aan
maar was niet te genaken. Met
steun van Kieft en Gullit in een
dienenderol achter het naar har-
telust doortrappende tandem in
de spits kwam Nederland in het
ritme die het dit toernooi nog
niet had gekend.

In tegenstelling tot de eerste
helft tegen de Sovjetunie, dieook
van hoog gehalte was geweest
("Nederland begon als een we-
reldkampioen", stelde de
Westduitse coach Beckenbauer
toen vast), werd het goede spel
nu wel van een doeltreffende
voortzetting voorzien. Van Bas-
ten had een best schot en een
fraaie pass op Gullit achter de
rug. toen hij achttien minuten
voor tijd door Wouters. Erwin
Koeman en tenslotte Ruud Gul-
lit werd vrijgezet aan de linker-
zijde van het strafschopgebied.
Met het linkerbeen schoot Van
Basten perfect raak: 2-1.

Vier minuten later volgde de
klapper van de drieslag. Een via
straffe oefening ingestudeerde
hoekschop van deopvallend snel
aangepast Erwin Koeman, liet
Gullit voor derechtervoet van
Van Basten belanden. Via de
grond schoot hij raak (3-1). Van
Basten kwam met die produktie
van drietreffers inruim eenhalf
uuraan dezelfde hoeveelheid die

hij in een heel seizoenin de Itali-
aanse serie A had verworven.

TrainerArrigo Sacchi van AC
Milan, die maandagVan Basten
kwam opmonteren in het trai-
ningskamp in Benrath, zal te-
vreden achterover geleund heb-
ben op detribunes.Cruijff zaldat
voor de buis hebben gedaan. Het
duo zal ook opgesprongen zijn
toen Van Basten vijf minuten
voor tijd de bal met rechts over
een tegenstander wipte en met
links in handen van Shilton vol-
leerde.

Dergelijke acties horen bij
Van Basten, diezijnplaats inhet
Nederlands elftal kwijtraakte
omdat Bosman meer zou passen
bij de grote motor van het team,
Ruud Gullit.Nu dieoverzijn gro-
te vorm van het seizoen heen is,
is denog frisse VanBasten voor-
lopig de oplossing voor alle pro-
blemen van Michels.

Debondscoach gafVanBasten
overigens twee minutenvoor tijd
een verdiende applaus-wissel.

Daardoor moet de spits zijn
eerste volledige wedstrijd van
1988 nog spelen.

TENNIS /PARIJS — D Zweed
Mats Wilander is door zjn toer-
nooizege op Roland Garos een
plaatsje opgeschoven opde we-
reldranglijst. Hij is nu weede
achter de Tsjechoslowaac Ivan
Lendl. Stefan Edberg beet de
derde plaats, gevolgd dotr Pat
Cash, JimmyConnors en (e Pa-
rijse ontdekking André Agassi
uit de Verenigde Staten.

AmericanLeague:
Toronto Blue Jays - Cleveland
Indians 15-3, Milwaukee Bre-
wers - Seattle Mariners 5-1, Bos-
ton Red Sox-New York Yankees
8-3, Detroit Tigers - Baltimore
Orioles 1-0, Minnesota Twins -Chicago White Sox 5-1, Kansas
City Royals - Oakland Athletics
2-0.
NationalLeague:
Chicago Cubs - Pittsburgh Pira-
tes 7-4, San Francisco Giants -San Diego Padres 4-2, Cincinna-
ti Reds - Houston Astros 5-3,
New Vork Mets - Saint Louis
Cardinals 6-4, Philadelphia
Phillies - Montreal Expos 6-2,
Los Angeles Dodgers - Atlanta
Braves 7-5.

ATLETIEK/DUSSELDORF —De Westduitser Peter Bouschen,
vorig jaarzevende tijdens dewe-
reldkampioenschappen op het
onderdeel hinkstapspringen,
heeft zich in Düsseldorf aan het
hoofd van dewereldranglijst van
dit seizoen geplaatst. Hij kwam
toteen afstand van 17,43m. Ook
deRus AlexanderKovalenko be-
reikte dit seizoen dieafstand.

Zaterdag in SDK
Zwemontmoeting
met Arubanen

WILLEMSTAD—Op zater-
dag 18 juni organiseert de
Zwemvereniging De Dolfij-
nen voor heteerst de McDo-
nalds Invitational Meetals af-
sluiting van het seizoen '87/
'88.

Aan deze eerste meet zullen
naast de Dolfijnen de Dolphins
en de Marlins uitAruba deelne-
men. Ongeveer 30 zwemmers
zullen overkomen van Aruba en
bij De Dolfijnen ondergebracht
worden.

De wedstrijden worden gehou-
den in het SDK op zaterdag van
09.00 -11.00uur en 18.00- 21.00
uur. De toegang tot deze wed-
strijden is gratis.

Zondag worden de gasten
rondgeleid over het eiland en
door McDonald hartelijk ont-
vangen.

een deel van dezwemploeg van
De Dolfijnen...

GESLOTEN
Nederland ging duwentegen

dit elftal. Charltons mannen
niet. De eigen verdedigingslijn
bleef gesloten in de eerste helft.
De sterke rechterverdediger
Morris schoof een enkel keertje
langs de zijlijn, verder werd de
opbouw volledig overgelaten
aan het middenveld, waar Ray
Houghton opnieuw met graagte
het spel tot zich trok en met per-
soonlijke acties het beeld van
snelle, vaak slordige, combina-
ties vf;.n anderen doorbrak.

De Sovjetunie speelde op ze-
kerheid, lerland met risico en
kreeg daarmee in de eerste helft
zelfs debeste kansen (Houghton
en Sheedy). De Sovjetmacht
kwam in die periode tot slechts
één afstandsschot, van verdedi-
gerKoetsnetsov, datnaast ging.
Zavarov en Michailitsjenko, dieherhaaldelijk maar zonder over-
tuiging in het centrum probeer-

dentepenetreren, stuittenopde
degelijkheid van McCarthy en
Moran, die zich opnieuw bijzon-
derkopsterk toonden.

McCarthy was ook de inleider
vanhetdoelpunt, datde lerenzes
minuten voor rust op voorsprong
zette. Een unieke treffer. De
centraleverdedigergooide debal
bij een inworp diep in het
strafschopgebied, waar Whelan
uitvolle macht volleerde. Tegen
dat soort doelpogingen is zelfs
Dassajev kansloos. Net als
Houghton, die tegen Engeland
scoorde, kwamWhelan daarmee
op eentotaal van tweetreffers in
28 interlandwedstrijden.

WEKKER-ROL
Het is goed dat er in West-

Duitsland een elftal meedoet als
dat van lerland. De leren im-
mers zoudenkunnen optredenin
een voorbeeld-functie, in een
wekker-rol. Misschien ziet een
van de talrijke coaches die dit
kampioenschap bijwoont, dat
het spel teruggebracht tot zijn
meest elementaire vormen, on-
gekend boeiend kan zijn.

Jack Charlton en zijn leren
hebben lak aan ingewikkelde
taktische beschouwingen. Het
doel is even eenvoudig en
rechtlijnig als de coach vroeger
zelfvoetbalde. Hetuitgangspunt
is: aanvallen om te winnen. En
als de tegenstander sterker zou
zijn: zo agressiefmogelijk verde-
digen om toch ietsafte dwingen.

Ondanks alle Engelse en
Schotse scholing blijft lerland
een kleine voetbal-natie. In de
aanloop naar dit toernooi ver-
dwenen bovendien drie vaste
punten uit dit elftal: Liam Bra-
dy, Mark Lawrenson en David
O'Leary. Jekunt daarzieligover
doen, jekunt ook gewoon de op
een na beste spelers op die posi-
ties ervan overtuigen dat ook zij
volwaardige internationals zijn.

JACKCHARLTON
Dat heeft Jack Charlton ge-

daan. Ineen trainingskamp van
drie weken, ongekend in de tra-
dities van het Britse voetbal,
heeft hij het elftal volgepompt
met zelfvertrouwen.
Wilskracht, opofferingsgezind-
heid en werklust behoefde hij
niemandbij tebrengen, datheeft
iedere ler van huis uit.

De groep had bovendien een
vent om letterlijk en figuurlijk
tegen op tezien.

Geen goedwillende landge-
noot, die als coach en manager
gewerkt had binnen de eigen
vrijwel onbetekenende competi-
tie, maar een echt grote. Een
voorbeeld eneen voorganger, die
zelfs wereldkampioen was ge-
weest, die als manager in de En-
gelsecompetitie zijn strepen had
verdiend. Er is een aantal zaken
waarvoor leren tot het uiterste
willen gaan, sinds 1986is voor de
voetballers Jack Charlton daar
bij gekomen.

De ploeg straalt een onge-

remdheid uit, die -helaas- niet
meer van deze tijd is. De ge-
dachte "samenkunnen wij ster-
ker en beterzijn danelfmeerbe-
gaafde,eenlingen" draagt het
elftal. Met blijkt het duidelijkst
uit de onbeperkte bereidheid
ploeggenoten in nood te helpen.
Geen moeite is de leren te veel.
Tegen deEngelsen heeft het ge-
holpen, tegen de Sovjets ook.
Mankracht schootniettekortom
een machine tot stilstand te
brengen.Het luktein deperiode,
toen de standnog0-0 was, desim-
pele kracht was ook toereikend
na de gelijkmaker van de Sovje-
tunie.

In de tweede helft probeerden
de Sovjets meertempo te maken.
Het elftal ging ook aanzienlijk
gerichter op weg naar het doel
van Pat Bonner. De be-
langrijkste aanstichter van de
druk was middenvelder Michai-
lisjenko, die veel en goed werk
niet gehonoreerd zag door de te
beperktebijdragen van Zavarov,
Beianov en Protassov.

WILLEMSTAD - Vrijdaga-vond woft in Cinelandia een
boksgala'eorganiseerd door
MagicKinrfom Promotions.

Voorafgeaan door tweeama-
teurwedstijden, waaronder
Emerencian tegen Kalvenho-
ven, volgt e«iprogramma van
vier professitiele bokswedstrij-
den.Drie daavanzijn vastgeteld
op 10ronden $ een op6 ronden.

In het eerst duel ontmoeten
CarlosPinangCVen)enPEDRO
BALIN MEN)OZA (zie foto,
Col) elkaar. Piango staat als
vierde op de weddranglijst. De
andere duels zij,Frank Rodri-
quez (VenjtegeiOscar Bolivar
(Col), diein zijn mtste driepar-
tijen tegen Lacia, Monserat en
Contreras heeft gbokst.

Het laatste dueiover tien ron-
den gaat tussen Crlos Mareano
(Ven) en Manueltojas (Ven).
Voor beide boksers . dit duel be-
langrijk.

Het duel over zes-onden gaat
tussen de Venezolatn José Mu-
noz en zijn landgenot MarinoTovar, die Erwin liridongo
(Cur) onlangs nog ui een K.O.
versloeg.

De kosten voor dezewond, die
om20.30 uur aanvang,zijn: red
carpet: MO.-;ringside:lso,-; tri-
bune:00,- en balkon: ] 10,-.

SOVJETUNIE OOK VERRAST DOOR lEREN
Protassov werkt 0-1 achterstand weg
Ierland houdt 1-0 voorsprong
tegen Sovjetunie niet vast

HANNOVER — Weinig lerse internationals zouden een
plaats kunnen veroveren in eenvan dezeven andereploegen in
dit Europees toernooi. Samen echter vormen zij een elftal van
kerels, dat lak heeft aan iederereputatie. Engeland heeft het
ondervonden, de Sovjetunie ook (1-1).

Nederland za_ in zijn derde
groepswedstrijd in ieder geval
moeten winnenom na de grootse
prestatie tegen Engeland niet te
worden uitgeschakeld door het
lelijke eendjeuitdittoernooi, dat

zich meeren meerontwikkelttot
een goedzwemmende zwaan.

Voor detweedekeer in dittoer-
nooi bleven de 'Shamrocks' vol-
strektzichzelf. Stug in de verde-
diging, iedere kans grijpend om
met ongecompliceerd voetbal in
deaanvalte gaan. Voor deze aan-
pak worden geen schoonheid-
sprijzen uitgereikt, maar waar-
om eigenlijk niet? Het is toch
nietsmeer of minder danhet op-
timale gebruik makenvan de ei-
gen mogelijkheden.

Het is te gemakkelijk te zeg-
gen dat de Sovjets datniet heb-
ben gedaan.Net alstegen Neder-
land speeldehet elftafvanLoba-
novski een matte eerste helft.
Voetbal zonder inspiratie, zon-
der dreiging, zonder versnellin-
gen. Opnieuw bleef Belanov een
afzijdige aanvaller op de
rechterflank.

