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Niuews in vogelvlucht
'ÖE_ HAAG—In 87 verlorenbij 292

17.513 mensen het le-
'enen de door deverzekering gedek-
j*schadebedroeg5,3 miljard dollar,, **et haar was daarmeehet grootste

' sinds 70. Aldushetblacj
van Binnenlandse zaken.

JERUZALEM— Een Palestijnse
'-Qonstrant werd op de westelijke
"Maan- oever door Israëlische sol-daten gedood. Er vielen ook 12 ge-
bonden bü deze operatie. InBeitFu-
"* werd de woninggeslooptvan ie-mand diemen verdacht van betrok-kenheid bijde moordin 86 op dedoor
Jjfael benoemde burgemeester van

*****BAYRUT—De 3dinsdagontvoer-
?ekinderen van een welgesteldeLi-
P&nese geld- makelaarzijn vrijdag
£-Vrijd naeen zoekactievan de Hez-bollah- strijders en Syrische solda-
*&""Er waseen losgeldvan 3miljoen
üeeist doorde onbekendeontoerders.

*****MOSKOU—HetSUruimtevaart-
ïjhip SojoezTM-5 metaan boordeen
JU-Roemeense bemanningkoppel-
*zich vanmorgen los van hetruim-

*" station MIR en is ondertussenna
f*o zachtelandingop aardeterugge-
keerd metdekosmonauten Solovjov,
?Bvinych en Aleksandrov. In de Mir

zichalbijnaeen halfjaar de
?U- kosmonautenTitoven Manarov.

Sojoezwerd op 7 junigelanceerd.
*****PRETORIA— De Zuidafrikaanse

Politie doodde in de afgelopenweek9
Mensenvermeende ANC- leden en 2
*erden gedood toen een bom vroeg-tijdig ontplofte.

*****\ MOSKOU — De partijleidervan
.tland, Vsgno, is door hetCentrale

t'artij- comitévan zijn functie onthe-ven. Zijn opvolger is Vaelaes, voor-
MigSU-ambassadeurinVenezue-
-18 enNicaragua. Vajnozou geenher-
Jormings- aanhanger zijn. Er wer-
"en ook districts- partijleiders ont-
slagen.

*****WASHINGTON- Reagan aan-vaardde het ontslag- verzoek van de
J.efvan deWitte Huis- communica-
'le- dienst Griscom die wordt opge-
°lgd door Maseng.Griscom deed dit

i*egens verplichtingen in zowel dePersoonlijke als de beroepssfeer",
""etWitte Huis gafgeen toelichting.

NEW YORK — Saudiarabie?eemtvoor 800miljoendollareenbe-
van 50 %in deraftïnage- enver-hoop- activiteiten van het VS- olie-

Joöcern Texaco. Officiële goedkeu-
-sög is nog nodigvan VS- en Sau-

autoriteiten.De gezamenlijke
krijgt belangen in 23

"'aten inhetoostenvan de VSenaan
*Golfvan Mexico.

*****
—De dollar-koers,'eef donderdag vrijwel onveran-

J*fd.De slotkoers was 1,9670 tegen
*>9665 gulden woensdag. Ook van-
morgen steeghij nogiets;de midden-koers was 1,9685. De Dow Jones
JJdex in Wall Street daalde met* .16 punten tot 2094,24. De beurs
*&sdeheledaginmineur.De Japan-
*e economie groeit krachtig. Het
plito nationaalproduct nam in het
:?kwartaal met 2,7 %toe, op jaarba-
f 1»berekend isdat11,3 % oftewelhet
°°_.te groei- cijfer in 11 jaar.

*****

Kibbelaar gaat
probleem Sehos
inventariseren
WILLEMSTAD-HetBe-

stuurscollege heeft besloten
dat het hoofd van de GGD,Mac Kibbelaar, een inventa-
risatie moet maken van de
Problemen in het Sint Elisa-beth Hospitaal. Hij wordt dus
*vet als 'bemiddelaar' aange-
-Bteld, zoals eerderin depubli-
citeit kwam.

OmdatKibbelaar alshoofdvan de GGD entree heeft bij
aUebetrokken partijen, is hijvolgens het BC de aangewe-

persoon om met iedereen
gesprekken te Voeren tenein-de een duidelijk overzicht te
krijgen van wat iedereendwarszit., Op vrij korte termijn hoopt
2?tBC verslag tekrijgen vankibbelaar. Naar aanleiding
daarvanzal het Bestuurscol-
lege besluiten wat voor actie
er ondernomen moet worden
£üi deonrust in het zieken-huis op te lossen.

NATIONAALKABINET
Ook van dekant van derege-

rings- partij der Liberalen ont-
breekt hetnietaan kritische ge-
luiden. Vooraanstaande Libera-
le leiders uitenzich zuur over de
manier waarop hun president de
kabinets- crisis probeert af te
wikkelen. Daarbij stort Barco
zich van het ene in het andere
probleem terwijl hij hardnekkig
weigert een opening naar de
Conservatieven te maken om te
komen tot een nationaal kabi-
net. Ook vanuit de Liberale lei-
ding is daarom gevraagd. In de
moeilijke omstandigheden
waarin Colombia zich nu be-
vindt achten zij een nationaal
kabinet een goede zaak.

De 68-jarigeeconoom en inge-
nieurBarco is noggeen twee jaar
geleden ingehuldigd als presi-
dent. Hij wordt nu geconfron-
teerd met een van de moeilijkste
situaties waarin Colombia zich
in de laatste decennia heeft be-
vonden. Volgens de grondwet
kan de president in Colombia
niet onmiddellijk herkozen wor-
den.De ambts- termijnis vastge-
legd opvier jaar.

HANDTEKENINGEN
Volgens de voormalige gou-

verneur van het departement
Antioquia Jorge Perez Romero
die al sinds mensen- heugenis
nauw verbonden is met de lei-
ding van de Liberale partij ont-
hulde dat er een handtekenin-
gen- actie op gang is gekomen
voor een verzoek aan president
Barco om terug te treden. Hij
deelde dit mcc in een gesprek
met Radio Caracol. Volgens Pe-
rez Romero is het initiatiefhier-
toe uitgegaan van ondernemers
en politieke leiders. Hij wilde de
inhoud van de boodschap nog
niet onthullen. Maar duidelijk
weerspiegelt een dergelijk be-
richt de groeiende ontevreden-
heid in het land over de manier
waaroppresident Barco zijn pre-
sidentiele macht uitoefent.
Vooral ten aanzien van de
handhavingvan de openbare or-
de steltmen zich kritisch op.

De linkse guerrilla heeft nu
bijvoorbeeld al bijna drie weken
de Conservatieve presidents-
kandidaat van de laatsteverkie-
zingen inhun macht: de juristen
hoofdredacteur Alvaro Gomez
Hurtado.Mmofmeertegelijker-
tijd met deze opzienbarende ont-

voeringbegon hetverzet meteen
offensief tegen de oliepijp- lei-
ding. Daarmee wordt de econo-
mie van Colombia een geduchte
klap toegebracht omdat de uit-
voer van olie bedreigd wordt.
Daarnaast werden bruggen op-
geblazen, electriciteits- masten
ondermijnd en communicatie-
installaties gesaboteerd.Op dor-
pen worden overvallen gepleegd
evenals op kampementen van
het legeren politieposten.

GROEIBEDREIGD
De ondernemers die georgani-

seerdzijnin defederatievanKa-
mersvanKoophandel hebben de
waarschuwing doenuitgaan dat
het geweld begonnen is te kna-
gen aan de economische groei
welke Colombia de laatste jaren
kende. De economische sector op
hetplatteland wordt het meeste
getroffen door dit geweld van de
guerrilla en de daarmee samen-
hangende onzekerheid. Dit
blijkt duidelijk, aldus deze on-
dernemers,uithetsterkvermin-
derde aantalverzoeken voor le-
ningen in de veeteelt en
landbouw.

Tegelijkertijd hebbenLibera-
le kopstukken uiting gegeven
aan hun ongenoegenover dever-
anderingen welke president
Barco in zijn kabinet wilde aan-
brengen. Het kwam er op neer
datbinnen 48 uur tweenieuwbe-
noemde ministers van Justitie
uiteindelijk te licht bevonden
werden. Maarvijf andere nieuw-
benoemde ministers bleken het
onderwerp van onderzoeken ge-
weest te zijn door gerechtelijke
instanties ofzij hadden sancties
opgelopen wegens onvoorzichtig
opereren op bestuurlijk gebied.
Desondanks werden zij wel
beëdigd.

BARCO GIJZELAAR
ErnestoSamperPizano die lid

is van het Liberale bestuur ver-
klaarde tegenover het dagblad
El Espectador dat "Barco gegij-
zeld is door zijn adviseurs aan
wiehij zijn "vergissingen wijtbij
het zoeken naar nieuwe minis-
ters". Hernando Duran Dussan,
president van de Liberale partij
uitte deklacht datBarco hetLi-
berale partij- bestuur nietheeft
geconsulteerd bij de benoeming
van ministers". En de Liberale
senator en ex-minister van Bui-
tenlandse zaken Diego Uribe
Vargas gaf als zijn mening dat
het "nieuwe kabinet beneden
peil" is.

JUSTITIE
Ondertussen is de president

nog steeds aan het zoeken naar
een nieuwe minister van Justi-
tie.Dit nadatsenator Luis Guil-
lermo Giraldovoor deeer hadbe-
dankt nadat was uitgelekt dat
hij juridischeproblemen hadge-
hadin hetverleden en nadat zijn
opvolger als benoemd minister,
Jaime Bernal Cuellar het aan-
vaarden van de benoeming af-
hankelijk maakte- via een gepu-

bliceerd vraaggesprek -van het
afzien van het uitleveren van
drugs- verdachten aan de Vere-
nigde Staten. Dit is nota bene de
vurigste wens welke de
drugsmaffia koestert en kenne-
lijk het enige wapenwaarvoorde
drugsmaffia in Colombia bang
is. Nadat de president van dit
voornemen van zijn adspirant-
minister had kennis genomen
trok hij diens benoeming in.'

Daarmee is de belangrijke post
van Justitie nogonbezet.

Velen zien in Colombia nu
blijkbaar uit naar het vertrek
van president Barco die amper
22 maanden geleden aantradna
juist de nu ontvoerde Gomez
Hurtado en zijn Conservatieve
partij verpletterend te hebben
verslagen. Hetzieter echterniet
naar uit datBarco snel aan deze
druk zal toegeven.

Bus in Venezuela
verongelukt: vier
doden, 20 gewonden

CARACAS — Bij een ver-
keersongeval inVenezuela in
de buurt van Boca de Uchire
zijn vier mensen omgekomen
en zijn twintig mensen ge-
wond geraakt. Een autobus
kantelde door onbekend ge-
bleven oorzaak op een
snelweg.

Het ongeluk deed zich in alle
vroegte voor bij genoemde
badblaats op 150kilometer ten
oosten van Caracas. Het was een
autobusvan deondernemingEx-
presosCamarrquiwelke vanhet
toeristen- eiland Margarita on-
derweg was naar dehoofdstad.

Venezolaanse
'bank' opgerold

ORANJESTAD—Ophet
haventerrein hield de
Vreemdelingen-politievijf
Venezolanenaan, diebezig
waren met het verkopen
van bolivars.

Zij hadden hiervoor geen
vergunning en reeds enige
tijd houden zij zich met deze
"bankzaken" bezig. Bij aan-
houding hadden zij een half
miljoen aan bolivars enruim
veertienduizend dollarinhun
bezit, alsmede 18.700 Aru-
baanseflorinenruim duizend
Antilliaansegulden. De man-
nen werden diezelfde middag
nog op het vliegtuig naar
Venezuela gezet.

De politie zal streng gaan
optreden tegen mensen die
zich met zulke zaken bezig
houden en daarvoor geenver-
gunningbezitten

LIBERALE KRITIEK OP KABINETSFORMATIE
Algemeneklacht is gebrekaan leiderschap bijBarco
Druk neemt toe op president
Colombia om af te treden

BOGOTA—Dedruk oppresident VirgilioBarcovan Colom-
bia om afte treden wordt groter. Daarmee is aan depolitieke
crisis in Colombia een nieuwe dimensie toegevoegd. Niet al-
leen van dekant van politici van de Conservatieve oppositie-
partij wordt dekreet gehoord datBarco moet inrukken maar
ook uit dekring van deondernemers is dezeeis nu ook te ver-
nemen.

De kritiek welke het eerst
werd geleverd door de Colombi-
aanse pers alszoupresident Bar-
co niet meer de touwtjes in han-
denhebben wathetbesturenvan
Colombia betreft is overgeno-
men door politici en onderne-
mers. De pers isvan mening dat
op ogenblikken dat het land het
hardste behoefte heeft aan dege-
lijke leiding deze ontbreekt. Ge-
wezen wordt op het feit dat dit
duidelijkblijktineen situatieals
die zich nu voordoet met een of-
fensiefvan deguerrilla. Alsofdit
niet erg genoeg is blijkt het de
president ook te ontbreken aan
duidelijke inzichten bij het her-
structureren van zijnkabinet.

President Peru door
Columbia University
uitgenodigd lezing

WASHINGTON — De Co-
lumbia university in Was-
hington heeft president Alan
Garcia van Peru uitgenodigd
voor het houden van een le-
zing.

Deze uitnodigingmoet worden
beschouwd als een mogelijkheid
om de stem van dePeruaanse be-
volking uit te dragen. Daarmee
kunnen veel misverstanden uit
de weg worden geruimd.

Na vijfmaanden gered
Costaricanen leefden

op rauwe vis, regenwater
TOKYO — Japanse to-

nijnvissers hebben vijf
Costaricaanse vissers ge-
red die _jf maanden gele-
denmet hun schip op drift
raakten op de Stille
Oceaan.

De Japanse vissers- boot
trof de Costaricanen
woensdag aan op hun schip
Cairo, dat stuurloos
ronddreefopzonvierhonderd
zeemijl ten zuidoosten van
Honolulu. Zij verkeerden al-
len in goede gezondheid. Op
20 januari was de Cairo uit
Costa Rica vertrokken. Een

week na zijn vertrek raakte
hetop driftnadateen grotevis
het op zijn kant had getrok-
ken en demachinekamer on-
der water was komen te
staan. Het schip heeft 4.500
mijl rondgezworven.

' Hetis eenwonder datzij de
ellende overleefd hebben met
alleenmaar derauwe vis wel-
ke zij vingen als voedsel en
metregenwater als drinkwa-
ter. Toen de Japanse vissers
hen geroosterde vis gaven
schrokten zij die direct op,
met graten en al". Zo zei een
woordvoerdervan de Japanse
tonijn- fabriek.

Tweede slag voorBonaire's toerisme
Dame dood gevonden in hotel-
kamer; vermoedelijk misdrijf

KRALENDIJK — Don-
derdagmiddag om kwart
over vier kwam op de poli-
tiewacht van Bonaire de
meldingbinnen, dat opka-
mer 727 van het Flamingo
Beach hotel een dame
dood was aangetroffen.Hoewel de politie geen ze-
kerheid omtrent de dood-
soorzaak heeft, lijkt een
gewelddadige dood niet
uitgesloten. Tot nog toe
echter tast depolitie in het
duister.

Hetbetreft hier de op 12 de-
cember 1944 geboren Ameri-
kaanse toeriste Francis Odette
Smith uit Oklahoma (VS). Vol-
gens woordvoerdervan depolitie
majoorMolinalijktheterwel op,
dat hier sprake zou kunnen zijn
van een misdrijf. Met zekerheid
is momenteel echter alleen te
zeggen dat de gouverne-
mentsarts drsHenk Welvaart de
doodheeft geconstateerd. De 43-
-jarige toeristewerd op het bed in
de hotelkamer aangetroffen en
was gedeeltelijk ontkleed.

Het eerste onderzoek wees uit,
dat Francis Smithrode vlekken
vertoonde in haar hals, terwijl
rond haar nek het snoer van een
electrische haardroger zat ge-
slagen.

Majoor Molina deelde mee dat
het onderzoek in volle gang is,
maar dat misschien vandaag

-vrijdag- nadere bijzonderheden
bekend gemaakt kunnen
worden.

TOERISME
Om half negen donderdag

avond werd een bijeenkomst be-
legd door waarnemend gezag-
hebber Richard Dammers, het
hoofd van het toeristenbureau
Rudi Ellis en de" gedeputeerde
van toerisme Ramoncito Booi.
De laatste verzocht de Bonaire-
aanse pers.om voorzichtig tezijn
in de berichtgeving, aangezien
het hier weer een precaire zaak
betreft voor het welzijn van het
toerisme op Bonaire. Gedepu-
teerde Booi vertelde dat dezebe-
richten ontstellend gauw be-
kend zijn in het buitenland en
ook dit geeft natuurlijk weer een
sterk negatieve publiciteit. Dit

is overigens de tweede maal dat
Flamingo Beach hotel de plaats
is waar een vermoedelijk
misdrijf heeft plaatsgevonden.
Op oudejaarsavond werd daar
immers de 15-jarige Shay Har-
wood om het levengebracht. Dit
heeft ontzettend veel stof doen
opwaaien in Canada. Nog on-
langsverscheen in de nieuwsme-
dia inToronto, datdepolitie zich
wat gemakkelijk afgemaakt zou
hebben met het onderzoek, doorde daad in de schoenen te schui-
ven van een veertienjarige Bo-
naireaanse jongen. Overigens
moet gezegd worden, dat de en-
tourage -behalve de electrische
draad-erg veel lijkt op de situa-
tie met de Canadese toeriste.
Ook zij vertoonde vlekken in
haar hals en was gedeeltelijk
ontkleed.

Droogte-ramp in VS:

Oogsten bedreigd,
scheepvaart in klem

CHICAGO—Degevolgen van deaanhoudendedroogte inde
Verenigde Staten beginnen steeds ernstigervormen aan te ne-
menen meteorologenvoorzien vooralsnog geen spoedigeinde
aan één van de langste droogteperiodes die de VS deze eeuw
troffen. Oogsten verdorren, voedselprijzen stijgen en zelfs de
scheepvaart op de Mississippi, de drukstbevaren rivier in de
VS,wordt bedreigd.

Hetverschroeiende weer heeft demeest-productieve landbouwge-
bieden getroffen, waardoor deoogstaan tarwe, maïs, sojaen andere
produkten bedreigd wordt. Op de Mississipii kwamen honderden
schepen stilteliggen doordat delenvan derivier teondiep werden. In
Memphis in de staatTennesseewerd de laagste waterstand in de ge-
schiedenis gemeten. "De waterstand isongeveerzes meter lager dan
normaal en zakt nogsteeds", aldus een woordvoerder.

PRIJZEN GESTEGEN
Vooraldegraanoogsten inhet Midwestenen de landbouwgebieden

inhet midden en zuiden van de Verenigde Statenzijn in gevaar.Des-
kundigen voorspellen, dat als de droogte nog twee weken aanhoudt
een aanzienlijk deelvan demaïsoogstverloren zal gaan.

De voornaamsteeconomische adviseurvan presidentRonald Rea-
gan, Beryl Sprinkel, gaf toe dat deprijzenvan voedsel enigszins wa-
ren gestegen. Ik geloofechterniet, datdedroogteonze strategieom de
inflatie in bedwangte houden, ondermijnt, aldus Sprinkel, maarhet
is wel pijnlijk voor de boeren.

Nieuw winkelcentrum aanRooseveltweg

WILLEMSTAD - Aan de
Rooseveltweg wordt druk ge-
bouwd aan een nieuw winkel-
centrum. Eigenaar is Sami S.
Baroud, diereeds een matrassen-
fabriek bezit. De fabriek werd
toen in een vlammenzee volledig
verwoest. De totale investering
voor het gebouw is 2,6 miljoen
gulden, welk bedrag dooreen lo-
kale bank gefinancierd is. Een
neef van Baroud, een architect,
heeft het ontwerp gemaakt, ter-
wijl debouw geheel in handen is
vanfamilieleden.

Baroud kwam op het idee van
een winkelcentrum na de brand
vier jaargeleden in de oorspron-
kelijke matrassenfabriek aan de
Rooseveltweg- Voor volgendjaar
isernogeentweedeproject opsta-
pel, waaroverßaroudvooralsnog
geen mededelingen wil doen.

In juni 1989 moet de winkel-
gallerii dieplaats biedt aan elfwinkels, klaar zijn. Dan zullen
daar ondermeer de showroom
van Samira Matrassen- &
Schuimrubber- fabriek, Maya
Trading, Tik Tak, een juwe-
lierszaak, ijssalon, winkel voor
babykleding, stomerij en een su-
permarkt gevestigd zijn.
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MENSEN

De schoudervan de snnx van Gi-
zehkrijgt een STEUNTJE. Infe-
bruari van ditjaar viel namelijk

- een stuk uitde schouderen dere-
paratie- werkzaamheden zijn: een maandje uitgesteld. Uit on-
derzoek is gebleken datafvalwa-

' ter, datonderlangshet4500 jaar

' oude monument stroomt, de

' voornaamste oorzaak is van het
verval.

*****

j De familie Martes van de Jan

" Noojc'uynweg 19 ontvinguitTil-; burg (Nederland) bericht dat
i GEOMALY MARTES 15 juni

voor zijn register- accountants-; examen geslaagd is. Martes, die
| in 1986reeds zijndoctoraal in de; Economische Wetenschappen
jhaalde, zal volgendemaand naar
; Curacao terugkeren. Geomaly is■ oud- leerling van het Maria Im-
; maculata Lyceum.

*****

*** x *
Een man diezijnzakken vol met
eigengemaakt KRUIT had ge-
stoptblieszijn jasoptoen hij zich
uit een rijdende politie- auto
sprong. Zo vernam een
rechtbank in Newport (Wales)
deze week. Bradley Coventon,
die tijdens eenruzie met zijn va-
der was aangehouden, was zich
voor springstoffen gaan inte-
resseren toen hij een televisie-
documentaire over Noord- ler-
land had gezien. Conventon, die
in 1982 doorroekeloos rijden ie-
mand had gedood en die
sindsdien psychiatrische hulp
kreeg, werd veroordeeld tot een
jaarvoorwaardelijk voor het ille-
gaal fabriceren van kruit,

De rechtbank in Haarlem heeft
onlangs de 21-jarige V.R. uit
Equador veroordeeld tot vier
jaar gevangenisstraf wegens
DRUGSSMOKKEL. De celstraf
is gelijk aan deeis die deofficier
van justitie twee weken daar-
voor vorderde. De vrouw kwam
op 27 februari van dit jaar op
Schiphol aan metruim tweekilo
cocaïne in de voering van haar
witte bontjas. De extreem dikke
bontmantel werd opgemerkt
door douane- ambtenaren, diede
vrouw vervolgensaaneen onder-
zoek onderwierpen. Volgens
haar raadsvrouwe was de doua-
ne daartoe niet bevoegd, maar
volgens de rechtbank mogen

douane- ambtnaren willekeurig
elk onderzoek uitvoeren. De
drugskoerierster heeft de
drugssmokkel toegegeven. Ze
zou er6000 Amerikaanse dollars
voor hebben gekregen. Dat geld
had de vrouw willen gebruiken
om door te gaanmet haar studie
diergeneeskunde.

_|e _£ j|r$ *

Wega di NumberCURAÇAO

Deze week vierde de folkloris-
tische groep 'GRUPO NOS AN-
TIAS' haar derde lustrum. In So-
siedatBolivariana te Scharloo
werd ditheugelijkfeit herdacht.
Gedeputeerde van cultuur, Dito
Mendes, reikte aan devoorzitter
van devereniging,Willy Gibbes,
een plakkaat uit ter gelegenheid
van het vijftien-jarig bestaan.

Het MELKWEGSTELSEL is
wellicht zes miljard jaar ouder
danmen tot nu toe dacht en zou
wel 15 miljard jaarkunnen tel-
len, zozeggen SpaanseenFranse
deskundigen in een artikel in de
jongste uitgave van het Britse
wetenschapsblad 'Nature. Dit
kan tevensbetekenen dathethe-
le heelal ouder is. Zij leiden dit
evenals Amerikaanse deskundi-
gen af uit de afkoelingstempo's
van een soort sterren, die 'witte
dwergen' heten en in de jaren
twintig werden ontdekt. Die
sterrenheten zo omdat hun mas-
sa, die gelijk is aan rond 60 pro-
centvan dievan dezon, is samen-
geperst tot ongeveer de grootte
van de aarde en zij daardoor
klein zijn vergeleken bij andere
sterren.

*****

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Hot Shot (’.5,- p.p.); 24.00
uwSchoolmeisjesmetintiemewensen
(18jr.,/.5,-p_p.).
TELECURAÇAO

VRIJDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA metLeo Floridas; 18.00Man
drechi di Dios; 18.15Ajedres na plaka
chiki met Omalio Merien; 18.30Mirai
Skucha; 18.45 Informe deportivo met
Hector Rosario; 18.56Tempu pa Dios;
19.00 Profile of nature; 19.30 PR-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Matlock; 22.00 Wega di Number
Körsou; 22.10Show di Job: »The Sher-
man Brothers, Lesly Vos, ShonBenchii
Frenki, Konhunto Rumba Habana van
CubaenLino Burguesvan Cuba»; 23.00
LateMovie:«Rigged»; 01.00 Sluiting.

ZATERDAG: 09.30 Directie uitzending
EK- voetbalwedstrijd Nederland vs ler-
land; 16.30Spotlights on sports; 17.30
TelefiestametTante IrmaenTante Shir-
ley; 18.30 HerhalingEK- voetbalwed-
strijd West-Duitsland vs Spanje; 20.00
Notisiero Tele-8; 20.30 Carrousel met
GonzaloCuales; 21.30Estreno: «Hasty
Hearts»; 22.00 Wega di Number Kór-
sou; 22.10 vervolg Estreno; 23.00Slui-
ting,
(wijzigingen voorbehouden)

AMIGOE
UITGEVERIJ AMIGOENV. Scherpenheuveiz/. 0fP.0.5.577
Curasao ?
Giro 440000
Bankrek.nr..-11-07-313
Algemene Bar
Bankrekfir.: 874-825.10

.Maduro & CurtetsBank nv

CURAQAO
Centrale(aileafdeShgen;

,672000
Directie
Ingrid deMaayer-Hotfander.

:■ ArrtilleaaNewsHokfingNV
Hoofdredacti;. Ard Hotvers .oofdredacte.r)
Manneke ,_. Kouwen (wnd. hoofdre-,

| dac!
Overige !_i_i|_edacti*::

te van'Es,
ssë}, Ght:s::

nedewerken St-ange
yng (fotog-

ADVEBTENTIE-AFDEUNG;: Acquisitie;: Vto!?. Bernardus en JannyNaaJdijk.

Aanname advertenties:
Maandag./m vrijdagvan 0730-16.00
uur; zatetdag 07.30-10.00uur.
Alteaövertentiès wordekomendeday
moetent dagvantevorenvóór vieruurbinnen ajn o. op dezelfde dagvóór tien
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dtmsdag en vrijdag en tonnen teetersdag tussen 07.30-16.00 uur.wordenopgegeven, behalve op zaterdag.
Alleen zoekertjesdie op maandag en
donderdag vóór twaalf uu, binnenzfjn,
Kunnendedageiöarop(dusdirisdagen
vrijdag) verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARü&A
Nassaustraaf Ita
Te!:2*333(drie lijnen
Directeur-Hoöfdtedactei'r:
JosvandyfSchcoi:

-Redactie: Ramtr.o Tromp, Anna
Tromp- Van der Schoot,DjisbieFran-
ken(fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schoot en Etleeriiandsma-

BONAIRE
Correspondent:
Hubert Unkels, Kaya Gobematfor N,
Deferot 154, tel.: 8627.

SINT MAARTEN
GorresporKfent:
Gerard van Veen, Fostbox 118; tel "
873859(Fransekant).
Abonnementen advertenties
The Chromde, Grourtddove Road*Pointe Blanche, lel..23919.
SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell, te).; 2299.

ST. EUSTATIUS
Vertegenwoordigster/ Correspon-
dente.
Peggy van de Horde,Whitewallweg T

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos deRob en Victor Hafkamp:Radio -;
Nederland Wereldomroep (telP. 035-
-16161, toestel 319).

W Te1:672000 £
Persage«tsohappen; ANPen A*.Samenwerkingsovereenkomst .net
TheMi. mi Hera'd, P» Cou-
rant, De Braban! Per_.

DRUKKERIJ Rotaprint NY
DISt«IBÜTUS {abonnementen):
Curasao: Districo NV, tol.: 370503,
37ö5C.en_T0_0_.
Voorwachten geliever.ze nummers
op te bellen. Het abonnementsgeld
kan ook betaald worden via Girorek.
nr._ 208:000, Madura's Bank rek. nr.;
286,330.03 e,. ABN rek. nr.:
1115.626.
Aruba:Nassaustra _ 110, te1;:24333.
Bona{re(abonne_ner!ten e_ incas-
so):mv.A. Wong-Lc:-Sing, Noord Sa-
una.
Losse nummerK 60cent;
Abor.ementspn>sopaiieeilar__ivan
deNederlandseAntillen vijftien gul-
denper maand

Buiten Antffièn (Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeepost)- jaar-
lijksvooruitfebetalen.

TomPoesen de Pruikenmaker door Manen Toonder

,2056—HeerBommelbemerkteniet, datHarewarhem depruikL weerafgenomen had. Hij haalde een oudeviool uiteenkast en
L legde dieonder zijn kin.[ TUitmijn jeugd",verklaarde hij trots. "Op datdingheb ik de: eerste beginselen van dekunst geleerd en ikweet nog wel, dat
j_ ik het héél moeilijkvond om er een zuivere noot uit tekrijgen.
"Acht, wat een verschil metnu. Ikwilde, datmijnvader me nujhadkunnen horen".

Zo sprekende legdehij destrijkstok meteen verfijnd gevaar
over desnaren. Erklonk een geluidalsof iemand metzijn na-gels over een schoolbordkraste.

"Wat was dat?"riep heerBommel verschrikt uit."Uwviool", zei Torn Poes..
"Uhebtgeenpruik op!" voegde demusicus eraan toe. "Alles|zit in het haar, weetu wel?Zonder pruik bent u weer evenver-

als toen u begon".
Heer Ollie tastte verblekend naar zijn schedel. "Dus toch!"

prevelde hij. "Alles zit in het haar! Hm! Ach wat.... onzin! En
mijn sluimerende talenten dan? Hoewel.... aan de andere
kant... misschien hebben mijn sluimerendetalenten een pruik
nodigomwakkerteworden!Geefdathaarnogeens terug,heer
Harewar!"

"Ach,nee...." zei devreemdemusicus. "Datleidt totniets.Het
was maar een aardigheidje. Een soort goochelkunstje
misschien. U moeter geenernst van maken".

Deze woorden maakten heer Ollie echter boos. "Een gooc-
helkunstje!"riep hij uit."Ikheb ontdekt, datikeenkunstenaar
ben en u noemt dateen goochelkunstje! Geefhier diepruik!"

Zo sprekende wierp hij zijn viool weg en stortte zich op de
muzikant.

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
17 juni1988vanaf08.00uurt/m2Ojuni
1988om07.00 uur.
Dokter Tseng, Spreekkamer: Cassandra-
weg72,tel.: 76464;spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
76464 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS-EN 2DE DISTRICT WEST
18 juni1988vanaf 17.00uurt/m2Ojuni
1988om07.00 uur
Dokter Nivillac, Spreekkamer: Brievengat,
tel.: 76280/762810; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
615828b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en El-
hage)

DERDE DISTRICTBANDABAO
18 juni 1988vanaf17.00uurt/m2Ojuni
1988om 07.00uur.
Dokter Vonhögen, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641658/641605; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
75761 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen:Tweed,Vonhögen, Schellens, Luca-
ciusen Spong).

*** * *
NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA,tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/mvrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten;na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen:zuster Cijntje,
tel.: 79721, pageboy027-360.
KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
van 12.30-15.30 uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleenvolgens afspraak.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Wever, tel.:
672754.

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

*****
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÓRSOU:
voor meer informatie kunt u de volgende
nummers bellen: 75628,672289 en 55504.

*****
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopendvan
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 08.00-19.00uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 625333/
625444.
Punda
Plasa, De Ruyterkade 36, tel.: 615519/
615545.

