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NEW DELHI-Bij een bo-
maanslag bij een zaak waar veel
Mensen naar een populaire tv- uit-
zending stonden tekijken in de stad
Kurukshetra in India zijn zeker 14
dodengevallenen 30 gewonden.Men

datheteen Sikh- actie is.
Vanmorgen werd een bom gegooid
öaar een drukke groenten- marktin
New Delhi,waarbij zeker 4 dodenen
Olim40 gewondenvielen.In de staat
Punjab werden2 politie- mannen ende leider van een fundamentalis-
tische Hindu-groepgedood-bijacties.

*****SYDNEY—Hetmislukkenvande
oogstendreigtvan VietnamhetEtio-
Pie van zuidoost- Azië te maken, al-dusAustralische experts na een be-
zoek aan het land.De hongersnood is
een nieuweklapvoor detochalzwak-ke Vietnamese economie.De rijst-
Winteroogst is grotendeels door in-
secten weggevreten.

TORONTO — Er moet een inter-
nationale vredes- machtkomen in
Kampuchea nadat het Vietnamese
leger zich uit dit landheefc terugge-
trokken, zo verklaarde Japan op de
Eco- topin Canada namens prins Si-
hanouk. Samenwerking met Viet-
nam acht hij onontbeerlijk voor de
vrede.RonddezeEco- topzijntiental-
lenarrestatiesverrichtalsonderdeel
van ongekende veiligheids- maatre-
gelen.

*****KARACHI — Bij etnische onlus-
ten in dePakistaanse stad Sind zijn
zeker 8 doden gevallen.In eenpaar
stads- wijken geldt een uitgaans-
verbod. De politie heeft opdracht

1hard op tetreden.

BAGHDAD —Het Iraanse verzet
(NLA) liet in Bahghad weten dat
men de Iraanse stad Mehram heeft
bezet in hetkader van een offensief
tegen Iran. Er zouden duizenden
mensen zijn gedood, verwond of ge-
vangen genomen. Teheran zei zon-
dag dat er nog werd gevochtenin
Mehran en dat chemische wapens
zouden zijn gebruikt.

*****AMSTERDAM — De dollar was
vanmorgen stabiel op de Europese
wissel- markten.In Amsterdam was
demiddenkoers 1,9705 guldentegen
1,9710 als slotkoersvrijdag.

*****PRAAG — De Tsjechoslowaakse
regeringzette in hetweekeinde bui-
tenlandse mensenrechten- activis-
ten het land uit.Eerder waren er 31
van deze activisten, onder wie ook
Nederlanders, aangehouden.Zijwa-
ren in Praag om een Charta- 77- bij-
eenkomstbij te wonen.

ANKARA — Turkije heeft ge-
schokt gereageerd op de poging tot
een moord -aanslagoppremierOzal.
Men dacht terug aan de tijd van
rechteloosheid voor hetlegerin80de
machtgreep. Ozal isinéénklap weer
populair. Tot heden toe was deze
regering erg impopulair. De dader
blijkt een bekenderechtse figuur te
zijn, die5 maandengeledenontsnap-
te uiteen gevangeniswaarhij 10jaar
Uitzatvoor moord.

*****
WARSCHAU —Bij deprovinciale

en gemeente- verkiezingen in Polen
was de opkomst zondag zeer laag:
zon 56 %, een laagte- record onder
het Cdmmmunistische bewind. In
Warschau, Gdansk*nKrakow werd
geprotesteerd tegen het ontbreken
vankeuze- mogelijkheden bij de
stembus.

*****TEHERAN — Een Britse parle-
mentairedelegatiekwaminIranaan
om tezienofereenverbeteringin de
relaties tussen beide landen moge-
lijk is.Ook wilmen de mogelijkheden
verkennenvoor de vrijlatingvan de
Britse gijzelaarsinLibanon. De mis-
sie werd georganiseerd door de
Anglicaanse kerk.

*****JERUZALEM — Israel wil alles
doen wat wettelijk mogelijk isom te
bereiken datSU-jodendieeen visum
hebben voor Israel ook daadwerke-
lijknaarIsraelkomenen nietnaarde
VS uitwijken door hen doorRoeme-
niete latenreizen en nietviaWenen.
Israelheeftgedreigddescholeninbe-
zet gebied,en danmogelijkookinhet
Arabische deelvan Jeruzalem, weer
te sluiten omdat de jongeluistenen
gooien in plaatsvan te studeren.

*****
ROME—De pausverklaarde zon-

dag 117 martelaren heilig die in de
18een 19e eeuwin Vietnam hun le-
ven verloren. Inzijn preekpleitte de
paus voor meer godsdienst- vrijheid
en belichtte hij dat katholieken
trouw zijn aan de kerk en loyaal
staantov hunvaderland, in dit geval
Vietnam. Er wonen in Vietnam 60
miljoen mensen,4miljoenzijner ka-
tholiek.

*****

Schietpartij
op St. Maarten

WILLEMSTAD — op St
Maarten werd deArubaanse po-
litie- man Alfred 'Churchill'
Maarsten door zijn echtgenote
met zijneigen dienstwapen in de
rugwervel geschoten. De reden
voor de daad van de vrouw was
nog onduidelijk. Vermoedelijk
gaat hetomeen geval waarbij ja-
loezie een grote rol heeft ge-
speeld. Maarsten is buiten le-
vensgevaar overgebracht naar
hetziekenhuis op Curacao maar
zal waarschijnlijk lam blijven
door de opgelopen beschadiging
aanzijnrugwervel, aldus eenbe-
richt van de St Maartense po-
litie.
Verkeer eist
weer dode
WILLEMSTAD — Het ver-

keer heeft zaterdag ochtend om
kwart over acht haar zevende
slachtoffer van ditjaaropgeëist.
ClemencePetrona, wonende aan
de Mangostraat 3, had net de
kerk van Janwé verlaten en be-
gafzichop wegnaar huis toen zij
ter hoogte van de over-
steekplaats op de Caracasbaai-
weg dooreen auto werd aangere-
den. De 74-jarige Clemence had
de naderende auto niet opge-
merkt en stak daarom de weg
over op het moment dat het
voortuigal dicht genaderd was.

Hetslachtoffer datnogbij ken-
nis was, ontving, alvorens heen
te gaan, het laatste sacrament
van de geestelijke die net de
dienst in de kerk van Janwé
achter derug had.

Zij is het tweede verkeers-
slachtoffer in het Curagaosever-
keer binnen vier dagen.

Kodela vervangt
water-meters

WILLEMSTAD—Metingang
van vandaag 20 junizal Kodela
beginnenmet hetvervangenvan
dewatermeters. Binnen één jaar
tijd zullen ongeveer 40.000 me-
ters veranderd worden.

De reden van devervanging is
hetfeit datde meters door ouder-
dommeestal minder water aan-
geven dan in werkelijkheid ver-
bruikt wordt.Ditheeft totgevolg
datKodela met verliezen moet
werken.

Wekelijks zal Kodela via de
media bekend maken in welke
buurten dewerkzaamheden zul-
len plaats vinden. De buurten
diedezeweek (20 t/in 24juni)aan
de beurt zijn: Rondeklip West,
Bonam Zuid, Kirindongo Abou,
Vetter, Oost Jongbloed, San fue-
gowegen Ledaweg.

Vertrek delegatie naar Nederland

WILLEMSTAD-Zaterdaga-
vond vertrok deAntilliaanse de-
legatienaarNederland, waarhet
top- overlegplaats vindt over de
extra begrotings- steun die door
de NederlandseAntillen is aan-
gevrgaad. De bijeenkomst is van-
middagom vijfuurNederlandse
tijd begonnen.

Foto: v.l.n.r.premierMariaLi-
beria- Peters, minister van Fi-
nanciën Gilbert dePaula, finan-cieel adviseur Jombi Calvo, juri-
disch adviseur R. Bomberg, mi-
nister van Ontwikkelings- sa-
menwerkingFranklin Crestian
en een student.

Amigoe- verslaggeefster Han-
neke van Kouwen is ook met de
delegatie meegereisd. Zij volgt
nauwlettend de onderhandelin-
gen. Elders in deze editie treft u
verscheidene van haar artikelen
aan.

De Koning over top-bijeenkomst
Onafhankelijkheid Antillen
geen officieel punt overleg
-door Hanneke van Kouwen-

DEN HAAG / WIL-LEMSTAD — Toekomstige
onafhankelijk- heid van deNederlandse Antillen ofandere wijzigingen in dehui-dige staat- kundige structuur
metNederland,zullen tijdens
hetpolitieke top- overleg deze
dagen in Den Haagniet offici-eel ter sprakekomen, eventu-
eel slechts "zijdelings". Datverklaarde de Nederlandse
minister van Antilliaanse en
Arubaanse zaken, drs Jan deKoning, op devooravondvan
het overleg tijdens het radio-
programma "Met het oog op
morgen".

Op devraag aan DeKoning ofhij een eventuele datumvoor on-
afhankelijk- heid van de heleAntillen in zijn hoofd heeft,antwoordde De Koning ontken-
nend. "Wel voor Aruba, daar
hebben we een afspraakover ge-
maakt in 1983: Aruba wordton-
afhankelijk in 1996. Niet voor deAntillen van Vijf. Daar is nu
kort- geleden weer een onder-
zoek naar geschied vanuit deUniversiteit en danblijkt dat de

overgrote meerder- heid van de
bevolking van de Antillen is te-
gen onafhankelijk- heid maar
merkwaardiger- wijze vooral
vanwege de economische onze-
ker- heid."

„De Antillen zijn financieel,
bestuurlijk en dus ook econo-
misch in hoge mate autonoom.
Nederland zou die economische
onzeker- heid nooitkunnen op-
heffen, slechtsten deleeen hand-
reiking kunnen doen in tijden
waarin dooreen samen- spel van
factoren de economie in een be-
roerde situatie is geraakt."

Een discussie-puntvoor deko-
mende jaren, noemde de Neder-
landse minister "of de huidige
staats-rechtelijke positie van de
Antillen binnen hetKoninkrijk
gehandhaafd moetblijven of dat
jeook die positiezoukunnen ver-
anderen."De Koning noemde
hierbij de mogelijkheid van "for-
mele onafhankelijk- heid" mar
met een overgangnaar Gemene-
bestwaarin deAntillen overeen-
komsten zouden sluiten met Ne-
derland over punten van
rechtszekerheid, van ontwikke-

lings- samenwerking en andere
punten die voor de Antillen v^nbelangzijn. Dewensen van debe-volking, zoals onlangstot uiting
gekomen bij het onderzoek van
de Universiteit, zullen bij een
eventuele beslissing worden
meegenomen. "Er zijn twee par-
tijen die moeten zien sameneens
te worden en eens teblijven."

Een mogelijke datum voor on-
afhankelijk- heid ofanderevorm
van wijziging van het Statuut,zal DeKoning niet zo snel lance-
ren: "Dan wek jeal gauw de in-
druk dat een partij zijn dictaat
zal opleggen en dat is niet debe-doeling. Maarook de andere par-
tij moet natuurlijk rekening
houden met datgene wat er leeft
in Nederland."

Op de vraag of dit onderwerp
tijdens hettop- overlegaan de or-
de zal komen, antwoordde De
Koning ontkennend:
"Hoogstens zijdelings. Het gaat
er nu vooral om, om de Antillen
door de komende drie moeilijke
jaren heen te helpen zodat men
weer metbeide benen op steviger
grondkan staan."

REGERING
Generaal Namphy bevestigde

zelfmaandagochtendineen tele-
visie- uitzending vanuit het Na-tionale paleis in de hoofdstad,
dat hij nu Haïti leidt. Namphy
was totfebruari hoofdvan de mi-
litaire tussenregering na het
vertrek van dictator 'Baby Doe'
Duvalier, die als opvolger van
zijn vader 'Papa Doc' in januari
1986 na een volksopstand Haïti
ontvluchtte en zich in Frankrijk
vestigde. Namphy zei voor de te-
levisienietsover het vormenvan
een nieuweregering ofover pre-
sident Manigat. Eerder was ge-
meld, dat Namphy op korte ter-
mijn de vormingvan een geheel

uit militairen bestaande junta
zou aankondigen. Dit verklaar-
denzijnnaaste medewerkers.

"De strijdkrachten zullen het
land besturen als noodzakelijk
is, met orde en discipline", zei de
generaal in een tien minuten du-
rende toespraak vanuit het pa-
leis. 'Faites-moi confiance, faites
confiance a I'armée', riep hij uit
in hetCreools. "Heb vertrouwen
in mij, heb vertrouwen in het le-
ger". "Ik heb vertrouwen in U.
Leve Haïti, voor altijdéén", riep
Namphy onder toejuichingen
van gewapende soldaten.

DODEN EN GEWONDEN BIJ STAATSGREEP
Namphy trekt aan langste eind tegenoverkolonel Paul

Leger Haiti zet president aan kant
PORT-AU-PRINCE —De opperbevelhebber van het

Haitiaanse leger, luitenant-generaal Henry Namphy,
heeft zondag metelite-troepen na zware gevechten het
Nationale paleis in de hoofdstad Port-au-Prince bezet.
De verblijfplaats van de president, Leslie Manigat, die
Namphy vrijdaghad ontslagen en huisarrest opgelegd,
is onbekend.

De gevechten in Port-au-
Prince tussen decoupplegers en
troepen van kolonel Jean-
Claude Paul duurden van-
ochtend nogvoort, vocaal bij het
Nationale paleis. Er zouden in-
middels onderhandelingen tus-
sen Namphy en Paul zijn gehou-
den, maar over de inhoudervan
is niets bekend. Kolonel Paul
was vorige week ontslagen door
Namphy. Daarop ontsloeg Mani-
gat Namphy en twee andere ge-
neraals, Nicolas en Larry Lhe-
rison.

VS-STEUN
De Verenigde Staten steunen

zoals voorheen de burger-
president Leslie Manigat. Dit
heeft het Witte Huis meege-
deeld. "We hebben het burgerbe-
wind gesteund en wijblijven het
ondersteunen", verklaarde in
Toronto woordvoerder Marlin
Fitzwater. "We zullen eerst de
feiten moeten nagaan. Alles
waar wij nu over beschikken,
zijnberichten uitdepers.Wewil-
len niet meedoen aan specula-
ties", aldus de woordvoerder.

MANIGAT
In de nacht van zondag op

maandag hadeen correspondent
van AFP nogtelefonisch contact
met president Manigat, die de
staatsgreep van generaal
Namphy van de hand wees. "Ik
beschouw meals degrondwettig
gekozen president van Haïti",
zei Manigat, wiens ver-
blijfplaats onbekend is. "Wij
hebben bepaalde maatregelen
genomen conform de grondwet
van derepubliek", zeihij. "Mani-
gat erkende, dat de coupplegers
"gesteund door een deel van de
presidentiële gardeen officieren
die met pensioen waren ge-
stuurd, hetNationale paleis zijn
binnengedrongen na de
staatsgreep tevoren te hebben
voorbereid".

Manigat,diesprak metkalme
stem, legde uit in contact te
staan met de garnizoenen van
het Haitiaanse leger in derest
van het land. Hij gafook aan,dat
zijn fysieke gezondheid niet be-
dreigd wordt.

MinisterLatortue verklaarde
telefonisch, dat de staatsgreep
zondagmiddag vier uur plaatse-
lijke tijdbegon toen deontslagen
Namphy, die sinds vrijdag onder
huisarrest stond, werd bevrijd
door een officier en andere aan-
hangers. De 55-jarige generaal
en zijn manschappen vochten
zich daaropeenweg naar hetNa-
tionale paleis. Over het aantal
slachtoffers bij de coup kon La-
tortue nietszeggen. Volgens nog
onbevestigde berichten zijn er
enkele doden en een aantal ge-
wonden gevallen.

In het centrum van Port-au-
Prince klonken zondagmiddag
intens geweervuur en granaat-
ontploffingen, terwijl Namphys
troepen en soldaten uit de nabu-
rige Desaaline- kazerne onder
leiding van kolonel Paul rond
het Nationale paleis streden om
de controle over de witte zetel
van deregering. Rond halfnegen

trok Namphy aan hethoofd van
een kolonne tanks van de presi-
dentiële garde, de enige in het
land, het Nationale paleis
binnen.

President Manigat ontsloeg
Namphy en detwee anderegene-
raals vrijdag wegens insubordi-
natie nadat Namphykolonel Je-
an-Claude Paul, commandant
vanhetgevreesde Dessaline- ba-
taljon, trachtte over te plaatsen.
Paul wordt door de Verenigde
Staten gezocht opbeschuldiging
van handel in verdovende mid-
delen.

"Kennelijk is het leger op zijn
(Namphys) hand", verklaarde
ministerLatortue van Buiten-
landse Zaken. Kort daarop ver-
scheen Namphyvoor detelevisie
om het succes van zijn
staatsgreep op te eisen. Een
helm dragend en een geweer in
derechterhand liet de generaal
zich toejuichen doorzijntroepen.

In de Haitiaanse hoofdstad
bleven de inwoners zondaga-
vond binnen in afwachting van
de gebeurtenissen. Er werd een
uitgaansverbod ingesteld en de
gehele nacht werd nog spora-
disch geschoten rond het Natio-
nale paleis.

De 57-jarige president Mani-
gat, die op 7 februari in functie
trad, kreeg de afgelopen maan-
den te maken met groeiende
weerstand van het Haitiaanse
leger, dateen groterol speeldebij
zijn verkiezing. De hoogleraar
politieke wetenschappen was
eens vertrouweling van dictator
Francois 'Papa Doe' Duvalier,
maarbrak met de Duvalier-clan
en gingin de VerenigdeStaten in
ballingschap.

Meese en Weinberger
lang geleden getipt

WASHINGTON — Minister van Justitie, Edwin Meese, en
oud-ministervanDefensie, Caspar Weinberger, werden aldrie
jaar geleden gewaarschuwd, dat op het Pentagon geknoeid
zou worden met het gunnen van opdrachten, maar onderna-
men kennelijk niets. Dit hebben twee leden van het Ameri-
kaanse Congreszondagverklaard in een interviewmetdetele-
visie.

Senator Charles Grassley, een Republikein uit lowa, zei dat hij
Meesein april 1985eenbriefhadgeschrevenwaarin hijhem vertelde
van aanwijzingen, dat documenten met gegevens over inschrijvin-
gen opwerkzaamheden voor Defensie werden verhandeld en dater
25 ondernemingen bij deze zaak waren betrokken. Het ging om
soortgelijke zaken als nu worden onderzocht, aldus Grassley, maar
deofficieren van Justitie waren nietgeïnteresseerd. Meese beloofde
wel de zaak nauwlettend te volgen en "voor zover ik weet, bleefhetdaarbij", aldus de Senator.

Congreslid JohnDingell verklaarde, dat hij Weinberger schrifte-lijk gewaarschuwd had voor industriële spionage waarbij bedrijven
die opdrachten voor Defensie uitvoeren, waren betrokken, en voordiefstalvan documenten enfraude. "Erwerd toen niets aangedaan",
aldusDingell, dieer overigens aantoevoegde niet te suggereren, dat
dezaak destijds in de doofpotwerd gestopt.

Samenwerking met
Midden-Amerika
moet uitgebreid

STRAATSBURG—HetEu-
ropese parlement zal de mi-
nisterraad van de Europese
Gemeenschap(EG) vragen de
politieke en economische sa-
menwerking met de Midde-
namerikaanse landen te ver-
sterken.

De hulp van deEG en van deze
landen afzonderlijk moet beter
worden gecoördineerd en mag
uitsluitend worden gebruikt
voor niet- militaire doeleinden.
Men ging niet met zoveel woor-
deninop hetPlanvoor onmiddel-
lijke actie dat de Middenameri-
kaanse ministers van Buiten-
landse zaken een paarmaanden
geleden hadden gedeponeerdbij
deE üen datinzijntotaal optwee
miljard dollar uitkomt. Volgens
het Europese parlement is het
"een lofwaardig enconreet initi-
atief' in de geestvan Esquipulas
11, het Middena ïerikaanse vre-
des- verdragwaarvan de uitvoe-
ring op zich laat wachten.

Bij deEG is men tot de conclu-
sie gekomen dat het niet goed
gaat met ditvredesproces. Daar-
om is een dringend beroep ge-
daan op de Middenamerikaanse
regeringen om het akkoord vol-
lediguitte voeren.

ORANJESTAD - Het ge-
rechtsgebouw is weer onder dak
doordat gisteren met een
hijskraan het dak het hoofdge-
bouw — dat op de grond door
Arends Construction in elkaar
was gezet — op zijn plaats kon
worden gehesen. DirecteurKarel
Arends vertelde de Amigoe, dat
de verbouwing goed verloopt en
datmen volgensbestek alklaar is
doch met meer werkzaamheden
bezig is. Verwacht wordt, dat in
oktober derechtelijke macht zijn
intrek in hetgebouwkan nemen.



MENSEN
Een voorman van een bouwbe-
drijf kreeg onlangs van een
rechtbank in Athene vier maan-
den GEVANGENISSTRAF om-
dat hij een tomaat had gegooid
naar de auto waarin de premier
van Turkije, Turgut Ozal, en
naar het vliegveld werd ge-
bracht. Theodore Bimihakis zei
tegen de politierechter dat hij
zeer verontwaardigd was ge-
weestover Ozals driedaagse offi-
cële bezoek aan griekenland,
eerste van een Turksepremier in
36 jaar.Hijwerd veroordeeld om-
dathij het leven vaneen anderin
gevaar had gebracht en de
vriendschappelijke betrekkin-
genvan griekenland meteen an-
der land schade had berokkend.
De man kan ook kiezen voorhet
betalen van een boete van 700
gulden.

Volgens Malcolm Weller, ver-
bonden aan een Londens zieken-
huis, leidt het aanstekelijk GE-
GAAP van dieren ertoe dat zij
metzn allengaanslapen. En dat
zou hun overlevings- kansen
weervergroten. Niet alleen die-
ren die in kuddes en groepen ja-
gen, hebben baat bij gezamenlij-
ke rust- en 'werktijden. Het-
zelfde geldt voor hun mogelijke
slachtoffers. Wanneer een hele
groepprooidieren ligt te slapen,
is dekans voor een dierkleiner
omhet slachtofferte worden dan
wanneer een dier in zn eentje
een tukje doet. Andere onderzoe-
kers denken dat geeuwenvooral

een lichaamsreactie is. Wanneer
dierenenmenseneentijdjetraag
in- en uitademen, hebben de
longblaasjes een oppeppernodig.
Dan helpt geeuwen; maar een
keer diep ademhalen helpt ook.

*****Een reisburo in Santa Rosa in
Californië heeft een eis tot
SCHADEVERGOEDING van
tien miljoen dollar ingediend te-
gen een telefoon- maatschappij,
die in de gele gids had afgedrukt
dat het bureau in 'erotische' in
plaats van 'exotische' reizen was

fespecialiseerd. In de eis voor
et hoog-gerechtshof van Sono-

ma County beschuldigt hetreis-
bureau Banner travel de tele-
foon- maatschappij, Pacific Bell,
van grove nalatigheid. De eige-
nares van het bureau, Gloria
Quinan, zei datdedrukfouthaar
zakelijkereputatie schaadde en
haar geestelijk erg doet lijden.
Een woordvoerdster van de 'yel-
low pages' van detelefoon-maat-
schappij wilde geen commentaar
geven op deaanklacht, maar zei
dat hetreisbureau het geld voor
de advertentie had terugge-
kregen.

*****Een oudheidkundige expeditie
onderleidingvan de Grieksepro-
fessor Manolis Andronicos heeft
vorige week in Vergina in het
noorden van Griekenland een
KONINGSGRAF ontdekt.Dit is
uit archeologische kringen in
Thessaloniki vernomen. Vol-
gensvoorlopige informatie ishet
grote graf datvan een vrouw uit
dezesde eeuwvoor Christus. Het
is niet geplunderd en het bevat
voorwerpen en sieraden van
goud. Het grafwerd bijtoeval ge-
vonden bij het schoonmakenvan
het terrein. Andronicoszou deze
week nadere mededelingen
doen. De professor legde in Ver-
ginain 1977enkelegravenbloot,
waaronder dat van Philippus II
van Macedonië, vader van Alex-

-r * * * *
TELECURAQAO
MAANDAG: 16.30Ora pamucha; 18.00
Siensia iTeknologia met Leo Floridas;
18.45 Informe deportivo met HectorRo-
sario; 18.56TempupaDios; 19.05Spe-
cial: «DeziekteAids» (deel 3);20.00No-
tisiero Tele-8; 21.00Kv porta habri met
Robin Visser; 22.00 Wega di Number
Kórsou; 22.10 DepartamentCultuur en
Opvoeding: «Prijs van een wonder»;
23.00 Sluiting.