PIJNLIJK
Pijnlijker voor de Sovjets, let-

terlijk en figuurlijk, waren de
snelle lerse aanvallen. Vooral
voor doelman Rinat Dassajev,
die zich onmiddellijk na de her-
vattingvoor devoeten van de on-
besuisde Galvin moest storten.
Een tweede botsing tussen dit
tweetalbetekende heteinde voor
Dassajev. Tsjanov nam de taak
van zijn aanvoerder over.

Erbleefdreigingin delerse te-
genstoten, maar de druk van de
tegenstander hield onvermin-
derd aan, zonder overigens Bon-
nerwerkelijk in ernstige proble-
mentebrengen. De gelijkmaker,
ruim een kwartier voor tijd,
kwam danook netzo uitdelucht
vallen als het lerse doelpunt. Na
een verre trap van Koetsnetsov
werd de bal door Belanov keurig
over deverdediginggetild,waar-
na Protassov met opmerkelijke
beheersing tussen debenen van
Bonner het doelvlaktrof.

De hardheid van deklap zou
iedtr anderelftalknock-out heb-
ben geslagen. Niet de leren. De
verdedigers bleven in alle op-
zichten hunhoofd gebruiken. De
beste van hen was rechtsachter
Morris,ook doorzijn snelheid en
zijn onuitputtelijk krachtenre-
servoir.

Daardoor werd de wedstrijd,
die door de Sovjets tamelijk
sloom was begonnen, steeds
boeiender maar bleef even cor-
rect als in de beginfase. Op zich
eigenlijk net zo opmerkelijk als
het derde punt van lerland, dat
hoe danook,hettoernooimeteen
score van tenminste vijftig pro-
cent zal afsluiten. Goed dat et
een ploeg als de 'Shamrocks
deelneemt aan het achtste toer-
nooi om het Europees kampi'
oenschap. Een eerlijke beloning
voor ditteam, dat in ieder geval
hoger eindigt dan het Engels
elftal.
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\\Coppertone lotion of olieom Voor hen die niet willen ver
\ snpl bruin te worden. Nu ook branden heeft Coppertone
\ verkrijgbaar in handige pomp- waterbestendige lotions met\spra^n.et vitamine E en beschermingsfactor 6, 8, 15,
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SPECIAAL VOOR\^'«^gr VADERDAG N^BLOEMSTUKKEN
mooi opgemaakt in keramiek vazen in de vorm van 0.a.:
sportschoenen, auto's, boten; mandjes metdrank, ook losse
bloemen.
Kwaliteit in geur, kleur en fleur!

Zulkertulntjepleln 76938 -70580

\ZJ Pasontpakt MMF \.
de allernieuwste LOOPSCHOENEN van

Leuk kado voor de sportieve Vader die mee gaat doen met de
SchOttegatlOOp. (Bij aankoopeen verrassing.)

Polo's in 9 verschillende kleuren van
_j__f_b_ HU IL____T Nikeen FHa'

_H_SHw' lil Ut KIMGA Pro..Kernkampwegl3-

-***■*** ||H^_ SpOrtS Te., 75304

Een Vaderdagkado \j^"LMfflf^ moeilijk? X/Kom naar \

.MONhLET* PundA
Misschien hebben wij precies wat U zoekt.
Ook deze week

„Alf" met 10% KORT!NG
(Alléén Vaderdag)

________________»
Cerrito - Tel.: 73221 Open tot 6.30 n.m.

Voor de Vader die sportief
en modieusgekleed wil gaan.
A.s. vrijdag 17 juniKoopavond tot 9 uur.

vooreenprofessloneie ""J"? Mfjï J/M CRWS6AB fv>^opnameen andere accessoires ■±/_iZ^>J- IIM Double Cassette Deck withV^ ïvooraudioen video 4^^^/^S SS High-Speed Dubbing

VIDEO RECORDERIUfisher éf_^mm r"PACi95Bl"'3|

_____ kK.' l
____„,M,^^.___»»«-^—^—'M"^ horizontal loading trays

!___ __ffl__ ______ repeat function

■*^^^M Hk " 30-buttor» wireless remote control

A.M.L MUSIC CENTER <_ÜW %
SYSTEM 882ÓD °^SSr M W
Audio Component System^WVK,. Radio en Speakers «f|| j^*
SYSTEMBB2oDincludes: Cf. 3?t?r% ___=_/s__7^_=?_Tl
RSBB3B Stereo Recover % [S_^ ""="■ CRWBB3B DualCassette Deck __. _i__r- / Telefoonmet antwoord-appa-

i ««TBB3B Semi-Automatic Turntable ', A \ fl _Vi_> - (I raatsysteem (met of zonder te-
ADBB3B Programmable Compact Disc Player IK ' dll lefoon) om urgente berichten op
STVras 3-WayBassReflex Speaker System i _!__)_.r—i„r-—--—-V^' te nemenals. nietthuis bent.
RA72B Audio Component Cabinet I v ' _

■J^üS© We are open for lunch \^Vv-J on Sunday June 19th. \;

RODEO, IvAIlCn Forf^mS
ph_ne:6ls7s7

—- -T* /) /"~-~^r—
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$fo/i^/b_my€w _^ S3S
Vier Vaderdag jf^t ÜT9 z

met een KADO van ] Z§f] Z J Z

LA GANGA Éfff It
Maak een keuze uitonze enorme sortering: l____t_^\l

Voor de sportieve Vader: ■ J^W^'j
* I 'rainiiigstlctscn Keiswekker

* Gaslighter * Rppelight met controler

* Pennenset "Parker" * R 1ISC"!g"ef „ ut

* Attache-case - handtas * Flashhght dayhght

* Armband, ketting IZ_-_l___> ! P°m,no '«**-*■" endamset
* Reis-étui, reistas HUh *i«kkeure_ur-set_. 11

* Zonnebril, portemonnee * «arbeque grüls
* Sleutelhanger, geldkist ___ _ ___ * Barset,icejugs
* Asbak flashlight DAD... *
* Pijpen en sigaren Calculator
* Verrekijker, camera * Gitaar
* Lamp enfan voor buro * Video-cassette
* Fijne zakdoeken-set * Long-plays en cassette
* Phili shave * Pomp, en stofzuigervoor auto
* Aftershave set * Spotlight, brakelight
* Franse colognesvoor Heren * Garage lamp, auto-polisher
* Duikbril, harpoen, alles om tevissen * Battery charger
* Jachtgeweer * Headphone, telefoon
* Race-fiets. * Auto map-light

LA GANGAPUNDA — LA GANGA SALINA
Tel.: 611335 Tel.: 616750

"^-tg^s^

Verwen Vader
op Vaderdag

met een boek van
The Top Ten
l.Scharloo-

Pruneti Winkel
2. HettekenvanJona-

Boeli von leeuwen
3. De morgen loeit

weer aan -TipMorugg
4. Guia empresa chiki

Holobi
5. Golvende staten -

Debrot
6. Turbo taal-

JanKuitenbrouwer
7. Antilliaans verhaal

Schouten - Dqql
8. Menslief ik hou van

jou-
Ph. Bosmans

9. In liefde weer mens
worden -
Ph. Bosmans

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

m

Van A. tot Z. nr. ü
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* GIO-/INN COSMETIQUEX^

~^- F.D. Rooseveltweg 46
" 1 Tel.: 89993 "

€en mooi Vaderdag kado van het bekende

|§ Avon jfi-,
Heerlijke geurtjes, o.a. Wild Country,
Black Suede en vele andere.
Tevens hebben wij een Giftset van
Nasculin 2 meteen mooie zonnebril er1

Deze week 10%KORTING. Kom bij 0...
langs, U zult er geen spijt van hebben!

__yVi_L nr.l in lekkere geurtjes.. "

gpPJ^ 111.,

I^____^u_i
0«-° HOTEL&CASU_>V^__>

— Saturday night in a deluxeroom (double)
—2 drinks intheKini Kini bar
—2 Fathersday champagnebrunches (Sunday)
—2 T-shirts— $ 10.00Casinochips
—2 Bingo cards for Sunday(Late check out)
— saltwaterpool.

fep^l) NA/ls. 150.00 Incl. s.c.
Please make yourreservation attel.612500

£_^3 Ex t. 2034.
|| I ÏI„*SiÊMi

Mf^mw ■-- \ iXW Curagao|#x / —j^laia—
H \jr HOTEL&CASINIO^__) j

II DAD*DAD*.DAD

*^¥^_i^ __ m __■__ ________ ____. ____■ _____■ __>__ _______ __________ x

W^^/ Special, |
Naeen dag hard werkenis er niets heerlijker denkbaar danfijn uitrustenin
de koelte van een

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

ModelAF-910, 9.7008TU/Hr. _TlSi ÖÜOi"
ModelAF-913,12.5008TU/Hr. _TlSa IJSJwi"
Voor een betere prijs, betere kwaliteit en garantie bent U altijd verzekerd

_1 ü/Irfcö __
© ü.v^g^ Salina Tel.: 611833 Prinsenstraat /



WASHINGTON — Over de
vrijheid voor Cuba is niet te
onderhandelen. Zo verzeker-
de de Amerikaanse vice- pre-
sident George Bush voor een
gehoorvan Cubaanse Ameri-
kanen.

Bush maakte tijdens een
plechtigheid bekend dat derege-
ring een akkoord had gesloten
met een particuliere stichting
voor het onderbrengen van zon
vierduizend Latijnsamerikaan-
se vluchtelingen. Bush die voor

de Republikeinse partij in no-
vember een gooi doet naar het
presidentschap zei bij die gele-
genheid datCuba opalle manie-
ren in een isolement is gebracht.
Daarbij kan men er echter verze-
kerd van zijn dat deAmerikaan-
se regering het nooit op een ak-
koordje zal gooien ten aanzien
van demensenrechten ombetere
relaties met het land van Fidel
Castro tekrijgen.Er komt onder
dezeregering geen akkoord met
het "corrupte Cubaanse be-
wind", aldusBush.

Libië neemt nieuw
uitgebreid olie-
veld in gebruik

NICOSIA— Libië begint in
julimet de olie- productie uit
zijn olieveld Bouri in de Mid-
dellandse Zee. Het is een van
degrootste olievelden van Li-
bië. Zo meldt het goed- gein-
formeerde blad Middle East
economicSurvey.

Zoals het er nu voorstaat gaat
men erdagelijks tienduizend va-
tenolieuit halen. Tegen hetein-
de van het jaarzal de productie
opgevoerd zijn tot vijftigduizend
vaten. In 1989 wordt de produc-
tie opgevoerd tot 120.000 vaten
waarna men in 1990 zijn max-
imumbehaaltvan 150.000vaten
per dag. Het olieveld ligt op 120
km ten noordwestenvan Tripoli.
De exploitatie is toevertrouwd
aan het Italiaanse bedrijf Agip
overeenkomstigeen uit 1974da-
terend akkoordmet hetLibische
staatsoliebedrijf, datvan de pro-
ductie 81 procent voor zijn reke-
ning neemt terwijl Agip met ne-
gentien procent genoegen
neemt.

VS-BEDRIJF WEIGERT INZET IN PERU
Zorg groeit over nadelige gevolgen voor milieu
Verdelgingsmiddel met langdurige
nawerking moet coca uitbannen

WASHINGTON/LIMA—In
de Verenigde Staten is men
bezig met bepaalde proefne-
mingen met een zeer sterk
verdelgings- middel waar-
mee men de drugs- aanplant
vooral in Latijns Amerika te
lijfwil gaan. Vooral mikt men
daarbij op de verdelging van
de coca- aanplant in landen
alsBolivia. Voor wat betreft
het inzetten van het verdel-
gings- middel in Peru heeft
net Amerikaanse bedrijf Eli
Lilly verzekerd dat men vast
van plan iszijn middel niet te
laten gebruiken in het Alto
Huallaga- gebied waar de
Sendero Luminoso- guerrilla
actiefis.

Het middel waarover het hier
gaat luistert in chemischekrin-
gen naar de naam Tebuthiuron
maar draagt voor de consument
denaamSpike(Spijker) en wordt
vervaardigd door Eli Lilly and
Co. Tothedentoe wordt hetvoor-
namelijk gebruikt voor het ver-
wijderen van begroeiing bij
electriciteits-kabels en op ande-
re terreinen en voor het onder
controle houden van struikge-
wasenweilanden. DePeruaanse
regering heeft zijn toestemming
gegeven dit middel in te zetten
tegen de coca- aanplant, de
grondstof voor de bereiding van
cocaine. Maartot hedentoe heeft
Perunoggeenprogramma uitge-
werkt binnen welkskader Spike
ingezet gaat worden, zo verkla-
ren functionarissen.