*****
VERLOF BEGRAFENIS
18 juni:E.F. deCamps, Mahumaweg35.
19 juni:R.J. Grüning, Patrijsweg 9.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavondom
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- enzaterda-
gavonddm 19.30uur teAloëstraat 12.

ALLIANCE FRANQAISE: 19.00 uur diplo-
ma-uitreiking-Landhuis Kortijn.

UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE
ANTILLEN (UNA): 17.00uur buluitreiking in
de aula,waarnaeen receptie op depatio.

***** *

ZATERDAG
DIVERSEN
MTSGROOTDAVELAAR: 09.00-15.00uur
tentoonstelling maquettes van landhuizen
van een afstudeerprojectvan de studenten.

KIWANIS CLUB PISCADERA/ALICO:
14.00-20.00uurtentoonstellingvan schilde-
rijen van Giovanni Vincken handenarbeid-
artikelen van de sociale werkplaats van
Groot Sta Martha - Landhuis Groot Sta
Martha.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondagvan 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.
t/m3 juliexpositiefoto's en keramiek
van Ellen Spijkstra.

*****
OPENBARE BILBIOTHEEKIjohan van
Walbeeckplein 13):openingstijden maan-
dagmiddagvan14.00-20.00uur;dinsdagen

vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.WJM
woensdagvan 10.00-12.00 /14.00-2]■
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.<PI
en zaterdagmorgenvan 09.00-12.00uj■
De studiezaal iselke dag openvanaf" I
uur. H
FILIAAL MUNDO NOBO: alleen opnjH
dagopen van 14.00-20.00uur(voorvon■
senen). M_
FILIAAL BARBER: maandagmiddag!I
14.00-17.00uur; dinsdag-en vrijdagnw■
van 14.00-19.00uur.
JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiëncie_jl
Plaza Brion): maandag en donderdag',l
14.00-18.00uur; dinsdag, woensdag edJB
dag 10.00-12.00/14.00-18.00 uur en Z»B
dagvan 09.00-12.00 uur. H
Elke maandag né 16.00uur: activiteiten'■
kinderen. H
BIBLIOTHEEK MONQUI MADÜ I
(Landhuis Rooi Catootje): openingsti ■dinsdag, donderdagen vrijdag van 09■I
12.00 uur (voor afspraken gelieve «* ■Dankmeyer, tel.: 34263 op te bellen). ■
ST. ELIZABETH HOSPITAAL EN SAjM
TORIUM: (bezoekuren) 's morgensjl
11.30-12.30 uur en 's middags van
19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19'B
uur en IntensiveCare: 18.00-19.00uur. ■
DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK:(jH
zoekuren) opname afd. Mannen «"■15.00-16.00/18.00-19.00uur; opname',l
Vrouwen van 15.00-16.00/18.00-19.00"
overigeafdelingenvan 09.00-12.00/wB
16.00/17.00-19.00 uur. ■
FUNDASHON PA KONSUMIDO (S_ I
looweg64,tel.: 611733): openingstijden* 1■
08.30-12.00/14.00-17.00 uur. ■
KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTÖ I
(Witteweg 54,tel.: 623973): spreekuren' ■
gelijks van maandag t/m vrijdag ofvotg*B
afspraak. I
TENTOONSTELLING I
CURAQAOSCH MUSEUM(Van Leeu*J|
hoekstraat z/n): openingstijden dins^B
t/mzaterdag van09.00-12.00/14.00-17M
uur; zondagvan 10.00-16.00uur; maaiw■
gesloten. I
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, wM
da): dagelijks geopend van 09.00-12 .■
14.30-17.30. ~ ■
CHRISTOFFELPARK: dagelijks geopojl
van 08.00-15.00;zondagreeds vanaf O&JBuur. Voor rondleiding en andere activiteWH
tel.: 640363. I
KAS Dl ARTEKÓRSOU (LocalArt GalMl
Breedestraat 126(O),tel.: 624516:openvM
maandag t/m zaterdag van 08.30-18'B
uur. I
CURAQAO ONDERWATERPARK(PisCj
deraweg z/n naast Caribbean Ho ,
duiktripsvoor lokale duikersin hetweek»
de. Voor informatietel.: 624242/624705
CURAQAO SEAQUARUIUM (BaporKW
openingstijden maandag t/m zondag w
10.00-22.00 uur.

SOKUDI: elkevrijdagmogelijkheid om inf
matiete verkrijgenen bloedsuikergehalte
bepalen - nieuw gebouwKraamkliniek I*
Canario.
STICHTING KINDERBESCHERMINGÖ)
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 61314*
iedere dinsdag t/m vrijdagochtei.
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CUflfl
QAO,Kaya Kiwa 33, tel.: 77408.

SYNAGOGE MUSEUM (Hanchi Snoaj
open van maandag t/m vrijdag van 09.0"
11.45/14.30-17.00 uur; gesloten op a*
feest- en Joodsefeestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend . 1
maandagt/m vrijdag van 09.30-12.3?
15.00-18.00 uur (toegangskaarten verkrf
baarbij «Curava» en Landhuis Brievengat'

PRINSES WILHELMINA FONDS (kankir
bestrijding): voorlichtingscentrum te Seri*
looweg 52, tel.: 611998. Elke ochtend op^
van 08.00-11.30 uur; dinsdag- en vrijda!.
middagvan 14.00-17.00uur.

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

HENRY ® By Dick Hodgins

BONER'S ARK ® By Addison & Frank Johnson

REDEYE ® By Gordon Bess
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Letterlijke tekst:
Isebia heeft

de raad
niet bewust

misleid
WILLEMSTAD — Om

aan te tonen dat gedepu-
teerde Ricardo Isebia de
eilandsraad niet "opzette-
lijk heeft misleid", ontvin-
gen demedia de letterlijke
tekst van het 'gewraakte'
onderdeel van zijn speech
tijdens de vergadering
over de schuld van NAC
aan deoverheid.

Uit die tekst blijkt dat Ise-bia uit de brief van Kodela
aan het Bestuurscollege ci-
teerde : "Op Seru Pretu zijn
twee tanks geprojecteerd, ie-
der van 10.500vierkante ku-
bieke meter. Ingebruikname
van deze tanks zal de water
voorraad situatieaanzienlijk
verbeteren". Elders inzijnbe-
toog meldt Isebia datKodela
nog vele andere plaatsen
noemtwaartanksstaanmaar
dathijmetname datdeelgeci-
teerd heeft datover Seru Pre-
tu gaat waar de 'tanki-gate'
affaire is geboren.

Dat Isebianietgezegdheeft
datKodela over de acht tanks
op Seru Pretu sprak, is hier-
mee bewezen. De vraag of dit
voor alleraadsleden duidelijk
had moeten zijn, is evenwel
een tweede. OokKodela vond
het immers noodzakelijk om
in een persbericht de juiste
gangvan zakennogmaals ui-
teen te zetten, hetgeen de
Amigoe gisteren al uitge-
breid berichtte.

De tekst van Isebia is
hoogstwaarschijnlijk in alle-
rijl uitgetypt. De ei-
landsraads- vergaderingen
worden opgenomen en in een
later stadium pas verwerkt.
Datbij hetuittypenvan de no-
tulen de gedachten van die
persoon op 'nul' staan en er
zuiver 'op klank' wordt ge-
typt, is duidelijk.

In het stuk dat de Amigoe
ontving, wordt — weliswaar
consequent — over 'thanks'
gesproken in plaats van
'tanks'. Er is een 'vermalige'
Dienst Water Distributie
wiens reservoirs niet 'opti-
mal' functioneerden. Die wa-
ter- reservoirs dienen op kor-
tetermijn aanKodela worden
'overgedracht'. En verder be-
staat er een 'gerende verlies'
en 'graag werkzaamheden.

Als dit inderdaad de "let-
terlijketekst" is van Isebia, is
het niet zo onbegrijpelijk dat
zijn speech verkeerd wordt
geïnterpreteerd.

Accountants-onderzoek mislukt:

BC schakelt advocaat
in voor NAC-zaak

WILLEMSTAD—Vandaag heeft hetBestuurscoUege advo-
caatTorres schriftelijkopdracht gegevenom denoodzakelijke
rechtszaken te entamerenenrechts- maatregelentenemenom
zo spoedig mogelijk alle sommen geld, inclusief derente, van
hetNederlands Antilliaans Constructiebedrijf (NAC) terug te
vorderen. Dit gebeurdenadat NAC weigerde volle medewer-
king te geven aan een onderzoek door deaccountants- dienst
van de overheid.

Ineen telex liet de advocaat van NAC eerder deze week we-
ten dat de accountants alvast met een onderzoekkonden be-
ginnen in de jaarrekeningen waarover de Antilliaanse rege-
ring als aandeelhoudervanNACbeschikt "Daarzijn wij even-
wel niet in geïnteresseerd", aldus gedeputeerde Farou Metry
van Financien. "Wij willen een boeken- onderzoek om te
controleren ofermetvermogens isgeschoven." Nu de indruk
werd gewekt dat NAC daaraan geen medewerking zal verle-
nen, wordt juridische actie ondernomen, "zoals wij datvanaf
hetbegin hebben aangekondigd", aldus Metry.

Het Bestuurscollege had al
voor de eilandsraads- vergade-
ring die door de oppositie was
aangevraagd over de schulden
van NAC, aangekondigd dat er
een accountants- onderzoek zou
plaatsvinden. Het nieuwe BC
werd bij komst in het be-
stuurskantoor geconfronteerd
met een brief aan de advocaat
waarin het voormalige Be-
stuurscollege opdracht gafom de
nodige rechtstappen te nemen.
Die stappen werden 'bevroren'
omdat, aldus hetBC, men eerst
wilde wetenwaterprecies gaan-
de was en wat er gebeurd was
sindshetvonnis van 8 december
1987.

De oppositie ageerdefel tegen
dezebeslissing envroegzelfs een
eilandsraads- vergadering aan
waarin het BC uitleg moest ge-
ven van dezebeslissing. Tijdens
de eilandsraads- vergadering —die meer een politiek 'spelletje'
was dan een zakelijke bespre-
king —werd deoppositie voor de
voeten gegooid dat het voormali-
geBestuurscollege gefaald heeft
in deze zaak en die had al veel
eerder actiemoeten nemen.

Terwijl de heren en dames po-
litici in de eilandsraads- ver-
gadering aan het bekvechten
waren, trachtten de overheids-
accountants toegang te krijgen
tot de boekhouding van NAC.

WILLEMSTAD- In het
bericht van gisteren over
ContinentalMillingCo. is ab-
usievelijk een fout geslopen.
Het vrachtschip met 3000
zakken 'millfeed'dat op 22ju-
ni de Curacaose haven zal
aandoen, is nietzoalsvermeld
afkomstig uit Costa Rica,
maar uit PuertoRico.

is gedeputeerde Farou Metry
n boeken- onderzoek om te.is geschoven." Nu de indruk
geen medewerking zal verle-
irnomen, "zoals wij datvanaf
.", aldus Metry.

Die poging liepevenwel op niets
uit, zo bleek vanmorgen uit de
verklaringen van gedeputeerde
Farou Metry. De directeur van
NAC, Charley van de Sande, is
uitlandigen zijnadvocaat stuur-
de 15 juni een telex aan het Be-
stuurscollege. Daarin werd ge-
meld dat de accountants alvast
konden beginnen met het be-
studerenvan de jaarrekeningen
van NAC waarover de lands-

regering beschikt dieéén van dcaandeelhouders van deze maat-
schappij is. In die jaarrekenin-
gen is hetBestuurscollege even-
wel niet geïnteresseerd omdat
daaruit niet kan worden afgele-
zenofer metvermogens is gesch-
oven,hetgeen mogelijk wel in dc
boekhouding van NAC geregi-
streerd staat.

BEVOEGDHEIDIn de telex meldt de advocaatverder dat de overheid noch de
accountants de bevoegdheid
hebbenom inzagein deboeken te
eisen.Daaraan wordtwel toege-
voegd dat de advocaat "niet het
vermoeden heeft dat zijn cliëntmedewerking zal weigeren". Ofdie medewerking gegeven
wordt, blijft echter in het mid-
den. Tot slot van detelex merktde advocaat nog op dat hij het"spoedeisende karakter" van hetonderzoek niet duidelijk vindt.Immers de gerechtelijke uit-spraak dateert al van een half
jaar geleden en bovendien zou-
den er volgens de advocaat on-
derhandelingen gaande zijn om

tot een minnelijke schikking te
komen.

De inhoud van deze telex was
voor het Bestuurscollege reden
om te besluiten andere stappen
te nemen. "Het ziet er naar uit
dat NAC dezaak wil traineren",
aldus Metry. HetBestuurscolle-
ge heeft dan ook besloten niet
langer te proberen toegang te
krijgen tot deboeken, maar gaat
nu de noodzakelijke juridische
weg bewandelen om NACte ver-
plichten de schuldvan meer dan
4 miljoen gulden terug te beta-
len. Daarvoor is advocaat Torres
ingeschakeld die vandaag een
brief ontvangt met vrijwel de-
zelfde inhoud als door het voor-
malige Bestuurscollegevoor het
aftreden op devalreep werd ver-
stuurd.

De advocaat is gevraagd spoed
achter de zaak te zetten. Dit te-
meer omdat devrees bestaat dat
NAC inmiddels de vier miljoen
gulden elders heeft onderge-
bracht en in feite een "kale kip"
is, zoals veelvuldig tijdens de ei-
landsraads- vergadering aan de
ordekwam.

In ambtenaren-salarissen
Minister wil gerechtelijke
uitspraak over discrepantie
WlLLEMSTAD—Deminis-

ter van Justitie wil een ge-
rechtelijke uitspraakvan het
Hof van Justitie forceren
over de vele juridische pro-
blemen rond de discrepantie
in salarissen van ambtena-
ren. Minister mr IvoKnoppel
heeft deze week van de com-
missie- leden, met vertegen-
woordigers van de juridische
afdeling, personeelszaken,
pensioenfondsen debelastin-
gen, verslagen gekregen. "Ze
houden er echter allemaal
een anderemening opna", al-
dusKnoppel. "Er isabsoluut
geen duidelijkheid, die heeft
ook nooit bestaan." Om een
evenwichtige beslissing te
kunnen nemen is hetvolgens
de voormalige advocaat
noodzakelijk om een uit-
spraakvanhetHofvan Justi-
tie te krijgen.

De Amigoe berichtte al over
deze problematiek die door mr
Ivo Knoppel in een eerder inter-
view omschreven werd als "een
zeercomplexe materie". De sala-
rissen van gehuwdeambtenaren
liggen gemiddeld twintig pro-
centhoger dandievan hunonge-
huwde collega's, terwijl er ook
een verschil is tussen devrouwe-
lijkeenmannelijkeambtenaren.

VERBODEN
Omdat de Nederlandse Antil-

lenzich enige jarengeledenheb-
ben aangesloten bij internatio-
naleverdragen diediscriminatie
willen tegen gaan, is deze discre-
pantie wettelijk verboden. In de
loop der tijdzijn er ook ambtena-
ren in actie gekomen en hebben
zaken aangespannen tegen de
overheden diekeer opkeer inhet

vonnis te horenkregen dat de
discrepantie weg gewerkt dient
te worden.

De voormalige regering on-
dernam een poging in die
richting en veranderde de sala-
ris- regeling per 1 mei van dit
jaar. In een gerechtelijk vonnis
enkele dagen na die bekendma-
king, werd dezeregeling door de
rechter van de hand gewezen.
Hetverschil in desalarissen was
namelijk omgezet in een "toela-
ge"en ook datis discriminerend,
aldus het gerechtelijke oordeel.

Minister mr Ivo Knoppel in-
stalleerde een commissie met
vertegenwoordigers van de juri-
dische afdeling, personeelsza-
ken, het pensioenfonds en debe-
lastingen om de materie te be-
studeren. Deze week heeft hij
verslag gekregen van de com-
missie- leden die"enormvanme-
ning verschillen", aldus
Knoppel.

UITSPRAAK
ledereen blijkt er een eigen

mening over te hebben, vooral
omdater zoveel facetten aan de-
ze problematiek zitten. "Bij de
interpretatie van een wet, heeft
het Hofvan Justitie echter het
laatste woord", aldus mr Knop-
pel. Hij wil daarom een uit-
spraak van het Hofvan Justitie
forceren omdat er duidelijkheid
moet zijn, alvorens deregering
eenevenwichtige beslissingkan
nemen.

Zon uitspraak kan op twee
manieren bewerkstelligd wor-
den: er kan een proefproces ge-
forceerd worden of de verschil-
lende vraagstukken kunnen
aanhangig gemaakt worden bij
derechtszaken die nog tegen de

regering gaande zijn over deze
problematiek, in de hoop dat de
rechter daar dan een antwoord-
op geeft.

Alhoewel Knoppel nog geen
beslissing heeft genomen over
welke van detwee alternatieven
gebruikt zal gaan worden, lijkt
zijn voorkeur uit te gaan naar
een proefproces. Daar zitten
evenwel denodige juridischeha-
ken en ogen aan dieeerst bestu-
deerd moeten worden. Op de
vraag of datbetekent dat er nog
geruime tijd overheenkan gaan
voordat er duidelijkheid is,
antwoordde de minister met
klem ontkennend: "Dat hoeft
niet, er kan snel geprocedeerd
worden als alle partijen bereid
zijn mee te werken."

BESLISSING
Knoppel verwacht dan ook dat

er over enkele maanden meer
duidelijkheid- is en deregering
dan een beslissing kan nemen.
Ofermetde solidariteits-heffing

fewacht zal worden, totdat be-
end iswat er met de salarissen

gaatgebeuren,konKnoppel niet
zeggen. Ook desolidariteits-hef-
fingis immersnog niet aan de or-
de.Daarvoor moeter eerst duide-
lijkheid zijn over de hoeveelheid
ambtenaren die met vrijwillig
ontslag gaan. Op de vraag of de
solidariteits- heffing een moge-
lijkheidblijft ook al zou derege-
ring beslissen om de salarissen
van de gehuwde ambtenaren
met gemiddeld twintig procent
te verlagen, kon Knoppel even-
min in dit stadium antwoord ge-
ven. "Een van devragen waarop
het Hof van Justitie een
antwoord moet geven, is of de
regering de salarissen wel mag
verlagen", aldus Knoppel.

NAC WEIGERT MEDEWERKING BIJ CONTROLE VAN BOEKHOUDING

Er moeten afsprakenkomen:

Gezaghebber wil meer
rust in eilandsraad

WILLEMSTAD — Waarne-
mend gezaghebber Elmer
(Kade) Wilsoe stuurt vandaag
een brief aan alle fractielei-
dersvan deCuracaose partij-
en in de eilandsraad om een
vergadering te beleggen over
het niveau van de openbare
eilandsraads- vergadering.
Wilsoe wil opkorte termijn
komen tot een aantal afspra-
ken met betrekking op bij-
voorbeeld het taalgebruik,
het gebruikvan "persoonlijk
feit" en "punt van deorde"en
ook despreektijd-beperking.
"Er wordtveel geklaagd over
de publieke tribune, maar de
{)oppenkastbegint albij deei-
andsraadsleden zelf', aldus

de waarnemend gezag-
hebber.

Korte tijd nadat Wilsoe tot
waarnemend gezaghebber werd
geïnstalleerd,kon hijaan delijve
ervaren hoehetisominzo'n 'pop-
penkast' alsvoorzitter te funge-
ren. Aan het einde van de uren-
lange vergadering over de
schuld die de NAC bij het ei-
landgebied heeft, kwam Wilsoe

tot de conclusie dat dit zo niet
langerkan.

De waarnemend gezaghebber
wasniet deenige diefellekritiek
had op het af en toe zelfs onbe-
schofte gedrag van deraadsle-
den tijdens deze vergadering.
Over hethele eiland hoorde men
afkeurende geluiden.

De waarnemend gezaghebber
wil daar echter verandering in
brengen. Opkorte termijnwil hij
met alle fractieleiders van de
partijen in deeilandsraad, de se-
cretaris vanhet Bestuurscollege
en de secretaris van de ei-
landsraad bijeenkomen om deze
problematiek te bespreken. De
verschillende partijen hebben
tijdens en na devergaderingzelf
ook afkeurende geluiden laten
horen (met een beschuldigend
vingertje naar de anderen;(red)
en lijken dus bereid om mede-
werking te geven.

Er zijn een aantalpunten die
Elmer Wilsoe aan de orde wil
stellen. Op de eerste plaats het
taalgebruik en het elkaar per-
soonlijk treffen. Daarnaast
wordt hetrecht van "persoonlijk

feit" behoorlijk misbruikt. In-
dien een raadslid zich persoon-
lijkaangevallenvoelt, mag hij op
grond van "persoonlijk feit" een
kort tegenwoord geven. Dat
recht wordt de laatstetijdechter
heel anders geïnterpreteerd.
Hetzelfde is ook het geval met
een "punt van de orde" waarmee
de eilandsraadsleden voor de no-
dige onrust zorgen.

Een laatstepunt is de spreek-
tijd- beperking. Dit veroorzaakt
meestal de nodige strijd tussen
oppositie en coalitie-raadsleden.
Wilsoe is duidelijk voor het in-
voeren van spreektijd- beper-
king en wil zelfs zover gaan dat
bij de behandeling van speciale
onderwerpen, elke fractie een
'expert' aanwijst die daarover
het langst het woord voert. De
andere fractieleden krijgen dan
minder tijd om over dat onder-
werp uit tewijden.

Wilsoehoopt defractie- leiders
op korte termijn bij elkaar te
krijgen zodat, het liefst voor een
volgende openbare vergadering,
wat 'gentle-man agreements
zijn gemaakt.

'Fan' voor drugs
WILLEMSTAD— Ter hoogte

van de Schoutby Nachtvan Sta-
verenweg werd op deporche van
een woning een 'fan' wegge-
haald. De politie trof later op de
Chuchubiweg de twee mannen
G.S. (25) en A.P. (28) met defan
aan. Zij verklaarden de fan te
hebben meegenomen om deze in
teruilen tegenverovende midde-
len. Zij werden overgebracht
naar hetbureau.

WILLEMSTAD — Gisteren
vond omstreeks half acht 'sa-
vonds eenberovingplaatsbij een
nummer- kantoor te Suffisant.
De nummerverkoper M.I. van 22
jaarverklaarde dat eenhem on-
bekende man de zaak was bin-
nen gelopenen onder bedreiging
met een mes 30gulden wegnam.
De Dolitiestelteen onderzoekin.

WILLEMSTAD- Aan de
Vrije Universiteit inAmsterdam
promoveerde onlangs pastoor
Rudy Lampe. Hij deed dat met
zijn proefschrift 'Yo te nombro
Libertad'. Hetproefschrift han-
deltover deverhouding van kerk
en staatop Curacao in deperiode
1816 tot 1863. Deze verhouding
stond ondersterkeinvloed van de
toenmalige slavernij en de roep
om vrijheid.

Rudy Lampe is een zoonvan de
familie HermanoLampe op Aru-
ba. Hij werd destijds door mrg
Ellis totpriestergewijden is toen
voor enige tijd op St Maarten
werkzaam geweest. Na een ern-
stigmeningsverschil metmrgEl-
lis vertrok Lampe naar Amster-
dam en ving daarzijn doctoraal
studie aan.

Het is nog niet bekend wat de
toekomstplannen van Rudy
Lampe zijn.

AMIGOE 3

MEYER TRANSPORT

Telefoon 614766 , Polarisweg
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"^Vrienden ofrelaties over?
Geen betere plek dan 11

J BEREGOEP! f
/) Restaurant La Bistroëlle ))
\\ craanlseert wedercm ((

1) Komt U genieten van een grote variëteit Voorge- \V
(( rechten. Soepen enHoofdgerechtenbereid metde lek- (/)) kerste vis en schaaldieren, een saladbar en heerlijke ))

ft Op Vaderdag 19junizjjn wy open voor lunch en diner. ïl
IJ U bent van Harte Welkom voor Lunch en Diner in ((
l( Restaurant La Bistroëlle, Promenade Shopping Center //)) Tel.: 76929 - 70408 en 79842 (tijdens kantooruren). \\

Rudy Lampe promoveert
VRIJDAG 17 JUNI 1988

VADERDAG _p_^m7)
begint bij "De Pet" met a

__
a>>'exclusieve Europese __

HERENKLEDING (T\ (Q .
zoals o.a. \J Qj iPTj
* PANTALONS >«_✓

* BLAZERS * SPORTIEVE OVERHEMDEN
*enz. enz. enz. * SPORTIEVE JASJES

BOUTIQUE CHIC N.V.
Winkelcentrum Brievengat -Tel.: 76055

i laaa"*""""""_■"""_»*""■"."""""""«"" """"""""""""M..i.i..lli_""»""■"■■■■W.iMi««»»_l__»______W__i«fc____»«_M>__l

computers minihouse
Weet U hoeveeleencompleet Personal Compu-
terSysteem gaatkosten metPrinter, 20 Mbvas-
te schijf en bekabeling?

Na’1.2.910.-
-binnenkort leverbaar kom nu kijken

en neem een catalogus mee.

Minihouse Curacao n.v. tel.: 616988

*S -€IK€ZAT€RDAGAVOND- V.
***************

wfW ***************M Vanaf 19.30 uurkunt Uop het
Belle Terrace Restaurant

genietenvan onze:
— Barbeque en Salad-Bar
— Tropical Steelband
— Romantische sfeer
— Zicht op zee

(ui)/) fieserveer nu Uuj tafel bij onsl
cs_w7a "Beach ""Hotel

K. Penstraat 130- Tel.: 614377

Ontvangen vanuit Italië !_]_-. -
HEREN LEREN SCHOENEN'X =
ÉÊk r__ van de merken t"
Iflpon N_y HEK 8 i'B

bij een ideaal kado voor vader.
The féwi of U koopt eenkadobon!

\J Curacao " Aruba
i|A|||X\ Wij nemen ookbonnen._______ dam /lor*



STOCKHOLM — Swapo- leiders
ontmoeten in Zweden dit weekeinde
vooraanstaande blanke Namibiers
om te praten hoe Namibië onaf-
hankelijk van Zuidafrika kan be-

stuurd worden. De blanken willen
weten watvoor soort regering de be-
vrijdings-bewegingSwapo te biedenheeft. Tegenstanders van de ZA-
dienstplichthadden woensdag een

uniekeontmoeting metleger-oflicie-
ren waarbij zij pleitten voor
lankmoedigheid voor gewetens- be-
zwaarden.

*****
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texas _Wm

FURNITURE STORE NV ___W__WÊmÊ^\\\\\\\\\m

Zaterdag 8.00 -12.00 uur:
VERKOOP

van meubels, stereo- I
installatie, huishoudelijke I
artikelen, planten, enz.

Eveneens TEKOOP:Daihatsu Charade 1983, in |zeer goede staat.Vraagprijs: A/.4500.-
Telefoon 32156, Malmokweg 13, |

Aruba
I

bij

MANCHITOS
Fergusonstraat 71

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

De beste geschenken
voor vader bij:

IrIANCtfTO S
Met Korting

| van 10% |

"■■■■■"■■■■■»■■■■■■■»■■■_______________■______«
FOR SALE

VERY LARGE BAGS
OF VENEZUELAN BARBEQUE COAL

a A’Is. 10.00per bag
FOR SALE

WHITE WASH (AcetyleneResidue)
A/Is. 2.50 per 5 gallon

LEON BATTERYFACTORY
Bernhardstraat 72/74 - Tel.: 45095

WATEENKEUZE IN liltIt
VADERDAGGESCHENKEN BIJ: LI ill

J NASSAUSTRAAT M
: Wat zal Vader daarblij mee zijn ■ j
" Een enorme keuze in: \: Hemden metkorte en lange mouwen
" Wajaberas - cabannasets - safarisets - T-Shirts in j
: moderne style. :
: Allemaal in kleine en grote maten tot XXXL
| Voorts:
: Pantalons maat 29 tot en met50
" Bermuda shorts
: ondergoed, pyama's, sokken, dassen, riemen tot :
'■ en met maat 50. :
: KOMT ZELF EENS RONDKIJKEN. :
: Ukunt Vader ook een kado-bon geven. i

I" %
: Ook voor Vader slaagt U bij: ||

NASSAUSTRAAT^
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ZONDAG - VADERDAG

van 4.00-8.00 uur f_£j"gÊ_ïa
gezellig met vader naarVj^W jf
PANNEKOEKEN (15 soorten)
en POFFERTJES

BIG SALE
30 - 50%

OFF

STRADA-COMPLEX

1 1I^*^^^__«BANIC \

■ ______*»**^^^ T"f^^^ "*t^^^T^T^^^T^^t^^~u—-%rEDTU ____-_n
AANTREKKELIJKE CONDITIES VOOR

HYPOTHEEK
TEGEN

12 1/2%
INTEREST PER JAAR VOOR EEN

MAXIMUM LOOPTIJD VAN 10 JAAR

EEN ANDER VOORDEEL VAN

INTERBANK ARUBA N.V.

CARIB MOTORS
AUTO NEWS

Suzuki Fronte 550cc Suzuki Fronte 800cc
AM Radio, 5 sp. transm. AM Radio, Automatic

/1. 9900.- ’1.11400.-

Suzuki Fronte 550cc Suzuki Forsa 10OOcc
AM Radio Airco AM Radio, 5 sp. transm.

’1.11300.- ’1.12950.-
Suzuki Forsa 10OOcc Suzuki Forsa GL I3OO cc

AM Radio, 5 sp. transm. AM/FM Radio, Automatic
Airco Airco

’1.14950.- ’1.17600.-

Suzuki Forsa GLX 1300cc Suzuki 4x4
AM/FM Radio-Cassette, Samurai Hardtop
. Airco Power Windows AM/FM Radio, Airco

’1.16950.- ’1.21900-

-______________
H^MAMH|A>^LhH^I H-rr-rr—-J^Ê

Charade 10OOcc 5 dr Charade 10OOcc5 dr
4 sp. transm., Airco Automatic, Airco

AM/FM Radio AM/FM Radio
Body stripe Body stripe

’1.14950.- ’1.16990.-
Hi Jets

Hi Jet Van 10OOcc Min' Van Bus 10OOcc
AM Radio, 5 sp. transm. AM Radio, 5 sp. transm.

Airco, Body stripe
’1.10990.- ’1.15950.-

Rocky II Jeep Type 2000cc
Airco, Power Steering

Two Tone
’1.29990.-

U.S. Mercury Topaz LS 4 U.S. Ford Tempo LS 4 dr,
dr 2.3 L. 4 cyl. automatic, 2.3L4cyl, automatic, air-
airco, Tinted Glass, Po- co, Power Steering, Po-
wer Steering, Power Win- wer Windows, AM /FM
dows, AM/FM Electronic- Electronic Cassetteßa-
CassetteRadio, Tilt Stee- dio, Power Door Lock,
ring Wheel, Electronic Electronic-Trunk & Gas
Trunk & Gas Release, Release.
W.S.W. Luggage Carrier,
Power Door Lock, Speed
Control.

’1.35500.- ’1.33500.-

U.S. Ford Escort LX 4 dr, U.S. Ford Escort St. Wa-
-1.9L 4cyl., automatic, air- gon LX 1.9L4 cyl, auto-,
co, AM/FM Stereo Radio, matic, airco, AM/FM Ste-
Bodyside Moldy, Overhe- reo Radio, Tinted Glass,
ad Console, Tinted Power Steering, Premi-
Glass, Power Steering, urn Sound-System, Lux-
Premium Sound System, ury Wheel Covers, Full
Luxury Wheel Covers, Size Spare Tire, Lug-
W.S.W., Full-Size Spare gage-Rack.
Tire, Dual Elc. Mirrors,

’1.29650.- ’1.31550.-

RacerGSE4dr RacerGLE4dr
1.5 L. Eng, 4 sp. transm. 1 -5LEng, 4sp. transm.
AM/FM RadioCassette, AM/FM Radio, Airco,

Airco Body Stripe

’1.20990.- ’1.20150.-

Accord 4 dr. automatic, airco,power, window, po-
wer door lock, etc. etc.

