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Nieuws in vogelvlucht
BAGHDAD — Iraq heeft aan het
lelijke front de laatste Iraanse
r^at van Iraaks grond-gebiedver-een, aldus Baghdad. President

verklaarde datde eind- zege
Qi oorlog met Iran nabij is. Iran
?"■ Iraq weer beschuldigd van het
J^kvan strijdgassenbij het ver-
Jven van de Iraniers. Er zouden
m 88 60dodenen 400° &e~
odenzijn gevallen. Iraqontkende

*****"AYRUT — Bij hevige artillerie-'«'tussenPalestijnenonderlingin
cotelingenkampen bij Bayrut
zondag zeker 7 doden gevallen,

J?*te 3 Syrische soldaten.Aanlei-
-8 was demoord opeenPalestijnse

JEW YORK -De speciale VN-
J|aaering over de ontwapening is
l 'Wna een maand van vergade-
r **zijngeenrichtlijnen gemaakt

ijj toekomstig ontwapenings-
" '*g-Een"handjevol onoverbrug-
e menings- verschillen was

\iZ^n de oorzaak zoa's over de-
■ «oleop denalevingvan ontwape-
ff&.verdragen en derelatie tussen

'kkeling en ontwapening.

ATTA — Israel en zijn Liba-
[°* bondgenoten hieldenhet dorpje
trAtta in zuidoost Libanon 1 dag
t^geld. Het ligt op 10km van de
L eil>gheidszonevan Israelen op7
K*aueenplaatswaar Syrische sol-
C*n gelegerdzijn. Men kamde de
Ping uit en arresteerde 6 men-
L JaPan wil een grotere bijdrage
tiiu^aan het vredes- procesin het
/nac« Oosten. Aldus Buitenland-fUBter Uno tijdens zijn 1 dags bc-
* aan Israel. Volgens het Britse

ra(1agsblad SundayTimesheeft een
'eUsche gezant met medeweten[^Premier Shamir gepraat met de
|jj over vrijlating van 3 vermiste

Shamir liet het tegen-in.
I *****j%STERDAM— De opmars van
LT'lar is niet te stuiten. De mid-
L. rs 'n Amsterdam was van-J>« 2,0560 gulden tegen 2,0315
P^jdagmiddag.

*****jlPLombO — De Srilankaanse
»C i leiderPanditha iszondag
HiJ|!jottibo0ttibo vlakbij zijn woning door
l(j *enden vermoord. Hij was ook

Q
atl het Communistische Polit-

ij — Het Angola- en Nami-
ika orleS van Angola, VS, Zuidaf-
tL'cuba boekte na een stroeve
Dele vooruitgangover eeneve?~
i^ji regeling voor zuidelijk
'Sen ' Ju^Baat men verder in de

11 welophetniveauvan experts.

i^XEMBURG — De Europese
enschap en de Comecon, de or-

(eru.atie voor economische samen-
onder-

de n een gezamenlijkeverkla-
)js*aarin zij elkaar erkennen.
"ali ? komtde weë voor nor.'li^^ing derrelaties en uitbrei-

-8 aer samenwerking.

fis n
E
kYKJAVIK - President

66nQt)ogadottir van IJsland is met
L.ioverweldigende meerderheid
6jozenalszodanig:met92,7%.Te-
L."_ kandidaat Thorsteindottir
Onietverder dans,2%. Hetwas
d t̂

neteerst dat ereen tegen-kandi-

*****
Bezoekkroonprins

Curaçaoen Aruba
**e ÏLEMSTAD - In de
fell week van augustus
W?oonPrins Willem Alex-
ïeJi een kort bezoek bren-gt ftan Curasao en Aruba.
"ïoeL*°*dt een informeel be-
-ojjis baarbij de kroonprins
\\\| oetingen zal hebben in
\it.j^stad met gouverneur
|^Wené ömer en premier
j^LMLiberia Peters en op
uw^JnetgouverneurFelipe
'VanP en Premier Henny

1K" v°orlichtingsdienst van
Uw Marine is verno-

e Te" naar Nederlandhi, maakt aan boord van het
Hr. Ms. Van

de Dit in verband met
L bevordering van de
ttyg*Prins tot luitenant ter zee,
ty.,ede klasse, waarvoor prins
L l'em Alexander nog een aan-
W V.aar^ren moet maken. Mo-
oft)0- *8 ekroonprins reserve

DOSSIER
Die woorden van de minister-

president gelden als een
waarschuwing, omdat in hetar-
tikel een foto- copie staat afge-
drukt, afkomstiguiteen dossier,
datopgebouwd werd over de hui-
dige minister van Verkeer en
Vervoer en van Volksgezond-
heid, Louis Gumbs. Zoals be-
kend, werdindertijdtoen Gumbs
werkzaam was bij deLandsradio
op SintMaarten een"onderzoek"

ingesteld. De procureur- gene-
raal heeftechter nooitenigeaan-
leiding gezien om een straf-
rechtelijk onderzoek tegelasten.
Toch blijft het "onderzoek"
Gumbs achtervolgen.

Doorgevraagd over de Antilli-
aanse bronnen van het Neder-
landse avondblad, verklaarde
premier Liberia: "Fort Amster-
dam". Ze zei, dat deprocureur-
generaal terzijde zou staan bij
"het terugbezorgen van het dos-
sier".

MEDEPLICHTIG
Na depersconferentievroegde

Amigoeaan depremier,ofzijmet
haar beweringen devoormalige
premier irDonMartinabeschul-
digde van "medeplichtigheid",
waar het gaat om de publicatie
van het april- artikel in HetPa-
rool.

Liberia: "Dit heb ik inhet An-
tillenHuis inDen Haaggehoord:
in april kregen ze daareen tele-
foontje van iemand uit Fort

Amsterdam.DievroegofhetAn-
tillen Huis het artikelvanFrans
Peeters al had gelezen en
waarom datartikelnognietnaar
het Fort was ge- telefaxed. Welk
artikel?, werd geantwoord, er
staat niets in Het Parool van
vandaag! Volgens deman uithet
Fort moest datwelhet geval zijn,
waarna een ambtenaar van het
Antillen Huis naar de redactie
van Het Parool heeft gebeld".

"Daar hoorde die ambtenaar
van Frans Peeters, dathet arti-
kel die dag nietwas verschenen,
maar dat het devolgende dag in
de krant zou verschijnen. Hoe
wistenze in hetFort, dathetarti-
kel in Het Parool zou ver-
schijnen?".

Vraag van de Amigoe: Wie
wasdegene dienaarhetAntillen
Huisbelde, één dag 'te vroeg"?

Premier Liberia, naeen lichte
aarzeling: "Elstak".

Elstak, drsFrank Elstak, was
de persoonlijke secretaris van
expremier Don Martina.

Daarvoor hadpremier Liberia
al bijzonder fel gereageerd op de
verklaringen van Martina in de
Amigoevan zaterdag jl.,waarin
hij zei, dat de politiek in de Ne-
derlandse Antillen "in een crisis
verkeert". Liberia: "Kretologie.
De politiek verkeert niet in een
crisis. Waar wij mee tekampen
nebben: met enkele politici, die
geen onderscheid kunnen ma-
ken tussen nationaal belang en
partij- belang. Wat ik in Neder-
land over Don Martina heb ge-
hoord, daarvan ben ik zeer ge-
schrokken". Later vertelde zij
hetverhaal over Elstak.

Liberia zei, dat alleburgers in
de Antillen zich dienen te rea-
liseren, dat wij hier allemaal
"wonen, leven en eten en wer-
ken". Ze zei: "In Nederland we-
tenze nietprecies hoewijzijn. Ze
weten wel waar deAntillen lig-
gen. En alser danverhalen ver-
schijnen als zou alles in een bo-
demloze put verdwijnen, dan is
dat zeer schadelijk. Ook al in-

vesteren we 150 miljoen gulden
in een stichting om ons imago te
verbeteren—als wijer zelfniets
aan doen, dan helpt dat nog
niets.Dergelijke artikelenals in
HetParool getuigen van dorps-
Eolitiek, van een politiek van

leine geesten. We slaan er on-
szelfmee. Thechoice isours ofwij
hiermee doorgaan".

SPANNINGEN
De spanningen liepen in april

hoog op toen een commando van
Kanaken een groep Franse
agenten ontvoerdeen dezein een
grot vasthield. Franse elitetroe-
pen maakten begin mei met ge-
weld een einde aan de gijzeling.
Bij de bevrijdingsactie, waarop

later veel kritek is geuit, kwa-
men 21 mensen om het leven,
van wie negentien Kanaken en
twee politie-agenten.

Het akkoord, waarover deKa-
nakenen deFranseloyalisten nu
overeenstemming hebben be-
reikt, voorziet in devormingvan
eenfederatie dieuit drie autono-
me provincies bestaat. Deze fe-
deratiekrijgt op experimentele
basis zelfbestuur tot 1998, wan-
neereen referendum zal worden
gehouden over de staatkundige
toekomst van Nieuwcaledonië.
Bij een vorig referendum sprak
de bevolking van de eilanden
zich ervoor uit een Franse pro-
vincie te blijven. De stemming
werdechter geboycot door deKa-
naken.

SNELHEID
Rocard deeldezondag mee, dat

de bevolking van Nieuwcaledo-
nië zich in de herfst van dit jaar
bijeenapartevolksstemmingzal
kunnen uitspreken over het
nieuwe statuut.

De snelheid waarmee de socia-
listische premier, die op 10 mei
aan de macht kwam, een ak-

koord over deze zeer gevoelige
kwestie wist te bereiken, bete-
kenteen succesvoorRocard. Vol-
gens waarnemers zal het ak-
koord tussen detwee partijen die
tot voor kort nog onverzoenbaar
leken, zijn aanzien in de publie-
ke opinie, maarook in hetparle-
mentversterken. Rocard, die na
de voor socialisten teleurstel-
lend verlopen parlements- ver-
kiezingenvan 5 juni,zijn ontslag
indiende, zal deze week een
nieuw kabinet aan het parle-
mentvoorstellen.

SAN JUAN—De politie op
Puerto Rico heeft een partij
van bijnavijfhonderdküo co-
caïne inbeslag genomen.Het
was degrootstedrugs-vangst
totheden toevan dittype.

Devondst werd gedaan op een
verlaten landings-baan. Er wer-
denzes arrestatiesverricht. Ook
werd een luxueus vliegtuigje in
beslag genomen evenals enige
auto's en wat automatische wa-
pens. De waarde van de cocaine
werd geschat op 720miljoen dol-
lar.

NA VIJFTIEN DAGEN OVERLEG
Nog voor eind 1988referendum overzees gebiedsdeel

Kanaken en kolonisten eens
over federatie Nieuwcaledonie

PARUS — Vertegenwoordigers van de pro-Franse
blanke gemeenschap en van de separatistische Kana-
ken in Nieuwcaledonië hebben zondag inParijs een ak-
koord bereikt over detoekomst van hetFranse overzee-
se gebiedsdeel in de Stille Oceaan. De Franse premier,
Michel Rocard, begroette de overeenkomst als een
"nieuw hoofdstuk in de geschiedenis" van Nieuwcale-
donië waardeafgelopenmaanden28mensen zijn omge-
komen bij botsingen tussenKanaken, Franseveiligheid-
stroepen en Franse kolonisten. Het akkoord, betekent
een grootsucces voor de Socialistische premier, dienog
deze week een nieuwe regering aan het parlement zal
voorstellen.

De leider van de onafhanke-
lijkheids- beweging van de Ka-
naken, Jean-MarieTjibao, en de
leider van de blanke ge-
meenschap die de banden met
Parijs wil handhaven, Jacques
Lafleur, werden het zondag na
vijftie i dagen onderhandelen
eens over de regeling, waarvan
alleen de grote lijnen bekend
zijn Volgens het akkoord komt
het gebiedsdeel het komende
jaaronder rechtstreeks bestuur
van Parijs te staan. Deze over-
gangs- maatregelen hebben tot
doel de spanningen tussen de in-
heemseKanaken en (de afstam-

melingen van) de Franse kolo-
nisten te verminderen. Op
Nieuwcaledonië wonen 150.000
mensen,van wie 43 procent Ka-
naken, 37 procent Europeanen
en twintig procent andere min-
derheden.

Liberia: 'Secretaris Elstak belde één dag te vroeg'
Voormalig kabinet- Martina medeplichtig Parooi-artikel
WILLEMSTAD — In on-

gemeen felle bewoordin-
gen heeft gisteravond pre-
mier Maria Liberia Peters
de publicatie van een arti-
kefin het Nederlandse
avondblad HetParool, be-
kritiseerd. Het artikel ver-
scheen op 18 junionder de
kop "Hulp aan Antillen:
hulp aan corruptie", ge-
schreven door de journa-
list Frans Peeters. Hij
schreef op 25 april al een
artikel onder de kop
"Gaan de Antillen door-
modderen met zulke cor-
rupte figuren?". Daarin
noemde hij gedeputeerde
George Hueck een "laden-
lichter". Ook dat artikel
veroorzaakte grote
opschudding in de Neder-
landse Antillen.

Liberia zei gisteravond tijdens

de persconferentie, die onmid-
dellijknahaar terugkeer uitNe-
derland in de VIP-kamer van de
luchthaven Hato werd gehou-
den, dat dit artikel ongetwijfeld
van invloed is geweest op de on-
derhandelingen in Den Haag
over extra begrotings- steun. Ze
zei ervan overtuigd te zijn, dat
HetParool de informatie, die in
het artikel is verwerkt, uit de
Antillen heeft gekregen: "Ik
hoop dat degenen die dit soort
dingendoen, wetenwatze doen".

AFLEIDING
Martina omschreef debe-

schuldigingen als een "aflei-
dings- manoeuvre" van Libe-
ria: 'Wat wij belangrijk vin-
den:watzijn debeleids- maat-
regelen van dezeregering?"

"Maar goed", aldus Marti-
na, "om toch even opdekwes-
tie in te gaan: mevrouwLibe-
ria heeft de procureur- gene-
raal toch opdracht gegeven
om te onderzoeken hoe dat
stuk uit het dossier- Gumbs
heeft kunnen verdwijnen.
Misschien kan ze de procu-
reur- generaalook vragen hoe
het mogelijk was, dat vorig
jaar stukken bij de pers te-
recht zijn gekomen over de
kosten vanhetkoninklijk be-
zoek".

"De procureur- generaal
kan danmeteen onderzoeken
hoe het mogelijk was, dat de
secretaris- generaal van de
PNP (drs Rufus McWilliam;
red.) stukken over de benoe-
mingvaneen directeurvan de
Posterijen in zijn bezit had,
stukken waarmee hij bij Gal-
meijer opbezoek is geweest",
aldus Martina.

"Niet zo belangrijk alle-
maal", zei Martina.

ANTILLEN HUIS
De minister- president had

eveneens scherpekritiek over de
voorlichting, diedaarvanuit het
Antillen Huis.over de Antillen
gegeven werd: "Ik heb daarover
gesprekkengevoerdmet denieu-
we gevolmachtigde minister,
Papy Jesurun. Die zei dat de po-
sitieve factoren niet overge-
bracht zijn. Het kabinet van de
gevolmachtigde minister be-
schikte over onvoldoende voor-
lichtings-materiaal. We moeten
er veel dynamischer tegenaan.
Wemoeten onspositiefgaanver-
kopen".

Manigat zoekt in Europa
steun tegen legerbewind

MIaMI — Afgezette presi-
dentLeslie Manigatvan Haiti
is in Europa aangekomen
voor eenrondreis om de aan-
dachtopde situatie inHaitite
vestigen. Ondermeerbezoekt
hij een internationale bijeen-
komst van deEuropese chris-
tendemocraten (CD).

ManigathooptinWestEuropa
steun te verkrijgen voor zijn
strijd tegen de huidige
machthebber, generaal Henry
Namphy. Deze heeft ruim een
week geleden Manigat aan de
kant geschoven en de macht
naar het leger getrokken. Mani-
gat zegt dat dit gebeurde omdat
hij schoon schip wilde maken in
de strijdkrachten waar de cor-
ruptie welig tierde terwijl de le-
ger- top ook heteenen andervan
doenhadmet dehandel indrugs.
Bekend is wel datluitenantkolo-
nel Jean- Claude Paul voor de
Amerikaanserechter is gedaagd
wegens zijn aandeel in deze han-
del. Hij werd door Manigat
echter gehandhaafd als com-

mandant van een elite- korps.
Toengeneraal NamphyPaul on-
schadelijk wilde maken door
hem op een administratieuve
post te zetten greep depresident
in en maakte dit besluit van
Namphy ongedaan en stelde de
leger- leider opnon- actief.

Manigat zeinietstewetenvan
wat de Washington Post zater-
dag berichtte, namelijk dat de
Amerikaanse onder- minister
van Buitenlandse handel Elliott
Abrams hulp tot 21 miljoen dol-
larhad toegezegd inruü voor de
uitlevering van kolonel Paul.
Hetaanbodzouaan deHaitiaan-
seministerVanBuitenlandse za-
ken zijn gedaan, Gerard La-
tortue.

Sinds deverkiezingenvan no-
vember 1987 ongedaan werden
gemaakt door Namphy, toen in
zijn positie van voorzitter van de
regerings- junta, is de Ameri-
kaanse economische hulp stop-
gezet. Alleenwordt er noghumi-
nataire hulp aan niet gouverne-
menteleorganisaties verleend.

Elstak:
absolute nonsens

WILLEMSTAD—"Hibe-
twijfel het, of Elstak dat
heeft gedaan. Hij heeft er
nooit met mij over gespro-
ken", zoreageerde ex- pre-
mier ir Don Martina van-
morgen op de beschuldi-
ging van minister- presi-
dentMariaLiberia -Peters
als zou de persoonlijk se-
cretaris van devoormalige
premier één dag te vroeg
naarhetroemruchte april-
artikel vanHetParool heb-
ben geïnformeerd.

"Absolute nonsens.Kolder.
Uitgesloten", aldus dereactie
van drsFrans Elstak tegeno-
ver de Amigoe. "Ik heb uit-
sluitend zeer formele contac-
ten gehad met het Antillen
Huis. Ikbenbijzonder kwaad
en verontwaardigd. Ik hoop,
dat degene in het Antillen
Huis die dittegen depremier
heeft gezegd, dat die persoon
zich bekendmaakt".

"Waarom zou ik datdoen?
Ik ken ene Peeters helemaal
niet. Ik ontken het met de
meesteklem. Welkeduivelse,
zieke geesten zijn er in het
spel om mij elkekeer weerer-
bij te betrekken. Ik heb mij
volledig gedistantieerd van
depolitiek. En toch wordt ik
er bij gesleept. Sinds de val
van het kabinet zijn die dui-
velse geesten aan het werk",
aldusElstak.

CRISIS
Zijn reactie op de verkla-

ring van Liberia dat er geen
sprake isvaneen "crisis" in de
politiek in de Nederlandse
Antillen: 'Terwijl decoalitie-
Fartijen in Willemstadhetbe-
eid van het vorige Be-

stuurscollege afwijzen enver-
oordelen, verdedigen zn het-
zelfde beleid in Den Haag.
Hier zeggen die coalitie- par-
tijen:geen gedwongen ontsla-
gen. In Den Haag zeggen de
coalitie- partijen: wel ge-
dwongen ontslagen. Is dat
geen crisis?! Deze houding
baart ons zorgen. Dat is echt
belangrijk".