INAFWACHTING
Een woordvoerder van de Pe-

ruaanse ambassade in Was-
hingtonverklaarde tegenover de
IndianapolisStardatLima inaf-
wachting is van het resultaat
van een onlangs ondernomen
proefvoor aanwending van het
middel waarbij men het met de
hand strooit. De volgende stap is
een proef met gebruikmaking
van het middel vanuit vliegtui-
gen en dan in zo klein mogelijke
omvang.Ditgebeurt dezemaand
in juli.

De proevenop kleine percelen
grondzijn alondernomen. Bij het
ministerie van Landbouw in
Washington worden deresulta-
tennader bekeken wat debestre-
den planten betreft. Het gebied
waarmenditmiddelwilgaange-
bruiken in deregio waar de in-
ternationale cocaine- mafiazich
uitgebreide terreinen heeft toe-
geëigend voor het verbouwen
van hetcoca- blad.

SCHADE MINIMAAL
Volgens dewoordvoerder van

het departement van Justitiein
Washington, Patrick S. Korten
is de schade welke Spike aan-
richt aan derest van de beplan-
ting minimaal. "Persoonlijk heb
ik over honderden kilometers
terrein gevlogen in het betrok-

ken gebied .n daarbij vastges-
teld datmen er niets anders ver-
bouwt dan coca- planten", aldus
Korten. Er is een gioot aantal
percelen grond ter grootte van
vele vierkante kilometers. Vol-
gensKorten is hetzo dat decoca-

Elant tegen de hellingen van de
ergen wordt geplant, terwijl

andereplanten opdevlakke ge-
bieden te vinden zijn. "Het is ge-
woon een kwestie van uitkijken
voorhet gebied waarmen detra-
ditionele aanplant heeft", zo
meent hij vrij zorgeloos.

Het gebruik van Spike heeft
niet alleen een onmiddellijk ef-
fect, het middel blijft langdurig
werkzaam. Daarom wil men het
aanwenden voor de coca- busi-
ness, maar tegelijkertijd roept
ditgebruik vanSpike vragenop.
Vooralover heteffectervan opde
ecologie als zodanig. Maar ook
ten aanzien van degevolgen van
Spikeop deaanplant van deklei-
ne boer in hetbetrokken gebied
bv, dievan deaanplant die in le-
ven moet zien te blijven.

Menhoeft geengeleerde tezijn
om te kunnen beseffen wat dit
product gaat uitwerken, aldus
Richard Wiles, een functionaris
die te maken heeft met verdel-
gings- middelen binnen de Nati-
onale academievan wetenschap-
pen. Dit is gewoon weg de aller-
nieuwste aanslagop hetnatuur-

lijkmilieu in dezeregio.
Bij Lilly onthoudt men zien

van elk commentaar. Het is de
gewoonte van dit bedrijf dat we
nietpraten over transacties van
onze clientele of van mogelijke
kopers, zo liet menweten. Feit is
dat Tebuthiuron al sedert 1974
vervaardigd wordt bij Lilly. Het
is een product dat door deplant
welke ermeebewerktwordt inde
wortels wordt opgenomen. "Het
is een verdelgings- middel met
langdurige werkzaamheid dat
werd ontworpen voor het onder
de duim houden van beplantin-
genen methetoogopzaad datte-
recht komt in gebieden welke
niet voor de oogst zijn bestemd,
zo verklaart TornE. Adamczyk,
adjunctchefvande afdelingVer-
delgings-middelen van dedienst
Bescherming natuurlijk milieu
van de Verenigde Staten.

Bij Lilly zei men dat alsmen
het middel overeenkomstig de
instructies gebruikt men het
middel driejaar zo kan bewaren
voor onmiddellijk gebruik. Voor
mens en dieris hetonschadelijk.
Maar Wiles vindt wel dat het
aanwenden van hetmiddel voor
hetbestrijden van decoca- aan-

friant in een land in ontwikke-
inggetuigtvaneenerggrootop-

timisme. "Mijn grootste zorg
welke ikkoester, aldusWiles, is
dat het middel zo langna blijft

werken. Het kan vijfjaar
werkzaamzijn. Bijregen kan het
middel verder verspreid worden
oVer de berg- hellingen en het
kan op deze manier ook actief
worden in gebieden waar men
het eigenlijk nietzou willen zien
aangewend.En tenslotte nogdit:
bij aanwending ervan tegen de
productie van coca zal men deze
Sewoon verhuizen naar een an-
er gebiedof land".

BASIS- PRINCIPES
Hij zette zijngedachten uiteen

tijdens een algemene vergade-
ring van zon twaalfhonderd ar-
beiders en functionarissen van
staats- ondernemingen.Dat het
een serieuzezaak was bleek wel
uit het feit dat al zijn ministers
aanwezig waren bij de samen-
komst in het Olof Palme-
centrum. De internationalepers
werd echter niet toegelaten. La-
ter gaf de tv er wel een verslag
van.

President Ortega wees er op
dat dekapitalistische maatrege-
len, vooral het vrijmaken van de
prijzen en de lonenzoals onlangs
gebeurde niet voortkomen uit
"geopolitieke overwegingen zo-
als sommigen zeggen, namelijk
omdat de VS aan de poort staan
te dringen. De Nicaraguaanse
revolutie, zo verzekerde hij,
handhaaft zijn basis- principes
van politiek pluralisme, van

niet- gebondenheid en van ge-
mengde economie. Dit houdt in
dathet eigendomsrechtblijft be-
staanvoorkleine en middelgrote
en groteproducenten. Maar men
boeft zich nietbezorgd te maken:
want de planning blijft het-
zelfde.

NIETVOORPERU
Bij Eli Lilly blijft men op het

standpunt staan dat men Spike
niet wil ingezet zien in Peru te-
gen de coca- aanplant. Bij de
Amerikaanse regering is men
daarmee allerminst gelukkig.
Maarmen heeftnog geenmanier
kunnen ontdekken hoe men de
onderneming kan verplichten
het middel toch beschikbaar te
stellen voor de coca- bestrijding.
De weigeringzetdeplannen voor
aanwending van Spike inBrazi-
lië en Bolivia namelijk op losse
schroeven.

Ondertussen begint men zich
in het Amerikaanse congres ook
zorgen te maken over het even-
tuele anti coca- gebruikvan Spi-
ke. Onder meer denkt men aan
de mogelijkheid dat het middel
in handen komt van vijanden
met allegevolgen vandien.

President Ortega: basisprincipes blijven van kracht

Kapitalistische maatregelen
afgekondigd in Nicaragua

MANAGUA—De Sandinis-
tische regering heeft kapita-
listische economische maat-
regelen moetentreffen omhet
hoofd boven water tekunnen
houden in de economische
crisiswaarinhetlandzich be-
vindt. Officieel bestempelt
men de economische situatie
"als zeer ernstig". President
Daniel Ortega maakte duide-
lijkdathoewelNicaraguauit-
gaat van de socialistische op-
vattingen men hetparticulie-
re eigendom niet kan eli-
mineren".

De Nicaraguaanse president
stelde vast dat de economie uit-
gaatvan de"vrije markt", zij het
dan wel in een revolutionaire
staat met een socialistische
oriëntatie". Hij is de mening toe-
gedaan dat men nog niet toe is
aan een situatie waarbij men de
socialistische maatregelen kan
toepassen als een bijdrage aan
het versterken van hetrevoluti-
onaireproces. Dit is niet de etap-
pevan de economische en sociale
ontwikkeling want water op het
spel staat is de revolutionaire

macht, dat is een macht van de
klasse, gebaseerd op het Marx-
istisch Leninisme. Zo doceerde
de Sandinistische voorganger.

OORZAKEN
De economische crisis waarin

het land zich bevindt is het ge-
volg vanbelangrijke factoren zo-
als de oorlog, de Amerikaanse
economische blokkade en deon-
rechtvaardige internationale
economische orde welke stuk
voor stuk van invloed zijn op de
ontwikkelings- landen met een
kapitalistisch model. De nieuwe
maatregelen zijn bedoeld alshet
opwerpen van een barrikade te-
gen de inflatie zonder dat daar-
door het land verlamd wordt
maar wel zo datdeproductie zich
!;aat herstellen. De be-
angrijkste taak voor het land is

opdebres teblijven staanvoor de
revolutionaire macht.

Door de Nicaraguaanserege-
ring zijn verschillende maatre-
gelen getroffen. Zoals het toes-
taan van een nominale salaris-
verhoging voor de productieve
bedrijven en geen algemene sa-
laris- verbetering; vrijmaking
van de prijzen overeenkomstig
hun werkelijke waarde; perio-
diekeherziening derprijzen, uit-
drukkelijke regulering bij het
verlener van productie- kre-
dieten.

Bush wil apart
korps voor strijd
tegen drugs

SECAUCUS — De Ameri-
kaanse vice- president Geor-
geBushheeft gepleitvoor het
oprichten van een speciaal
korps voor debestrijding van
de drags, welk korps ook de
Jevonden verdovende mid-

elenzou moeten vernietigen
evenals develden waaropnet
spul wordt gekweekt

De vermoedelijke Republi-
keinse kandidaat voorhet presi-
dentschapvan deVerenigdeSta-
ten merkte op dat de
strrjdkrachtsn al een aanzienlij-
ke bijdrage leveren aan deze
strijd tegen de handel in verdo-
vende middelen. "Nu gaan we
hen vragen nog meer te doen,
namelijk om tot hun be-
langrijkste doel de bestrijding
van dedrugstemaken en dieook
te vernietigen , aldusBush.

Deze zei er tegenstander van
te zijn om de vastbeslotenheid
omopditgebiednietstoe testaan
te verzachten zoals deze bestaat
bij hetdepartementvan Justitie.
Juist deze vastbesloten aanpak
houdt in dat men voertuigen
waarmee drugs zijn vervoerd ie
beslag kan nemen. Daartegen
blijken bezwaren te bestaan, to
hadBushbegrepen. "Ja,bij deei-
genaars van grote jachten", to
sneerde device- president.

EILANDGEBIED CURACAO

1. INSCHRIJVING VAN
NIEUWE LEERLINGEN

voor deklassen 1 t/m 4 van de Openbare Mavoscholen:—Amador Nita Mavo - NieuwePar eraweg—Dr. W.J. Goslingaschool - van Leeuwenhoekstraat—Gouv. J.R.Laufferschool - Adjudantenweg 1 .
Op maandag 20 junien dinsdag21 juni 1988van 16.00tot 18.00
uur. Gelieve het trouwboekje en het aanmeldingsformulier voor
het voortgezet onderwijs mee tebrengen.

2. INSCHRIJVING VAN
LEERLINGEN

voor deklassen 1 t/m 3van deOpenbare ETAO, deWillem Hoyer
ETAO, aan de DeRuyterkade.
Dagen van inschrijving: maandag 20 juni en dinsdag21 juni 1988
van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Gelieve het trouwboekje, een pasfoto, een uittreksel uit het ge-
boorteregister (papel di kranshi) en decijferlijst mee te brengen.

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

AANKONDIGING
Mogelijkheid tot inlevering

(tegen statiegeld)
van lege flessen en kratten
Amstel Bier en Malta Amstel

Daar wij geregeld klachten krijgen van onze consumenten
over het feit dat zij geen lege kratten bier of Malta in kunnen
leveren zonder daar weer volle kratten voor te moeten kopen,
stellen wij U nu in de gelegenheid om deze kratten tegen sta-
tiegeld in te leveren bij:

RIO CANARIO DEPOSITO - Rio Canarioweg 15
Maandag t/m Zaterdag 10:00 - 12:00 a.m. en

2:00- 6:00 p.m.
Zondag 9:00 -12:30 p.m.
DROP-IN BAR - De Savaan 109
Maandag t/m Zaterdag 2:00- 6:00 p.m.
Zondag 9:00 - 12:30 p._i.

CAFE SANTA ROSA - Sta. Rosaweg 332
Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 12:00 a.m.
LICORES MAURICIO - Caracasbaaiweg 107
Maandag t/m Zaterdag 8:00 -12:00 a.m.

Voorlopig, afhankelijk van de vraag naar deze service, zal
deze regeling gelden tot en met 30 juni 1988.^ffe*^
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Moet wel gesubsidieerd worden

Consumentenbond voor
instelling ombudsman

WILLEMSTAD — De Con-
sumentenbond opCurasao isbereid om alle medewerking
te verlenen aanminister Chu-
cho Smits om de consument."kwaliteits- bewuster" te ma-
Ken. Indien de regering
echtervindt datditeentaak isvan de Consumentenbond,
zal er meer subsidie moeten
«omen, zo meent de stichting
diesinds de subsidie- bezuini-
gingen amper het hoofd bo-ven waterkan houden.