’. 38750.-
Honda

The "Hi Class" JapaneseCar
Beauty with a Reason



AGENDA

ARUBA

Kantooruren amigoe: 08.00-12.00/'4.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
)_»r spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.
POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.
'OEKERTJES verschijnen op dinsdag en

en kunnen iedere dagtussen 08.00--12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
tehalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
jjp maandag en donderdagvoor 10.00 uurJjnnen zijn, kunnen de dag daarop (dusdinsdagen vrijdag) verschijnen.
Bioscopen
boulevard theater
'^ASuurThrowMommafromthetrain (14
!'"); 24.00uuißlondeSuperstarDanielle (18

[1:20.45 uurPositive I.D. (18jr.).
DRIVE-IN: 20.30+24.00 uurTheKilling Ti-
"» (18 jr.).

BCTICA'S (nachtdienst)
{■abao brug: Oduber,tel.: 21780.pariba brug: SanNicolas, tel.: 45712.

*** * *JVACHTREGELINGDOKTORENOranjestad,Madiki,Tanki Flip, Noord,Tankigenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.£rederiks, Stationweg 27,tel.: 24482.fos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
*.er J. Tromp, via Centro MedicoSan Ni-
klas, tel.: 48833.
kinderarts: dokter Hart, tel.: 23375/24300(Hospitaal).

*** * *EINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren

t/m vrijdag van 08.30-11.30/
H.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00uur. De wacht heeft dokter A.E. Hart.
Centro medico carabobo (l.g.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): dra A.Rodriguez, tel.: 21777.

*#* * *jyiTGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
foord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:»!.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
VO2O/48301; San Nicolas:tel.:45906; Da-
jota:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
e . of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

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

ZATERDAG: 18.00 Wonderstruck;
18.30 Animated Classics; 19.20 Scien-
ce &Technology; 19.35Big story; 20.00
Mama's family; 20.25 Spotlight on
sports; 21.25 CNN international news;
21.55Estreno: «High priceofpassion»;
23.30 Sports tonight (CNN); 24.00 Slui-
ting-

* * * * *
*> ] _.

gVERSENf>IGHT INFORMATION CENTER: dage-
"lKS geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
Uür informaties viaverkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):
p-00 uurper daggeopend(alleen geslo-
' .van zondag 20.00uur tot maandagmor-

07.00uur).

?OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-

' *AL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
'8.30-19.30 uur.

!SNINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
«4652/22817): informatiecentrum
p°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -'«ardenbaaistraat 8(boven).

KUNSTKRING: 20.300 uur
°n celuitvoering 'The Meeting' doorCosmis"'usionsProductions' (acteurs:Frank Shep-

E?rd, Gyan Kain, Marian Roll e.a.) - Cas dicUltura
'^FORMATIE-AVOND: 20.00 uur overar _s - Centro Educativo in Oranjestad.

""k 17.00-21.00 uur expositie van hande-
"arbeid- artikelen- Biblioteca Nacional.

QRUPO AMISTAD: 20.00 uur lezing over
y^9ina- en borstkanker - Mater Dei Huis-
houdschool, Oranjestad.

SPORT°OWLING (Essoclub): 20.00 uur 'pre-
!°urnament bowling' i.v.m. internationaal'°ernooivan declub - banen Essoclub.

BASEBALL (AA-klasse): 20.00 uur Coca
~°laRangers vs Lucor Jewellers - Lago
öPortpark.

j^TERDAGDIVERSENSPORT

GOEDE SFEER
Minister Don Mansur ver-

klaarde in eencommentaar, dat
in goede sfeer werd vergaderd,
waarbij herhaald werd, dat het
casino zonder t_jste___ming van
deministervan Justitieniet ge-
sloten kan worden, zoals de di-

rectie datwoensdagavond meen-
de te moetendoen.

Tijdens de gesprekken werdwel duidelijk gesteld, dat de
regering in deze weinigkan doenomdat op deeerste plaats de di-
rectie en vakbond moetentrachten overeenstemming tebereiken. De ministers herhaal-de aan de directie, dat destijds
hethotelaan deBohica werdver-kocht voorbehoud vandearbeid-splaatsen.

FTA-VOORSTEL
Over hetin diensthouden vanzeventig man en de sluiting vanhet casino werd tot gisteravond

laat voor beide partijen gespro-
ken. Onder meer kwam de FTA
met het voorstel om het perso-neel in iedergeval driemaandenloon te betalen en daarna enigemaandenelders te latenwerken,
doch wanneer het casino open-gaat deze mensen weer in dienst
te nemen,maarniet opindividu-ele contracten, zoals Bohicareeds bij deopeningvanhet hotelwilde doen enwaartegen deFTAzich fel verzette.De FTA wacht de besprekin-
gen van vandaag af om te zien

water gaat gebeuren.Het perso-
neel had gisteren reeds besloten
totactieover tegaan dochop ver-
zoek van deregering werd hier-
van tijdelijk afgezien om de re-
sultatenvan overleg tussen Bo-
hica en FTA aftewachten.

MaandagArubaanse delegatie naar Tokyo

CHIC vestigt aandacht
op Japanse toeristen

ORANJESTAD — De
laatste dagvan de CHIC '88
stond in hetteken van de be-
langrijke rol, die Japanners
gaan spelen in het toerisme
naar het Caribisch gebied.
Verschillende sprekers wa-
ren van mening, dat Japanse
toeristen aanmerkelijk meer
uitgeven dandeAmerikanen,
maar dat de Cariben nog te
onbekend zijn in Japan. Tij-
dens het slotbanketwerd het
echtpaar Dick en JoyceDow-
ningvanBubgalowBay opSt
Thomas tot deCHA-hoteliers
gekozen.Totslotwerd eenbij-
zonder geanimeerd minicar-
naval gehouden die naar
schatting een kleine tiendui-
zend mensen op de been
bracht. Tot diep in de nacht
werd_ achttien bands enor-
kesten stonden langs deroute
voor de grote hotels — ge-
jumpt waarbij vooral de
CHIC-deelnemers zich mcc
lieten trekken. Vermoeid,
maar bijzonder voldaan,
keerden zij in dehotels terug,
waarbij alleen maar gehoord
werd dat deCHIC '88 eenfan-
tastisch verloop op het
gastvrije Arubahad gehad.

Tijdens de verschillende
workshops die gisteren werden
fehouden, stond dekomst van

apansetoeristen naarhetCari-
bisch gebied centraal. De ver-
wachtingen zijn, datover enkele
Jaren deJapansetoerist zal over-
ieersen. Duidelijk bleek uit de

beschikbare gegevens, datdeJa-
panners meer en meer beginnen
tereizen. In 1987gingen 6.8 mil-
joen Japannersbuiten hun land
hetgeen in verhouding tot 1986
een toename van 23 procent be-
tekende.

TARIEVEN OMLAAG
Een derdevanhenreisde naar

Amerika, Hwaiï, Guam, Tai-
wan, Hongkong en China, ter-
wijl er duidelijk een tendens is,
dat zij een andere markt zoeken
om met vakantie te gaan. Voor-
namelijkpersonenvan tussen de
twintig en dertig maken reizen
buiten Japan. De Japanse
luchtvaart- maatschappijen hel-
penmede om hetreizen tevorde-
ren. Recentelijk werden detarie-
ven mettien totvijfendertig pro-
cent verlaagd.

Vroeger bleven de Japanners
zes dagen weg. Dat is nu al uit-
gegroeid tot twee weken. Erzijn
echter nog maar weinig Japan-
ners die het Caribisch gebied
aandoen, omdat de Cariben en
zijn mogelijkheden nogte onbe-
kend zijn. Daaraan dient meer
gedaan te wordenen deCariben
zouden datgezamenlijk moeten
aanpakken.

DRIEMAAL ZOVEEL
Wat het uitgeven van geldbe-

treft—de Japannershoudenvan
souvernirs —vertelden experts,
dat de Japanners gemiddeld
driehonderd dollar per dag be-
steden hetgeen driemaal zoveel

is als deAmerikaanse toeristen.
Zoals bekend is Aruba al enige
tijd doende met deaandacht van
de Japanners op Aruba te ves-
tigen.

In verband hiermede gaat
aanstaande maandag voor de
tweede maal een Arubaanse de-
legatienaar Japanom decontac-
ten te verstevigen en verder uit
tebouwen. De delegatiestaaton-
der leiding van vice-premier mr
Angel Bermudez en minister
van Economische Zaken/Toeris-
me, Don Mansur. Ook het hoofd
van het Toeristenbureau, drRo-
ryArends, eneconomisch aquisi-
teur, Peter Palmen, maken een
deel uit van de delegatie. Voor-
naamste doel is de aandacht te
vestigen op het toerisme, inves-
teringen en offshore inverband
met het werkelijkheid worden
van het financieel centrum op
Aruba.

METLUCHTVAART
Er zullen in Japan besprekin-

gen worden gevoerd met Japan
Airlines en Al Nippon Airlines,
terwijl ook de mogelijkheden
voor de Arubaanse haven en
vrije zone worden aangesneden.
Vorig jaarhebben de Japanse
luchtvaart- maatschappijen
reeds laten weten wel interesse
te hebben, maar dat zij eerst
moeten zien hoe de interesse in
Japanvoor het Caribisch gebied
zich ontwikkelt.

Op Aruba heeft minister Ber-
mudez gisteren nog een gesprek
gehadmetdevertegenwoordiger
van Al Nippon Airlines, Yoseku
Mauyama, waaruit bleek dat in
Japan verder gepraat moet wor-
den. American Airlines zou ook
interesse hebbenin een vlucht
uit het Caribisch gebied op
Tokyo.

Tijdens de workshops van
gisteren verklaarde de directeur
van het 'Asian program of the
Caribbean Central America ac-
tion group',Katsuyuki Mamora,
dathij metenigeexperts opeigen
gelegenheid naar Aruba was ge-
komen omzichvan de ontwikke-
lingen op de hoogte te stellen.
Deze groepbestaat uiteen aan-
tal belangrijke personen, waar-
vanDavisRockefeller devoorzit-
ter is.

Hetprogramma is gericht om
deaandachtvan deJapannersop
deCariben te vestigen. In okto-
berwordt hiervoor een vergade-
ring in Japan gehouden, waarbij
Aruba ook uitgenodigd zal
worden.

Samen met zus Candy:
Ronny Richardson zwemt
van Oranjestad naar Malmok
ORANJESTAD —Karate-

instructeur en zangerRonny
Richardson, ookbekend als
Big A, gaat samen met zijn
zus, de aerobics en iazzlera-
res Candy Richardson, de
langeafstandvan Oranjestad
naar Malmokzwemmen.

ZWEMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'
(dinsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
zwemlessen - GoldenTulip ArubaCaribbe-
an Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen (
dipl.A, B, C, D, E en F)voorkinderen en vol-
wassenen - POVA-zwembad.

STICHTING SCHOOLZWEMMEN: iedere
zaterdagmorgen van 10.30-11.30 uur
zwemles in de zee voor het Golden Tulip
Aruba Caribbean Hotel.

BOWLING (ARBAS): 14.00uur individuele
kampioenschappen 1988 - Camacuri Bow-
ling Center.
VOETBAL (AVB): 16.30 uur Brazil Jrsvs
Arikok - Brazil Jrs-terrein.

Het tweetal start aanstaande
zondagmorgen omzes uurbij het
Bali- restaurant aan het—zoals
Ronny hetnoemt—'eerste Aru-
ba zwemmarathon'. Initiatiefne-
merRonnyRichardson hoopt dat
dezemarathon een jaarlijkseac-
tiviteitwordt, want op een eiland
omgeven door water moeten er
goede zwemmers voortgebracht
kunnen worden. Deze zwem-
merskunnen danookinternatio-
naal meedoen aan de verschil-
lende wedstrijden voor oceaan-
zwemmers.

RonnyRichardson oefende on-
langs in de Sporthal zes lange
uren samen met de Curacaose
marathon- zwemmer Kenneth
Crocs. Deze zal, zoals bekend, in
augustus het traject Aruba-
Venezuelazwemmen.

Croes en Richardson kennen
elkaarnogvan tijd, datze allebei
een karateschool hadden. Ze be-
sloten toen om samen nog meer
tetrainenomzodoende hetlange
afstand-zwemmen te bevorde-
ren en aan internationale wed-
strijden mee te doen.

*****BUDAPEST — Op het Centrale
Budapestse kerkhof is door 500
.Hongaren de 30e verjaardag van de
executie van Nagy herdacht, pre-
mier tijdens de Hongaarse opstand
van 56. Hijwerd in juni58 opgehan-
gen. Zijngrafis ongemarkeerd.

*****

NAAR HUIS
De gasten van deCHIC '88 be-

ginnenvandaag met aftereizen.
Eén der gasten, Hugo Gerharts,
uitBonaire, dieAruba alvele ja-
ren kent, uitte tegenover depers
dat hij alle waardering heeft
voor dewijze waaropAruba zijn
zaken aanpakt. Hijverwacht dat
binnen twee of drie jaarAruba
het eerste toeristeneiland in de-
ze regio zal worden. "De Aruba-
nen werken eerst voor hun land,
danpasvoor zichzelf', zo merkte
Gerharts op. Hij hoopte, dat de
komende jaren de verhouding
tussen Aruba en Bonaire goed
zal blijven en dat veel kan wor-
den samengewerkt.

OP VERZOEK VAN REGERING NOG GEEN ACTIE
Ontslag zeventig man hangt nog in lucht
Druk overleg gaande over
Americana casino-kwestie

ORANJESTAD—"Slecht. De situatie is zeer moeilijk
en wijhebbenvanallesgetrachtomdeBohica-directiete
overtuigen, datzij zomaar niet zeventig casinowerkers
naar huis kunnen sturen". Aldus reageerde FTA-
voorzitter, Anselmo Pontilius, vanmorgen desgevraagd
aan deAmigoe over desituatiebij hetAmericana Hotel,
waar despanning te snijden is.

Totgisteravondelfuurhebben
de Bohica- directie en hetFTA-
bestuur onder leiding van
landsbemiddelaar Dooley
Tromp vergaderd zonder dat er
iets bereikt werd. De Raad van
Ministersheeftvanmorgenweer
een gesprek met de directie van
Bohica.

De FTA-voorzitter vertelde,
dat het casino van Americana
gisteravond weer normaal geo-
pend was. Eergisteravond werd
het zonder meer gesloten omdat
het personeel niet in de casino-
hemden verscheen. De FTA be-
schikt over inlichtingen, dat
wanneerhetcasino zesmaanden
wordt gesloten de huidige be-
heerders met een nieuwe ven-
nootschap het casino weer gaan
beheren.

Gisteren de gehele dag stond
in het teken van depogingen om

in de problemen rond het drei-
gende ontslag van zeventig
werknemers vanhet Americana
Casino een oplossing te vinden.
Allereerst vergaderden de mi-
nisters—terwijl dewerknemers
voorhetgebouwwachtten—met
de FTA-delegatie onder leiding
van Anselmo Pontilius. Daarna
werd dedirectievan Bohica ont-
vangen en slaagde deregering
erin partijen weer aan tafel te
brengen onder leiding van
landsbemiddelaar Dooley
Tromp.

Voor hoofdprijs
Sportlotto geen
winnaar

ORANJESTAD—Bij degiste-
ren gehouden trekking van de
Arubaanse Sportlotto was er
geen inzender diedevier getrok-
ken nummers (31-21-16-19) in-
vulde zodat de gegarandeerde
twintig mille florin in de pot
blijft voor volgende week. Voor
detweedeprijs—drie van devier
getrokken nummers met de jo-
ker 30 — zijn er twee inzenders
die samen de prijs van 5.545,20
florin mogen verdelen. Voor de
derdeprijs—drie nummers goed— kunnen 37 inzenders ieder
53,25 florin ontvangen.

Wega di Number
Aruba

ORANJESTAD - Het derde
weekeinde van het Aruba Jazz
and Latin Music Festival wordt
vanavond in het Elias Mansur
Ballpark ingeluid met het optre-
denvan dejazz-rockgroepKoino-
nia en deBraziliaanse zanger
Djavan. Koinonia, dat bij de
Amerikaanse indianen 'commu-
nicatie en vriendschap' betekent,
bestaat uitzes musici diezijn op-
getreden met andere grote ster-
ren, zoals Tina Turner, Al Jar-
reau, Weather Report en The
Crusaders. Djavan staat bekend
om zijn composities die een mo-
derne combinatie inhouden van
Braziliaanse rhytmes en pop,
rhytm and blues en jazzmuziek.

Zaterdagavond komen aan de
beurt: de Braziliaanse Tania
Maria, de fusion-music groep
The Wave uitMiami en de lokale
jazzgroep Ferrari. Zondag — de
Latijnse avond — zijn aanwezig
EddiePalmieri en PeteEscovedo
met hun orkesten alsmede de be-
kende Venezolaansezanger Yor-
dano.

Voortaan jaarlijks
terugkerend evenement
Essoclub wint ook in Caracas
met tennis van El Dorado club

SEROE COLORADO — De
Aruba Essoclub is onlangs in
Caracas intenniswedstrijden
uitgekomen tegen El Dorado
Country Club. De Essoclub is
als overwinnaaruitdebus ge-
komen door 31 van de vijftig
gespeelde matchestewinnen.

Dit betrof een tegenbezoek
aan EI Dorado Country Club,
waarvan een delegatie eerder dit
jaardegast was van deEssoclub
en toen al de eerste serie wed-

strijden verloor. In Caracas be-
sloten detwee clubs om van deze
tennis- uitwisseling een jaar-
lijks terugkerend evenement te
maken onder de naam 'Torneo
Bon Bini'

De club, die winnaar wordt
van drie achtereenvolgende
toernooienblijft definitiefinhet
bezit van de wisseltrofee 'El Do-
rado Country Club. De trofee is
voorlopig in het bezit van deEs-
soclub, dieditjaar zowel opAru-
ba als in Caracas won.

Comeback Seroe Colorado-bewoners

Vierhonderd man
komt naar Aruba

ORANJESTAD —Morgen-
middagen -avond worden op
Aruba vijf vliegtuigen ver-
wacht met vierhonderd per-
sonen, die hier vroeger heb-
ben gewoond, gewerkt en de
school inSeroeColoradoheb-
benbezocht

Zij zullen tussen 18 en 25 juni
oude vrienden enplaatsen bezoe-
ken en aan verschillende sociale
activiteiten deelnemen. De vier-
honderd 'comeback people' zul-
lenopde luchthavenwordenver-
welkomd door een ontvangstco-
mité,bestaande uitJimDowney,
Bob Borbonus, Arme Nixon- Le-
ak, Loes Sint, NancyMcEachern
en Elvira South, die dereis van

deze p_ sünenvaar Aruba orga-
niseert ..

De meeste van devierhonderd
ex-Seroe Colorado- bewoners
zullen in het Americana Aruba
Hotel verblijven, terwijl een
aantal er in slaagde hun ver-
trouwde Seroe Colorado bunga-
lows tekrijgen.

Op het programma staan de
volgende activiteiten: barbeque
op deRodgers Beach in SeroeCo-
lorado, poolsidebarbeque en lim-
boshow in Americana Aruba,
eenkerkdienst in de Lago Com-
munity Church, een galafeest
ten huize van JimDowney aan
de Eagle, een afscheids- banket
in Americana Aruba.

Betere verdeling schooljaar

Grote vakantie duurt
van 5 juli -17 augstus

ORANJESTAD — De
schoolvakantie opAruba, die
op 5 juli aanstaandebegint,
eindigt ditjaar op 17 au-
gustus.

Dit iseen week langer danoor-
spronkelijkhetgeval was,.De di-
recteur van Onderwijs, Richard
Harms, bevestigde een en ander
desgevraagd aan de Amigoe en
weeserop, dat deminister vorige
week hiertoehetbesluit onderte-
kende. Ditbesluit werd genomen
na uitvoerig overleg met de

schoolbesturen en de v____oond
Simar. Er werden in eerste in-
stantie de nodige reacties ge-
vraagd, waarna het geheel in de
contactcommissie van Onder-
wijs werd behandeld, dieaan de
ministerhetvoorstel deed, waar-
mee deze akkoord ging.

Men dient deverlening van de
grotevakantie tezieninhetstre-
ven een betere verdeling van de
vakantie te krijgen, zodat men
een gelijke verdeling in het
schooljaar krijgt.
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UitslagI TrekkingLotto
16 juni 1988
winnende
nummers:r Ü. 131_„._._ 21

|Manbarg| {|
Joker30

Eerste prijs:
20.000florin geen winnaar

Tweede prijs:
5.545.20 twee personen

Derde prijs:
37personen ieder 53.25

Met complimenten van:
SuperiorTobacco Co.v J
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WASHINGTON — Het VS- hoog-
gerechtshofheeft met6 tegen2 stem-
men de regering in het ongelijk ge-
steldwaar deze stelde datdeCIA- di-
recteur een dermate grote bevoegd-
heidheeft dat hijeenvoor denationa-
le vei]; "v"id werkende ambtenaar

die een risico wordt gevonden kan
ontslaan zonder juridischeoverwe-
gingen. Het ging om iemand die 9
jaarin deCIAgediendhaden ontslag
kreeg nadathijvrijwillighad gezegd
homofiel tezijn.

Communisten doen mee met
Nee-campagne

SANTIAGO — De Chileen-
se Communistischepartij die
bij de wet verboden is, maar
diemetgemaktienduizenden
ledenopdebeenkan brengen
heeftzich verenigd met deac-
tie van derest van deChileen-
se oppositie. Dit houdt in dat
de communisten worden op-
geroepen om deel te nemen
aan het referendum later dit
jaar.Dan moet men wel Nee
stemmen.

De Communistische partij in
Chili is een der grootstepartijen
en is zeer goed georganiseerd.
Ondanksvijftien jaarvervolging
door het militaire bewind bezit
men nog steedseen goede infra-
structuur.De partij heeftnalang
overwegen besloten zich aan te
sluitenbij deNee- campagnevan
de oppositie.

In november mogen de Chi-
leensekiesgerechtigden via een
referendum zichuitspreken over
de door de militairen gepous-
seerdepresidents- kandidaat. Zij
kunnen dan slechts JaofNee te-
gen deze kandidatuur zeggen.
Hoogstwaarschijnlijk is het de
huidige president generaal Au-
gusto Pinochet. Inhet verleden
boycotte deoppositie ditsoortre-
ferenda.

Het is voor de eerste keer dat
men actief deelneemten cam-
pagne probeert te voeren. Mocht
de meerderheidvan de stemmen
bij het referendum Nee zijn dan
betekent diteen duidelijkeafwij-
zing van het militaire bewind.
Dit kan overigens bogen op een
flinke basis van rechts voelend
Chili.

WILLEMSTAD- Onlangs is
de opleiding tot commissie det
Belastingen tweede klasse begon-
nen. MrE.M. Rosenda, inspec-
teur derinvoerrechten en accijn-
zen, richtte zich bij dezegelegen-
heid tot de 71 hulp-commiezen,
dietotdezecursuszijntoegelaten-
De opleiding zal ongeveer tien
maanden duren.

Foto:Rosenda tijdens zijn toe-
spraak.

EIGEN BISSCHOPPEN
De oude bisschop heeft aange-

kondigd dathij op 30 junizijn ei-
genbisschoppen gaat wijden. Hij
wastot heden toe nietverder ge-
gaan dan het wijden van pries-
ters. De wijding vanbisschoppen
maakthetschismatussen devol-
gelingen van mgr Lefebvre en
Rome, het Vaticaan. compleet.
Tot de vier te wijdenbisschopen
behoort de Amerikaan Richard
Williamson. Ook wil hij tot
bisschop verheffen dehuidige se-
cretaris- generaal van de Pius X
broederschap van Lefebvre, Ber-
nard Tissierde Mallerlais.

De voorzittervan deZwitserse
bisschoppen- conferentie gaf on-
langs duidelijk te verstaan dat
een wijding zonder het fiat van
depaus tot een officieel schisma
leidtbinnen deRooms- katholie-
ke kerk, het eerste in zijn soort
sedert de oud- katholieken zich
in 1870 afscheidden van Rome.
Mgr Lefebvre liet in een brief
aan paus JohannesPaulus II we-
ten dat hetnu niet opportuun is
een akkoord aan te gaan met
Rome.

APARTE STATUS
Hij zou tot deze brief hebben

besloten nadat het Vaticaan
geen reactie had gegeven op de
verzoeken van Lefebvre om het
protocol van 5 mei te herzien dat
ondertekend was door mgr Le-
febvre enkardinaal JosephRat-
zinger, prefect van de Vaticaan-
se congregatie van de Ge-
loofsleer, welke de officiële leer
van de kerk vaststelt. Dit proto-
col geeft aan de broederschap
van Pius X een aparte status als
antwoord op deformele aanvaar-
ding doorLefebvre en de zijnen
van dehervormingen welkedoor
VaticanumII zijn afgekondigd.'

Het gaat hierbij om een uit ze-
ven man bestaande commissie
met aanhethoofdkardinaal Rat-
zinger, welke is belast met de

herziening van alle problemen
met betrekking tot de Traditio-
nele beweging. Volgens het be-
reikte akkoord zouden aan Le-
febvre en de zijnentwee plaatsen
worden aangeboden in deze com-
missie. Onder druk van zijn aan-
hang staat Lefebvre er nu op de
meerderheid in deze commissie
tekrijgen. De zegsmanvan APin
deze zaak zegt dat het eigenlijk
niet om zon belangrijke zaak
gaat.Maar voor detraditionelen
is het een kwestie van leven of
dood, omdat zij in het andere ge-
val zonder beschermingblijven.

In een persoonlijke briefheeft
JohannesPaulus II aan mgr Le-
febvre gevraagd niet tot wijding
der bisschoppen over te gaan.
Tijdens een persconferentie in
zijn hoofdkwartier te Econe ont-
hulde de bejaarde schismatieke
bisschop datzijn antwoord nega-
tief is. Daarmee komt hijwel te-
rug op de eerdergesloten princi-
pe- overeenkomst welke het re-
sulaat was van een onderzoek
door de Canadese curie- kardi-
naal Gagnon bij de priester-
broederschap van Lefebvre.

Mgr Lefebvre zet de wijding
toch door ornrhet werk van deze
broederschap te garanderen. Ui-
teindelijk isditvolgens hem"het
werk van de Voorzienigheid".
Hij zei nog dat de gesprekken
met kardinaal Ratzinger en
diens medewerkers hem ervan
hadden overtuigd "dat het mo-
ment van een open en duidelijk
samenwerkingnoglangnietwas
bereikt".

Hij schreefdepausverder nog:
"Omdat wij ervoor willen waken
dat het geloof wordt vernietigd
en omdat wij vastbesloten zijn

trouw te blijven aan detraditio-
nele leer en discipline van de
kerk, is het voor ons absoluut
noodzakelijk tekunnen beschik-
ken over kerkelijke gezags- dra-
gers die ons kunnen steunen in
onze strijd tegen de gevaren van
het tweede Vaticaanse concilie
en van Assisi". Met het gevaar

van Assisi bedoelt Lefebvre het
indrukwekkende gebed om vre-
de dat op initiatief van de paus
werd gehouden in Assisi samen
met de leiders van de wereld-
godsdiensten op welkedag inok-
tober 1986opvele plaatsen in de
wereld de kanonnen even
zwegen.

KEULEN — De Westduitse jour-
nalistHofer (75) die al lang zondag-
middag een tv- discussie- program-
ma leiddeheeft een procedure tegen
het weekbladDer Spiegel verloren-
Hij kwam inopspraak toen hetblad
eind 87 publiceerde dat hij in Nazi-
Duitsland "bureaudader"was ge-
weest door zich opgetogen uit te to-
nenover de executievan een pianist
wegens defaitisme. De term was een
waarde- oordeelen geen feiten- om-
schrijving,vond derechter.

VOOR VOORTBESTAAN PRIESTERBROEDERSCHAP
'Vastbesloten om trouw te blijven aan traditionele leer'

Lefebvre stuurt aan op schisma
met wijding eigen bisschoppen

GENEVE — Het overleg
tussen het Vaticaan en de tra-
ditionele beweging rond
aartsbisschop Marcel Le-
febvre is vastgelopen. Zo
werd inkringen rondhet bol-
werk van detraditioneleker-
kelijke beweging vernomen.
Het Vaticaanhad willenvoor-
komen dat Lefebvre de
laatste stap zette op de weg
naar een definitieve kerk-
scheuring, namelijk het wij-
den van eigen bisschoppen.
De wijdingvan de bisschop-
pen gaat volgens mgr Le-
febvre op 30 juni gewoon
door. Hij doet dit naar zijn
zeggen om te voorkomen dat
het geloofvernietigd wordt.

De 82-jarigeaartsbisschop die
sederttwaalf jaar doorhet Vati-
caan in zijn priesterlijke functies
is geschorst verzet zich tegen de
hervormingenwelke het tweede
Vaticaanseconcilie heeftopgele-
verd. Zo is hij tegen de misvie-
ring in de landstaalen ook tegen
hetfeit dat depriester tijdens die
viering dit doet met zijn gezicht
naar dekerkgangers.

ALARMEREND
De pessimistischebeoordeling

van Baltimorevolgde op alarme-
rend nieuws van King Holmes,
een andere Amerikaanse onder-
zoeker, uitSeattle, datAids zich
snel verspreidt onder vooral ar-
mezwarte hetero's ingetto'svan

Amerikaanse grote steden. In de
voorbije vier jaar is het aantal
gevallen door heteroseksueel
verkeer in de Verenigde Staten
meer dan verdrievoudigd. Er
was volgens hem niet veel wis-
kundige berekening nodig om
het voor lang te schilderen.

Holmes en vele andere spre-
kers op het congres verklaarden
met nadruk, dat voorlichtings-
campagnes zich vooral moesten
richten tot groepen met grootri-
sico, als daar zijn prostitué(e)s,
verslaafden aan verdovende
middelen enpatiënten inzieken-
huizen voor geslachtsziekten.

DISCRIMINEREND
Micharl Kirby, lid van het

Australische opperste ge-
rechtshof pleitte er voor, dat
meer landen verslaafden aan
verdovende middelen,schone
naalden zouden geven om ver-
spreiding van hetvirus tegen te
gaan. Hij waarschuwde tegen de
opkomst van discriminatoire

wetten als bestrijdingsmiddel
van Aids. Alleen zeer onder-
drukkende diep in het privéle-
venbinnendringende en kostba-
re wettelijke maatregelen zou-
den effectiefzijn waar het zulke
buitengewoon persoonlijke acti-
viteit als seksuele betrekkingen
en drugsgebruikbetreft. Hij stel-
de vast, dat al veel landen in de
richting van discriminerende
wetten gingen, vooral ten aan-
zien van buitenlanders en
grenscontrole.

Andere deskundigen op het
congres wezen op de noodzaak
van hetaansnijden vanpijnlijke
zaken alsdoodgaan en het schep-
pen van omstandigheden waar-
onder Aidslijders waardig kun-
nen sterven. Onder de
congresstukken die werden
voorgelegd, was er één van een
groep geleerden onder leiding
van William Cameron van de
Canadian University ofManito-
ba. Daarinwordt gesteld, daton-
besneden manneneen groter in-
fectierisico lopen danbesneden
mannen.

Naar aanleiding afgelasten bezoek Barco aan VS
Washington staat achter Colombia
in strijd tegen drugs, guerrilla

BOGOTA/ WASHINGTON— Het Witte Huis heeftbegrip
voor deredenen waarom pre-
sident VirgilioBarco van Co-
lombia heeft afgezienvan zijn
bezoek aan Washington en
New Vork. PresidentRonald
Reagan heeft de verzekering
gegeven dat zijn land achter
Barco staat en allen die zich
inzetten voor de democratie
en het constitutionele be-
wind.

President Barco zou dezer da-
gen in deVerenigdeStaten opbe-
zoek zijn, onder meer om de Ont-
wapenings- conferentie van de
Verenigde Naties toete spreken.
Maarookzou hij ontvangenwor-
den op het Witte Huis. In ver-
band met dit bezoek aan de VS
was een grootscheepse publici-
teits- campagne opgezet met als
centraal thema de inzet van Co-
lombia in de strijd tegen de
drugs.
De bestrijding van de handel

in verdovende middelen zou on-
getwijfeldeen belangrijkeplaats
innemenbij het onderhoud op
het Witte Huis. Een paar maal
namelijk heeft Washington zich
verbaasd en geërgerd getoond
over uitspraken van Colombi-
aanse rechtbanken welke het
uitleverings- verdrag op losse
schroeven zetten dat de uitleve-
ring mogelijk maakte van Co-
lombiaanse drugs- verdachten
aan de VS.Dit verdrag werd door
de rechtbanken de grond inge-
boord als ongrondwettig.