WILLEMSTAD -De Antilli-
aanse delegatie, dieinNederland
onderhandelingen voerde over
extrabegrotihgs -steun is terug in

de Nederlandse Antillen. Giste-
ravond gafpremier Maria Libe-
ria- Peters een persconferentie.

Aan haar rechterzijde minister
van Financiën Gilbert dePaula.
Naast De Paula gedeputeerde

van FinanciFn Faroe Metry. Ui-
terst links de journalist Herbert
Pietersz.



MENSEN

Dit is geen 'verpakking 1van de
artiest Christo, ook GEEN
KUNSTWERK van een minder
bekende kunstenaar, Jiaar eer
'normale' beschermende voor-
ziening tijdens renovatie-
werkzaamheden aan verpaupe-
rende flats inDen Haag.

Vier Curagaose studenten aan
de muziek- universiteit in
Berkley hebben een nominatie
gekregen op de 'DEANS- LIST'
van deBerklee College ofMusic.
Deze nominatie is voor diegenen
die uitstekende studie- resulta-

ten hebben behaald gedurende
het voorafgaande semester. De
Curacaose studenten dievoor de
nominatie in aanmerking kwa-
men' waren: Rudolph Rubiano,
Igor Atalita, Juan Camelia en
Nicolas Marlin.

Vertrapte oranjepetjes met en
zonder Gullit- haren, gescheur-
de vlaggen en wimpels, lekke
ballonnen, papier en duizenden
bierblikjes. De Amsterdamse
stadsreiniging houdt aan het
Oranje- feest van afgelopen zon-

dag in ieder geval een KATEK
over. Dertig mensen werden die
dag al extra ingezet bovenop de
25 dienormaalgesprokenop zon-
dag het centrum schoonhouden.
Vandaag werkte de normale
ploeg, maar het zal wel zeker totdinsdag duren voordat het
centrum en het Museumplein
weer enigszins toonbaar zullen
zijn, volgens een woordvoerder
van dereinigingsdienst. Een
beetje boos is men daarwel opde
afdelingAlgemene Zakenvan de
gemeente, die in defeestvreugde

vergat de stadsreiniging in te
lichten over de festiviteiten.
Daardoormoest bij deschoonma-
kers gigantisch geschipperd
wordenom toch nogop zondag te
kunnen beginnen met het vegen
en rapen. Het feest in Amster-.dam duurde, volgens de politie,
tot een uur of drie vanmorgen.
Defeestvierders zaten toen voor-
al in het centrum van de stad.
Een totaal overzicht van de scha-
de die her en der in de stad ont-
stond tijdens de geweldige druk-
tewas nogniet tegeven. Een ge-
zonken woonark en een uitge-
brande auto staan in ieder geval
op de lijst. Hoeveel mensen in de
oranje massa gewondraakten is
evenmin bekend. Twee moesten
in ieder geval naar het zieken-
huis met verwondingen, opgelo-
pen bij het zinken van de woon-
boot. Zeker veertig mensen vie-
len flauw op het Museumplein,
waar voor het podium met de
voetbalhelden geen lucht tekrij-
gen was.

Een 65- jarigeman uit Amster-
dam is afgelopen weekeinde in
Eindhoven tijdens hetfeestge-
druisna afloop van de wedstrijd
Nederland - Sovjetunie GE-
STIKT in een broodje haring.
Dat gebeurde op de markt in de
binnenstad. De man logeerde in
Nunen (Noord Brabant) en was
na afloop van de voetbalwed-
strijd naar Eindhoven gegaan
om de overwinning te vieren.
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Tom Poes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

2064—Het verlichtemuseumhad deopmerkzaamheid getrok-
ken van commissaris Bulle Bas. Wantrouwig bleefhij voor de
monumentale stoep staan, en op datmoment passeerde de
journalistArgus deplaats —op wegnaar zijn nachtdienst.

"Hebt u die tentoonstelling algezien?" vroeghij vriendelijk.
"De moeite waard hoor. Aardig werk".

"Huh?"bromde depolitiechefopschrikkend.
Tentoonstelling?"herhaalde depolitiechef. "O, jaja.Hm -

er is iemand in het museum! Dat vertrouw ik niet!"
"Ach kom!" zeiArgus sussend, "dat zal die schilder wel zijn.

Hijkan natuurlijk nietgenoegkrijgenvan zijn werkjes. Ikheb
hem een goed besprekinkje in dekrant gegeven, datmoedigtzon kunstenaar wat aan, wat u? Ja, die jongenkomt er wel!

Veelbelovend werk! Nog een oeetje wild hier en daar^maar
och,hij zal zijn wilde harenwelkwijt raken, ukent dat!"

BulleBas gingdaarnietopin.Hij keek schrikkend om, want
achterhenkwamen defiguren van TornPoes en heer Bommel
hetmuseum uitvliegen. Met een doffesmakbelandden zij met
de journalisten de politie-ambtenaar op hetplaveisel terwijl
een regen van kapotgeslagen spieramen en panelen op het
groepje neerdaalde.

"Bolle vleeslichamen!" krijst dekunstenaar Terpen Tijnbo-
ven op hetbordes. "Willen my kapot maken, hè? Een kunste-
naargoeiekritieken gevenen hem indeharenzitten, hè?Maar
ik zaL jullieeh....dinges!"

TELECURAÇAO

MAANDAG: 16.30Orapamucha; 18.00
Awe mi ke vnbuki; 18.45Informe depor-
tivo met Hector Rosario; 19.00 Tempu
pa Dios; 19.05 Special: «Ziekte Aids»;
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00Recht-
streekse uitzending bokswedtrijd Mike
Tysonvs Michael Spinks; 22.00Wegadi
NumberKörsou; 22.10 vervolg uitzen-
dingbokswedstrijd; 23.00 Sluiting.

DINSDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.00
MTV Musical; 18.00Obra di man met
Loupe; 18.30Mira iSkucha; 18.45 Infor-
me deportivometHectorRosario; 19.00
Tempu pa Dios; 19.05Kushina di oro
met Saida Hernandez; 19.15Showbiz;
19.30 Small Wonder; 20.00 Notisiero
Tele-8; 21.00 Enkuentro met Paul de
Windt; 21.30Tesoro diKörsou met Her-
manito; 22.00Wega di NumberKörsou;
22.10Hot Shots; 23.00 Sluiting.
(wijzigineen voorbehouden)

Vorige week herdacht N.LOU-
RENS dat het alweer 25 jaarge-
leden is dathij zich opgaf als lid
van de EHBO. Ter gelegenheid
van dit feit kreeg het jubileum-
lid, in het bijzijn van zijn vrouw
en kinderen, een decoratie op-
gespeld door Armando Correa
van deEHBO- vereniging.

DINSDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat i/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondag van 10.00-16.00 uur; maandag
gesloten.
t/m3julil9BBexpositiefoto'sen keramiek
vanEllen Spijkstra.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvg
artsenvanBandabao(3e distrikt)kunrtj
spoedgevallen telefoon 641658 belle"
dan hetantwoordapparaatafluisteren., _\
De patiënten van deandere medischet »
trikten kunnen voor spoedgevallW
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbe» te
het antwoordapparaat zal dan rftede* a<
wie dedienstdoendearts is. ,_,

***** m
THORAX CENTER (Jan Noorduyn» dj
naastUNA, tel.: 85544):openingstijden' *(maandagt/mvrijdagvan 08.00-17.00J ,
opzon- en feestdagen alsmede opwed» **<gen na 17.00uur voor spoedgevallen' dl
85917. ******
WIT GELEKRUIS PRINSES MARGfII Ö
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria! *tel.: 82947/81078;geopendvan maanj j
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zatOT u'degeheledag gesloten;na 17.00uurküj
dezustervan dewachtbellen: zuster M*
ro, tel.: 626267, pageboy027-360. lij
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuraW 'volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmirfj d(
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag*
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspra»! j

***** UI

NEUTRALE WIJKVERPLEGING(H Ij
heen Wijkverpleging Curagao): Kant' d
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geoOT D
van maandag t/mvrijdag van 07.00-1"' v
uur; de wacht heeft zuster Schoonhof „
te1.:74449.

*****
GEZINSVERZORGING (Kwido pa FalA
geopendvan maandagt/m vrijdag jj i
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor? '.
Maria 17, tel.: 80222...... v
FUNDASHONLECHIDIMAMAKORSÖJ ,
voor meer informatiekunt u de volgenj ]
nummers bellen:75628,672289en 555 C

***** 1

LUCHTPOSTSLUITING (Postkant 1
Groot Kwartier)
Nederland: voor gewone stukken: mOT ,
dag, dinsdag, donderdagen vrijdag 11*
uur;woensdag 10.15uur. VooraangeteW .destukkenéén uurvan tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsd*
en vrijdag 17.30uur en zaterdag 10.45'
17.00 uur.

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

DIERENASIEL: dagelijks geopend v»
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zatem»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, f
54300.

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geope"
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 46-B, WH
89676/89808.
Punda .
Antiliana,Kaya Flamboyan 1-A, tel.: 762&1
76208.
DIVERSEN _
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEW*
GING .
Brievengat: iedere maandag- e.
woensdagavond om 19.30 uur te Jiraja"
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond &
19.30 uur. te Openbare Basisscbo'
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond $

19.30uur gebouwCrédit Union San Pedi°
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag
vond om 19.30 uur te Centrum Abrax*
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- en zatero*
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
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PREMIER TERUG UIT NEDERLAND
Missie vermoeiend, maar succesvol

Nu het plaatje invullen
WILLEMSTAD— "We gaan nu het plaatje invullen",

«aarkwam gisteravond het betoog van premier Maria
Liberia- Peters op neer, datzy afstak tijdens deperscon-
ferentie, die zy hield na haar terugkeer met de overige
delegatie- leden van de 'missie' naar Den Haag. De ko-
kende ty dzullen allealternatieven wordenbestudeerd,
die globaal op het volgende neerkomen:
* de Antillen accepteren de 170 miljoen guldenvan Ne-
derlandniet en gaanproberen het geldte verkrijgen uit
de lokale,fianciêle wereld.

deAntülen zeggen'neen' tegen Nederland, lenengeen
Keld en aanvaarden daarvanalle konsekwenties.

deAntülen zeggen 'ja' en gaanbekijken hoe een en an-
deringepastkan worden.
...Het is vooralsnog niet duide-
hjk waarvoor gekozen zal wor-sen, hoewel er efiSge indicatie
Werd gegeven, omdat nu reeds
bet overleg wordt geopend over
"e wijze waarop deAntillenkun-
denbeschikken over het geld uit
«e "eerste tranche". Maar Libe-ra bleef herhalen — zo heeft zij
'kt in Nederland geleerd, met
?^öie van premier Ruud Lub-
S*rs —, dat op de eerste plaats
het plaatje moet worden inge-

vuld"
, Grootste struikelblok tijdens
hetoverleginNederland washettoit, dat "ze daar nietweten hoe
*ÏÏ hier in de Antillen denken,
Xpelen, eten, leven en handelen.**n voorbeeld: dooreen secreta-
riB- generaal van een departe-
ment wordt dan gesteld, dat in

Nederlandvoor een liter benzine
f. 1,64 wordt betaald, terwijl één
liter in de Antillen f.0,80 kost.
Hoe kan dat?, vraagt die man
dan. Dat is ontzettend moeilijk
om uit teleggen,datbijvoorbeeld
hier een auto strikte noodzaak
is".

REFERENTIE
"Er bestaat een totaal ander

referentie- kader. Daarmee
moetjerekening houden tijdens
onderhandelingen. Jemoet alles
uitleggen. Zo ook over de onaf-
hankelijkheid. Dan wordt er ge-
zegd: ja,maar deAntillen willen
toch zo graagbij Nederland blij-
ven, dus moeten jullie de Neder-
landse spelregels aanvaarden.
En: jullie zijn autonoom, dus
moetenjullieopeen gegeven mo-

mentKiezen. Vanuithetreteren-
tie- kader, vanuit degedachten-
gang van de Nederlanders is dat
verklaarbaar. Maar zo redene-
ren wijniet.Hoewel, ikdenk, dat
het moment van onafhankelijk-
heid er ooitkomt. Zeker!", aldus
premier Liberia.

Het resultaat van de bespre-
kingen in Nederland over de ex-
trabegrotings- steun omschreef
zij als "succesvol". De premier:
"Dat zal iedereen die erbij was
betrokken, beamen".

P.M.-POSTEN
Het was een "vermoeiende en

moeilijke missie", zo zei zij. Een
hinderpaal vormden de posten
die als "p.m." waren opgevoerd
op de Cürarjaose begroting. In
Nederlandkwamen de ambtena-
ren en parlementariërs op een
gegeven moment opeen "positief
saldo" van 22,5 miljoen gulden
uit toen alle "p.m."- posten wa-
ren opgeteld: "Dat kostte veel
energie, om te bewijzen dat we
wel degelijk een nadelig saldo
hebben. En dat we de komende
vier jaren geconfronteerd kun-
nen worden met tegenvallers,
dus dat er niet vanuit een batig
saldo geredeneerdkon worden".

Bovendien waren verscheide-
nerapporten in omloop, metver-
schillende bedragen, daarover
moest ook duidelijkheid worden
verschaft.

Karateploeg prolongeert titel
WILLEMSTAD—De Curaca-
karateka's hebbenafgelopen

Waterdag voor de vierde maal
Achtereenvolgend de Panameri-

kampioenschappen ge-ronnen. Dit gebeurde in New
Cleans, alwaar deploeg samen
toet 19 andere landen de strijd
°öi de Panamerikaanse titel in-
Stog. De Curagaoseselectie werd
?**ste voor de Peruaanse ploeg,
ije afvaardigingen uit de VS en
Mexico deelden de derdeplaats.

Bij de individuele klasserin-genwerd deuit Nederland over-

komen Curaqaose karateka
Anthony Leito eerste in de ge-
Wichtsklasse tot 80 kilogram.
JtomonProvence werd tweede in
jje open- klasse en Raymond
ybispu werd derde in de klassetot 70 kilogram.

Vice- voorzitter van de Cura--saose Karate Bond, Humphrey
d°sefa meldde dat het voor het
jjerstwas dat er zoveel (19) lan-
den aan deze Panamerikaansekampioenschappen meededen.
.Joch heeft de Curagaose selec-
te bewezen weer de sterkste te
2!Jn", aldus Josefa. "Deploeg zal
?Ich nu gaanvoorbereiden op de
Gereld kampioenschappen die

dit jaarin Cairo (Egypte) gehou-
denzullen worden."

De kampioensploeg werd
gisteren bij aankomst op de
luchhaven door de gedeputeerde
van sportzaken, George Hueck,
verwelkomd en gefeliciteerd.

...Hoe open je een gesloten
deur?...

BEGRIP
Liberia toonde veel begrip

voor het Nederlandse
standpunt: "In Nederland moet
ook sterk worden bezuinigd, in
alle sectoren. Zogaanerveelver-
pleeg- tehuizen dicht en noem
maar op. Daarom is het zo be-
langrijk, datover de Antillen in
de Nederlandse pers artikelen
verschijnen, die op goede infor-
matie berusten. Hier stemt nie-
mand op Lubbers, maar in Ne-
derland wel. Welnu, als er dan
verhalen over de "bodemloze
put" verschijnen, zegt de achter-
ban van Lubbers ook: maar wat
krijgen we nou, wij moeten in-
leveren en Lubbers stuurt wel
geldnaar de Antillen. Daarom
vind ik het artikel in HetParool
waarover elders in deze editie

meer;red.) zonkoi chambon )laf-
fe streek; red.)".

VIJF ANTILLEN
"Wehebben de . adruk gelegd

op het feit, dat de begroting van
deAntillen-van-Vijfeigenlijk de
begroting van Curagao- alléén
is. Dat de kosten van de
landsdiensten op de overige vier
eilanden op debegrotingvan Cu-
rasao drukken. Daarnaast heb-
ben we erop gewezen, dat geen

enkel land kan werken met ac
condities, die door een ander
land zijn gesteld, zonder reke-
ning te houden met de condities
die je als eigen land en volk
stelt".

Liberia zei, dat door Neder-
land geen 'deadline' is genoemd
voor het "rond krijgen van het
plaatje". Tijdens de besprekin-
gen in Nederland is zij geen en-
kele maal geconfronteerdmet de
"tough talk" van Nederlandse
parlementariërs, zoals zij diewel
is tegengekomen in interviews
inkranten: "Eris eenenorm ver-
schil tussen hetgeen de parle-
mentariërs tijdens de vergade-
ringen hebben gezegd en het-
geen zij tegenover journalisten
hebben verklaard. Maar u dient
er natuurlijk rekening mee te
houden, dat dieparlementariërs
ook een achterban hebben. Zij
zijn politici".

Xaverius-college
'school' voor inbrekers
WILLEMSTAD — Het Xa-

verius- college te Suffisant,
kreeg hetafgelopen weekein-
de, voor de 104- de maal tij-
dens dit schooljaar,bezoek
van inbrekers. De oudercom-
missie en deleerkrachten we-
ten niet meer waar zij de op-
lossing voor dit probleem
moeten zoeken en besloten
ten einderaad dehulp van de
media interoepen, om deaan-
dachtvan degemeenschap op
deze trieste zaak te vestigen.
Op verzoek van het school-
hoofd, Pauli Wouben, nam de
Amigoe poolshoogte van de
situatie en kwam tot de
conclusie dat de toestand in-
derdaad alarmerendis.
"Het is hiereen 'normale' bezig-
heid geworden dat, alvorens de
schoolbegint te draaien,eerst de
rommel van inbrekers wordt op-
geruimd", vertelt het school-
hoofd.De school, dieondertussen
op een soort 'gevangenis lijkt
met al het tralie- en ijzerwerk,
blijkt 's avonds als 'lesruimte'
voor toekomstige inbrekers te
fungeren. Sloten, ijzeren poor-

ten, tralie- werken, daken en
vandaag zelfs stenen muren
moeten er steeds weer aan gelo-
ven. De schade is steeds aanzien-
lijk, debuitnihil.

"Het lijkt er echt op alsof het
inbreken en de vernielingen ge-
daanworden om te 'oefenen. Zo
werd bijvoorbeeld de hele toe-
gang tot de directie- kamer let-
terlijk uit de muur geslagen om
er met zes ball- pensvan door te
gaan", vertelt een lid van de ou-
dercommissie, Candida Bonifa-
cio. "Zowel de ouders als de
schoolleidinghebben herhaalde-
lijk bij het Centiaal Schoolbes-
tuur en bij het Bestuurs College
om aandacht voor deze situatie
gevraagd. Hetbeoogderesultaat
blijft echter uit,namelijkomaan
deze angst- aanjagende praktij-
keneen eindete maken."

Angstaanjagend omdat ou-
ders enkinderen niet eens meer
alleen in de buurt van de school
durven te komen als het donker
is. Verleden maand werd een va-
der die een vergadering van de
oudercommissie had bezocht, op
weg naarhuis, vlak bij de school,
overvallen en verwond voor
slechts 25 gulden.