DINSDAG: 14.15 Directe uitzending
EK- voetbalwedstrijdWest-Duitsland vs
Nederland; 16.30Ora pamucha; 17.00
MTVMusical; 18.00Óbra di man met
Loupe; 18.30MiraiSkucha; 18.45 Infor-
medeportivo met HectorRosario; 18.56
Tempu pa Dios; 19.05Kushina di oro
met Saida Hernandez; 19.30 Small
Wonder; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Enkuentro metPaul deWindt; 21.30Te-
soro diKórsou met Hermanito; 22.00
Wega di Number Kórsou; 22.10 Hot
Shots; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

CARIBBEAN MEDICAL FOUNDATION:
20.00 uur lezing 'Het Rode Oog' (spr.: dr
O.P. vanBijsterveld, oogartsKoninklijkNed.
Gasthuis voor ooglijders te Utrecht) - aula
UNA.

DINSDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdag van09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondagvan 10.00-16.00 uur;maandag
gesloten.
t/ m3 juli1988expositiefoto's en keramiek
van Ellen Spijkstra.

Afgelopen zaterdag vierde het
echtpaar JOHN en CARMEN
EVERY opAruba hun vijftig-ja-
rig huwelijk. De bruidegom was
jarenemployee bij de Arend Pe-
troleum. De kinderen van het

gouden echtpaar zijn allen pro-
minenten in de Arubaanse ge-
meenschap geworden: ing John
Every, drs Van Veen- Every en
BurneyEyery zijnenkelenuit de
kroostvan John en Carmen.

AMIGOE
pr a*i_goé i

UITGEVERIJ AMtGGE NV
Scherpenheuvelz/n ot P.0.8.577
Cura^o NA.
Giro 440ÖOO
Bankrek.nr.: 11-07-313
AlgemeneBank nv
Bankrek.nr.: 874.825.10

-Maduro& CuneteBank:«v

CURACAO
Centrale(afe afeleSngen)
672000
Directie:
Ingrïd deMaayer-Hotfander.: Antillean News Holding NV
Hoofdredactie:
Ard Bowers (hoofdredaetear)
Hanneke van Kouwe*. {whd. hoofdre-
dactrice)
Overige ledenRedactie:
Toon van Dongen. Yvonne van Es,
SheiiaRnodes '(secretaresse),Chns

Gro! jspoftroedewerker),Sofange
Isseit topmaak) enKen Wong (fotog-
raaf;

ADVERTENTIE-AFDELING: Acquisitie:: Vtoteßernardus en Jarmy Waaldijk.
L .- ——— ii

Aanname advertenties:
Maartaagt/mvrijdag van 07 30-16.00
uur; zatetdag"o7:3o-10.00uur.
Alteadvertsrtiessoordekom^ndeday
moeten 1dagvantevorenvóór vieruur
binnenzjjno. opdezelfde dagvóór jen
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdagen vrijdss en kunnen iedere
dag tussen 07-30-16.00 uur wordenopgegeven, behalve op zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en
donderdagvóór twaalf uu, binnenzijn,
kunnen dedagdaarop(dusdinsdagen
vrijdag}verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 1 $0.
Te!.: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
stosvandwrScticot.
Redactie: Ram.ro Tromp, Anna
Tromp-Van der Sciioot,DjlsbieFran-
ken {fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan der
Schoot en Etleenlandsmark.

BONAIRE
Correspondent:
Hubert Ünkefe, Kaya Gobernador N.
Debrot 154, tel.: 8627

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen. Postbox 118, tel.:
873859(Franse kart).
Abonnementen advertenties:
The Chromeie, Grounddove Road»
Potnte Blanche, tel.; 23919.
SABA:
.Correspondente:
Ruth Hasselt, tel.: 2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspon-
dente:
Peggyvan de Harde,Whitewaf!weg 1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos de Roo enVictor Haikamp:Radio
Nederland Wereldomroep (tel.; 035-
-16151, toestel 319).

W Tel:S72ooo
Persagratsdbappen: ANPen Al*. !Samenwerkingsovereenkomst met !
The Miami Hera'd, 0Ö t^aagscheCou-
rant, De Brabain. }>er:.

t)RinCKERIJ:RotaprintNV 'ÖlSimißÜlïE(abonnemerttenl: !
Curasao: Districo NV, tel: 370503, i
37Ö504en 370304
Voorklachten gelievefeze nummers iop te bellen Het abonnementsgeld!
kan ook betaald worden via Giro rek.
nr.r 208 000, Madura's Bank rek. nr.:
286.330.08en ABN rek. nr.:
11.15.626. i
Aruba:NassaüStrart 110,fe1.:24333. i
Bona>retabonnemcntene*i incas-
so): mv \. Wong-Lc:-Sing, Noord Sa- j
tina. !
I
Losse nummer»«9 cent* jAbonnementsprt|BOpaßeeilandenvan I
de NederlandseAnfiflen vijftiengul- j
denper maand.
BuitenAntißen (Nederland):
NA/.80.15 permaand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeepost)- jaar-
lijksvooruit te betalen.

i' 11 ___■■*,■■■■.n-ir. ■ ~*, lÉiiiLniiiMi... ■ '■ i'-vrr'M"

TornPoesen de Pruikenmaker door Marten Toonder

2058 —Er isnatuurlijk verschil tussen vioolspelen enzingen.
Er bestaan violisten, diezelfs in hetbad geenvoldragen toon
uit hun keel krijgen en omgekeerd ook wel zangers, die niet
weten wat deboven- ofonderkant van een viool is.

MaarheerBommel is geenvan beideen daaromviel hetver-
schil hem niet directop.

"Muziek is muziek!" dachthij, toen deheerHarewarhem een
pruik op hethoofd drukte. Metallebevangenheid van iemand
diezoiets voor heteerstdoet, haalde hij diep adem en zette de
eerste noten in van een liedje, dat hij middels deradio vaak
beluisterde en ergbewonderde.

Hetwas meteenraak. Deruiten trilden, vazenwankelden en
er sprong wat glaswerk in scherven. Het was zo schoon en zo
gevoelig, dat detrouwe bediende Joostzyn plicht vergaten in

dedeuropening kwam toeluisteren.
"Figarohier, Figaro daar!"zongheerOllie invervoering,om

daarnain een andere toonhoogteover te gaantothetgevoelige:
"niemand de deuruit!"

Op datmomenttrok Harewar heer Bommel de pruik af. De
gevolgen lieten niet op zich wachten; de stem van de toon-
kunstenaar sloegover en eindigde ineen loeiend gebrulzodat
Joostzich haastig terugtrok en de deur onhoorbaar doch ste-
vig sloot.

Torn Poes verborg hethoofd ineenkussen en heer Bommel
werd paars, maar Harewar bleef onberoerd. Met een koele
glimlach schikte hij de pruik keurig in hetkoffertje, dat hij
daarop met een geoefende beweging sloot

"Ziezo", sprak hy. "Het is genoegvoor vandaag!"

AGENDA
CURAÇAO

ander de Grote. Hetbevatte tal-
rijke schatten. Sindsdien heeft
hij andere monumenten envoor-
werpen gevonden waaronder, in
1982,hettheaterwaarPhilippus
II die in 336 voor Christus ophet
huwlijksfeest van een dochter
werd vermoord.

DeDALAI LAMA, hetgeestelijk
hoofd van de Tibetaanse Bhoe-
disten, heeft vorige week van de
universiteitvanTurbingen in de
Bondsrepubliek Duitsland de
prijs Dr Leopold- Lucas van
50.000 mark gekregen voor zijn
bijdrage aan de 'interreligieuze
dialoog'.DeDalaiLama heefthet

geld doorgegeven aan de
Westduitse steungroep voor
Tibet.

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan'
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen
spoedgevallen telefoon 641658 bellen <
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van deandere medische <*trikten kunnen voor spoedgevallen 4
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbelle
het antwoordapparaat zal dan mededel*
wie dedienstdoende arts is.

*. *..

THORAX CENTER (Jan NoorduynW»
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenv!
maandag t/m vrijdagvan 08.00-17.00 _*>
opzon- en feestdagen alsmedeop werkdj
gen na 17.00uur voor spoedgevallente
85917.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIO
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 1'
tel.: 82947/81078;geopendvan maand*
t/mvrijdag van 07.00-17.00 uur; zater<W
degeheledag gesloten;na 17.00uurkunt!
dezustervan dewachtbellen: zuster Cijntj*
tel.: 79721, pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alle»1
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagval1
07.15-10.30uur; alleen volgensafspraak.

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

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopendvan maandagt/m vrijdag vaf
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta
Maria 17, tel.: 80222.

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

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000. .
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur;op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
deGoede Hoop, Jan Noorduynweg15, tel.:
82857.
Punda
Popular, hoek Madurostraat/Columbus-
straat 15, tel.: 611269/612376.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8,Centrum DcviKundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- enzaterda-
gavond om 19.30uur te Aloëstraat 12.
STICHTING PERMANENTE EDUCATIE:'
19.00-21.00uur lezing/workshop 'Spel-
therapie' - Mahaaiweg 6.

(paid ftreiw^*'

Mr. and Mrs. Salomon Kan

have the honour of announcing the marriage of their
daughter

Marion Elisabeth

Mr. Fernando D. WerlemanKj^
son of ■ c^T^iê

Mr. and Mrs.
Esteban Werleman CZJ^^

fdi. Sunday, the twenty-sixth of June w^ f~)
if\ nineteen hundred and eighty-eight IfA
£^Ql Qt s'x"tn'rtV in tne evening

Sonesta Hotel Cambridge/Boston^.* fJ ;F

* Vs* 5 Cambridge Parkway Q_Jlj
Cambridge, Massachusetts .

AMIGOE

Wega di Number
CURAÇAO

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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LIBERIA: DE KONING EN IKDEZELFDE OPVATTINGEN
Premier: Zonder steun sociale onrust niet uitgesloten

Hulp nodig voor snel resultaat
onze economische ontwikkeling

-door Hanneke van Kouwen-
DEN HAAG/WILLEMSTAD—"Ikgeloof, daterin we-

iengeenverschilvanmeningbestaat in deopvattingvan
minister Jan deKoning en dievan deAntilliaanserege-
ring. Want anders waren we naar Nederland gekomen
met deboodschap ditis onsprobleem enhier is dereke-
ning. Maar dat gebeurt niet: er wordt gekekenwat we
zelfkunnen doenenmoeten doen. Ondanks demoeilijke
situatie in deAntillenzijnwe vanplan omzelfdiep inhet
vlees te snijden. Dat moet, want dat is onze eerste ver-
antwoordelijkheid. Maar om zo snel mogelijk resultaat
teboekenten aanzienvan deontwikkelingvan deecono-
mie hebbenwe hulpvanbuitennodig. Enhet ligt voorde
hand, dat wij in de eerste plaats Nederland benaderen
voor die steun", aldus premier Maria Liberia- Peters
vanmorgen tijdens eenpersconferentie in Den Haag.

Zij lietzich bezorgd uit over de
gevolgen indien Nederland de
delegatie naar huis zou sturen
met de boodschap nog verdere
maatregelen tetreffen. "Elke ge-
meenschap kent een grens van
Bociale tolerantie. We nebbenin
de overheidssfeer gedurende de
afgelopen jarenbehoorlijkbezui-
nigd. Er zijnnogal watkosten op
de bevolking afgewenteld en er
liggen plannen optafel voorver-
dere bezuinigingen. Op een ge-
geven moment mpet jealspoliti-
cus inschattentot hoever jekunt
gaan. Wij denken dat wat er nu
op tafel ligt aan verdergaande
maatregelen, op dit moment
voor ons hetmaximum is".

Op de vraag of zij sociale on-
rust verwacht indien er verdere
maatregelen getroffen zouden
Worden, antwoordde de premier:
"Dat acht ik niet uitgesloten. De
werklozen op Curacaokomen nu
inbewegingen datzijn allemaal
ontwikkelingen die de regering
zeer zeker zorgen baart".

HANNEKE VANKOUWEN, verslaggeefstervande Amigoe,
is met deAntilliaanse delegatie meegereisd naar Den Haag
waar besprekingen worden gevoerd over de door de Antillen
aangevraagde extra begrotings- steun. Dagelijks zal VanKou-
wen verslag uitbrengenover dit top-overleg, waarvan hetresul-
taat van cruciaal belang is voor de verdere economische ont-
wikkeling van de NederlandseAntillen.

De reis van Hanneke van Kouwen naar Nederland is mede
mogelijk gemaakt dankzij de steun van CITCO,CUROIL, EN-
NIA, MADURO & CURIEUSBANK en PIERSON, HELD-
RING & PIERSON.

SPANNING
Terwijl de algemene sfeer in

Nederland op hetmomentopper-
best is vanwege het goede weer,
is er een duidelijke spanning
merkbaar onder deleden van de
Antilliaanse delegatie die giste-
ren in Nederland arriveerden.
Dat zijn behalve premier Maria
Liberia- Peters, deminister van
Financiën, Gilbert de Paula, en
de minsiter van Ontwikkelings-
samenwerking, Franklin Cres-
tian. Van deCuragaose overheid
zijn aanwezig de gedeputeerden
Farou Metry en Dito Mendes de
Gouveia respectievelijk belast
met de posten Financiën en Eco-
nomische Ontwikkeling. De po-
litici worden bijgestaan dooren-
kele ambtenaren, zowel af-
komstig vanhetLand alsvan het
eilandgebied Curagao.

Vanavond (Nederlandse tijd)
beginnen de besprekingen in
Den Haagwaarvan dealgemene
sfeer is dat die "pittig' zullen
verlopen. Die indruk gaf minis-
ter Jan de Koning van Neder-
lands- Antilliaanse Zaken giste-
ravond ook inhetradioprogram-
ma 'Met het oog op morgen'
waarin hij meerdere malen be-
nadrukte, dat de Antillen van
Nederland slechts "een bijdra-
ge"kunnen verwachten. "Ik heb
mij vanafhetbeginafaan ophet
standpunt gesteld, dat Neder-
land alleen maareenbijdrage zal
leveren in de oplossing van de
problemen. De Antillen hebben
sinds 1953bestuurlijke enfinan-
ciële autonomie. Het is van erg
groot belang, dat die autonome
statusblijftbehouden. En alswij
moetengaanbijdragen in dekos-
ten van het overheidsapparaat
dan ben jefinancieel, en op den
duur ookbestuurlijk, niet meer
onafhankelijk.Dus wezullen dat
maar tot op zekere hoogte doen
enook voor eenbeperkte duur".

'CONFLICT'
PremierMariaLiberia- Peters

bepleitte dezaak vanmorgen in
Den Haag bij de Nederlandse
journalisten. Vandaag al ver-
schenen in de ochtendkrachten
koppen als 'Dreigend conflict
oyersteun aanAntillen'en Libe-
ria- Peters wees de journalisten
terecht dat zij "al te vaak de in-
drukkrijgt dat men te weinig op
dehoogte is van de maatregelen
die al genomen zijn in de An-
tillen".

De premier ging uitvoeringin
op de vele problemen die de vijf
Antilliaanse eilanden al enige
jarenteisteren en over de oplos-
singen die de Antilliaanserege-
ring daarvoor ziet. "Gezien het

feit dat wij enorme economische
achteruitgang hebben gekend,
denken wij dat op ditmoment
forse belasting- verhogingen
niet opzijn plaats zijn, want dat
zal ook negatieve repercussies
hebben voor het bedrijfsleven en
de werkgelegenheid".

"Bovendien heeft het be-
drijfsleven op Curagaoop dit mo-
ment een broos bestaan en de
regering is dus van mening dat
we op dit moment ontzettend
voorzichting moeten zijn met in-
komsten-verhogende maatrege-
len. Ook debevolking inhetalge-
meenheeft delaatste jarendeno-
dige verhogingen in het leven-
sonderheid gekend. We zullen
ons dusrichten op het verlagen
van de uitgaven".

REGIO
Daarnaast legde premier uit,

dater een draaiaan deeconomie
wordt gegeven om deze te sti-
muleren. Daartoe wordt samen-
werking gezocht met landen in
deregio, zoals Venezuela. "Want
we zijn van mening, dat het te-
rugbrengen vande overheidsuit-
gaven een zaak is, maar dat die
weinig uithaalt indien daar-
naast geen mogelijkheden wor-
den gecreëerd om de economie te
doen opleven"

"Voor de komende vier jaar
hebben we bepaalde scenario's
gemaaktdieeenbeeld gevenvan
dewerkelijke financiële situatie
van deAntillenen die ook duide-
lijk een beeld geven van waar de
aanpassingen naar toe moeten
leiden. Zelfhebbenwij berekend
datvoor de komende vier of vijf
jaar wij zelf zestig procent van
het geaccumuleerd bedrag kun-
nen en moeten dekken en dan
blijft ereenbedragovervan ruim
veertig procent".

"Voor watbetreft dit jaarheb-
ben we besprekingen gevoerd
met de financiële instanties op
deAntillenen we denken hette-
kort voor dit jaar op te kunnen
lossen in overeenstemming met
hen.Danrest ernogeen opening
van ongeveer 285miljoengulden
over vier jaaren daarover zullen
we dekomende dagenmet de Ne-
derlandseregering praten".

De premier benadrukte in dit
verband dat er geen sprake is
van een "mooi verpakt cade iutje
met een strikje erom heen",
maar dat het in eerste instantie
gaatom een lening. Dat voor de-
ze hulp in eerste instantiebij Ne-
derland wordt aangeklopt, is
voor de Antilliaanse regering
niet alleen een logische zaak ge-
zien de staatkundige verhoudin-
gen, maarbovendien is hetzo dat
doordat de Antillen deel uitma-
ken van hetkoninkrijk, derege-
ring niet zondermeerop deinter-
natioinale markt leningen kan
aangaan. Indien in de Antillen
vastgehouden wordt aan de
plannen, zoals die optafel liggen,
en ook Nederland bereid is een
helpende hand toe te steken,
denkt Maria Liberia- Peters in
een tijdsspanne vanvier jaaruit
het daltekunnen geraken.

De Nederlandseregering lijkt
ondertussen nog niet zo over-
tuigd van de verontrustende ge-
luiden metbetrekking tot 'even-
tuele sociale onrust' diepremier
Liberia vanmorgen uitte.Minis-
ter De Koning stelde in hetradi-
oprogramma: "We zullen gaan
praten over de vraag of285 mil-
joennoodzakelijk isof datdeAn-
tillen zelf toch meer kunnen
doen op het punt van uitgaven-
beperking en inkomsten- verho-
ging.

Van negatieve invloed op de
besprekingen lijkt ook de wijzi-
ging té zijn die de nieuwe rege-
ring heeft aangebracht met be-
trekking tot de saneringvan het
overheidsapparaat. Zoals be-
kend wil de regering met de in-
troductie van een solidariteits-
heffing massale ontslagen voor-
komen die volgens de voormali-
geregering onvermijdelijk zijn".

SANERING
DrsFrans Engering, directeur

van het ministerie van Econo-
mischeZaken dieinfebruari nog
een bezoek bracht aan de Antil-
len om de plannen van de toen-
maligeregering op economische
haalbaarheid te bekijken, liet
aan de Amigoe weten, dat voor
watbetreft de sanerings- opera-
tie "de vorige regering beter
was".

Hij blijft de mening toege-
daan,dat deAntillen meermaat-
regelen kunnen treffen, zowel

waar het de uitgavenverlaging
betreft, als het verhogen van de
inkomsten door bijvoorbeeld in-
directebelastingen te verhogen.

DrsEngering, dievorige week
uitvoerig met minister Chucho
Smits van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid heeft gespro-
ken, waswel enthousiastover de
wijzigingenvan de huidigerege-
ring in het 'adelanto'- project.
Met name de andere aanpak van
het marktbeschermings- beleid
is bij hem in goede aarde geval-
len. Hijnoemde dat "een element
datvertrouwen schept". Zijn eni-
ge zoig is de terughoudendheid
van de nieuwe regering die,
waarschijnlijk metnamevanwe-
ge de korte voorbereidingstijd,
niet zeer concreet kan zijn in de
plannen. Die plannen sluiten
overigens wel aan op de cijfers,
dieonder devoormaligeregering
al geproduceerd waren op
ambtelijk niveau.

ONTSLAGEN
Volgens MariaLiberia- Peters

zou de wijziging in de sanerings-
operatie voor Nederland geen
probleem moeten zijn. Niet al-
leen is het resultaat hetzelfde,
maar zij ontkende vanmorgen
tijdens de persconferentie met
nadruk dat er onder hetbewind
van de nieuwe regering geen ge-
dwongen ontslagen zouden
vallen.

"In een sanerings- operatie
zijngedwongen ontslagenonver-
mijdelijk. In deregeringsverkla-
ring is duidelijk naar voren ge-
bracht, datwij zeer zeker maat-
regelen zullennemen tegen niet-
produktieve ambtenaren. Bo-
vendien zullen bepaalde
dienstenworden samengevoegd,
het zogenaamde clusteringsidee
waarmeewij alzijnbegonnen. In
die clusterings- operatie zullen
er ongetwijfeld werknemers
overbodig raken en indien die
nietergens anders ingeschakeld
kunnen worden, zullen die ge-
dwongen met ontslag moeten
gaan waarbij ze dan in aanmer-
king kunnen komen voor de
wachtgeld- of lumpsum- rege-
ling".

"Waarwij wel problemen mee
hebben, is om, gezien het beeld
van dewerkloosheid, in deAntil-
len tot massaal ontslag over te
gaan. En met massal ontslag be-

doel ik dan vijftien procent van
het totale bestand. Die werkne-
mers kunnen op korte terwmijn
niet opgevangen worden in de
economie".

PROBLEEM
Volgens de premier zouden de

onderhandelingen in principe
snel afgelopen kunnen zijn: "De
technische aspecten zijn op
ambtelijk niveau al voorbereid.
Waar het nu om gaat is om het
technisch plaatje te plaatsen in
zijn politieke contekt. Als het
Nederlandsekabinet en de ande-
re Nederlandse politici ons gelo-
ven, dan denkik datwe snel ver-
derkunnengaan en ben ikervan
overtuigd, dat de operatie zal
lukken. Gelooft men ons niet,
dan hebben we gezamenlijk een
gigantisch probleem. Dat is nu
eenmaal derealiteit".

Op devraag wat deAntilliaan-
seregering denkt te doen indien
Nederland niet bereid is om het
volledige bedrag te geven,
antwoordde Maria Liberia- Pe-
ters: "Het scenario dat ik ge-
schetst heb, past in een bepaald
tijdschema met bepaalde acties.
Als dat op een gegeven moment
niethaalbaarwordt, gezien defi
nanciële invulling, danzal er op
datmoment, alsweweten wat de
uiteindelijkesteun gaatworden,

fekeken moeten worden hoe we
eteen en anderkunnen aanpas-

sen. When wereach that bridge,
we'll cross that", aldus de pre-
mier.

VOORSTEL
Onlangs heeft de griffier van

het Hof een voorstel gedaan om
de salarissenvan alle rechters te
verhogen met ongeveer 1500
gulden per maand. De president
van het Hofzou dan 10.000 gul-
denper maandverdienen eneen
rechter 8500 gulden.- De leden
van het Openbaar Ministerie
(OM) hebben inmiddels eenbrief
naar de overheid gestuurd,
waarin zij stellen dat indien de
rechters een salarisverhoging
krijgen, de leden van het OM
daar eveneens recht op hebben,
aangezien zij dezelfde vooroplei-
ding hebben. Na hun juristen-
opleiding volgen kandidaten
voor rechters en leden van het
OM een Raio- vervolgstudie die
opleidt tot rechterlijk ambte-
naar. Daarna kunnen de kandi-
daten een keuze maken uit een
post alsrechter of als officier van
Justitie.Dus, zo stelt hetOM, wij

komen ook in aanmerking voor
dezelfde salaris-verhoging.

De zaak wordt nog gecompli-
ceerder, doordat het Centraal
Bureau voor Personeelszaken de
functies van hoofdofficier van
Justie, advokaat- generaal en
subsituut- officier van justitie
geëvalueerd heeft naar hun
zwaarte. De conclusievan ditbu-
reau luidde dat de advokaat-
generaal en dehoofdofficiervan "'
justitiein schaal 16 thuishoren,
terwijl de subsituut- officier van
justitie in schaal 14is ingedeeld.
Het voorstel van de griffier
houdtechter in datrechters een
hogersalaris moetenkrijgen dan
in de bestaande salaris- schalen
van ambtenaren voorzien is. De
hoogste schaal is 17. Indien de
regering aceoord gaat met het
voorstel van de griffier, zouden
rechters in de imaginaire scha-
len 19 en 20terechtkomen. "Het
is onmogelijk de hoofdofficier
van justitieen de advokaat- ge-
neraalin schaal 19en 20teplaat-
sen", aldus minister Knoppel,
die hieraan toevoegt dat 'gewo-
ne' ambtenarenin schaal 16 dan

ook een aantal plaatsen willen
opschuiven.