In een boodschap naar aanlei-
ding van het afzeggen van het
voorgenomen bezoek laat de
Amerikaanse regering weten
dat men zijn steun geeft aan de
inspanningen van het Colombi-
aanse volk om de ordete handha-
venwelke gelijktijdigwordt aan-
gevallen door de drugsmafia en
de linkse guerrilla. De
woordvoerder van Buitenlandse
zaken in Washington, Phillys
Oakley, maakte duidelijk dat
het State department de opvat-
ting bestrijdt volgens welke Co-
lombia al onder controle staat
van deze beide groepen.

DESKUNDIGE AMBASSA-
DEUR

Het afgelastenvan het bezoek
wordt betreurd, aldus Oakley,
maar men heeftbegrip voor de
motieven welke tot deze beslis-
singhebben geleid.Wij betuigen
als Amerikaanse regering onze
goede wil tegenover deColombi-
aanse regering. Ondertussen
heeft president Reagan de se-
naatomzijn zegen gevraagdvoor
de aanwijzing van Thomas E.
McNamara als ambassadeur
van deVSin Colombia. Hijwordt
beschouwd als een expert op het

gebiedvan de bestrijding van de
terreur en de handel in verdo-
vende middelen.

De woordvoerdster van het
State department zei dat men in
de VS zoals altijd het geweld be-
treurt dat door individuen en
groepen wordtgepleegd. Wijblij-
ven hopen dat de Conservatieve
leider Gomez Hurtado levend en
wel terugkeert in de kring van
zijngezinenvan deColombiaan-
se samenleving.

De reis naar de VS werd afge-
zegd als gevolgvan de commotie
welke is ontstaan in Colombia
over de ontvoering van de Con-
servatieve leider Alvaro Gomez
Hurtado diebij derecente presi-
dents- verkiezingen de te-
genstander van Barco was. On-
geveer anderhalve week geleden
ishij ontvoerdnadat hij terkerke
was geweest. Behoudens een
bandopname met daarop de me-
dedeling dat hij zwaar gewond
was werd niets meer van hem
vernomen.

DADERS ONBEKEND
Ook is nooit precies duidelijk

geworden wie hem heeft ont-
voerd.Bij deColombiaansejusti-
tie ziet men er een guerrilla- ac-
tie in, volgens iemand die ver-
schillende keren opbelde met
boodschappen over de ontvoe-
ring en die ook de bandopname
afdraaide voor de telefoon is het
een actievan de handel in verdo-
vende middelen. Feit is dat Go-
mez Hurtado als hoofdredacteur
van El Siglo de drugsmafia
steeds flink heeft aangepakt en
dathij van diekant uit ookwerd
bedreigd. De drugsmafia eve-
nals de guerrilla heeft ontkend
ietsmet de ontvoeringuitstaan-
de te hebben.

Internationale AIDS-conferentie van Stockholm:

Preventie moet klemtoon krijgen,
van genezing is geen sprake

STOCKHOLM —Het Inter-
nationale Aidscongres in
Stockholm is donderdag af-
gesloten met het advies, dat
de nadruk bij de bestrijding
van de immuunziekte moet
liggen opvoorkoming, aange-
zien er van genezing geen
sprake is.

"Wij houden ons teveel bezig
met medicamenten en vaccins',
zei David Baltimore van het
Whitehead Institute for Biome-
dical Research in Cambridge,
Massachusetts. Baltimore stel-
de vast dat men, acht jaarin de
Aidsdecade, in Stockholm wei-
nig nieuws over dekans op vac-
cins had gehoord.

AZIE VERBAAST
Wat de Aidssituatie in de we-

reld betreft gaat de Europese
steeds meer lijken op de Ameri-
kaanse, zo werd gezégd. In de
ontwikkelingslanden is zij het
zorgwekkendst; in Afrika is men
door overdracht van moeder op
kind al aan de tweede generatie
besmette personentoe. Azië ver-
baast iedereen: deomstandighe-
denvoor het virus zijner ideaal,
maar het lijkt er nauwelijks
doorgedrongen.

Zweedse homofielen zeiden
donderdag, dat het Aidscongres
in Stockholm te wetenschappe-
lijk was en het niet heeft gehad
over de maatschappelijke kan-
ten van de ziekte. Een
woordvoerder van het Gay
Centrum in het hart var
Stockholmzei, dat het congres
Aids hadbesproken "op een rea
geerbuis- manier" en was voor
bijgegaanaan het lotvan de mil-
joenendie het Aidsvirus hebben
"Het is allemaal te medisch toe-
gegaan.Ze hebben de socialepro-
blemen, het menselijke gezicht
van de ziekte, volkomen verge-
ten", aldus Sten Pettersson,
voorlichtervan het centrum.

Grondverschuivingen
in Colombia: 22
mensen vermist

BOGOTA— Na grond- ver-
schuivingen in Colombia
wordener22mensen vermist.
Men heeft één stoffelijk over-
schot geborgen.

Door de grond- verschuivin-
genwerden opeen snelweginhet
zuiden van Colombia vier auto's
onder steen en aarde bedolven.
Drie andere auto'skwamen als
gevolg daarvan in een ravijn te-
recht. Zo melddemen bij hetRo-
deKruis. Het ongeluk deed zich
voor in debuurt van de gemt
Florencia op 370 km ten zuiden
van Bogota.
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HUBERT SALAS & CO. (Aruba)

heeft plaats voor
EEN SALESLADY IN COSMETICA

Moetervaring hebben,eigen vervoeren in het
bezit van een rijbewijs.

Gelieve persoonlijk te solliciteren maandag-
morgentijdenskantooruren,Koningstraat 86,
te1.:22652-28843.
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Openbare Aanbesteding

De Regering van het Land Aruba maakt bekend
datopvrijdag 15 juli 1988desvoormiddags om
11.00uur op het kantoor van deDirekteur van de
Dienst voor Openbare Werken openbare aanbe-
steding zal worden gehoudenvoor:

"Leveren van Dienstkleding
en schoeisel volgens

Leveringsbestek No. 2,1988
Leveringsbestekken en voorwaarden zijn vanaf
heden aan het loketvan deDienst voorOpenbare
Werken verkrijgbaar tegen betaling van Af15.50,-
-per stuk.

V )

AVENSA ta anuncia

CAMBIO Dl SU ITINERARIO
entrante 15 di juni 1988 segun e siguiente horarionan:
VE 031 /VE 530 VE 531 /VE 032
Salida Maiquetia 13:00Lt SalidaAruba 15:25Lt
Yegada Las Piedras 13:50Lt Yegada Las Piedras 15:40Lt
Salida Las Piedras 14:40Lt SalidaLas Piedras 16:20Lt
Yegada Aruba 14:55Lt. Yegada Maiquetia 17:10Lt

Pamas informacion tumacontacto eu boagencia diviahe ofofici-
na di AVENSA na Aeropuerto na tel. 27779 of 24800 ext. 151 o
ext. 152. Oradi Oficina diAVENSA naAeropuerto: Dialuna - Dia-
biern-:08.30-17.00. Diasabra y diadomingo: 12.00-16.00.

Btfl The Aruba Art Circle __\
proudly presents

Hml the Argentine pianist ___________
H lEstela Clevsky H
Bk W^_~^^_~W—~W^^^L\ Sunday j^^l
MiiÊk June 191988

at 10.30 am. M^ÊM C&_ " mmMm _T^^____l V -B The Golden Tulip M_éM
Aruba Caribbean

f - .^sM Hotel and Casino

fejfl M _, ï_\ a coffee concert E—lP^ A}Mm wl'n worKs by _____!Hw^ \^^ HK*___l . Mozart ■/__!
Schubert

ES Chopin
KJI Granados
_mM Albeniz H

Tickets at Al. It),— on sale al [he bookstores and tSfl
at Qolden Tulip Motel the morning of the conceit

■_T-Tt___ __J_T\_________P^Kfl_)]___ _^^*'^l

BEKENDMAKING
BLA/035

Ondergetekende, de landsbemiddelaaar voor het LandAruba, maakt hierbij op grond van artikel 1, tweede lid vanhet Arbeidsvredebesluit III" (P.B. 1978 no. 243) bekenddat door de Federacion di Trahadoman diAruba(FTA aanhem het verzoek is gedaan tot het houden van een referen-dum onder het personeel van "APLACO N.V.", teneindevast te stellen of de F.T.A. door de meerderheid van diewerknemers wordt aangewezen om hen bij de behartigingvan hun arbeidsaangelegenhedente vertegenwoordigenDe aandacht wordt voorts gevestigd op de mogelijkheidvoor vakverenigingen van werknemers om binnen veertien(14) dagen na deze bekendmaking aan de Landsbemidde-tear dewenskanbaar temakentot deelnameaan een onderbedoelde werknemers te houden referendum.

Aruba n _~_._ , n _u De LandsbemiddelaarHiuDa, ij juni 1988 T TROMP

AANKONDIGING
Uit een door mij, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Ge-meenschappelijkHofvan Justitievan de NederlandseAntillenenArubaenbij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, wonende op gemeldeiland enkantoorhoudende aan de JohnG. Emanstraat no. 120-AleOranjestad opAruba, de (dertiende) 13de juni1988, gedaan en uitgebracht exploitvanOpenbare oproeping, waarvan een afschrift hiervan, zomede van hetver-zoekschriftmethetdaaropgestelderechterlijke beschikkingisgelatenaande E.A. Heer/Vrouwe Officier van Justitie, Standplaats Aruba, zijnde ditexploitook aangeplakt aan de hoofddeurvan hetGerechtsgebouw alhier,blijkt datten verzoekevan CORNELISYARZAGARAY enELSA MARIAKOOLMAN, beidenwonendeop Aruba ,voor dezezaak tot aan hetuitein-de hiervan domiciliekiezende aan de Dominicanessenstraat n0.24 tenkantoren van de advokaat mr.CA. Hese;

OPGEROEPEN voor deDERDE MAAL;
MARLON ALVARON YARZAGARAY, laatstelijk gewoond hebbendeop Aruba, doch thans afwezig en zonder bekende woonplaats of ver-
fellÜElÜfl? °-P A"ba, in de Nederlandse Antillen of elders, om op
WOENSDAG (vijfde) sde oktober 1988om 08.30 uur des voormid-dags, terTerechtzitting van het Gerecht inEerste Aanleg van Aruba tenRaadhuizeteOranjestad inpersoon ofbij gemachtigdeteverschijnen voor
de behandeling dezer zaak, die requiranten bij het ingediend verzoek-schnftvoor gemeld Gerecht heeft aanhangig gemaakt.MITSDIEN ten aangewezen dage en plaatse inpersoon of door iemandvan zijnentwegevan zijnaangewezen te doen blijken,bijgebrekewaarvandoorrequiranten na hetvervullen derten dezevoorgeschreven formalitei-ten door requiranten zal worden geconcludeerd, dat bij vonnis wordenverklaard dafer ten aanzienvan MARLIONALVARONYARZAGARAYvoornoemd, sedert28 juli 1981 rechtsvermoeden van overlijden bestaat.

De deurwaarderbij het
Gerecht op Aruba vnmd.,(get) MODESTO JUNIOft ODUBER



Werkgroep Conventie
chemisch afval
bereikt compromis

CARACAS—Dertig landen
die voorstander zijn van het
opstellen van een mondiale
conventie over het vervoer
van chemisch en giftig afval
hebben tijdens een tweede
ronde vanoverleg in deVene-
zolaause hoofdstad een
compromis bereikt. Het gaat
om Derde wereldlanden en
industrielanden.

e werkgroep waarin de bran-
dende kwestie van het vervoer
van chemisch afval diepgaand
ter sprake kwam bestond uit ju-
risten en technici. Zij moesten
hun gedachten laten gaan over
een ontwerp voor een dergelijke
conventie welke onder meer om-
vat de controle op het transport
van dit afval. Dit ontwerp was
door dezelfde werkgroep tijdens
zijneerste overleg-ronde in Ge-
neve tot standgekomen. ,

Aanwezig waren landen uit
Afrika, Azië en Latijns Amerika
voor watbetreft de landen welke
doorgaans dienen als bestem-
ming of minstens als doorvoer-
haven voor hetgiftigeafval waar
de industrie- landen- de produ-
centen van de rommel -zo snel
mogelijk van af willen komen.
Het debat van vijf dagen in de
Venezolaanse hoofdstad con-
centreerde zich vooral op de
vraag wat nu precies gevaarlijk
afval is. Van land tot land ge-
bruikt men namelijk een eigen
definitie wat een internationale
controle onmogelijk maakt.

7

BETON-MIX CENTRALE _ !
FUNDERINGEN, RINGBALKEN, BLOKKEN BOUWMATERIALEN.

OOK VOOR VERKOOP VAN BLOKKEN, ZAND EN GRIND_. j_Brakkeput Aribaz/n (naast Technische School)_= -_ Tel. 674673 - 672204_

EILANDGEBIED CURACAO
Eilandelijke Avond MiddelbareTechnische School - Nieuwe Pareraweg z/n - Cu-
racao
A. M.T.S. AFDELINGEN:

BOUWKUNDE (STUDIEDUUR 4 jaar)
Toelating: Diploma Mavo-4 of

Diploma Mavo-3 + Wiskunde of
Goed rapport Havo-3 of
DiplomaL.T.S. T-STR. Bouwkunde

WERKTUIGBOUWKUNDE (STUDIEDUUR 4 jaar)
Toelating: Diploma Mavo-4 of

Diploma Mavo-3 + Wiskunde of
Goed rapport Havo-3
DiplomaL.T.S. T-STR. Werktuigbouwkunde of
Diploma Bedrijfsschool: SHELLof CUR.DOK MU.

ELEKTROTECHNIEK(STUDIEDUUR 4 jaar)
Toelating: Diploma Mavo-4 of

Diploma Mavo-3 + Wiskunde of
Goed rapport Havo-3of
DiplomaL.T.S. T-STR. Elektrotechniek of
Diploma V.E.V. MonteurSterkstroom Installaties (M.5.1.)

B. AFDELING: SCHAKELKLASSEN(Ter voorbereiding op de M.T.S. Afde-
lingen)
Toelating: Iste Schakelklas — Diploma L.T.S. A-stroom

2de Schakelklas — Mavo-3 + Handelspakket of
Diploma Aspirant Bouwkunde

BIJ VOLDOENDEBELANGSTELLING WORDTIN HETNIEUWE SCHOOL-
JAARAANGEVANGEN METDE KURSUSSEN:

C. AFDELING:M.T.S. CIVIELETECHNIEK (STUDIEDUUR 2 jaar)
Toelating: Minstens 2 jaarM.T.S. Bouwkunde(Klassen 3B en 4B) met goede

resultaten of gelijkwaardig.
D AFDELING: BETONBOUWKUNDIG OPZICHTER TEKENAAR

(8.0.T.) STUDIEDUUR 2JAAR).
Toelating: M.T.S. Diploma Bouwkunde of

M.T.S. Diploma CivieleTechniek
E. AFDELING: E.T.E.-OPLEIDING/ TECHNICUS STERKSTROOM IN-

STALLATIES.
De T.S.I. Opleiding is een nieuweopleiding, bestaande uitdeop-
leidingen:-ASPIRANTTECHNICUS (STUDIEDUUR 2 jaar)
—TECHNICUS (STUDIEDUUR 2 jaar)
Deze opleidingenzijn gericht op het leren omgaan met nieuwe
technologieën. ««.«■_> "i

Toelating: DiplomaMonteurSterkstrcK_mlnstallaties(M.S.l.)of M.T.S. Diploma
Elektrotechniek.

Hetkursusgeld bedraagtvoor deopleidingen onder A,B, CenECfl. 10.-per maand
envoor de opleiding onder D Cfl. 30.- per maandbij vooruitbetalingen uitsluitend te
voldoen op GIROREKENING NUMMER: 369 61 6 ten name van Eilande.ijke
Avond M.T.S. Nieuwe Pareraweg z/n met vermeldingvoorwelke opleiding is inge-
schreven.
BIJ AANMELDING MEEBRENGEN:
1. Kopie van diploma'sen of getuigschriftenplus cijferlijsten
2. Uittreksel Geboortenregister
3. Eén (1) Pasfoto
4. Stortingsbewijs Girodienst 3 maanden schoolgeld.
DATUM VAN INSCHRIJVING:
VooralleAfdelingen kan ervanaf 6 juni 1988aangemeldwordenbij deadministratie
van de EilandelijkeAvond M.T.S. te Nieuwe Parerawegz/n (ParkeerterreinAmador
Nita Mayo School) tijdenskantooruren van 8.00-11.30uur en van 14.00-16.00uur.
In de avonduren van 18.30 - 21.00 uur eveneens bij deadministratie van deAvond
M.T.S. op bovenvermeld adres.

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

&_%;*_.

Relashona kv e mishonpa Hulandaden kuadro di
e petishon pa yudansa presupuestario

Minister President di Antias Hulandes
Se.ïora Maria Liberia Peters

lotene vn
DISKURSO NASHONAL

Transmishonvia : TeleCuracao i Emisoranan lokal
Fecha : djabièrnè, 17di yüni 1988
Ora : 20.45'0r (kuartu pa nuebe anochi)

#WV Pater Euwensweg 9tvVJ Curapao▼ JT* Tel. 623166

SVB Banko di Seguro Sosial

Direktor diBanko diSeguroSosial pamediodiesakita parti-
sipa na tur dunadó di trabou kv no apaga nan

KONTRIBUSHON Dl CESSANTIA
pa e ana 1988 ainda, kv nan mesterhasi esaki promékv

IYULII9BB
Di akuerdo kv artikulo 8 insiso 2 di e Cessantia-
landsverordening (PB 1983no. 85) looumentaekontnbus-
hon diCessantia kv vn but, si e no tapaga promékv efecha
ya menshona.
Ora i direkshon dikaha ta lo siguiente:

?atS°E_wensweg9 di 7.45-11.30113.45-16.00
K_ynaaGrandi2B di 7.45 -11.30113.45-16.00

Direktor di
Banko di Seguro Sosial
A.A. Constansia. -

o
MANPOWER

UITZENDORGANISATIE
'sWerelds grootste uitzendburo met 40 jaarervaring in

- de dienstverlenende sektor.
Biedt U
tijdelijke arbeidskrachten
met "POWER".

Telefoon.6lll9s.
Salina 108,Curacao.

RADIO HOLLAND CARIBBEAN N.V.

is aktief in deverkoop en service van elektronische naviga-
tie- en kommunikatie apparatuur aan boord van schepen,
alsmede met name Motorola apparatuur in de landsector.
Voor onze commerciële afdeling zoeken wij naar gegadig-
den voor defunktie van:

* TECHNISCH-COMMERCIEEL
MEDEWERKER

welke zal worden belast met deverkoopvan Motorolacom-
municatie apparatuur en scheeps-electronica,

vereisten:

* Opleiding tenminste op HTS-niveau of gelijkwaar-

* 2 jaarervaring in een commerciële (sales)funktie;
* Getoonde interesse in electronica en radio-

communicatie;
* Zeer goedecontactuele eigenschappen ;
* Leeftijd tot 35 jaar.
Voorbovengenoemdefunktie gelieve Uw schriftelijke solli-
citatie (inklusief kopieën van diploma's en getuigschriften)
terichten aan de direktievan Radio HollandCaribbean N.V.
Postbus 894, Willemstad, Curacao.

r-_&-_x\J UwadresvooralUwcommuni-
RADIO-HOLLAND catie-apparatuur, gevestigd
CARIBBEAN NV aan <** Pletterijweg z/n, Parera.

INDUSTRIAL ANDMARINE ELECTRONICS

V J

NMKB
De NMKB TRUST (CURAQAO) N.V. is een joint-venture
van deNederlandsche Middenstandsbankny, Amsterdam
en deKredietbank NYBrussel, diezich bezighoudt met het
oprichten, beheren en administreren van vennootschap-
pen gevestigd op de Nederlandse Antillen.

lÖpkorte termijnwillen wij inkontakt treden met gegadigden
voor defunktie van:

BOEKHOUDER KLIENTEN-
ADIVHNISTRATIE

De funktie omvat het administreren en verwerken van de
boekhoudkundige gegevens, het adviseren i.v.m. fiscaliteit
en het assisteren bij de automatisering van deafdeling.
Uitgroeimogelijkheid tot leidinggevend niveau aanwezig.

VEREISTEN:— SPD niveau— Belangstelling voorfiscale problematiek in deoff-
shore sector— Beheersing van de Nederlande en Engelse taal in
woord en geschrift— Vertrouwd met Lotus en/of gelijkwaardigeprog-
ramma's— Kennis vantekstverwerking is een voordeel.

Wij bieden o.a. een goed salaris, afhankelijk van opleiding
en ervaring en uitstekende secundaire arbeidsvoor-
waarden.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledigecurriculum
vitae binnen één (1) week te richten aan:

nedërlandMOlöMnstandsbanr P
Afdeling Personeelzaken
Kaya Flamboyan no. 9
P.O. Box 3895
Curasao

STICHTINGPROTESTANTS
NIJVERHEIDSONDERWUS

Prot H.H.S. "KONINGIN JULIANA"
VERKOOPOPLEIDING

Toelatingseisen : Diploma L.H.0., M.A.V.0.-3, E.T.A.0.,
L.T.S.-A stroom, gelijkwaardigdiploma.

Inschrijving : 22 juni 10.00u. -12.00 u.
23 juni16.30 u.-19.00 u.

HOST ■ RECEPTIONIST
Toel._n._~n "■*g*£_#>B_-M ..T.A.0.,

LT.S.-A stroom, gelijkwaardig diploma;
leeftijd toten met 21 jaar.

Toelatingseisen : Gemeenschappelijk jaar:
diploma M.A.V.0.-4(talenpakket) L.T.S.-T
stroom,gelijkwaardige opleiding;
leeftijd toten met 23 jaar.

Voorbelde jarengeldteengemiddeld cijfervan7 voor detalen
en minstens een6 voorrekenen/boekhouden.

Inschrijving: 21 juni 8.00 u.-12.15 u. a.m.
22 juni16.00 v.-18.00 v. p.m.

Voor verdereinlichtingen: Prot.h.h.s.KONINGIN JULIANA
Nieuwe Pareraweg 20
Tel.: 612019.

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebieden BONAIRE en CURACAO, ingaande 15 Juni
1988;

fab./merk kleinhandel consument
MARGARINE
(lokaal vervaardigd) Blue Band 48/450 gr. ’.114.32 ’. 2.61

24/900gr. ’.102.63 ’. 4.75 N
8/2250gr. ’. 81.22 ’.11.26 N

MELKPOEDER
(lokaal vervaardigd)Kanny 36/250gr. ’. 61.30 ’. 1.89 N

24/400gr. ’. 51.89 ’. 2.40 N
12/900 gr. ’. 55.36 ’. 5.12 N
6/1800gr. ’. 52.70 ’. 9.75 N
6/2500gr. ’. 72.69 ’.13.45 N

KOFFIE
Gran Dominium

Instant 24/50 gr. ’. 48.50 ’. 2.24 N
24/100 gr. ’. 83.85 f. 3.88 N
12/200gr. ’. 74.69 ’. 6.91 N

gemalen 24/227gr.(I_>lbs.) ’. 78.45 ’. 3.63 N
12/453gr.(11b5.) ’. 78.00 ’. 7.22 N

Cafepas
Instant 24/50 gr. ’. 48.50 ’. 2.24 N

24/100 gr. ’. 83.85 ’. 3.38 N
12/200gr. ’. 74.69 ’. 6.91 N

Instant decaf. 24/50 gr. ’. 48.50 ’. 2.24 N
24/100 gr. ’. 83.85 ’. 3.88 N

gemalen 24/227 gr. (Vz lbs.) ’. 78.15 ’. 3.61 N
12/453gr.(11b5.) ’.77.69 ’. 7.19 N

Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelieve telf. 613297 opte
bellen.

De Ministervan Handel, Industrie en
Werkgelegenheid.

YJfÏ) ."'■" %i"&mËM IvA^f. p.p.*) 1
fe^ERU^BOLIVIA l_g^^a

I T^Nachten a.wmmodati-inVhotelcategone van Uw keuze | HI

_ Dagelijks ontbijt tijdens vefblijf in Lima, Bovendien bieden wij U:
Cuzco-en Machu Piccho. a^

::.:_::_:_:_ - Boliviaanse belastingen op de excursie^^ # p_
cka

_
e P£,

ru; Lima - Arequipa- Cuzco -Iquitos
prijzen. m 15 dagen ltSi:

'%ss%ss&s?... - Havengelden voor het Titicacameer.^ . Package perU; Lima - Cuzco-Iquitos W:;:;I * PaoKaqeVeru. Lima- Cuzco - Puerto Maldonado JF.:
''.„. V " Package Peru: Lima " Cuzco - Huaraz - Tru.illo M-v

"*_-!____ Itf__: X. '0 dagen JmM.Jïif:jÈ\l!___*l*f"''**. ' -V ...-.,._-:-., ..._W^ * Optional Tour vanuit Uma naar Nazca jf-_.

' Maduro Pl_'_ 76700 Colon 626300.01 BONAIRE /:.'.^"". ' ' "■■■■. . ..! .\. . ~ ]. j:
;■ Punda 613853/54 lila: 72576/77 K;a!e".dV|k \B6l2Z^__^__________^^MMM^^^^^^^MMMMMM___|

f Het ideale kado
voor Papa!

V *_ÉHÊ Vaderdag staat weer voor de deur en u wilt
_S_#T Papa op zijn dagtoch iets speciaals geven.

1 'JpjSSf Wij hebben het ideale kado voor hem. In onze
'JfiiÖ' centra hebben w'i opl7en 18juni

" JÉÉIIIk, verschillende nieuwe modellen voor een

|>è\ F#__m;J?' *N.E.C. draadloze telefoon van Fl. 937.00
Nu voor Vaderdag Fl. 849.99

v--'»__i______^w' *Een antwoordapparaat Fl. 521.00
M^ :*- "WÈk" I__ _i ______ Cf /f7O 00

v ■■«#" jMj lp "" Nu voor Vaderdag tl. 4/y.yy

'tb ■'^«iy'WV ,
//$ *Diavox Royal WoodR. 381.00

iUV* jjt || Nu voor Vaderdag F7 .344.99'
l^l^T^^p É Maar dit is lang niet alles wat wij
■I in onze centra hebben, kom
1 langs, we hebben het ideale
V kado voor uw Papa.

_____»**^^*^^_ ; __ V^___l ;o*p^ - \

r*§ Ë A. Draadloze telefoon
\^gf f\ B. Antwoordapparaat

{ m \ C. Diavox Royal Wood A______ ____ __________
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JLjfiïf^ Trakteer Vader %’
zondag op een |

overheerlijke uitgebreide
Nasi Kuning

RESTAURANT
"" INCURACAOSCAQUAMUM

J Open voor lunch van
12.30 -15.00uur
voor dinervanaf 18.30 uur

Tel.: 616419 en b.g.g. 77260_

$^«W§ SPECIAAL VOORNA«MSt^ VADERDAG XBLOEMSTUKKEN
mooi opgemaakt in keramiek vaien in de vorm van 0.a.:
sportschoenen, auto's, boten; mandjesmet drank,ooklosse
bloemen.
Kwaliteit in geur,kleur en fleur!

Zulkertuln-lepleln 76938" 70580

** __JEÖ&p^ f^TW Curagao \-

/JËfavorX hotelscCasino^^
I __=ATHEH J
\WiTH A splashing lunchbuffet with

■*"* Salads
* Herring
* Fish andRoastbeef mcl. Champagne

Bring the family and letyourchildren swim
in our pool free. r^- ~v
Nfl/ls. 25.00+10% V-J.
Children under 12 half price. 111115
Coll now for your reservation Tel. 61 2500 J__ïjj|jp^

HOTEL &CA_NCN_____)

Vaderdag is pas compleet
met een biertje erbij.

Natuurlijk Amstel!!

./6p Vaderdag *\. 'A /Zondag 19Juni 1J lv
een Gelukkige Vader "A^2ii______

OXi«<^>^__uHr_tf^-t LA GRAN BODEGA
" Erieweal-ZeelandiP V. Speykstraat - Punda

Alles voor Vader
* Guayabera- Hemden - Polo's
* Broeken - Jeans in alle kleuren

* MiamiVice sets,
* Riemen-bretels- dassen -zakdoeken
* Sokken-modernondergoed,
* Schoenen - moccasins in alle kleuren - kedsen-

sloffen
* Trainings, Judo en karate pakken-
* Setkoffers-attaché cases
* Portemonnee metalarm
* Radio Cassette
* Zonnebrillen, lighters, polshorloges,kettingen en

armbanden j ._.____
* Stofzuigers en autopolish - Third brake light

I* Aftershave-cologne en nogvéél meer.
Met een geschenkvan

OAI department Atcxê. LA GRAN BODEGA
Erieweg 1 - Zeelandia Punda

Een zaak voor het hele gezin tegen redelijke prijs.
Vaderblijft lachen.

J/!Hf\flj& Een Vaderdagkado \J^JLKBpP moeiiijk? \./Kom naar \

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

„Alf■ met 10% KORTING
(Alléén Vaderdag)

-______I^^^___l^ rJirti!h^_mT

cXuectJ^^^ZZc&te n« een *c

!_..GuSmsX
Ga maarkijken bij \J|^'J^ Sta. Rosaweg 17

daarvind jevan alles. Hm hm hm

Gf-oocL
Ol

-g.estaurafl . Ü^fflßHËBn

FATHERS DAY menu T.=
Lunch en diner n_

Zeevruchten -Avocado Salade
*

Amandelsoep _ti_f*****4*_
Kalfsvlees met oesterzwammen jËPI

Aardbeienparfait fjK£f_lK_s__K

" ’.40.-
Voorkinderen passen wij het menu gaarne aan.
Kom met Vaderdag genietenvan
"NouvelleCuisine" en "è la carte", tijdens lunchèn diner in

Restaurant" 't GoudenSpif^^
Cas Coraweg 56-A *^M\ M^Reserveringen: tei. 75388 | f^_WÏ

b.g.g. : tel.81025 f J^M'
Lunch : 12.00-14.00 11\\^r_f^
Diner : 19.00-23.00 N»#^

Een duurzaam en waardevol J^L*- jsjU. /
kado van echt leer MmW*®\ V

■_. J my. .V ~~^ \lrv aan Vader yf) —"* u

( rxoTJOOtPI-AZA ) Waterfortbogen

yeatherS^B6eJ^ri P'^t;f6159298

0.a.:
* Colognes en aftershaves
* Sleutelhangers
* Pennensets /^SgS

U slaagtzeker bij: t

t scKuui

i^———■——-—■—— ————————————— _^_\ *^» ■ ■ i—^—h|j "~^^ JJJJJJJJIB--^-ï__i .Hl

' j _?^V_____/_T " 1 I
2_ jï Ji*'^ _____«_»_#_. ' I " J l _____
Jf J's? ■■■;'&..\X*^____É__f:'- i;; _- i II

';' .*_£./-*■'"3Sft___t_&. _.i^__^!__i?_^"rr' _. ■'!'■_-■ A JU I
■'''M^^-■■-■■ï__*s -v ■ _■ -.-Tr;;._^- ,'v___k________r^^_______ii

"£_£'■■■' ____r __^*t__ -.TN __ _______
" **__»*_) " <* ____F_r ~> _^_0 ’I I

- " ■■"— msp^H iHe.! __________________f___^■___________.__< 1 / ’P__i _■( IÉKIV I / U _^^^^^M__T "1
imémj nu ' '.^^ ■■ 1 B _____
W* -i i.i. i——^^ _____i__.____^^^^ i j*

y

voor een professionele _f' jf/ Jf Wf CRWS6AB f.*^
°P"a __^t___?- * _-^_____^fe^- //f Double Cassette Deck with_*^!voor audio en video __'^£_<^*^S-P_-^-- *v _r h' h . dn hK"

VIDEO RECORDER __fisher 3/. _^J/?___lm ~5_Kf958 '"_.
metremote AÊr* __i__LTrK_l W\ *Sr£* _É__ WÊÊÊI _feß

Remote control 15 __3B P^ I V^^B
____i_m_____________-^- I" «_ /^_rv _» _*_____r_ar_" __ic_r* r*l_ann_ar

11» «_/_7W} . 5-drsc capacity with IndMdualry controlled
WÊÊm _m **—'^~"' !-'-" ' - —**"**" ' horizontal loading trays

imfÊM ____ * ctton PfpO(*l'"'*^l"y with 4-posHion
■.Mw WWWtMWSWMMM^SMMWWMMMWtOM I repeat function
~T-s_WJ!Bgßwg« ■■ I ' B| * 30-button *_"____ remote control

___b ■ . __3Kr____n____________-_. ______ _____! HB

" ______ ________ ;y*:WW**'"p"'*' fiÉi" Sia ~":■__ ||lH| iww.' '■ ..**y'.l| W&^

SYStÉM~BB___D Grc?s^_te n" |É
Audio Component Systern^^/V^r^. Radio en Speakers _S |
SYSTEM BB2OO Includes: ;„£ ?_»cvjL

’■ A ,__'.
RSBB3B StereoReceiver % "«__,_■ il<_/>_" ■sy-'ta

i CRWBB3B DualCassette Deck *<M/l/WK>_f ]V z' Telefoonmet antwoord-appa-■ MTBB3B Seml-Automatic Turntable »Hv . nt AQC _ » raatsysteem (met ofzonder te-
ADBS3B Programmable Compact DiscPlayer tk j. /jTf- lefoori)om urgente berichten op
STV726 3-WayBassReflex Speaker Systemi B_t _^_^ _—_-_.='l te nemen aIsTJ nietthuis bent
RA726 AudioComponentCabinet —^' *

_m__. e P'aats om
i-MWk\ HOLIDAY Bt
iwSS^S HOTEL &

B,r Alle Vaders worden vertf6

*Een dinnerbuffet lllllil *No^
*Bier contest *An^

oa__ WiNWRJ

AMIGOE
8

VRIJ.