VREES
Volgens Wouben durven haar

onderwijzers en onderwijzeres-
sen 's morgens niet alleeh of te
vroeg naar school te komen. In
groepjes of paren betreden zij
hun leslokalen met de vrees dat
er zich misschien iemand in be-vindt.

De benaderde instanties heb-benofgeen tijdofvinden het nietde moeite waard om de zaak de
nodige aandachtte geven. Mees-tal moet het onderwijs- perso-
neel eerst zelfde deuren,ramen
en daken improvisorischrepare-
ren alvorens er een vakman aan
tepas komt.

"Dit kost de gemeenschap
handen vol geld", aldus Wouben
en het is zaak dat daarwat aan
gedaan wordt. Een voorstel vanHenk Monsanto, leerkracht van
de zesde klas, was om een sur-
veillance aantetrekken. Dekos-
ten hiervoor zouden beduidend
lager liggen dan wat men nukwijt is aanreparatie, schade en
angst. Behalve door inbrekers
wordt deschool in denachtelijke
uren ook frequent bezocht door
drugs- gebruikers. De atributendie zij achterlaten zijn daar de
steevaste bewijzen van.

Bonifacio: "Op verschillende
manieren hebbenwijgeprobeerd
om de school 's avonds en in het
weekeinde meer 'bemand' te
houden. Wij vragen sportclubs
en andere verenigingen om hun
trainingen en activiteiten op de
school te houden. Maar ook zij
werden de dupe van de inbraken

(één vereniging is zelfs ai haar
uniformenkwijt geraakt)en blij-
ven dus weg.

Het schijnt dat de scholen erg
gewilde ontmoetingsplaatsen
zijn voor allerlei duistere en on-
gurepraktijken, want nognietzo
lang geleden washetrelaas over
de ETEO op Pietennaai nog in
het nieuws vanwege nachtelijke
bezoeken van drugsgebruikers
en daklozen. TenslottezegtWou-
ben: "Wij zijn niet erg happig op
Eubliciteit, maar dit is een pro-

leem datom de aandachtvan de
fehele gemeenschap vraagt, dit

an zo niet langer."

...Het schoolplein wordt door
de inbrekers regelmatig onder
watergezet...

..2000 gulden inbraakschade
en debuit is eenkleine gasbom...

Specialisten winnen kort geding

Ziekenhuisbestuur
moet rectificeren
WILLEMSTAD—De speci-

alisten dr J. Mourik, drR.E.
Rico en dr W.F. Winkel heb-
ben hetkort geding, dat zij
hebben aangespannen tegen
het St. Elisabeth Hospitaal
gewonnen. Rechter mr. N.W.
Huijgen heeft vandaag be-
paald dat hetziekenhuis bin-
nen twee dagen na de uit-
spraak aan alle op Curasao
verschijnende dagbladen en
radiostations een rectificatie
van het op 6 juniuitgegeven
perscommuniqué moet ge-
ven . Ditopstraffevan een on-
middellijk opeisbare
dwangsom van 3.000 gulden
per dagvoor iedere dagofge-
deelte daarvan dat de ge-
daagde in gebreke zalblijven
om aan het vonnis van de
rechter te voldoen. Verder
wordt hetziekenhuis veroor-
deeld indekosten vanhet ge-
ding.

In de Amigoe van afgelopen
dinsdagwerdreeds uitvoerig be-
richt over het verloop van het
proces. In deuitspraak van van-
daag was derechter van oordeel
dat de uitlatingen in het
perscommuniqué dat het be-
stuur op 6 juniin alle dagbladen
gepubliceerd heeft en dat op de
verschillende radiostations ten
gehore is gebracht, jegens dr
Mourik, drRico en drWinkel on-
rechtmatig zijn. Hetbestuur be-
schikt volgens derechter niet
over feiten of gegevens op grond
waarvan het deze uitlatingen
voor waar mocht houden. In de
rectificatie moet het bestuur de
volgende punten herroepen. Ten
eerste dat de drie specialisten
het bestuur van het hospitaal
manipuleren en oneerlijke druk
op ditbestuuruitoefenen tenbe-
hoeve van hun eigen groepsbe-
lang en ten koste van de belan-
gen van de patient. Ten tweede
dat de specialisten een maat-
schap hebben opgericht die al-
leen hunpatiënten behandelt.

PROBLEMEN
Ten derde dat de neurologen

problemen hebben geschapen op
de afdeling neurologie van het
hospitaal omhun eigenpositie te
versterkenen datzij gedaan heb-
ben gekregen, dat drHerbert de
Windt onder hun druk ontslag
heeft genomenals Coördinerend
Medisch Hoofd(CMH) van deaf-
deling neurologie. Ten vierde
datzij hetbestuur van het hospi-
taal gedwongen hebben om dr
Rico aan te stellen ala CMHvan

die afdeling, in die zin, dat deze
benoeming nietreglementair is
verlopen. Ten vijfde dat zij van-
uit een bepaalde machtskern,
opkomend voor hun eigenbe-
lang, veranderingen wensen te
beletten die in het belangvan de
patient zijn. Ten zesde datzij al-
dus een grote commissie willen
oprichten, die geen beslissing
nemen kan, waarvan het gevolg
zal zijn, dat deuitvoeringvan al-
le nodigemaatregelenachterwe-

ge zal blijven en dat een ieder
naar willekeur in het hospitaal
kan blijven doen en laten.

De rechter veroordeelde het
ziekenhuis verder in dekosten
van hetgeding. Deze zijn begroot
op 1771,50 gulden, waarvan
1500 gulden als salaris van de
advokaat. Als gemachtigde voor
de specialisten trad op mr H.W.
Braamjr.envoor deStichtingSt.
Elisabeth Hopitaal trad mrL.A.
Halley opals advokaat.

WILLEMSTAD—DeA ustra-
lische ambassadeur in Caracas,
Anthony Dingle, bracht vorige
week voor heteersteen bezoek aan
Curacao. Hij werd door waarne-

ÉBiïS\ HaaitÜ"
Igyl m'J°p

ÜBb jS\ 'k ben in
vtÖë CU hetasiel

op Parera.

[dieren *3&ibescherming "*"*M3OO

MEYER TRANSPORT

Telefoon814W6 **darfaweg

AmbassadeurAustralië op bezoek

I W_Ë_m\ Restaurant \\
V ■■ Landhuis Zeelandia n|
k Historische ambiance ’ /

I ■HhÜ Curagaose gastvrijheid I f
"| Culinaire topkwaliteit ’Zaterdag 2 juli presenteren uüij, ter gelegen- /heid van de DRG VflN D€ VIRG een ' W

Cura^aose avond,
| u op de binnenplaats van Restaurant Landhuis f|j Zeelandia. iII LUij serveren een specifiekRntilliaans buffet in \
\| kombinatie met een open bar. A

I nfc. Muzikaal entertainment: f/Il I RUDYPLAATE vI & ■m DOMIMCO HERRERA

/ Aanvang:21.00 uur kEntree: NA/. 49.50 (all-in buffet, 1/ / dranken, muzikaal entertainment 1
/ / en service). l
wj Kaarten verkrijgbaar bij: Restaurant \W Landhuis Zeelandia j|\\ Polarisiueg 28 I'\\\ TeL:614688 / I

HF ■ -31^T^ A *"Ë3bUw&MHn. 'M

Vanaf 2 juliVAKANTIEKICK van dit jaar
Landhuis Brakkeput

open lucht café
Van woensdag t/m zondag van 9.00 uur
's avonds tot 2.00 uur. ,Muziek van een D.J.
ijm^_\. Entree: GRATIS

BETONCENTRALE
TOMCO N.V.
Tel. 674673 - 672204

Voor:
Funderingen vloer- en

ringbalken.
Ook voor verkoop van:
Blokken, zand en grint.

AMIGOE 3

mend gezaghebber drs Elmer
Wilsoe ontvangen. Hun gesprek
hadbehalve degebruikelijke uit-
wisselingen, de droogte in Aus-
tralië(staatsvijand nummeréén)

als onderwerp. Op defoto: Roy
Singer (buitenlandse zaken),
Anthony Dingle en drs Elmer
Wilsoe.
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Weer inbraak bij ministerraad
ORANJESTAD — Wederom

werd ongewenst bezoek gemeld
in dekantoren van de minister-
raad. Hetkantoor van de minis-
ter van Welzijnszaken en de se-
cretaressen werd overhoop ge-
haald.

Door de recherche wordt een

onverzoek ingesteld,waarbijhet
interessant isteweten hoe de da-
ders het gebouw binnen kwa-
men, terwijl dit bewaakt wordt.
Geëvalueerd wordt om debewa-
king in handen van een andere
instantie te geven. Er is nog niet
bekend wat uit de kantoren
wordt vermist.

ORANJESTAD - De Aruba
ConcordeTriathlon werdzondag
zowel bij de heren als dames ge-
wonnen doorVenezolanen. Bij de
heren maakte Reinaldo Garcia
de beste tijd (2.03.10 uur) en bij
de dames PatriciaRodriguez in
22022 uur.Bij deheren werdna
Garcia deeerste vijfplaatsenvol-
gemaakt door:Francisco Sucre,
eveneens uit Venezuela, in detijd
van 2.04.03 uur, op de derde
plaatsDielloArvelo(Curacao) in
2.08.47 uur, op de vierde plaats
Willem Verhoeven (Curacao) in
2.08.56 uur en als nummer vijf
Gert van Vliet (Sint Maarten) in
2.1021.Bij dedameseindigde de
kampioene van de afgelopen ja-
ren, Lia Melis (Aruba) op de
tweedeplaats in227.43uur, het-
geenruim zeven minuten langer
dan de Venezolaanse Patricia
Rodriguez is.

De deelnemer die als eerste
voor Aruba binnenkwam was
Cary Quandus in 2.14.28 uur.
Quandus en Melis, deeerste heer
en dame voorAruba, kregen on-
der meer alsprijs een reis naar
Suriname en Margarita voor
deelnameaan detriathlons in die
landen.

Bij defoto's (boven): de dames
PatriciaRodriguez en Lia Melis
en (onder) de eerste vijf bij de
heren.

Verkennerij
ORANJESTAD — Afgelopen
zondag werd in het Cede Aru-
ba een protocol van samen-
werking getekend tussen de
vertegenwoordigers van de
Katholieke Verkenners- or-
ganisaties van Aruba en de
Nederlandse Antillen.

Voordat Aruba de aparte sta-
tuskreeg, was Aruba nog in het
Nederlands Antilliaanse ver-
band, doch het werd daarna een
andere situatieomdat het toen
twee landenbetrof. Vanwegehet
feit, datbeide verkenners- orga-
nisaties op hetzelfde terrein
werkzaam zijn, werd besloten
een samenwerkings- overeen-
komst tussen beide landen te
sluiten op hetgebied van deKa-
tholieke Verkennerij (KV).

Voor Aruba werd de overeen-
komst getekend door de presi-
dentvan deKV-organisatie José
Blom, commissaris Jan
Lobbrecht en voor de Antillen
doordepresident OttmarFaney-
te en diocesaan commissaris Er-
ick van der Hoeven. Voorts wa-
ren vertegenwoordigers van
ArubaenCurasaobij deonderte-
kening aanwezig.

Jan Meelis uitte de voldoe-
ning, dat deze overeenkomst
werd getekend en daarmede de
Katholike Verkenners de eerste
organisatieopArubazijn diemet
deAntillen een dergelijke over-
eenkomst sluiten hetgeen een
voorbeeld moge zijn voor andere
organisaties. Uit dankbood het
bestuur van Aruba de collega's
van Curagao een nieuwe vlag
aan, mede uit dankvoor depret-
tige samenwerkingin deloop der
jaren.

ZAKENVARIA

VOOR HET VAKANTIE-
KAMP, dat door sportleraar
MirtoLaclé ook ditjaarwordt ge-
organiseerd — de Amigoe be-
richtte daaroverreeds —bestaat
grote belangstelling. Er zijn nog
enige plaatsen vrij. Het eerste
kamp van twee weken is van ne-
gentotenmet 15julienhettwee-
dekamp van twee weken van 16
tot en met 22 juli, ieder dag van
acht tot vijf uur. Onder deskun-
dige leiding wordt een gevari-
eerd programma gebracht met
bustochten, bezoek aan het De
Palm Island, Seroe Colorado, De
VeerTheater, Alhambra, zwem-
men, snorkelen, zaal- en
veldspelen. Doelstellingen van
het kamp zijn: sociaal, sportief,
cultureel, maar vooral opvoed-
kundig in een ongedwongen
sfeer. Menkan tussenzesen acht
uur in de Nationale bibliotheek
aan de Madurostraat het
kampprogramma komen af-
halen.
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ATA AKI BO OPORTUNIDAD
STUDIA VLO BO PROGRESA

GOBIERNO Dl ARUBA
taparticipacu e siguientecursonan lo bai cuminsé. Haci vsodie oportunidad aki... Inscribf!

*KOKKI (asistente)
Dia di inscripcion: 27 di juni na Hotelvakschool Bushiri pa
7.30 'or di anochi.
E curso locuminsé dial di juli 1988na Hotelvakschool Bus-
hiri.

* BARTENDER:
Dia di inscripcion: 27 di juni na Hotelvakschool Bushiri pa3 7.30 'or di anochi.
E curso lo cuminsé dia 1 di juli 1988 na Caiquetio Club naParadera.

Tur e cursonan ariba mencioné ta dirigiprincipalmente ari-ba préctica.
Pa mas informacion y formulario por jamatel. 33331 ofacudfpersonalmente na e Jobcenterden Biblioteca Natio-nal na Oranjestad - G. Madurostraat 13.

B|^p ENSI2NANSA

j_J RMPLEO

Dagelijkse direkte vluchten van
Aruba

naar
New York en Puerto Rico

jv —'"boston^Chicago "^^_r~^^HAinrom^r
oallas/ft. worth nuevayork v^^\

PUERTO PLATA X\W\\l -T TMnilA.HAITlr^-^-*»«C: PUERTO RICO STT"°,**cVT^Sx SAnXÏÜAN TORTOIA

mm^_m^om^ „ »*#^^«Cr% SAN MARTIN
SANTOOOM.NGO M*"UE5^B

E
u>^SiANTIGUA

/ / GUAOALUPE^Ü.

1 II martinicaNWJ,ARUBA STA. LUCIA Qm^ BARBADOS

' ' CARACAS TRINIOAO 4 TOBAGO

Vluchten van Aruba naar 9 steden in de V, S. met
verdere aansluitende verbindingen via American's
Caraibische centrum in San Juan, Puerto Rico. Miami,
Boston, Philadelphia, New York, Newark, Chicago,
Baltimore / Washington D.C„ Dallas/ Ft. Worth,
Hartford, en 12 Caraibtèche eilanden, waaronder St.
Maarten en deDominicaanse Republiek.

Van ARUBA naar New York's Kennedy Airport.

679 3:15 n.m. 8:38 n.m.

Van ARUBA naar San Juan's Muiioz Marin International airport, nonstop.

914 7:34 v.m. 9:00 v.m.
674 3:00 n.m. 4:26 n.m. |

U gaat door douane en immigratie zond^de American hal op de
luchthaven te verlaten. American vliegt naar meer da« 200 be-
stemmingen in de Verenigde Staten en de belangrijkste steden in
Canada, Mexico, HawaH,Europa en het Verre Oosten.

Voor verdere inlichtingen gelieve C3w reisagent ofAmerican
Airlines te bellen, tel. 22700 / 25015, Aruba.

/^DïïD®[?D©©Dïl
Todo AAL

VERHUISBOEDEL 1
Inpakken en vervoeren alsmede I
verhuizingen op Aruba:
OFICEVAMARITIMA I

DE ARUBA 1
Tel.: 21622-21957

Windstraat34 J

1

BEKENDMAKING I
De Regering van Aruba maakt hierbij bekend dat ingevolge de wettelijkeregelingen allevaartuigen in Aruba dienen tezijn geregistreerd by het Ha-venkantoor.

Bezitters van vaartuigen in Aruba, die een radiozendinrichting aanboord van hun vaartuig hebben, dienen In het bezit te zijn van een
door degouverneur van Aruba afgegeven (geldige) vergunningen
certificaat van radiotelefonist voor het gebruikenvan deradiozend-inrichting.

Eeniederdiezichschuldigmaaktaan een dergelijkeovertredingkan
gerechtelijkvervolgdwordenen de in hun bezitzijnde installatiekan
in beslag worden genomen.

Degenen die momenteel beschikkenover een vaartuig wordt drin-
gendverzocht z.s.m. contact op te nemen met het Havenkantoor en
indien hij ook een radiozendinstallatie heeft, dan met de afdelingPubliekrechtelijke Telecummunicatie Zaken van de SETAR teFrankrijkstraat 1 terregistratie en voor nadere informatie.

LDeMinister van vervoer
en Communicatie

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

rsiM^.__(_' Aruba's HottestLate Night Disco. |
(g_yr3/tot_Wif~^ You can danceto the latest disco soundsor justhave a
vS'Xt'TlK 'w drink, maybe play a game of pool, pingpong, pinball or

yÊ/mT_2z/ even darts In ourjT^ iy^ NEW GIANT BILLIARD PALACE.
©\^jr De beste Pizza van Aruba eet ofhsalt.U bij

L.csmith Blvd. Go/pore I W-^KOranjestad, Aruba. VS-Wl**"*1 " v ___\ iDetópnigiitclub TAKE AWAY TEL.: 33541 MUM.
vanAruba Geopondvan11.00a.m. tot 06.00«Jn.

Aruba's most elegant \£J± a^JHKKSui \
-*.

restaurant WAv resort& casino ;
¥f_fWMllfTO V^/FANDANOON.OHTCLUB j
Fine trench and inter- proudly presents:

national Cuisine. VEGAS LATINO
All meals prepared to the Ace by our swinging House- \delight of the Gourmand, bandFerrari,
and served "on the daily curtain time 10.30 p.m.
stone". except Mondays ;
For reservations a_ openfrom 9:00 p.m.« 2:00a.m. ,

«.all OAKAA Coverchargeshow-tiras7.soiiwi.2dnnksperpereon
Call «*KJ*I*I F« reservations please call 33555

Wilhelminastraat 7 |
Gezelligesfeer, goede servicevindt U inRESTAURANT

Wij verwachten U voor lunch"(l 2.oo-3.00), HAPPY HOUR
(6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).

Telefoon 22977of 27833

1 j Restaurant Waning Djawr»
l__\_%- Boerhaavestraat 4

Wttiïmmtmé TeL: 33928
■«^WV I«y>J»W^ open: Dagelijks 5.00-11.00 p.m.

Bar fttOP«.«««+ Zonda9 l2oo-11.00 p.m.BOTSWöitüttront Djnsdag gesloten.
Het Restaurant met

Indonesischeallures, zonder pretenties.

Boulevard Theatre i
i n

Today 8.15 Today 8.45
"L.A. BAD" "MOONSTRUCK"

action - drama romantic - comedy
18yrs. j ffyra.