Schuchtere zon bij
opening overleg

VANMIDDAG OM VIJF
uur Nederlandse tijd begon
het politiek overleg tussen de
Antilliaanse en Nederlandse
delegatie. De Nederlandse
regering te weten de Minis-
ters Jan de Koning van Ne»
dedrlands Antilliaanse za-
ken, Ruud Lubbers, minister-
president, en OnnoRudihg
van Financien hebben tot en
met donderdag de tijd uitge-
trokken om het pleidooi voor
285 miljoen gulden begro-
tingssteun aan te horen en
hun mening daarover te
geven.
Na een voorspoedige vlucht,
tijdens welke verschillende
politici van de gelegenheid
gebruikmaaktenomeenpaar
uurtjes te slapen, kwam de
Antilliaansedelegatiezonda-
gochtend (Nederlandse tijd)
op Schiphol aan. Daar werden
ze onder andere opgewacht
door denieuwe gevolmachtig-
deministerPapy Jesurun die
in hetzelfde hotel verblijft en
de delegatie bijstaat.
Onder de delegatie-leden is
een duidelijke spanningwaar
tenemen. Al langere tijd doen
de geruchten deronde dat Ne-
derland absoluut niet bereid
zou zijn om het volle pond te
geven. Daarentegen wordt in
politieke kringen een bedrag
van 150 miljoen gulden ge-
noemd, datvolgens deAntilli-
aanse berekeningen niet vol-
doendeis.
De Nederlandse persvolgt de
komstvan deAntilliaanse de-
legatie op devoet. Inverschil-
lende radioprogramma's
werd gisterenenvandaag uit-
voerig aandacht besteed aan
hethoe en hetwaaromvan de-
ze reis waarbij uiteraard de
nodige speculaties de kop
opsteken.

r_en enigzinsnerveuze Maria
Liberia-Peters, trachtte van-
morgentijdens eenpersconfe-
rentie de Nederlandse jour-
nalisteneen goedeinformatie
te verstrekken omdat de be-
richtgeving in dè Neder-
landse pers volgens haar
vaaknog wat te wensenover-
laat. -Met name de TelegTaaf-
journalist werd door de pre-
mier terecht gewezen omdat
hij foutief in een onderschrift
onder haar foto in die krant
vermeldde"...geen gedwon-
gen ontslagen onder
ambtenaren..."
Tijdens de persconferentie
bleek overigens dat ook de
Antillen over zogenaamde
'turbo-taal'beschikken, een
moderne vorm van taalge-
bruik dat metname inNeder-
land de laatste jarendekop op
steekt.PerschefRonnie Mar-
tinavan het Antillenhuis die
deconferentie leidde, legde de
Nederlandse journalisten uit
wat "clustering betekent.
Hetgeen volgens hem, eve-
nalsdebenaming"lumpsum"
Antilliaanse turbo-taal is.
Vanafvanavond gaat het
'echt spannend worden', als
het overleg begint. Voorals-
nog maken sojhmige Antilli-
aanse politici van de gelegen-
heid gebruikom andere zake-
lijke besprekingen te voeren
terwijlde rest zich ongetwij-
feld mentaal voorbereidt op
hetkomende overleg.
Overigens is het weer in Ne-
derland de Antilliaanse dele-
gatie goedgunstig gestemd.
Er staatweliswaarnog steeds
een frisse wind, maar een
schuchter zonnetje begint
reeds door te breken. Als de
besprekingen noumaarnetzo
zonnig verlopen...

HVK

'Past niet in kader bezuiniging'
Minister houdt beslissing over
salarisverhoging rechters aan
WILLEMSTAD - Het be-

sluitvan deregering van pre-
mierDon Marinaom het sala-
ris van rechters metongeveer
1500 guldenper maandte ver-
hogen, acht de minister van
Justitie, mr. W.J. (Ivo) Knop-
pel, in hetkader van de ko-
mende bezuinigingen van do
regering nietjuist.Dit besluit
was door de voormaligerege-
ring genomen om meer Antil-
lianen te bewegen de oplei-
ding totrechter te volgen. Mi-
nisterKnoppel wileerst dege-
lijktrekkingvan de salarissen
voorgehuwde en ongehuwde
ambtenarenregelen, voordat
hij een beslissing neemt over
devoorgestelde salarisverho-
gingvan rechters. Ditheeft de
minister vanochtend meege-
deeld.

VolgensministerKnoppel zijn
Antilliaanse rechters bij het Hof
ondervertegenwoordigd. "Het
probleem om Antillianen te be-
wegen deopleidingtotrechter te
volgen, is de salariëring. Deze is
niet hoog genoeg", aldus de mi-
nister dieverklaarde allebegrip
te hebben voor deze argumenta-
tie. De vorigeregering heeftzich
aceoord verklaard met hetvoor-
stel de salariëringvan rechters
aanzienlijk te verhogen om ook
Antillianenvoor dezepost aan te
trekken die anders een baan in
de privé- sector zoeken. "Het be-
sluit van deregering Martina is
op een zeer ongunstig moment
genomen. Dit besluit is volko-
men in tegenspraak met de be-
zuinigings- maatregelen op gro-
te schaal die dezeregering had
aangekondigd. Inmiddels heeft
zich echter eenregerings- wisse-
ling voorgedaan, waarbij deze
salaris- verhoging opnieuw on-
der de loep wordt genomen",'al-
dus de minister van Justitie.

AANHOUDEN
De ministerverklaardedathij

de zaak eerst zorgvuldig wil be-
studeren, voordat hij een besluit
neemt. "Een definitieve beslis-
sing wordt voorlopig aangehou-
den", aldus mr Knoppel. Hij
voegd&daaraaft toe datvoor een. salaris*;ye&hÖgTng.van de

.^echtem-eerStdö wet veranderd
móetwórden. "Hêtyoorstelmoet
eerst door de ministeriële sa-
menwerking»-raad worden aan-
genomen. Daarna moethet voor-

■ stel nog door hetparlement wor-
den goedgekeurd. Zover zijn we
nog lang niet". Tot zover minis-
terKnoppel.

Verkeerspolitie
WILLEMSTAD --Gedurende

hetweekeinde vonden er 32 aan-
rijdingen plaats. Hierbij vielen
in totaal8 licht gewonden enéén
dode. De materiële schade werd
geschat op 47.950 gulden, aldus
deverkeers- politie.

«^TrrtP^*^ c*9°^^ HOLIDAY I
\^^___-__t£Êi t?\tate 5BEACH IS___W-__^W____?2_\_. V VV^i^f HOTEL &CASINO ’V I _-**____ \\\\\\\\v-W_^K&tf^Ê^^, yl\^ ■ ..;";,

CITCO

©CUROIL»

-ennia

MADURO & CURIEUSBANK N.V.

PIERSON, HELDRING &
PIERSON (CURACAO) N.V.
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Voorbepaalde taken moeilijk mensen te vinden

Jobcenter: 594 vacatures
gemeld; daarvan 144 vervuld

ORANJESTAD-By het
job centre, dat in april van
start ging, werden tot nu
toe 594 vacatures ontvan-
gen van bedrijven in de
particuliere sector die op
zoek zijn naar werkne-
mers. De vacatures varië-
ren van werk in de bouw,
hotel en administratie.

Vandezevacatures werden
144 vervuld. Er zijn nog 450
vacatures open. Van deze va-
catures iseen deelnogniet ge-
vuld, omdat de data waarop
men moet beginnen te wer-
ken, nog niet aangebroken
zijn, terwijl het resterende
deel te maken heeft met het
feit, dat het met de dag moei-
lijker wordt om mensen te
vinden om deze vacatures te
vullen.

NIET GEREAGEERD
Gedurende april en mei

werden 469 personen gediri-
geerd naar bedrijven met va-
catures. Van dit aantal heb-
ben 194 personen laten we-
ten, dat zij werk gekregen
hebben, terwijl de rest nog
niets van zich heeft laten ho-
ren. Door dit niet-
rapporteren wordt het werk
van het jobcentre moeilijker
gemaakt bij het bijhouden
van de cijfers.

Gezien de moeilijkheid om
op Aruba zelf mensen te vin-
denombovengenoemde vaca-
tures te vullen, is deregering
voornemens in Nederland de
nodige publiciteit over deze
vacatures te gaan geven in de
hoop de aldaarwonende Aru-
banen geïnteresseerdte krij-

gen in dezevacatures. Het job
centre zal binnenkort in Ne-
derland een organisatie op de
beenbrengenomeen en ander
tekanaliseren.

HANOI — In maart en april zijn
6000 Vietnamezen illegaal uit hun
land gevluchten 3000 dedendit le-
gaal. In 87 waren er 28.000 vluchte-
lingen. Van regerings- en
godsdienstgezijde isop de bevolking
aandrang uitgeoefend de heilig-ver-
klaring inRom van 117martelaten,
voornamelijk Vietnamezen, niet ui-
terlijk tevieren. Vietnamziet in deze
martelaren koloniale agenten.

iW«MMIH«WMtMHHmtIM«M«tim*—*>M««MMIM«I«M»«>MWHM«M«II»timM«ItIMIMHm>m«IM»«j^

i ARUBA DAILY j
ENTERTAINMENT |

(V_yM_\______^' Aruba's HottestLate NightDisco.
i^éj__fÊÊ(m___\, You can dance to the latest disco soundsor justhavea j(3f_Pr7' < *fe? drink, maybe playa game of pool, pingpong, pinball or j

even darts 'n °ur
T^*rW^ NEWGIANT BILLIARD PALACE.

eV^r De beste Pizza vanAruba eet ofhaalt Ubij |
L.G. Smith Blvd. QO/pOir© PISSA ]
Oranjestad, Aruba. AWAY TEL. : 33541 ASSS/SA
SLSftC,Ub Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00a.m. |
Aruba's most elegant I golden tulip

r__et_iii»nl H All ARUBA CARIBBEAN =
-b* « V-VJ RESORT & CASINOFAfMMijfTO j"%■ 7 Z 7? x proudly presents:I Fine french and inter- y

I national Cuisine. ucr aq i atinoi All meals prepared to the VEGAS LATINO
} delight of the Gourmand, Ace by our swinging House-
{ and served "on the band Ferrari.
I Stone". dailycurtaintime 10.30 p.m. !
j For reservations except Mondays

Call 24544 Clubopen from 9:00 p.m. till 2__oa.m.
\A/il_-.___lr_"iir_-_.__-tro-_t T Cover charge show-time$7.50 min. 2drinksper person :fV-l-ieimiMclairddl / For reservationsplease call 33555

Gezellige sfeer, goedeservicevindt U in RESTAURANT

cA____%_wmm
I Wij verwachten U voor lunch(12.00-3.00), HAPPY HOURI (6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).

Telefoon 22977 of 27833

kj Restaurant Waning Djawa
lJ& Boerhaavestraat 4

fJ^MAM^Ïmi^^,^ Tel.: 33928WW*MjWjftMiBl_|?sJ| Open: Dagelijks 5.00-11.00 p.m.
a ptlFllf Zondag 12.00-11. 00 p.m.
BöT&WiitQUTQnt Dinsdag gesloten.

Het Restaurant met
Indonesische allures, zonderpretenties.

Boulevard Theatre
i n

Today at 8.15
"TROW MOMMA FROM . Today at 8.45

THE TRAIN" "POS TIVE 1.D."
comedy 14 yrs. tnnller 18 yrs-

i Drive - In
Today at 8.30

"THE UNTOUCHABLES"
action 18yrs.

Position: SALESMAN (BCOC-7-002)

Opening available for a

LUBRICANT SALESMAN

Experience andknowledge of lubricant a defi-
nite plus.

Compensation will be competitive and com-
mensurate with experience.

Replies to number 101, at this paper,
Nassaustraat 110 - Oranjestad.

v

xf Geniet van een unieke vakantie —
h EEN'CRUISE'IN HET
O CARIBISCH GEBIED MET: .

n " i^iti -__y__i I / '-fti.ai-^'fii
0 FESTIVALE - HOLIDAY - CARNIVALE
9 JUBILEE - CELEBRATION - MARDI GRAS

8 (3) maduro travel
Q garandeert U 7 dagen plezier op een van deze luxe schepen met aan boord:

Q INTERNATIONALE SHOWS, ZWEMBADEN, GYMZAAL, DANCING,
CASINO, RESTAURANT, BARS en ENKELE SPORTFACILITEITEN.

T Vertrek vanuit:0 MIAMI, FORT LAUDERDALE of SAN JUAN
Q (aantrekkelijke prijs inclusief vlieg-ticket)

U VOOR VERDERE INLICHTINGEN BEL ONZE KANTOREN TE:
Q ORANJESTAD: SAN NICOLAAS
Q Tel. 25995 Tel. 46624

AMIÜOE4

B.J. ARENDS & SONS
BRENCHIE'S HOME CENTER

O'STAD & SAN NICOLAS

VERTICAL BLINDSCENTER
ENTREGA:2SIMAN

/

m J REAL ESTATE N.V.

NEEDS
private property, com-
mercial property, and
condominiums TO SELL
Thinking of selling your
home or property??
Let USprofessionals do it
FOR YOU!
Call 34262 for information.

feil AANKONDIGING
ALCIDES ENMANUEL HARMS, toeziendvoogd van hetnog minderjari-
gekind ALCIDES EMILE PETERSON,wonende aan de Stadionweg no.
4-A opAruba, heeftzichperverzoekschrift gewendtotZijneExcellentie de
Gouverneur van Aruba met het verzoek hemtoestemming te verlenen de

geslachtsnaam"PETERSON"
van bovengenoemde minderjarigete

VERANDEREN IN "HARMS"
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen een jaarna heden bij ver-
zoekschirft aan ZijneExcellentie de Gouveneur tegen dit verzoek om ge-
slachtsnaamsveranderingverzetten.

ATA AKI BO OPORTÜNIDAD
STUDIAVLO BO PROGRESA

GOBIERNO Dl ARUBA
taparticipa eu e siguientecursonan lobai cuminsé. Haci vso
di e oportunidad aki... Inscribf!

*KOKK! (asistente)
Dia di inscripcion: 27 di juni na Hotelvakschool Bushiri pa
7.30 'or di anochi.
Ecurso locuminsé dia Idi juli 1988na Hotelvakschool Bus-
hiri.

* BARTENDER:
Dia di inscripcion: 27 di juni na Hotelvakschool Bushiri pa
7.30 '0r di anochi. . „, .E curso lo cuminsé dia 1 di juli 1988 na Caiquetio Club na
Paradera.

Tur e cursonan ariba menciona ta dirigfprincipalmente ari-
ba practica.
Pa mas informacion y formulario por jamatel. 33331 of
acudi personalmente na e Jobcenter den Biblioteca Nacio-
nal na Oranjestad - G. Madurostraat 13.

■Pr ENSIiNANSA

_[ | RMPLBO

m
________
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Position ACCOUNTANT
(BCOC-7- 001)
i

Immediate opening available for an
EXPERIENCED ACCOUNTANT

Requirements includeaU.A.Business degree
ana experience in Accounting prefered.

Compensation will be competitive and com-
mensurate with experience.

Replies to number 100, at this paper, Nassaus-
traat 110,-Oranjestad.

■*_■ mi MTTl!__!!_______________SSlS___SSS!rS!_^^ ■■■■■■■■■■■.■^Si

LAFAYETTE — Tegen 170 men-
sen in de VS is samenzwering ivm
drugs- transacties ten laste gelegd
waarbij het gaat omzon miljard dol-
lars. Bij deze zaak is ook Panama's
sterkemangeneraalNoriegabetrok-
ken. Het ging om de invoer van 650
tonmarihuana.

VERHUISBOEDEL I
Inpakken en vervoeren alsmede
verhuizingen op Aruba:
OFICEVAMARITIMA

DE ARUBA
Tel.: 21622-21957

Windstraat34 J
( NOTICE '

URWININOCENCIA, the sole ownerof

SUNSET VILLAS I
situated at Palm Beach 33 Aruba hereby informs
the public in general that the Sales & Marketing
Agreementthat existed between

SUNSET VILLAS
and Sunny Isle Real Estate Development Corpo-
ration N.V. hasbeen mutuallydissolved byparties
effective May30,1988.
URWIN INOCENCIA as sole ownerof

SUNSET VILLAS
will be solyresponsible for the time share operati-
on of SunsetVillasand Town Houses at Palm Be-

V ach 33 in Aruba. J__—m__m___wmmw___m______m ■>______—__—_p— i ■ 11 _——____■ n

(^-///^_/_/v^^/./.^^_/y_/._/._/.^

\ BANCO DI CARIBE NV Ï
/ ARUBA BRANCH S

\ NEW J
BANKING HOURS

; AS OF June 20, 1988 k
! Monday thru Friday s
; 8.00 -1 2.00 ;
ï 1.00- 4.30

\ BANCO DI CARIBE NY. s
\ Nassaustr.9o ARUBA J. i 23105 " 32168 *E? 31942 "32422 :

Even voorstellen: rimiM
Ons korps rAI UIVI §
VI 10l I lOlï 1 iV"! IJ Ia" Nationale Nederlanden f\f

-:VGROOT IN '-■1 Ruggegraat verzekeringen
":"':"* m

______
_m__ __f__ *e± mm _- ■ EN--SE.R\f;l\*EilllË.van onze

bedrijf stak.rpjT[flftf^ "'.':

____K'j-~ '-'-jff __^_Wy^f/' ''''^^^^_\v9ÊES_\ ___%'- _________ o^c^~4^^________________t ____F '''\^^________l ____S____k' ■' _________x-4w_^_' ■ jS jbbb^HL ____\ ____BP^*'*^S^_______^x«3S(t*'■'"*■*■" ■

" " " " 9_n " '__*'■''-'-''-' ■'?%**"'■: "'"-i_ '' ' '"' Oot &**_^____________r*' "'*'*^R*.*t**'_*. . yE___\_n_Wt''''''**^flr ■ - - - '■'""""""■X"_' '"'' ._£-" J^_____________________________________B
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AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950en 22316.
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445 Banco diCaribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalveop zaterdag.Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdagvoor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
l:2o.lsuur77)rowMommafrDmtfje_ra//7 (18

fc.).II: 20.45uurPositive I.D. (18 jr.).
DRIVE-IN:2o.3ouur77)eL/r.toücftaWes (18
jr-).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug:StaCruz, tel.: 28028.
Paribabrug: SanNicolas, tel.: 45712.
WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki,TankiRip, Noord, Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
Frederiks, Stadionweg 27, tel.: 24482.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterK. Vieira, via Centro Medico San Ni-
colas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokter Croes, tel.: 27591/24300
(hospitaal).

KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14.30-17.30uur; zaterdag van 08.30-12.00uur. De wacht heeft dokter A.E. Hart.

CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): dra L.G.
Beke-Martinez, Engelandstraat 7. tel.
24696.

WIT GELEKRUIS: Oranjested tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906;Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

rELEARUBA
MANDAG: 18.00 Mickey & Donald;
8.30 CNN International news; 19.30

rhe world tomorrow;20.00Telenoticias;
!0.30 Programma BUVO; 20.45 Dan-
:es of the world: «Germany-folklore
estival»; 21.00 Dynasty; 22.00 Larry
<ing show; 22.50 Showbizz today;
23.00 Money Une (CNN); 23.30Sports
onight (CNN); 24.00 Sluiting.

3INSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
ÜNN international news; 19.30Political
urogram; 19.45Actualidad;20.00Tele-
ïoticias; 20.30 Alf: «Mother & Child
eunion»; 21.00 Falcon Crest: «Battle
Jnes»; 22.00 Larry King show; 22.50
Showbiz today (CNN); 23.00 MoneyLi-
ie (CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
M.OO Sluiting.

*****

DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-"lksgeopendvan 07.00-20.00uur;na 20.00
üufinformaties via verkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):"4.00uurper daggeopend(alleen geslo-'en van zondag 20.00 uur tot maandagmor-9en 07.00uur).

E.OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-'AAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30uur.

WILHELMINA FONDS (tel.:
£4j>52/22817): informatiecentrum
jjoensdag geopend van 08.30-12.00 uur -raardenbaaistraat 8 (boven).

ALLIANCE FRANQAISE DARUBA: iedere
van 19.30-20.30 uur cursus voor

en van 20.30-21.30uurFranse"eratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-ersatielessen; woensdagvan 19.00-20.00rjr cursus voor beginners- Colegio Aruba-"o. lokaal 61/62.■Ueu^eFransecursus voorbeginners
q° gevorderden begint in september,geïnteresseerden in cursus of lid-maatschap kunnen zich opgeven bij
{?aHe-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of"OïettiDijkhoff (28652).

I^OTESTANTSE KERK: 20.00 uurkerkkoor in dekleine kerk.

HISTORIKO ARUBANO: ope-
-1a iiden maandagt/mvrijdag van09.00-
-,5PO/16.00-19.00 uur;zaterdag van 09.00--'<oo uur

PJJREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-r JKS-MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1?verdieping): iedere werkdag van 07.30--sf;00/i3.00.i6.30 uur (ook mogelijk af-haak temaken viatel.: 23145 of 25111).

Kot_?THEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
1ervT openingstijden): dinsdag van
„Jj^O-SO.OO uur en vrijdagvan 17.00-19.00

Voo T?° KIBRAHACHA (dagverblijf
VerK?-« Jaarden): openingsuren dag-
-07-SVlt: 08-00-12.00 uur; kantooruren:£,£O-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat(«el.: 28159).

Veiligheidsinspectie
onderzoekt kermis

ORANJESTAD — Aan de
Paardenbaaistraat te Oranjes-
tad is een Venezolaansekermis
in opbouw, dat de komende da-
gen op Aruba actiefzal zijn. Uit
goedebron verneemt de Amigoe
dat dit coney island echter niet
kan beginnen voordat de Veilig-
heids- inspectie een grondig on-
derzoek naar de veiligheids-
voorzieningen van het geheel
heeft ingesteld.

Pakket met daarinAruba in voorbereiding

Ook bij VIASA voor
Japanbelangstelling

ORANJESTAD — Ook de
Venezolaanse luchtvaart-
maatschappij Viasa heeft be-
langstelling voor verbindin-
gen met Japan.

In Venezolaanse kringen
wordt een grote presentatie van
Venezuela als vakantieland in
Japan voorbereid. Het moet niet
uitgesloten worden geacht, dat
Venezuela de Japanners een
pakket zal aanbieden, waarin
ook Aruba is opgenomen. Minis-
terDonMansur dievandaag met
de Arubaanse delegatienaar Ja-
pan vertrekt, verklaarde eve-
neens gehoordtehebben datVia-
sa Venezuela in Japan gaat pre-

senteren met een aanbieding
waarin ook Aruba verwerkt is.

Minister Mansur verklaarde,
dat weliswaar na het eerste be-
zoek van een Arubaanse delega-
tie aan Japankleinere groepen
Aruba hebben aangedaan, doch
dater nog geensprake isvan gro-
te groepen. Daarom is het be-
langrijk contact te blijven hou-
den met dit land dat een be-
langrijke bijdrage kan leveren
aan het toenemen van hettoeris-
mevoor Aruba.

Op de lange duur— zoals het
bijvoorbeeld bij Hyatt ging —verwacht minister Mansur goe-
deresultaten van het Japanse
toerisme naar Aruba.

Daarmee opgeklommen naar tweede plaats

RCA benut kansen beter
dan La Fama en wint: 2-1

ORANJESTAD — RCA be-
haalde een 2-1 voetbalzege op
La Fama en klom daardoor
van devierdenaar detweede
plaats op destandenlijst.

De wedstrijd, gespeeld zater-
dagavond inhetLago Sportpark,
karakteriseerde zich dooreen La
Fama, dat veel scoringskansen
kreeg, maar deze niet benutteen
een RCA met weinig sco-
ringskansen waarvan wel ge-

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

FUNDASHON MUHE VTRABAO (t/m 30
juni 1988): 17.00-21.00uur expositie van
handenarbeid- artikelen - Biblioteca Nati-
onal.

bruik werd gemaakt. La Fama
hadpraktischdeheleeerste helft
een veldoverwicht, doch een mi-
nuut voor rust was het Rafael
Vanegas die voor RCA de score
opende.

In de tweede helft was het-zelfde beeld te zien van een La
Fama dat steeds maar geen ge-
bruik maakte van de sco-
ringskansen. Een penaltykwam
eraan te pas omLa Fama op 1-1gelijk te brengen. Deze penalty
werd door Adri Martilia benut.
De RCA-zege kwam in de der-tigste minuut op een kopstoot
van Rafael Vanegas, die beide
RCA-doelpunten voor zijn reke-ning nam.