Datbleek gistermiddaguit de
Woorden van directrice Ana Al-
cantara van de 'Fundashon pa
Konsumido', de Curacaose Con-
sumentenbond.De stichtingont-
vangt van de Curacaose over-
heid weliswaar subsidie, maardat isbij lange nanietvoldoende
°m alle projecten die de Consu-
mentenbond heeft,tenuitvoerte
brengen.

WILLEMSTAD-Directrile
Ana Alcantara van de 'Fundas-
hon paKonsumido' tezamen met
directeurBertDonia van Konsu-
mentenKontakt Nederland.

De Nederlandse organisatie is
de Curacaose consumentenbond
tehulpgeschoten enheefteen tele-
visie- reclame gemaakt over hetbelangvandeconsumentenbond.
Deze reclame zal één maal per
week worden uitgezonden. De
Regerings Voorlichtings Dienst
(RVD) heeft dezendlijd beschik-
baargesteld.

OMBUDSMAN
Onlangs lanceerde de nieuwe

minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid, het idee
°B_een 'ombudsman' inhet leven
te roepen die deklachten van de
consumenten kan afhandelen.Minister Chucho Smits is name-
lijk van oordeel dat dekwaliteitvan —■ met name lokale — pro-dukten, gecontroleerd dient te
Worden door de consument zelf.Deze moetkritiek laten horen
als dekwaliteit niet voldoende
is. Smits stelde daarbij dat bij-
Voorbeeld de Consumentenbond
£on ombudsman zou kunnen
aanstellen.

Het is volgens Alcantara ove-
rigens heel moeilijk voor de con-
sumenten om te protesteren te-
gen inferieurekwaliteit. Door de
marktbescherming, worden de
buitenlandse produkten name-
lijk veel duurder. Veel gezinnen
kunnen hetzich nietveroorloven
om te kiezen voor betere kwali-
teit, omdat datgepaard gaatmet
een veel hoger prijskaartje.

KLACHT
Het ideevan een ombudsman,

vindt de Consumentenbond wel
goed,maar met dehuidige subsi-
die valt dat niet te verwezenlij-
ken. Dat er noodzaak voor is,
blijkt wel üit de cijfers die Ana
Alcantara gisteren produceerde:
iedere vijf minuten komt er op
hetkantoor van destichting een
klacht binnen.

Gezien de moeilijkefinanciële
situatie van de Consumenten-
bond, is de Nederlandse organi-
satie Konsumenten Kontakt —waar al lange tijd banden mee
zijn — te hulp gesprongen. Die
heeft de Consumentenbond een
televisiespot aangeboden die
vooralsnogeenkeer per week zal
worden uitgezonden. In de spot
wordt de bevolking attent ge-
maakt op het bestaan van de
Consumentenbond en wat deze
stichting voor de gemeenschap
kan betekenen. De videoband
met daarop het spotje, werd
gisteren officieel door directeur
Bert Donia aan Ana Alcantara
overhandigt.

Buitenlandse zaken-
ministers Midden-
Amerika bijeen

TEGUCIGALPA — De mi-
nisters van Buitenlandse za-
ken van de vijfMiddenameri-
kaanse landenvergaderen op
21 en 22 juni in deHondurese
hoofdstad. Onderwerp van
gesprek is de voortgang van
hetvredes- proces.

Op de laatste regionale top-
conferentie van januariin Costa
Rica werd besloten een commis-
sie te vormen ter bevordering
van het vredesplan voor Midden
Amerika, dat in augustus was
overeengekomen door de presi-
denten tijdens hun top in Guate-
mala. In Tegucigalpa ontmoeten
elkaar de ministers Alfonso Ca-
breravan Guatemala,CarlosLo-
pez Contreras van Honduras.
Rodrigo Madrigal van Costa Ri-
ca, Miguel d' Escoto van Nicara-
gua enRicardo Azevedo Peralta
van El Salvador.

TIRSO SPROCKEL: NAMENS PROCESSIE AANVAARD
Voor eerstAntilliaan onderscheiden metSylvester orde

Mgr. Ellis: met talenten
door Sprockel gewoekerd
„WILLEMSTAD — Als
vlaggedrager" aanvaardde

Tirso Sprockel woensdag-
avond dehoge pauselijke on-derscheiding tot comman-deur in deOrde van Sint Syl-
vester. Een vlaggedrager
gaat weliswaar voorop maar
doetditvoor deprocessie wel-
Xehemvolgt, zo verduidelijk-
te hij. Daarmee wilde hij hul-de brengen aan al diegenen
die deel uitmaakten van de
processievanmensendiezich
'nzetten voor de jeugd. Met
als doeleen Curacao te berei-ken waar het goed leven is.

De versierselen welke beho-ren bij deze Vaticaanse onder-
scheidingwerden TirsoSprockel
Jütgereikt in deDominicus- kerkte Montagne, de parochie- kerkvan de familie Sprockel. Dit ge-
beurde ineenbroederlijk samen-
zijnvankerk en staat in zijn An-
tilliaanse en Curacaose verhou-dingen maar ook in, zij het be-
perkt, oecumenisch verband
Waarbij protestantse dominees
zich voegdenbijvertegenwoordi-gers van dejoodsegemeenschap.Maar ook zaten broederlijk bij-een mannen en vrouwen die inbestuurs- functies in het be-drijfs- leven actief zijn evenals
Vakbondsleiders. En natuurlijkWaren er veel gewone eenvoudi-
ge christenen. En deband tussen
ften alle onderling werd mede
Verstevigd door het versterkte
Parochiële koor.

TALENTEN
Mgr WimEllis dievoorginginde misviering en die daarbij

geassisteerd door de paro-
le- pastoor mngr Julio Henri-
3uez en pater Nico Erkamp van

e Dominicanen maakte duide-_k dat de lijst van activiteiten
door Tirso Sprockel in zijn

ruim zeventig jaren zijn onder-
nomen zo groot is dat het uren-
lang luisteren en voorlezen zou
zijn, als hij daaraan zou begin-
nen. En, zei mgr Ellis, sinds hij
gepensioneerd is heeft hij het
met nog meer inzet gedaan dan
vroeger al het geval was.

Maarcentraal bij al die arbeid
is wel de zorg geweest voor de
jeugdvanCuracaoen van deAn-
tillen in het algemeen. Hy was
werkelijk een man die met zijn
talenten heeft gewoekerd, waar-
over een der parabelen van het
Evangelie het heeft. Namelijk
van demandiekans zietzijn aan-
tal talenten te verdubbelen en
die daarvoor geprezen wordt
doorzijn heer.

WAARDERING
Overigensgebeurt het niet al-

tijd- ook niet mkerkelijke kring
-dat iemands inzet wordt ge-
waardeerd. WanthetEvangelie-
verhaal dat in deze dienstwerd
voorgelezen handelde over de
tien melaatsen die door de Heer
waren genezen. Zij gingen de
voorgeschreven procedure
volbrengen en zich als geneze-
nen tonen bij de autoriteiten.
Daarna was er slechtséén die de
moeite nam zijn Heer te komen
bedanken. En zoals bekend, was
dateen Samaritaan.

MgrEllis zeiuiterstblij tezyn
dat hij deze hoge pauselijke on-
derscheiding mocht aanbieden,
vergezeld van de gelukwensen
van het Vaticaanen van depau-
selijke nuntius op Trinidad om-
datheteen erkenning is vanker-
kelijke zijde van de verdiensten
van de heer Sprockel. Deze is de
eerste Curagaoënaar en de
eerste Antilliaan aan wie deze
kerkelijke erkenning ten deel
valt. Van koninklijke zijde was
dit albij twee gelegenheiden ge-

beurdwaarbij hijtot ridderen of-
ficier indeOrdevan Oranje Nas-
sau was benoemd.

Want, zo getuigde debisschop:
dit vele werk op sociaal gebied
was door de heer Sprockel ge-
daan"totmeerdereeer en glorie
van God", een instelling waaro-
ver het epistel het had dat werd-
voorgelezen. Helaas, aldus de
bisschop, is het tegenwoordig
vaak zo dat ais men een
jongmens wat vraagt deze di-
kwijls eerstkijkt ofdeportemon-
nee wordtgetrokken. »

Na deuitreikingvan deonder-scheiding, wat beklonken werd
met een hartelijkapplaus, druk-
te de heer Sprockel zijn
dankbaarheid uit voor. deze on-derscheiding. Hij was er trots op
rUt deze werd uitgereikt aaneen
yu di Kórsou. Als zodanig aan-
vaardde hij hem in grote
dankbaarheid. Hij deed ditzoalshij zei als "vlaggedrager", die de
processie, de stoet ,opent. Het
was een grote stoet geweestvan
mensen die hij had ontmoet bij
zijn werk. Hij herdacht in
dankbaarheid de inzet van zo-
veel priesters, broeders en zus-
ters maar ook van zoveel lekendie hun schouders hadden gezet
onder het jeugdwerk in al zijn
verscheidenheid.

BETER CURACAO
Hij was heel blij dat hij dit

werkhadkunnen doen.Bij dital-
les was het doel steeds geweest
een beter Curacao te bereiken
waar het goed leven en werken
is. Dit werk moet uiteraard
voortgezet worden. Wat dit be-
treft isernog genoegwerkaan de
winkel. En hopelijk zal er geen
gebrek aan mensen zijn die be-
reid zijn devlag te dragenen het
werk voor en met de jeugdvoort
te zetten.

Actie Jaycees

Fruit is gezond
WILLEMSTAD—Inhetka-

der van het project 'Eet ge-
zond, goed en gebalanceerd'
(Kome salu bon i balansa)
voertWillemstad JayceesCu-
racao (WJC) een campagne
over gezonde voeding. Daar-
bij wordt alsuitgangspunt de
'schijf van zeven', bestaande
uit de zeven belangrijke voe-dingsmiddelen: fruit groen-
ten, granen, water, melk,melkprodukten & kaas, vlees
en vleesvervangersen vetten,
genomen.

WJC neemt ditmaal de groep
fruit onder de loep. Fruit is een
gezondvoedingsmiddel metvele
Belangrijke voedingsstoffen, on-
der andere vitamine C en B, ka-
roteen, ruwvezel, ijzer en andere
mineralen en suiker. In een
rondschrijven deelt WJC mee,
dat hoewel fruit gezond is, het
nietnodig is om grotehoeveelhe-
denper dagte eten. Aanbevolen
wordt dagelijkstwee portiesvers
fruit te eten. Variatiein de soor-
ten fruit isbelangrijk, omdat el-
ke vrucht haar specifieke voe-
dingsstoffen heeft. Bij het drin-
ken van vruchtensappen is het
aantebevelen daareen halve la-
moenper glasvlakvoor het drin-
ken aan toe tevoegen, ditom ex-
travitamine Cbinnen tekrijgen.
Verder ishetbeter omeen portie
versfruit teeten, danomeenglas
vruchtensaptedrinken.Eventu-
eel kan men zelfeen shakevan
verse vruchten maken, waar-
door wat extra ruwvezel in de
voeding verwerkt wordt.

Alle vruchtensoorten bevat-
ten suiker. Het feit dat een
vrucht zuur ofbitter is, wil niet
zeggen dat die bewuste vrucht
geen suikerbevat. Bijvoorbeeld
grapefruit bevat eveneens sui-
ker, hoewel dit een bittere
vrucht is.Behalve versfruit kan
men ook geconserveerd fruit ko-
sen.5en. Deze zijn verkijgbaar zon-

er suiker ('unsweetened') en
met suiker. Devrucht heeft door
toevoeging van suikerzijn origi-
nele smaak vaak verloren. Pro-
dukten waaraan extra suiker is
toegevoegd vermelden op hun
etiket 'heavy syrup', 'light sy-
rup', 'conazucar, 'sugar added'of
'gezoet'. Deze produkten bevat-
tenbehalvevruchten- suikerook
nog geraffineerde suiker en zijn
dusergrijk aancalorieën. Regel-
matig gebruik van dezeproduk-
ten in grote hoeveelheden heeft
als effect datmen in gewicht toe-
neemt.

Vitamine C is nodig als men
ziek isofherstellendvan een ope-
ratie. Ook is dit vitamine nodig
na zware arbeid of intensieve
sport. Verder is de behoefte gro-
ter als men rookt. Fruitsoorten

dierijk zijn aan vitamine C zijn:
sinaasappels, grapefruits, man-
derijnen en lokale fruitsoorten
als guave, mango,papaja, Cura-
caosekers (shimaruku), lamoen,
laraha enkashu-kashupete.