Pi988 AMIGOE

dovan X^-buurtje \
1> Zakdoeken> Lederwaren. "erse bloemen| en nogveel meer

Piston Churchillweg 181
'1 Telefoon: 82090

£Z_E______NS?
Een kruiwagen is wel leuk voor Vader, q%* t .n
maarwatdachtUvaneen paarechte A? .^^** *mL

ITALIAANSEHANDGEMAAKTE \9 eo^^lc--3
SCHOENEN? M o^mttX^MVrijdagavondKoopavond tot 9 uur .Ja Ir Jg

Zaterdag degehele dag jP^f
geopend van8.30-7.00uur's avonds ~"^*c"*^

Caracasbaaiweg 197(t.0. Lunapark)

* KINQO
ForADay 1

s*jH __3l "_"* t__\ ______B___S_i___r ____ __________

■. 19 —
_. 1 'I

I T J

_____ n__. f * *'* _■_!_■
______

__E~T '""_, AM _S«fiz____r ____

_^^_______r^^__Kii ___ _________________________________i

v^V HÉW Mil _f^ I
|^J r- \ _^_^_^_ r
A^_« I I I

RODEO RANCH

!Atthe Seaquarium ffForreserv. phone: 615757 S

Vanafonsrestaurantkan Vader methethele n
gezin genieten van het kleurrijke
schouwsoelvan de surftuedstrijden.

Speciaal voor Vaderdag zijn ujij open voor H
Lunchvan 12t0t2.30 uur 1 1

ennatuürlijkzijn ujij ook open voor diner. M

LIVE MUSIC - Gerald Juliet

Restaurant 't Kokkeltje
€en speciaal dineetje voor deSpeciale Voder

Erwtensoep

_^ff^CÜ-* Vissoep
y&00l*^ Steak Stroganoff

Kabeljauw in witte wijnsaus -.

Crèpe Hotel Holland g-\8j gü
’. 22.50 + 10%service charge W*r^___i__
Ook kunt Ua la carte eten! flE_^iflEn 's avonds zal er live music zijn!

K verdient iets speciaals
eze dag.

i kado dat net zo be- I
%rijkzalzijn voor hem
voor de gever. I

M
dathij mettrotszalge-
ken en vele jarenbij I
zaldragen.

_____ *_ -■■'__»
mmm- \K _L__\\ _ l_V

* x MARTIEN * 4>
Nederlands Gediplomeerd Schoonheidsspecialiste

Uw adresvoor Uw cosmetica-on parfumerie artikelen
voor eencompletehuidverzorging of alleenvoor vrijblijvend
advies. Ook voor een vaderdagcadeautje kunt U bij ons
terechten bijaankoopvan 20gulden of meerkrijgt Ueen leuk
presentje. Kom een» larigaof maakeen afspraak.

’/._>. MARTIEN
1 //yC^i^^^ Schoutbij NachtDoormanwsg 22d

\ W/^C^Z-^^-''"— (Hc*k van Staverenweg)
i |^ Tel.: 371871

_ll__#^ Een mooi geschenk \^"
\>oor Vaderdag >

r_—~_T*. anl_ern»__b-_l -. r .
_Hf_f Tar/uméo

Cas Coraweg 51A
Keuze uit: Eau de toilettes en aftershave jSaÈf

colognes - zakdoeken MsML
badjelenzeep \~^ 'artikelen van leer c^J

zaterdagzijn wij Cas Coraweg 51 - Tel.: 73014
dehele dagopen.

iUaison Tarfumév .^r^uJ^L -_________ ~

JÊÊÈ s.o.v.
ASIENTO _

Rust en Burgh nE » :

PROGRAM "
12.00 hrs.:

Father's will be welcomed with a father's day drink: na-
med "Bull Shot".
Open Bar and musical entertainment by; "WAITY
WOUT".

13.00 - 15.00 hrs.:
Buffet will be served with musical entertainment by:
"WATTY WOUT" till 14.00 hrs.

14.00 - 14.30 hrs.:
"Surprise for the FATHERS — GIFTS —.

14.30 - 15.00:
Slight Revue by dance group:
CESAR'S DANCE CREATION.

15.00- 17.00:
Dancing/Entertainment by: Til'lCO SOPITU.

BUFFET.
ADULTS CHILDREN up to 14 y.

rïïïKSS CHICKEN "BOMBAY
GRILLED CONCH MEAT ORIENTAL SAUCE

OISTER SAUCE FRENCH FRIED

f
FRENCH SALAD POTATOES

SALAD DRESSING FRENCH SALAD
PARSLIED,RICE SALAD DRESSING

FRUITS AVOCADO FRUIT COCKTAIL

NAf. 17,50 p.p. NAf. 10,— p.p.

For reservations call 663330/663817/662112.
Limited amount ofcovers.

_____ Reservations/no show cancelled

Jag te vieren islfflffl»
l_r j!/V' __T_Xjj.\_o

ïi> en zijn trio metRene Samson jt

lil Nii .3/5.25.00 per persoon plus 10% bediening.foto 50% korting
il Mrif^.*30Pm- Zondag 19 juni 1988.
yv|Ormatie:bel: 625400.

~t_33__D__»-l-.
,^mmmmW[^mm>Smmi\ JnM^SfiV \T 1 jk

/_minÊ£ï,___, ,__^ ,i_l__t_JknE»
Ê W (^___^Wl____s^ Lt 19 _

supermarket ~ JZ
Bij deVaderdagviering, hoortbehalve ]'L

eengeschenk
ook lekker eten en drinken.

Voor dit alleskunt U bij ons terecht.
j-l t^6_cL

* Heerlijk geprepareerd vlees y^f
* Grotekeuze fijn beleg
* Goed gesorteerdedrankenafdeling f A

En dan voor een geschenk naar Lil ■* Onze cosmetica afdeling voor alle soorten co-
lognes en after shaves, etc.

ÉZo
slaagt U in één keer bij onze zaak!

Wij wensen alle Vaders met hun

m
I H^ G___if Vaderdag Special \ï__) I

JBlf)X£i Tijdenshetweek-endkrijgt elkevader die een
'\_7^C^_^_S dinnerof grote sandwichkoopt

I ___T\ EEN GROOT GLAS BIER I
C_s&\ I gratis.

rol/ Moederwordt ook nietvergeten.

i lil Voor haareen neer, 'ikeI IllL^ TAMARINDE-JUICE I
/ 1 1' "-_■ gratis.■ My''-''-''-'\_

(fff Vier Vaderdag metBugs Bunny.

Il___i.'.././__ F ___-i_._.....j|
_L MAHAAI J_AUNA__^J

9

..



Aruba wil meer conventies
ORANJESTAD — Minister
voor Toerisme, Don Mansur,
heeft bij de CHA een verzoek
ingediend om de grote ver-
koop- vergadering van de
CHA metreisagenten in 1990
op Aruba te houden.

Voor volgend jaar is Aruba
nietzo geïnteresseerd omdat de-
ze bijeenkomst in januari wordt
gehouden wanneer gewoonlijk

alle hotels op Aruba zijn volge-
boekt. Op hetToeristenbureau
wordt een afdeling ingesteld, die
zich hoofdzakelijk zal bezighou-
denmet hetorganiserenvan gro-
te evenementen, zoals de CHIC
'88 die deze dagen op Aruba
wordt gehouden. Getracht zal
worden van mei tot november de
nodige internationale evene-
mentenopArubateorganiseren.

Antillianen
voetballen
op Curasao

WILLEMSTAD-De selec
tie van Antilliaanse voetbal-
lers in Nederland speelt op 15
en 20 juli op Curgao wedstrij-
den tegen respectievelijk
Jong Colombia en SUBT.

Na vele maanden van contact
over enweer met deAntilliaanse
Sportraad in Nederland is het
SDK er in geslaagd definitieve
afspraken te maken dat het
elftal van Antillianen in Neder-
land een bezoek brengt aan Cu-
racao. De selectiekomt op 13 juli
op Curacao aan.

De entreevoor deze inhetSDK
te spelen wedstrijden is voor vol-
wassenen vijf gulden en voor
kinderen twee gulden vijftig.

... de Antilliaanse selectie die in
Nederlandactiefis en naarCura-
cao komt: staande v.1.n.r.: Eligio
Martina (voorzitter van de

werkgroep van de Antilliaanse
Sportraad); Eddy Martina (trai-
ner/coach); Elsio Essed (spe-
lersbegeleider); M. de Windt;
Sixto 'Djundjun' Rovina; Yoy
St.Jago; Eugene Constancia;
Sidney Marten (keeper); Marlon
Copra; C. Ignasio; J. Cornelia;
Wendell Allee; Henry Caldera;
Eric Victoria.

Gehurkt v.1.n.r.: Vernon Aga-
tha; JunnyPieters; Luti Schoop;
Roque Cijntje; O. Fos; E. Cle-
mensia; P. Cabrera en Nelson

Wilson ...

Zaterdag25juni

12-uurszeil-
marathon voor
sunfish-boten

WILLEMSTAD—Opzater-
dag2sjuni wordt dejaarlijkse
sunfish-zeilmarathon geor-
ganiseerd.

Het is het laatste grote zeilge-
beuren voor de grote vakantie.
Deze 12-uursrace is een race
waarbij de zeilers koppels vor-
men en een koppel beurtelings
vaart, waarbij de andere helft
rust.

De startvan dezemarathon is
'smorgens 07.00uuren mengaat
door tot 19.00 uur. Het strijdto-
neel is het Spaanse Water.

Belangstellenden kunnen
zich inschrijven bij een van de
zeilverenigingen: Asiento, De
Koninklijke Marine op Brakke-
put en Jan Sofat. Bij allevereni-
gingen liggen-inschrijf- formu-
lierenklaar. Men kan zich voor
deze marathon reeds aanstaan-
dezondag inschrijven. Menhoeft
niet lidte zijnvan eenvan dever-
enigingenom deel tekunnenne-
men. AlexRoose isbereid verde-
re informatie teverstrekken(tel.
83233).
... een moment-opname van het
begin van destrijdvan een vorige
12-uurs zeilm.amthon waarbij
het gebrek aan wind er voor
zorgde dat de boten bijna niet
vooruit te branden waren. Later
op dedagstak dewind op. Hope-
lijk iser tijdens dekomende wed-

strijd meer wind...

Presidentkan weinig meer buiten rechter om

Regering wint examen-geding
tegen twee APA-leerkrachten

ORANJESTAD — De
rechter in kort geding heeft
vanmorgen de twee APA-
leraressen, Ingrid Kuiper-
daal en Joyce Pereira, bevo-
len om binnen 24 uren het
concept-examen voor kleu-
terleidster afte geven onder
een dwangsom van duizend
florin per dag zoals verzocht
door de raadsman van de
regering, mr Carlos Herrera.
De leraressen werden in de
proceskosten veroordeeld en

hetvonnis is uitvoerbaar bij
voorraad.

Tijdens debehandeling van de
zaak bracht deraadsman van de
leraressen, mrJimmyCoutinho,
naar voren dat het niet tot de
taak van de leraressen behoort
om deze examens te maken. Zij
hebben dat werk nooit gedaan,
merkte hij op. Volgens de
raadsman gaat de mededeling
van de minister aan de lerares-
sen, dat zij de examenopgave
moeten maken zonder betaling,
tegen de meest fundamentele
rechten van fatsoen in.

Tijdens de behandeling
merkte rechter mr Lafleur op,
dat op Aruba tegenwoordig zo
weinig buiten derechter omkan.
Hij vroeg zich afof de studenten
nu de dupe moeten worden om-
dat debetrokken partijen in het
geding het met elkaar niet eens
zijn. Waarom niet de helekwes-
tie van taakuren enbetaling uit-
vechten in een bodemprocedure,
zodat de studentenmorgen al ex-
amenkunnen doen? zo vroeg hy
zich af.

De rechter besloot vonnis te
wijzennadathijvanpartijen had
vernomen,dat deexamenopgave
inkwestie in feitereeds klaar is.
Wat betreft de voorwaarde van
raadsman Coutinho, dat de be-
trokken leraressen een bedrag

van vierhonderd florin krijgen
uitbetaald voor het maken van
examenopgave, zei de rechter
dat over dezevierhonderd florin
het best geprocedeerd kan wor-
denbij de ambtenaren-rechter.

ORANJESTAD-HetAruba
Jazz and Music Festival wordt
vrijdag voortgezet met optredens
van D Javan,Koinonia en Ivan
Lins;zaterdag: Tania Maria (fo-
to), The Wave en de lokale band
Ferrari en op zondag metEddie
Palmieri, Pete Escovedo en als
nieuwelingophetprogramma de
Venezolaanse zanger Jordano.
DeBraziliaanse TaniaMaria in-
terpreteertbekende nummers,zo-
alsDon'tgo, 'Ecarnival', 'My spa-
ce' en 'I do love you. In de jaren
zeventig verliet zij Brazilië voor
een drie maanden durend
contract in Parijse nightclubs.
Deze driemaanden werden zeven
jaar,in welkeperiodezijvijfLP's
metEuropese labels op de markt
bracht. In 1975trad TaniaMaria
voor hét eerst op in deVerenigde
Staten inhetNewport JazzFesti-
val samen met de bekende jazz-
koningin Sarah Vaughn.

Overfinanciële
situatie
Aandeelhouders
Goldmill bijeen

BALASHI — Zaterdag 25
juni wordt een aandeelhou-
ders- vergadering van The
Goldmill-project gehouden.

Tijdens deze vergadering zul-
len deruim vijfenzestig aandeel-
houders, die hun geld in dit pro-
ject staken op de hoogte worden
gesteld van de gang van zaken.
Reeds enigetijdwordt bij hetpro-
ject niet gewerkt. De vergade-
ring zal hoofdzakelijk handelen
over de financiële situatie van
The Goldmill.

Adrivan Tiggelen werd31 jaar
"Met Rinus Michels is er
altijd wel iets bijzonders"

BENRATH—Adri van Tig-
gelen kreeg woensdag al het
mooistecadeau voor zijn ver-
jaardag een dag later. De
overwinning op Engeland
kon op geenbetermomentko-
men voor de31 jaaroud ge-
worden verdediger van het
Nederlands elftal, die don-
derdagmiddag metvrouw en
kind zijn geboortedag inklei-
nekring verder vierde.

Buiten de overwinningkreeg
Van Tiggelenwoensdag nog een
presentje. Bondscoach Rinus Mi-
chelsvond het tijd, datzijn over-
belaste linkerverdedigerwatex-
tra steun zou krijgen van een
echte middenvelder in plaats
van een hangende spits; inprak-
tische termen: ErwinKoeman in
plaats van Johnnyvan 't Schip.

Een leuke verrassing van Mi-
chels voor de Brusselse verdedi-
ger, die zondag met een minder
leuke surprise van de bondsco-
ach te maken had gekregen. "Ik
kreeg toen bij deochtendbespre-
king te horen, datik niet zoals in
de oefencampagne op rechts
maarop links moestverdedigen.
Dat stondop hetbord. Daarkijk
je dan wel even vreemd van op.
Niet dat ik daardoor van slag
was, maartoch. Die tweewissels
voor de wedstrijd tegen Enge-
land had ik verwacht, hoewel
daarvan op de training niets te
merken was geweest. Michels
had gezegd, dat hij zijn vertrou-
wen hield in de elfdie zondag te-
gen de Sovjetunie hadden ge-
speeld, maar woensdagmorgen
bij het ontbijtbleekVan 't Schip
niet bij de zestien te zitten. Bin-
nen 24 uur kan zoiets verande-
ren bij Michels. Met hem is er
toch altijd wel watbijzonders."

Van Tiggelen overtuigde nog
niet alsverdediger op links. Die
mening deelt devrijeverdediger

van Anderlecht, die bij het Ne-
derlands elftal een vaste man
voor zijn rekening moet nemen,
overigens niet. Hij zegt geen
moeite te hebben met de wisse-
ling. De mindere beurt tegen de
Sovjetunie had te makenmet de
vele taken die hij van Michels
had opgedragen gekregen. Bela-
nov moest worden uitgescha-
keld, de ruimte achter de 37-
-jarige Mühren moest worden af-
geschermd en bij gelegenheid
moesthij doorkomennaarvoren.

Dat was te veel. "En stilstaan
met Belanov moetje natuurlijk
ook nooitdoen. Die is zorap weg.
In de eerste helft bleef hij voor-
namelijk op het middenveld. Na
de pauze kwam hij wel en bleek

hij nog zeer fit. Wij speelden bo-
vendien vaak zonder laatste
man, wenamenteveelrisico's te-
gen de Sovjets, die gevaarlijker
zijn dandeEngelsen. Bij decoun-
terskomen ze snel uit de diepte.
Dat ismoeilijk te verdedigen. De
Engelse spitsen Lineker en Be-
ardsley, dieRijkaard en ikafwis-
selend moesten afdekken, blij-
ven meervoorin hangen. Daar
kun je jebeter op instellen. Bo-
vendien wist ik van Troost, mijn
kamergenoot, dat beiden met
handgebaren werken. Twee vin-
§ers omhoog betekent dat ze de

al diep willen hebben. Lineker
loopt dan terug naar zijn eigen
helft en spurt dan plotseling
diep. Daar was ik gelukkig op
voorbereid."

Richmond verplettert Golden
Tulip Thrillers met 16-4

SANNICOLAS—In hetLa-
go Sportpark verpletterde
Richmond woensdagavond
GoldenTulipThrillersmet16-
-4, een nederlaag die bij de
Thrillers nog lang zal blijven
natrillen. De wedstrijdkwam
na zes innings spelen tenein-
de vanwege het verstrijken
van despeeltijdlimiet.

Bij Richmond verliep de ver-
zameling vanruns als volgt: drie
runs in de eerste slagbeurt, vier
runs in de tweede slagbeurt en
een 'free for all' van maar liefst
negenruns in dezesde slagbeurt.
Deze laatste serie runs werdengescoordop zeshits, tweevrijelo-
pen wat werd ondersteund door
drie Thrillers- errors.

Richard Orman stond slechts
drie hitstoeenwerd dewinnende
pitcher voor Richmond. Antonio

Hassell kreeg de Thrillers- ne-
derlaag op zijn naam. Het wed-
strijdverloop was: zestien runs,
veertien runs, vier errors voor
Richmond, vier runs, drie hits,
vijferrors voor Thrillers. Mark
Amoroso(Richmond) was debes-
te batter met drie hits in vier
slagbeurten.

Vanavond wordt de wedstrijd
Coca Cola Rangers - Lucor Je-
wellers gespeeld.

Door de overwinning op de
Thrillers is Richmond opge-
klommen naar de vierde plaats
op de ranglijst. Deze ziet er als
volgt uit: 1. Marlboro 10 gewon-
nen, 1 verloren, 2. Aruba Video
Center9-2,3. Lucor Jewellers 4-
-6,4. Richmond 4-7,5. Coca Cola
Rangers 3-7 en 6. Golden Tulip
Thrillers2-9.

Marlins ook naar
Dolfijnen op Curaçao

ORANJESTAD — Ook de
zwemvereniging The Aruba
Marlins heeft e^n uitnodiging
gekregenvoor dewedstrijden die
de Curacaose zwemvereniging
de Dolfijnen zaterdag in het
SentroDeportivoKörsou organi-
seert. The Marlinsclub gaat van-
daag metvijfZwemmers en twee
officials naar Curagao en keert
zondag terug.
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PERS-REACTIES NA ENGELAND - NEDERLAND
Italiaansepers nu ookpositief
Algemeen bewondering voor
optreden Marco van Basten

DEN HAAG—De Italiaan-*? Pers, die Oranje na de ne-
?^ _aag tegende Sovjetunie

ekritiseerde, heeft zich
£1 in bloemrijke bewoordin-gen uitgelaten over de winst

van het Nederlands elftal op
Engeland. De kranten zijn
trots datVanBasten en Gullit
bijAC Milan spelen. In Enge-
land daarentegen is het ge-
duld met trainer Bobby Rob-
sonop. Hetverstgaathetbou-
levard-blad 'The Sun', dat in
vette letters afdrukt datRob-
son "naar de helkan lopen".

"Gullit brengt Van Basten op
toeren, Milaan verslaat Enge-
land", schrijft Gazzetta dello
Sport uit Italië. En de Corriere
della Sera: "Drie doelpuntenvan
de aanvaller van ACMilanlaten
de tulpenbloeien."

De Engelse pers is vrij mild in
zijnkritiek opdemagereresulta-
ten van hetvoetbalelftal. Coach
Bobby Robson daarentegen
wordtkeihard aangepakt. Daily
Telegraph: "Robson moet zijn
consequenties trekken." The
Guardian: "Robson moet de te-
rugvlucht naar Engeland boe-
ken en vervolgens plaats maken
voor een opvolger." Over de ne-
derlaag zegt Today: "De neder-
laag is geen schande, want ze
werd toegebracht door super-
voetbaltovenaars Ruud Gullit
en Marcovan Basten."

The Guardian schrijft: "Enge-
land moet het toernooi verlaten
vanwege een Nederlander die
nognietzo langgeledenzijn hoop
op spelen had opgegeven. Hol-
land beschikte, in tegenstelling
tot deEngelsen, op de belangrij-
ke momentenvoor het doel over
voetbalkunst, fantasie enhet in-
stinctte scoren."

... MARCO VAN BASTEN
(links): van reserve tot superheld
en RUUD GULLIT (rechts): ik
voer opdrachten van Michels uit

Op vaderdag

Jeu-de-boules
op Kintjan

, WILLEMSTAD — Op het
f°etbalveld van de CVV Wil-
e,ftstad wordt opzondag 19

{Ul»i, Vaderdag, een jeu-de-
"°üles toernooi gehouden
*aar vier teams aan deel-den.
ü «et toernooi begint om 11.00
S_r met een wedstrijd tussenJulemstad en SUBT. Vooraf-Jpand aan deze wedstrijd wordt

verschillende belangrijke
hetwoord gevoerd.

l de wedstrijd tussen Wil-
J*öBtaden SUBTvolgtom 12.30

Ur de wedstrijd tussen deCura-re selectieen een selectievan
eftezolanen.

JTLETIEK/VUGHT— Jeroen
.aft der Meer heeft in Vught tij-

-B
te

_
8 nationale atletiek- wed-

f
.jden opnieuw zijn nationaal

Bfco_d speerwerpenscherper ge-
Jpd- Hijkwam in zijn vijfde po-
j^gtoteen afstandvan 78meter

"2centimeter. Dat is36 centi-meter verder dan het oude re-
j?rd, dathij 12mei inLeiden ves-
v&-. Indien hij acht centimeter6 .ier komt, heeft hij de limiet
n°°r Seoul bereikt.te.o-0J°ETBAL/MONTEVIDEO-
wscar Washington Tabarez
j°rdt de nieuwebondscoach van
j^e Zuidamerikaanse voetbal-

Uruguay. Hij begint
Jft Werkzaamheden in januari
s

szijn contractbij deBoliviaan-
]j club Deportivo Cali afloopt.
r^guay is in de kwalificatie-
k öde, dievolgend jaaraugustus
Iiv ntingedeeld bij Peruen Bo-
j/ia. Tabarez leidde vorig jaar

uit Montevideo naar de
_Ü6 *n ne* toernooi om e Copa
"ertadores.

j>Aï 0-0-0-0-0AUKSEN/HOLMDEL - De
J^erikaanse oud-

reldkampioen boksen in het
j*aar -weltergewicht, Davey

2°.re. is op tragische wijze om
7 leven gekomen. De 28-jarige

j£*_erprobeerde in Holmdel, in
,j. Btaat New Jersey, zijn auto,
j

e door weigerende remmen in
berm terecht was gekomen,

jgen te houden om te voorko-
j»®1* dat deze naar beneden viel.

leed uiten werd door deautoVerreden.
0-0-0-0-0

EEN STER STEEG
Van Basten wordt ook uitge-

breid geprezen in Spanje, Frank-
rijk en Denemarken. "Met Van
Basten steeg een ster aan de
voetbalhemel", laat de Spaanse
sportkrant Marca zich uit. El
Pais laat denaam van de nieuwe
Barcelona-trainer Johan Cruijff
vallen. "De doelpunten van Van

Basten betekenden voor de En-
gelsen het doodsoordeel en be-
vestigden dekunstenvan deoud-
leerling van Cruijff." Le Sport
uitFrankrijk betitelt de spits als
debeul van deEngelsen.

I'Equipe heeft het over de
toorn van God en het verschrik-
kelijke duo Van Basten - Gullit,
dat met de Engelsen heeft afge-
rekend. Politiken uit Denemar-
ken tenslotte: "Bing-bang-
Basten. Nederland stuurt deEn-
gelsen terug in de richting van
hetkanaal dankzij een overwin-
ningnaar Italiaans ontwerp."

OVERBLUFT
The Independent vindt: "Na

een uur en de prachtige gelijk-
makervanBryanRobson zaghet
ernaaruit datEngeland zouwin-
nen. Maar toen werd trainer
BobbyRobson overbluft doorzijn
collega Rinus Michels, die met
Willem Kieft een derde aanval-
lerhet veld opstuurde."

De Duitse kranten loven niet
alleen Oranje, maar ook het ge-
drag van de supporters. De
Westduitse Zeitung: "Van Bas-
ten is de gevierde held, die van
wisselspeler uitgroeide tot beju-
belde topscorer." Over de suppor-
ters: "Met Oranje-gekleurde ha-
ren en witte vredesvlaggen in de
hand gingenze door de stad."

In deRheinische Post staat:
"Marco van Bastenheeftzich op-
geworpen tot de eerste 'su-
perstar' van het Europees kam-
pioenschap, op zon speler heb-
ben we zes dagen moeten
wachten. Het Nederlandse pu-
bliek in Düsseldorfkon niet ge-
noeg krijgen van het nieuwe
idool."

De Frankfurter Algemeine
opent met berichtgeving over de
rellen, waarbij vooral Duitsers
en Engelsen waren betrokken.
"Ditheeftnietsmeer metsportte
maken", becommentarieert de

hoofdredactie. En over de wed-
strijd: "Van Basten geeft Neder-
land grote hoop op de halve fina-
les. Hetvandalisme- probleem is
door de uitschakelingvan Enge-
land voor het grootste gedeelte
opgelost. Met Marco van Basten
in de vorm van woensdag moet
lerland voor Nederland geen be-
dreigingvormen."

AUTOSPORT/PARIJS — Pa-
trick Faure, president van Re-
naultSports, heeft in Parijs aan-
gekondigd dat Renault in 1989
terugkeert in het Formule I-
circuit. Met derenstal Williams
werd een drie-jarig contract ge-
tekend over de levering van een
motor met een cilinder-inhoud
van 3,5 liter.

0-0-0-0-0
KORFBAL/ROTTERDAM —De derde wedstrijd tussen PKC
en SCO is na een zeerspannende
strijd geëindigd in een overwin-
ning voor PKC, dat met 15-13
voor dezevende maal in zijn be-
staan veld-korfbalkampioen
werd.De wedstrijd werd in Soes-
terberg op het terrein van KVO
gespeeld.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/DÊN HAAG—
Wielrenner Arjan Jagtheeft een
proflicentie gekregen. Jagt zou
eigenlijk pas na de Olympische
Spelen prof worden bij de ploeg
van Raas, maar veranderde on-
langs van mening. Hij vroeg on-
middellijk te mogen toetreden
tot derijen derprofs. Het hoofd-
bestuur derKNWU keurde die
handelwijze af, maar heeftin sa-
menspraak met de sectie be-
roepswielrennen en de wiel-
rensportcommissie toch positief
gereageerd op de aanvraag.

0-0-0-0-0

GLUNDEREN
Zijn ploeggenoot van AC Mi-

lanzat teglunderenin deperska-
mer waar honderden journalis-
ten zich verdrongen voor een en-
kele uitspraak van de onbetwis-

te uitblinkervan Engeland - Ne-
derland. "Toen ik de eerste tref-
fer maakte, was datvoor mijper-
soonlijk een heel mooi moment.
Ik heb weinig gespeeld dit sei-
zoen,stondnuvoorhet eerst in de
basis en dan scoren, dat is een
fantastische gebeurtenis.
Woensdagochtend heb ikpas ge-
hoord, datikmoestspelen. Ik heb
menietspeciaal voorbereid op de
wedstrijd. Alleen heb ik eraan
gedacht mijn krachten goed te
verdelen. Ik heb dit seizoennau-
welijksvolledige wedstrijden ge-
speeld en daar moetje rekening
mee houden. Maar ik voelde me
lekker."

Kiplekker zelfs tegenover En-
gelse tegenstanders als Wright
en Adams, dievolgens Van Bas-
ten devergelijking met Italiaan-
sewaakhonden nietechtkunnen
doorstaan. "Mannen alsFerri en
Bergomi zijnsterk in de lucht, in
het duel en langs de grond. Op-
bouwend enverdedigend. DeEn-
gelse verdedigers zijn ook best
goed, maar naar mijngevoel iets
tekwetsbaar langs de grond", al-
dusVanBasten, die zijn stelling
tussen delijnen kracht bijzette.

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRODEPORTIVO KÓRSOU
(zwembad)
geopendvan09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.Ö0uurtotna02.00uur; zondagvanaf
13.00uur.

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

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktes en -trainingvoorde jeugdvanaf7
tot 23 jaar.

TENNIS
(Coca Cola Inter Island Invitational
'88)
17.45uur off. opening;
18.00-21.00 uur dames- en herenenkel-
wedstrijden - banen Tennispark Juliana-
dorp, StMichielsweg 25.

ATLETIEK
(Cura?aoscheAtletiek Bond)
18.30-19.45 uur baanwedstrijden - Suffi-
santstadion.
BOKSEN
(Magic Kingdom Promotions)
20.30uurint. prof- bokswedstriiden -Cinde-
rella MagicKingdom (Cinelandia-gebouw).

VOETBAL
(Federashon Futbdl Kórsou)
18.30 uur CanisiusBoys vs Centro Barber;
20.30 uur Undebavs Victory Boys -Stadion
Dr Antoine Maduro.