Na déze wedstrijd is de standin de eredivisie als volgt: Estre-alla 12 punten, Dakota en RCA
9, La Fama 8,-Bubali 5, en Uni-versal 3.

MATIG
Besloten werd over twee we-

ken weer bijeen tekomen, waar-
na de statuten kunnen worden
afgeronden onder meergetracht
zal worden dezaken van deAru-
ba Pressclub teregelen, die al ja-

ren niet meer actiefis
Met het Arubaanse volkslied

werd het perscongres geopend
waarna Ido Janezvan de Natio-
nale bibliotheek een wel-
komstwoord sprak en het doel
voor devergadering uiteenzette,
waarvoor van perszijde een ma-
tige belangstellingbestond.

Tante
Post

ORANJESTAD — Aan-
staande zaterdag is het
honderd jaar geleden dat
Aruba het eerste postkan-
toorkreeg.

Op voorstel van gezagheb-
ber DavidGaerste, die avond
datArubaeen eigen Postkan-
toor nodighad, werd op 25 ju-
ni 1888 een hulppostkantoor
tenhuize van de gezaghebber
ingericht. In die dagen was
het merendeel van de over-
heids- diensten bij de gezag-
hebber gevestigd. In 1908
kreeg deOntvangervan Aru-
ba het Postkantoor onder
zich. Hij zetelde toen in Fort
Zoutman. De Posterijen be-
gonnen met eenklerk en een
schrijver die de Postzaken
voor Aruba verzorgden. Zij
hebben op Aruba thansruim
negentien man personeel in
dienst.

In een gesprek met de hui-
dige Postdirecteur, Bob
Arends, blijkt dat dePosterij-
en opAruba niet over die do-
cumentatie beschikken om te
kunnen bevestigen wat dr Jo-
han Hartog in zijnboek 'Aru-
ba' schreef dat het Postkan-
toor nu honderd jaarbestaat.
Het honderd-jarige bestaan
zal dan ook in alle stilte ge-
vierdworden,omdat detijdte
kort is om nog niets te orga-
niseren. Dat neemt niet weg
dat geheel Aruba alle
waardering heeft voor de
eeuwoude post op Aruba.

VODLÖENING
Minister Engelbrecht sprak

na de ondertekening de voldoe-
ningover de gangvan zaken en
was blij, dat de regering in deze
medewerkingkon verlenen. Zo-
wel in de bouw van het hotel als
de exploitatie ervan — welke
door de Omni gaat geschieden—
zullen hier weer vele personen
werk kunnen vinden. Minister
Engelbrecht dankte de initia-
tiefnemers voor hetin Aruba ge-
steldevertrouwen.

Notaris mr Croes bracht na-
mens de groep deregering dank
voor degrotebijdrage om ditpro-
ject op Aruba werkelijkheid te
doenworden. Zonder deze mede-
werking zou het project geen
werkelijkheid zijn geworden.
Bijzondere dankbracht de nota-

ris voor de medewerking van
Thijsen en De Vries van Finan-
ciën.

MATIGE BELANGSTELLING VAN MEDIA
Over twee weken afrondende vergadering

Pers-organisatie Aruba
(APAR) in oprichting

ORANJESTAD — Op initi-
atief van deNationale biblio-
theek werd zaterdagmorgen
een perscongres gehouden
met als voornaamste doel de
Asociacion Prensa Arubano
(APAR) op te richten, waar-
voor eencommissie onder lei-
ding van Christina Lampe de
afgelopen maanden de nodi-

ge voorbereidingen heeft ge-
troffen.

Minister van Welzijnszaken,
mr Mito Croes, hield een korte
inleiding waarin de be-windsman benadrukte, dat de
overheid alle aandacht besteedt
aan open informatie, waardoor
de pers zijn taak op verantwoor-
delijke wijze kan verrichten.
Binnenkort zal hiervoor mede in
de Nationale bibliotheek een in-
formatie- centrum worden ge-
vestigd, waarbij de UNESCO de
helpende handbiedt.

MEDEWERKING UNESCO
Minister mr Mito Croes ging

daarna in op debelangrijke taak
van depers, waarbij de informa-
tie een zeer belangrijke rol
speelt. De regering benadrukt
een open en verantwoordelijke
informatie en zal daaraan alle
medewerking geven.

Hijkondigde aan dat de UNE-
SCObij deopzetvan het informa-
tie- centrum alsmede het geven
van trainingen en workshops al-
lemedewerkingtoezegde. Insep-
tember wordenexperts uitVene-
zuela verwacht die op Aruba
workshops komen geven.

Janezzette daarna uiteen, dat

naar aanleiding van de vorig
jaargehouden Dia di Prensaeen
commissie maanden doende is
geweest met het opsteleln van
plannen en statuten voor een
nieuwe persorganisatie, omdat
men de oude Aruba Pressclub
nietwil voortzetten. Onder lei-
dingvan Christina Lampe met
haar commissielden Anna
Tromp-Van der Schoot, Maritza
Maduro en adviseur Carlos
Kelkboom en dejuristenmr Ma-
vis van Trikt en mrEddy Croes
werd gediscussierd over het lid-
maatschap van deAPAR.

Naeenkorte pauzewerdbeslo-
ten dat over twee weken weer
vergaderd zal worden. De veran-
deringen in de statuten, zoals
door devergaderingvoorgesteld,
worden vervolgens aangebracht
eneen voorlopig bestuur zal dan
worden gekozen. Van de com-
missievan voorbereidingmaken
ook deeluit:EmileKelkboom en
Ruben Garcia die niet op dever-
gadering aanwezig waren.

GEVAARLIJK
DeFTA noemt heteen gevaar-

lijke zaak indien een groep der-
gelijk macht in en op het toeris-
me heeft. Overigens noemde de
FTA-voorzitter net voor detwee-
de maal een feit, datde werkge-
ver dreigt wanneer de werkne-
mers voor hun belangen opko-
men, dat gestopt zal worden met
het bevorderen van Aruba. Vol-
gens de FTA heeft deregering
ook met de verkoop van Ameri-
cana gefaaldomdat dekopers on-
voldoende gescreend werden.
Deze investeerders hebben voor-
deel getrokken uit de moeilijk-
hedenwaarinArubazich bevond
door het sluiten van de Lago.

De FTA is van mening, dat de
regering zonder aanziens des
persoons maatregelen, dient te
treffen om debelangen van Aru-
bainhetalgemeenen dewerkne-
mers in het bijzonder veilig te
kunnen stellen. De FTA vindt,
dat de Statenzonder uitstel met
wetten moetenkomen om aan de
mogelijkheid van individuele
contracten op korte termijn —

die dewerknemers ernstig bena-
delen— een einde te maken.

Opnieuw vraagt de FTA zich
af— dekomende jarenkomen er
vier tot vijf casino'sbij—wat de
regering heeft gedaan om de
controle op decasino's teregelen.
Op het ogenblik is er geen be-
hoorlijke controle — de 'gaming
board - commissie is er ondanks
herhaalde toezeggingen van de
minister van Justitie nog steeds
niet—op de casino'smet alle ge-
volgen vandien. Volgens deFTA
zou vooral bij de casino's van
ArubaPalmbeach enAmericana
Hotel decontrole tewensenover-
laten.

Er zouden reeds casino- be-
heerders zijn die gedreigd heb-
ben wanneer deregering met de
'gamingboard' komt, ditinhoudt
dat erpersoneel naar huis wordt
gestuurd. De FTA wil graagwe-
ten hoe deregering dieeen nieu-
we controle op de casino- belas-
ting aankondigde dit gaan doen.
Zolang de casino- beheerder
's morgenshetgeldtelten aan de
belastingen stuurt wathij denkt
dat goedis, is er geensprakp

behoorlijke cont-
van behoorlijke casino- in-
komsten.

PROJECT OVER ANDERHALF JAARKLAAR
Over vier weken aanvang van werkzaamheden

Garantie voor Fisherman
Beach-hotel getekend

ORANJESTAD — In het afgelopen weekeinde vond
voor notaris mrJ.R.Croes deondertekeningplaats van
degarantie, die deArubaanse regering geeft—ingevol-
ge de goedkeuring van deStaten—voor definanciering
van debouw van het Fisherman's BeachHotel, datmet
462 kamers ten noorden van Holiday Inn wordt ge-
bouwd en een investeringvergt vanruim vijftigmiljoen
dollars.

Voor het land Aruba tekende
minister van Financiën, Ar-
mand Engelbrecht, vergezeld
van het hoofd van Economische

Zaken, drsVan Trikt,enK. Thij-
senen JohndeVries van de afde-
ling Financiën. Voor Fisher-
mansBeach Hotel warenaanwe-

zig ChrisSmeeds,Ru Fijnje, Vic-
tor Chini onder- directeurvan de
maatschappij Sichelen de direc-
tie van de Bouwmaatschappij
Aruba Jan Gulick en Jossy
Laclé. ,

Zoals bekend geschiedt de fi-
nancieringvan ditzesverdiepin-
gen tellend hotel door een con-
sortium van nationale Italiaan-
se banken en wordt diefinancie-
ring gegarandeerd door de Ex-
port Bank, mits deregering van
Arubagarantstond, hetgeenon-
langs unaniem door de Staten
gebeurde.ORANJESTAD -Afgelopen

weekeinde stondweerinhetteken
van het Aruba Jazz andLatin
Music Festival. Vrijdag was het
nietzo druk met hetoptreden van
Djavan,Koinonia en Iwan Lins,
maar zaterdag Was het Mansur
Ballpark goed gevuld voor het
optredenvan TaniaMariaen The
Wave (zie foto). Gisteravond wa-
ren EddyPalmieri enPeterEsco-
vedo present. Volgende week —
het laatsteweekeinde—zal onder
meer deblinde zanger José Feli-
cianoop Aruba optreden.

OPLEVERING
Verwacht wordt, datover een

maandbegonnen zal wordenmet
het schoonmaken van het ter-
rein en hetplaatsen van de om-
heining, waarna de grond-
werkzaamheden een aanvang
kunnen nemen. Als allesvolgens
plan verloopt, verwacht men dat
de oplevering van dit hotel bin-
nen acht maanden kan
plaatsvinden.

Amnesty
ORANJESTAD—Amnesty

International zou graag zien,
dat in het komende school-
jaar op alle scholen van Aru-
ba voorlichting wordt gege-
ven over zijn werk als men-
senrechten- organisatie.

Daartoe wordt een lezing ge-
houden op woensdag 22 juniom
acht uur in de activiteitenzaal
van de bibliotheek. Hoofd-
spreekster op deze avond is Nel-
leke Dieleman van het hoofd-
kantoor inAmsterdam, die deze
week op Aruba verblijft. Er is
speciaal ontwikkeld lesmateri-
aal beschikbaar voor verschil-
lende leeftijdsgroepen.

Alle scholen hebben een
schriftelijke uitnodiging ont-
vangen waarbij vooral
leerkrachten van de hoogste
klassen van het basisonderwijs
en degenen diede maatschappij-
lessen verzorgen bij het voortge-
zet onderwijs worden aange-
spoord aanwezig te zijn. Uiter-
aard zijn andere belangstellen-
den, zowelbinnen alsbuiten het
onderwijs, ook van harte wel-
kom. Amnesty Aruba hoopt, datvelen aan deze oproep gehoor
zullen geven.

TIJDENS DE BIJEENKOMST
van deCaribbean HotelAssocia-
tion bood verkoopdirecteur van
AmericanExpress, Gonzaloßuiz
(ziefoto), twee studiebeurzen aan
voor supervisors van hotels in het
Caribisch gebied. Voorts bood
American Express aan ieder van
depersonen dieeen beurs krijgen
toegekend een bedrag van 2500dollars om naar de bekendeschool 'Eccle Hotelier Lausanne'
in Zwitserland te gaan. De beur-
zen werd toegekend onder meer
aan Jetty Tjungvan hetManche-
boBeach Hotel.

FTA: Americana kwestie herhaling Hl-casino
Afhankelijkheid toerisme mag niet
onzekerheid werknemers betekenen

ORANJESTAD — De vak-
bond FTA is bij monde van
Anselmo Pontilius van me-
ning, datdatwatnugaande is
ondfer de werknemers van
AmericanaC asinoeen herha-
lingisvan wat destijds metde
werknemers vanKing Casino
in Holiday InnAruba gebeur-
de, omdat de eigenaren van
beide casino's uit dezelfde
personenbestaan.

Een investeerder, die op Aru-
ba komt investeren, moet niet
denken dathij daarom handelen
kan zoals hethem goed uitkomt.
Het is een situatie waarvoor de
experts Pannell, Kerr and
Forster in hun rapport duidelijk
gewaarschuwd hebben. De FTS
wijst erop, dat de charter- maat-
schappij Gogo Tours vele toeris-
ten naar Aruba brengt, een ste-
vige maatschappij die ook eige-
naar is van Aruba Real Estate
vanhetArubaHoliday Innen nu
ook van het Americana Hotel.
"Wij zullen nooit of te nummer
accepteren", aldus FTA Pontili-
us, "dat omdat we afhankelijk
van het toerisme zijn, met debe-
langen van de werknemers
wordtgesolden deze moetnemen
wat hen wordt voorgeschreven,

waarbij voor de werknemers to-
taal geen zekerheid in hun werk
bestaat.
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DRUK BASEBALL-WEEKEINDE OP CURASAO
Winst voor SR Indians enRoyal Scorpions

Overwinningenreeks Cats
door Alpha afgebroken

WILLEMSTAD — In het afgelopen weekeinde werd eet»
programma van driewedstrijdenafgedraaid in hetkader van
de AA-klasse Basebalkompetitie. De meest verrassende uit-
slag is de overwinning die Alpha zaterdagavond tegen Wild
Catefianco de Caribe behaalde. Alpha maakte daarmee een
einde aan een lange overwinningenreeks van Cats. St Rosa
Indian&Mennen SpeedStick won voorts van Sorpresaterwijl
Royal Scorpions'Maduro & CUriel's Bank concurrent Sta. Ma-
ria PiratesWalle Construction opverlies zette.

De overwinningvan Alpha was
weerhetwerk van pitcher Otwin
Pieternella die zich inmiddels
heeft opgewerkt tot een van de
topwerpers van het Curaccaose
baseball. Pieternella stondCats
in zeven innings slechts 6
honkslagen en 2 punten toe en
legde daarmee, in defensievezin
althans, debasis voor het succes
van zijn ploeg. Hij werd in de
achtste inning vervangen toen
hij problemen kreeg met zijn

controleen twee vrije lopen weg-
gaf.Cats scoorde3van zijn5pun-
ten in deze slagbeurt zonder ook
maaréén honkslagteslaan. Men
profiteerde van 4 vrije lopen (2
van Pieternella en 2 van diens
vervanger Aron Ramos), een
fielders choice en een sacrifice-
fly om dezeruns te scoren.
De eindcijfers waren als volgt: 7-
-10-2 voor Alpha en 5-6-1 voor
Cats. Na de7 inningsvan Pieter-
nella en het kortstondige optre-

den van Ramos, zorgde pitcher
Reinier Polonius zijn eerste ne-
derlaag. Besten aan slag waren
Swendley Kleinmoedig (3-3) en
Elvis Ercicia (2-2). Antonio Kel-
ler, player-manager van Cats,
liet zijn vierde homerun van het
seizoen aantekenen. Hij leidt in
ditonderdeel.

CADEAU
St. Rosa Indians kreeg gister-

morgen dezegepraktisch cadeau
vanSorpresaofschoon dezeploeg
zich in desituatiewaarinzij ver-
keert beslist een dergelijke luxe
nietkan veroorloven. Toch was
het zo want Indians kwam met
amper 4 honkslagen (2 van Ed-
wardvan Heiningenen 2van Pa-
blo Beaumont) toch töt een pro-
duktie van 7 punten. Sorpresa
speelde detegenpartij echterzelf
in dekaart met 8veldfouten. Zelf
kwam het ondanks een toch
redelijk aantal honkslagen (9)
nietverder dan 5 punten.
De eindcijfers waren hier: 7-4-2
voor Indians en 5-9-8 voor
Sorpresa. Rupert Straker ein-
digde als winnende werper en
Ernesto Marks als verliezer.
Beste aan slag was IrvingRedan
met 3honkslagen in 4beurten.

SACRIFICE
Scorpions maakte gistermid-

daggebruikvan alle kansen die
zichvoordeden om Sta.Maria Pi-
rates voor heteerst ditseizoen te
overtroeven. Scorpions nam in
de vierde inning de leiding met
2-0 op een sacrificefile van Or-
lando Nicolina, een veldfout en
een doublevan Baletin enRafly
Josephaen zegevierde uiteinde-
lijk met descore van 4-2.Pirates
scoorde zijn enige 2punten in de
vijfde inning op o.m. een
honkslag van Arvaro Asencion.
De eindcijfers luiden als volgt: 4-
-5-1 voor Scorpions en 2-5-3 voor
Pirates met Miguel Martina en
Percey Schoon als respektieve-
lijk winnende en verliezende
werper. Miguel werdin de vijfde
inning opgesteld als vervanger
vanzijnbroerRignald. In devier

innings dat hij op de heuvel
werkte, stond hij geen enkele
honkslagen geen enkelpunt toe.
Bij Pirates werkten driewerpers
op. de heuvel, namelijk
Schoop(6'/3 inning),ArthurBoni-
facio die slechts tegen één speler
wierpen hem vierwijd gaf, enRi-
chenelIsabella.
Door Pirates teverslaan forceer-
deScorpions een gedeelde eerste

E laats in poule A. Scorpions
eeft thans evenals Pirates een

record van 9-3. Blue Hawks en
GrootKwartier Stars, dieelkaar
vanavond ontmoeten, hebben
respektievelijk eenrecord van 3-
-8 en 2-9. In de poule B behield
Wild Cats zijn leiderspositie met
8-3. Indians verkleinde zijn
achterstand tot slechts 1 wed-
strijd - men heeft nu namelijk
eenrecord van 7-4- terwijl Alpha
iets inliep op de koplopers (4-6)
en Sorpresa dieper op de laatste
Dlaats werd gedrukt(2-8).

BOODSCHAP
Op het moment dat hij het

strand van het Tamarijn beach
Hotel in zicht kreeg en de men-
sen kon zien die op hem
wachtten,kreegKenneth als het
ware nieuwe krachten. Deze at-
tentie was voor dezwemmereen
zodanige stimulans dat hij bij
aankomst van de vreugde zijn
tranen niet meer kon be-
dwingen.

Voor de jeugd liet Kenneth
Crocs de boodschap achter: "De
jeugddie drugsproblemen heeft,
verschuilt zich voor de mensen,
maar de jeugddie aansport doet,
krijgt de bewondering van de
mensen".

Curagaoënaar: drie minutenper kilometer
Arubaanse: in precies één uur over meet

Amadeo Kemper en Lia Melis
overheersen Schottegat-loop

WILLEMSTAD— Wat
de kenners van de sport
reeds hadden voorspeld is
uitgekomen: de tiende
Schottegatloop welke gis-
termorgenwerd gehouden
is een spannende strijd ge-
worden tussen de Curaca-
osefavoriet Amadeo Kern-
per en de ijzersterke St.
Maartense afstandsloper
Jean Henry die vorig jaar
winnaar werd.
Wat men niet had kunnen
voorzien was dat Kemper
met zo'n groot overwicht
debaas zoublijvenopHen-
ry enmetgroot machtsver-
toon zou winnen.

achterstand van ruim twee mi-
nuten moest aankijken.
Kemper won de vijftien kilome-
ter lange wedstrijd in de fraaie
tijd van48 minuten en 36 secon-
den. Henry werd tweede in 50
minuten en 8 sekonden, terwijl
Aichi Beliosó die dapper mees-
treed tijdens de eerste kilome-
ters, derde werd in detijd van52
minuten en 44 seconden.
Bij de dames was het zoals ver-
wacht Lia Melis van Aruba die
alseerste over deeindstreep ging
in detijd vanexact een uur.
De tweede plaats was voor de
constant lopende Alyv. d.Glindt
uitSt. Maartenin 1 uur en 7 mi-
nuten, terwijlEllen Straver eve-
neens uit St. Maarten derde
werd in 1 uur en 8 minuten. De
eerste loopster uit Curacao was
Arianne Promes die een tijd no-
teerde van 1.11.59.
Bij de finish in Coney Island
waareen geweldige sfeerheerste
met muziek van een drumband
eneen diskjockeyen waar ook de
Curagaose Sportkoningin aan-
wezig was, werden de trofeeën

aan de winnaarsuitgereikt door
Stephanie Shermanvan Bank of
Boston, devoornaamste sponsor
van de Schottegatloop.
Er was ook een ticket naar Mia-
mi van de ALM voor de "all
round" winnaar en er waren tic-
kets naar Caracas van Antillia-
na de Viajes voor deeerste heer
en dameen eenverblijfvan drie
dagen in Hotel Marriott te Mia-
mi,aangeboden doorhotelPlaza-
Race director Norbert Hendrik-
se had bovendien herinnerings-
plakken voor atleten diealletien
Schottegatlopen hebbenuitgelo-
pen: Mike Snijder, Elphrim
Knoppel, FreddyDalnoot, Harry
Geerings, Diello Arvello,Rolan-
doGalaraga.Alvin Jones,Riche-
nel Frans, Gerard Treurniet en
Felix Sambo.

De prijs voor de best gecombi-
neerde tijd voor vader en zoon
gingnaar EdgarJoubert(65 jr.!)
enzijn zoon Gilbert: deprijs voor
het snelsteechtpaarnaar Harry
en Nel Geerings en deprijs voor
detwee snelstebroers naar Mike
en Eric Snijder.
De deelnemers uit Aruba lever-
den een opmerkelijke prestatie
door met vier man met een tyd
onderhetuurtefinishenop de 15
km en met Lia Melis in een uur
precies.

De enige deelnemeruit Bonaire,
Rinus Bernabela noteerde eefl
tijd van59 minuten en 53 sekon-
den en eindigde op de 18de
plaats.
Gabriel Montano uitVenezuela,
vanwieveel werdverwacht door
zijn begeleiders en met name
Hans Vrolijk van Hotel Holland
die in allé vroegte present was
om de wedstrijd te filmen, werd
negendein 57 minuten en 12se-
konden
De volgende grote race van d«
Road Runners Club Korsou is de
vijfde Fatumloop welke in Sep-
tember wordt gehouden.

De uitslagen van decategorie
van de tiende Schottegatloop:
Heren:t/inl9jaar:l.Richard Ro-
driguez (Aruba) 54.43 min., 2-
Byron Salome 54.59. 3. Alvi»
Ras (Aruba) 57.31.
20-29:1.AmadeoKemper 48.36,
2. Jean Henry (St. Maarten)
50.8, 3. Eric Soemers (Aruba)
53.46.
30-34:1. Rudi Breuring 54.11,2-
Rafael Mattos de Leon 54.56, 3-
Wesley Haard 58.44.
35-39: 1. Aichi Belioso 52.44, %
Henk ten Napel 58.49,3. Robin
Marchena 1.03.
40-44:1. Fabian Tromp (Aruba
1.01.1.12. 2. Rignald Vidal
1.03.54. 3.Ditmer Weertma»
1.05.22.
45-49:1. WalterMuzo 1.06.02, 2-
Henk Beers 1.0736,3. Rudy Ro-
salia 1.07.45.
50-f: 1. Rinus de GraaflAruba)
1.04.48, 2. Ronald Clae»
1.07.58,3. Ronald Liam (St-
Maarten) 1.14.11.
Dames:Wn 19:1.Valeria Wernet
(Aruba) 1.19.45,2.Rosaria BaT
celos Jardim 1.38.36,3. Angeh'
que Janga 1.54.11.
20-29:1. Lia Melis 1 uur, 2. Bri-
g'tteEtman 1.15.27,3. Astridde

root 1.22.04.
30-34:1. Ellen Straver(St. Maar-
ten) 1.08.55, 2. Ellen Hellburt
1.14.14, 3. Amine HagemanS
1.20.25.
35-39: 1. Aly v.d. Glindt
(St.Maarten) 1.07.08,2.Ariann*
Promes 1.11.59,3.Elsa van DrU'
nen 1.25.22. .
40-44: Nel Geerings 1.13.26., »"
Lidia Calmes 1.15.11, 3. Ri*a
Genaro 1.23.37.
45-49:1. Theofilav.d.Berg. ~50+: 1. SjaanAandewiel 1.42.5»
en 2. EllyRietveld.

In een onvermoeibaar ritme
meteen"pace."van ietsmeer dan
drie minuten per kilometer was
Kemperzelfs teveelvoor deerva-
ren Henrydiemoest toestaan dat
hij bij de finish tegen een
...de drukte tijdens de Schotte-
gat-100p...

Kemper en Melis.