Drive - In:
Today at 8.30 &12.00

"BRIGHT LIGHTS, BIG CITY"
drama 18 yrs >

i BANCO DI CARIBE N.V. !
/ ARUBA BRANCH S

\ NEW
BANKING HOURS j

!; ASOF June 20, 1988, s
\ Monday thru Friday s; 8.00 -12.00 ;
; 1.00 - 4.30 >j\ BANCO DI CARIBE NV.
I Nassaustr.9o ARUBA J
i 23105 " 32168 *2^ 31942 "32422



AGENDA

ARUBA

AMIGOE: 08.00-12.00/'"«M7.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

%*>r spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.ra9eboy: 127-743.

nr. 10.815.445Banco di Caribe.

f "OUTIE: 100.
■I

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
|W3en kunnen iedere dag tussen 08.00--. uurworden opgegeven;"waiveopzaterdag. Alleen zoeker^es, die
?P maandag en donderdagvoor 10.00uur°nnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
al"sdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENI POULEVARD THEATER
ï«-45uur Moonstruck (18 jr.)."RIVE-IN: 20.30 m\ BrightLights (18 jr.).

(nachtdienst)i*baobrug: delPueblo, tel.: 22154.| raribabrug: SanLucas, tel.: 45119.
*****J^ACHTREGELINGDOKTOREN

Madiki, TankiRip, Noord, Tanki
ottert, Paradera en Sta.Cruz: dokter A.j S^efstap, Sta Cruz362, tel.: 28017.

' Jjs Chiquito, Savaneta en San Nicolas:PP^er M. Cheung, via Centro Medico San
yolas, tel.: 48833.J'nderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/; Z4300(hospitaal).

*****! (ShaJ<espeare-r^at 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
"mandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
"■3O-1 7.30 uur; zaterdagvan 08.30-12.00| UUr-De wacht heeft dokter A.E. Hart......

i £E.NTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Jm* 3oulevard 34, tel.: 21777):dra N. Al-"arez.Que2ada Venezuelastraat 21, tel.:«050.
jJ^GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;

r*X>fd: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
T&28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:; San Nicolas:tel.:4s9o6; Da-£*a:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-

I «*>r).
'v°or brandgevallen, ongelukken of!*«> of ander ongeluk gelieve

op tebellen, tel.: 115)
*****

■TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Mickey & Donald;
18.30 CNN International news; 19.30
_Jhe world tomorrow: «Dance with the
"«ril»; 20.00 Telenoticias; 20.30 Prog-ramma BUVO; 20.45Dances of the
*°rid: «Germany: Sworddance»; 21.00
Dynasty; 22.00Larry King show; 22.50
fhowbizz today; 23.00 Money Line
SpNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
2400 Sluiting.

&INSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
Program; 19.45 Pa unAruba mas sigur;
*°00 Telenoticias; 20.30 Alf: «Weird
Science»; 21.00 Falcon Crest:
'Nowhere to run»; 22.00 Larry King

22.50 Showbiz today (CNN);
«3-00 Money Line (CNN); 23.30 Sports
'«light(CNN); 24.00Sluiting.

OIVERSENS-'GHT INFORMATION CENTER: dage-
'^.9eopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00ur mformatiesviaverkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):
k'-OOuiir per daggeopend(alleengesto-
ft* 1van zondag 20.00uur tot maandagmor-""" 07.00 uur)

>PAKTER HORACIO ODUBER HOSPI-/I'oAL(tel.:243oo):bezoekurenls.oo-15.45
18-30-19.30uur.

jPNINGINWILHELMINA FONDS (tel.:
J*652/22817): informatiecentrums^sdag geopendvan 08.30-12.00 uur -"fdenbaaistraat 8 (boven).

J^ANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere
C^dag van 19.30-20.30 uurcursus voor
Sr*°fderdenenvan 20.30-21.30uurFransew*atuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-
U^satielessen; woensdagvan 19.00-20.00"' cursusvoor beginners- Colegio Aruba-lokaal 61/62r*euwe Franse cursusvoorbeginnersg"Bevorderden begint in september,

in cursus of lid;fc,aatschap kunnen zich opgeven bq
jjafie-ThèrèseCroes (tel.: 21187) of

(28652).

k(*°TESTANTSE KERK: 20.00 uur uur
Voorin dekleinekerk.

"- *****

JjJ^SEo HISTORIKO ARUBANO: ope-
-1 ? ,i'den faandag t/mvrijdag van09.00-
-i, o°/16.00-19.00 uur;zaterdagvan09.00-
-«"U0 uur.

LuÜ!^ LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-,^S- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A.
15lSr(*'JP'ng): iedere werkdag van 07.30-
-jf-w/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
haakte makenvia tel.: 23145of 25111).

j^LIOTHEEKCENTRO Dl BARRIO DA-
1r iv^ (openingstijden): dinsdagvan

uuren vrijdagvan 17.00-19.00

KIBRAHACHA (dagverblijf
Va Vi bejaarden): openingsuren dag-
-0?oi ,jf: 0800-12.00 uur; kantooruren:rf-30-12.30/14 rjo-17.00 uur - Piedra Plat

sport
arubamarlins'«unsdag + donderdag): 17.30-18.30uur

zwemlessen - GoldenTulip ArubaCaribbe-
an Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen(
dipl.A, B, C, D,E en F)voorkinderen envol-
wassenen - POVA-zwembad.
TENTOONSTELLING
FUNDACION MUHE V TRABAO (t/m 30
juni1988): 17.00-21.00 uur expositie van
handenarbeid- artikelen - Biblioteca Naci-
onal.
ABN-GEBOUW (tot 8 juli 1988): tijdens
kantooruren expositie aquarellen van Im-
aardLampe - Nassaustraat.
" *****

Arbeidszaken
ORANJESTAD — Uit een

persverklaring van de Parti-
doPatriotico Arubano (PDA)
blijkt, datdezepartij hetmaar
een vreemde zaak vindt, dat
de overheid het departement
van Arbeid in verschillende
gebouwen te San Nicolas
heeftovergebracht.

Volgens dePDA is nimmerbe-
hoorlijk bekend gemaakt waar
deze kantoren nu wel gevestigd
zijn. Hierdoor weten arbeiders
noch werknemers waar zij te-
recht kunnen. In de haast om te
verhuizen werd door deregering
gehuurde panden genomen, ter-
wijl tegenover depolitiewacht in
San Nicolas het voormalige ge-
bouw van de Telefoondienst
staat, dat niet gebruikt wordt.
Ditpand had alstijdelijk onder-
dak voor het departement vanArbeid kunnen dienen, waarbij
dan geen huur betaald moest
worden.

GENEVE — Ruim 600.000 Mo-
cambiquanen zijn in de voorbije 1,5
jaarvoor de gevechten tussen rege-
rings- troepen en guerrilla-strijders
gevluchtnaar de naburigestaatMa-
lawi, zo deelde de VN mee. Ook van-
uit het zuiden van Sudan vluchten
steeds meer mensenvoor de burger-
strijden dedroogte. InzuidwestEtio-
pie verblijven nu 288.205 Suda-
nezen.

Medewerking consul generaal

Studiereis APA
naar Venezuela

ORANJESTAD — Als on-
derdeel van het studieprog-
ramma van de opleiding aan
de APA zijn docenten en stu-
denten in deKO-klas IInaar
Venezuelavertrokken om al-
daar enkele bezoeken af te
leggen aan onderwijs- instel-
lingen en maatschappelijke
instituten.

Metmedewerkingvande Ven-
ezolaanse consul generaal op
Aruba en het Bureau Buiten-
landse Betrekkingen is een uit-
gebreid programma samenges-
teld, bedoeld om de studenten
een indruk te geven van het op-
leidings- onderwijs in Venezuela
en tevensom henkennis te laten
maken met de praktijk van het
onderwijs en de scholen. Van-
daag werden bezoeken afgelegd
aan de Institute Universitario
Pedagogico en de Universidad
Abierta de Caracas, terwijl ook
het Venezolaanse bureau van
Amnesty International bezocht
werd.

Morgen gaat de APA-
delegatie naar de Universidad
Metropolitana, terwijl morgen-
middag studenten en docenten
de gasten zijn vanhetMinisterio
de Educación, afdeling basison-
derwijs.

Woensdag vertrekt men naar

Mérida waar donderdag en vrij-
dag bezoeken aan kleuterscho-
len ophet programmastaan. Te-
vens worden dereeds bestaande
contacten met de Universidad de
Los Andes verder aangehaald.
Tijdens de studiereis zullen de
studenten ook enkele culturele
uitvoeringen geven, terwijl het
nodigemateriaalvan hetToeris-
tenbureau werd verkregen ter
verspreiding tijdens dereis.

Dinsdag schrijfavond

Amnesty: scholen
werk belangrijk

ORANJESTAD — Al enige
tijd probeert Amnesty Inter-
national (AD, afdelingAruba,
de scholen te motiveren aan-
dacht te schenken aan het
werk van deze mensen-
rechten- organisatie. In dat
kader werd woensdag 22 juni
een lezing gehoudenwaarbij
alle basisscholen en het
voortgezet onderwijs waren
uitgenodigd.

Tijdens delezing, waaraaneen
kaderlid van deafdeling Neder-
land meewerkte, werd duidelijk
gemaakthoenoodzakelijkhet is,
dat de jeugd doordrongenwordt
van het belang zich bewust te
zijnvan derechten van demens.
De aanwezige leerkrachten
werd op het hart gedrukt te
proberen een bewustwordings-
proces op gang te brengen. Dit
kan worden bereikt door kinde-
renkennis te latenmakenmet de
toestand in dewereld.

Op ditogenblik zijn er nog al-
tijd een 150 landen op de wereld
waar ook dekinderen gevaar lo-
pen in de gevangenis te komen,
omdat ze terecht protesteren te-
genonderdrukking door deeigen
overheid en waar kritische
leerkrachten niet worden ge-
duld. Er is speciaal lesmateriaal
ontwikkeld, dat op aanvraag
kan worden geleend en gekopi-
eerd. De afdeling zal ervoor
zorgdragen, dat ook de biblio-
theekover ditmateriaal gaatbe-
schikken.

AI deeltnog mee, datdinsdag
28 juni weer een schrijfavond
wordt gehouden in de kranten-
zaal waarvoor alle leden en ook
belangstellenden worden uitge-
nodigd. Deze maand zijn het ge-
wetensgevangenen uitTurkije,
Benin enChina diewellicht door
Arubaanse brieven vrijgelaten
worden.

UITNODIGING AAN ELFTAL HERHAALD
Uitgelaten stemming na voetbalfeest in bondsrepubliek

Aruba viert Nederlandse
voetbal-triomf op SU

ORANJESTAD — Op bijzonder enthousiaste wijze
heeft ookAruba de stryd van het Nederlands elftal als-
mede het behalen vanhet Europeeskampioenschap ge-
vierd. Het begon reeds in de morgenuren toen op ver-
schillendeplaatsen dewedstrij dviaradio ofviatelevisie
kon worden gevolgd.

Het café 'Ons Kroegje' spande
daarbij wel dekroon. De politie
moest er aan te pas komen om
rond het gezellige Nederlandse
café het parkeren teregelen. Bij
de doelpunten dreunde Dakota
op zijn vesteen toen de overwin-
ning was behaald, was er geen
houden meer aan. Het werd een
uitgelaten viering — waarbij
Oranje de boventoon voerde —om uitingtegeven aan devreug-
de. De Nederlandse elftal-
speelplaat werd luid meegezon-

gen.Radio Carina, die hetgeheel
uitzond, kreeg ook nog minister
vanWelzijnszaken opbezoek die
meedeelde, dat Aruba het Ne-
derlandse elftal een hartelijke
ontvangst zal bereiden.

GELUKWENSPremier mrHennyEman zond
gelukwens-telegrammen aan de
regering van Nederland en het
Nederlandse elftal, waarin hij
stelde, "dat Aruba tweemaal vij-
fenveertig minuten in spanning
met Uheeft meegeleefd en geno-
ten van geweldig spel". Aan pre-
mier Lubbers stelde premier
Eman, dat de Arubaanse bevol-
king deelt in detrots van Neder-
land, terwijl het Nederlands
elftalreeds eenhartelijk welkom
op Aruba werd toegeroepen om
van een welverdienderust tege-
nieten.

VREUGDE
Tijdens een officiële ontvangst

van de KNVB in München her-
haalde gevolmachtigd minister,
JohnMerryweather, de uitnodi-
ging om op Aruba tekomen uit-
rusten, welkeuitnodigingvooral
doorRinus Michels en spelers
met een daverend applaus werd
begroet.

Opveleplaatsen opArubawas
hetfeest. Veel mensen staken de
Nederlandse driekleur uit, ter-
wijl op auto's een oranje strikje_ werd bevestigd. In de gezellige
Flor di Oriente Bar van Pepe de
Freitas heerste eveneens een
uitgelaten stemming en klonk
de Nederlandse muziek in alle
toonaarden. Te Noord was een
bewoner zo enthousiast, dat hij
een grote 'pagara'-rol vuurwerk
afstak en daarna vrij bier
schonk. Hoe enthousiast de Aru-
banen zijn met de Nederlandse
zege lietWayne de Nobrega wel
merken, diegeheel in Oranje ge-

kleed, met oranje T-shirten kor-
te broeken het Gullit-petje over-
al waar hij kwam de Oranje-
sfeer verhoogde.

UITZENDING
TeleAruba verzorgde derecht-

streekse uitzending en had zich
daarbij verzekerd van enige top-
voetballers en trainers die hun
voorspellingenen mening lieten
horen. Hierbij waren ook de Ne-
der'andseeredivisie- spelers van
Groningen JurinKoolhofen Van

Eijkelkamp, die metvakantie op
Aruba waren en ook voor de tv
hun voorspellingen en menin-
gen lietenhoren.

Ook in 'extase' werd de voet-
balwedstrijd rechtstreeks uitge-
zonden doorVozdi Aruba en Ca-
nal 90, doch deuitzending werd
afgebroken nietvanwege de uit-
gelaten stemming, maar omdat
elders bij werkzaamhedendeka-
bel van het radiostation werd
doorgehaktwaardoor hetstation
enige uren uit de luchtging.

NAT HOUDEN
Inmiddels was ook de hoogte-werker van de Brandweer terplaatse gekomen om de omlig-

gende gebouwenvanKetresque-
ria Zepp, BoticaOduber, Schoen-
handelHartog,Tielemansen het
ABN-gebouw nat te houden.
Voorkomen werd dat ook deze
gebouweneen prooi van devlam-
men werden. Niet voorkomen
kon worden, dat de begrafenis-
onderneming 'La Hoja' volledig
in devlammen opging. Zowel de
vier wagens alsmede de freezers
en andere ruimten van het be-
drijf. De schade wordt rond één
miljoen florin geschat.

De geweldige vlammenzee,
dieoveralophet eilandzichtbaar
was, trok vele toeschouwers
naar de Nassaustraat en omge-
ving. De juistetoedracht van de-
zebrand is nognietbekend. Door
derecherche wordt een onder-
zoek daarnaar ingesteld. De ge-
bouwen waren verzekerd, als-
mede dewagens.

Minister Vos tot regionale conventie

Inzet van YMCA voor
jeugd is voorbeeldig
ORANJESTAD — Met de

woorden van wijlen presi-
dent Franklin D. Roosevelt:
"Hetkan zjjn, dat wij niet al-
tijd dejuistetoekomstvoor de
jeugdbouwen, maar wij kun-
nen onze jeugdwelklaar ma-
ken voor detoekomst", open-
de minister voor Sportzaken
en Justitie,Watty Vos, detien-
deregionale bijeenkomstvan
deYMCA dieopAruba wordt
gehouden. De bewindsman
had in zijn toespraak alle lof
voor de vaste plaats die de
YMCA in de gemeenschap
heeft ingenomen door de po-
sitieve wijze waarop zij zich
reeds vele jaren inzette voor
de jeugdvan Aruba. De be-
windsmanwas demeningtoe-
gedaan datwanneer het stre-
ven en plannenvan deYMCA

voor de jeugdvoortgang vin-
den, dit alleen maar de toe-
komst van de jeugdten goede
kan komen.

Minister Vosstelde inzijn toe-
spraak, dat het streven van de
regering en de YMCA ten aan-
zien van de jeugdvan Aruba sa-
men gaan. De wijze waarop wij
thans de jeugdopvoeden, zal me-
dedetoekomst bepalen. Hetis in
deze dagen geen gemakkelijke
taakom dejeugdop tevoeden, al-
dus deminister, die daarbijwees
op de snel veranderde tijden en
devele invloeden die daarbij een
rol spelen.

ORANJESTAD'— Aan het
eersteAruba JazzandLatin Mu-
sicFestival kwam in het afgelo-
pen weekeinde een einde. Plan-
nen bestaan om volgend jaar
weer met een festival te komen,
waarbij rekening wordt gehou-
den met de eerste ervaringen.
Duidelijk bleek vrijdagavond
wel, datdeblindezangerJoséFe-
liciana, 'el ciego maraviïloso', de
topartiest van dit festival is ge-
worden. Ook de deelnamevan lo-
kale groepen trok de aandacht,
waarbij wel vast kwam te staan
datdezegroepenzich beter op een
dergelijk optreden moeten voor-
bereiden.

Bij defoto: JoséFeliciano met
zijn band.

BELANGRIJKE ROL
De regering is daarbij de me-

ning toegedaan, dat de 'ouders
moeten worden bijgestaan in de-
ze soms moeilijke zaak van op-

voeding, omdat deopvoedingbij
het groot brengen van de jeugd
een belangrijkerol speelt. In dit
verbandmerkte hijop,datvooral
alleenstaande moeders die hulp
nodighebben.

Nagewezente hebben, datde-
zeregering opvoeding als eenbe-
langrijke taak beschouwt, zette
ministerVosuiteen hoe dehuidi-
ge regering zorgdroeg dat de
jeugdbuiten Aruba verder kan
gaan studeren en hier opAruba
zelfdoorhetopvoerenvanheton-
derwijssysteem. Spoedig zal
Aruba zijn eigen universiteit
hebben, terwijl alle aandacht ge-
richt is op trainings- program-
ma's voor dewerknemers.

Onvoldoende druk water hindert blussing

Uitslaande brand legt
La Hoja volkomen in as

ORANJESTAD — Kort na
half twee werd in afgelopen
nacht een uitslaande brand
gemeld in de gebouwen van
de begrafenis- onderneming
'La Hoja', de eerste begrafe-
nis- onderneming van Aruba
die jaren geleden doorZepp
Wever werd opgericht en nu
door zijn dochter en klein-
zoonwordt beheerd.

Gezien het karakter van de
uitslaande brand werd alle per-
soneelvan deBrandweergealar-
meerd. De Brandweer was danook spoedig met groot materieel
aanwezig. In het begin werden
de nodige problemen ondervon-den omdat er niet voldoende
drukop het water stond.

ORANJESTAD — Een uit-
slaande brand heeft in deafgelo-
pennacht hetgebouw van debeg-
rafenis- vereniging 'LaHoja'met
degrond gelijkgemaakt. Slechts
de buitenmuren bleven overeind
staan. Voor deBrandweer was
slechts de taak weggelegd de be-
lendende percelen nat te houden
om verdere uitbreiding van de
brand te voorkomen.