(D
flkcidemia di Komputer

INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

PERSONAL COMPUTER
TRAINING
NIEUWE CURSUS!!

ADVANCED WORDSTAR 4
Datum : 30 juni en 1 juli
Tijd : 8.00-12.00 uuren

13.00-17.00 uur

Speciaal bedoeld voor personen diezich ver-
der willen bekwamen in tekstverwerking.

Voor informatie en inschrijving:
Akademia diKomputer
Information Technology Center
IreneIaan3EMMASTAD
Tel.: 73048/72088. J
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SI. ba lesa bon. un boter di biria PIZZA HUT di e forma aki ke gradisf
GRATIS!,orabokumpra kualke PIZZA tur su fiel klientenan kv durante
LARGE. sinku ana a pone PIZZA HUT bira e
Ta trata di un bifia CHABLIS di e Restorant No.l diK&rsou.
famoso kas di Ernesto & JulioGallo. Bin selebra' nos promé lustro ku nos i
ku tin un balor di f1.12.50-. dal un kopa na saltidi nos tur
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Sportweek voor leerlingen basisscholen
Comcabon komt met Vakantieplan
KRALENDIJK — Evenals

het afgelopen jaarzal de Co-
mishon Careda Bonaire

(Comcabon) tijdens de grote
vakantie weer een sportweek
organiseren voor de leerlin-
gen van de basisscholen. Het
is dit maal mogelijk dat de
kinderen kunnen kiezen uit
acht verschillende sporten:
hardlopen, domino, tafelten-
nis, dammen, zwemmen, vol-
leybal, voetballen en tennis.

Het is uiteraard vrijwel on-
mogelijk voor Comcabon dit al-
leen te organiseren en de
stichtingkrijgt dan ook de mede-
werking van de Indebon. De
week voor dekinderen wordt ge-
organiseerd van 24 julitot 31 ju-
li. Beginnende met een defile
van het terrein van de Bonaire-
aanse Sport Federatie (BSF)
naar hetstadion vanKralendijk,
zal vervolgens een hardloop-

■wedstrijd worden gehouden die
gesponsord wordt doorCultima-
ra. Daarna is de opening van de
dam- competitie bij de kap-
perszaak van Hulian Emeren-
ciana.

's Maandags beginnen de ta-
feltennis- competitie en dedam-
wedstrijden. Die worden gehou-
den in debuurtcentra, dinsdagis
de eerste volleybal wedstrijd te
Rincon terwijl tegelijkertijd ten-
nis- wedstrijden te Kralendijk
worden georganiseerd. Van don-
derdag tot en met zaterdag is de
voetbal- competitie terwijl op
zondag — de laatste dag — een
geweldige fietstocht ophet prog-
ramma staat. Die tochtbegint in
Kralendijk en leidt naar Lac,
waar de prijzen worden uitge-
deeld.

Presidentskandidaat:

PRI wint weer
in Mexico

MEXICOSTAD — De ver-
kiezingen op 6 juli zullen ook
ditmaal een zege opleveren
voor deregerings- partij PRI,
dankzij de stemmen van de
campesinos. Deze voorspel-
ling deed Carlos Salinas de
Cortari, die presidents- kan-
didaatis voor PRI.

Volgens de kandidaat die in-
derdaad de meeste kans heeft te
winnen zal zijn zege volkomen
zijn omdat PRI in het hele land
en in alle staten zal winnen. Dit
komt omdat de campesinos zich
bewust zijn, volgens hem, van
het feit datdepartij PRI deenige
iswelke opkomtvoor dezaakvan
decampesinos. Salinas deCorta-
ri deed deze uitspraken tijdens
eenbijeenkomst methetvakver-
bond voor campesinos. PRI heeft
sedert de Mexicaanse revolutie
nooit één verkiezing verloren.
De laatste jarenmoet men er wel
harder aantrekken nu er ook
echte oppositie- partijenzijntoe-
gestaan.

Volgens een enquête welke
vanuit de Autonome universi-
teit werd georganiseerd zal PRI
de zegebehalen metruim 61pro-
cent der stemmen. Dit is dan wel
een achteruitgang met ruim ze-
ven procent in vergelijking met
1982.

TOELATING
Totdeopleidingkan menworden
toegelaten alsmen in hetbezit is
van één van de volgende diplo-
ma's of gelijkwaardige opleidin-
gen: LHO, ETAO, Mavo, LTS A
en T- stroom. Voor mensen die
goed zelfstandig kunnen wer-
ken, goede omgangsvormen op
prijs stellenen instaat zijn zowel
met ondergeschikten alsmet su-
perieuren om te gaan, maken
een goede kans de studie met
goedgevolg afte leggen.

Wat de werkgelegenheid be-
treft is, zoals eerdervermeld, uit
onderzoek gebleken dat er een
enorme behoeftebij grotebedrij-
ven bestaat aan middelbaar ge-

schoold personeel in dehuishou-
delijke branche. Ookbestaat de
mogelijkheidvoor een eventuele
vervolg- studie op HBO- niveau.

Aanmeldingen voor de MBO-
CCD opleiding, dieopde Jacques
Ferrandi school gegeven wordt,
kunnen geschiedenvia een aan-
melding.- formulier die op alle
middelbare- scholen verkrijg-
baar is. Geïnteresseerden die
niet meer naar school gaan en
toch de opleiding willen gaan
volgenkunnen contact opnemen
met de JacquesFerrandi (LHO-
MBO) school aan de Pater Eu-
wensweg, telefonisch bereik-
baar onder nummer: 625053.

KRALENDIJK — In sa-
menwerkingmetEl Chico zal
Comcabon op 26 juniweer
een wegloop organiseren.

De afstand bedraagt vijfkilo-
meter enbegint bij het consulta-
tie- bureau van Noord diSalina
en eindigt bij de winkel van El
Chico te Kralendijk. De start is
om achtuur 's morgens en is toe-
gankelijk voor alleleeftijden. De
slagzin die Comcabon gebruikt
voor dezewegloop is Hasi Depor-
te y crea vn hubentut sano. Met
sportkweekje een gezonde jeugd
zoals de vrije vertaling luidt.

Voor de motorrijders en deoff
road cars — de motorische drie-
wielers dus—staaterook een ac-
tiviteit van Comcabon op het
programma. Hetwordt eenrally,
waarvan dejuiste datumnogbe-
kend gemaakt moet worden, al-
dus devoorzitter van Comcabon
R.H. Pietersz.

Huishoudkunde op
middelbaar niveau

WILLEMSTAD — Voor
leerlingen die een studie op
middelbaar niveauwillen
(ver)volgen is sinds 1986 de
dagopleidingMiddelbare Be-
roepsopleiding Consumptie-
ve en Civiele diensten (MBO-
CCD) van start gegaan. Deze
relatief onbekende opleiding
richt zich vooral op huishou-
delijkediensten inziekenhui-
zen, inrichtingen, hotels en
andere grote bedrijven. De
opleiding is zowel op lands-
als eilandsniveau erkend
door deoverheid.
De MBO- CCD iseen vierjarige
opleiding diebestaat uit theore-
tische en practische scholing.
Het initiatiefvoor het opzetten
van deze MBO- opleiding ging
uit van de Jacques Ferrandi
Huishoudschool. Door onder-
zoek en ervaring was gebleken
dater in de gemeenschapen het
bedrijfsleven een grote behoefte
bestaat aan middelbaar ge-
schoold huishoud- personeel. De
opleiding is zowel voor mannelij-
ke alsvrouwelijke studenten be-
doeld.

Beroepsgerichte vakken in de
opleiding zijn ondermeer huis-
houdkunde- voeding, koken en
serveren, omgangskunde en ge-
zondheidskunde. Verder zijn er
een aantal algemenevakken zo-
alsinformatica, talenen admini-
stratie.

Een belangrijk onderdeel van
de studie vormt de stage- perio-
de, omdat dit de schakel vormt
van de schoolbank naar het be-
drijf.

De studierichtingen die de
CCD aanbiedt zijnCiviele dienst
en deConsumptievetechnieken.
De Civiele dienst (CD) is een
andere naam voor interne huis-
houdkunde en Consumptieve
technieken (CT) is eenverzamel-
naam voor allerlei soorten
werkzaamheden die te maken
hebben met het voedingsgebeu-
ren inGroeps- en Grootkeukens.
De keuze voor één van de beide
richtingen kan na het eerste op-
leidings jaargemaakt worden.

IR MICHAEL A . NEWTON:

'Het oude Willemstad
in woord en beeld'

WILLEMSTAD — 'Het
oude Willemstad in woord
en beeld: Architectuur en
stedebouwkundige ont-
wikkeling door deeeuwen
heen. Onder deze titel
houdt ir Michael Newton
vanavond een De la TryEl-
lislezing in de aula van de
UNA.

Het oudste gedeelte van
Willemstad (Punda), is tot in
dezestigerjarenvandevorige
eeuw een ommuurde stad ge-
weest. De stadsmuur, die de
bebouwing ten noorden van
hetFort Amsterdam, ten wes-
tenvan deColumbusstraaten
ten zuiden van de Maduro-
straat omsloot, is van grote
invloed geweest op de stede-
bouwkundige ontwikkeling
van Willemstad. Binnen de
stadsmuur was de bebou-
wings- dichtheid noodged-
wongenhoog.Daarbuiten, zo-
wel op Pietermaai en Schar-
loo als op Otrobanda, was de
oorspronkelijke bebouwing
ruimer van opzet.

Reeds vanafdezeventiende
eeuwzijner vooruiteenlopen-
dedoeleindenstedebouwkun-
digekaarten vervaardigdvan
de stad. Aan de hand van de
bewaard geblevenkaarten is
degroeivan Willemstadrede-
lijk te volgen.

De historische architec-
tuur van de stad, is behalve
doormiddel van het geschre-
yene (onder andere reis-
verslagen), vooral te bestude-
ren aan de hand van oude
prenten. De verschillende
stadsdelen waren namelijk
reeds vroeg een inspiratie-
bron voor schilders en teke-
naars, waardoor we ons te-
fenwoordig nog een beeld

unnen vormen van het ver-
leden. In de laatste decennia
van de vorige eeuw kwam

daarnogeen Belangrijkebrojbij toen de fotografie, vaa*
van hoog niveau, zijn intree
deedop heteiland. Vooral v»'
deren zoon Soublette hebben
rond de laatste eeuwwisse-
lingeenaanzienlijke hoeveel-
heid foto's gemaakt, van zo-
wel architectonisch waarde-
volle stadsgezichten als vaü
hetdagelijkse levenopstraat

'WANDELING'
In de lezing 'Het oude Wil'

lemstad in woord en beeld,
wordt aan de hand van een se
rie dia's van bovengenoemd*
kaarten, prentenen foto's eeD
"wandeling" gemaakt doof
Punda en Otrobanda, waar-
door men een indruk krijgt
van deontwikkelingvanWil-
lemstad en zijn architectuur.

IrMichaelA. Newton werd
in 1955 opCurasao geboren-
In 1987studeerdehijafaan de
Technische Universiteit
Delft, afdeling Bouwkunde.
Tijdens zijn studie in Delft
was hij onder andere hoofdor-
ffanisator van detentoonstel-
ing 'Antilliana', over de his-

torische architectuur van de
zes Antilliaanse eilanden. In
1984 is deze tentoonstelling
ook op de Benedenwindse ei-
landen teziengeweest; op Cu-
racao in Centro Pro Arte.

In 1986 verscheen van zijn
hand het boek 'Architectuur
enbouwwijze vanhet Curaca-
ose landhuis", uitgegeven bij
deDelftse Universitaire Pers.

Aan deinmaart 1988,bij de
Walburg Pers verschenen
bundel 'De Stenen Droom',
opgedragen aan prof. dr ir
C.L. TemminckGroll, leverde
hij debijdrage 'De Willemsto-
ren opBonaire', over debouw
van deze 19de eeuwse
vuurtoren.

De lezing is vrij toeganke-
lijk en begint om 20.30uur.

Ingezonden
Domme mannen
IN VERBAND MET enig]ideeën, die de heer Jopi Hafl
naar voren heeftgebracht in M
iirogramma 'Wie volgt' van Wij
cmDekker, viaRadio Hoyer IJ

vorigeweekzaterdag 11 juni,w
het Comité voor de MenseW
rechten het volgende opmerkeij

In genoemd interview wen
onder andere gesproken over <jverantwoordelijkheid die ieM
reen heeft ten aanzien van M
krijgen van kinderen, de opvw
dingen derol die de overheid i"
deze moet spelen.