BASEBALL
(LittleLeague)
19.00 uurFria vs Marchena;
(SeniorLeague)
21.00 uur MueblesKennedyvs Zwitsal-Cu-
ragao LittleLeague Ballparkte Suffisant.

CURAQAO OPEN INTERNATIONAL
WINDSURF CHAMPIONSHIP
(PBAWorldTour 1988)
18.30-20.00 uur happyhour - Princess Be-
ach Hotel.
ZATERDAG
ZWEMMEN
(De Dolfijnen)
09.00-11.00/18.00-21.00 uur 'McDonaldsInvitational Swim Meet' - zwembad Sentro
DeportivoKórsou.
SCHAKEN
(SV Janwé)
09.00uur voortzetting clubkampioenschap-Buurtcentrum Janwé.
TENNIS
(Coca Cola Inter Island Invitational
"88)
09.00uur gemengd dubbel-kwalificaties;
17.00 uur halve finales enkelspel - banen
TennisparkJulianadorp,St Michielsweg 25.
ATLETIEK
(CuragaoscheAtletiek Bond)
14.45-16.00 uur baanwedstrijden - Suffi-
santstadion.
SOFTBALL
(Liga UniTur)
10.00 uur IslaRangers vs Gasora Giants;
12.00 uur Warda 'D' vs Alesie LA;
14.00uur Teremoto/MCB vs Bow di Palu;
16.00 uur Pepina vs Family - Sta Maria
Ballpark.

BASEBALL
(Little League)
11.00 uur Marchena vsFria;
(Senior League)
14.00uur Zwitsalvs MueblesKennedy -Cu-

ragao Little League Ballpark te Suffisant.

CURAQAO OPEN INTERNATIONAL
WINDSURF CHAMPIONSHIP
(PBD WorldTour 'BB)
08.00-09.00uur captainsmeeting;
10.00-17.00uur races and beach shows;
14.00-17.00uur strongest man contestand
presentationofMissTangacontestants-be-
ach Seaquarium,Bapor Kibré.
21.00-02.00uur disco night/discotheque.

Gullit: "Ik ben niet in topvorm"
Van Basten vindt Italiaanse
verdedigers beter dan Engelsen

DÜSSELDORF — De beste
schijnbeweging had het Ne-
derlands elftal tot na de wed-
strijd bewaard. Terwijl sup-
porters en pers bij debus met
opschrift 'Niederlande' ston-
dente wachten, ging Michels

met zijn selectie via een
achterdeurendoorhet zwem-
bad met een tweede tou-
ringcar ervan door.

De Nederlandse spelerswaren
op Van Basten, Vanenburg en
eventjes Gullit na nauwelijks
aanspreekbaar. Gullit had
slechts wat woorden voor dera-
dio en de Italiaanse tv over en
verdween toenin decatacomben.
Volgens de ster van AC Milan
was hij niet teleurgesteld over
zijn prestaties tegen Engeland.
"Ikben niet intopvorm. Dat geef
ik toe. Maar het is een gegeven,
dat ik speel volgens de
opdrachtenvan Michelsen dat is
het belangrijkste. Ik moet ook
watwennenaanmijnnieuwerol,
kort achterde spitsen enafen toe
links op het middenveld. Maar
toch hadikdrie assists. Ik benge-
lukkigmet dezewedstrijd enblij
voor Marco van Basten."

Op 1 en 3 juliin het SDK

Costa Rica speelt
twee oefen-duels

WILLEMSTAD—Denatio-
nale voetbalselectie van Cos-
ta Rica speelt op 1 en 3 juli
vriendschappelijke wedstrij-
den tegen de selectie van de
Nederlandse Antillen.

Hetteam van CostaRica heeft
al een aantal belangrijke wed-
strijden achter derug als voorbe-
reiding op de voorronden voor
het WK'9O in Italië.

De resultaten van dezereeds
acht maanden durende voorbe-
reiding liegen er niet om. Er
werd gespeeld tegen Municipal
Guatemala: 2-0; Zuid-Korea: 3-
-1; nationale selectie van Guate-
mala: 2-1; VFB Stuttgart: 0-0;
I.FC Köln: 1-0;Gremio (Bra): 2-
-2; nationale selectie van Guate-
mala: 2-1 entweemaal tegen het
Italiaanse ASRoma: 1-0 en 2-1.

Tot dusverre geen enkele ne-
derlaag voor CostaRica. De twee
wedstrijden die Costa Rica op
Curagao speelt zijn alsvolgt gep-
land: op vrijdag 1 juliom 20.30
uurin hetSDKen opzondag 3 ju-
li om 16.00uur in het SDK.Deze
wedstrijd is zovroegvastgesteld,
daar de vlucht naar Costa Rica
dezelfde avond nogvertrekt.

De entreeprijzen zijnper wed-
strijd tien gulden envoor kinde-
ren dehelft. Indien men kaarten
voorbeide wedstrijdenkoopt zijn
de bedragen respectievelijk zes-
tien en zeven en een halve gul-
den.Dekaarten wordenvanaf20
juni verkocht aan de lokpf+pr
van het SDK. Indien ir
pakket kaarten voor een _..

of andere instelling wil bestel-
len, dan kan men contact opne-
men met tel. 76620 of76626.

WKkwalificatie-duel
Antilliaanse selectie
vandaag naar Antigua

WILLEMSTAD — Vana-
vond reist de Antilliaanse
voetbal-selectie af naar An-
tigua.

Het lag eerst in de bedoeling
dat de selectie via St. Maarten
naar Antigua zou reizen. Op St.
Maarten zouden twee wedstrij-
den worden gespeeld. De eerste
wedstrijd tegen op St. Maarten
wonendeHaïtianen en detweede
wedstrijd tegen een selectie van
voetballers van het Franse ge-
deelte van St. Maarten.

Deze reis is op het laatste mo-
ment niet doorgegaan. Geldge-
brek bij de Antilliaanse bond
was volgens FFK-voorzitter
Hersilia de oorzaak.

De selectie die nu naar Anti-
gua reist in hetkader van de
eerste wedstrijduit devoorronde
voor het WK '90 inItalië bestaat
uit de volgendevoetballers:

Van Curacao:
Indiemar Pieternella; Edmund
Chica Francisca; Papito Nivilac;
Wendel Calmes; Burney Pop-
pen; Axon Gil; Norman Bilioso;
Randy Christopher; ToyFelomi-
na;Raymon Mcnchi Rovina; Ed-
sel Neuman en Curley Rock.

Uit Bonaire gaan mee:
Rudsel St. Jago;SherwinCraan-.
e; Alex Craane; JamesFinishen
Robert Ranes.

Technisch coach is Wilhelm

Canword en zijn assistent is Ro-
driquez Neto. Als masseur gaat
Robert Vicario mee. Namens de
NAVU en de FFK gaat Guiller-
mo ShonmiKrips mee.

SCHEIDSRECHTERS
Het bestuur van de Federas-

hon Futbol Kórsou (FFK) roept
tevens alle actieve
scheidsrechters op aanwezig te
zijnopeen vergaderingwelke ge-
houden wordt in het gebouw van
de Curagaose Sport Federatie.
De vergadering begint om 19.00
uur en is op donderdag 23 juni.
Het is een belangrijke vergade-
ring.

NEW YORK — De uitslagen
van de op donderdag gespeelde
baseball- wedstrijden in deAme-
rikaanse Leagues zijn:

American League:
Kansas City Royals - Oakland
Athletics 9-5, California Angels- Texas Rangers 3-0, Baltimore
Orioles -BostonRed Sox 8-4, To-
ronto Blue Jays - Detroit Tigers
13-5, Chicago White Sox - Mil-
waukeeBrewers 3-1.

NationalLeague:
Atlanta Braves - Los Angeles
Dodgers 9-2, Houston Astros -Cincinnati Reds 7-4.
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l Pasontpakt MKE^ \
o de allernieuwsteLOOPSCHOENEN van

\ Leuk kcdo voor de sportieve Vader die mee gaat doen met de \
0 SchottegatlOOp. (Bij aankoopeen verrassing.) °
1 Polo's in 9 verschillende kleuren van NikeenFila. I
o o

l Ook zojuist ontvangen prachtige kollektie _
i Aerobic en balletkleding. jtë^^CX _
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<5| "BROTHERHOOD OF MAN" --
en "D.J. ERIC THE KID"zoo_ Zaterdag 18 juni

"HAPPY PEANUTS"
"D.J. ERIC THE KID"

en "WADADA" (Reggae band)
' Van 9.00 tot 3.00 uur op de beach van het

____S__^¥ii_;, Seaquarium.
Z'-^-^^m^PKaarten è ’.lO.- per persoon.
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Schuldvraag nog nietbeantwoord
Schade aan KLM-toestel
door opwaaiend palet

WILLEMSTAD — Het
KLM- toestel, datgistermid-
dagom tienminutenovervier
naar Nederland zou vertrek-
ken, kon niet weg omdat een
aluminium palet, dat op' het

platformlag, tegen hettoestel
woei en een scheur veroor-
zaakte in deromp. Vanmor-
gen was nog niet bekend of
net vliegtuig op Curagaokan
worden gerepareerd. Ver-
moedelijkzal dereparatie in
Caracas moeten worden uit-
gevoerd.

Op het moment, dat depassa-
giers waren ingestapt, kwam
een andere KLM- machine (een
van Martinair gehuurd vlieg-
tuig) op Hato aan. Tijdens het
taxieën van dit vliegtuig werd
een aluminium palet, dat op het
platform lag, omhoog 'geblazen'
dattegen het andereKLM- toes-
tel vloog.

De passagiers zijnom halfzes
met het 'Martinair'- vliegtuig
naar Nederland gereisd.

Vanmorgen wilde KLM- di-
recteur Theo Pielage zich niet
uitlaten over de schuldvraag:
"Vast staatwel, dater ietsophet
platformlag, datdaarniet thuis-hoort. Uiteraard is de schade
enorm. Alleen al vanwege het
feit, dat zon machine aan de
grond moet worden gehouden,
betekent een enorme in-
komsten- derving".

Van de zyde van Curinta, de
eigenaarvan deluichthaven Ha-
to, was nog geen commentaar te
verkrijgen.

WILLEMSTAD—Bij eenver-
keerscontrole ter hoogte van
Rijkseenheid boulevard werden
40 automobilisten bekeurd we-
genste hardrijden ofrijden door
rood licht. Tevenswerdentijdens
de controle 405 gulden aan
achterstallige boetes geïnd.

De verkeersafdeling van de
politie melddeverderzeven aan-
rijdingen en daarbij vielen 3
licht gewonden.

PROJECT VERGT INVESTERING VAN 2,6 MILJOEN
Matrassen-fabriek onder grond gebouwd
Samira winkelcentrum trots
van 'Libanese' Curaçaoënaars

WILLEMSTAD—Eenstuk-
jeLibanon op Curacao. Aan
deRooseveltweg verrijst een
nieuw winkel- centrum, Sa-
mira Shopping Center ge-
naamd. Initiatiefnemervan
dit project is de uit Libanon
afkomstige Samih Baroud, al-
gemeen directeurvan Samira
Matrassen en Schuimrubber
Fabriek. De investering voor
ditproject is 2,6 miljoen gul-
den, welk bedrag gefinan-
cierd is doorBanco diCaribe.
Het winkelcentrum, dat ui-
teindelijk plaats zal bieden
aan 11 winkels en 24 kanto-
ren, wordt geheel gebouwd
door familieleden van Ba-
roud. Volgend jaar juni zal
hetproject gereedzijn.

Het gebouw, waarvan de mu-
ren reeds gedeeltelijk zijn opge-
trokken, bestaatuittweeverdie-
pingen. De bovengallerij is be-
stemdvoor 24 kantoren, die ge-
zamenlijk2.000vierkante meter
kantoorruimte zullenbieden. De
totale oppervlakte aan winkels
en kantoren is 5.000 vierkante
meter, aldus Baroud. De bene-
den-verdieping biedt plaats aan
elfwinkels. De showroomvan de
matrassen- fabriek en Triple
SSS, een winkel in meubels van
PVC-buizen, zijnreeds geopend.
Verder zullen in het winkel-
centrum Tik Tak, een juwelier,
ijssalon, zaak in babykleding,

"stomerij, warenhuis en een su-

Sermarkt ondergebracht wor-
en. "De supermarkt alleen

heeft al drie winkelpanden no-

dig", aldus Baroud die zei dat
met man en macht gewerkt zal
worden om het winkel- centrum
volgens planning gereed te
krijgen.

Baroud kwam op het idee van
een winkel- gallerij na debrand
in 1985, die de oorspronkelijke
matrassenfabriek volledig in de
as legde. "Ik wilde een speciaal

ontwerp, dat mij herinnert aafl
mijn geboorteland. Daarom heb
ik voor de stijl architect Ahmad
elKodor uitLibanon laten over-
komen, die samen met architect
DeWind detekeningenheeftge-
maakt. ArchitectKodor iseen fa-
milielid van mij. Mijn neef, ing-
Kodor elKodor, heeft de leiding
over de zes bouwvakkers. Eve-
neensafkomstiguitLibanon, die
hiervoor eenperiodevantelkens
driemaanden meehelpen met de
bouw", aldus Baroud. Hij ver-
klaarde dat het project gestaag
vorderde. "De murenstaan er al-
Numoeten devloerennog gelegd
worden en de binnenkant moet
eveneens nog afgewerkt
worden".

Na debrand in 1985heeft Ba-
roud een nieuwe matrassen- fa--
briek gebouwd. De fabriek blijkt
verrassender- wijs in deruimte
onder de winkelgallerij geves-
tigd te zijn, waar momenteel 16
mensenwerkzaamzijn. Vanafde
Rooseveltweg is deze totaal aai)
hetoogonttrokken. Desondanks
is het atelier licht en ruim. Het
hele fabrikage- proces isvia eeD
computer gereguleerd. Baroud
antwoordde desgevraagd dathij
marktbescherming geniet voor
zijnmatrassen. "Behalvevoor de
lokale markt lever ik ook aan de
hotels op Bonaire en St. Maar-
ten", zeiBaroud.

Hij voegde daaraan toe dathij
in detoekomst zekernog60men-
senin dienstzalnemen. "Binnen
korte tijd wil ik een nieuw ge-
bouw op het terrein hierachter
neerzetten voor het vervaardi-
gen van meubels en matrassen-
De machines zijn al besteld", zei
Baroud die verklaarde voor de
toekomst nog een aantal projec-
tenopstapeltehebben.Hierover
wilde hij vooralsnog echter nog
geen mededelingen doen.

...architectAhmadelKodor(l) en
ing.Kodor elKodor(r)...

...de brandbijSamiraMatrassen
Fabriek in 1985...

Bestuur: geen luxe, maar noodzaak
Patiëntenstichting na
drie jaarweer actief

WILLEMSTAD — Na een
afwezigheid van drie jaar is
de stichting 'Fundashon pa
Pashent' wederom opgericht.
Ditmaal denkt het bestuur
sterker in haar schoenen te
staan en acht men detijdrijp
inonze samenleving vooreen
stichting die debelangen van
de patiënten behartigt. Een
ieder die alspatiënt informa-
tie over medische en admini-
stratieve 'behandeling' wil
hebben, kan bij de stichting
terecht. Dat geldt ook voor

Katiënten die klachten heb-
en over debehandeling, be-

geleiding enrelaties met hun
artsen ofverplegers.

De stichtingzal opvrijwillige-
en non profitbasis functioneren,
met medewerking en financiële
steun van pariculiere organisa-
ties en donaties. Hiervoor is het
belangrijk dat de gemeenschap
de noodzaak van een dergelijke
stichting inziet en de stichting
femeenschappelijk in stand

oudt.
Drie jaar geleden was het vol-

gens de huidige voorzitster van
de stichting, E. Fox, zéér moei-
lijkommensentevinden diezich
vrijwillig wilden inzetten voor
de 'zaak'van depatiënten. "Van-
daagde dagis men zich er steeds
meer bewust van gaan worden
dat men als patiënt eigenlijk
nergens terecht kan om zijn
recht tehalenofom daaromtrent
te informeren."

Fox meent verder dat sommi-
ge opmerkelijke gevallen die
zich in de afgelopen tijd hebben
voorgedaan in onze gezondheids
zorg, de mensen allert heeft ge-
maakt. "Bovendien zietmen dat
doktoren, specialisten, verple-
gersen allenwerkzaam in de ge-
zondheidszorgzich verenigen en
sterkmaken. Depatiënt waarui-

teindelijk alles omdraait kan
niet achterblijven," zegtzij.

Deze week werd er een volle-
dig bestuur gepresenteerd be-
staande uitvrijwilligers diegeen
van allen een binding hebben
met de gezondheidszorg. Vol-
gens de statuten van destichting
mogen bestuursleden geen
functie in de gezonheidszorg be-
kleden opdat zij bij eventuele
conflict- situaties geen dubbele
belangenkunnen behartigen.

"Begrijp echter goed," zegt de
PR- manvan de stichting tevens
vice- voorzitter, Marwen Saab,
"dat wij niet op problemen en
conflicten met de medische- en
verplegingswereld uit zijn. Fun-
dashonpa Pashent(FPP) is puur
en alleen bedoeld om de patiënt,
en datkan een ieder zijn, dejuis-
te richtlijnen aan te bieden als
dezeerom vraagt."

Volgens Saabzaler aanvanke-
lijk wat agressiever bekendheid
gegeven wordenaanhet bestaan
en de functie van de stichting,
maar zal de FPP zoetjes aan een
begrip worden in onze samenle-
ving.

De vorm van een stichting ge-
kozen omdat een vereniging uit
ledenmoetbestaan. Hetis moei-
lijkom patiënten te vragen lid te
worden van een vereniging,
want wie vandaag patiënt is, is
dat, bij wijze van spreken, mor-
gen nietmeer en andersom.

In de Antilliaanse wetgeving
bleek voorts weinig ruimte te
zijn vooren stichtingmeteen op-
zet zoals die uiteindelijk gefor-
muleerd is. En datis ookéénvan
deredenen dat de stichting zo
langbuitenwerking is gebleven.
Fox vertelde dater vijfjaar gele-
denreeds isbegonnenmet destu-
die voor het oprichten van een
stichting voor debelangen van
de patiënt.

Hetis debedoeling datFPP in
de nabije toekomst eenkantoor
opent voor een ieder die als pa-
tiënt kan worden betiteld. Om
een dergelijk kantoor op te zet-
ten zal destichtingaanmiddelen
moeten komen. Financiële-,
technische en administratieve
hulp is welkom. Vooral in dit
prille stadium van de stichting
wil het bestuur de gemeenschap
opde noodzaak van een FPP wij-
zen. Het bestuur zal ook via
fundraisings activiteiten een
fonds proberen te creëren.

De verhoudingtussen FPP en
deConsumentenBond is volgens
Saab uitstekend. "Voor dat FPP
werd opgericht hebben wij alle
verenigingen en stichtingen die
eventueel medewerkingkunnen
verlenen ofop een anderemanier
belang hebben bij ons bestaan,
benaderd. Hetheeft geen zin om
in het vaarwater van een ander
belangenvereniging te gaan zit-
ten. De stichting zal wel met
raad bijgestaan worden dooreen
advies- commisie, bestaande uit
mensen diezeer goedopdehoog-
tezijn vanhetreilen en zeilen in
de medische wereld." Tot zover
dePR- man.

Het bestuur van FPP is als
volgt samengesteld: voorzitster
isE. Fox, vice- voorzitter tevens
PR- man is M. Saab, seretaresse
is Y. Graafland, E. Adamus is
tweede secretaris enR. de Jesus
penningmeester.

Personen die informatie wil-
len over hetzij coöperatie met de
stichting ofproblemen als pa-
tiënt kunnen voorlopig terecht
bij mevrouw Brown, telefonisch
bereikbaar onder nummer
78147.

.. BestuursledenvanFPP vlnrM.
Saab, R. de Jesus, E. Fox en Y.
Graafland... Twee Angolezen

al drie maanden
in politiecel

PHILIPSBURG-Twee
mannen, die beweren uit
Angola afkomstig te zijn,
zitten nu al meer dan drie
maanden in een politiecel
op Sint Maarten te
wachten op de behande-
ling van hun asielaanvra-
ge. Een woordvoerder van
de politie in Philipsburg
heeft dit desgevraagd be-
vestigd.

Anthony Umgumaen Josef
Kandiago, beiden tussen de
25 en 30 jaaroud, zeggen Sint
Maarten perboot te zijn bin-
nengekomen, waarna zij bij
de Immigratie om "politiek
asiel" vroegen. Zij werden
m. teen gearresteerd omdat
zij niet beschikten over de
"juiste papieren".

Volgens de politie-
woordvoerder is de asie-
laanvrage in behandeling en
zijn daarvoor telexen ge-
stuurdnaar Justitie op Cura-
cao en Den Haag, omdat het
hier "eenkoninkrijks- aange-
legenheid"betreft. "De plaat-
selijke autoriteiten kunnen
niets anders doen dan
wachten op eenbeslissing uit
Den Haag", aldus de
woordvoerder.

De gezondheidstoestand
van de twee mannen wordt
omschreven als "achteruit-
gang". Het is tot nu toe on-
duidelijkhoe detwee mannen
SintMaartenprecies zijn bin-
nengekomen en waar ze van-
daankomen.
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o ONZE LICHTREKLAMES 2
" SPREKEN* EEN o
o DUIDELIJKE TAAL! "" o

0 Nieuwe revolutionaire, ontwikke- mling, die vele voordelen biedt ten w

" opzichte van de tot nu toe O
g bestaande systemen. 9

TOT 70% BESPARING OP ENERGIEKOSTEN! g
Ons systeem gebruikt slechts 1/3 van het aantal

(~\ TL buizen. U bespaart dus maar liefst 2/3 op de _)w elektriciteitskosten! w

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN! O
O Het feit dat onze Ro-light lichtreklames slechts 1/3 0van het aantal TL buizen, elektriciteitskabels, etc.
A gebruiken, betekent een aanzienlijke besparing op de Oonderhoudskosten.
® EGALE LICHTVERDELING! *£ Ons systeem geelt een veel betere, egale lichtverde- O

ling, zonder oogverblindende schittering, zodat Uw
O reklameboodschap ook op grotere afstand nog M)

duidelijk leesbaar is.

" 7 JAAR GARANTIE!
O Daar wij alléénkwaliteitsmaterialen gebruiken en 0

de lichtreklames met groot vakmanschap gecon- _
m) strueert worden, kunnen wij U een garantie van O

maar liefst 7 jaar verlenen.o "Bel ons, geheel vrijblijvend, voor meer Informatie,

" ofvoor een afspraak. Tel. 77411, f_)
Neptunusweg 30, Curacao.

O Spreek met onze tevreden cliënten: Mt
Boekhandel Salas, Curacao Plaza Hotel, Curgas, Curoll, Fatum.
Garage Cordia, Kuzeta, v.d. Lubbe Verzekeringen, N.M.B. Bank, /-^Mf Princess Beatrix Airport (Aruba), Setel, V.M.F. Systems, etc. {J
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Cola Debrot voordracht vanRutgers

;8. Willemstad-in eenpen-' j^aandeßargestraatdeedeen
\f~ jarige toeriste, genaamd

' j-a., aangifte van diefstal. Tij-■ *ö8 haar afwezigheid hadden
\Rekenden een bedrag van
] "00 dollar uithaarkamer weg-
komen. Derecherche stelteenVerzoek in.
"n__,

Willemstad — zondag-morgen zal Wim Rutgers een
Debrot-voordracht ver-

*°ïgen in de aulavan deUNA
de titel 'Openbare ver-

makelijkheden zijnhierniet.
,*. zal daarbij ingaan op al-'e .ei aspecten betreffende
jjUHuuren literatuur in deCu-
,a?aosche Courant, betrok-ken op deperiode 1812-1865.
Hoewel zowel negentiende

jpiwsetijdgenoten alsonderzoe-
ierB uit detwintigste eeuwover
■et algemeen spreken over de
J'oniale samenleving als over

'life without fiction' leert de
acaosche Courant ons dater

in deAntillentochwel heteenen
ander aan cultuur in het alge-
meenen literatuur in hetbijzon-
derwerd voortgebracht.

De Antilliaanse letterkunde
begint niet aan het eindevan de
negentiende eeuw zoals alge-
meen wordt aangenomen, maar
aan het begin ervan. Ze begint
zodra er een drukpers is, daar-
mee een Caribisch patroon vol-
gend. Omdat de literaire waarde
van deze overwegend gelegen-
heids- poëzie, want dat was hetvoornamelijk, niet zo groot is,
noemde Wim Rutgers deze al
eerder 'Het nulde hoofdstuk van
deAntilliaanse literatuur. In de

Napa's bij de Amigoe van 1985
en 1986 publiceerde hij al over
diverseaspecten ervan.

IndezeColéDebrotvoordracht
behandelt hij eennog nieteerder
beschreven onderwerp: welk
beeld geeftdeCura§aosche Cou-
rant van denegentiende eeuwse
cultuurin hetalgemeen en de li-
teratuur in het bijzonder? Een
volledige uitgave van 'Hetnulde
hoofdstuk van deAntilliaanse li-
teratuur' is momenteel bij de
drukker en zal binnen afzienba-
re tijd door de Arubaanse uitge-
verij Charuba op de markt wor-
dengebracht.

De voordracht begint om elf
uuren is vrij toegankelijk.

| WILLEMSTAD - Gisterenj"* .. het nieuwekantoor vanAli-
\ LifeInsurance Co.s'"Landhuis GrootKwartier geo-

In het landhuis zullen uU
jndelijk de administratieve afr"*ling en drie agentschappen ge-
ffigd worden. Daarnaast heeftWco nog een kantoor in ColonjappingCentereneen bijPlaza
*%e_ Alico opereert sinds 1953°P Curagao. De maatschappij is

1&specialiseerd inalle soorten le-
-1

Foto: Het voltallig personeel
Alico met algemeen direc-

w, Eduard Figuerado, op de
Weederij helemaalrechts.

TELEVISIE
Het zwartwit tv- toestelbezit is
sterk verminderd. Verder bezit-
ten gezinnen met een maande-
lijks inkomen vanmeer dan2000
gulden, meer dan één kleuren-
tv.

Over het algemen kan gesteld
worden dat deontvangstvan Te-
IeCuragaooverhetgeheleeiland
goed is. Alleen in de regio
Westpunt kan het beeld wat
mindervankwaliteit zijn dan in
deoverige gebieden.

Mensenmeteen lagere(10-lbo)
opleiding kijken relatief gezien
het meest intensief (meer dan
vier uur) naar detelevisie. Men-
sen met een hogere opleiding
(hbo-wo) Jcijken het minst naar
de televisie. Als reden voor dit
verschil wordt onder meer aan-
gehaald dat de laatste groep
haar 'informatie'meer actief(le-
zen, discusiëren)betrekt. De ge-
middelde kijktijd ligt tussen de
één en twee uur per dag.

Inde leeftijds- categorie tot en
met 30 jaarwordthet meest naar
de tv gekeken, gevolgd door de
groepvan 51 jaaren ouder. Maar
ook over de leeftijd verdeeld be-
draagt de gemiddelde kijktijd
één a twee uur.

Zowel naar sexe, leeftijd als
opleiding gemeten, kijkt men
doordeweek eninhetweekeinde
tussen acht en negen uur 's
avonds in meerderheid naar Te-
leCuracao. Met uitzondering
van zaterdag overheerst de Ven-
ezolaanse zender RCTV na ne-
genuur 's avonds hetbeeld volle-
dig.Zowel doordeweek alsinhet
weekeinde overheerst geen en-
kel televisie- stationvöör acht
uur 's avonds hetbeeld.

In alle leeftijdscategoriën
vindt men datTele Curacao te

weinig uren uitzendt. Uit loyali-
teit, cultuurgebondenheid en
enigszins ook uit chauvinisme
wordt er waarde gehecht aan het
nieuwsprogramma van Cura-
sao. Waarhetechter gaat om as-
pecten alspresentatie en kwali-
teit, wordt devoorkeur gegeven
aan het nieuwsprogrammavan
RCTV.

Papiamentu heeftbij de mees-
te ondervraagden de voorkeurals televisietaai. Nederlands
komt opdetweede plaats en metde Engelse taal heeft men de
meeste moeite.

Achtentwintig procent van deondervraagden kijkt minstensdrieóvieruurperdagnaar dete-
levisie en kan in principe gere-
kend worden tot de categorie
zware kijkers.

SATELLIET
Van deondervraagden bezat 5%
een abonnement opTDS. Als be-langrijkste reden voor het ne-
men van een satelliet- aanslui-
ting wordt de continue uitzen-ding(24 uur) van programma's,
speelfilms en nieuwsberichten
genoemd.

Het grootste deel van gezin-
nen met een TDS- abonnement
zitin de inkomens-categorievan
4000guldenenhoger permaand;
80% van de abonnees vindt het
abonnement te duur. Dit komt
omdat er goedkopere alternatie-
ven zijn, zoals de kabeltelevisie
(Bonaire).

VIDEORECORDER
Achtendertig procent van de

ondervraagden in de inko-
mensgroep tot 1000 gulden per
maand,beziteen video-recorder.
Van de gezinnen met een maan-
delijks inkomen boven de 1000
gulden bezit meer dan de helft
een video- apparaat. Overhet al-

gemeen kan men stellen dat het
bezit van video- apparatuur de
laatse jarensterkis toegenomen.
Als hoofdredenen voor het aan-
schaffen van een videorecorder
werden hetgemis aan lokale bio-
scopenen devrije filmselectie in
devideotheken opgegeven.

Verwonderlijk is wel dat de
meeste recorders gebruikt wor-
den om af te spelen en slechts
sporadisch om op te nemen. De
programmering schijnt proble-
men op te leveren. Vooral de
programmering op langere ter-
mijn. De programma's cLie opge-
nomen worden zijn meestal van
de Venezolaanse televisie. Een
simpelere handleiding zou voor
vele bezitters van een video- re-
corder uitkomst bieden om hun
apparaat optimaler te ge-
bruiken.

RADIO
De radio wordt door 78% van

de ondervraagden dagelijks be-
luisterd. Relatief gezien luiste-
ren mensen diejongerzijn dan31
jaaren personen met een lagere
opleiding 's avonds het meest
(meer dan drie uur) naar de
radio.

Tussen zes en negen uur 's
morgens is radiostation Curom
Z- 86 over het algemeen het
meestbeluisterde station.Zowel
naar sexe, leeftijd als opleiding
bestaat er tussen negen en
twaalfuur 's morgens geen una-
nieme voorkeur voor een be-
paaldradiostation.

Tussen twaalf en twee uur 's
middagsis CuromZ-86wederom
favoriet bij de luisteraars. Tus-
sentweeenvier uur'smiddags is
Radio Hoyer I de meest beluis-
terde zender. Ook tussen vier en
zes uur 's middags is dit het ge-
val, alhoewel Radio Caribe dan
devoorkeur geniet bij de onder-
vraagden met een lagere oplei-

ding. Deze voorkeur voor Radio
Caribe blijft ook tussen zes en
acht uur 's avonds voor dezelfde
categorie luisteraars, de overi-
gen schakelen danmeestal over
naar Curom Z- 86.

Tussen acht en tien uur 's
avonds heeft Radio Caribe de
meeste aandacht van de oudere
luisteraars en is Hoyer I lichte-
lijk favoriet bij de overigen.

Radio Kórsou FM is de meest
beluisterde zender vanaf tien
uur 's avonds, vanwege de
nachtuitzending.

Tot zover een indicatie van
wat er zoal uit het kijk- en luis-
ter- onderzoek is gebleken. Het
onderzoeksteam stondonder lei-
dingvan drsDisraël Orphelinen
Dino Daal. Het is debedoeling
dat er op de UNA een onder-
zoekscentrum wordt ingericht,
dat indetoekomst allerlei peilin-
gen en onderzoeken zelfkan lei-den en verrichten, aldus UNA-dekaanRupert Silberie.

Kijk en Luisteronderzoek van UNA
Behoefte aan meer lokale tv

.Willemstad - Ge-deeltelijk in navolging vanJetNOSSticusaWÖ media-
sMerzoek van 1979 werd

vorig jaar door de UNAj*deNOS een kijk- en luiste-ronderzoek gehouden op Cu-
*?ao. De definitieve cijfers
jle*"den gisteren door de on-
'erzoeks- commissie bekend
se_aakt. De cijfers kunnen
?en indicatie geven over hetr_ik- en luistergedrag en te-ens verschaffen zij informa-?e voor het formuleren van
rjj nieuw beleid.