PARTICULIERE SECTOR
"Wij weten echter ook, dat wij

als overheid nog zoveel kunnen
inzetten hiervoor, maar dat
daarbij de inzet van de particu-
liere sector onmisbaar is. Minis-
ter Vos dacht daarbij aan trai-
nings- programma's, mede- fi-
nanciering van opvoedkundige
programma'sen ophetwerktrai-
ningen, waarbij de jongere
werkkrachten alle kansen krij-
gen.Deopvoedingvan dejeugdis
niet alleenbeperkt tot de school,
waarbijhij ookvanbelang noem-
deplaatsen waar dejeugdelkaar
kan ontmoeten en waar zij hun
vrije tijd op verantwoorde wijze
kunnen doorbrengen. Ten aan-
zienvan de sport stelde minister
Vos, dater plannen instudiezijn
om tezamen met de particuliere
sector diversevernieuwingen en
uitbreidingen aan sport- facili-
teiten aan te brengen.

Tot slot van zijn toespraak
noemde minister Vos de wijze
waarop de YMCA reeds vele ja-
ren werkt een voorbeeld van sa-
menwerking die de regering
wenst om alle aandacht op de
jeugd te kunnen richten. Hij
hoopte datde YMCA metzijn er-
varing zich zal blijven inzetten
en dat andere particuliere in-
stanties dit voorbeeld zullen
volgen.

Little leagueselectiewedstrijden

South leagua in finale
ORANJESTAD — Inhet af-

gelopen weekeinde werd aan
aanvang gemaakt met de
jaarlijkse little league selec-
tie- wedstrijden om uit te ma-
ken welke league Aruba dit
jaarzullen vertegenwoordi-
gen op de Latijnsamerikaan-
se little leaguebaseball- wed-
strijden.

Bij de grote littie leaguers (se-
niordivision)heeft deSouthLea-
gue een zeer belangrijke voor-

sprong genomen door beide ge-
speelde wedstrijden te winnen
en zich zo voor definale van aan-
staande zaterdag geplaatst. Za-
terdagwon SouthLeague met 5-
-0 van Center League en op zon-
dag met maar liefst 12-5 van de
NorthLeague.

Bij dekleine little leaguersbe-
haalde North League op zater-
dag een 4-2 overwinning op
South League. Zondag echter
leed de North League een ver-
pletterende 19-0 nederlaag te-

gendeCenterLeague. DeCenter
Leagueliet nietalleeneenzwaar
bombardement van honkslagen
op de North League los, maar
winnende pitcher JaimeRedon-
do scoorde een 'no hit no run'
overwinning.

De wedstrijden worden
woensdagmiddag omvier uur in
hetLittleLeagueBalpark te Ca-
macuri voortgezet met de
moeting tussen de kleine little
leaguers van North League en
SouthLeague.
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BELGRADO — Uit hetCentrale
comité van de republiek Servië in
Joegoslavië zijn 7 functionarissen
ontslagen.Dit alsgevolgvan hunru-
zie met de partij- leiding over het
conflict rond deAlbanesenationalis-
tenin detotServiëbehorendeprovin-
cie Kosovo. Zo werd ontslagen de
vroegere Servische president Stam-
bolic

Dam-tweekamp
ROSMALEN — Olga Lewi-

na heeftdeeerste partij uit de
dam-tweekamp tegen Karin
van Lith gewonnen. De Ne-
derlandse kampioen gaf in
Rosmalen na 54zettenen vier
uur spelen, op.De tweekamp
gaat overzes partijen.

" De wereldkampioen miste
met wit in het middenspel de
sterkste voortzetting, waar-
door Van Lith het initiatief
nam.Dat handhaafdedeRos-
malense tot in de tijdnoodfa-
se. Daarin zag ze een tak-
tische wending over het
hoofd, waardoor de Sovjet—
russische Lewina alsnog kon
toeslaan.

meegemaakt, vooral buiten
het voetbal om, is niet te be-
vatten. Het is zelfs een won-
der dat hij zich er doorheen
heeftgeslagen en hier aan de
startkon verschijnen."

In de finale nam Gullit de ope-
ningstreffer voor zijn rekening.
Michels: "Ons uitgangspunt was
hem hier in eerste instantie in
dienstvan de ploeg te laten spe-
len.Van daaruitmoesthijookin-
dividueelbeterworden. Datis al-
lemaal voortreffelijk gelukt."

Detreffervan Gullitbevrijdde
Oranjevan angst en druk. "Door
dat doelpunt waren we van een
lastaf. In deresterende tijd heb-
ben we over geluk niet teklagen
gehad. Dat is inherent aan hét
spel."

INZET
Een hoge inzetvanRobert Tri-

nidad bood Franco Martis in de
84ste minuuteenkopkans diehij
op kundige wijze benutte. De in
prima vorm verkerende Papito
Nivilackon er ditmaalnietbij: 1-
0. Voor de tricoloren was het

daarna een koud kunstje om de
verdedigingook in deresterende
speeltijd alge- grendeld te hou-
den. In vijf wedstrijden werd er
trouwens nog niet tegen Jong
Holland gescoord. Het enige
doelpunt dat het totnogtoe tegen
heeft waseen autogoal van Nor-
bert Biliosa (in de wedstrijd te-
gen NAC).

In deeerste divisie wordt ook
een interessante strijd geleverd
om de eerste plaats. Hubentut
Westpunt en Vasco da Gama de-
dengisteravondprecieswatkop-
loper Eleven Brothers wilde,
namelijk gelijkspelen. De wed-
strijd eindigde doelpunt- loos.
Eleven Brothers behoudt de lei-
dingin deze divisiemet Vasco da
Gama als tweede en Hubentut
Wespunt als nummer drie.

De eredivisie wedstrijd van
woensdag aanstaande isdestrijd
van de middenmoters. Victory
Boys dat devijfdeplaats inneemt
zal het danopnementegennum-
mer zes UNDEBA. In de eerste
divisie zullen woensdag Canisi-
us Boysen Centro Barber elkaar
ontmoeten.

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRODEPORTIVO KÖRSOU
(zwembad)
geopendvan09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(MaduroPlaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -training voordejeugdvanaf7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur StaRosa Indians/Complan vs
Alpha-Sentro DeportivoKörsou.

EENS IN JELEVEN
Michels was ook zeer compli-

menteusover MarcovanBasten.
"Zondoelpunt alsMarco in defi-
nale maakte, scoort hij maar
eens in zijn leven."

Volgens de naar Bayer Levej
küsen vertrekkende bondscoad j
was het sterke collectief VBj
Oranje de basis voor succes, *%
heeft een eenheid op hetveld gjj
staan en taktisch is erzeer sten
gespeeld. Vergeet niet dat ditü
vijfde wedstrijd was in een zw
kort tijdsbestek. Het was datf
om van belang doordacht te spj
len. We.konden het ons niet vffl
oorloven met de krachten *,
smijten. Met uitzondering v«|
Van Basten, die een apartl
functie in deploeg had — en <B
heel goedheeft vervuld — heel]
iedereenzich aan het conceptCT
houden. Dat was zeer bc;
langrijk."

Michelsvond het derhalveo^
logisch, dat definale geen davfr
rend spektakel was. "He
schaakvoetbal kwam echt*'
voornamelijk van deRussen, djj
debalveelhebbenrond gespew
Wijhebbenmeergeprobeerd, w]
hadden de eerste wedstrijd nw
inhetachterhoofd. Daarin lietój
wijzienhoe goedwekonden voe^ballen en sloegen zij toe. Dat
ons nu niet weer overkomen." |Weer tweepunten voor tricoloren

SUBT-offensief levert geen
resultaat op tegen J-Holland

WILLEMSTAD — Ondanks de weer geringe opkomst van
het publiek (350 kijkers) heeft de klassieker Jong
HollandKodela-SUBWatum quakrachts- verhouding, spel-
niveau en spanning volledig aan de verwachtingen be-
antwoord. Depunten gingennaar JongHolland datin de slot-
minutentoesloeg nadatSUBTgedurendedriekwartvandetijd
vruchteloos storm had gelopen op de solide defensie van de
tricoloren.

Hetresultaat betekent een be-
langrijke positie- verbetering
voor JongHolland dateengrote
sprong maakte naar de tweede
plaats waar het met 7puntenuit
5 partijen slechts één punt
achter ligtopdekoploper. De po-
sitie wordt ondanks de neder-
laag nog steeds bekleed door
SUBT. Wat SUBT gisteravond
welkwijtraakte, iszijn ongesla-
genstatus.

De enige ploeg die thans nog
hetpredikaat "ongeslagen"mag
voeren is Scherpenheuvel. Dit
ondanks zijn bescheiden positie
op de ranglijst (nummer 4).
Scherpenheuvel heeft namelijk
tot dusverre slechts 3 wedstrij-
dengespeeldwaarvanhet 1 heeft
gwonnen en 2 gelijk heeft
gspeeld.

JongHolland dankthet succes
van gisteravond weer aan zijn
ijzersterke verdediging. SUBT
beukte zich moe op de verdedi-
gings- linie van tricoloren die

van geen wijken wist. Keeper
Raymie Bentura muntte boven-
dien uit onder de lat. Menig ge-
vaarlijk schot werd op stijlvolle
wijze onschadelijkgemaakt. On-
dertussen loerde Jong Holland
opzijnkans diezichpasin de slot-
fase voordeed ondanks het feit
datmenvanafdehervattingiets
meer aanvallend was gaan spe-
len vergeleken met de eerste
helft waarin SUBT de strijd ge-
dicteerdhad.

VOORSPRONG
De vijfhonkslagen vanKlein-

moedig en fwee van player-
managerAntonioKeller dievoor
drie RBl's zorg droeg, waren
ecbter niet voldoende om winst
te bebalen. De eerste schermut-
selingen in de eerste en tweede
inning leverden een 2-1 voor-
sprongopvoor Indians, welke in
de eerste helft van de derde
echter weer doorCats werd weg-
gewerkt. De definitievewending
tengunstevan deStaRosa-ploeg
kwam in detweede helft van de
derde slagbeurt.

Ophonkslagenvan achtereen-
volgens Edward van Heiningen,
Hensley Martinez, Wilfred Mar-
tiszoon en Pablo Beaumont, een
veldfout van de tegenpartij en
een 'fielders choice'trok Indians
met 5-2 het initiatiefnaar zich
toe. Via 6-2, 6-4, 7-4 werd ui-
teindelijk met 7-5 gezegevierd.

De eindcijfers waren: 7-12-4
voor StaRosa Indians en 5-10-1
voor Cats. De overwinning ging
naar werper Edmond Martina,
terwijl Ciro Ricardo als verlie-
zendepitchereindigde. Hijwierp
vanaf de tweede inning toen
starterRodney Carolina inmoei-
lijkheden kwam.

SCORPIONS
HetheeftRoyal Scorpionseve-

neens de nodige moeite gekost
om gistermorgen van Blue
Hawks /Ray-O-Vac te winnen.
De beslissing viel pas in de
laatste inning nadat Hawks in
de achtste de scoregelijk had ge-

trokken. Met een rally van vie'
punten trok Scorpions tenslott*
toch met 10-6 de overwinning
naar zich toe.

Hetwasoverigens Hawks, da'
heteerstaan deleidingkwam ei>
wel in de vierde inning met de
score van 2-0. Scorpions maakt*
echter in devijfde gelijkmiddelB
een homerun van Orlando Nicfr
lina, die de bal het stadion uit
timmerde en scoorde pasindei&
vende inning weer op ee!>
honkslag van Arthur Davelaa*
met drie lopers aan boord en eef
'wild pitch van werperRoysto"
Privania. De inning werd m«'
een 6-2 voorsprong afgeloste*
welke voldoende bleek aange'
zien Hawks slechtsdrie slag'
beurtenresteerde.

Hawkskwam echter terug e"
deed dat in twee stappen. Op
honkslagen van Nigel Faneyte>
HUmphrey Granger en Chen'
dell Godette werd inde'lucky se-
ven' tot 4-6ingelopen waarna i*
de achtste middels honkslagef
vanEmile Haswell en,wederofljj
Nigel Faneyte de stand gelij»
werd gemaakt. Achteraf gezief
echter allemaal moeite voo* Jniks, omdat Scorpions in de ne-
gendeinning dehonkenvulde eö :
daarna met honkslagen van RU'
belin Nicastia en Gustavito S^nior de overwinning met 10-6
greep.

De eindcijfers luiden als volgt-
-10-1-1 voorRoyal Scorpions met
als winnende werper Rignal**
Martina en 6-11-2 voor Blye
Hawks met alsverliezende wef;
Ser Royston Privania. Rignal»
lartina heeft ditmaal niet erg

hard heoven te werken voor de
overwinning. Hij wierp slecht*
VA inning. Voor hem werkten
MichaelVictoria enRuthson Ro-
berto opde heuvel. Royston Pri-
vaniawerd in dezesde inning in-
gezet als vervanger van Ken'
neth deLima.

De competitiewordtvanavond
voortgezet met dewedstrijd tuS'
sen StaRosa Indians en Alpha-
Indians heeft dus vanavond &e
kans omweerbezittenemen van
deeersteplaats nadatCatsgedu-
rende een aantal weken depoule
heeft aangevoerd.

"Hij moest in dienst van Oranje spelen"
Michels heeft grote bewondering
voor prestaties van Gullit

MUENCHEN — Rinus Mi-
chels sprak onmiddellijk na
de gewonnen finale van Ne-
derland over het wonder van
Ruud Gullit. "Wat hij dit sei-
zoen in Italië allemaalheeft

LOBANOVSKI
De Sovjets toonden zich na»\

loop goede verliezers. Zelfs hut
ijzige coach Lobanovski stuurt
complimenten in derichting valjj
Nederland. "Wij zijn natuurlij»
teleurgesteld, want we hebbet
zeker net zo veel kansen gehad
als de Nederlanders. We hebbe"
verzuimd ze te grijpen. We moe
ten accepteren, dat weverslage"
zijn door een team, dat taktisch
technisch en strategisch bete'
speelde dan het onze."

Lobanovski kon toch niet nfl'i
laten enige excuses voor de ne
derlaag aan te voeren. "W{
moesten in de finale twee be'
langrijke pionnen uit de ploeë
missen.Koetsnetsov (geschorst'
en Bessonov (geblesseerd) koO'
den helaas niet meespelen
Daardoor moest ik de verdedi-
ging aanpassen, hetgeen tod1
een handicap was. Daar kwaflj
bij dat wij 24 uur minder rus'
haddenna dehalve finale dan&c
Nederlanders.

Onze spelers hebben het ma*
imum gegeven, maar het ont-
brak ze een klein beetje aan fy-
siekefrisheid waar het ging otf
afronding van de kansen. WiJ
zijn desondanks tevreden ovef
ditEuropees kampioenschap
Wij gaan nuopnieuw aan de slajï
om ons spel op een nog hoger ni-
veau tebrengen."

Vanavond weer spannende strijd verwacht
Scorpions en Indians leiden
in baseball-poules Curaçao

WILLEMSTAD— Inbeide baseball-poules is mnet afgelo-

Een weekeinde een wijziging gekomen in de bezettingvan de
oploperspositie. Inpoule AstoatRoyal Scorpions/Maduro&

Curiels Bank thans alleen aan de top meteen halve wedstrijd
voorsprong op StaMariaPirates/Wallé Construction, terwijl
in poule B Sta Rosa Indians /Mermen Speedstick zijn
achterstand opWild Cats/Banco diCaribe weer helemaal on-
gedaan maakte en een gedeelde eerste plaats forceerde.

Hetresultaat van StaRosa is
des te significanter, omdat dit
via een overwinning op Wild
Cats zelfbereiktwerd. MetCats-
killet Edmond Martina op de
heuvel rekende StaRosa zater-
dagavond met descore van 7-5 af
met zijn concurrent. Martina
verkeerde weliswaar niet inzijn
beste vorm, maarkreeg tochvol-
doendesteun vanzijnploeggeno-
ten om zijnzegereeks tegen Cats
teprolongeren.

De grootstemoeite hadhij met
tweede honkman Swendley
Kleinmoedig die niet minder

dan vijf honkslagen sloeg in
evenzoveelbeurten aan slag. Ge-
voegd bij de drie honkslagen die
Kleinmoedig in de voorgaande
wedstrijd tegen Alpha sloeg,
heeft hij thans een opmerkelijke
slagprestatie op zijnnaam staan
die misschien zelfs nog verder
verbeterd kan worden.

Reis het Caraïbisch
gebied rond, met BWIA
voor slechts $ ïïftBWIA introduceert haar "Inter Caribbean Fare": _____}_-__-\^-_----W m

voor $ 330 kunt u alleBWIA bestemmingen in het *9_W^_\\W
Caraïbisch gebied bezoeken. Dit tarief is 30 dagen geldig.

Voor slechts S 80 meer dan het normale I «,..ra ..«,

Curacao-Trinidad tarief (S2sl)kunt U be- ~|". j^",
halve met Trinidad ook kennismaken met: " *Ki-nü' *<TJ JAMAICA »A»TtGUA

ANTIGUA ST.LUCIA fj.
BARBADOS ST.MAARTEN cara?B.sche »GRENADA TOBAGO zee %

JAMAICA /ST.KITTS PUERTO RICO \^é «.«.,*,»«

Vertrek uit Curacao nu 3x ver week. Woens- L-*-^ kh^^ é mkbaoos

dag, Vrijdagen Zondag. \^B

■IMMIIIIBMBBMBBMII^tijj —~4^K^& Voor reserveringen en informatie -^-^^2—i^lLL-MB■ bel Uwreisbureau ofALM op
w-iffiEïSSSgL— 613033-81322 en op Aruba,

ALM 21852.
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»M EILANDGEBIED CURACAO

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curagao roept sollicitanten op
voor de functie van brandweerofficier.
Gegadigden kunnen aan de selectieprocedure deelnemen als zij:
— in het bezit zijn van het H.Ï.S.-diploma of gelijkwaardige opleiding;
— tussen de 21 en 35 jaarzijn;
— in het bezit zijn van rijbewijs B;
— niet bril dragend zijn;
— bereid zijn de 2 jarigebrandweeropleiding in Nederland te volgen.
Een medische keuring en een psychologisch onderzoek zijn tevens vereist.
Sollicitaties met volledige inlichtingen betreffende leeftijd, burgerlijke staat,
opleiding en eventuele opgedane ervaring te richten aan het Bestuurscollege
van het Eilandgebied Curagao, Concordiastraat 24.

Het Bestuurscollege voornoemd,
Gezaghebber, Secretaris,

Drs. E.R. Wilsoe, a.i. Mr- EA- VIieg-

«EILANDGEBIED CURACAO
ONTVANGER CURACAO

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

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

Indien geen belastingkaart is ontvangen, dient men bij betaling de overige
bescheiden te overleggen.
Bij betaling van Motorrijtuigbelasting, gelieve IDENTITEITSBEWIJS MEDE
TE BRENGEN/-NUMMER TE VERMELDEN.
Betaling kan geschieden op het Hoofdkantoor in het Centraal Belasting-
gebouw te Regentesselaan z/n en op debijkantoren te Brievengat, Sta. Maria,
Dokterstuin, Montagne, Rust en Janwe/Dominguito. „ n . ,° Ue Ontvanger voornoemd,
Aid- PR- G.H.U. Leonora.