In ditverband bracht dehe&
Hart onder andere naar voren:J- domme mensen brengen yeP

kinderen ter wereld, terwijl &
meer ontwikkelde mensen dfl'
niet doen;- degemeenschap moet definall'
ciële en sociale gevolgen dragejj
voorde groepdienietontwikkel»
is en opeen onverantwoorde m*'
nierkinderen ter wereldbreng*- indien niet tegen ditverschijn
sel wordt opgetreden, zal de p*
meenschapzichnegatiefontwik'
kelen, omdat er te veel domi»J
mensen zullen zijn die de gezoD'
de ontwikkeling van de ge',
meenschap in deweg staan.

De oplossing die de heer Haf*
aandraagt omuit dedoorhemg 8"

schilderde problematiek te ÏP
men, is: wij moeten de domme
mannen steriliseren.

Afgezien van hetfeit, dat dei6
ideeën iedere wetenschappelijk
basis missen, moeten wijzeggeft
datzulke ideeëneenzeergevaar'
lijke tendens bevatten geb»'
seerd op een verondersteld 6
"meerderwaardigheid" van cc"
bepaalde groep. Zulke ideeeP
vindt het Comité voor de Mefl'
senrechten gevaarlijk, omdat w
geleidhebben en nog steeds lei'
den tot racistische en (neo)'
fascistische theorieën, zoalB
apartheid en het idee van eefl
'Üebermensch'.

Het Comité van de Mensefl'
rechten is zich bewustvan de eO"
cio-economische problemen e*
van de snelletoename van debe;
volking in de wereld. Maar hej
comité is er van overtuigd, da*
deze problemen nooit kunne»
worden opgelost op grond va»
theorieën over "meerderwaaf'
digheid" en met behulp van di^
cnminerende maatregelen (bil'
voorbeeld het steriliserenvan de
dommemannen).

Het Comité voor de Mensen'
rechten wil de gemeenschap
waarschuwen tegen dit soort
ideeën.

C. STREEFKERK j
Comité Mensenrechte 11 1

Curac»0

KRALENDIJK - Maandag
werd op de scholengemeenschap
Bonaire de leerling van de
maand gekozen. Het was deze
keerErnaCiciliavanklas2A van
de Huishoudschool die zich van
de andere leerlingen onder-
scheidde. AdjunctdirectriceRa-

gen bleek het aantalgeslaagden
vijftien. Dat is respectievelijk 32
procent en 31 procent ge-
slaagden.

Bij de foto: vlnr. adjunct di-
rectrice Ramona Geerman, leer-
linge Erna Cicilia en algemeen
directeurRolly Pourier.

mona Geerman en algemeen di-
recteur Roily Pourier boden de
leerling de herinnering aan die
bij dezeonderscheidinghoort.De
Amigoe vernam uit betrouwbare
bron, datvan de68 Mavo leerlin-
gen dieexamen deden22zijn ge-
slaagd. Van de 48Havo leerlin-

Notice of the
ANNUAL GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERS
to be held on June 28,1988.

Notice is herebygiventhattheannualgeneralmeeting
of shareholders of

CHABLON N.V.
(the Company), will be held at theregistered office of
the Company, at 1-5 Plaza Jojo Correa, Curacao, Ne-
therlandsAntilles, on June28,1988 at09.00 a.m. Ne-
therlands Antilles time.
The agendaof the meeting is available for sharehol-
ders at theregistered office of the Company.

Curacao, June 16,1988.

By orderof the
Board of Directors.

-mm________H_______H____________i_______________HM__ii

Notice of the
ANNUAL GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERS
to be held on June 27,1988.
Notice is hereby giventhattheannualgeneral meeting
of shareholders of

NERFI N.V.
(the Company), will be heldat the registered office of
the Company, at 1 -5 Plaza JojoCorrea, Curacao, Ne-
therlandsAntilles, on June 27,1988at 09.00 a.m Ne-
therlandsAntilles time.
The agenda of the meeting is availablefor sharehol-
ders at theregistered office of the Company.

Curacao, June 16,1988.

By order of theI Board of Directors. %^^* Ww *^NMjMATO *_Ww_\
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§X M__ ORCO BANK N-V"

’ _____> ] _rV I IN I J\| gevestigd te Curacao N.A.

bericht hiermedeaan deautoriteiten, hetpubliek inhetalgemeenen in hetbijzonder haarrelaties, dat
onze manager de heer

CORNELISVALK
per 1 juni1988 naar Nederland isgerepatrieerd. De Bank is de heerValkveel dankverschuldigd voor
zijn waardevolle bijdrage bij deaanzet van onze activiteiten.

Tot zijn opvolger isingaande 1 juli 1988 als adjunct-directeur benoemd de heer
LAURENS C. LUCKMANN JR.

Wij mogen de heer Luckmann gaarne bij U aanbevelen en hopen dat hij hetzelfde vertrouwen zal
genieten als aan zijn voorganger werd geschonken.

CornellsBroere Charles Gomes Casseres
President Dlrekteur Direkteur.

wSS^^ 8 DM(___. Ojffi^j
f ST. MAARTEN U7T^Heerlijk een week naar St. Maarten met zijn prachtige f L M a

stranden, levendige ongedwongen atmosfeer, goede __^M.__J_____J ____^__
restaurants, casino's, discotheken en de Franse kant.
Bovendien is er het "Tax Free" winkelen. Deze package tT W^H

— Vliegreis - Curapao " St. Maarten - Curacao
(alleen °P Dinsdag, Woensdag of _^T^^

— I Na?hten. hotel Divi Little f |n onze tarieven lijst vindt U ook:Bay Beach Hotel M \&&— Service charge en room tax. a . , .„ ~ „ wS!:_:x:::::.:::-. m Antiilean rates voor het Holland »:":":
House Beach Hotel K

■ * Excursies naar Saba en St Eustatius *MA^^^jyMM ........ * Speciale Autohuur tarieven. _R-S-

-:":*..!. ,^::xïH!..Pr>.^>__X;X;x-x;x . . * " .-jé_^vx"x*X\-. . :-x'x::-
-.-' Maduro Plaza 76700 Colon 626300/01 BONAIRE il ' "~^^ 'ï: Punda 613853/54 lila 72576/77 Kralendijk 8652/53 ' \~^~m m̂*m?^'**~^

Notice of the

ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

to be held on June 29,1988.

Notice is hereby giventhat the annualgeneral meeting
of shareholders of

BEAULIEU N.V.
(the Company), will be held at the registered office of
the Company, at 1 -5 Plaza JojoCorrea, Curacao, Ne-
therlands Antilles, on June 29,1988 at 09.00a.m. Ne-
therlands Antilles time.

The agenda of the meeting is available for sharehol-
ders at theregistered office of the Company.
Curacao, June 16,1988. Byorderof the

Board of Directors.

UITNODIGING
De Asosiashon diGraduadonan diFakultat Sosial Ekonómiko en
deFaculteit der Socialeen Economische Wetenschappen van de
Universiteit van de NederlandseAntillen organiseren op verzoek
van enkele belangstellenden een discussie-avondoverhetonder-
werp:

Nos problema di gobernashon:
kon solushoné?

Plaats : Aula U.N.A.
Datum : Donderdag 23 juni 1988
Tijd : 20:00 uur
Taal : Papiamentu
Toegang : Vrij.

De decaanvan de Faculteit 111 /^mffratderSociale en Economische
Wetenschappen, \g/ |] ||n||
Dr. V.F. Marcha. Universidat Nashonal di Antia Hl

Universiteit van de NederlandseAntlen
University ol the NetherlandsAntilles
Universidad de las AniillasNeerlandesas

V i'
____________

MEDEDELING
Vrijdag 17 juni a.s. ontvangen 16 studenten van de
Faculteit derTechnischeWetenschappen van de Uni-versiteit van de Nederlandse Antillen hunbul.

Dit feestelijk gebeuren vangt aan om 17.00uur in deAula van de Universiteitvan de NederlandseAntillen,waarna een receptie op de patio gehouden zal
worden.

Dekaan Faculteit der I /_fSs\/fE&
Technische Wetenschappen.

Universidat Nashonal diAntia I

Universiteit van deNederlandse Antillen
University of the Netherlands Antilles
Universidad delas AniillasNeerlandesas

>__



AGENDA BONAIRE
SLITIEiSOOOR^NDWEER-8222

8845,OSPITAAL:B9OO
WlLLteLagoen: maandagt/m vrijdag
"07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00bondag gesloten.

BIBLIOTHEEK
"ungs_jdenvoor hetpubliek)
jandag en donderdag van 14.00-18.00'"dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/W-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00

*ningstijden voor lezers)
van 14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdag
Wtekende stukken 15.45 uur; gewone"«en 16.30uur.
fVICE CLUBS

,anis: donderdagavond19.30uur - Hotel'aire.
?* informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238."id Table: elke tweede maandag■"Icentrum Terra Corra.
*V:woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

f^UURSKANTOOR EN BEVOLKING:jjjM2.00/14.00-15.30uur loketten geo-

voor bezichtiging
7*igelieve contactoptenemen met de"Hudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
j"idopvrijdag van 20.00-24.00 uur; za-
.van 12.00-24.00uur.

JEEKUUR(gezaghebber): elke donder-en 09.00-11.00 uur op het Be-
hUfskantoor, Kralendijk; laatste donder-en de maand van 10.00-12.00 uurte

OLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-*aanse schelpen en koraal; open vanj*9t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -aNikibokoZuid3.." openingstijden slachthuis maan-'y mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-£> uur en donderdag en vrijdag van

uur.

Pkdiensten
£\Bei_arduskerkKralendijk:
f.ks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00

*.s 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

jtovicuskerkRincon:
".te, ookzondag, 19.30uur.

doorgeven
.n»evr. A. Wong- Loi- Sing, Kayac.ue4.

Studerenop Curaçao

Studie-info
inSGB-aula

KRALENDIJK — Voor de
jWers die een kind hebben
j*voor hetkomende schooi-er isaangewezen zijn studie
fCura?ao te vervolgen zal
[j^n lezing worden georga-
L?eerd in de aula van de

Bonai-

v,at gebeurt morgen—vrijdag
I*7 juni om zeven uur 's a-
h"?8. Sprekers zijn de heer R.„6ltimoedigen mevrouw Devid
Jjj&P van het Curagaose depar-
jeötvan Onderwijs. Dat is de

die dejongeluiop Cura->ok begeleidt. Ouders die
;%onlij'k willen spreken met

C van beide inleiders kunnen
Ip^ooreen afspraakmaken op
|Juöi tussen tien uur 's mor-
[\l en één uur 's middags via*wo_Bo3l.

GEMELEERD
Het bestuur van de SGB be-

staatgewoonlijk uitzeven perso-
nen,van wievier zijningebracht
door deR.K. Onderwijsraad en
drie door de overheid. De R.K.
Onderwijsraad is hierbij betrok-
ken omdat de SGB ooiteen ka-
tholieke Mulo was. Nadat de
school echter werd opengesteld
voor allegezindtenmoest netka-
tholieke stempel verdwijnen,
maar is in de samenstelling van
het bestuur wel blijven bestaan.
De basis waarop deR.K. Onder-
wijsraad haar leden benoemt is
niet duidelijk. De overheid be-
noemt drie ledenvan wie Giskus
er eenwas. De juristBob Oomen
was ook door het BC als be-
stuurslid benoemd. Opvallend
is, dat deR.K. Onderwijsraad

vier leden aanstelt, die allen
ambtenaar zijn. In sommige ge-
vallenzelfs ondergeschiktenvan
deiuristBob Oomen die doorhet
BC isbenoemd.

De minder gelukkige benoe-
mingen — niet qua persoon,
maarquafunctie die inhetdage-
lijkse leven bekleed wordt —hebben in het verleden ook pro-
blemen opgeleverd. Het vorige
BC namelijk benoemde drievak-
bondsvoorzitters inhetbestuur,
waardoor de schaal weer naar de
andere kant doorsloeg. Dat was
overigens ineerste instantieniet
de bedoeling van de toenmalige
leiders, aangezien zowel Jopie
Abraham alsFranklin Crestian
het hoofd van de St Bernar-
dusschool al hadden benaderd
voor een functie inhet schoolbes-
tuur. Toenmalig gedeputeerde
Ernesto Meiaan (PDB) benoem-
de echter — bij uitlandigheid
van Abraham en Crestian — de
voorzitter van de Onderwijzers-
vakbond NorwinWillem.