Ondanks aantal tegenvallers

Kenneth Croes slaagt
met zwem-marathon

ORANJESTAD—De Cura-
caose atleet Kenneth Croes,
bekend als de anti-drugs
zwemmer is zondag in ge-
slaagd de afstand van Seroe
Colorado naar het Tamarijn
Beach Hotel in ruim negen
uur tjjd te zwemmen.

De gemaakte tijd had nog be-
terkunnen zijn indien hijonder-
weg niet de nodige tegenvallers
hadondervonden. Allereerst wa-
ren er vanwege de tropische de-
pressie denodige veranderingen
in weer en wind. Hierdoorkreeg
Croes nogal wat last van derook
uit de motorvan debegeleidende
boot. Ter hoogte van de haven
van Oranjestad kwam hij ook
een olievlek, vermoedelijk van
de barkjes in de haven, tegen,
waardoorhij verder van dekust
afmoest gaanzwemmen om deze
olievlek te ontwijken.

Duitsers: liever
lerland gehad

FRANKFURT (DPASID) —De spelers en coach van West-
Duitland hadden liever lerland
danNederland als tegenstander
gehad in de halve finale van het
Europees kampioenschap. „Ne-
derland won dooreen wat geluk-
kig doelpunt", analyseerde 'te-
amchef Franz Beckenbauer,
„maarhetwas dikverdiend. Ne-derlandwas beter en had alveel
eerder de wedstrijd kunnen be-
slissen.Doorslag- gevend was de
inbreng van Kieft. Hij zorgde
voorveel beweging in de aanval.
Duitsland- Nederland lijkt me
een geweldige confrontatie te
worden."

„Het wordt heel moeilijk te-
gen Holland", verwacht de
Westduitse doelman Eike Im-
mel. „Ik had veel liever lerlandgehad. Nederland heeft twee
zeer gevaarlijke spitsen."

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVOKORSOU
(zwembad)
geopendvan09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gestoten.

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

SCHAAKVERENIGINGCURAgAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktesen -trainingvoordejeugdvanaf7
tot 23jaar.

__________________-_________-____--_____-.ll I ____^M__________________»__________________________________i

EILANDGEBIED CURACAO

■ DIENST RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
'JjJJ EN VOLKSHUISVESTING

D.R.O.V.
OPENBARE AANBESTEDING

Namens het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curasao wordt bekend
gemaakt de aanbesteding, in hetkader van het AKTIEPLAN BINNENSTAD,
van bestek no. 86 - 122 en tekeningen van architectenbureau Broos van
Werkhoven N.V. voor:

"BOUWKUNDIGE EN CIVIELTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
T.B.V. HET RENOVEREN VAN HET RIFFORT TE OTROBANDA".

Het bestek en tekeningen zijn vanaf dinsdag 21 juni 1988 te verkrijgen ten
kantore van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting, Plasa
Hoyer 19, tegen betaling van NAf. 200,-- per stuk en ligt daar voorts ter
lezing. Inlichtingen omtrent het bestek zullen worden gegeven in een
inlichtingenvergadering, te houden op woensdag 29 junia.s. om 9.00 uur ten
kantore van de Dienst R.O.V.
Vanaf woensdag 6 juli zal de nota van inlichtingen daar ten inzage liggen,
terwijl de kopers van een bestek deze toegestuurdkrijgen.
De inschrijvingen dienen in een gesloten enveloppe waarop vermeld staat:
bestek no. 86 - 122 van architectenbureau Broos van Werkhoven N.V.,
uiterlijk op woensdag 13 juli vóór 10.00 uur v.m. in de daarvoor bestemde
bus voor de kleine vergaderzaal op de tweede verdieping van het Centraal
Bestuurskantoor, Concordiastraat 24 te worden gedeponeerd.
De opening van de bus geschiedt op 13 juli om 10.00 uur precies.

Het Hoofd van D.R.0.V.,
Afd. P.R. L.F.J. Butot, M.S.U.P.

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag21 juni1988desvoormiddagsom 10uurzal tenkantore aande
Polarisweg 31 - 33 ten overstaan van één van de notarissen of diens
plaatsvervangervan hetkantoor Palm & Senior in het openbaar worden
verkochtkrachtens rechterlijk bevelex artikel 1102van hetBurgerlijk Wet-
boek:
a. een perceel grond gelegenin net tweede districtvan Curacaoop

"WEISAFO", tergroottevan 1.28.50hectarenaderomschrevenin
rooibrief nummer 11van 31 maart 1932,methet daaropgebouwde
plaatselijk bekend alsGaripitoweg nummers 9,11 en 13;

b. een perceel grond gelegen in het Stadsdistrict van Curacao op
"MARCHENA", kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie B,
nummer 1054, groot232m2, methet daaropgebouwdeplaatselijk
bekend alsAmazoneweg 23;

c. een perceel grond gelegen in net Stadsdistrict van Curacao op
"MARCHENA", kadastraal bekendals Stadsdistrict SectieB num-
mer 1052, groot 227m2, methet daarop gebouwdeplaatselijk be-
kend alsAmazoneweg 21;

d. een perceel grond gelegenin hetStadsdistrictvan Curacao,kada-
straal bekend als Stadsdistrict Sectie B nummer 2003, groot
169m2, met het daarop gebouwdeplaatselijk bekendRifwater-
straat nummers 29en 31;

e. een perceel grond in het Stadsdistrict van Curacao, kadastraal
bekendalsStadsdistrict SectieB nummer2060, groot126m2, met
hetdaaropgebouwdeplaatselijkbekendalsRifwaterstraat 12;

Allevoormelde onroerendegoederenzijn verhuurd.
De veilingvoorwaarden liggenter inzageop voormeld notariskantoorvan-
af 8dagen voor de veilingen houden onder meerin datiederebieder ge-
houdenisterstond een bankgarantieof anderevorm vanzekerheid te stel-
lentot nakoming van zijn boden debijkomendekosten.

NOTARISKANTOOR PALMft SENIOR
Polarisweg 31 -33
Tel.: 613199-613655.
■

Reis gerust
met
CTC travel
tel: 616811

Q|J 613200
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rJ u ' WL WITH EY&CATCHING
JiNCREAsfr ..MOVINGDISPLAYS
4 YOV?C CREE SU PROPIO

MENSAJÊ CON
INCREMENTE SUS VENTAS MOVIMIENTO
Atrayendo ia atención de sus clientes en tiendas, hoteles,
aeropuertos, bancos, restaurantes, industrlas, agendas de
gobierno y mucho més.
FACIL DE PROGRAMAR " VARIEDAD DE COLORES V TAMAfIOS

DESCUENTO ESPECIAL PARA EXPORTACION

1 I—l^^^ :— ■■■■■\ _______
/"" _ _\ 4541 N.W. Qth AVENUE " FORT LAUDERDALE. FL 33309
I lJs_l) TEL (305) 491-5758 6 491-6241 " FAX: (305) 493-6537
V^* Wy TELEX: 5106016247 BANDS

BELO HORIZONTE (Reuter)— Racing uit Argentinië is de
eerste winnaar van de Zuid-
amerikaanse supercup. Racing
speelde zaterdag gelijk tegen
Cruzeiro uit Brazilië: 1-1. Cata-
lan oppn^o twee muitenvoor

rust voor de Argentijnen de sco-
re. Robson maakte achtminuten
voor het einde gelijk. Racing ze-
gevierde inheteerste duel met2-
1. Er waren in Belo Horizonte
67.722 toeschouwers.
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De Koninklijke Marine
roept op,

PARTTIME DOCENTEN
(periode 290888 -151088)

voor het gevenvan lessen op MAVO-niveau in de j
vakken:
-NEDERLANDS
-ENGELS—SPAANS— ELEMENTAIR BOEKHOUDEN— STAATSINRICHTING
Sollicitaties vóór 25 juni 1988 te richten aan
Bureau Antmil/Arumil
Marinebasis Parera
Alhier.
Voor inlichtingen kunt U terecht;
Kantooruren 07.00-13.20 (ook zaterdags)bu-
reau Antmil/Arumil, Marinebasis Parera, tel. j
614222 toestel 278.



NEDERLAND GLIPT NAAR HALVE FINALES
Creativiteit tot nulpunt gedaald

Gouden kopstoot Kieft
GELSENKIRCHEN— Het Nederlands voetbalelftal behoort
sinds zaterdag tot debeste vier van Europa. Die kwalificatie
haalde de door veertigduizend fans gesteunde Oranje-ploeg
op een manier die de Westduitsers niet had misstaan. De 1-0
tegen delerenkwamviahetnodigegeluk tot stand.Achtminu-
ten voor tijd haalde hetverdoofde kanon Ronald Koeman uitvooreen wanhoopspoging. Devia degrond mislukkendeknal
Werd door invaller WimKieft nogjuistmethet hoofd geraakt.
De harde mat van het park-stadion en de kruin van Kieft
zorgdenvoor een effect, waarop „Saint" Patrick Bonner geen
verweerJiad.

De 1-0 van Nederland, goed
voor de tweede plaats in de

eindstand van groep 2, was on-
danks alle manco'saanheteigen
spel, verdiend. Er speelde maar
één ploeg in Gelsenkirchen:
Oranje. lerland wankelde na de
energie-vretende parades tegen
Engeland (1-0) en de Sovjetunie
(1-1) op de laatstekrachten over
netveld. Ophpuwendwaser nau-
welijks meer iets over van het
lerse spel. Ray Houghton, de
groene turbovan deeersteduels,
was uitgeraasd. Van Breukelen
zag niet degroene golfop zichaf-
komen die Michels zijn doel-
wachter had voorspeld.

Verdedigend bleef de lerse
ploeg overeind ophet fanatisme
van kerels als Moran, McGrath
en Hughton en de bijzondere
kopkracht vanMcCarthy, die de
voetbalnaamvanzijncoach Jack
Charlton, de giraffe, kan gaan
overnemen. De overtuiging van
delerse verdedigers imponeerde
meer danhet technische en tak-
tische niveau.

Nederland, in zijn minstever-
toning uit de drie groepswed-
strijden, hader echter allemoei-
te mee. Na een redelijke ope-
ningsfase, waarin lerland nog
aan devoetbal dacht, ging in het
vervolg van destrijdzondernate
denkendeschoentegen debal als
er ookmaar enigrisico dreigdete
ontstaan.

Nederland bleek opnieuw de
inventiviteiten creativiteit snel
overboord tezetten in dejachtop
eentreffer. TegenEngeland was
er ruimte en deden Van Basten
en Gullit aan fraai combinatie-
werk. Tegen de Sovjets was Van
Basten er niet bij en werd er te
snel overgeschakeld op de hoge
bal. De leren dwongen Neder-
land tot hetzelfde spel waarbij
het gevaar op een messcherpe
counterverkleind was door defy-
siekeverzwakkingvande groen-
jakken.

In de eerste helft bracht de
ploeg van Michelshetnogopvol-
gens de keurige stramienen uit
het voetbalboekje van de gene-
raal de bal naar voren te bren-
gen. Toen de 0-0 steeds sterker
werd gekoesterd door de ei-
landbewoners, methim hartver-
warmende supportersschare,
sloeg het Nederlandse elftal
tenslotte een paarbladzijden om
in het instructieboek en koos
voor de noodprocedures.

De ballen werden met lange
trappen van de zijkant voor het
doel gebracht en net alstegen de
Sovjetunie had dat speltype wei-
nig succes. Tot het geluk, dat bij
al datbeukwerk eenkeer in het
voordeel van de aandringende
ploeg moet doorslaan, Oranje
weer goed gezind was al zal het

doel-instinctvanKieft ongetwij-
feld ook met debevrijdende tref-
fer te makenhebben gehad.

Gezegd dient te worden dat
Nederland in de eerste wed-
strrjdweek in Duitsland achter
de feiten aanliep. De treffer van
deRus Rats deed het draaiboek
door elkaar waaien. Nederland
moest vervolgens winnen van
Engeland, deed dat(3-1) en dien-
de daarna weer eenfinale aante
gaan, tegen lerland. Dat
krachtenslopende werk, waarbij
de tegenstander weigert uit de
loopgraven te komen, gaf ook
veel druk op de vooraf als favo-
rieten ingeschatte Nederlan-
ders. Gullit en Ronald Koeman
hadden deploegmoeten leidenin
het bekende Nederlandse aan-
valsspal, maarbeide spelersblij-
ken overhun grote vorm van dit
seizoen heen. Rijkaard en Van
Basten zijn juistopwegnaar hun
piek van deze voetbaljaargang.

Gullit, die ook tegen de leren
afen toe de simpelste ballen liet
wegspringen, speelt wegens zijn
wankele doen volledig in dienst
van de groep en bindt zijn te-
genstanders wel. Zijn rende-
ment blijft daardoor hoog, al
heefthij zijnrol als de spelervan
hettoernooi voorlopig naastzich
neer moeten leggen.

Zelfrekent Gullit, dieklaagt
ovet het gebrek aan ruimte dat
Nederland van zijn tegenstan-
derskrijgt, nogopeenpersoonlij-
ke topprestatie. Koeman, de om
zijn afstandsprojectielen ge-
vreesde verdediger die tegen de
Sovjetunie en Engeland nog
redelijk meedeed, zat zaterdag
nog het meest vast.

Terwijl zijn verdedigingsmaat
Rijkaard de handen tochvol had
aan de lastige Aldridge, kon
Koeman bij het verplichte
doorschuiven naar het midden-
veld niet tot het betere verdeel-
werkkomen, Ook dedruk achter
de voorhoede, met de soepel spe-
lende VanBasten, bleef door de
mindere dag van de blonde
PSV'er onder de maat.

Het middenveld van Neder-
land mist in zulke situaties dy-
namiek. De 37-jarige Arnold
Muhren is om andere kwalitei-
ten in het elftal gekozen, Erwin
Koeman zou hetkunnen, maar
bij gebrek aan beter deed deka-
raktervolle Wouters het zater-
dagmiddag dan maar. Voor-
zichtig achterinbegonnen waag-
de de Ajacied zich in de tweede
helftver naarvoren. Met zijnon-
ooglijke loopstijlkwam hij enke-
le keren kort voor Bonner, maar
zijn bestepogingbelandde tegen
de dwarsligger. Wouters, die
fjeel kreeg voor doorgaan op de

erse doelman, is eigenlijk het
taktisch brein van de ploeg,
maar nam zaterdag er nog een
taak bij.

De lange rustperiode die hij
eind vorig jaar gedwongen door
een meniscusblessure moest
houden, en zijn onverbiddelijke
wil om te winnen zijn de
krachtbronnen voor het opmer-
kelijke spel van de sterksteman

van Oranje, die met Rijkaard,
Vanenburg en Van Basten het
beste deel van de ploeg vormde.
Zwakste manwas Adri van Tig-
gelen. "In de linkerzone, waarhij
inhetbeginopvallend genoegtot
twee afetandsknallers kwam,
greep hijverdedigendvaakzwak
in. Houghton was gelukkig uit-
geput, anders had lerland van
die zwakke stee in de Neder-
landse defensie gebruik ge-
maakt. Toen van Tiggelen ook
speelfouten begon temaken, lietderestvan deploeg deveelvuldig
terugspelende verdediger zelfs
buiten deopbouw.

Michelsprobleem is dat hij
voor van Tiggelen, op links op-
volger van de geblesseerde Si-
looy, eigenlijk geen goede ver-
vanger heeft. Troost leek het te
zijn, maarheefteen te magersei-
zoen achterderug bijzijnclubom
hem met eengerust hart in deelf
voor West-Duitsland neer te
zetten.

Ohra-schaak
toernooi
WILLEMSTAD - In

Amsterdam wordt van31 juli
toten met 13augustus van dit
jaar het Ohra- schaaktoer-
nooi gehouden. Een toernooi
met zeer hoge prijzengelden.
Dit jaarzal de Antilliaanse
schaak- kampioen Alvin
Smith deelnemenaan hetOh-
ra- toernooi.

Door sponsoring van Assu-
rantie- kantoor J.P. van derLubbe, is het Smith mogelijk
gemaakt aan de verschillen-
de inschrijvingen en ver-
plichtingen voor het toernooi
te voldoen.

Hetopentoernooivan Ohra
is samen met het Hoogoven-
toernooieenvan debekendste
schaak- happenings in Ne-
derland.

Calypso Container
Line. WILLEMSTAD — De nieuwe
eigenaren van Calypso Contai-ner Line hebben Gale Shipping
me. benoemd, alsgeneraal agent
m de VerenigdeStaten en Cana-
da voor haar direkte dienst tus-
sen Miami-Aruba- Curacao- Bo-
naire- Jamaica- Trinidad- Bar-
bados en St. Lucia. -

Ralph A. Picariello, president
vanGale Shippingbevestigde te-
vens het terug- treden van Car-
losSaenz vanCalypso ContainerLine. Calypso exploiteert tweelifton liftoffschepen,elk metde
mogelijk- heid tot het vervoer
van 20ft & 40ft containers, stuk-
goed, zware lading en motor-
Voertuigen.

"Container Venturer" (waar-
vandenaambinnenkort in"Tru-
pial" zal veranderen) biedt 14
daagse afvaarten van Miaminaar Aruba, Curacao en Bonai-re. "Container Trader" zal in
dienstworden gesteldtussenMi-
|jmi, Jamaica, Trinidad, Barba-dos en St. Lucia.

Alle lokale agenten, opCura-
en Aruba sinds de in dienst--Btelling van de lijndienstAntho-ny Veder en Co., n.v. bleven on-

veranderd terwijlaanlopen naar
additionele havens binnenkort
Sullenworden aangekondigd.

Revanche van
Navratilova
op Russin
, BRISTOL - Temidden van
net gekrijs vanzee- meeuwenen het gebeier van een
*erkklok in de directeomge-

heeftMartina Navratilo-
v& zaterdaghaar geschonden
Reputatie goeddeels hersteld,
fn de finale van Eastbourne
*on Natalja Zvereva, weinig
anders doen dan zich bekla-
den over de vaart, waarmee
j*eAmerikaanse debalvanuitde opslag op haar afstuurde.Navratilova sloeg zeven acesenwon met6-2,6-2.De revanche

Parijs, waar de 17-jarige
Russin de nummer twee van de
wereldmet6-3opgravel ver-
aste en vervolgens doordrong
*?t definale, was eenfeit. Navra-?|ova stelde opgetogenvast, datjnet de terugkeer naar het grasaevorm aan het terugkomen is.
jp*epijnvanParijs is voorbij", al-Qns deAmerikaanse.Ze is begeesterd van de idee

kans te maken Wimbledon
*oor denegende maal tewinnen,
*aarmee van een nieuw record
sprake zou zijn. „Een ideale ma-
ffer om mijnzelf- vertrouwen op
? vijzelen," noemdeze het. Overne te verwachten tweestrijd metpc als eerste geplaatste Steffi

faf: „Alshet zoverkomt, zou ik
Joggen, dat dekansen gelijkzijn:
J% fifty. Maar ik heb het ge-
,°el, dater dit jaarmeer verras-

?Jngen zullen zijn dan gewoon-
}lJ«. Kijk wat er bij de Franse
kampioen- schappen gebeurde,
"enk maar niet dat iemand van
"je toptienzomaar doorlooptnaardefinale."
u Dubbelspel- finale:
ffaff/Elizabeth SmylieiWdl/Aus) - Cordwell/Van«ensburg (AusZaf) 6-3,7-6.

Antillen verslaan Antigua
WILLEMSTAD — Een

plaats in de volgende ron-
dekan de Antilliaanse
voetbal- selectie praktisch
nietmeerontgaan na de 1-0
overwinning die het giste-
ravond in de uitwedstrijd
tegen de vertegenwoordi-
ging van Antigua behaal-
de. Het doelpunt van de
wedstrijd werd halverwe-
gedetweede helftgemaakt
doorSandyKristoffer.

Deoverwinning is deeerste
die de Antillen sinds 1970 in
hetkader van devoorronden
van hetWK voetbal behaalt.
Het laatste succes, zo men
hiervan mag spreken, was
een 2-0 overwinning thuis
spelend tegen de selectie van
Suriname. Dit resultaat was
echter verre van toereikend
om door te dringen tot devol-
gende ronde omdat eerder in
Paramaribo met 0-6 aan het
kortste eind werd getrokken.

De kans op plaatsing voor
devolgenderonde is dezekeer
veel groter. Antigua beschikt
weliswaar over een conditio-
neel sterk elftal maar is
technisch in de minderheid.
Dankzij dit overwicht contro-
leerde de Antilliaanse selec-
tie gisteravond gedurende ze-
ker 80%van de speeltijdde ac-
ties. Slechts een drietalkeren
in detweede helft, nadattrai-
nerWilhelm Canword de mo-
gelijkheid van een overwin-
ning had geroken en het ac-
cent had laten verleggen op
meeraanvallendvoetbal, was
er sprake van een doelkans
voor Antigua. DeAntillianen

schiepen zich daarentegen
het viervoudige aan doelkan-
senmaarfaaldenkeer opkeer
in de afronding. Tot de 72ste
minuuttoen SandyKristoffer
na eenhoekschop (dezevende
van de Antillen) genomen
doorCurley Poppen inkopte.

Dereturn isop29juliopCu-
racao. Daarvoor krijgt de lo-
kale selectie de kans zich in

twee oefen- wedstrijden met
de selectievan Costa Rica te
meten. De wedstrijden tegen
CostaRica vinden on 1 en3ju-li a.s.plaats. MochtdeAntilli-
aanse selectie inderdaad de
volgende ronde bereiken dan
wacht haar als tegenstander
de ploeg vanEl Salvador. Dit
land drong in 1982 door tot
het finale- toernooi in Spanje
en is dusbeslist geen gemak-
kelijke tegenstander.

Telegram
WlLLEMSTAD—Gedepu-

teerde van sportzaken, Geor-
ge Hueck, zond gisternacht
een felicitatie- telegram aan
de Antilliaanse voetbal- se-
lectie op Antigua. Namens de
overheid feliciteerde hij met
name Coach Canword met de
behaalde 1-0 overwinning
van het Antilliaanse elftal
Verder sprak hij de hoop uit
datdereturn wedstrijd, dieop
29 juniverspeeld wordt, eve-
neens een gunstig resultaat
voor het Antilliaanse elftal
zal opleveren.

ZATERDAG
AmericanLeague:
Baltimore Orioles - Boston Red
Sox0-5,Cleveland Indians -New
York Yankees 3-6, Detroit Ti-
gers - Toronto Blue Jays 6-1,
Oakland Athletics - Texas Ran-
gers 2-1(13 innings),Kansas Ci-
tyRoyals -California Angels3-6,
MinnesotaTwins - Seattle Mari-
ners 6-2, Milwaukee Brewers -
Chicago White Sox 6-3.
NationalLeague:
CincinnatiReds - San Francisco
Giants 3-2, Chicago Cubs -MontrealExpos 3-0,Los Angeles
Dodgers - SanDiego Padres 3-0,
Pittsburgh Pirates - SaintLouis
Cardinals 3-6, New York Mets -Philadelphia Phillies 3-2 (14 in-
nings), Atlanta Braves - Hous-
tonAstros 7-14.

ZONDAG
AmericanLeague:

League:

Baltimore Orioles - Boston Red
Sox 7-15, Cleveland Indians -NewVorkYankees11-3,Detroit
Tigers - Toronto Blue Jays 4-6,
MinnesotaTwins-Seattle Mari-
ners 3-1, Kansas City Royals -
California Angels 0-5, Milwau-
kee Brewers -Chicago White Sox
0-5, Oakland Athletics - Texas
Rangers 4-5(11 innings).

National
League:

New York Mets - Philadelphia
Phillies 6-0,PittsburghPirates -
Saint Louis Cardinals 3-2, At-
lantaBraves - HoustonAstros 4-
6, CincinnatiReds - SanFranci-
sco Giants 3-5, Chicago Cubs -MontrealExpos 9-3, (le)Los An-
gelesDodgers -SanDiego Padres
12-2, (2e) Los Angeles Dodgers -
San Diego Padres 5-4 (11 in-
nings).

Wereldkampioenschap baseball

Antillen openen
tegen Zuidkorea

ROME (ANP) - De honkbal-
ploeg van deNederlandse Antil-
lenopenthettoernooi omhetwe-
reld- kampioenschap in Italië
met een wedstrijd tegenZuidko-
rea. Het toernooi wordt van 23
augustus tot 7 september in een
aantal Italiaanse steden gehou-
den. Aan de titelstrijd doen
twaalf landen mee. Ruim twee
maanden voor aanvang van het
toernooizijndepreciezeplaatsen
nog niet bekend.

Naast de Antillen hebben uit
Midden- Amerika Nicaraguaen
PuertoRico zich voor dittoernooi
geplaatst. Cuba, dat twee jaar
geleden in Nederland voor de
achttiende maalwereld- kampi-
oen werd, is automatisch ge-
plaatst.