Eilandgebied Curasao
HetBestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt
hierbij bekend datFUNDASHONKAS POPULAR, geves-
tigd te Plaza Mundo Merced 3, het ontwerp-verkavelings-
plan "Schelpwijk FKP" heeft ingediend voor een deel van
net gebied van de Schelpwijk ter grootte van ca. 10!/2 ha.
gelegen ten westen van de bestaande woonwijk genaamd
Schelpwijk" en ten noorden van de Bonamweg te Brie-

vengat.
Het ontwerp-verkavelingsplan ligt met ingang van de dag
na deze bekendmaking gedurende vijftien (15) dagenvoor
een ieder ter inzage op de Afdeling Algemene Zaken van
het Centraal Bestuurskantoor, Theaterstraat 17, alhier.
Belanghebbenden kunnen binnen genoemde termijn van
vijftien dagen schriftelijk bezwaren indienen bij het Be-
stuurscollege tegen het ontwerp-verkavelingsplan.
Bezwaarschriften dienen duidelijk naam, voornamen en
hetadresvan debelanghebbende, alsmede hetbelang aan
te geven.

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curagao,
De Gezaghebber,

De Secretaris.

MAANDAG 27 JUNI 1988^, WAMIGOE6

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

* Dinsdag 28 juni 1988
vanaf 09.00 t/m 12.00 uur

* Gedeelte Commanchestraat (vanaf Gosiewegtot
t.h.v. perceel nr 106), gedeelte Senakaweg, ge-
deelteAnimaraweg, Puebloweg, gedeelte Andres
Bellowcg (tussen Bethencourtstraat en Willem
Hoyerstraat) Matakoweg, Jirajiraweg, John de
Poolstraat, Willem Kroonstraat en gedeelte
Rancho (omgeving achterWonderful Bar).

= ïKODELA^

DEPARTEMENT VANFINANCIEN
Verjaring

De aandachtvan belanghebbende(n) wordt eropgevestigddat allevorde-
ringen ten laste van de Rechtspersoon de Nederlandse Antillen wegens
leveringen, diensten,etc,verricht gedurende 1987en deeerste maanden
van 1988 voorzover deze betrekking hebben op het dienstjaar 1987,

UITERLIJK 30 JUNI A.S.
schriftelijkbijhetDepartementvan Financiën,Pietermaai 4-4Amoeten zijn
ingediend.
Vorderingen ingediendna genoemde datum, zijn ingevolge artikel 35 van
de Comptabiliteitslandsverordening verjaard. Voor de goedeordezij erop
gewezen datverjaardevorderingen op gezegeldverzoekschrift (zegelpa-
piervan ’. 5.-) dienen te worden ingediend.

De Direkteur van het
Departement van Financiën a.i.
drs. H.J.J. Victoria

noot: vorderingen over het dienstjaar 1987 en voorgaande jaren
waarvan oorzaakvan dete late indieningbijdebelanghebben-
dein) ligt, komen derhalvenietvoorbetaalbaarstelling in aan-
merking. _

... RUUD GULLIT: bewonde-
ring doorRinus Michelsvoorzijn

optreden in hetEK voetbal...



MARCO VANBASTEN: "Ik zelfvind mijnderdetreffer tegen Engeland het waardevolst"

Van Basten treedt in voetsporen
vanRossi, Platini en Maradona
MUENCHEN — De doel-

punten vanMarcovanBasten
Jouden eigenlijk dubbelmoe-
ten tellen. Slechts op diema-ftier valt misschien de
schoonheid tewaarderenvan
Jje treffers van de Nederlan-
Uer, de Europese titelstrijd
begonnen als wisselspeler

uitgegroeid tot die ene
j£otester diezon toernooi al-
*jjd voortbrengt. Marco van
"asten trad in West-
Duitsland in de voetsporenvanPaoloRossi, Michel Plati-
?i en Diego Maradona. In
1982, '84en '86 destervoetbal-'ers,van debelangrijkste lan-
[Jentoernooien. De overeen-komst tussen het viertal is
doelpunten; talrijke, be-
'angrijke, beslissende maar

ook fraaie, won-
derschoneen vooral geniale.
«ledereenwees devolleyvan de

in de finale tegen
** Sovjetunie aan als dé treffervan het toernooi. De 23-jarige
spits, de benjamin van het Ne-
derlandselftal,werd door diego-
jdook metafstand gekozentot de
beste spelervan hettoernooi. De
trofee van topscorer had hij al op
zak.

VanBasten zelf deelde de me-
ftlug van de kenners niet. Hij
yond een ander doelpunt mooier,
I*l ieder geval qua beleving. De

tegen West-Duitland
dacht iedereen.

Mis.
MOOISTE MOMENT

-, 'Het derde doelpunt tegen
wasvoor mijhetmooi-

?** moment van dit toernooi.
y°ormij was datzon happening.
Jkbesliste dewedstrijd, maakte
fle hattrick vol, maar het was
v°oral de steun die ik in dat doel-
Puutvond, dieme een kick gaf."

Van Basten herrees die
Woensdagmiddag in Dusseldorf,naeen halfjaar vanellende, min
01 toeer voortgezet in de eerste
Sfeken van het trainingskamp.
**uenkel-operatie opvrijdag 13
Povember 1987, de tweede in
*°rte tijd, velde de jonge spits,anAC Milanvoor een halfjaar.
** april, toen Gullit deene na de
*?dere triomf met AC Milan
perde, kwam VanBasten terug
j*decompetitie.Bondscoach Mi-
£helsrekende toen al niet meer
"■P de begaafde spits, die als ze-
entien-jarige doordetoenmali-

«? bondscoach Rijvers al als de
jueuwetopman van het Neder-
jandselftal werd aangemerkt,
ï " .®uzij er zich iets wonderbaar-{*lks voordoet", bromde de
°°udscoach er achteraan. "

MIRAKELTJE
Dat mirakeltje kwam. "Half

speelde ik eigenlijk mijn
rste volledigewedstrijd. Op 20

ben ik naar Nederland ge-
Toenkon ik voor het eerst

j*Wen maanden weer eens twee
7eer per dag gaan trainen", al-
?us Van Basten. Bij zijn aan-
past in het spelershotel in

had hij juisteen ope-r atie aan het jukbeen achter de
"Een herinnering aan het

achterhoofdvan Tendillo."
Het herstel van die ingreep

haakte de zaak er allemaal niet
eenvoudiger op. Zeker niet voor

die koos voor de zeker-
jJeid-Bosman. Van Basten had
ftet moeilijk met zijn rol als re-

maar beet toch door. Ook
toen vertrouwensman Cruijff
jjemadviseerde Michels onder
°^ukte zetten door te dreigen op

.stappen.'Ikben toen gewoonhardgaan
berken. Ik hader naeen gesprek
JUet Michels begrip voor, dat ik
derde man was. Bc was bij Milann°g niet verder gekomen dan derol van invaller.Zo isMichels nu

eenmaal, als hij niettevreden
over je is, dan zet hij jeernaast.
Door dat harde werken met de
groep, maarook alleen,voelde ik
me elke dag beter. Bc was weer
heledagenbezigmetvoetbal, dat
is het voordeel van zon trai-
ningskamp.

ZELFVERTROUWEN
Ikbenveel behandeld, sterker

geworden en dan groeit het
zelfvertrouwen. Dat fitter wor-
denwas iets datme aantrok.Als
ik reserve was gebleven, had ik
dat in ieder geval al meegepakt
voor het volgend seizoen bij AC
Milan. Nu ishetallemaalanders
gelopen. Dat is natuurlijk tegek.
Maar eigenlijk ben ik nog steeds
niet deoude. Nueerst eenvakan-
tie en daarna een goede voorbe-
reiding, en danreken ik erop
weer honderd procent te zijn."

Bert van Lingen, assistent-
trainer van Michels, toog met
Van Basten aan het werk, toen
die in het trainingskamp te
Mettmann om extra aandacht
vroeg. Op een middag, kortvoor
Nederland - Sovjetunie, toen de
selectie ging wandelen, schoot
Van Basten zeker 400ballen op
hetdoel. "Dat is typischVanBas-
ten. Die steltzich doelen. Ikken
hem vanaf zijn veertiende, toen
hij al in onze selecties zat. Toen
werkte hij ook al als een volwas-
sene. Die extra training is heel
goed overgekomen. Het was een
gebaarnaar degroep ennaar Mi-
chelsvan: jongens,let op, ikkom
eraan. En hij heeft het waar ge-
maakt."

JUISTE SFEER
Na de explosie in de tweede

wedstrijd tegen Engeland, be-
weerde Michels dathij VanBas-
ten daarvoor in de juiste sfeer
had gebracht. "Je hoopt erop, je
doet er alles aan",klonk het uit
demondvan debondscoach. Van
Basten floreerde inderdaad bij
gratie van het conflict. Johan
Cruijff, detrainer met de meeste

invloed op hem, pakte de
Utrechter ook altijd aan als het
hem te gemakkelijk begon af te
gaan. Met succes.

Van Basten valt op scherp te
zetten als spits. Hij gaat ook op
het juiste moment af. In Athene
kopte hij Ajax in 1987 naar de
Europa Cup. Voor het Neder-
landselftal maaktehijbelangrij-
ke treffers in dekwalificatie- in-
terlands tegen Hongarije en
Griekenland. In deeindrondebe-
slistehij drie duels, tegen Enge-
land,West-Duitsland en, in defi-
nale, deSovjetunie.

KRANKZINNIG
Met een krankzinig doel-

punt, zoals twee aangevers
uit zyn Ajax-tijd, Mühren en
Wouters, meenden. "Ik denk,
wat doet diegek nou", kraai-
de Wouters. En Mühren, de
man van de voorzet die Van
Basten in een beenbeweging
achter Dassajev lelde: "Een
typisch Marco-doelpunt. Die
Russen konden hunogen niet
geloven. Ze dachten aan een
torpedo die insloeg." Van
Basten zelf deed maar ge-
kscherend over het doelpunt,
datnetalszijnroulette-treffer
van 1986tegen Den Bosch in
de hele wereld op de video-
banden gegrift zal zijn.

Van Basten zal, in het ge-
zelschap van Gullit en Rijk-
aard, over enkele weken als
held in Milaan worden ont-
vangen. Eigenaar Berlusconi
van de Italiaanse landskam-
pioen zal de sterren per heli-
kopter uit de hemel doen
neerdalen. En het Giuseppe
Meazza zal volstromen. Alle-
maal leuk en aardig, vindt
VanBasten, maar als ik daar-
na maar snel in trainingkan.

"Ik wil weer de oude wor-
den",mompelde hij nogmaals
na zijn vijftreffers. En er was
niemanduit deinternationale
pers die datbegreep.

'VANBASTISCH'
Rinus van ons krijg je een

staande klok, de Westerto-
ren", aldus de tekst van
dankbare supporters op een
spandoek aan eenbrug.Hier-
mee werd gerefereerdaanhet
gouden horloge dathij van de
spelers had gekrgenvoor aan-
vang van het finale-duel te-
gen de Sovjetunie. Datgebaar
van despelershadMichels tot
tranen toe bewogen: "De jon-
gens hebben een snaar ge-
raakt, waar ik zelf het be-
staan niet van wist."

'Vanbastisch' en Gulli-
tisch' en 'grote klasse' sierde

vele andere spandoeken. Op
sommigeplaatsen werden de
spelers met vuurwerk ont-
haald.

Waren de grachten vol
mensen, op het water was er
afen toe eveneens geen door-
komen meer aan. De escorte-
rende politieboten hadden
soms veel werk omeen zovei-
lig mogelijke doorvaart
mogelijk te maken, tochbleef
het aantal onvrijwillig in het
water belande feestgangers
enovervaren bootjes beperkt.

De bemanning van deRP-
-54, getooid met oranje petten
en strikken, kon dikwijls met
demensen op dekade meejui-
chen, meeklappenen bet 'olé,
olé' aanheffen. En zij niet al-
leen. Op een van de bruggen
stond een ME-bus, waarvan
de ME-ers in oranje shirts ge-
stoken, op het dak waren ge-
klommen en in de handen
klappend en zingend in de
feestvreugde deelden. Con-
fetti en bloemen daaldenvele
malen op de spelers neer. Van
enkelen, die erin waren ge-

slaagd met hun bootjes lang-
szij de spelersboot te komen,
kregen de Oranje-voetballers
blikjes bier, die dankbaar
werden aanvaard.

Het enthousiasme van het
publiek waseen ware aanslag
op enkele woonboten, die ver-
vaarlijkdiep inhet water wa-
ren gezakt, bijna zinkend on-
der het gewicht van de men-
sen, die op het dakervan wa-
ren geklommen. Bij een
woonboot hield het dak het
niet. Zes mensen werd ge-
wond afgevoerd.

FALEN VEDETTEN
De Sovjetunie kon doorhet fa-

len van de vedetten niet opbie-
dentegen het Nederlands collec-
tiefmet zijnkoning en twee da-
mes. Lobanovski had slechts pi-
onnen tot zijn beschikking, hoe-
wel de blonde Michailitsjenko,
de grootste allrounder van het
toernooi, de kwalificatie plus-
pion verdiende. Michailitsjenko
stond in definale van München,
waar het Oranje-legioen de
spaarpot nog eens een keer voor
had omgekeerd, centraal in de
sterke opening van de Sovje-
tunie.

Nederland kwam niet echt
aan debal in heteerste halfuur,
toen de spanning van de finale
enkelen nog te veel was. Toen
Protassov zijn enige doorbraak
uit de wedstrijd niet kon ver-
zilveren en Litovsjenko vrij voor
VanBreukelen devrijehoekniet
haalde, barstte het Nederlandsspel eindelijk langzaam uitzijn
cocon.

Van Basten begon volgens de
taktiek 'alle-ballen-op-Marco'
wat geconcentreerder aan te ne-
men en Gullit tekende voor rus-
hes en een vrije trap die de inlei-dingvormde voor heteigenlijkal
beslissende doelpunt. Dassajev
sloeg debal nahet schotvan Gul-
lit uit de hoek. De hoekschop
werd door Erwin Koeman in
tweede instantie op het hoofd
van de scherp opgestelde Van
Basten gesneden. Die zag Gullit
in komen lopen, kopte de bal
door, waarna de Europese voet-ballervan 1987netboven Dassa-
jevhard raak kopte: 1-0.Die voor deMilanese onderko-
ning bevrijdende treffer gooide
de hele Sovjet-taktiek van geg-

roepeerd verdedigenen loeren op
de snelle uitbraak op de vuilnis-
hoop. InKeulen had Nederland
met het sturm-und-drang voet-
bal vergeefs gewacht op dietref-
fer en was de Sovjetunie als een
dief in de nacht met de winst
weggegaan. In München, waar
niet op een punt gespeeld kon
worden, moesten deRussen nu
aanvallen.

Met verdedigen valt eigenlijk
geenkampioenschap tebehalen,
al deden deItalianenin 1982niet
veel anders. Lobanovski had
door de omstandigheden zijn
ploeg ook van wat aanvallender
types moetenvoorzien. Hijmiste
door een schorsing (Koetsnet-
sov) en een blessure (Bessonov)
zijn beste mannen uit de achter-
linie en had ze vervangen door
een middenvelder Alejnikov en
hangende linksbuitenRats.

Stopper Baltatsia liet hij
vreemd genoeg aan dekant. De
verdedigerkwam pas in de slot-
fase inhetveld en toonde aan dat
Lobanovski een misrekening
hadgemaakt. Methetinbrengen
van Gotsmanov en het originele
karakter van Michailitsjenko
(spits van Kiev) had de Rus-
sische coach eigenlijk zes aan-
vallende types in zijn elftal. Qua
verdedigende kracht moest hij
daarvoor boeten, vooral in de
tweede helft toen de Oranje-
machine, met Wouters aan de
knoppen, opvolle toerenbegon te
draaien.

Het ontbreken van Koetsnet-
sov en Bessonov was niet het

eerste briesje dat Nederland bij
zijn toernee door West-
Duitsland in derugblies. Hetge-
luk, waarop Duitsers vaak pa-
tent hebben, bleek tegen Enge-
land, lerland en de Sovjetuniein
hetvoordeel van hetNederlands
elftal.Ballen op de paal, van Li-
neker, Hoddle, McGrath en za-
terdag Belanov, gaven Oranje
duwtjes in derug waar het dete-
genstanders desillusies oplever-
de. "Het kampioenschap van de
palen", zo kenmerkte doelman
VanBreukelen het toernooi voor
Nederland. Volgens deomschre-
ven wetten van de sport bestaat
stom geluk niet, dat dwing jeaf.

Ook in de tweede helft begon
deSovjetuniemetveel druk op de
Nederlandse verdediging. Voor
ereenkans was gevallen leverde
eenuitbraak van Van Tiggelen,
dieBelanov aftroefde, een voor-
zet van Mühren en de volley-
van-het-jaar van Van Basten de
2-0 op, waarna deRussen eigen-
lijk demoed hoordenop te geven.

Dat deden ze nietdirect, maar
twee ongelukkige momenten
van Belanov deden binnen vijf
minuten elke Soyjet-illusie beg-
raven. Belanov raakte in de58e
minuut de paal en mocht in de-
zelfde minuuteenstrafschop ne-
men, omdat Van Breukelen in
een vreemde actie Vautrot de
mogelijkheidhad gegeven debal
op de stip te leggen. Gotsmanov
ging op derand van het zestien-
metergebied na eenredding van
de Nederlandse doelman onder-
uit. Van Breukelen maakte met
hetboekje van JanReker in ge-
dachte, zijn fout goed. Belanov
schoothard in,maar in debeken-
de hoek.

'AANVALLEN!!'
Alle bekende kreten en

liederen waarmee Oranje tij-
dens de wedstrijden was ge-
steund, werden op de
grachten aangeheven. Tot en
met het beroemd geworden
trompetterstoontje toe, het-
geen massaal gevolgd werd
door: 'Aaaanvaaalleen!'

Amsterdam vierde feest,
zoals het nog nooit een feest
vierde en datvolgensvelen in
devolgboten 'nooitmeermee-
gemaakt zou worden. Stille

getuigenin de grachten:bloe-
men, confetti, ballonnen en
vele, vele legebierblikjes.

"Ik wil Marco zoenen",
klonk het uit een meisjes-
mond, toen de spelers de
rondvaartboot verlieten.- Het
lukte haar. "Ikwil handteke-
ningen", klonk het uit vele
kindermonden. De jeugdige
aanhang was erin geslaagd
door de afzettingen te komen

en stormderichting spelers.
Ook zij kregen hun zin. Be-
reidwillig werden op vele
stukjes papier handtekenin-
gen gezet.

... RINUS MICHELS: "Bedankt
mensen, wezullenditnooitverge-

ten"...

Wint derde duel: 2-1

DOSK algemeen
amateurkampioen

RAALTE — DOSK is zater-
dag algeheel amateurkampi-
oen van Nederland gewor-
den. In de beslissingswed-
strijd versloeg de zater-
dagclub De Treffers met 2-1.
De stand was al bij rust be-
reikt.