Problemen bij benoemingen

Giskus afgetreden
als SGB-voorzitter

Daarmee heeftGiskusdanzijn
door het BC opgedragen taak
neergelegd. Van dezijdevan het
schoolbestuurzelfisgeen enkele
informatieverstrekt. De laatste
informatie kwam van de schei-
dende voorzitter Evert Piar, die
meer dan tien jaar lid was ge-
weest van het schoolbestuurvan
de Stichting Scholenge-
meenschap. Piarwasde opvolger
van de door de vakbond verhuis-
devoorzitterRamoncito Booi en
Piar werd zelfopgevolgd door de
assistentmanagervan WEBn.v.
R. dePalm die na enkele maan-
denhetSGB-bestuur alsvoorzit-
ter verliet en opgevolgd Werd
door pastoor drsA. Boks. Nadat
dezevertrokken wasnaar Aruba
werd tenslotte ing Giskus, alge-
meen bedrijfsleider van WEB
n.v. aangezocht.

KRALENDIJK — Naar de Amigoe heeft vernomen is
de enkele maanden geledenbenoemdevoorzitter van de
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) ing Jopie Giskus
afgetreden. Hij is wel lid gebleven van het schoolbes-
tuur.

WISSELING
Hoewel het bestuur onder

voorzitter Boks voldeed, besloot
hetnieuweBC dat inapril dever-
kiezingen had gewonnen, de
door de PDBbenoemde krachten
ontslag aan te bieden. Daarna
moest een nieuw bestuur samen-
gesteld worden. Gezien de vele
pedagogische, bestuurs- en di-
rectie- problemen was het ge-
wenstom eendeskundigbestuur
samente stellen.De greepvan de
overheid noch van deR.K. On-
derwijsraad bleek erg gelukkig,
want buiten Giskus en Oomen
kan verder niemand bogen op
een ervaring in management.

Cursus folkloristische dansen
KRALENDIJK -Het Cul-

tureel Centrum Bonaire
(CCB) organiseert in samen-
werking metde wijkeentrain
alle wijken een cursus voor
folkloristische dansen.Geleerd worden onder andere
de mazurka, dedansa, detumba,

de simadanen debari. De cursus
heeft een duurvan zes maanden
en elke les duurt anderhalfuur.
De lessen worden gegeven door
de heer Efrem Carolina. De fi-
nanciële bijdrage voor dedeelne-
mers is minimaal, aldus een me-
dedelingvan het CCB.
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PLAYA TRADING £
BONAIRE N.V. "

_É__*K^__Bi_^l_^ Kaya LD. Gerharts 22 - Kralendijk, Bonaire - J
ijr*^ cB; jr P.O. Box 390 -Tel.: 8699 "

ta anunsié su SUPER OFERTA pa luna di YUNI I9BB "I(_ ANTES AWOR ANTES AW OR?| o|_las stofzuiger CL.6720 269.-- 199.- Schulte Sheer 1040 65 — 46 — "I Frigidaire FRI-14 2310 — 1735 — J1p,E:- Strijkijzers FS4X 55.-- 40.-- G.E. Ijskast TBF-13 1759.- 1325- "|B0rntrex Tray. Iron 39.- 28.- G.E. Ijskast TBF-16 2695.- 2025.- "\ S^<J. o. Steam Iron F630 80.— 59.— Sanyo Ijskast SA-1150 1550.— 1165.— JI s°«hnle Combi Kitchen Scale 22.50 16.— Speed Queen Auto.Washer 2035.— 1695.— »s°ch>nle Kitchen Scale Round 39.— 29.- Frigidaire Auto.Washer 1269.— 975.— "I r^^nle Kitchen Scale 55.— 39.— Sanyo Table Stove 295.- 219.— "\ j^ter Mixer 349/45 225.— 137.50 Roper Stove 1222 . 1379.— 1035.- _j J Beach Electric Juicer 75.- 54.- Tappan Stove 30-/2137 1605.-- 120o!« "| *'**» Container for Blender 39.— 29.— Frigidaire Airco 5000 BTU 1005.— 755.- "\ £"£" Toaster Tl2B 155.— 115.— Frigidaire Airco 9000 BTU 1339.— 999.— ?js°ehnlc Bathroom Scale 62.50 39.— Frigidaire Airco 28000BTU 2415.— 1795.- *| k°D hnte Bathroom Scale 55.— 39.— Three In One F1662 1425.— 1150.— "\ u'^ch Slow Cooker 415H0 129.— 95.— Cetron Radio/Cass. CCBI7 495.— 395.- "| Sanex Pressure Cooker 611tr 72.50 52.— Comp.Brazil Kitchenette G44 1995 1195.— !| \?y° R'ce Cooker ECS 129.— 95.— Comp.Brazil Kitchenette G32 1710.- 915.— "\ -a«ach Tall Fryer 2222 105— 79.— Comp.Brazil Kitchenette G22 1425.— 815.- "\ "\ Pnrrh» S_». Porche Set "_!afel Wit 2852 01 687.50 545.- Tafel Wit 284.3. 951.50 745*-- "»..^kussens 771 2035 (4x) «78.- 740.- Stoelkussens 503-2956 (4x) 780.- 660.- #
prden Armchair 2404-01 (4x) 1596.- 1260.- Garden Armchair 2401-01 (4x) 1100.- 860.- "| 3161.50 2545.- 2831.50 2265.- J
. "

AMIGOE

Voor de zielerust vanonze broer,
zwager en oom

JOSEPH YVESRENALD ECURY

in de leeftijd van 58 jaarop 4 juni j.l. te Bogoté,
Colombia overleden, zal op zondag, 19 juni a.s.
om 7.00 uurp.m. een Heilige Mis worden opge-
dragen in deKathedraal tePietermaai.

De aanwezigheid van vrienden die in gebed met
ons samen willen zijn zal zeer op prijs gesteld
worden.

NydiaM.Ecury
, Familie Dr. J.S. deWindt-Ecury.

Dankbaar voor de gelukkige jaren samen, geven wij be-
droefdkennis van het plotselinge heengaanvan mijn lieve
vrouw en onze dierbare schoonzuster

Anna Elisabeth Geerman-Pietersz
op de leeftijd van 44 jaar.

E.R. Geerman
en verdere familie.

Leiderdorp, 11 juni 1988.
Correspondentie-adres:
Soeverein 5
2353 TMLeiderdorp

De begrafenis heeft in stilteplaatsgevonden.

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebiedBonaire, ingaande 15 juni1988;
verpakking kleinhandel consument

Koffie
DOUWEEGBERTS ROASTED
Aroma rood 24/250 gr. ’. 87.53 ’. 4.05
selectzilver 24/250 gr. ’. 89.37 ’. 4.13 -’.0.01
rosta 24/250 gr. ’. 77.39 ’. 3.58 -’.0.01
excellentgoud 12/250gr. ’. 50.46 ’. 4.67 + ’.0.02
piazzaexpresso 12/250gr. ’. 50.46 ’. 4.67 +’.0.01
moccaroyal 12/250gr. ’. 47.44 ’. 4.39
decafe 12/250gr. ’. 47.48 ’. 4.39

MOCCONA INSTANT
rood 12/50 gr. ’. 32.95 ’. 3.05 -’.0.01
rood 6/200 gr. ’. 53.97 ’. 9.98 -’.0.06
goud 12/50gr. ’. 38.00 ’. 3.51 +/.0.01
goud 6/200gr. ’. 66.67 ’.12.33 -(-’.0.05
decafe 12/50gr. ’. 36.68 ’. 3.39 -’.0.01

Thee
PICKWICK ceylon 24/20x4 gr. ’. 42.35 ’. 1.96 -’.0.01

40/100x2gr. ’.254.48 ’. 7.06 -’.0.05
chinablossom 12/20x2gr. ’. 26.70 ’. 2.47 -.’.0.90
teafor one ' 24/20x1.5gr. ’. 26.81 ’. 1.24 -’.0.03
ceylon 24/20x2gr. ’. 31.34 ’. 1.45 -’.0.02

M&i8______
PAN wit 20/1 kg. ’. 9.51 ’. 0.52-’.0.40
Melkpoeder
COAST instant 24/400gr. ’. 61.35 ’. 2.76 -’.0.06
Melk in blik
COWBRAND 96/170gr. ’. 42.83 ’. 0.50 -.’.0.0648/410gr. ’. 42.83 f. 0.99 -.’.0.11
COAST gesuikerd 48/397gr. ’. 43.91 ’. 1.01 -’.0.18

gesuikerd 120/78gr. ’. 33.70 ’. 0.31 -’.0.08
Margarine
BEBO 24/900 gr. ’. 95.48 ’. 4.42 +’.0.38

8/2250 gr. ’. 77.43 ’.10.74 +’.1.00
4/5kg.
(10 lbs.) ’. 81.52 ’.22.62 +’.1.48

SuikerCOUNTRYCANEwit 12/slbs. ’. 31.14 ’. 2.80 -.’.0.07
Gezouten vlees
Alle Merken
Singles 35 lbs. ’.132.67 ’. 5.14 -.’.0.22
Gezoutenvis
GAVIOTA 60/450 gr. ’.271.28 ’. 4.98 -’.0.29
De eerstvolgende publikatie geschiedtop 23 juni 1988.
Voorinformatiebetreffende hoogsttoelaatbareprijzen gelievetel.: 8960op tebellen.

De Ministervan
Handel, Industrie en Werkgelegenheid.

_■■■■_■■■■■—_I^___^^^__———_—_^M^"^—^^^—^^^ M^^^^^^^^^—""^—

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALEBANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLENGELDIG OP DONDERDAG 16JUNI 1988EN TOT NA-
DER ORDER:

USDOIIfIR 1.77 178 1.80
CANDOUAR 1.445 1-465 1.485
PNDST€f_ING 3.12 3.175 3.235
N6DGLD 90.09 90.81 91.61
BOUVflfl — — —
ZWFRANG 121.76 122.48 123.28
FA FRANCS 29.91 30.01 30.71
DUITS€ MAAK 101.34 102.06 102.86
SUAGLD — 100.07 102.59
ITUA6 1.05 1.35 1.41
AA FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 16 JUNI
1988 EN TOT NADER ORDER.

9.75% 08UGATI€__NING€NP€fl 85/89 98.34
13 % 06UGATI€L€NING€N P€A 86/90 103.17
12 % OBUGATI6L6NING.N P€A 88/92 102.20
10.5 % 08UGATI€L€NING€NP€A1988 99.93
10.25% OBUGATI€I_NINC_N 1986P€R 1990 98.06
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 11.01%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

AGENCIA {W^lW El- A
FUNERARIA 7 SEWORIAÜ

(aitt W_> I
V. Brakellaan No. 3 T.6L13-_^Pafle;M_3_________^

De Here is mijn Herder; Psalm 23.
Hierbij maken wij het overlijden, op 11 juni j.l,bekend van onze geliefde Moeder,
Grootmoeder, Peettante, Zuster, Nicht, Tante en Vriendin -_^ÊÊÊ_%:

Mary Antoinette __W___\
Betje Haakmat-Morgan WF

kinderen : Tina en Hans Hirschi-Haakmat H__Pl
Marita en Bob Timmerman -Haakmat
Helene Haakmat
Rudy en Betty Haakmat-Engelhardt
Joyce, Sjoerd en Maxje v. Luit-Haakmat
Harold en Helena Haakmat-Bellot

Haar broers Henny, Tinie en Jennifer Morgan- v.Harten
Sjors Morgan en kinderen te Sur.

De familie : Zus Anna en familie te Sur.
Frits Haakmat en familie te Ned.
Alex, Jet en Betsie Haakmat te Sur.
Victor Haakmat en familie.

IWaasje Starke-Pinas en familie
Leendert Pinas en familie
Charlotte de Sanders-Braafhart en familie
Familie Polak te Sur.
Familie Pinas te Sur. 'Familie Timmerman te Ned.
Alle buren van de Vechtstraat en Eemstraat.
Alle vrienden en kennissen.

De teraardebestelling vindt plaats op vrijdag 17Juni 1988om 4:30
n.m. Vertrekkende uit deRouwkamer van het St. Elisabeth Hospitaal naar de
Protestantse begraafplaats aan de Oranjestraat. Gelegenheid totrouwbeklag
vanaf 12 uur n.m.
jejieve geen rouwbeklag aan huis. |

Op 11 juni 1988 besloot onze

Armelies Geerman-Pietersz
geboren 21 september 1944

voor eeuwigin te slapen. Wij hopen datzij nugelukkig
is. Wij missen haar heel erg.