De Antilliaanse ploeg, die elf
wedstrijden speelt, is slechts een
rustdag gegund. Die valt op
woensdag31 augustus als alleen
Nederland tegen Italië op het
programma staat. De wedstrijd
tegen Nederland volgt pal na derustdag. Dereeks wordt op 4 sep-
tember besloten tegen Spanje.
Eventuele inhaal- wedstrijden
daargelaten volgen daarna nog
de halve finales (6 september) en
definale (7 september).

Programma:woensdag, 24 au-

fustus: Nederlandse Antillen -uidkoreau, 25:Antillen- Italië,
26: Puerto Rico - Antillen, 27:

Antillen - Canada, 28: Verenig-
de Staten - Antillen, 29: Nicara-
gua- Antillen, 30: Antillen - Cu-ba, 31: vrij, 1 ptember: Neder-land - Antillen, 2: Japan - Antil-
len, 3: Antillen - Taiwan, 4:Spanje - Antillen.

Raseball VS
NEW YORK — De uitslagen

van het afgelopen weekeinde
voor dehoogste afdelingvan het
Amerikaanse profbaseball ge-
speelde wedstrijdenzijn:

Beckenbauer.

Ruud Gullit
perfectste
voetballer

MÜNCHEN—Ineen vooruit-
blik op de halve finale tegen het
Nederlands elftal heeft Franz
Beckenbauer, team- chef van de
Westduitser, Ruud Gullit de
meest complete voetvaller ge-
noemd, die er momenteel op de
internationaleveldenrondloopt.
„Oranje heeft een zeer goede
ploeg", aldus Beckenbauer, die
onder de indruk was van het spel
van deNederlanders in debeslis-
sende wedstrijdtegen de leren.

„Bovendien hebben ze in Gul-
lit waarschijnlijk de meest per-
fecte speler van de wereld. Hij
heeft slechts een min-puntje, hij
is geen Duitser. Het is voor ons
dinsdag belangrijk hem geen
ruimte te geven."

Beckenbauer ontkende, Ne-
derland derol vanfavoriet tewil-
len opdringen. „Oranje heeft
geen super- elftal, net zo min als
wij. Bovendien weten we precies
watwe aanze hebben. Als wij net
zo goed spelen als tegen Spanje
en enkele details nog iets ver-
beteren, hebben we een goede
kans Nederland te verslaan,,.
Beckenbauer zei vooral ontzagte
hebben voor dekop- kracht van
de Nederlandse ploeg.

Dolfijnen winnen Mc Donald's
Invitational Meet Curaçao

WILLEMSTAD-Ter afslui-
ting van het Dolfijnen zwem-
seizoen zijn de afgelopen za-
terdag zeer geanimeerde
zwemwedstrijden gehouden
in het S.D.K.tussen de organi-

serende Dolfijnen, de Aruba
Marlins en Dolpins, de zoge-
naamde "Mc Donald's Meet".
Er werden een groot aantal
persoonlijke en clubrecords
gevestigd.Bij de bezoekers
waren de broers Jeffrey en
JerrySchwengle met40 en 45
punten de meest productieve
deelnemers, op de voet ge-
volgd door Anko Koopmans
(34).
Bij de meisjes washetthuisteam
duidelijk sterker met uit-
blinksters Marlies Kateman
(36) en Juliette van Hees, eve-
neens, 36 punten uit4 starts.
Het hoogste aantal individuele
punten is vergaard door Jairo
Statia met 48 punten.
Deze door de deelnemerszeer ge-
slaagd gevonden ontmoeting
was de eerste in driejaar tussen
zwemverenigingen van Curagao
enAruba, en deervaring van nu
heeft geleid tot het voornemen
deze meets tot een nieuwetradi-
tie teverheffen.
Rond de wedstrijden heeft een
goedsociaalprogramma, waarin
bezoeken aan de baai, een lunch
aangeboden door McDonalds, en

een bezoek aan hetSeaquarium,
bijgedragen aan het succes van
deze ontmoeting.
De eindstand, het aantalpunten
per startende deelnemer, was: 1.
Dolfijnen, 5,01 ptn; 2. Aruba
Dolphins, 4,54 ptn; 3. Aruba
Marlins, 4,06 ptn.
In de loop van zaterdagavond
zijn deArubaanseteamsweer af-
gereisd.

Vierde dubbele
overwinning

DETROIT — De zesderace in
destrijd om dewereld- titel in de
formule 1klasse, heeft zondag de
vierde dubbele overwinning op-
geleverd voor McLaren. De Bra-
ziliaanAvrton Sennawas op het
gevaarlijke straten- circuit in
Detroit de snelste, zijn teamge-
noot Alain Prost moest net als
vorige week in Montreal genoe-
gen nemen metdetweedeplaats.
De Belg Thierry Boutsen in een
Benettonwerdderde, deItaliaan
De Cesaris vierde. Berger isder-
de met acht- tienpunten.

Michels: Duitsers
precies als in 1974

HAMBURG —Het West-
duitseelftal heeftin deEuropese
titel- strijd dezelfde ontwikke-
ling doorgemaakt als het team
van Schon in 1974, toenin hetei-
gen land het wereld- kampi-
oenschap de inzetvormde. Dat is
de mening van de Nederlandse
bonds- coach Rinus Michels,
veertien jaar geleden ook ver-
ant- woordelijkvoor hetnationa-
le elftal.

„Het gaat net als in '74", zo
sprak Michels zondag in Ham-
burg de inter- nationaleperstoe.
„Toen begon West-Duitsland als
thuis -ploeg ook onder grote
druk. In deeerste wedstrijd moet
gepresteerd worden, maar als de
West- duitsers daardoorheenko-
men, zoals toen en nu ook weer,
en ze beginnen te winnen, dan
gaat hetvolk en demedia achter
deploeg staanen zijn ze moeilijk
meer te kloppen. West- Duits-
land heeft zich verbeterd in een

week tyd. Als je de wedstrijden
tegen Italië en Spanje vergelijkt,
dan zie jeeen duidelijk verschil.
Maar ofhet spel snel genoegver-
betert om Nederland te vers-
laan, datmoetenwe afwachten."

"Nederland speelt mooi, con-
structief voetbal met veel risi-
co's, maar we hebben moeiteom
een resultaat neer te zetten. We
nemen soms zoveel initiatiefdat
de tegen- stander gebruik kan
maken van deruimte die achte-
rin valt. Dan hebben we geenba-
lansin het elftal."

„Bovendien missenwe ten op-
zichte van de Duitsers vechters
in het team. Ik heb te veel voet-
ballers. Maar in de halve- finale
zullen we ons eigen spel slechts
kunnenspelen, alswe debal heb-
ben. Dus moeten we depersoon-
lijke duels winnen", zo schetste
Michels de moeilijkheden van
een confrontatie tussen een pure
voetbal- ploeg alsde zijne en een
typisch Westduits elftal."
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Officiële Opening Mahaai Mini Mali

WILLEMSTAD - Zater-dag 18 junivond de officiële
opening plaats van MahaaiMini Mall. Cas Cora, VanEn-gelen, Mahaai en omgeving
zijn daarmee een combinatie
van vijf zaken rijker gewor-
den. De eigenaresse van het
nieuwe complex, Phisiola deHaas,kon met trotsmeedelendat er eventueel uitgebreid
zal worden in de toekomst.
Het opzetten van de Mini
Mali heeft haar ongeveer een
jaar hard werken gekost.

PetLover's, de dierenspeci-
aal- zaak, verleent al enige

tijd serviceaanhetpubliek en
heeft ondertussen al een vas-
teklantenkring (zelfs uitBo-
naire). Naast deze zaak is
'Trudy's Dog Grooming' ge-
vestigd, gespecialiseerd in
het trimmen van honden.
'Mami, Stop!' is een kin-
derkleding- boutique, waar
zowel mode alskwaliteit hoog
in het vaandel geschreven
staan. De zaak voor vrije-
tijdskleding, Koala, staat
naast schoonheids salon
annex parfumerie, Martien.

Een ruime parkeerplaats
maakteenbezoek aan deMini

Mali attractief. Deze par-
keerplaats was zaterdagmid-
dag het toneel van defestivi-
teitenrond de opening, waar
vooral vrienden enkennissen
van de nieuwbakken eige-
naars, aanwezig waren. De
opening geschiedde door de
onthulling van het Mahaai
MiniMali-bord. Hetreclame-
bord mag als zeer fraai beti-
teld worden. Tot laat in de
avond kwamen genodigden
en belangstellenden de ex-
ploitanten en de acht werkne-
mersgelukwensen methunof
liever gezegd 'onze' Mahaai
Mini Mali.

Verkeerde onder
schot gehouden

WILLEMSTAD — In een bar
te Montagne vond gisternacht
omstreeks één uureen vechtpar-
tij plaats. Hierbij waren de man-
nenH.R.(2l)en'Boilgo'elkaarte
lijfgegaan var. vege het feit dat
R. een Dominikaanse vrouw met
een glasbier had 'gedouched'. De
man A.B. van 18 jaar wilde de
twee vechtersbazen uit.elkaar
houden maar werd per abuis
door de eigenaar van de bar,
H.W. (38), als één van de
kemphanen gezien. W. hield de
man B. toen een vuurwapen te-
gen het hoofd om hem zodoende
te 'kalmeren. Toen depolitie ar-
riveerde waren de vechtersba-
zen allang verdwenen en kon de
politie niets meer uitrichten dande bar- eigenaar W. aan te hou-
deninzakevuurwapenwet- over-
treding.

WILLEMSTAD—Gisteren werd
in landhuis Habaai een drukbe-
zochte Infodag voor suikerpa-
tiënten gehouden. De bijeen-
komst wasgeorganiseerd doorde
patiënten- verenigingSokudi en
Willemstad Jaycees Curagao. De
aanwezigen konden informatie
krijgen over ondermeerdiëten,li-
chaamsverzorging en insuline-
preparaten. Tevens was er gele-
genheid voor het laten bepalen
van hetbloedsuiker- gehalte.

Foto:Een deel van deaanwezi-
gen bij de tafel voor de bepaling
van bloedsuiker.

Officiële opening
Koffiefabriek Cafepas

WILLEMSTAD — Gisteren
vond de officiële opening
plaatsvan Cafepas N.V. Eige-
naarvan defabriek is Joao da
Silva Gois, diereeds een su-
permarktbezit. Dezekoffiefa-
briek zal zowel zetkoffie, op-
loskoffie als koffie zonder
cafeïne op demarkt brengen.
Bij de opening waren onder
andere de minister van Han-
del, Industrie en Werkgele-
genheid, mr C.G. (Chuchu)
Smits, Lionel Capriles van
Maduro's & Curiel's Bank en
vele genodigden aanwezig.

In zijn openingsrede sprak
bankdirecteur Capriles zijnvol-
doeninguitover hetfeit datin de
privë- sector opnieuw een initia-
tief is ontwikkeld, dat volgens
Capriles de economie ten goede
zal komen. "Het isvolgens mij de
eerste maal dat een Portugese
supermarkt- eigenaar zich in de
industriële sector begeeft. Ik

hoop dat landgenoteri het voor-
beeld van eigenaar Gois zullen
volgen", aldus Capriles. Verder
verklaarde hij dat dit de eerste
onderneming is, die nauw sa-
menwerkt meteen maatschappij
in Brazilië, hetgeen volgens Ca-
priles een belangrijke stapvoor-
uit is in de ontwikkelingvan Cu-
ragao als internationaal han-
dels-centrum.

Over de kwestie van
marktbescherming verklaarde
de bankdirecteur dat minister
Chuchu Smits talrijke malen
heeft aangekondigd dat hij zijn
beleid ten aanzien hiervan op-
nieuwzalbezien. VolgensCapri-
les is er slechts één manier om
een bloeiende industrie- sector
die veel werk en deviezen ople-
vert, op te bouwen: "Om indus-
trialisatie op grote schaal te be-
werkstelligen zoals in landen in
Europa en Japan, moeten wij
concurrerender worden dan tot
nu toe. Verder moeten de proble-

men van de heersende burocra-
tie bij het totstandkomen van
nieuweprojecten ook aangepakt
worden", aldus Capriles. Hij
voegde hieraan toe dat gestreefd
moet worden naar een prijs- en
inkomsten- verlaging voor iede-
reen, metuitzonderingvan dege-
nen dieminder dan 1000 gulden
per maand verdienen. Dit moet
volgens Capriles gepaard gaan
met verlaging van het dividend,
tantième en huur met als doel
meer deviezentekrijgen voor het
scheppen van werkgelegenheid.

WILLEMSTAD- Gisteren
vond de officiële opening plaats
van de koffiefabriek Cafepas
N.V. Aanwezig waren onder
meerPercyLauffer(Bracil Trade
Center), Isabel Nobrega (direc-
teur.Cafepas), Joao daSilva Gois
(president commissaris), Rober-
to Penseado (Bimex Trading
Brazil).

Foto: minister van Handel, In-
dustrieen Werkgelegenheid, mr.
Chuchu Smits (t), Lionel Capri-
les (2de links,Maduro & Curiei's
Bank) en president commissaris
Da Silva Gois (r).

Expo informatie
WILLEMSTAD —De organi-

satoren van Expo Antil 88 hou-
den voor de belanghebbende en
belangstellende een aantalover-
leg- bijeenkomsten. De bijeen-
komsten zullen steeds om acht
uur 's avondsbeginnenen plaats
vinden in het Princess Beach
Hotel.

Maandag 20 juniis de bijeen-
komst voor 'food & beverage.
Dinsdag 21 juni:representanten
buitenland. Woensdag 22 juni:
handwerk, bloemenmarkt en
vlooienmarkt. Donderdag wor-
den alle exposanten verwacht in
verband met de stands en inte-
rieur, tevens wordt opdie dag de
audio-visuele communicatie tij-
densdeExpoAntil88 besproken.

Drugs doorgespoeld
WlLLEMSTAD—Tijdenseen

inval in een woning aan de Ma-
humaweg door de SOD, luktehet
debewoner O.W. van 39 jaareen
hoeveelheid drugs door het toilet
te spoelen. De weegschaaltjes en
10 grambase dienet te veel ble-
ken werden door depolitie in be-
slag genomen. Evenals een
geldbedragvan 3.875 gulden dat
vermoedelijk voor en van
drugshandel afkomstig is. De
manwerd aangehoudenen dere-
cherche stelt een diepgaander
onderzoek in.

Diabetici, een
vergeten groep

WILLEMSTAD—Inhetka-
der van de actie'Eet gezond,
goeden gebalanceerd (Kome
salü, bon i balansa) heeft Wil-
lemstad Jaycees Curacao
(WJC) in samenwerking met
Sokudi, eenbelangen- vereni-
ging voor suikerpatiënten,
gisteren in Landhuis Habaai
een Infodaggehouden. Op de
bijeenkomst werden sui-
kervrije etenswaren en dran-
ken gedemonstreerd. Tevens
werd informatie gegeven
over deverschillende soorten
insuline die er momenteel
verkrijgbaar zijn. Volgens
Sokudi- medewerkers is deze
dag een succes geworden.

Trudy Evertsen,
woordvoerster van Sokudi, ver-
klaarde datsuikerziekte eenvan
de vier grootste volksziektes op
Curasao is. "Diabetes wordt ook
'welvaartsziekte' genoemd. In
bijna elke familie is wel iemand
die aan deze ziekte lijdt. Nauw-
keurige statistische gegevens
ontbreken, maar ik schat dater
wel 12.000 diabetici zijn", aldus
Evertsen diezei dat veel suiker-
patiënten problemen met de juis-
te voeding hebben: "Diabetici
eten vaak teveel vet. Zij krijgen
daardoor problemen met de
bloeds- omloop, omdat het vet
een stolsel in de aderen vormt.
Suikerpatiënten lopen hetrisico
datdoorverstopping van de ade-
ren zweren ofverkleuringen aan
de voet(en) ontstaan. In deergste
gevallen is daardoor amputatie
van het been onvermijdelijk, wil
het leven van de patient gered
worden. Goede voedingsgewoon-
tes en een nauwgezette controle
van het gewicht is voor deze
groep mensen dan ook zeer be-
langrijk", aldus Evertsen

GEBALANCEERD
Ook diëtiste Ellen Doornstam

acht een goed gewicht bij suiker-
patiënten van groot belang. In
haar voordracht benadrukte zij
de noodzaak van een gebalancer-
de voeding. Volgens de diëtiste
hoefthet dieetvan een suikerpa-
tiënt zeker geen beperkingen in
te houden: alle voedingsmidde-
len zijn tekrijgen, zij hetin afge-
wogen hoeveelheden. Voor ge-
nots- middelen, zoals gebak, is
dat wat moeilijker. Evertsen
vertelde dat diabetici deze 'ge-
notsprodukten' kunnen afwisse-
len — niet erbij nemen — met
voediag of fruit. "Voor veel sui-
kerpatiënten isvoedsel een psy-
chologisch probleem. Deze men-
sen zijn gefixeerd op eten, zodat
zeker tachtig procent last heeft
van overgewicht", zei Evertsen
die verklaarde dat patiënten
doorzichtehouden aanhun dieet
en een goede lichaamsverzor-
ging, zich veel effende kunnen
besparen.

Daarnaast werd informatie
verstrekt over de verschillende

soorten insuline. Nieuw op dit
gebiedisde Novopen diespeciaal
bedoeld is voorl mensen die door
hun werk niet opbepaalde, vaste
tijdstippen kunnen eten. De No-
vopen is een soort vulpen dieeen
capsule met snelwerkende insu-
line bevat. De Novopen stelt de
gebruiker in staat de vaste
etenstijden die de overige diabe-
tici moeten aanhouden, aftewis-
selen. "De patient moet dan wel
de Novopen blijven gebruiken.
Hij kan niet zomaar van de ene
soort insuline overstappen naar
een andere", aldus Evertsen die
zei dat insuline zonder dokters-
recept verkrijgbaar is: "De pa-
tient moet dan wel weten welke
soort hij gebruikt. Eigen
verantwoordelijkheid telt ook
mee. Patiënten moeten zelfin de
gaten houden, wanneer ze insu-
linenodighebbenen wanneer ze
moeten eten.".

Norman Delanooy, projectlei-
der van de campagne 'Eet ge-
zond, goeden gebalanceerd', ver-

klaarde datveel mensen vaak
niet weten dat ze lijden aan sui-
kerziekte. "Daarom is deze Info-
dag zo belangrijk. Misschien
herkennen de mensen bepaalde
symptomen en gaanze ertoeover
een dokter teraadplegen. De ge-
volgen kunnen anders desa-
streus zijn", aldus Delanooy. So-
kudi heeft momenteel ongeveer
400 leden. Sinds kort werkt de
patiënten- vereniging met
werkgroepen die onder andere
de Sokudi- krant en patiënten-
voorlichting verzorgen. Medisch
adviseuris dr. V.O. Lucasius. Op
vrijdagkunnen diabetici terecht
bij hetkantoor van Sokudi in de
kraamkliniek Rio Canario. "Dit
is echter lang niet genoeg", zei
Evertsen die hieraan toevoegde
dat suikerziekte ongeneeslijk is
en verstrekkende gevolgen voor
de patient heeft. "Eén van de
grootste wensen van de patiën-
ten- vereniging is dan ook een
kantoor, dat zeven dagen pet
week geopend is".

PIRE COLLEGE
in Wonderland
TOVENAARS, VISSEN, en
snoepjes dwarrelden in een
wonderland over het toneel
van Centro pro Arte in een
grote show van het Pire-
College. Een opvoering niet
alleen bestemdvoor deouders
en leerlingen maar ook be-
doeld als afscheid van het
hoofd, Agnes Eustatia-
Schoop.

De onderwijzeres vandezesde
klas, Ria Severing-Halman
stelde een show samen van
bekende liederen waarop de
kinderen dansten.De verbin-
dende teksten schreef zij zelf
enweloprijm, wathetvoor de
kinderen makkelijker maakt
het te onthouden en voor het
publiek hette verstaan.
De muziek en zang was van te
voren opgenomen, zodat de
kinderenkonden playbacken
ofzelfzingen,netzoals zewil-
den, terwijl het, zelfs onder
het dansen, in de zaal goed
door klonk. Enid Hernandez-
Ridderplaat ontwierp de kos-
tuums, maar de ouders heb-
ben ze gemaakt. Dat gafeen
extraverscheidenheid en een
goede indruk van de moeite
die de ouderszich getroostten
om hetgeheeltoteensucces te
maken.
En een succes was het. Ineen

tijdmachine door een echte
wiskundige in elkaar gezet,
komen twee kinderen terecht
in Wonderland. Met een gou-
den sleutel kunnen ze alle
deurenopenenen daarkomen
katten, holbewoners,
zuurtjes, drop, kauwgom,
bloemen, wespen, Afrikanen,
een banaan, vissen, zelfs
schooljufvissen en Neptunus,
alsmede tovenaars, heksen,
klokken, digitaal, met wij-
zerplaat ofkoekoek, uit om
tenslotte te eindigen in een
Mexicaanse bruiloft, waarop
een ieder weer was uitgeno-
digd. Op die bruiloft speelde
een band met een heel goede
kwarta speler. De choreogra-
fie was in handen van Corrie
van Hemert en Joyce Weert,
terwijl Wilson Garcia de de-
cors ontwierp.
Al die groepen danstenover
het toneel en wat ik ook nu
weer bewonderde was datelk
kind op tyd, zij het soms met
een extra run, op de goede
plaats belandde: dat vraagt
een goede organisatie. Voor
dekinderen is hetergleuk als
er zo veel mee kunnen doen.
Zo is heteengebeurenvan en
voor de hele school en een
mooi afscheidscadeau voor
mevrouw Eustatia. g
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Papandreou: licht aan einde van tunnel
Bij bezoek Turkse premier aan
Athene geen concrete resultaten
WOULIAGMENI — Ik zie
Aht aan het einde van de
3nel" in de betrekkingen
IjH Turkije, zo is woensdag
rklaard door de Griekse
(mier Andreas Papandre-

-1 na afloop van het drie-
H&gse bezoek van zijn

I Jrkse ambtgenoot, Turgut
W.

i JJpeen persconferentie na heti?frekvan zijngastbenadrukte
'Griekse premier het interna-
ijjale karakter van dekwestie
i jfrus, dat een eventuele rol
if* "garantielanden" en "het
ÏJ?telijk blok" mogelijk maakt.
("ekenland wenst demilita-l^Hngvan heteiland. Ozalhad
r* zijn kant verklaard, dat de
! *«8e troepen "niet eeuwig" in
goorden van het eiland zul-
" Wijven.

h ZEE VAN VREDE."et bezoek van Ozal, is
LeHsdag geëindigd zonderJpeteresultaten, maar heeft
j'.duidelijkbijgedragen toteen

van de sfeer tussen"e "aartsvijanden". Ozal ver-arde na afloop van de ge-
J!ekken met zijn Griekse
j^tgenootAndreas Papandre-
| Ik zie Griekenland en Tur-
* binnen dertig jaarhand inM gaan en de Egeische zee
i.yn hen als een zee van\é".-i^al sprak ook al zijn overtui-jjuit dat Turkije misschienKl.reeds in 1992 al lid van de
||i l8 >maar wel inhetjaar2.000.

die samenhan-
(,,? met de fundamenteleJ^en en vrijheden op Cyprus
ij"6*! zich op zodra Turkije en
tfrus zich bij de EG aanslui-aldus Ozal.

J^DERZIJDSBEGRIP
L^als bezoek was het eerste
jj^ekvan een Turkse rege-
Üf8-.leider aan Athene in 36
\n " Het was tevens zijn derdeiJ^oeting met Papandreou dit
L "Detwee waren in januariinL°B in Zwitserland het proces
fcT?uen van toenadering tus-
L^e Grieken en de Turken.
HO18 Davos is geweldige voor-
K^ng geboekt, maar concrete

t^'> want de problemen zijn
L.Secompliceerd en kunnen
L*Jts worden opgelost met
Wt geduld. De gesprekken
ijj 'jPen ineen sfeer vanweder-
w "egrip, vertrouwen en res-
idu v°or de belangen van beidef*, aldus Ozal.
«t elj bezoek viel de Grieken in
Ut in zoverre tegen
t^A) hadden gehoopt op een
Inbaar gebaarvan goede wil.
Cenden Grieken, Cyprioten,
luiers, Koerden en Turksekj e leke vluchtelingen namen

s het bezoek deel aan pro-
\ Bij dekransleg-
* °P hetgrafvan de onbeken-

de soldaat dinsdag wierpen zich
later in het zwart geklede we-
nende vrouwen op het monu-
ment, die bij de Turkse invasie
van Cyprus in 1974 mannen en
broers verloren.