Hetbetekent het grootste suc-
ces in de geschiedenis van de
club, die in 1981 al eens kampi-
oen van het zaterdag- voetbal
was geworden. De derde wed-
strijd op neutraal terrein, dat
van hoofdklasser Rohda Raalte,
was noodzakelijk geworden, na-
datbeide teamseerder tweekeer
met 1-1 gelijkspeelden.

Evenals in de twee andere
wedstrijden was De Treffers, de
kampioen van de zondagama-
teurs uit Groesbeek, technischbeter, maar liep het spaak op de
stugge verdediging van DOSK.
Hetspel van deploegvantrainer

Dick Kroon was opnieuw afge-
stemd op aanvaller Jan Okke
Koers, de topscorer van het za-
terdagvoetbal.

Hij maakte in de 24e minuut
detweede—en winnende—tref-
fervoor DOSK. DeKampenaren
waren al in de vijfde minuut
dankzij Henk Nieuwenhuis op
voorsprong gekomen, maar De
Trefferskwam in de 13e minuut
terug door een doelpunt van
Hans Bergers.

Narust joegDe Treffers tever-
geefs op de gelijkmaker. Verder
dan twee schotenop depaal, Van
Paul Janssen en Stephan Hom-
meles kwam de ploeg niet.

Scheidsrechter Asling deelde
officiële waarschuwingen uit
aan Willy Willmes en Frank
Wijnhoven (De Treffers) en Ro-
bert Zwanenpoel en Henry Aal-
bers (DOSK). Erwaren inRaalte
1500toeschouwers.

NEKSLAG
Die misser was de nekslag

voor de Sovjetunie, dat in het
laatste halfuur te makenkreeg
met galery-play van de Neder-
landers. Van Basten, Gullit, Er-
win en Ronald Koeman, Vanen-
burg en Wouterskwamen na die
fraaie driehoekjes in schietposi-
tie maar klopten Dassajev niet
meer.

Een afstraffing was ooknietop
zijn plaats geweest, al wilde het

publiek niets liever. Dat zong
met verve 'Dat wordt Siberië ,
toen de licht geblesseerde Pro-
tassov als toonbeeld van deRus-
sische ontredderingwerd gewis-
seld. Een rianter succes had de
Nederlanders misschien op een
iets te hoog podium geplaatst.
Het Europees kampioenschap,
weliswaar deeerste grote trofee
uit de KNVB-geschiedenis, is
noggeenwereldtitel.Vandatbe-
sefbillen de grote drie van Ne-
derlanddekomende twee jaarin
Itlaië,hetgastland voor hetWK-
toernooi in 1990, wel doordron-
gen worden.

SPANDOEKEN MET 'VANBASTISCH' EN 'GULLITISCH'

Spelers en trainer diep onder de indruk
Grandioze huldiging in Amsterdam
voor Oranie door 500.000 mensen

AMSTERDAM—"Onge-
looflijk, onvoorstelbaar,
om tranenvan in jeogen te
krijgen", stamelde een
aangedaneErwinKoeman
bij het verlaten van de
rondvaartboot waarmee
hetNederlands elftaldeze-
getocht door de Amster-
damse grachten had ge-
maakt. "Dit maak je nooit
meer mee."

En ongelooflijk was het.De
geheleanderhalfuur durende
tocht werd Oranje in alle
toonaarden toegejuicht, toe-
gezongen, toegeklapt en be-
dankt door de vele tiendui-
zenden die zich langs de ka-
den hadden opgesteld. De
tientallen bruggen, waaron-
der de spelersboot doorvoor,
boden steeds hetzelfde beeld:
volgepakt met mensen met
vlaggen, wimpels, bloemen,
sjaals, truien, als het maar
Oranje was.

MUSEUMPLEIN
Een joelende, zingende,

zwaaiende en juichendeoran-
je mensenmassa: dat was het
Museumplein zondagmiddag
waar de 'Generaal' en zijn
ploeg gehuldigd werden. Ze
zaten overal, de Oranje-fans:
in debomen, in hoogwerkers,
in lantaarnpalen, op auto'sen
de vele ijskarretjes, op
werkketen, bushaltes en ver-
keersborden.

De modekleurwas voor een
dag duidelijk oranje: oranje-
petten met 'Gullit-haren' er-
aan vastgeplakt, oranje ge-
zichten, truitjes, vlaggen,
slingers, kettingen en bossen
wortels als hoofddeksel. Zelfs
honden waren uitgedost met
oranje T-shirts en strikken.

Voor het podium bij het
Rijksmuseum hapten demen-
sen naar lucht. Tientallen
supporters vielen flauw en

werdenover de hekkengetild
om weggebracht te kunnen
worden. De doorlopende ijs-
koude waterstralen die over
het publiek voor het podium
gesproeid werden, hielpen
weinig. Op het podium zelf
moesten devele opdringerige
journalistenen fotografen na-
drukkelijk gevraagd worden
een stukje opzij tegaan, zodat
de menigte devoetballerskon
zien.

Nederland kampioen
MUENCHEN—Nederlandheeftsindszaterdaghet sterkste

voetbalelftalvan Europa. De drogeomschrijving van debeste
voetbalspeler van Europa had echter ook gepast Marco van
Basten, gesecondeerd door de twee anderegrootheden Gullit
en Rijkaard, vormde in de finale om het Europees kampi-
oenschap 1988 hetverschil tussen decollectieven van Neder-
land en de Sovjetunie.

VanBasten stond met alzijn spelinzicht aan debasis van de
openingstreffervan Gullit, despits maakte zelfhetbevrijden-
de tweede doelpunt, waarna Nederland, elf oranje-hemden
voorop,inMünchenen thuis aan deenorme polonaisekonden
beginnen.

De 2-0 van München leverde het Nederlands voetbal, vol-
gend jaarhonderd jaaroud, de eerste grote titel op uit de ge-
schiedenis,almoetendetweede plaatsenvan dewereldkampi-
oenschappen van 1974, vooral die, en 1978, ook hoog worden
aangeslagen.

Van Basten, Gullit en Rijk-
aard, hetsuper-trio van hettoer-
nooi in West-Duitsland,
vormden hetverschilmetde Sov-
jets, die in de openingswedstrijd
van detitelstrijd Nederlandnog
met een counter knock-out kre-
gen. Het drietal, Van Basten
voorop, bleek op het juiste mo-
ment wel devormen deklasse te
kunnen etaleren, die de Sovjetu-
nie in de figuren Bélanov, Pro-
tassov en Zavarov in potentie
ookheeft, maar diezaterdag on-
der deoppervlaktebleef. Protas-
sov werd net zoals inKeulen uit
dewedstrijd gehouden doorstop-
perRijkaard.

Wouters, maar ook Gullit en
Ronald Koeman, knapten het
karwei op contra architect Zava-
rov. Belanov miste op de beslis-
sendemomenten de scherpte die
hem na het wereldkampi-
oenschap in Mexico de titel 'Eu-
ropees voetballer van het jaar'
bracht. De Russische spitsraak-
te de paal, schoot debal van elf
metertegen het dijbeenvan Van
Breukelen en hielp twee vrije
schietkansen om zeep.

Nieuw sprinttalentinVS
TALLAHASSEE — Andre

Cason is de naam van een
nieuw Amerikaans sprintta-
lent

Op deeerste dagvan de natio-
nale titelstrijd voor junioren in
Tallahassee in de staat Florida
won de 19-jarige Cason de 100
meter in 10,08seconden.

Cason, woonachtig in Virginia
Beach en student aan de Texas
University, benaderde daarmee
het wereldrecord voor junioren
tot op een-honderdste seconde.
Sinds 1980 is Casons landgenoot
Stanley Floyd in het bezit van
datrecord. Vorig jaar behoorde
Casonnogniettot debeste dertig
op de Amerikaanse ranglijst.
Eerder ditseizoenhadhijeen tijd
van 10,23 seconden staan.

NEW YORK- De uitslagen
van dewedstrijden, die inhet af-
gelopen weekeinde werden ge-
speeld in de MajorLeague van de
Noordamerikaanse baseball-
competitie zijn:

ZATERDAG
American League:
Chicago Cubs - New York Mets
5-2, Los Angeles Dodgers - Cin-
cinnatiReds 6-4, Pittsburgh Pi-
rates - Montreal Expos 5-1, At-
lantaBraves - SanDiego Padres
8-4, SaintLouis Cardinals -Phi-
ladelphiaPhillies 4-1, SanFran-
cisco Giants - Houston Astros 4-
1.
NationalLeague:
BostonRed Sox- Baltimore Orio-
les 10-3, Detroit Tigers- Toronto
Blue Jays 7-2, Oakland Athle-
tics - Minnesota Twins 4-3, New
York Yankees - Cleveland Indi-
ans 4-1,Chicago WhiteSox- Tex-
as Rangers 10-5, California An-
gels - Milwaukee Brewers 7-3,
Seattle Mariners - Kansas City
Royals 7-3.

ZONDAG
American League:
BostonRed Sox-Baltimore Orio-
les 10-1, New York Yankees -
Cleveland Indians 4-3, Toronto
Blue Jays - Detroit Tigers 4-1,
(le) Minnesota Twins - Oakland
Athletics 11-0, (2e) Minnesota
Twins - Oakland Athletics 5-0,
Seattle Mariners - Kansas City
Royals 8-0, California Angels -Milwaukee Brewers 4-2, Chica-
go White Sox -TexasRangers 7-
5.
National League:
Pittsburgh Pirates - Montreal
Expos 3-0 (10 innings), San Die-
go Padres - Atlanta Braves 2-1,
Los Angeles Dodgers -Cincinna-
tiReds 9-6, Philadelphia Phillies- Saint Louis Cardinals 7-5 (10
innings), Chicago Cubs - New
York Mets 6-3, Houston Astros -San Francisco Giants 6-0.

SMEKENDE GULLIT
De bijna smekende oproep

van Gullit "Mensen ga alsje-
bleift naar achteren. De men-
sen worden kreupel gedrukt
hiervoor" al evenmin. De uit-
zinnige menigtegroeide in de
loop van de middag alleen
maar aan en daarmee ook de
druk op de hekken. "Eenwon-
derdatergeenechte ongeluk-
ken gebeurd zijn", aldus een
van de vele politiemensen op
het plein.

Het lawaai op hetplein was
gigantisch: deronkende heli-
kopter met de televisieploeg,
de toeters enbellen, klappen-
de ballonnen en daarboven
uit het 'Olé, olé, we are the
champion' van het Oranje-
koor. "Bedankt mensen, we
zullen ditnooit vergeten", be-
sloot een ontroerde Ruinus
Michels.

Terwijl de ploeg alweer in
deboten zaten hetplein leegs-
troomde, moesten de wa-
terslangen toch nog evenblij-
venspuiten omeen Fiatje dat
in lichterlaaie stond, te
blussen.
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Voormalige gevolmachtigde minister Hernandez:

Nu positievere publiciteit
over Nederlandse Antillen

door Victor Hafkamp
DEN HAAG — Dezer dagen pakt voormalig gevol-

machtigd minister mr Boy Hernandez zijn koffers om
met zijn echtgenote terug te keren naar Curasao. Hij
sluiteenperiode vandrieeneenhalfjaar af,waarinhij in
het statige pand aan de Scheveningse Badhuisweg de
belangen behartigde van de Nederlandse Antillen, bij
zijn aantreden nogbestaand uit zes,nu uitvijfeilanden.
Hijverruilt deresidentie metzijn trage leven en een al-
tijd voelbare Noordzeewind voor de zon en dynamiek
van zijn geboorte- eiland, maar ondanks de aantrekke-
lijkhedenvan Curasao is het toch met spijt in het hart.

"Ik heb hier in Holland veel
vrienden gemaakten goederela-
ties opgebouwd, zowel op ambte-
lijkniveaualspersoonlijk.Dat is
dan zo ineens afgelopen en je
hebt eigenlijk geen voorberei-
dings- tijd daartoe gekregen. De
val van de regering- Martina is
erg abrupt gekomen. Vooral in
deze moeilijke periode voor de
Antillen :s het voor mij extra
moeilijk afscheid te nemen van
Nederland envooi alvan de men-
sen dieik hierheb lerenkennen"
zégt hij, terwijl hij een blik naar
buiten werpt. Een wat grauwe
voorjaarsdag, zoals hij er zovele
heeft beleefd in de afgelopen pe-
riode.

Hernandez kijkt tevreden te-
rug opzijncontacten methetoffi-
ciële Den Haag, de ministers en
de hoge ambtenaren, de leden
van de Staten- Generaal (Eerste
en Tweede Kamer). "Die contac-
ten stemmen tot tevredenheid.
Hetkan altijdbeter, maarer was
steedsveel begrip voor deAntil-
lenin deverschillende stadia die
we de laatste jarenhebben mee-
gemaakt. Vaak was er een ver-
schil van opvatting over de mo-
gelijke oplossingenvan onzepro-
blemen, maartoch is er steedsop
basis van positieve discussies
overeenstemmingbereikt".

Toen Hernandez naar Neder-
land kwam constateerde hij dat
zijn Antillen een nogal negatie-
ve publiciteit genoten. Nuvindt
hij dat demedia deAntillen veel
positieverbenaderen. "DeAntil-
len hebben hier nu een heel an-
derbeeld.Erverschijnenveel po-
sitieve artikelen over onze eilan-
den.Dat stemtmetochtot tevre-
denheid".

STRATEGIE
Hernandez laat er geen mis-

verstand over bestaan dathij de
recente kabinets- crisis erg na-
deligvoor heteilandgebied heeft
gevonden. "De vorige regering
had een bepaalde strategie uit-
gestippeld, eenbepaaldbeleid op
papier gezet dat hier bij de Ne-
derlandse regering bekend was.
Nu treedt ereennieuweploeg op
en aangezien de vorige regering
is gestruikeld over het bezuini-
gings- beleid neem ik aan dat de
nieuwe ploeg een ander beleid
zal voeren. Dat betekent weer
tijdverlies, wantDen Haagmoet
zich nu over de gewijzigde plan-
nen van de Antilliaanse rege-
ring opnieuw een beeld gaan
vormen".

De scheidende gevolmachtig-
de minister maakte turbulente
jarenmee. In deperiode diehij in
Den Haag zetelde, sloten de
Shell op Curagao en de Lago op
Arubahunpoorten, kreeg Aruba
zijn apartestatus binnen hetko-
ninkrijk, waren er deproblemen
rond de nieuwe belasting- ver-
dragen met deVerenigde Staten

en Nederland en roerde Sint
Maarten zich zeernadrukkelijk.

"Ik ben achterafniet ongeluk-
kig met al die opwindende ont-
wikkelingen, omdatikerzelfeen
grote mate van ervaring door
heb opgedaan. Niet alleen op
staatsrechtelijk gebied, maar
ook op economisch terrein. Het
kabinet hier heeft me daarbij
enorm gesteund".

OVERTUIGEN
Hernandez benadrukt nog

eens dat het kabinet van de ge-
volmachtigd minister in Den
Haag voortdurend de Neder-
landseregering moettrachten te
overtuigen van de juistheidvan
de wensen en argumenten van
Willemstad. Als voorbeeld
noemt Hernandez de kwestie
van de twee procureurs,éénvoor
Aruba en één voor de Antillen
van de vijf, na de status aparte
van Aruba. Nederland wilde er
aanvankelijk niet aan denken ,
maar ging uiteindelijk voor de
argumenten van de Antillen en
Aruba door deknieën.

De ex-gevolmachtigd minister
kijkt — naar hij zegt — nog
steeds met voldoening terug op
zijn optreden in derijks- minis-
terraad, waarinhij er in slaagde
zijn Nederlandse collega te win-
nen voor het idee dat premier
Lubbers naar Venezuela zou
moeten afreizen in verband met
dekwestie van deovername van
de Shell- raffinaderij door de
Venezolanen. "Zonder die reis
vande Nederlandsepremierzou-
den de Venezolaanse autoritei-
ten dieraffinaderij nooithebben
overgenomen", stelt hij.

INVESTERINGEN
Eén van detaken van het An-

tillenhuis inDen Haagis ook de
Nederlandse industrie te inte-
resseren investigingen op deAn-
tillen. Totreële investeringen is
het de afgelopen jarennog niet
gekomen, maar de belangstel-
ling van het Nederlandse be-
drijfsleven is wel toegenomen,
meent Hernandez. "Elke week
practisch ontvangenwe hierver-
tegenwoordigers van het be-
drijfsleven die interesse hebben
in investeringen op de Antillen.
Als jeonze bemoeienissen opbet
gebiedvan het toerisme bekijkt,
dan ben ik een stuk tevredener.
Er zijn verscheidene projekten
vanuit Nederland en Engeland
in voorbereiding. Ik heb goede
hoop dater van al diepotentiële
projecten een aantal zullen wor-
den gerealiseerd".

Hernandez prijst de samen-
werking die er tussen de kabi-
netten van de gevolmachtigde
minister van de Nederlandse
Antillen en Aruba bestaat. "De
heer Merryweather ken ik per-
soonlijk. Die heefthier trouwens
op het kabinet aan de Badhuis-

weggewerkt. Wehebbeneen uit-
stekende verstandhouding. Wat
de samenwerking tussen de bei-
de eilandgebieden aangaat wa-
ren er wat meer problemen. Er
was een tijd dat die samenwer-
king helemaalnietklopte. Desa-
menwerkings-regeling stond op
een doodpunt. Maargelukkig is
het nu veranderd. Op verschil-
lende gebieden bestaat er een
heel goede verstandhouding".

DISCRIMINATIE
De gevolmachtigde minister

benadrukt dat deAntillianen in
Nederland nog steeds kampen
metproblemen op hetgebiedvan
huisvesting en werk. Maar hij
vindt dat afgeleide problemen.
Het grootste kwaad is de nog
steeds voortdurende discrimina-
tie, ook jegensAntillianen. Her-
nandez is daarom blij dat de Ne-

derlandseregering maatregelen
treft in het kader van de gelijke
behandelingvanautochtone Ne-
derlanders en immigranten.
"Dat streven waardeer ik, maar
het neemt toch nietweg dat dis-
criminatie een nog steeds voort-
woekerend kwaad in de Neder-
landsemaatschappij is en dat we
al het mogelijke zullen moeten
doen daar een einde aan te
maken".

Hij vindt dater op het gebied
van de luchtvaart- politiek van
Nederland jegens de Antillen
een grote ommekeerheeft plaats
gevonden. "We hebben kunnen
zien dat minister Smit-Kroes
(verkeer enwaterstaat) detarie-
ven heeft verlaagd. Ook de fre-
quentie van de vluchten Schip-
hol-Antillen is vergroot. Bijna
elkedag is er nu van hieruiteen
verbinding met de Antillen.

Daarbij komt dat de inspannip-
gen die deKLM zich getroost W
verband met het project "DutcW
Caribbean" hun vruchten heb*
ben afgeworpen. Voor mijnkabn
net is het een voldoening'dat Ü
hele sfeer rondom deze proble-
matiekveranderd is van een ne*
gatieve in een positieve t.a.v. de
Antillen".