>>, behalve het televisie- station
eleCuragao zijner opheteiland■e 8 radiostations. Bovendien
j^enhier diverse andere ra-
/*°- en televisiestations ontvan-gen worden, met name vanJidshgj._t Venezuela en reedsJ^ge tijd satelliet- televisiesta-gös(TDS)uitdeVS.Ookhetge-
I *Uikvan devideo-recorder is de
*atste jarentoegenomen en

*e,rd bij het onderzoek be-Jokken.
tot !ion<lerzoek na<l ondermeerjryloel:hetidentificerenvan en-
ie'e belangrijke karakteristie-envan de conventionele tv, ab-
j^etv, video- kijkers en radio-
vUlBteraars. Verder het meten
j?0 feitelijk kijk- en luisterge-
ld0- pertijdvak (dagindeling) en

meten van de waarde-P'Jgvan hetpubliek voor deloka-
w in vergelijking met de con-

ventie. Een ander doel was
:J*hetbepalenvandebehoeftenbj. die onder het pu-
Uek leventen aanzienvantven
a<üo.
.Het onderzoek vond plaats
?etbehulp van vraag- gesprek-en met ongeveer 560 willekeu-
?Be personenvan 15 jaaren ov-er aan de hand van een vastera genlijst. Bij het onderzoek

erd het eiland verdeeld over

vier regio's, stad, uitbreiding
stad, West en Oost.

AMIGOE

jof[ Directie en Personeel> illiCO
American Life Insurance Company

Hartelijk Gefeliciteerd
UU ij wensen U goede

zaken en een verzekerde
toekomst in Uw nieuwe

behuizing.
assurantie- en

(g)L adviesbureaukJO o. j, suares n.v.

Ontvangen een compleet _É__. WÊËnieuwe lijn van 'A M

LINGERIE
van het merk 1
i iijbmp BUL _■■___

uit Canada m
verkrijgbaartot metDD cup.
Kom langs bij ?

CARAWARAWEGSB f $Ë
ATT: Uitverkoophoekje

met jurkentot 30% T_fiiPl
P-Un I INvia "^^^

(2% MUZIEKAKADEMIE
presenteert

V^ CENTRO PRO ARTE
de

GROTE LEERLINGEN-
UITVOERING

Datum: zaterdag 18 juni 1988
Aanvang: 19.00 uur
Toegang: fl. 5,— perpersoon
Kaarten verkrijgbaar bij boekhandel Salas., Mensing's Ca-
minada, kassa Centro Pro Arte en Administratie Muzieka-
kademie. .

i

Gratis Licht
om Uw huis, kantoor of waar U wilt

Geen electriciteits rek. jjfcfts
Geen aansluitkosten 2^

Geen onderhoudskosten |
TheWalkLite | I
The PatioLite i I%Binnenkort verkrijgbaar. t

I SB Iflkodemia di Komputer
Information Technology Center

In augustus 1988 gaat de AKADEMIA Dl
KOMPUTER van start met deopleiding

COMMERCIËLE INFORMATIKA
NIEUWE STIJL

a. Basiskennis Infformatika (801 & B02)
(Inclusief introduktie tot wordprocessing,
spreadsheets, databases en computer-
boekhouden)

b. Commercieel Programmeren (POl &
(Inclusief problemsolving in LOTUS 1-2-3dBASE 111 Plus en Dataflex)

c. Systeem Ontwerp (PO5)
ATTENTIE: Personen die in aanmerking wil-
lenkomen voor eenstudiebeurs dienenzich
zo snel mogelijkaan te melden bij de Akade-
mia diKomputer.

Inlichtingenen Inschrijvingen:
Akademia di Komputer
Information Technology Center
Irenelaan 3
Emmastad
Tel.: 73048.

Vn; Vandaag om 5.30zal ereen OPENBAREVERKOOP N
v^ plaatsvinden van een schilderij op linnen geschil- s\
s\\ derd door 100kinderen van Curagao. \

tDeverkoop geschiedl in deWaterfortbogen en notaris N
Alexander zorgt voor het officiële gedeelte. Grupo

\x\ Zjozjoli en dekinderband'Future'zorgen voor het mv-v> zikale gedeelte.
\\ vv\

Vandaag 17junitussen6.00en 7.00uur 's avondsister de officiëleopening van de Mahaai Mini Mali aan nXs
deS.B.N.Doormanweg- hoek S.B.N, van Staveren-

\s\ weg. vX
vsN 'n dezemini-mail zitten o.a.Koala, PetLovers, Trudy's
n\n Dog Grooming, Mami Stop en schoonheidssalon Mar- NSS
v^ tien-
sS\ De muzikale opluistering is in handen van 'The Happy

f Peanute'- I
v> Zaterdag 18 juni van 9.00 uur 's morgens tot 4.00 \\

uur'smiddagsenzondagl9junivan9.ootot3.oois \S|
vx er een OPEN HOUSE bij ARAWAK CLAY PRO-
\Ns DUCTSte Brievengat (Vo Industriepark).
\vs Tijdens dezeopen housekunt ueen rondleiding krijgen Xs

xv door het bedrijf en alle lokale, met de handvervaardig- \

\ de artikelen bewonderen en natuurlijk ook kopen. Om ;

nv^ het geheel nog aantrekkelijker te maken voorzowel de
c\ lokale bevolking als devakantiegangers gevenze uop
v\ deze 2 dagen 10%korting op alle aankopen.

\ Op zaterdag 18 juni presenteert de muziekakade- NS
sNN mie in Centro Pro Arte een GROTE LEERLINGEN SS

UITVOERING.
S^v Hetbegint om 7.00 uur 's avonds. Detoegangsprijs isf.
\vs s'~en5'~en dekaarten zijn verkrijgbaar bij alle boekhandels Ns
sV en bij dekassa van Centro Pro Arte. \
N__ N.Sn Zaterdag 18 juniis ereen grootseVLOOIENMARKT

in het gebouw van Libertas (achter het Be-
Sn stuurskantoor) van 10.00 uur 's morgenstot 4.00 v;
SN uur's middags.
Nv. Bij dezevlooienmarktkunt u voor alles terecht! Artike-w
vn len variërenvan boeken totkleding en de prijzen van f.§N 0,25 tot f. 15,--.

Ë
Zondag 19 juniorganiserenWillemstad Jayceesen x
Sokudi in Landhuis Habaai een Diabetes-lnfodag sX
van 10.00 uur 's morgens tot 4.00 uur 's middags. nn
In hetkadervan decampagne 'Komesalü, bon i balan- sN
sé'wordt deeerste van een serievan 3 Info-dagenge- \
houden. Er zullen verschillende stands zijn waar men
uitgebreid geinformeerd kan worden, dieet artikelen vs

vy kan bekijken en proeven. Daarnaastzullen een diëtiste n\

NsN\ en dr. Paul deWindteen lezing houdenterwijl Live Mv- Ns
\V\s sic zal zorgen voor het feestelijk tintje. De toegang is .n
N§ gratis
NV vVv>s Zondagmorgen 19 juni zal WIM RUTGERS een v
v> voordracht houden getiteld 'OPENBARE VERMA- S
v§. KELIJKHEDEN ZIJN HIER NIET' Cultuur en litera-
W tuur in de Curacaosche Courant 1812-1865. ;X;
Nv Deze voordracht, gehouden in het kader van de Cola sN
\v Debrot lezingen, zal plaatsvinden in de aula van de vs;
\N UNA enbegintom 11.00uur's morgens. Detaal is Ne- S
\x derlandsen de toegang is gratis. _s

twr^pi UITNODIGING Jé3
£_| De Caribbean Medical Foundation organiseertvoor belangstellende medici van Curacao en AA
J Aruba een nascholingscursus over V
7 " HetRode Oog ". j

De lezing wordtgegeven door:Dr. O.P.vanBijsterveld, praktizerend oogarts inhetKoninklijk
Ned. Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht.

\ CURACAO ARUBA JSi Datum : 20junia.s. 22 juni a.s. Ü
kj lokatie : flula v.d. U.N.fl. Auditorium Hospitaal F/
Cf Aanvang : 20.00 uur 20.00 uur T/\]
K-M ___-"! ïX-/^7 Het C.M.F. bestuur heet U van harte welkom. Yv^____/ !
_s___^.
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

i pFrö-s- tot 10 woorden

.^JJ? F. 5,50 Ak
fJ §F Elk woord meer MÈ§Ji)

/// IA UITSLUITEND W__U
/sgK M A CONTANT!

SH__s^_______=__===_sg^l_sljsP^pßj^H^

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

DATSUN NISSAN 280C, bouw-
jaar1982,full equip. + airco; La-
da 1200Stationwagon,bouwjaar
1984. Schonegevelstraat 29.
Tel: 81009.

SIMCA l3OBGT, powerwindow,
prijs ’.1.500,-. Tel.: 672946.

PORCHE SALE: manou
wandmeubel; 2 pers. zitbank;
salontafel; lederen draai-
stoel; Commodore C-64; gre-
nen wandmeubel; 2 pers.bed;
naaimachine; Bosch friezer
220-V; Bosch aut. wasmachi-
ne 220V; National airco 12.000
BTU.Kaya Mamondengue 11.
Tel.: 88774.
MERCURY MARQUIS
Brougham 1983, automatic,
full equipped, in zeer goede
staat, prijs ’.8.500,-. Kaya
Sentebibu 10 na a.s.
woensdag 14.00uur.

ALLES MOET weg. Moderne
huismeubels tegen zeer lage
prijzen. Rooi Catootje 2. Tel.:
75488.

2STOELENa’.250,-; 2stoelen
a ’.100,-; tafel (chr + glas)
’.150,-; 'reezer’ .495,-; bureau
’.90,-; boenmachine ’.115,-;
eetk. set (t+st), 6 st. ’.275,-; 2
tienerkasten (hang + leg) è
’.150,-; bed + matras + 4 la-
denkastje ’.375,-;tweehouten
bedden + matras è ’.275,-; bu-
reautje ’.35,-; Fan ’.40,-; tapij-
ten ’.65,- + ’.90,-. Inf. tel.:
89263.
DOBERMAN PUPPIES
’.200,- p.s. Zwaluweg7.
LADA 21011981, bel. tot eind
'88, keuring tot 1990, ’.2.200,-.
Tel.: 79995.

SURFPLANK 'TIGA Jibe*,
complete semi sinker 4,7 m 2,

sail 'Nail. Tel.: 88504.

SUZUKI VAN,hoog dak, sun-
roof, bullbar, verstralers;
surfplank Wayler Breeze;
koelkast; vrieskast. Tel.:
75576.

STEREO APPARATUUR;
racefiets; z/w tv; boeken;
speelgoed en nog veel meer.
Tel.: 370325.

HALFRAS ROTWEILERS
’.300,-; Lada ’.870,-; Celeste
’.1.700,-. Tel.: 89722.
ASSORTEMENT OUDE
meubelsenCur. antiek.Zat. +
zon. 10amtot7 pm.Boerhaav-
estraat 1.

TERREIN TE Janthiel-Oost
Tel.: 616784.

BANKSTEL, JEAN de Bou-
vrie, 3 zits + 2 zits + hoekele-
ment, ’.4.000,-en wollen tapijt
in mondriaandesign ’.1.250,-
Tel.: 77030.
PORCHSALE: DAIHATSU
Jeep 1983, motorisch prima,
carrosserie moet opgeknapt,
’.5.500,-; kleuren televisie
’.250,-; gasstel ’.75,-; gordij-
nen en meer. Janthiel-Oost
177. Tel.: 675816.

SUBARUIBOOGLF, 5versnel-
lingen 1982, slechts75.000km,
in excellente staat, fully equi-
ped, ’.7.000,-. Tel.: 648846.
DODGEDART 1983,airco,ra-
dio-cass., prijs ’.7.400,-. Tel.:
676760 na zessen.

WEGENS VERTREK: Mazda
323, bouwjaar 1984, ’.6.500,-.
Kaya Moises 22(Abrahamsz).

IVW VAN/BUS, bj. '82, rijdt
prima, vr-pr ’.2.600,-; Cutlass
Supreme Brougham, 2 drs.,
aut, airco,bj '83,Lz.g.st, vr-pr
’.9.800,-, financiering moge-
lijk. Te bevragen: Brokopon-

dostraat50 (Muizenberg).

GEBRUIKTE BEKISTEN
multiplexplaten om een be-
tonvloer tegieten. Tel.:626997
(de hele dagbereikbaar).

AANGEBODEN GOED on-
derhouden gemeubileerd
woonhuis, Snipweg 20, met 4
slaapkamers en2badkamers,
voor NA’.1.700,- per maand,
inclusief schoonmaakster.
Tel.: 76861 (Chris Winkel)/
613075 (Lio Capriles).

MODERN ONGEMEUBI-
LEERD woonhuis te Kaya
Mahuma, 3 slaapkamers met
ingebouwdekasten, 3 badka-
mers, overdekte garage, stu-
deerkamer, werkterras,
huurprijs permaand ’.1.500,-.
Verderinformatie tel.: 73629.

LERAAR UIT Nederland,
blijft voor langere tijd hier,
zoekt huis in rustige buurt,
huurprijs tot ’.500,-. Tel.:
624005.
3 SLAAPK. WONING, afge-
slotentuin, omgeving Salina/
Jongbloed,prijsindicatie
’.300,- /’.500,-. Tel.: 613668/
70287.

Z.S.M. WONING inrustige
buurt. Tel.: 674511.
■ 1.. i. ■■■■- i ii

T Vaderdag" *1
Special )

' Hemden, pantalons en 6
pyama's voor de ]

'I helft van deprijs l
La Indiana N.V. ]

[ Hendrikplein 11 $

OFFSHORE COMPANY SEEKS
FOR IMMEDIATEEMPLOYMENT

YOUNG MAN
having solid experience with IBM P.C./Lotus 1-2-3 and
someknowledge of accounting.

*N Write to nr. 28, Amigoe, Curagao. [

TE HUURGEVRAAGD
WOONHUIS
(ongemeubileerd)

met minimaal twee slaapkamers oprustige en goede
stand

Aanbiedingen via telefoon
611011

(tijdenskantooruren)

-_-__.____-_____.-_-_ i
_____________

WE ARE STILL LOOKING
FOR OUR DOG "MAK"

Black and tan, smooth hair, male
Dachshund, missing since June
3rd, 1988from Jan Sofat.
We would greatly appreciateany in-
formation regarding his whereabout
or fate.
Reward offered for his safe re-
turn.
Telephone: 671285 or 371020.

DAME ZOEKT werk, 3x tot 5
keer perweek. Tel: 73224.

GEZOCHT: NETTE werkster
voor 1 of 2 ochtenden per
week, omgeving JanBoos.
Tel.: 676428.

JONG NEDERLANDS stel
zoekt oppashuis, ±21/7-
-15/8.Tel.: 674511.

PRACHTIGE RIJPONY met
zadel etc., merrie schimmel, 7
jaar, zeer mak. Tel.: 23520 na
17.00uur.

PORCHSALE O.A. gasfor-
nuis (Philips); ijskast (Phi-
lips); plafondfan; gordijnen;
lampen; televisiemast; spie-
gels; tafels; rioolpomp en
planten. Op zaterdag 18 juni
van 10.00 tot 16.00 uur: Sco-
petstraat 7. Tel.: 34490.

GEZOCHT kaartliefhebbers
b.v.k.rikken ofklaverjassen.
Fam. Geubbels, Galileistraat
2. Oranjestad.

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

Zaterdag - zondag
9.00-14.00 uur

El Salvadorweg 5 .
S* i ï " ï "jk
* TE HUUR:

\ ncü__f%],

, T.V.'s, " J
■_____Bg^ïj^^^^~ \___^^^ A i

# VIDEO'S "
Schottegatweg Oost 36

Tel.: 79785-79787 _

Bij aankoop van Uw o^_____h,
Vaderdagkado É^ pHt

voor ’.50.-of meer *ÊtL :h£_w
V l___y T-. _____________ ____F

ontvangt U een %^ÊÊw
leuke verrassing^^^i^V

rd^/Nii| )_i\ , Rk" KI. ? Y__>\ lI-_SSPENHA^ V%> Wi'_ .__ff\i>unda ■Car- Hotel I*?
__H________M____________________________F

TEKOOP AANGEBODEN
z.g.a.n. Bromfiets,

Yamaha,
4speed., Tel. 72363 (thuis)

\J79653 (kantoor)

GEVRAAGD
NAAIWERK

gordijnen, verstelwerk, be-
kleden van kussens, over-
trekken van lampekappen,
enz.

Tfn.:615970
Diaconale naaigroep

Tamarijn
.^M^^^%^»^o^»»__^_»^-*-%-*-^-^^^^^^_^_i*_i .» i—■ i

j CLIMA CARS

LAÜTO AIRCONDmOMNG - IHérstTA - Tel. 672059 Sta.
»'V____^W_»_»_''«.r- *i_yw«WW>*l^^^^

._£.

.-3P&_\_^_^^R./_§!> ® §

GaalUopvakantklTijnl
Waarbreng <hnUw/hj/s.
dttrennaarhel dieren,
ptnsionophdteielH

[BESCHERMING
(m) maduro

Winkelcentrum Colon, Rio Canario, Fokkerweg en Punda
Wij hebben hetbestevoor deliefsteVader van deWereld uitgezocht, grote keus in:

LUXE LEDEREN SLIPPERS, SANDALEN, MUILEN,
ACTETASSEN, POLSTASSEN, PORTEMONNEES, ETC.

en niet te vergeten onze veelgevraagde nylon en katoenen sokken.

Pip Zoekt U een goedeen mooie
Body shaper

Ét ■ JI net merkvoor u
B i Verkrijgbaar bij:

V sufisa
||) KamindaElèktrishèn-Tel.: 53540

Mgr. P.l. Verriet Instituut
vraagt

ONGEMEUBILEERD HUIS
TEHUUR

Minimaal 2 slaapkamers
in een rustige buurt

Aanbiedingen: tel.: 81728/81344
(tot 17.00 uur)

V^ ; -I_, __. _ t/o Industriepark z/n-BrievengatcAraWak_ Clay eproducts Tel.: 77658
2 decorativeö ,*

\ __. / OPEN HOUSE
'!i Speciaal voor vakantiegangers of als U gasten krijgt
j uit het buitenland.
! Tijdens deOpen House

10%KORTING opalies

! Zaterdag 18 junivan 9-4 uur
Zondag 19 junivan 9-3 uur

ALS UEEN
PHILIPSKUNT
KOPEN VOOR
DEZE PRIJS,

HOEFT U NIET
VERDERMEER

TEZOEKEN!
51 r S
S VANAF: I
1 Fl. 495.- I
lil L ~--i \
HLJJsjJß_|__iij ''"'riTHm

1. kleuren TV fl. 495.-
-20"kleurenTV fl. 699.-
-20"klaurenTVmetafstandsbediening fl. 875.-
-20"slereo kleuren TV mat

afstandsbediening fl. 1.250.--m PHILIPS

WE^B^.9y___|FLfgr. IKANT

Voor al Uw spuitwerk, zoals
stoelen, tafels, ijskast, au-
to's, kasten enz.
Bel maar op tel. 626617 na 5
uur of 55957 vanaf half tien- 's morgens de hele week
verder.

Vraag naar MR MARTINA

TA BENDE UN KAS I
NaGato I

2teras,2kamber, I
1w.c,

1kushina, 1 sala
Inf. Tel. 89303 J

I ,TE KOOP AANGEBODEN j
Z2B'IROC PARTI' I9B6
Full loaded - kleur rood
Voor serieuze geinteres-
seerden: financie*
ringsmogelijkheden.
Tel: 676338

|^^pEePH__r^a
Bloempot

Uwfoto-totaalzaak voor

— Ontwikkelen en afdrukken
van Uw fotorolletje— Pas-foto's & Studio-foto's— Groot assortiment in foto-
artikelen.

Bloempot ShoppingCenter

TE HUUR
GEVRAAGD

Ongemeubileerd
woonhuis

Liefst omgeving Nieuwe
Haven

Huur ±’ 800 —
Inf.: 616386 -616243-

RUM
SAN

PABLO
ZEER BEVREDIGEND

— —1-1 ■

SInternationale verhuizers en verschepers

IMTERSTERO
Dokweg z/n, achterMaduro Plaza - Curacao, N.A.
Tel.: 70140 — Fax 70141-

Participant in organizationsof
worldwide selected movingcompanies.

WANTED:
UNFURNISHED 2-3 BEDROOM HOUSE

Spanish Waters, Jan Thiel, Port Marie, etc. 12 months from
July '88. Quiet Tenant.

Contact: Parisius, phone 611830. j

Kom naar Pund^
Weerbinnen nieuwe

figßL "Fisher Price"
llilfaf Ook binnen een kollektie w|3
TO^ moderne horloges lïfii

<BestRates from

PUERTO RICO
Please contact:

2&JF Caribbean Cargo Services N.V.
V-3 tel.: 672588/671566 fax.: 674366 '.

KPM&K\yn\/e\d Peat Grootens
Accountants

ANTILLIANS STUDYING
ACCOUNTING IN THE U.S.A.

KPMG Klynveld Peat Grootens is the local
accounting firm member of KPMG. In the U.S.A.
the KPMG accounting firm is Peat Marwick.

We are interested in recruiting outstanding
Antillians who are pursuing an accounting
education in the U.S.A. and who might wish
to have a career in public accounting as
Certified Public Accountants.
Qualifying persons are invited to phone (orwrite to) Antony Owers (partner), Saul Sucharor Eithel Vriend to tell us about yourself and
maybe make an appointment for a meeting.

KPMG Klynveld Peat Grootens
P.O. Box 713
Curagao
Phone 73511



AGENDA BONAIRE
_|J»WWP«P_W__B___»W____— —>■^_s

POLITIE: 8000
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL:8900
LANDFILL teLagoen: maandagt/m vrijdag
"an 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
"W; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK'openingstijdenvoor hetpubliek)
baandag en donderdag van 14.00-18.00
ü . dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
*Öensdag van 14.00-19.00uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
«Ukken 16.30 uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond19.30uur - Hotel[Bonaire.
«wis: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum TerraCorra.
"wtary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:°8.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
Pend.

[JUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
""ervan gelieve contact opte nemen met da
■">*rRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
.opend opvrijdagvan 20.00-24.00 uur; za-terdagvan 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
«uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dagvan de maand van 10.00-12.00 uur te
Rincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
'jaireaanse schelpenen koraal; open vandinsdag t/mvrijdag van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.
i-W: openingstijden slachthuis maan-
dagt /mwoensdagvan07.00-12.00/13.00--16.00 uur en donderdag en vrijdag van
°6.00-11.00/11.30-14.30 uur.
(17 juni)
STUDIE-INFORMATIEDAG: 19.00uurvoor<te ouders met kinderen die op Curagao
Daan studeren - aulaSGB.
[18 juni)
Kinderarts dr muskiet: vanaf 09.00
"Ur spreekuur bij gouvernementsarts Henk
Welvaart.

■■KerkdienstenjBint BernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00
.r.

) Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00: Uur
MidovicuskerkRincon:
dagelijks, ookzondag, 19.30uur.

INITIATIEFNEMER GELOOFT IN PROJECT
Sieverding: geen malversaties met geleendgeld
Aandeelhouders Bonil trachten
zaak in der minne te schikken

KRALENDIJK — Het faillissement van Lagun Villas
- welke maatschappij die op Sorobon een hotel project

wildeopzettenendaarookmeer daneen miljoen gulden
instopte, veroorzaakte doorverschillenderedenen ook
hetfaillissement vanBonilLand Development nv, die in
1977werdopgerichtLagun Villaswerd infeite nooit ge-
opend, omdat de aansluiting op het elektriciteits- net
ontbrak.De 175.000 geleendeguldensvan deAntilliaan-
se Ontwikkelings- banklekenverdwenen. Grootsteaan-
deelhoudervanBonil n.v. GeorgeSieverding zegtechter
dat er niets is verdwenen. Insinuaties in dierichting
wijsthij danook volledigvan dehand.

In een exclusiefinterview dat
deAmigoe mocht hebben met de
uitNederland opBonairegearri-
veerde George Sieverding, een
vande directeurenvan deNeder-
landse b.v. De situatie op dit
ogenblik is, datzowel Lagun Vil-
las alsBonil Land Development
n.v. op4februari van ditjaaron-
derde hamergingen.Lagun Vil-
las is inderdaad inmiddels ver-
kocht, maar over het faillisse-
ment van Bonil Land Develop-
ment n.v. wordt nog steeds ge-
sproken. Curator Bertie Braam
jr.en George Sieverding een mo-
dustekunnenvinden, waardoor
de schuldeisers de hun toeko-
mende gelden kunnen krijgen,
terwijl zowel voor de toekomst
van Bonaire als voor de eigen

Sortemonnee van de drie aan-
eelhouders van Bonaire Land

Development n.v. hët faillisse-
ment mogelijk ingetrokken kan
worden. Feit is wel, dat de activa
van Bonil volgens George Sie-
verding veruit gaan boven de
schulden waarop het faillisse-
ment is aangevraagd. Het pro-
bleem datnuspeelt is hoe op een
vlotte en redelijke manier de
tachtig ha grond aan deman ge-
bracht kunnen worden — of een
gedeelte daarvan — zodat de
schulden betaald kunnen
worden.

OPGEKOCHT
AanLagun Villas, datmeestal

in een adem wordtgenoemd met
Bonil land Development—maar
tenonrechte —, is weinigmeerte
doen. Het schildersbedrijf Sam-
beek uitCuragao samenmet eni-
ge andere geïnteresseerden on-

derwie de broer van George Sie-
verding, de opBonaire wonende
architect en aannemer Anton
Sieverding hebben dereeds ge-
bouwde kamers van Lagun Vil-
las voor een — uiterst — lage
prijsopgekocht.

Op donderdag 4 februari leek
het einde gekomen te zijn van
een in opzet aantrekkelijk pro-
jectwaarvele dingenzijnfout ge-
faan, waar de aandeelhouders

oor onderlinge ruzies elkaarhet leven moeilijk maakten en
waar tenslotte drie aandeelhou-
ders, namelijk deherenG.G. Sie-
verding en J.J. Cogh als direc-
teuren van de Nijmeegse ven-
nootschap G.G. Sieverding b.v.
en de erven Dave Fishman
tenslotte met de brokkenbleven
zitten.

OPZET
Opeenvan demooisteplekken

vanBonaire,waar overigensook
in 1968 het Sorobon hotel was
mislukt, werd doorLagun Villas
een time- sharing project gelan-
ceerd. Daarvoor werd door een
drietal vennoten een stuk ter-
rein gekochtvanBonil Land De-
velopmentnv. diealin 1979rond
tachtig ha vanSorobon in eigen-
dom had gekregen. Zegt George
Sieverding: "Bonil wilde in 1982
Lacbaai gaan ontwikkelen. Het
was dus zaak om aandeelhou-
ders aan te trekken en de opzet
was een heel serieuze zaak. In
principe zouden particulieren
dieaan het time- sharingproject
deelnemen voor definaftcien zor-
gen, maar later werd besloten
om ook aandeelhouders aan te
trekken. Hoewel er in eerste op-

zetvan eensucces gesprokennon
worden,liepenertoch een aantalzakenmis .

Een van de belangrijkste za-
ken was de aansluiting van wa-
teren electriciteitvoorhet time-
sharingprqject, datdoorzijn lig-
gingte Sorobon een tamelijk du-
re infrastruktuur gepresenteerd
kreeg. Afspraken waren trou-
wens ook niet geheel duidelijk,
want van de toenmalige verte-
genwoordiger van Lagun Villas
op Bonaire was te horen, dat de
overheid bereid wasvoor deaan-
sluitingenzorg tedragen,terwijl
er van die zijde envan WEB n.v.
ontkend werd datdit ophunkos-
ten zou gebeuren. In 1983kwam
er inderdaadop initiatiefvan hetjuiste gekozenPDB bestuur een
aansluiting voor water. Deelectriciteit liet opzich wachten,omdat daarvoor350.000 gulden
nodig was, die voor dehelft be-taald zou worden door het WEB
en voor de helft door Lagun
Villas.

Sieverding: "Het wilde dus
niet opschieten. Het gevolg was
dat de uitgaven bleven door-
gaan, terwijl de aandeelhouders
echter de inkomsten zagen
stagneren. Hoewel er een reser-
ve was van enkele miljoenen,
bleek dat er enkele malen op-
nieuw geïnvesteerd moest wor-
den. Er was tenslotte moeilijk
nog een nieuwe investeerder te
vinden".

VERWAARLOOSD
In feite kwam het erop neer,

dat het Lagun Villas project,
waarvan de eerste fase reeds
klaar was, gestopt werd. Af en
toe waser weer eenwatopleven-
de belangstelling en het was
steeds Sieverding die trachtte
om nieuwe aandeelhouders te
vinden om eeninwezengoed pro-
jectuiteindelijk toteen goedein-
de te brengen. Dat kon echter
niet zonder dat Lagun Villas
werd aangeslotenophet net van
hetWater- enEnergiebedrijfBo-
naire (WEB n.v.) die dat ten ene
maleweigerde tenzij de 175.000
gulden die van de Ontwikke-
lings- bank van de Nederlandse

Antillen (OBNA) werd geleend
ook inderdaad gebruikt zou wor-
den voor de aanleg van het
electriciteits- net.

Over die 175.000 gulden heb-
ben zich wel wat indianen- ver-
halen verspreid aldus George
Sieverding, diezelfs dooreenvan
devroegere aandeelhouders van
Bonil, deBelgische juristdrWimVandermeuïen van Eurhaven
Real Estate Holding A.G. werd
beschuldigd de gelden deelsvoor
andere doeleinden te nebben
aangewend, deels ineigenzak te
hebben gestoken.

NIETS VREEMDS
George Sieverding: "Dat geld

isnatuurlijk nietverdwenen. De
curatoren hebben een overzicht
van de uitgaven. Aan het finan-
ciële verloop is niets vreemds.
Het geld datvan de Ontwikke-
lingsbank werd geleend, werd
uitge2et op een Zwitsersebank.
Wekonden bij deABN geenren-
tekrijgen en in Zwitserland was
men bereid ruim zeven procent
aan rente uit te keren. Boven-
dien ishet voor geenenkelonder-
nemer slecht om een Zwitserse
bankrekening te hebben, want
dat geeft tenslotte vertrouwen.
Ineerste instantie werd van het
geleende bedrag ’1 66.345,- te-
rugbetaald. Daarnawerd eenbe-
drag van rond de ’1 26.000,- be-
steedaan de aanschafvan scha-
kelkasten en de installatie daar-
van. Van hetgeld dat toen over-
bleef zijn diverse kosten be-
taald".

Met nadruk stelt George Sie-
verding, datniet alleen gewerkt
is met geld van de Ontwikke-
lings- bank, maar dat daarnaast
nog eens 150.000 gulden is be-
steed. Daarvan staan de afreke-
ningen op het papier. De drie
aandeelhouders aldus Siever-
dinghebben infeitenimmergeld
getrokken uit het project. Toch
werden er verschillende reizen
ondernomen —meestal van Ne-
derlandnaar deAntillen—en de
aandeelhouders konden hun
kosten vergoed krijgen. Vooral
Sieverdingb.v. had vele kosten
gemaakt dievanBonil Land De-

velopment teruggevorderd wer-
deh. Dat echter maakte hetvoor
de buitenstaander aannemen-
lijk, dat Sieverding een slaatje
zou slaanuit de geleendegelden.

Sieverding: "Het was gewoon
een zakelijke transactie, er was
een schriftelijke afspraak datde
Trust en Sieverding b.v. bij de
verkoop van Bonil telkens tien
procent commissie zouden ont-
vangen, in december1984waser
een commissie- betaling van
49.000 dollar.Dat was deeindfa-
sewaarin dedirectievan Siever-
ding b.v. dit bedrag wegens
grondwerk te goed had van Bo-
nil. Het was een gewone vorde-
ring diebetaald moest worden".