C. Pietersz-Veldhuijzen
Voorburg: Familie S. Pietersz-van Dijk

Curasao: Familie E.W.Pietersz-Fernandez
Leiden: Familie R. Pietersz-de Haseth

Voorschoten: C. Veldhuijzen-Koolen
SanDiego: F.A. Kröger

11 juni 1988
Park dieLeythe 11
2314BA Leiden

De overledene is in stiltebegraven.

Gospel-festival
KRALENDIJK — Het koor opvoeren.Dat gebeurt vanzeven

HubenilRincon zalopzondag 19 uur tot negen uur in het .
juni een groots Gospel Festival buurtcentrumvanRincon.

>>sfocfayritef«
______ T__Y JUNE 16, 1988,

Aegon 82,00 KIM 36 20Ahold 76,70 MenebaAkzo 120,00 Philips 30 50Cred.lyon. 48,80 Royal Dutch 230 80Fokker Telegraaf 277,00Gist.Broc. 33,40 Unilever iin in
Heineken 137,80 Irriex

NEW YORK STOCK B___GE

Ahbott labs. 45 5/8 + 1/2 IBM 118 3/4 + 1/8American Exp. 27 1/4 - 1/4 ITO 51 1/4
_ faApache 7 1/2 - 1/4 Jchnson &J. 81 3/4 + 7/8Am.Tel.S Ttel. 27 1/4 unch McKesson 34 fa + faf?°° _ 77 1/2 Merck 4 CO. 56 5/8 + 1/2Anheuser B. 32 3/8 - 1/4 Minnesota Mng 64 1/2 - 1/8Becton Dick. 53 7/8 - 1/8 Mobil Corp. 46 1/8 - 3/9Campbell S. 26 3/8 - 3/4 Monsanto 88 1/4 + 1/4Chrysler 25 1/4 + 1/8 NCR Corp. 69 fa +2 fa9_^P 23 7/8 " 3/8 Norf.South. 28 3/8 + 1/2Co^ola 38 3/4 - 1/4 _. Indus. «fa + faDiebold 39 + fa aü^, M> «VA . 1/8Digital Eg. 1127/8- 5/8 P___TdJ4. l\fa + V/lÉ_____,v 89 3/8 + X 1/8 »-*-? Corp.30 1/4 ♦ 5/8East.Ködak 447/8 „^ Pac.First Fin. 14 fa +£££__„. 465/8" KiZer 53

7 - 3/8l^ 71 1/2 HielpSDod9e 44 7/8 + 3/4 'Z<x* 53 1/8 + 1/2 Philip Morris 84 1/4 + 1£ ,„. 21 i/2 + V 2 Quaker 47 1/4 + 1/4

Genl_____ 80 1/8 +1/2 Sara lee 39 fa _ faGulf * Vfest. 43 5/8 - 1/8 Shell Ttp.Dr. 77 1/8 - 1/4Hecla Mng. 15 5/8 + 1/2 Southern U. 5 7/8 + 1/8Hilton 97 3/8 + x 1/2 Unisys 37
_ faHoroestake Mng. l6 + 3/8 Urocal 36 7/8

DOT JCNES
Industrials 2.131,40 - 6,93
TransportationB79,lo - 2,02
REUTER.
C_QS_N_ MARKET __MENT JUNE 15, 1988.
THE DCW CIOSED AT A NEW POST CRASH _____ CF 2131.40 UP 6 94 ONVOLUME C. 150.3 MTL.

IgffJ MA»! HO &(l Kil IS BANK N.V.
j£«4k] INVESTMENT DEPARTMENT~/jsj>Ji For further information call___^_^ Tel. 612511/612991 612294

V '
_ *__s_!Vnnco inousTßim oe ueiiezueir

maakt de wisselkoers bekend
'-^^é^ van de B D LIVAR, geldigtot ,

VRIJDAG 10.30uur

r hAANK??p VERKOOPCash - Cheque -
_ 4.70 4.90 5.90

CopacabanA

UI

fOND€fiDfIGI6JUNII9BB



14 DONDERDAG ló JUNI

Q. MAISON LILI
_\W Schottegatweg Oost 48M __, Tel.: 77861

MW Voor een deskundige haarverzorging:
Dinsdag Mj knippen, permanenten, verven, straighten, föhnen,

gestoten. * etc
Mooie kollektie ffantasie-sieraden en haar-. ornamenten. j

Toko V^uikertuïntje Weekend \___y pecial!!

i ~~~^_T^_l f^Emmer Z~ZT^I
Ossehaas kilo 24-50 Gekruide Drumsticks 9.95

Toko V^/uikertuintie de gruttermet hopi vlees!! j
ii ~~~~~~~~'m~~~~m~~~~m -__-———_——_—■_»

TEKOOP 1
Exclusief eiken slaapka- I
mer, bankstel, eethoek, an- I
tiekekast, grenen keuken- I
set, twee kinderkamers I
(twee kasten + bed),
porchset.

Zaterdag -zondag
9.00-14.00uur

El Salvadorweg 5

n^—___*^?
.s** PilVADERDAG %M#

BLOEMSTUK
vanversezijde- ofdroogbloemen, waarinwijeen ka-
dootjenaarwensverwerken.

Kom even langs ofbèl
SentroKomersial Vredenberg
Dr. Maalweg - Tel. 54472-617628

I \ »
TE HUUR Kom een Poesje uitzoekenin

1 persoon, gemeubileerde DIERENASIEL PARERA!

_TL»4I ons met .JijtósA^^Ci.
te Tilburg Tsl^^^^^Mr'^

Tel.: 54070
Tel.: 79906 \ulli___hm

TEROVERNAME
voor diegene die over ondernemersgeest en
enthousiasme beschikt

l HORECA BEDRIJF
met vele mogelijkhedenzowel in hetRestaurant
als buitengebeuren.

Serieuzegegadigdennemencontact op vianr. 27
aan het buro van dit blad.cu.a?ao.

K^^^^^^^^iiAyU Madurostraat 4
VBHHH______Hi__3iS7 Punda

SPECIALE KORTING
van 30% tot 50%

op onze
ZOMERCOLLECTIE'BB

is in volle gang.
Wij hebben de laatste mode voor U!

Kom langs!

Kinderkleding m e
Dames- en ■ ____!■ IHerenkleding IV? lIP 1

_^T APART_^_W EN
SPEKTAKULAIR !!

■ PRACHTIGE RAMEN EN DEUREN VAN ALUMINIUM k

Komt U zelfovertuigen!

" afgewerkt met electrostatische verf, die niet kan
verkleuren " in de U.S.A. het meestverkocht.

___"^*_SSH __ ■____B».-a____.::-: _~.--^'-,:*^_-___^____r ______B ' ■ _______■_.____■ .ft.fUIJ |___>_F^. :■ hu^_B ___■■___■ _______

I esklusieve distributeur:IKOOYMAN/ #
It .PPIIRITY. tentoongesteld _ÊSÊr^J___L n teDominguito I |^^ _é_W

|bij Kooyman bent U in goede handen. __^ t̂w

Bevroren Fruti pulpa
100%zuivere vruchtensap. Bevat geen suikerof elem.ver-
binding.
Elk pak bevat 4 liter.
Zuiver vruchtensap,kan bereid worden gemengdmetwater
of melk.
Acht verschillende smaken, guiave, bessen, tamarinde,
zuurzak, mango, luloen parchita.
Verkrijgbaar in desupermarkets.

Tel.: 79809

mmmmm._______________■__»_n«____l__<<—______!"

TE HUUR I
geheet gerenoveerd

KANTOORPAND I
nabij Bestuurskantoor, met opp. van ■-125,150,275 of550 m\ W

Voor informatie: tel.: 612708

( \2<l*___K ) )

N.V. CURACAOSE DOK MAATSCHAPPIJ

heeft dringend behoefte aan een aantal
GEMEUBILEERDE

HUURHUIZEN
voor deperiode van 2 a 3 maanden.

Aanbiedingen: tel. 78333 toestel 119.

Voor Antilliaanse juristen met belangstelling voor een loop-
baan bij derechterlijke macht staat de mogelijkheidopen zich
aan te melden voor de

OPLEIDINGRECHTERLIJKE MACHT

Deze opleidingbereidt voor opfuncties bij dezittende ma-
gistratuur en bij het OpenbaarMinisterie.

Voor juristenmet relevante praktijkervaring kan de op-
leiding worden verkort. Er bestaat met name ookbehoef-
ten aan juristen(Nederlands-Antilliaans recht of Neder-
lands recht) met specialisatie in hetbelastingrecht.

Sollicitaties dienen gericht te worden tot de Minster van
Justitie.

Nadere inlichtingen kunnen na afspraak worden inge-
wonnen ter Griffie van het Gemeenschappelijke Hofvan
Justitievan de Nederlandse Antillen en Aruba en van de
gerechten in Eerste Aanleg.

-*
! Hierbij maken wij bekend dat de telefoonrekening over de i
!boekmaand JUNII9BB op

13 JUNII9BB
op de post is gedaan.
De vervaldatum van dezerekening is

6 JULII9BB
Teneinde te voorkomen dat administratiekosten in reke-!
ning moetenworden gebracht, doen wij eenberoepoponze |
abonnees om de bovengenoemderekening uiterlijk op de j
vervaldatum te voldoen.

Betaling kan plaatsvinden bij dekassa's van ons hoofdkan- j
toor te Sta. Maria, allebanken, girodiensten tevens bij de j
hulpkantoren van het gouvernement.

ONZE KASSA'S TE STA. MARIA ZIJN OPEN
VAN 7.30 TOT 15.45 UUR.

fl SETEL
Servisio cfi telekorrxjnfcashon

t* * "

TE KOOP
BOUVIERS PUPPIES

met stamboom, 8 weken oud.
Ingeënten ontwormd

Tel.: 78208

/|SÉI.- salon beauty
l^^^m^ paradiJ
w^Ty^i*^ Wegens Vertrek
UCA \2jJjf GROTE UITVERKOOP

Cosmetica van Dr. R.A. Eckstein1

~~jrj^È> Zaterdag 18 junivan 11.00tot 2 uu'
Kaya JanThiel 8A

IVoorons restaurant zoekenwij

een MANAGER
van de geschiktekandidaat verwachten wij:

*gedegenkennis van keuken
* organisatorischvermogen
* controlebeleid
* leidinggevendecapaciteiten.

Salariëring overeenkomstigproductie.
Zonder ervaring in soortgelijkefunctie onnodig te solliciteren.
Gelieve schniienjKe sollicitatiesvergezeld van een pasfoto te stur«
r\__T'

Bugs Bunnyfast food restaura!
Dr. Caprileswegl.

K MSchoenhandel é

. Traditionele Kado's
* zoals 0.a.:
> Pantoffels, sandalen of schoenen! +

IJi Kompania diAwa i
£r\ Elektrisidat di Kórsou N.V

DRINKWATER VERBRUIK
Wij bevinden ons momenteel in een droge en warme peHfl
de van het jaar.
Droogte en warmte gaan gepaard met sterke toename
het drinkwaterverbruik.

De produktie capaciteit van drinkwaterJ'
echter beperkt en de KAE doet hierbij een be
roep op de hele bevolking het drinkwater rt'
matetegebruikenenverkwistingtegen te ga*p

lOp deze wijze dragen wij allen bij tot een verantwoord
drinkwatervoorziening.

14iunl1988 __$

_M m_—__M
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	WILLEMSTAD – De gedeputeerde van Gezondheidszorg, Nelson Monte, heeft naar aanleiding van het onlangs gehouden congres over drugspreventie gegarandeerd, dat de overheid alle begeleiding en medewerking zal geven aan activiteiten die het drugsprobleem op Curagao helpen oplossen. Foto: Gedeputeerde Monte tijdens zijn toespraak in de aula van de Universiteit van de Nederlandse Antillen.
	KRALENDIJK – Maandag werd op de scholengemeenschap Bonaire de leerling van de maand gekozen. Het was deze keer Erna Cicilia van klas2A van de Huishoudschool die zich van de andere leerlingen onderscheidde. Adjunct directrice Ra- mona Geerman en algemeen directeur Roily Pourier boden de leerling de herinnering aan die bij deze onderscheiding hoort. De Amigoe vernam uit betrouwbare bron, dat van de 68 Mavo leerlingen die examen deden 22 zijn geslaagd. Van de 48 Havo leerlin- gen bleek het aantal geslaagden vijftien. Dat is respectievelijk 32 procent en 31 procent geslaagden. Bij de foto: vlnr. adjunct directrice Ramona Geerman, leerlinge Erna Cicilia en algemeen directeur Rolly Pourier.