Ozal heeft Papandreou voor
hetkomende najaar naar Anka-
ra uitgenodigd waar de dialoog
wordt voortgezet. Tevoren zul-
len degezamenlijke politieke en
economische commissies in sep-
tember opnieuw bijeenkomen in
Atheneen Ankara. Bij debespre-
kingen in Athene zijn alle ge-
schilpuntentussen beide landen
aan de orde gekomen en de we-
derzijdse standpunten uiteenge-
zet. Duidelijk werd hoe moeilijk
het zal zijn de kloof te over-
bruggen.

De kwestie Cyprus moet wor-

denopgelost tussen debeide be-
volkings- groepen, zei Ozal. De
rond 25.000 manTurkse troepen
zullen worden teruggetrokken
in samenhangmet eenoplossing
van de crisis. Cyprus moet naar
Ozalsopvattingeen "onafhanke-
lijke federale staat van twee zo-
nes en twee gemeenschappen"
worden. Over de andere bran-
dendekwestie tussen beide Na-
vo- landen, de afbakening van
het continentale plat van de
Egeische zee zei Ozal alleen dat
hij hoopt op een "rechtvaardige
oplossing voor beide landen.Het is voornamelijk eenkwestie
van "geografie". Alser geer.klei-
ne Griekse eilandjesvlak voor de
Turksekust zoudenliggenzou de
oplossing veel gemakkelijker
zijn, aldus Ozal.

Voetgang m verkeer
WILLEMSTAD—De Ver-

eniging Veilig Verkeer Cura-
caoheefthet volgendepersbe-
richt gepubliceerd:

Het afgelopen weekeinde
hing de verkeers- vlag weer
halfstok. Er was weer een
mensen- leven te betreuren.
De 7de verkeersdode van dit
jaar. Deze keer betrofhet een
voetganger. In de loop der ja-
ren zijn op Curacao vele voet-
gangers het slacht- offer ge-
worden van een verkeers- on-
geval. Inpraktisch allegeval-
len werd de voetganger als
schuldige aangemerkt. De re-
den hiervan is de verkeers-
wetgeving die in tegenstel-
ling tot andere landen niet
voorziet in bepalingen die de
voetganger beschermen.

" Roekeloze automobilisten
maken van de gelegen- heid
gretig gebruik. Zij veroorza-

ken ongelukken en gaan
steeds onder uit, wanneer zij
bijvoorbeeld een oversteken-
devoetganger aanrijden.

Overstekende voetgangers
die zich reeds op een over-
steek- plaats voor voetgan-
gers (zebrapad) bevinden zijn
daarzelfs nietveilig. Weg- pi-
raten houden helemaal geen
rekening met andere weg- ge-
bruikers. Zij weten immers
dat de overstekende voetgan-
gerpraktisch altijd in het on-
gelijk gesteld wordt.

Onze wegen- verkeers- ver-
ordening legt alleen maar
ver- plichtingen op aan de
voetganger. Deze bepalingen
(ver- plichtingen) zijn opge-
nomen in paragraaf 3 van de
wegen- verkeers- verorde-
ning Curacao,welke als volgt
luidt:

A. VOETGANGERS
Artikel 39
1. Voetgangers zijn ver-

plicht van trottoirs of, bij ge-
breke daarvan, van de onver-harde berm of zijkant van de
weg gebruik te maken.

2. Bij afwezigheid daarvan,alsmede indien zij in het ge-
bruik daarvanworden gehin-
derd(belemmerd) ofwanneer
de gehele rijbaan onverhardis, mogen zij van een rijwiel-
pad of van een rijbaan ge-
bruik maken, waarbij zij zo-
veel mogelijk aan de kant
moeten lopen en in ieder ge-
val het rij- verkeer nietmeer
mogen hinderen dan onver-
mijdelijk is.

3. Zij mogenrijbanen enrij-
wiel- paden slechts haaks op
de verkeers- richting, voor-
zichtigen zonder nodeloze on-derbrekingoversteken. Waar
oversteek-plaatsen aanwezig
zijn, zijn zij verplicht daarvangebruikte maken.

4. Het blijven staan op en
nabij kruisingen en splitsin-
genvan wegen en opbruggen
is hun verboden, indien daar-door het verkeer wordt blem-merd ofin gevaar gebracht.

5. Zij zijnverplicht opbrug-genrechts te houden.Nergens in de wegen- ver-keers- verordening Curacaois een bepaling opgenomen
terbescherming van eenvoet-
ganger die de wegreeds over-
steektbij eenzogenaamde ze-brapad.

Aangezien voorals-'noggeen initiatief van de over-
heid uitgaat om de wegeri-
verkeers- verordening te her-
zien, heeft deVereniging Vei-
lig Verkeer (VVV) besloten
om zelf hieraan iets te gaan
doen en een ontwerp voor eengeheelnieuween aan deeisen
des tijds aangepaste wegen-
verkeers- verordening temaken.

WEEK EERLIJK OVERLEG VOLDOENDE
Democraten willen graag met Washington samenwerken

Dukakis: Latijnsamerikaans
NAVO-bondgenootschap nodig

WASHINGTON - Presi-dent- kandidaat in spe Mi-chael Dukakis van de Demo-
craten wil als hij gekozen
wordt met Latijns Amerika
eenband aangaanzoals dieerook bestaat tussen de Vere-nigde Staten en WestEuropa.
Hij is de mening toegedaan
dat er op het ogenblik eigen-
lijk geenband bestaat tussen
de VS en Latijns Amerika.
"Wij zwemmen helemaal in
ons eentje", aldusDukakis.

De Democratische gouver-
neur die volgende maand zekergekozen wordt als dekandidaat
voor deze partij voor het presi-
dentschap maakte duidelijk dat
hij alspresident de hoogsteprio-
riteit zal geven aan de relaties
tussenWashington en dezuider-
buren ophetAmerikaanse conti-nent. Hij is er namelijk vast van
overtuigd dat er op ditWestelij-
ke halfrond "dezelfde instru-
menten voorradig zijn om een
vruchtbare alliantie te ontwik-
kelen, even vruchtbaar als de
metWestEuropabestaande NA-
VO-band.

RIO-VERDRAG
Hij denkt daarbijaan het Ver-

dragvanRio deJaneiroen deOr-
ganisatie van Amerikaanse sta-
ten (OAS). Het Verdragvan Rio
ishetInteramerikaanseverdrag
voor wederkerige werderzijdse
steun (TIAR). Dit akkkoord re-
gelt het gebruik van geweld op
het continent. Het Charter van
de OAS bepaalt de grenzen wel-
ke de leden- staten in hunrela-
ties met de rest van de staten
aanhouden.

Dukakis is een van de weinige
Noordamerikaanse leiders die
vloeiend Spaans spreekt. Hij zou
zeer ongelukkig zijn met deerfe-

nisdiehij dadelijkkrijgt ten aan-
zienvan Latijns Amerika, vooral
wat betreft de Amerikaanse in-
menging in de interne zakenvan
dit deel van Amerika.

De verwarde situatie waarin
weons bevinden ten aanzienvan
Nicaragua en de valstrikken
waarin we gelopen zijn in Pana-
ma, zijn het gevolg van het ge-
brek aan bereidheid om te luiste-
ren en te handelen en wel
eensgezind met onze geallieer-
den aldaar, zo merkte Dukakis
op, daarbij doelend op het huidi-
ge beleid van de regering van
presidentRonald Reagan. In zijn
overleg met de democratische
leiders van het halfrond had hij
duidelijk de indruk gekregen dat
Latijns Amerika nauw met ons
wil samenwerken bij zaken van
gemeenschappelijk belang.

In eenrecente ontmoetingmet
de Spaanse premier Felipe Gon-
zalez vroeg deze zich afwaarom
de VS die een effectief verbond
hebben aangegaanmet WestEu-
ropa op sociaal, politiek, militair,
en economisch gebied, dit niet
hebben gedaan met Latijns
Amerika. Het wasinderdaadeen
heel goede vraag, zo vindtDuka-
kis dieopmerkingvan de Spaan-
se regerings- leider. Het
antwoord is eenvoudig: omdat
we niet naar de democratische
leiders van Latijns Amerika
hebben geluisterd. In plaats

daarvangafderegering van ite-
aganer devoorkeuraan dezaken
in zijn eentje aan te pakken. En
vanafdatogenblik hebben weel-
ke dagweer, elkeweek weer pro-
blemen.

In Nederland
Surinaamse

indianen dubbel
achter gesteld
NIJMEGEN- Suri-

naamse indianen zijn in
Nederland dubbel achter-
gesteld.Op deeersteplaats
ondervinden zij de
achterstelling waarmee
iedere Surinamer in Ne-
derlandte makenkrijgt en
verder is daar de
achterstelling als indiaan
zoals die ook in de Suri-
naamse samenleving
speelt

De tweeduizend Surinaam-
se indianen in Nederland
kunnen zich dan ook nauwe-
lijks daar handhaven. Dit is
de meningvan drs A. R. Ar-
tist, die zelf tot deze bevol-
kings- groep der Surinaamse
indianen behoort en die als
een der weinigen van hen
kans heeft gezien afte stude-
ren. In zijn geval was dat als
antropoloog.

DrsArtist maakt zich al ge-
ruime tijd sterkvoor zijn me-
delotgenoten. Morgen wordt
aan ditonderwerp een studie-
dag gewijd in Den Haag. Voor
Artist is dit een doorbraak in
zijn streven naar meer be-
kendheid voor de Indiaanse
cultuur.

REALISTISCH
Volgens Dukakis is een week

eerlijk overleg met de Latijnsa-
merikaanse democratische lei-
dersvoldoende om demeestepro-
blemen uit de wereld te helpen.
De Democratische kandidaat is
ervan overtuigd dat zijn aanpak
in deze"realistisch" is. Dukakis
staat namelijk bekend alsde "le-
galist", en is de man die erg ge-
steld is op samenwerkings- me-
chanismen op het Westelijk
halfrond. Ter onderstreping van
zijn.opvatting, dat een soortge-
lijk verbond als met Europa be-
staater zo snel moge 1ijk moetko-
men met Latijns Amerika, zegt
hij dat defeiten bewijzen dataan
veel van onze belangen in Euro-
pa niet zo voldaan had kunnen
worden zonder een instelling als
de NAVO. In ons eigen wereld-
deel hebben we documenten,
waardevolle instellingen welke
we moeten aanwenden, aldusDukakis.
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I UNA /^stltu*^\( komapaJ
raiil p^=^

ta invita komunidat pa asisti na
un anochi interesante den kuadro di

siklo
raiil romer

Programa : 1. Charla di Orlando Ferrol
riba e tópiko:
Orfgen dl Papiamentu

2. Intermedlo
3. Pregunta I dlskushon.

Dia: djaYason 22 di yiini 1988
Ora: 8.30 dl anochi
Sitio: Aula dl UNA

Meta dl sikloRaul Romer ta pa honra un gran sientffiko i luchadó
pa papiamentu, promoviendo konosementu I desaroyo di nos
idloma pa medio di charla I diskushon.

Lèsnan di Bid*.
Kapitulo 1

Kiko bo sa di e seguro di
bida kv bo ta bai sera?
Bo sa si su gastunan ta haltu
öf abou?
Bo sa kon hana sa esei?

Konta e diferensha entre
loke bo ta paga, i loke bo ta
hana bèk.
Esei ta su gastunan.

Nos sa kon tene nan abou
pabo.
Chèkkv nos, öfkv vn di nos
agentenan.

■enniarufe
...pasobra ta Bo Bida bo ta bai sigurd!

0 Lufthansa
To:

/ % EUROPE

!fl^______.

* Éj^ ne Lufthansa Connection
l^f °^ers y°u incredible dis-

" "^^WtKK^'-^ | counts in car rentals, hotels
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AJ I reservations call our office
V i at Pietermaaiplein 11-A,

tel. 616776 or 616838 or
your Travel Agent._________________________
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M-19:
politicus
ontvoerd
BOGOTA — De Colombi-

aanse guerrilla-beweging M-
-19 heeft in twee cpmmuni-
que's bevestigd dat men de
ontvoerders van de Conser-
vatieve partij- leiderenpubli-
cistAlvaro GomezHurtadoin
zijn gelederen moet zoeken.
Deze zou het goedmaken.

In geen van beide cpmmuni-
que's wordt echter melding ge-
maakt van enige voorwaarden
om hem vrij te krijgen. Gomez
Hurtado werd drie weken gele-
dennahet bijwonenvan een mis-
viering op straat overvallen
vlakbij de kerk en tijdens een
schietpartij ontvoerd. Aanvan-
kelijk bestond het vermoeden
dat hij zwaar getroffen zou zijn
bij de schietpartij en zelfs vrees-
de men voor zijn leven.

OPDRACHT
De communique's van M- 19

zynverschenen inhetdagbladEl
Tiempo. In een daarvan wordt
ook de opdracht afgedrukt van
M-19- leider Carlos Pizarro Le-
ongomez om "Gomez Hurtado of
een andere vooraanstaande fi-
guur uitdeoligarchie"te ontvoe-
ren. Het tweede communique
laat weten dat Gomez Hurtado
naar eenguerrilla-kamp is over-
gebracht.

Eerder werd gezegd dat voor
de vrijlating van de man die de
presidents- kandidaat van de
Conservatieven was bij de ver-

kiezingen van twee jaargeleden
een bedrag van miljoenen dol-
lars wordt gevraagd. Ook is be-
weerd datmen voor devrijlating
van de politicus internationaal
vooraanstaande figuren in actie
zou willen brengen dieeen nieu-
we dialoogvan de guerrilla met
deColombiaanseregeringtot ge-
volgzou moetenhebben. In denu
verschenen communique's
wordt daarvanniets vermeld.

PAREHO: OPVANGCENTRUM VOOR JONGEREF
Initiatief groep Antilliaanse burgers
Jeugdige delinquenten leren in
gevangenis meer kwaad dan goed

-door HannekevanKouwen-
DEN HAAG/WILLEMSTAD —Er

iseenvoorstelingediendomopkorte
termijnvan starttegaanmethetpro-
ject'Pareho'.Een project, datjeugdi-
ge delinquenten moetopvangen om-
datdiein degevangenissenin de Ne-
derlandse Antillen meer kwaad bij-
gebrachtwordt, dan ietsanders. Het
project zal in principe worden gefi-
nancierd met Nederlandse ontwik-
kelingsgelden. De exploitatiekosten
komen daarnavoorrekening van de
Antilliaanse regering en een deel
waarschijnlijk voor de particuliere
sector.

Het project 'Pareho' is uitge-
dacht dooreen groep Antilliaan-
se burgers, diezich steedsvaker
geconfronteerdzagmet crimina-
liteit, met name op Curacao. Als
burger- initiatiefwerd besloten
dat daar iets aan gedaan moet
worden. De groep constateerde,
dat de gevangenissen in de An-
tillen overvol zitten en boven-
dien een leerschool voor de mis-
daadzijn. Ook drDriessen is die
mening toegedaan, alhoewel zij
zegt, dat dit nietalleen een pro-
bleem is waar de Antillen mee

Opverzoek vanhet ministerie van
Ontwikkelings- samenwerking ver-
richtte criminologe drMargo Andre-
sissen afgelopen week een onder-
zoek naar deplannen, diebij haarin
zeer goede aardevielen: "Ik was met
name heel enthousiast over devak-
kennis die dejongerenin hetproject
bijgebracht zal worden omdat dit
ook goed aansluit op de econo-
mische problematiek van de Neder-
landse Antillen. Er is vijfenvijftig
procent jeugdwerkloosheid, terwijl
ereigenlijk heel veel te doenis als je
maar enige vakkenis hebt. Er is
duidelijk een scholingsprobleem.

kampen.
"Het is algemeen bekend, dat

hetbeter is om de jeugdige delin-
quenten buiten het gevangenis-
systeem te houden omdat men
daar meestal het drugsgebruik
leert, en daar vaak wordt ge-
dwongen om lid te worden van
een bende. Kortom, de jeugdige
komt in een heel andere cultuur
en als die dan uit de gevangenis
komt, past hij niet meerin de sa-
menleving".

BEROEP
De bedoeling van het project

'Pareho' is om te komen tot een
centrum waar jongeren, die een
delict hebben begaan, door de of-
ficier van Justitie of de politie
heen worden gestuurd. Voor het
project moeten niet alleen maat-
schappelijke werkers worden
aangetrokken om de sociale as-
pecten tebekijken, maarhetpro-
ject zal de jongeren tevens een
beroep moeten bijbrengen.

De groep 'bezorgde burgers'
diende het project in bij derege-
ring en het ministerie van Ont-
wikkelings- samenwerking. Op
initiatiefvan de laatste instan-
tie kwam criminologe dr Margo
AndriessennaarCuracao omhet
project op haalbaarheid te toet-
sen. De huidige presidente van
de Hogeschool in Amsterdam
heeft zich in het verleden inten-
sief in Nederland bezig gehou-
den met de opzet van dit soort
projecten.

Tijdens haar bezoek vorige
week aan Curacao, heeft dr
Andriessen met vele instanties
gesproken: het Openbaar Minis-
terie, dePolitie, deReclassering,
een aantal ministers en de in-
specteur van Onderwijs. "Ik heb
geconstateerd, dat iedereen zich
zeer sterkbewust isvan de nood-
zaakvanzonproject, maardater
nog een goede vorm gevonden
moetworden. Daar hebik nuwat
voorstellen voor gedaan zodat de
garanties groter worden, dat het
project zal slagen", aldus dr Mar-
go Andriessen.

Dat het project ook zal voor-
zien in het bijbrengen van vak-
kennis voor een beroep, isvoor dr
Andriessen heel belangrijk.
Daardoor kan zon jongere als-
nog aan hetwerk zodat er, nadat
hij hetprojectverlaat,geen grote
leegte valt. Het project moet
evenwel "flexibel" zijn, meent dr
Andriessen. "Waar ik op gewe-
zen heb, is dat het niet nodig is
om iedere delinquent een oplei-
dingte geven,maar dathetsoms
al voldoende kan zijn om in de

sfeervan maatschappelijk *
ofhulpverlening iets te doel
heb het project ietsbreder $
zet: het moet bijvoorbeeld1
mogelijk zijn om jongeren
drugs gebruiken in zon ptf
op te vangen".

BELANG
De zes ton die dan voor r<

ning van de regering komt,
volgens Andriessen verd*
kunnen worden over devers*
lendebegrotingenomdatze&
lemaal belang bij hebben: de
nister van Onderwijs moet
bijdragen, de minister1
Werkgelegenheid en demini!
van Justitie.Daarzijn zij inP
cipe mee akkoord gegaan, al
drAndriessen. Heteilandge'
Curacao zou ook een bijdr
moeten leveren, met name
wat betreft dehuisvesting.

"Om dat nu allemaal val
grondtekrijgen en ook te zot
dat er goede afspraken wof
gemaakt met het Openbaar
nisterie, de politie en de
classering, heb jeeen goedev
bereidingstijd nodig. Vand
dat ik heb voorgesteld om F
decemberalvast een coördin'
aan te stellen vanTietproject
een jaar de tijd krijgt om'voorbereidingen te treffen
vind het ook wel goed, datopl
gestie van het ministerie,
Ontwikkelings- samenwer»
daar gedurende een half ja*
jaareen adviseur naast te ze'
die alwatervaring heeftmet
soort werkzaamheden in Ne1
land", aldus dr Ma
Andriessen.

MANNENZAAK !
Het GOG zal niet betrok

worden in de plannen vool
project 'Pareho', zo blijkt tij
woorden van dr Andriessen
heb niet genoeg tijd gehad
naar het GOG te gaan, maar
er wel veel over gehoord.
GOGis meereenkinderbesc
mings- tehuis, waar jeheenj
wanneer er thuis veel moei
hedenzijnofomdat jezelfonl
delbaar bent geworden.'
heeftechter niets met crimii.
teit te maken. Dat is een ci<
rechterlijk probleem. Dat 9.
los van strafrecht: daar isl
GOG niet op ingericht. Da«|
dus niets voor op deAntillen

Hetproject is, in tegendeel
het GOG, zowel bedoeld voor]
gens als meisjes, zo bevestig
Andriessen. "Het is hier ecW
zoals overal elders ter wefl
criminaliteit is een manflj
zaak. Er zijn ook wel eens vj
wen, die in problemen kon
met Justitie, maar datzijn ef
tijd maar weinig. Die mo«!
echter ook opgevangen wol*
door het project. Het moet j
flexibel project zijn, anders'
len er een heleboel geval
buiten".

In principe is er akkoord
kregen om het project met<wikkelingsgeld op te zetten-
exploitatiekosten moeten cd
door de Antilliaanse regel]
worden gedragen. De jaarlij
kosten daarvan bedroegen
eerste instantieanderhalf'
joen gulden, maar dat heef
criminologe terug weten te bl
gen tot acht ton per jaar.Bo<
dien iszij van mening dat ooi
particuliere sector in ditprd|
moetbijdragen met twee ton
jaar."Ook die sector heeft eï
lang bij, dat er iets aan dit 1
bleem wordt gedaan. En er ii
noeg geld op Curagao".

STICHTINGPROTESTANTS
NIJVERHEIDSONDERWIJS

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, gelijkwaardig diploma.

Inschrijving :22 juni 10.00 u. -12.00 u.
23 juni 16.30 u.-19.00 u.

HOST - RECEPTIONIST
Toelatingseisen : Voorbereidend jaar:

diploma L.H.0., M.A.V.0.-3 E.T.A.0.,
L.T.S.-A stroom,gelijkwaardig diploma;
leeftijd tot en met 21 jaar.

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

Voorbeide jarengeldteengemiddeldcijfervan7voor detalen
en minstenseen 6 voorrekenen/boekhouden.

Inschrijving: 21 juni 8.00 u. -12.15 u. a.m.
22 juni 16.00 v. -18.00 v. p.m.

Voorverdere inlichtingen: Prot.h.h.s. KONINGIN JULIANA
Nieuwe Pareraweg 20
Tel.: 612019.

V

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 21 juni 1988

vanaf 09.00 t/m 14.00uur. * Volkswoningen Tera Cora(nieuw gedeelte).

S@ïKODELA^

WILLEMSTAD- Tijdenseen
dinerinhetPrincess Beach Hotel
is zaterdagavond het nieuwe be-
stuurvan deCuracaoLions Club
geïnstalleerd. Foto: Piet Eddine
draagtdevoorzitters- hamerover
aan de nieuwe 'president' Mike
Alexander.
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AGENDA BONAIRE
MTIE:8000
PDWEER:B222

8845VITAAL: 8900
WILLteLagoen: maandagt/mvrijdag
W.OO-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
■tondag gesloten.

fNBARE BIBLIOTHEEK
*tingstijden voor hetpubliek)?Wag en donderdag van 14.00-18.00'dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/|0-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
"tingstijden voor lezers)""sdagvan 14.00-19.00 uur.

jJSLUITING: maandag t/m vrijdagWekende stukken 15.45 uur; gewone«en 16.30uur.
"vjCECLUBS"lis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
88.

*informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238."id Table: elke tweede maandag -■centrum TerraCorra."y:woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
TUURSKANTOOR EN BEVOLKING:H 2.00/14.00-15.30uur loketten geo-

voor bezichtiging
£*») gelieve contactopte nemen met de"RudyBedacht, Noord Nikiboko 194.
JTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
*ndopvrijdag van 20.00-24.00uur; za-""9 van 12.00-24.00 uur.