Deze commissie- gelden zijn
bij de curatoren dan ook gewoon
bekend. Ook dat deze betaald
werden van het Zwitserse te-
goed.Dat was een logische zaak,

aldusSieverdingdiedaarsamen
met detweede directeurvan Sie-
verdingb.v. deheer Coghvoor in
aanmerkingkwam.

GEORGE SIEVERDING... veel geinvesteerd...

Pittige gesprekken in verschiet over extra steun Antillen
WILLEMSTAD / DEN

HAAG — De onderhandelin-gen, dieeen Antilliaanserege-
Hngs- delegatie onder leiding
£an premier Maria Liberia-{Jeters vanafmaandag inDenHaag zal voeren, zullen niet
*e_voudig zijn.Dat is dealge-mene indruk in politieke en
jjtabtelijke kringen in zowel
**en Haag als Willemstad. Ld-

Peters gaat met deNe-
derlandse regering praten
°Ver omvangrijke bedragen
*« begrotingssteun voor deStillen.. De vorige Antilliaanse rege-

van premier Martina had,
vjak voor haarval in maart, bij
yederland een verzoek inge-
vend voor een bedrag van 285
?*Üioen tot 1992.Het gevraagde
j-.drag zou nodig zijn om de
pOdsbegrotingen dievanhet ei-
phd Curacao weer in evenwichtpbrengen. Het nieuwekabinet-

Petersheefthetverzoek
285 miljoen gehandhaafd,

?aar aangekondigd het op on-derdelen te zullen wijzigen, om
£et saneringsproces, dataanhet

ten grondslag ligt "hu-jjjaner"te laten verlopen, aldus
verslag van hetANP.

~ Het verzoek om extra begro-
'ügssteun is onderbouwd met
jannenvoor een verregaande
geringvan hetoverheictsappa-J^t,ontslagvoor eenkwart van
'e ambtenaren, bezuinigingen
** een pakket stimulerings-

maatregelen voor de économie.
'M9BB zouden circa 1.400
r^btenaren moeten afvloeien,

ruim vierhonderd inj*et onderwijs.De afgelopentwee

** hebben alruim 1.500 men-
£& de overheidsdiensten verla-
j*ftvia een wachtgeldregeling of, .tuuriijk verloop. Bovendien

"eHnen deambtenarenalenkele
JjJ'en geen periodieke verhogin-
jr&meer en zyn prijscompensa-
_r en vakantie- uitkeringen af--Beschaft.eschaft.

VOORWAARDEN
ttet drastische saneringsplan

j>*aéén van de voorwaarden die
heeft gesteld alvo-

_i_ kon worden over
j'tfasteun. Vorig jaarvroegen
* Antillen nog om vijfmiljoen

maar dat verzoek was
eigens DeKoning onvoldoende.^erbouwd en werd daaromJ*t in behandeling genomen
°°f de Nederlandseregering.

v hoewel het gevraagde bedrag
. vijf miljoen nu is terugge-racht naar 285 miljoen ver-

wachten ingewijden in Den
Haag dat ook dat bedrag niet
haalbaar zal blijken. Temeer
niet omdat een belangrijk deel
van de geldengevonden zal moe-
ten worden buiten debegroting
van hetKabinet Nederlands-
Antilliaanse en Arubaanse Za-
ken (KABNA) en derhalve de
goedkeurignodigis vanminister
OnnoRuding vanFinanciën.

Welk bedrag deAntillen wel
kunnen verwachten, is niet be-
kend, maar in ambtelijke kring
is wel eens hetbedrag van onge-
veer 150 miljoen Nederlandse
guldengenoemd. "Metmijkan je
altijdzaken doen, metmijncolle-
gavan Financiënligt datwatan-
ders, die is pas echt taai", aldus
DeKoning vorig jaar tegenover
Antilliaanse journalisten toen
die hem vroegenwaarom Neder-
land zo moeilijk doetover hetge-
ven van extra hulp.

regering in hetoorspronkelijke
plan van hetkabinet-Martina
wil aanbrengen. Veel duidelijk-
heid daaroverbestaat overigens
niet, in Willemstad noch in Den
Haag. De nieuweregering heeft
geen exacte becijfering van de
consequenties van de verande-
ringen. Slechts is meegedeeld,
dat men binnen het "raamwerk
van cijfers" wilblijven, datdevo-
rige regering heeft gepresen-
teerd. -

PITTIG
Aan zowel Antilliaanse als

Nederlandse kant wordt ver-
wacht, dat de komende onder-
handelingen "enkele pittige dis-
cussies" zullen opleveren. Ne-
derland zal, zo verluidt ingezag-
hebbende kringen, niet zomaar
geld ter beschikking stellen. Zo
er een bedraguit deonderhande-
lingen komt rollen, zal het bij
stukjes en beetjes worden gege-
ven en bovendien worden gekop-
peld aan een "strak tijdpad en
ijkpunten" om devoortgang van
het saneringsproces te controle-
ren. "We gaan geen geld in een
bodemloze put gooien", zo wordt
in Den Haag gezegd.

Van Nederlandse kant zal
diepgaand worden ingegaan op
de wijzigingen die de nieuwe

HUMANER
Dit ontlokte de ex-premier

Martina de opmerking, dat het
verschil tussen de nieuwerege-
ring en dievan hem"hetverschil
is tussen Pepsi Cola en Coca Co-
la". Liberia- Peters zei bij haar
aantreden dat ze het sanerings-
proces in tegenstelling tot de vo-
rige regering "humaner" wil la-
ten verlopen. Daarom wil zij
eerst de "onproduktieve"
ambtenarenafvloeien, terwijl de
overige werknemers kunnen
opteren voor een uitkering in-
eens ofvoor een wachtgeldrege-
ling. Als datnog niethelpt, sluit
ookzijgedwongenontslagenniet
uit alsmede deinvoeringvaneen
zogeheten "solidariteits- hef-
fing" voor ambtenaren.De hoog-
te van dezeheffing hangtaf van
het aantal ambtenaren, dat in-
tussen vrijwillig is afgevloeid.

Maarhet is juist deze onzeker-
heid over de solidariteits- hef-
fing, de hoogste daarvan en de
cijfermatige ondergrond daar-
voor, die een belemmering kan
vormen voor eenpositief resul-
taatvan degesprekken. Aan Ne-
derlandse kant is men zeer be-
duchtvoor "gaten" in deplannen
waardoor het eindresultaat —

evenwichtige begrotingen in
1992 —niet wordt bereikt en er
opnieuw om hulp zal worden
aangeklopt.

De Antilliaanse regering zal
ongetwijfeld ook worden ge-
vraagd naar de plannen ter sti-
mulering van de economie. Het
vorige kabinet wilde 10.000
nieuwe banen creëren inzes jaar
tijd, door onder meer de toeris-
tensector uit tebreiden, de infra-
structuur te verbeteren en het
opbouwen vaneigen industrieën
door middel van marktbescher-
ming.

ACCENTEN
De huidigeregering wil deac-

centen echter verleggen en wil
onder meer het marktbescher-
mings-beleid ombuigen.De An-
tilliaanse minister van Econo-
mische Zaken, Chucho Smits,
vertoefde de afgelopen dagen in
Nederland om alvast meer dui-
delijkheidte gevenaanzijncolle-
gaeRudolf deKorte en De Ko-
ning.

Den Haag zal ongetwijfeld in-
stemmen met de ombuiging van
het marktbeschermings-beleid,
omdat men er vanmening is dat
dit beleid slechts kostenverho-
gen werkten geen grote aantal-
len arbeidsplaatsen schept. Een
concreetbeleid om arbeidsplaat-
sen te creëren heeft de nieuwe
Antilliaanse regering nog niet

bekend gemaakt, maar aange-
nomenwordt, dat ook op dat ter-
rein het beleid van de vorige
regering in grote lijnen zal wor-
dengevolgd.

Tenslotte zal van de Antilli-
aanseregeringgevraagdworden
naar draagvlak van de maatre-
gelen en het te voeren beleid.
Een economische missie uit Ne-
derland verklaarde eerder dit
jaar, dat "brede politie en maat-
schappelijke steun" voor de
saneringnodig is om "indruk" te
maken in Nederland. "Dat geeft
Nederland de zekerheid, dat er
geenveranderingkomt in beleid
als er bijvoorbeeld nieuwe ver-
kiezingen wordengehouden", al-
dus de delegatie. De delegatie
dronger bijdeAntilliaanse rege-
ring verder op aanhetgeraamde
tekort op debegroting van 1988
(105 miyoen Antilliaans) verder
terug te dringen met eigen be-
sparingen.

Steun van de oppositie zal de
regering welkrijgen, maar dein-
voeringvan deSolidariteits- hef-
fing of andere belastingverho-
gingenzullen opgrootverzetvan
ac sociale partners stuiten. Het
merendeel van devakbeweging
heeft deinvoering van desolida-
riteits- heffing al afgewezen en
hetbedrijfsleven wil geen maat-
regelen die kostenverhogend
kunnen zijn voor de concurren-
tie- positie van deAntillen.

BONIL
Hetprobleem voorBonil Land

Development begon met de pro-
blemenrond Lagun Villas. Daar
zat Bonil voor tien procent in.
Menwasechter laksin dereactie
enbovendien wilden de aandeel-
houders geen geld meer optafel
leggen. Tenslottebleek eenzeke-
re Dirk van derBroeckuitBelgië
bereid om geld in het geheel te
steken, maar eiste wel dat Sie-
verding zijn aandelen voor hon-
derdduizend dollaraan Van der
Broeck van de hand zou doen.
Daar voelde Sieverding echter
niet veel voor aangezien hij al
tien jaaraan het project had ge-
werkt. Hij gelooft trouwens nog
steedsinBonil en meentnogmo-
gelijkheden te zien om de zaak
tot een goed eind te brengen.
Daarvoor is hij vandaag — vrij-
dag—metcurator BertieBraam
weer in deze zaak gedoken. De
enige oplossing voor de drie ge-
noemde aandeelhouders zal zijn
dat schuldeiser AlgemeneBank
Nederland (ABN) en de Neder-
landse Antilliaanse Ontwikke-
lingsbank samen met Gambri-
nus Holding op Curasao over-
tuigd zullen raken van de goede
wilvan Sieverding. Hij doeter in
ieder geval alles aan en ver-
bloemt daarbij geenszins dat hij
persoonlijk en de twee andere
aandeelhouders er voordeel bij
zullen hebben wanneer Bonil
Land Development die al zoveel
geinvesteerd heeft, het voordeel
van detwijfel zalkrijgen.

-— .

fif PSv\ wateren
(Ir 7j) ENERGIEBEDRIJF
\^J^7 BONAIRE N.V.

heeft op korte termijn plaatsingsmogelijkheid
vooreen:

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER(STER)
met— opleiding Praktijkdiploma Boekhouden— enige ervaring met geautomatiseerde

boekhouding— zelfstandig in teamverband kunnenwerken.
Schriftelijke sollicitaties ie zenden aan

W.E.B. Bonaire N.V.
Kaya Prinses Marie 6

Bonaire, N.A.
T.a.v.: Dhr. I. Luyando

Bent U NACHTBLIND?
Problemen met autorijden in het donker?

Voor informatie over de

JURIDISCHE ASPECTEN

van dit probleem, schrijf naar
antwoordnummer BK POSTBUS
122 te Bonaire.

Uw brief wordt beantwoord.
_^_^_^_^_^_^_^_m_^* ■ ■
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>y stocknwket <<

______ TODAY JUNE 17, 1988.
Aegon 82,30 KLM 35,90■ Ahold 76,20 Meneba —.—

119,30 Philips 30^00Cred.Lyon. 47.50 Kcyal Dutch 229,00Fokker 25,00 Ttelegraaf 275,00Gist.Broc. 33,00 Unilever 108,10Heineken 137, 80 Uxjex 258/30
NEW YORK STOCK EXCHANGE JUNE 16,1988.

Abbott Labs. 45 1/8
_

1/2 IBM ' ,, 7 , /8
_ , _

/8American Exp. 26 . j UT $_J %\Apache 7 3/8
_

1/8 Johnson &J. 80 i/s
_ , 5/0ftn.__.» Tel 26 5/8 - 5/8 McKesson 33 )% _l |^

00 75 7/8 - 1 1/8 Merck & Co. 55 {,_ _, /?
Anheuser B. 31 3/4 _ 5/8 Minnesota Mng 63 /o .\ Vl
Becton Dick. 53 1/4 - 5/8 Mcfcü Corp. "5 YZ . J
Campbell S. 25 s> B

_ 3^ kbnsanto £7 J/2 - l,_*W*~ 24 3/4- 1/2 N^Corp. %\% + $Citicorp 23 - 7/8 ___ .South. 27 1/2 - i/lCocaCola 37 7/8 - 7/8 HEG Indus. 44 \?2 _ l*
ï^?f _. 39 + V 4 Hl^^ Ind. 21 1/2 - 1/8Digital Ej. 110 5/8 _

2 1/4 Placer DJ_. 13 3/4 _ 1/8Dupont 39
_

3/8 torttrcp Corp. 29 5/8 - 5/8East.Kbdak 44 1/2
_

3/8 Pac.Pirst Fin.l 4 - 1/8?XXD" 45 3/4 - 7/8 Pfizer 51 3/4 - 1 1/4Fxggle 'A' 71 _
1/2 Phelps Dodge 44 1/8 - 3/4Ford 5 2 !/8

_
1 Philip Morris 8 3

_
j 1/4Z1"* 21 1/2 unch Quaker 45 3/4 _
j 1/2Genl.Electr. 43 1/4

_
1/4 rjr Nabisco 46 7/8 - 1 1/4Genl .Motors 79

_
l I/8 Sara lee 37 5/8 - 1 1/2Gulf & Pfest. 43

_
5/8 Shell Trp.Tr. 76 i/8 - 1Hecla Mng. 15 5/8 y,^ Southern U. 5 3/4

_
1/8Hilton 95 1/2 - 1 7/B Unisys 35 7/8

_
! :/8Hcmestake Mng, 15 5/8

_
3/8 Unocal 36 3/8 - i/2

DCW JCNES
Irriustrials 2.094,24 - 37,00Transportation 865,89 - 14,00REUTER.
CTOSIH3 MARKET CC-MENT JUNE 16, 1988.______ AND TRIPLE EXPIRATION C__ERNS EXPIRATION CCMBINH. TOPRESSURE STOCKS BROADLY AND SHARPLY LOWER AS THE DJIA CLOSH.DCWN 39.16 AT 2094,24 ON INCREASED UNDISTCRTED VOLUME CF 161 5MIL SHARES.

gpö] MADIJKO & ( IJIUKLS BANK NXX^iQ INVESTMENT DEPARTMENT
iPT^Jj For further information call
___^y Tel. 612511/612991 612294

f Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANKVANDE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 17 JUNI 1988EN TOT NADER

I ORDER:

I US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.445 1.465 1.485
PNDST6RUNG 3.10 3.155 3.215
N6DGLD 89.72 90.44 91.24
BOUVAR — *— —ZWFRANCS 121.65 122.37 123.17
FR FRANCS 28.81 29.91 30.61
DUITS€A_ARK 100.94 101.66 102.46
SURGLD — 100.07 102.59
iïURC 1.05 1.35 1.41
ARRORIN 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 17 JUNI
1988 EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGfITI€L€NING-N P6R 85/89 98.34
13 % 08UGATI€L€N_NG€N P€R 86/90 103.17
12 % OBUGATI€L€NING€N F.R 88/92 102.20
10.5 % OBUGRTI€L€NING-NF.RI9BB 99.93
10.25% OBUGATI€L€NING_N 1986P€R 1990 98.06
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 11.07%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

s~~~ ————! y
/it^Rtaßnco inousTßißL de uehezueli.
ï-éjA^it maakt de wisselkoers bekend

■'■ van de BDLIVAR, geldig tot
MAANDAG 10.30uur

c_* AANKOc°4ue VERKOOP
c 4.70 4.90 §m9O

I _lll_-______-_-_-W____^W__ N^

I COPACABANA
: ■■■ ■ . ■ . ■ -■.-.,. .■■....■■ ■; ■■■,;■,■■
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« " ___!_*» -* »J-"-*r>-«-«-»->-«-«-«-«-»-*-«-»-« »* " * »■"-" *« * * »««"*** """ »* » f V^C^ RESTAURANT V frV.V.V
*" Elkeda9°Pen V Xi_t^ you're welcome .'A<;. \* ROSE GARDEN \\ xlv^ !^_ Tfip Wïn_* fVllayT ___M#M»l*:" S&_ vafr !": 1 & atthe %z< Bar Restaurant > \%V-PK_ cellar V\#Xv.'
": A^mHlr- "5w * wtllll¥Ml% :" o^c^^ri-^w-wre^ >: g»*"-**^ m;.;.;.;
» ~ .ï /// Hour » « F _*.-_-_-__¥«__ '. ffn«sp_ _cvnr " _»_3_r_ X_» *^____________ \__________ \____k. *__*~,
" Zaterdag err^^ia./// "u" " /. » e^in _»i,____KVUL t—■—i rjY ' " ___/aT O *^__ _?___*__! _____■____$' " "

'" rC^JA^J. _^@lr__S__P _* ._ '"_ _?L___ C-etc-
p'yuana, unc i- (» Geopend vanaf r_Mi^s *" / _il> Al »N__P^_ "* ~"" ~""^~ '" '" "" "~":

*. %>«S«i iJBf Rvthm _!" GEOPEND elkedagvan 12-2en'van 7-10. "* 11.00 V.m.-11.00 n.m. '" i k^T'/A J_H>**^___ r, " _ \_lI'^vL^ ii,ki* *2k<\'?>**_. o__Ö.aSH____ ■t_i^C7i!L_}^'^Skm _^^_<>\Sw __*<t<V>:| Romantisch tafelen in een L.\\*.*>>^taßoM,^'<^^V.V^^ H''/*°^r%\V.\\V.3>>w __*^<V.V.%#. M sfeervol restaurant met
" " " " " »^>^N____ _____^* ""-""""---" »^*__^ _*** ' """""""""" «TN_^ __*^» " """""""""" »^^_^_ _*r» " " " " "__» » | cloohtc rtnlt-l- tnPr.l,.

" ""*... . iF^__^. « """"""""""""" «^^_rfr« """""" " " " " " " " »_i^^*ir " """""" <m__* " " " . " i^^^^tt " ■ " " " m^^ , ■ üiKLtiib ut/u larets. mm_
" "*..... . TT . """""" w>_- """"""" fl """""" >_^^'^l " " " " " . "*" """""" C^^i_M " " " " _ " 1 " " " " " " _1~ . V—■» few * - """""""""""" "*^ "^^L " """""""""""" *__^^^ " """""""""" »-J*r <«-_.^^_£* """""""" » »_j-r i I

\ X* l 'XV^^fe^^^^sl.X* I*%-**\_^^^,"^rmt _^».'"r**^ ' H vriendelijke service dragen

r^ "" ÖC3fOO__ '" Natuurlijk naar ." &W_ WjJ-'B
______*. __■. Ü___S ," V*^** . w__#v_/__LJlvy V-JVI . ■-■_■■■ " vSIk i^S '__■ OPENvoor lunch: 12-14.00 uur

*.. in " __^r ï.^ __" i McDonald's di"^ U:]t^nß-: Jfortilaóóau : Festival l:" Nu^met^tum :: : :H ■ -—« □
'■ ■-É^Jr^^'' TELF-M3450 61 '< S^IJ /P_ÈÊ_\É ''" i' Bb I'D RenéeenLe<>Boogaard.

. Üm " Het sfeervolle restaurant *' : JB» I* U Z a.^" V 2S> '" Malta *'l Voorresejveringen: Q
■ __*¥__p___p-;: * __f ff^ÏMrT^^ll^s^!»^ t___^Ts^s^_ïi'f " ___^___=_____-':V2____Li_2___i<C " iw__»iia * i lAI " KIOI7Q|§f " nu ook geopend op *, r^!_S^\^____Si *" Voor inlichtingen -p^^^N^r^ / A_%_c#_il .'____! iei..oi_:i-ö u

'.' -__3 "__ ' Zondagavondvoor Diner '" ||(39| I^^SMl^^S ■'" en afspraken .' Amsiei . M _^_-_»„- _>, El"; : Een^voo . va<fen%/ ;. |M :"' AA ': pamós :H goldendrive-in:

.-AMSTEL* i: «® La Bistroëlle ij Jj.^^.- ■ iH presenteert: □I .</JiSs^ fl enlJ?nad%Zrd9au9ur H. _Q' —^' ... "^.«w «e oio .OU .^^» "" " " ".""t^^ _r?""" " " " »^^^__ 7_no_ ____^^« """""" «^^^ "■ Ui
O" —** " ....... »^^_. _^~ " " " " " " " " " " "«T!_w _r? ...___■_■■__:" " " »^^_*_ _^^*^« """""""""" »^^__ "■ ■■___■_.

___________ _n. __«^i- . " ■__. ..... __^^^» """""" "_,_,_*_,.,«*_^^_ _¥Cm » . '____■ ■____..* .w^^^r% """ " " «j^. " "" " »^^. ■ 1 UftT __I_l_T_T _k_i if _^»^. " . »__*^s^_ "_"_"_"_"_"___»___"_".".". " " »^»S_« " " " '______^^^^^fck« " " " " *^ " __^^^*_.« """»"% " ____J HUI 9ilvl"l____^« ... ..... «^ " . " . " " VJ*^NC_ "_"_"_"_"_"__«■_■■ >________T . """""--""" "_J^^l»^__» " " " " " » ■_'_r ■ _r BB __. B 'br> . . .Jr " """""""""" »_v^^ ....."""""
.____r ____ " """"""""" s^__ **_t_S__. " " " " " "

"" " <«__ . x <_^ """"""" %_v^ m*V\ *_^__ "" " """""_>____■ _______r W* """""" __ï^^ .*>_«. tÜL^^J """ "■ Fntrpp* f _-nn ___^
" " " '__^_M_3___/__^_s_«_2^^ _____> * " " " " *___»^^ _»._\ V /srr^..»*. - . " " " _u_^___ _m_~W ~^_\ " " " " "—*^ --^j^-v. ö " " _n ci incc /■ -■ p.p. ■!
" ">öWW_S_l_l ___■=■ _"" " " I*^^ #__^^ ■ " «_j_^^ Q*^ \S_j_ __ " *_____J I '.-f bar.c_u.reStaum #.n^\>V ßooiSanloe_- 'O// .'.'

r PltlOCCtllO .'.f B /jw^W l«*l wj __■.- Caracasbaaiweg 14B (Salina) -^=«t
(
.

#
Vj_i Tel.: 675105 4^ '"'" _■__ '.' '^H Vrijdag, Zaterdag l<

"] Zondag 19 juni,VADERDAG "*" Caracasbaaiweg bij Sorsaka Mk fli '.% FAMILY RESTAURANT V ''^ '"■■
Om 12 UUr midnight M

" Neem vader mee uit y-_fc, -*. linksa,
aT^e

n
s
d
t
a
r"atrech,s'M^_i V' Promenade Shopping Center '_* e .. "_*«__. _.__...__ *-l --_ __■.; dineren in onze ele- f^V .;. vaderdag 19funi ff^JH '""' tel.: 76784 |\ SALOON-STEAK HOUSE -.M ,j ÉÈ^N""Eïïrt£____?,!" j_n. !;I Spec,aa^°«_>kr 9eopenVl^^J I I-! Week-end Special ,;. Pu jj^êt^aquaflum :.'M l-Ê. vanaf vandaag ook eten om mee te .*. LUNCH &£»*1&*M<—^ .«. Gemengde schotel met ge- "." Speciaal op '*p 4 * m ______J !'^'SSndiederPripn vanaf6uur "' va"fi2.oouur >> varieerde Arabische ge- [.; Vaderdag l'Q É H~ _eopend iederedag vanatbuur ukuntvaneenprachtiguitzichtgenieten,terwiiiu "." rechten ,". neoDendvoor 'I H H» ,

"_ . . 's maandags gesloten. » " „ " " " fl7 _n«« " ' 1 __y "_____,_:__ *"■ fl ___F^ t': f^h BE tropica! TOUR X I^KSea^^ I- ol2f.P;P,
A >: '"nchvanl2.oo-2.3ouur -.11 bèr- H:^^&T^^ vrijdag van 5-^..^ "BB^^B Jl ÏSSïT j'fl __K_P_______R Hl!

" " « " "^y__el-:6'' \b_^^» """"""" »^_w^ <^_\ v__<^^« """"""" « »^^. _^r» " " " " " " " "__f_wie,"0,D'° ____■_ - " ""_■_■ Hr SCHOOL nk L_J v
""" " * "_."_/^^___^__*_." """""""""" »," t^_ V____» " """""""""""" «___ __^^« """"""""""" " .^s^^-^Vi " """""■ Sr MPICIPQ __m __^_" """""" " wi^^'« ._..........«. "^^/t*^» """"""""""""" mu^rrn """"""""""""""vc«%^T_ - " " " " " " <____■ Sr IwIKIOJCO ____ ■ M

"jcj* """"""«""""""""" "_#»»" """""».»"»"""""" *^s_ """""""""""""""""»"""""""" """"""""> "■ I MET INTIEME m ___^_ (

" """""" "" " " "-,V_^^ """"""""""" *__^r " """"""""""" " _n^^__% " " """""""" »__*^ <■ _k ni»i*r_i fl ____■
"""""«"" «.nif*! """""""" »_v^ """""""""" __*»*^^ """""""" " -\Jr , w l WENSEN fl ""_ «" """""" «_Ai_iM; " " " " " *_ï^ " """"""" _it^ """"""" "Lm^^ <____J __■_..-_»___

"' >>" *.*_.*aV**^^ -" " " *__J*^^ ITif "" " " *2mW^ 'mletsduurderl!^jJ^fertL__ R^^TTAFlJtSI'r' noedvoorü l'l1.! Entree: ’. 5.- p.p. Q
I Véél lekkerder >: €M"^ ft '}___ 1^ fr alt f „ :fl Leeftijd: 18 jaar. B

"' ULWAJS<t_ "! WW Mercuriusstraatl3-15 " S /„Ji. 'M \DI S?*??00
.' ", (|^W^».«..«.«r. M„cA,.r ." Telefoon6l26o6of612999 ", j^<DMCiil€&ft€o€&l\ M Ik «J -/ 1/2 _X__f ____J '"' ll_3s *« __X___S__J "* Homeoftheorieinal . a£ (V 9 / |!« H V ._H .—fc^ ._k/|. n ■_■
" /j_B^.,_ v |^^£? Riffortbogen .; 25MwW«^i J, .;&, vaAtlen V* I|||l " O HOTt^C^lNoS^ Ut
" II *« ' *** ZOMDAG 19 Juni ," Openingstijden: "] Ife Zeker weten, ,\ * flfl Qatlirriav DINM» HAMGAMT M I
" l/l *. Geopend voor lunch en .* m». t/mxa. 12.2.6.9.30p.m. V ïWk déplaats voor uw ,\ Gun Uzelf het beste .'I Saturday DINNER DANSANT. _f J diner »J Ook op Vaderdag, zondag 19 f|| l^§pr.c.pti.voorcockt.iip._y_ V„. "'.I tve^"ya i. l-lr^wfl '"' Muzikale omlijsting: Honqoorse '" Juni geopend voor lunch . , «W*»*- zei___ieningsbuffet. V Distributeur: " flfl uinner uance in

" _HP'S.BpNI-' i I " 1 1 t " Onze sfeervolle tuin metzijn ter- > « " ■ | 3-tm^— _______■

"
«

#
muziek met viool en accordeon. _" Open voor diner vanaf 6 uur. V uranusstraats rassen enbar geeftu die gezellig- ,", 4 . "'■___ mlm (J __F 1!IJ door MARIUS .J reserveren vriendelijk aanbevolen. »N S!^___W._STn'' J C ( "□ H

" W PUl»^. bel: Tel. 625666- l.lGeopend van 12- 2 uur Vrijdagen zaterdag V ffIcXCiCCXO ~| Wwk x
"' i*X*iw>W_ 62566L^^.vlVw^ 'J'UUr, 10t, 2 X| from 7 -11 p.m. Choice of a Q
"yA<<£&*c**^»w H 10%or ala carte rl""""Sl^^vVV^ W__SÉX»X»!»!i2ii^S=_*_S. Music foryour dancing pleasure: M
"'fHÖQuvloi iche^ffi^ inEmmastad f^>^^\^ Ü^^ N^CS'I RAUL ROSALES TRIO. >J JulSraïaïstolbeTgSn? J*| __^^Sffiflfl ëS^_£_l_f^_Sl?, n _« CMO.DMfilhl CC*!/ A \ l»_l _T~_ I !1^ Te.,73165 J.; Ik6__i_a|__:ü6b_rwe9)

"> M"'^ '^ / >_k \ 'wM Sunday: SUNDAY BRUNCH
ft ; uwrysnawspeoafeiheet.wederomonwan- "} CHILEENS GOURMET V (achter Postkantoor, fe"76BBi M / AD(Juflir/rl\ \ I»_H And on Sunday, a nice, M
5 & v~Z!^!Z%^%t !"! Week-end RESTAURANT " Bes.ei uw vADERDAGSTAARTtijdig! i%' H^ÊUUMUII^ yn quiet and relaxing day U

. __H Koeken, pethe-bonen,santen en diversear- p < vveeß-ena _»>_.___.! _i_. r»u_»_»i_» " .... " i \ __H _____ / "_»■ ___■_______)(■__
'.« M «keten meer. " s ~ Pastel de Choclo A Heerlijke kaaspasteitjes, vlees, »." V 0 -^^^^ / ."[ you could ioin BOtjU
WIP A.s.zaterdagvanafl2.oouurverkrligbaar: A öPeC,al IS" * CameS A tunapasteïtjes, SaUCÏjzebrOOd- »A \ C_P / 11 . fnr fl l_ic ,rl „ _lïri^ . __■■lW roti LUMPiA en bloedworst /« * Mariscos A jes(rundvlees), gebak,cheese- "> \ <<? A .V/ >!U qdhmAu -f_y l^S-3 MQJ|J ROTI, LUMPIA en BLOEDWORST %en de beroemde overheerlijke Paüc Marinu A Cake, borrellOUtjes. 51 V lïD BRUNCH With SIÏÏBb" Tot ziens in i__.___u.sj»! M Open: J", Al onze producten worden bereid metroom- 04 iBM CHAMPAGNE. K^iH__ P__l donderdag,vnidag, zaterdag en zondag. Jl. boter ____iar.taa.Hino mL„„ ■%_■ v/ ——^ ■il SliSïP^^ L___lghHHWWWWWHHHWPBWpMKBp^^ _! JULJULIII mm^"^ 'g 'fll ■ bestelljn.f n: TeL: 88222 -88333k In the WATERFORT HACT__iSifi_i>_o^^ ROOM & TERRACE H

------■-■--■ -_w_yy .],~ri-r*rwPmFwr^j%rii*jjtt*)A_r\M where succulant dishes are flflPwmÊmMmj_mWlWlWWlWm^ I displayedfrom - p.m. mJÊ

MiïnA
" INDONESISCH /^S^ Eve^____^TT M

ANÜ KENTALS N.V. HTNFRFNRTT- (lSlK___le>7/n^ the r r* "boattripsnaarKlein-Curagao.BandaAbou, L.IHL>I\DIT DIJ. \^lS^KUl^\__ ÖdDIUtS HBonaire, Moonlights, enz. mgÊ
Nu ook verhuur van vissersboten, zeil- „^ A__^rt- _-t aanderandvandeCaraïbischeZeeinhetSea^ ([RESTAURANT gs±»X _ __ Q
boten, zeilplanken vanaf het Spaanse ,fc ’1TlTfli H quarium. Geopend voor lunch van 12.30tot L" (K^_T i. Ju.. ?ar,no IWater. 1| 15.00 uur, behalve maandaa en zaterdag. u VT4| y from6"11 °clockPm-Hin de weekeinden Tel.: 79996 - _______■___! ledere avond open vanaf 18.30 uur behalve Mfill'^ Entrance: ■■Niesje. op maandaa. Voor reserveringen: 616419 en wjW Ladies: ’.5.00 U

I ____Jl__l__T__r__^^_F__^____P__^__MW___________ Gentlemen:’.7.oo I
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