JEEKUUR(gezaghebber): elkedonder-Jvan 09.00-11.00 uur op het Be-J'skantoor, Kralendijk; laatste donder-l*an de maand van 10.00-12.00 uur tem.
jJÖLISHI(tel.: 8198): verzameling Bo-?«anse schelpen en koraal; open vanJJag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -"Nikiboko Zuid 3.

k
openingstijden slachthuis maan-"^mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--jP uur en donderdag en vrijdag van

uur.
jjjmi)J-ENKINDERARTSDR HILGERS (22
"opBonaire): afsprakenvia drMartin,

JjpIENSTEN' Bernarduskerk Kralendijk:
"ijks 18.45uur; zondag08.30en 19.00
SotokerkAntriob
Iks 19.30 uur; zondag 09.00en 18.00

JjvicuskerkRincon:"jks, ookzondag, 19.30uur.
&HTENBEZORGING doorgeven
(JJkevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

K-bureau in New York ingeschakeld voor reacties

BC is diep bezorgd over
gebeuren in Flamingo beach

jLSRALENDIJK— Hoewel{^gedeputeerde van Toeris-s*Ramoncito Booi in eerste
J^tantieniet geloofde, dat de1 inFlamingo Beach hotel
i£&rienlijke schade zou toe-J^ögenaan hetBonaireaan-:.toerisme, druktehijtijdens
j diehy
!Mvfe een Persconfe''entiel^de noemen—tochzijn gro-

en dievan het
j!Uit overhet gebeuren.J^ooi verzocht de lokale persj^tochvooral voorzichtig tezijnjj*ebenadering van het gebeu-

J* zodat er vooral niet meer
j aangebracht zou worden
Lö er door dit geval al is ge-
ijld. Bonaire heeft altijd deijj^0! gehad van een rustig ei-j 1̂ zonder misdaad, waar iede-; een ideale vakantie kan

aldus Booi.H ê gedeputeerde van Toeris-
v perkte voorts'pp, dat deze
tjff waarbij de 43-jarige Ame-y^öse toeriste uit Oklahoma

het slachtoffer is(i*0rden van een misdrijf, een
L. ft indruk heeft gemaakt op

Vooral, al-Hooi aangezien het de twee-
« "laai is dat zoiets gebeurt inRelatief korte tijd. Booi: "Ik

er weinig over zeggen. Ik
H took niet hoe ik deze zaak

P'aatsen ten aanzien van
V0 jkenopdelaatste dagvanhetOj/Jp jaaris gebeurd (de moordMl?6 Canadese toeriste Shay

INDRUK
st ??wel Ramoncito Booi zegt,
(|L niet gelooft en hoopt dat
**1 k2a£ *k Verisme al te veel
e^t* adelen, Denadrukt hij
ity*r wel, datnaar zijn mening
'W'e"eui"de zeker niet zal bij-

t aan eenverbetering van
V^ J°erisme. Naar de mening
&to *' kfln Bonaire in het al-een beschouwd worden als

een Caribische bestemming
waar het gemiddelde misdaad-
cijfer laag is. Twee gevallenmet
vermoedelijk moord binnen een
bestek van zes maanden echter
zouden volgens de gedeputeerde
buiten het eiland wel de indruk
kunnen wekken dater opBonai-
re een aanzienlijke misdaad be-
staat.

Inmiddels, zo zegt de gedepu-
teerde heefthet BC alcontact op-
genomen met de officiële verte-
genwoordiger in NewYork Mal-
lory Factor Ine. Een bedrijf dat
iedereen op Bonaire na het
laatste bezoek van de overheid

en de lokale pers inmiddels wel
zalkennen, om nate gaaninhoe-
verre er al commentaren zijn
verschenen in de Amerikaanse
kranten.

Booi verwacht dat namelijk
wel, aangezienAmerikanen erg
gevoelig zijn voor deze nuances
en dereisbureaus eventueel aan-
sprakelijk gesteldkunnen wor-
denvoor deaanbevelingvan het-
geen de Amerikanen noemen
een "gevaarlijk" hotel. Mallory
Factor zal de overheid op de
hoogte houden van depubliciteit
dieaan deze zaakgegevenwordt
in Amerika.

RAMPZALIG
De eerste minutenvan dewed-

strijd waren inderdaad rampza-
lig voor de Britten, die bewezen
dat verzadiging tijgers in
lammeren kan veranderen. Be-
lanov en Protasov waren veel te
snel voor verdedigers Watson,
Adams en Samson. Datvoordeel
uitbuiten is echter een tweede,
maar Glen Hoddle, eindelijk
eens in de Engelse basis in een
poging de starre stijl te doorbre-ken, hielpeenhandje. In dederde
minuut probeerde Hoddle, Alei-
nikov uit te spelen. Die poging
mislukte. De Sovjetunie kreeg

vrije baan naar Woods en naar
het openingsdoelpunt.

Het waren echter niet alleen
depasesvan Hoddle. Het washet
conservatisme in het Engelse
voetbal en de aanvaarding van
een mislukt toernooi. De ploeg,
diemisschien meteen geweldige
inzet ietshadkunnen afdwingen
tegen deSovjets, speelde in ver-
gelijking tot derode garde, lam-
lendig. Het elftal van Loba-
novskiwas sneller,speelde geva-
rieerder, won aanzienlijk meer
dan dehelftvan dekopduels. Be-
lanov en Protasov hadden al in
de eerste vijftien minuten ieder
nog twee doelpunten op de
schoen liggen, maar misten de
soms heel eenvoudige kansen.

GELIJKMAKER
Daardoor werd het tegendoel-

punt van Adams, na een vrije
trapvan Hoddle na ietsmeer dan
een kwartier, de gelijkmaker.
Een kopbal van Steven had de
Engelsen zelfs op voorsprong
kunnen zetten. De lat voorkwam
dat de feiten ophet speelveldvol-
ledig op hun kop gezet werden.
Een tweede fout van Hoddle, was
de basis voor het tweede doel-
punt van de Sovjetunie, Micha-
litsjenko tekende daarvoor, na

een flitsende uitbraak vanRats
In detweede helft werd de ont-

luistering van de Britten volle-
dig. De Sovjets haalden het tem-
po uit de wedstrijd, trokken zich
ver terug als wilden zij de te-
genstander zeggen: "Laat nu
eens zien, wat jekunt." Dat was
dus niets! Robson voelde de leeg-
heid van zijn voorhoede en ver-
ving Lineker door Hateley, die
vervolgens, zo mogelijk, nog
meerverkeerd deeddan deechte
spits, die zelden eerder in zijn
lopbaan drie wedstrijden achterelkaarzo weinig gevoelvoor doel
en doelpunt zal hebben getoond.

Engeland drong licht aan, de
Sovjetunie flitste er af en toe uit
met voorbeeld- voetbal dat de
uitvinders ervan erg veel pijn
heeft moeten doen. Litovsjenko
en Protassov toonden aan dat de
productiviteit nog niet helemaal
in de pas is met de andere ont-
wikkelingen in het Sovjet- voet-
bal. Invaller Passoelko zorgde
echtervoor de derdetreffer.

Engeland nam daarna de
draad voor het breien weer op,
kwam echter het zo min een
steek verder als in de kleine vijf
kwartier, dieaan het derde doel-
punt van de Sovjetunie waren
voorafgegaan.

VAN INVLOED OP MEDISCHEKOSTEN
Drs Tijssen: meerfaciliteiten ziekenhuis verwacht

Hartstichting Antillen
biedt spirometer aan

KRALENDIJK —Sedert vrijdagmorgen beschiktBo-
naire over een eigen spirometer. Dit ademhalingsregi-
stratieapparaat werd de StichtingZiekenverzorgingenBejaardentehuis aangeboden doordeNederlands Antil-
liaansehartstichting. Dr.Kroon benadrukte, datpatiën-
tendievoorheenvoordezerelatiefkleine test naarCura-
cao gestuurdwerden, nu geholpenkonden worden op
Bonaire.

Een spirometer dient om de
ademhaling te meten. Behalve
dat, wordt dooreen zogenaamde
spirograafvisueel gemaakt wel-
ke gegevens over de ademhaling
worden verkregen. Daarbij
krijgt de behandelende arts in-
formatieover devitale capaciteit
(de hoeveelheidlucht diemenui-
tademt nadat men zo diepmoge-
lijk ingeademd heeft), de lucht
die achterblijft in de longen, de
longcapaciteit, het volume, de
in- en uitademingsreserve en
dergelijke. Heel belangrijk na-
tuurlijk voor patiënten die pro-
blemen hebben met hun longen
zoals astma- en bronchituspa-
tienten.
De voorzitter van de stichting
Ziekenverzorging en Bejaarden-
tehuis drs.Theo Tijssenwas ver-
heugd met deaanbiedingvan de-
ze spirometer, want, aldus Tijs-
sen,ditzalonze medischekosten
aanzienlijk omlaagbrengen. Nu
is het niet nodig, dat patiënten
naar Curacao worden gezonden
omdatbepaalde testen opBonai-
re zelf gedaan kunnen worden.
Tijssen zei voorts dat in het ver-
leden al verschillende malen
was gesproken met het BC om
mogelijkhedentecreëren datpa-
tienten hier behandeld zouden
kunnen worden.

Tijssen benadrukte in zijnkorte
toespraak, dat juist in hetkader
van het terugbrengen van de
kostenvoormedische verzorging
het geschenkvan de Nederlands
Antilliaanse Hart Stichting ge-
waardeerd werd. Dit is de eerste
fase, aldus devoorzitter van de
Stichting van de uitbreiding in
medische faciliteiten. Ook zei

drs. Tijssen dat in detoekomst
meerdere faciliteiten voor het
ziekenhuis verwacht worden.
Hij benadrukte de noodzaak
daarvanaangeziendekosten, ze-

ker voor eenrelatief laag inwo-
nersaantal van Bonaire, de me-
dische verzorginghoog waren.
Gedeputeerde van Ge-zondheidszorg Carmo Cecilia
danktedeHartstichtingvoor het
waardevolle geschenk. Ceciliabeaamde dat de kosten van de
medische verzorgingopBonairede zeven miljoen per jaarbena-
derden (Onderwijs en ge-
zondheidszorg zijn de grootste
posten op de begroting van Bo-
naire -red). Dat is een groot be-drag, aldus gedeputeerde Ceci-

lia,maarhetisnu eenmaal nood-
zakelijk om de gezondheidszorg
opBonaire oppeil tehouden. Ce-
cilia zei dat het spiroapparaat
ongetwijfeld zou bijdragen tot
kostenverlaging in de medische
sector.
Na het officiële gedeelte was er
gelegenheid om een heildronk
uit te brengenop de Nederlands
Antilliaanse Hartstichting, ver-
tegenwoordigd door dr. Th.
Kroon en de Stichting Zieken-
verpleging en de Bejaardenzorg
teBonaire.

Positieve ontwikkeling dood toeriste
Hotel-werknemer aangehouden

KRALENDIJK — Volgens
politie- woordvoerder ma-
joorMolina isereen positieve
ontwikkeling in het onder-
zoek naar de dood van de 43-
-jarige toeriste Francis Smith
die donderdag- middagrondvier uur dood werd aange-
troffen in haar hotelkamer
van Flamingo Beach hotel.Een zeventienjarige part- ti-
mewaiter vanhethotel is aan-
gehouden. Inmiddels zijn devingerafdrukken op het li-chaam van de toeriste ver-
moedelijkafkomstig van ver-
dachteR.A.

MajoorMolinagaatin zijn we-
kelijks contact met de pers nietverder in op de details en ver-
zoekt bovendien op een voor-
zichtige manier gebruik te ma-
ken van de mededelingen die
door hem als woordvoerder van
de politie worden verstrekt. De
eerste maal dat majoor Molina
vermeldt dat de jonge waiter is
aangehouden, is zaterdagavond.
Hoewel deaanhouding al eerder
is gebeurd, heeft majoor Molina
dat — hoewel hem persoonlijk
gevraagd— vrijdagavond nerti-

nent ontkend. Volgens Molina
waren slechts werknemers van
hethotel eneen groot aantal toe-
risten verhoord. Er was, aldus
hetpertinente antwoord op de
vraag van de Amigoe absoluutniemand aangehouden, laat
staanvastgehouden.

Hetcontact
met majoor Molina was in het
Nederlands, duser is geen enke-
le mogelijkheid geweest tot mis-
verstand.

Inhet contact met depers zon-
dagavond, werd eenbandje afge-
draaid, waarop wederom werdmedegedeeld, datvelen zijnver-hoorden dat inderdaadeen aan-houding is verricht. Ook ver-meldde majoor Molina dat ma-joor Liendo van de TechnischeOpsporingsdienst (TOD) vanCuracao het politie- team waskomen versterken. NaardeAmi-goe begrepen heeft, zal maandagautopsie verricht worden.

Engelse afgang tijdens voetbal-
kampioenschap Europa

FRANKFURT -Zelden
heeft het Engelse voetba-
lelftal zo dringend behoefte
gehad aan een overwinning.
Vermoedelijk is de Engelse
eerste keus nimmer zo na-
drukkelijk van het veld ge-
speeld als, alszaterdagavond
in het Waldstadion van
Frankfurt door de Sovje-
tunie.

De onmacht en gedeeltelijk
ook de onkunde van de Brit-
ten werd vastgelegd in de sco-
re van 3-1. De ploeg van Bob-
by Robson bleef puntloos in
de achtste aflevering van het
Europese Kampioenschap.
De Sovjetunie werd
groepswinnaar en speelt de
halve finale in Stuttgarttegen
deItalianen.

Joeri Morasov, de tweede co-
achvan deSovjetunie, wilde zich
na afloop niet vriendelijk voor-

doen en kwam daarom met eenharde, maar onmiskenbaar juis-teconclusie. "Men heeft over hetvoetbalvan de Sovjetuniegezegd
dat het ouderwets was. Ik echtergeloof dat Engeland en lerland
nog net zo spelen als zij vroeger
gedaan hebben. Van de anderekant gaathet niet om detactiek,
maar om de uitvoering ervan.
Wij zijn daaringeslaagd. De En-
gelsen spelen met hun verdedi-
gers op één lijn, onze aanvallers
moesten dus de vrijheid in dediepte zoeken. Dat is vooral inhet begin van de wedstrijd uit-
stekend gelukt".

BONAIREAANS COMMENTAAR

Woordvoerder
ZOALS BEKEND duurde het ruim vierdagen alvorens

aan de pers enige inlichtingen werden gegeven over d«
moordopde15-jarigeCanadese toeristeShay Hanvood. Ge
noeg reden natuurlijk voor diverse speculaties over het
geen gebeurdzoukunnen zyn. Vooral deCanadese nieuws
mediablevenby voortduring delokale correspondenten te
lefonischbenaderen om inlichtingen tekrijgen, dieechteiniemandkon geven.Daardoor werden deeigenvermoedens
van decorrespondenten opBonaire via denieuws- media ir
Canada verspreid.

De gehele aanpak trouwensvan hetpolitie- apparaat gal
reden totkritiek enhetgevolgisdanook, dat inToronto nog
steedswordt getwijfeldaan deware identiteit van demoor-
denaar. Begrijpelijk dat ditnuvoedsel heeft gekregen.

Tengevolge van al die problemen besloot de brigade-
commandant vanpolitie, inspecteur StanleyKwidama, een
rond- schreven te sturen aan de lokale media met het ver-
zoek suggestieste doenom toteenbetere samenwerkingte
komen tussen politie en pers. Besloten werd een
woordvoerder aan te stellen, waarbij aangetekend, dat hy
alleen mededelingen aan de pers zou verstrekken. De
woordvoerder werd majoor Molina, die overigens goed sa^
menwerkt met de lokale pers en zelfs bereid is om dè per_j
ookthuis te woord te staan.

Vrijdagavond belde derhalvedeAmigoehet huisnummet
van majoorMolina omnaardeontwikkelingen tevragenvari
deFlamingo Beach-zaak. Molina zei datvele mensen wareri
verhoord en op de expliciete vraag van de Amigoe of er iel
mand was aangehouden, antwoordde Molina pertinentj
Neen. Hetgeen later een leugen bleek te zijn. Waarom de,Amigoe zoexpliciet naar een aanhouding vroeg kwam, om;dat decorrespondentvan een ochtendblad deAmigoereedifvrijdagmiddag op dehoogte stelde van deaanhouding.

Aangezien in deze ernstige gevallen echter de polities
woordvoerder hetlaatste woord dientte hebben, werd dooj
de Amigoe derhalve dit „gerucht" geconflimeerd bij maïjoorMolina. Die ontkende dus pertinent dater eenaanhouiding wasverricht. Verder was er dusgeenreden om aan he(
woord van Molina te twijfelen.

Wie schetstechter deverrassing van alle media - behalve)
het ochtendblad - toen bleek, dat er wel degelijk een aanfhouding wasverricht. Wie bleek daarvan dezegsman? Bri{
gade- commandant inspecteur dereerste klas Stanley Kwi»dama. Hy is degene geweest die - ondankshet verzoek varf
Molina alle voorzichtigheid te betrachten in deze precaire
zaak in het belang van hetBonaireaanse toerisme - buiterS
deofficiëlewoordvoerder mqjoorMolina om, exclusieve in?
formatie verstrekte aan één nieuwsmedium.

Alle dagbladen afgelopen zaterdag vermeldden dat ei\geenontwikkelingen waren en dat er niemand was aange*
houden. Slechts éénochtendblad waareen T>ig brother*vatt
Kwidama aan verbonden is, had exclusief nieuws. Dat is heC
ochtendblad overigens nietkwalijk te nemen.

Afgezien van hetfeit, ofditvoor de anderemedia leuk ïsjS
gaat deze zaak natuurlijk veel verder. In hoeverre moet de?
officiële woordvoerder van de politie vertrouwd worden?*
Kunnen de lokale media nu in het vervolg - na het politie-*
bandje methet offciële nieuws gehoord te hebben - irispee-j
teurKwidama opbellen om het echte nieuws te krijgen?

Brigade- commandant Kwidama heeft behalve heCochtendblad, zichzelfmaarvooral zyn officiëlewoordvoer-5
dermajoor Molina een slechte dienst bewezen.WILLEMSTAD _ De

stichting Mode- academie te
Punda, heeft afgelopen zaterdag
twee afgestudeerden afgeleverd
in derichting mode- ontwerpen.
Tijdenseentweejarigecursusbe-
kwaamden de dames Verhees en
Baknuis zich in het ontwerpen

van vooral vrijetijds kleding. Op
defoto boven; docentCarlosSoli-
anoengeslaagde Corine Verhees.
Op de onderste foto overhandigt
gedeputeerde George Hueck aan
de andere geslaagde, Bakhuis,
hetbijbehorendecertificaat.

■__■__________■___H_**_n___ra_________________________t

f Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSE AN-
TILLENGELDIGOP MAANDAG20JUNI 1988EN TOT NADER
ORDER:

USDOLLRfi 1.77 1.78
CRN DOLLAR 1.45 1.47
PNDST6RLING 3.11 3.165
N6DGLD 89.56 90.28 9"i
BOLIVRR — —ZUUFRRNCS 121.70 122.42 123.22
FRFRRNCS 28.79 29.89 30.59
DUITS6MRRK 100.88 101.60 102.40
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 1.05 1.35 1.41
RR FLORIN 98.00 100.00
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 20 JUNI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBLIGfITI6L€NING6N P6R 85/89 98.58
13 % OBLIGRTI6L6NING6NP€R 86/90 103.48
12 % OBUGRTI6L6NING6NP6R 88/92 102.65
10.5 % OBUGRTI6L6NING6NP€RI9BB 99.96
10.25 % OBLIGfITiaeNING6N 1986 P6R 1990 98.52.
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

—^MM——!————mi |—,1 UMI 81181,

r—-* —' " >

mOUSTRIRLO£ UjUIEZDCIft

pÉ_JV^SS-^ maakt dewisselkoers bekend
* M&m* van de BO L IVAR. geldig tot

DINSDAG 10.30 uur

AANKOOP VER!Cash - Cheque
L 4.70 4.90 5,90 j

Huis te huur gevraagd |
u op Bonaire
J"nimaal 2 slaapkamers, liefst aan zee of uitzicht op I

Voor echtpaar zonderkinderen
Huur per 1 september 1988

** Tel. 8539 tussen 6 en 8 uur n.m. J

IRNDAG 20 JUNI 1988 AMIGOE

Gradicimentu i invitashon
Surnan diRoosendaal i famianan die defu

Sur Hadewych Coffie
tagradisi tur,ku diunmaneraofotro amustra nan atenshonnaora
di morto i entiero.
Nos gratitut ta bai muy special na dokternan y verpleegsternan.
Nos ta invita alavez pa Santu Sacrificio diMisa: djamars 21. dja-
rason 22y djawebs 23 di juni nakapel diklooster Alverna 6 or di
atardi.
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Te koop 1
4 deurs

Toyota Corolla
1985

* metairco
* in prima conditie

Bel: 53481

Te huur |
aangeboden
AIRCOKAMER

MET BADKAMER
Brieven onder letter E aan

het bureau van ditblad,
IV Curagao.

C SPOED KURSUS

TYPEN
IN DE VAKANTIE

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

LEM&ISI
De Castro Building 12-14

bel 612640 tussen 4-8uur, J

GEZOCHT
DYNAMISCHE

VOORMAN
met ervaring op mecha-
nisch gebied.

Tel.: 76575/70982

Nieuwe zending j
T-Shirts

verschillende modellen
en maten

l Mahaai Minimall - Tel. 74832

; looking for .;; OTgfca Qualfty ,
Optical

me latestfashion In
1 FRAMES and

SUNGLASSES /| at convenient prices. i]

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dater op21 juni 1988 van
07.00 tot 22.00 uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op de schietbaan Hato.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uitdekust.

RUM"
SAN

PABLO
TOPKWALITEIT

■ ] made In Curagao

f LIGHTS I
BS W\.m m
£ DECORATIVE 1

IDIEREN^I BESCHERMING —\_________m curacao 5430 C

I 30%KORTING 1op gordijnstoffen. JERUZALEM—Uitprotest tegen
I Brabants bont met bijpassende de omstandighedenin hungevange-

valletjes, nis hebben 72 'gewone gedetineer-
-1 Geborduurdeterlenka vitrage, deninBer Sheva een ader doorgesne-

den. Van hen zijn er 10 geopereerd,
La Indiana N.V. bij deanderenwas deverwondingop-

Hendrikplein 11 pe-iakkig

■ *****"""""*""■""■"«■«■■*■«"■*"*"""""""_.""""«"■""■"■■""-

-fm2^cired*\ci (SuPv
L^^^ 1 Dokwegz/n, achter MaduroPlaza- Curagao NATe1.:76156 — Fax7ol4l.

INTERNATIONAL FREIGHT CONSOLIDATORS
WITHREGULARLY SERVICESFROM. THE VSA. -EUROPE -FAR EAST.

Nederlands echtpaar vraagt per 1 augustus een

HUIS TE HUUR
voor langere tijd.

Goedebuurt, 3 slaapkamers. Gemeubileerd of on-
gemeubileerd.

Aanbiedingen: Tel.: 615444.

f A
TE HUUR GEVRAAGD

KANTOORRUIMTE
ca. 40 m 2

Omgeving Janwé/Salinja
September - december 1988

Informatie tel. 614954V — /

Kom naar Pu^H
WÊ& Weer binnen nieuwe

O^H "Fisher Price" $pfl|
liiiÉf Ook binnen eenkoliektie^^^pIPM moderne horloges flöpf

IVoorons restaurant zoeken wij

een MANAGER
van de geschikte kandidaat verwachten wij:

* gedegenkennis van keuken
* organisatorisch vermogen
* controlebeleid
* leidinggevendecapaciteiten.

Salariëring overeenkomstig productie.
Zonder ervaring in soortgelijkefunctie onnodig tesolliciteren.
Gelieve schriftelijke sollicitatiesvergezeldvan een pasfoto te sturen naar:

Bugs Bunny fast foodrestaurant
Dr. Capriiesweg 1.

J =^v.Spaarlampen, TL Buizen
zijn goedkoop in gebruik i

Maar £#
|J)sunergy M|

I GRATIS Jf ' 1
Verkrijgbaarbij: /m//Ms!S d)

[IÏxnl INONiKR n.k £j
Schottegatweg Oost 199 -Tel.: 613544 S^

®
Akademic. di Kompuler

INFORMATIONTECHNOLOGY CENTER

PERSONAL COMPUTER
TRAINING
NIEUWE CURSUS!!

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

13.00-17.00 uur

Speciaal bedoeldvoor personen diezich ver-
der willen bekwamen in tekstverwerking.

Voor informatie en inschrijving:
Akademia di Komputer
Information Technology Center
Irenelaan 3 EMMASTADI Tel.: 73048/72088.
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	illustraties
	ORANJESTAD – Het gerechtsgebouw is weer onder dak doordat gisteren met een hijskraan het dak het hoofdgebouw — dat op de grond door Arends Construction in elkaar was gezet — op zijn plaats kon worden gehesen. Directeur Karel Arends vertelde de Amigoe, dat de verbouwing goed verloopt en dat men volgens bestek al klaar is doch met meer werkzaamheden bezig is. Verwacht wordt, dat in oktober de rechtelijke macht zijn intrek in het gebouw kan nemen.
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	Illustratie zonder onderschrift
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	Wega di Number Aruba
	Illustratie zonder onderschrift
	WILLEMSTAD – Tijdens een diner in het Princess Beach Hotel is zaterdagavond het nieuwe bestuur van de Curacao Lions Club geïnstalleerd. Foto: Piet Eddine draagt de voorzitters- hamerover aan de nieuwe 'president' Mike Alexander.
	WILLEMSTAD _ De stichting Mode- academie te Punda, heeft afgelopen zaterdag twee afgestudeerden afgeleverd in de richting mode- ontwerpen. Tijdenseentweejarigecursusbekwaamden de dames Verhees en Baknuis zich in het ontwerpen van vooral vrijetijds kleding. Op de foto boven; docent Carlos Soliano en geslaagde Corine Verhees. Op de onderste foto overhandigt gedeputeerde George Hueck aan de andere geslaagde, Bakhuis, het bijbehorende certificaat.