De voormalig gevolmachtigd
ministerzal bij terugkeerop Cu-
ragao niet opzijn lauweren gaafl
rusten. "Daar ben ik niet de fi-
guur voor" zegt Hernandez "ffl
heb verschillende aanbiedingen]
voor na mijn terugkeer op mijn,
eiland. Ikzal ze allemaaleensbe-
kijken. In elk geval ben ik vaD
plan door tegaanmet mijnwerfc
ookvoor mijnpartij, deDemocra-
tische Partij, en tepogen bepaal-
de ideeën die ikover departij heb
tot uitvoering tebrengen".

VerklaringpremierLiberia tegenover ANP:
'Toerisme is de eerste sector die
financiële injectie moet krijgen'

DEN HAAG—DeAntilliaan-
se premier, Maria Liberia—Pe-
ters, heeft met de Nederlandse
regering geen akkoordkunnen
bereiken over een bedrag als ex-
tra begrotingssteun, zo schtijft
het ANP. Het bedrag van 170
miljoen gulden, dat Nederland
donderdagavonduiteindelijk be-
schikbaar heeft gesteld, is aan-
zienlijk kleiner dan zij had ge-
hoopt.Het zag er even naar uit
dathet bedrag"Tussen de 100en
150 miljoen zou komen te lig-
gen", zei Liberia—Peters.

Op devraagofzij teleurgesteld
is door de houding van Den
Haag, zei zij alleen dat haar op
een gegeven moment duidelijk
werd "Dat Nederland niet in het
vollebedragzou financieren". Er
zijn toch twintig miljoen extra
gegeven "om de kosten die
vootrtvloeien uit herstrukture-
ring van hetbestuur van de Ne-
derlandse Antillen te financie-
ren", aldus de premier.

Bij hetverleggenvandeaccen-
ten in de bezuinigingsplannen
omaan extra middelen tekomen
isvan grootbelang datde"gren-
zen van de sociale tolerantie" in
acht worden genomen, herhaal-
de depremier. Op devraag ofzij
politieke moeilijkheden ver-
wachtte, zei zij niet te kunnen
antwoorden.

Bij de ingrijpende sanering
van het overheidsapparaat zal
eenkwart van deambtenarenop
straat komen te staan. Daar
moet de schepping van andere
arbeidsplaatsen tegenover
staan. De eerste sector die daar-
voor een financië injectie moet
krijgen, is het toerisme.

"In de tweedeplaats moet het
lukken om vestigingen te krij-
gen van de buitenlandse indus-
trie met gemengd kapitaal van
de Antillen en hetbuitenland",
zei de premier. Daarbij wordt
voornamelijk gedachtaan Vene-
zuela. Doel van decontacten met
Caracas die recentelijk zijn ge-
legd, is ondermeerhet afbouwen
van de economische grenzen. De
Antillen zouden voor Latijns—
Amerika een schakel kunnen
worden methetCaribischgebied
en de Europese Gemeenschap
waartoe zij toegang hebben. An-
dersom zouden de Antillen ook
een schakelkunnenvormenvoor
het Nederlandse bedrijfsleven
naar Latijns—Amerika. "Ik
hoop dat wij een soort brug-
functiekunnen gaan innemen".

Liberia—Peters heeft vooral
veel hoop dat de havenactiviteit
van Curagao weer zal opleven.

"DehavenheeftCuragaogroot
gemaakt. Daarom hebben wij
daar70 jaargeledeneenraffina-

derij gevestigd, hebben wij de
grootste scheepsreparatiewer»
in deregio en hebbenwij het toe-
risme, met name het cruise-"
toerisme,kunnen ontwikkelen"'
Na deze periode van recessie,
"heb ik ervertrouwen indat doof
diezelfde haven wij dezaak weer
zullen kunnen, opbouwen")
concludeerde de premier.

Aeropostal kwis
WILLEMSTAD-De Venezo;

laanse luchtvaart- maatschappij
Aeropostal is onlangs in samen-
werking metRadio Hoyer eeO
nieuw kwisprogramma begon-
nen. Dit in het kader van eeO,
campagne voor de promotie vafl
Venezuela alsvakantieland.

De kwis zal worden uitgezon-
den op het radioprogramma
"kopje koffie met Edison" on>
10.00 uur opRadio Hoyer 1. D?
eerste uitzendingwas op 22juni'
Deelnemers moeten drie vragen
beantwoorden over Venezuela'
De antwoorden moeten voor zes
uur 's avonds binnen zijn in he'
kantoor van hetradiostation op
Plasa Hoyer. De kwis zal 12 we-
ken duren, waarbij dewinnaars
elke week twee vrije vliegbiljet-
tennaar Venezuela inontvangst
kunnen nemen.
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"Ma hana e kuenta di hospital,
ma sinti mi kurpa ta bira malu."

Sigura.
Pa ora bo hana e kuenta.
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Ten behoeve van onze afdeling Automatisering zoeken wij kontakt met een

SYSTEEMANALIST PROGRAMMEUR M/V
Hij/zij moet in staat zijn samen te werken met medewerkers van verschillende niveaux en
disciplines, waarbij het accent ligtop het analyserend aspekt van de funktie.
Uiteraard dient hij/zij te beschikken over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkings-
vaardigheden.

Onze gedachten gaan daarom uit naar een kracht die in het bezit is van tenminste een
HAVO-diploma met wiskunde, maximaal 5 jaarprogrammeer-ervaring heeft in RPG. II en
flexibel is ten aanzien van het maken van dienstreizen.

Tevens verwachten wij dat hij /zij (deel) systemen zelfstandig kan ontwerpen, testen en
implementeren.

Indien U interesse heeftvoor dezefunktie, kunt U Uwsollicitatie richten aan afdeling Perso-
neelszaken.
Een n<.vchologische test kan deel uitmaken van de selektieprocedure.
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Pure AloeVera gelen mist
verkoelt en verzacht zonnebrand,

gaat vervellen tegen.

Bedrijf in de toeristische sector heeft op korte termijn
plaatsingsmogelijkheid vooreen

ADMINISTRATIEVE
KRACHT (M/V)

FUNKTIE OMSCHRIJVING:
Isbelast met deafdeling administratie en geeft leiding
aan medewerkers van dieafdeling.

PLAATS IN DE ORGANISATIE:
Resoneert onder de financial controller.

TAKEN:
Verzorgt definanciële administratie.
Controleert dedagelijkse gangvan zaken in de admini-
stratie.
Adviseert de financial controller.

VEREIST:
Minimaal PD boekhouden. Kandidaten met MBA-
opleiding genieten de voorkeur.
Ervaring in een dergelijkefunctie.
Enige kennis op automatiseringsgebied.
Goede contactuele eigenschappen.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
Nader overeen te komen.

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van curriculum vitae te
richten aan:
Hetbureau van ditblad Curasao, onder letter: T.



Nederlands
avondblad HetParool:
Hulp aan Antillen:
hulp aan corruptie. WILLEMSTAD — Zondag ar-
ceert op Schiphol een Antilli-aanse delegatie onder leiding
janpremier MariaLiberia Pe-
rs, die de Nederlandse rege-

lig een krediet van ruim een*wart miljard gulden komt vra-
-Bmj. Hetgeld is nodigom hetAn-jVhaanse begrotings- tekort te
«chten

Eén van de Nederlandse voor-aarden voor zon krediet is
j'teeds geweest: inkrimping van
e* reusachtige Antilliaanse

apparaat. Er zijn op
~?Antillennog steeds mensen in
«enstvan de overheid louter op
jfrondvan hun trouw aan deeen
Jf anderepartij. De vorige rege-
J^Svan de sociaal- democraat
~°n Martina is gevallen op haar
°ornemen overtollige

j^otenaren te ontslaan. Maar
**artina werd vervangen door

regering diealleenwilbezui-den doorontslag opvrijwillige
asisen inkrimping van de sala-[J^en. Het hoeft gaan nader be-?°g dat onder die omstandighe-

z^1niet de slechtst gekwalifi-P^rde ambtenaren 't eerst hunDle«en pakken.
Wanties aanNederland, datn krediet inderdaad leidt tot

begroting, kane huidige regering in Wil-'^nstad dus nietbieden. De
j.leüwe Antilliaanse ministers
renen te worden beoordeeld op
jj^mooieogen. De vraag is nu:

mooi zijn dieogen?

REKENINGEN
j L-C. Gumbs was tot vorig jaar
»ngenieur Iste klasse bij de
[^dsradio- en Telecommunica-
„?dienst, zeg maar de PTT, op
*lftt Maarten. Gumbs was bo-
e,ldien actief lid van de Demo-

nische Partij Boyenwinden,
Jheersende kliek opSintMaar-
-7*ldie elkaardebaltoespeelt on-
'er toezicht van de 'godfather'va» dateiland, ClaudeWathey.

Naar het oordeel van zijn
P^erderen slaagde hij er niet in
jpl<iebezigheden strikt te schei-en- Telefoon- rekeningen van
Rartijvrienden werden door
rumbs geheel of gedeeltelijk

gescholden.
U voert eigenmachtig een

onduidelijk beleid met be-
.e«king tot dekrediet- verle-ng aan schuldenaars van de

lJ*nst", liet deministervanVer-
hem vorig jaar schriftelijk

l®ten. "Desanering van het de-
laat nog veel te

ft .e,lBen over, terwijl ook de in-
a^S van achterstallige schui-merachterblijft bij het tever-eenresultaat".
s f 1?feite kwamen zijn onderge-
pJokten, veelal door Watheys
OhL J aanhun baantje geholpen,
C*werk als'* henBchikte' "UWal? geen greep op de be-
u«King van de werktijden, daar
v DIJ herhaling de afwezigheid
* ft functionarissen van uw
L.^ist niet heeft kunnen ver-garen"

GEZELSCHAPSSPEL
vJJ°k Gumbs zelf hielp zijn
rL aan een inkomen, zon-
stn aarvee^werk tegenover
Jind. "U geeft eigenmachtig
<Kachten voor werk aan der-
e,/} .-.constateerde de ministerij-hIJ noemde bijvoorbeeld: "De
fwr,^ ingehuurde beveiligings-
jTjctionarissenverrichten geen
'Dd ewerk kij gemis aan elke
lwTacht daartoe. Zebrengen bij
J^ing hun tijd door met ge-
fij^haps- spelletjes met uwJ,ctionarissen".
Raiwas dol op dureappa-
ten al werd er op Sint Maar-
ï;r Weinig of niets mee gedaan.
"Hpf 1" nog, er werd gestolen.jajs gevalwil dat in deloop der-f eö bijzonder veel meetappa-
*erHU'Welke naar SintMaarten
Ir*? verzonden, aldaar spoor-
a is verdwenen. Stofgevoelige
acffa[atuur lag op de meest

' derJn e wiJze opgeslagen on-
de .aikkestoflagen. Sterkheerstdwndruk dat de technische
Wt °P int Maarten nieteens
/et over welke meetappara-

g'Qj beschikt".
v afi

e,°nvermijdelijke conclusie
'ijk A minister luidde natuur-
v 0 dat Gumbs ongeschikt was
tt^ ziJn functie, niet de goede
'»3taliteit had en volstrekt
f^J* leiding kon geven. Gumbs
i[ij6.nog dathij alleenmaar van

V"ctie werd ontheven en
j-,/*adviserendbaantjekreeg op
thira?ao> e paraplu van Wa-telï reikt ver- Voor hetzelfde
s j a washij op staande voet ont-
ken wegens nalatigheid en

corruptie.
De directeur van de Landsra-

dio had de minister er op gewe-
zen hoe zeer goedwillende
ambtenaren geleden hebben on-
der het regime van Gumbs. De
mankan datnu aan denlijve on-
dervinden. Want L.C. Gumbs is
sedert enkele weken minister
van Verkeer, Vervoer en
Landsradio.

De Curagaose christen- demo-
cratische partij PNP heeft een
hogeprijsmoetenbetalen omeen
meerderheid in de Antilliaanse
Staten achter zich te krijgen.
Zonder de Democratische Partij
Boyenwinden was die meerder-
heid rekenkundig onmogelijk.
En dus slootPNP- leidsterLibe-
ria een pact met Wathey, die nu
weer over twee ministers in de
regering beschikt.

De vorige coalitie van libera-
len en sociaal- democratenonder
leiding van Don Martina had
Watheys partij uit deregering
gesmeten, omdat hij openlijk de
eenheid van het Nederlands-
Antilliaanse staatsverband be-
streed.Wathey wilde SintMaar-
ten onafhankelijk maken, in elk
geval onafhankelijk van het las-
tige Curagao. De regerings-
controle vanuit Willemstad was
voor de heersersvan SintMaar-
ten ondraaglijk geworden. Be-
lastinginning bijvoorveeld
dreigde daadwerkelijk in prak-
tijk teworden gebracht.

Hoe raken de Antillen uit de
impasse? Een verhelderend in-
terview in het Antilliaanse
dagblad 'Beurs- en Nieuwsbe-
richten' met drs Adriaaii Moen
wijst op nieuwe mogelijkheden.
Moen, stafambtenaar van het
Antilliaanse ministerie van Ar-
beid en SocialeZaken, heefttien
maanden lang op Sint Maarten
onderzocht hoe enkele sociale
wetten daarworden nageleeft.

Moen neemt geenbladvoor de
mond. Op SintMaarten, zegt hij,
zijn twaalfduizend mensen
werkzaam in loondienst, 4500
Antillianen en 7500 immigran-
ten. Van die laatste categorie
verblijven er vijfduizendillegaal
op het eiland.

De economie van Sint Maar-
ten heeft de laatstetwintig jaar
een fabelachtige groei doorge-
maakt. Maar die groei is ge-
deeltelijk gebaseerd op de inzet
van de illegalen, die voor een
habbekrats moeten werken,
slecht zijn gehuisvest en over
wier loon noch belasting, noch
sociale premies worden inge-
houden.

Ze zijn praktisch rechteloos.
Wie een te grote mond heeft
wordt door zijn werkgever bij de
gedienstige autoriteiten aange-
geven en uitgewezen. De
werkgeverhoeftnietbangtezijn
dathij wegensbelasting- ontdui-
kingwordt vervolgd.

WOLVEN INHETBOS
"Het is op SintMaarten door-

gaans ambtelijk dankbaarderen
somsfinancieel lonenderommet
de wolven in het bos mee te hui-
len", zegt Moen. Met diewolven
bedoelt hij "een kleine minder-
heid van politici, ondernemers
envakbonds- leiders,niet alleen
Wathey, maar ook het politiek
establishment in Willemstad,
onderwie metname deministers
van justitieen sociale zaken".

Het vermogen dat de familie
Wathey de laatste twintig, vij-
fentwintig jaarheeft weten te
vergaren schatMoen ophonderd
miljoen gulden. Wathey kon al
die tijd zijn gang gaan, omdat
goedwillenderegeringen, zoals
die van Martina, steeds weer
werden afgewisseld door dievan
de oudepolitici, de scharrelaars,
die Wathey als de meest succes-
volle van hun soort beschouwen.
Bovendien nam de afscheiding
van Aruba uit het Antilliaanse
staatsverband zoveel tijd en
energiein beslag dathet vaneen
structurele bestrijding van de
corruptieop SintMaarten niet is
gekomen.

Moen schatdaterop heteiland
jaarlijkstachtig miljoen gulden
aan belasting en premies niet
wordt afgedragen. Dat bedrag
kan nietzonder meer worden af-
gezet tegen het van Nederland
gewenstekrediet, omdathethier
belastingen èn sociale premies
betreft, maar inning van die
tachtig miljoenover dekomende
vier jaarzou deAntilleneenheel
einduit debrandkunnenhelpen.

Dat dat nietzal gebeuren met
twee ministers van Watheys
partij in het kabinet, behoeft
geen betoog. Vandaar het ver-

zoek aan Wederland om extra-
krediet. Maar het is niet goed
voor te stellen dat Nederland de
Antillen honderden miljoenen
zal lenen zolang lieden met een
verleden als Gumbs in dierege-
ring zitten,enzolang dankzij dat
geld op Sint Maarten zich een
kwaadaardig en corrupt regime
kan handhaven.

ISLAMABAD — Op deKabulse
luchthaven zijn 8 SU- vliegtuigen
door brandverwoest, waarschijnlijk
vrijdag,bij eenraket- aanval. In de3e
week van juni werd ook een SU-
transport- vliegtuig neergehaald
waarbij 30 tot 40 doden vielen. De
SU-Afghanistan-oudgediendenkre-
gen hun zin: er is een plaquette ont-
huld ternagedachtenisvan de onge-
veer 13.000 SU- soldaten die in Af-
ghanistanzijn omgekomen.

*****

HET NEDERLANDSEavondblad Het Parool
heeft wederom voor
opschudding gezorgd door
depublicatie van een arti-
kel van dejournalistFrans
Peeters.PremierMariaLi-
beria- Peters is zeer ver-
ontwaardigd over de in-
houd ervan, en temeer om-
dat het artikel verscheen
toen de Antilliaanse dele-
gatie voor besprekingen
over extra begrotings-
steun in Nederland ver-
bleef.

De Amigoe wil de lezerszelf degelegenheid bieden
een oordeel te vellen over
het artikel. Vandaar deze
publicatie.

9AMIGOEMfIfINDfIG27JUNII9BB

I I —£i\ %%,. I- \# I At J_"Itoi^ For \bur Information:
Ks|fc JAARLIJKSKCCPJESfESTIVALKpt^ IC- <SC% kc rtine
Jf LztvDCZil l IZDLJM I
I'^^B Salinja-Chobolobo-Shopping-Centrum

1^ 25 Juni-9 juli

JL I Baratillo ■ Sale - Baratillo - Sale - Baratillo ■ Sale - Baratillo ■ Sale

De beste voor in Uw auto Disposable Cai^aVgp,llll^ Fuji GT-I Audiocassettes for car - stereo Goed voor 24 foto's o^j^Mo^
W J_h M& JÊÈ* Fuji Quick Snap 'J^"

W M * 50% 15'95 10'- W^^-zrrmW W korting F^ m*lc Box '-^ * i
14,y0 OaOU - n.^«—<-^ ~

Met plezier dia's kijken \ Druk op de knop-camera |
REFLECTA f Profiteer nu:

een 410— Fuji DL 30 225.- 150,- <3 ff^^^^^^SfefflH*!

's^^P^M pp^s"' Kom direct, devoorraad is beperkt

Foto Albums . — .. w I I 1 Lusten Proj.-tafels
Spellen F°to's maken Van dia'S

ono/ Projectieschermen
Puzzels Chibachroompapierl 50% Irortinn 'ffT20% Chemicaliën ’korting l kortin9 l l 20% korting

korting

30%korting I
Zelfontwikkelen en afdrukken z/w foto's Fotopapier

en "§»
"Durst" artikelen 50%korting Chemicaliën
"Durst" vergr oter 895 -nu 700,— 40%kort ing f
Hama-artikelen 20%korting ■ , °P .llfobrompapier -^m^y-'- vu

r.,..5. Bu«on Fi,m Door F,„h Swich B;;rlm(int üd t htsers m alle pnjskiassen w,f"'" ,r;' ijl

r^Zl^gj^ 20%korting pMipMW
Fi. L K~T__~ /" B?°3s° Hill \_m Fuji Auto Strobo 'ïpW
Uv , " Viewfinder "-.ni Electronic Flash \ v ' «00 X __! j]_Wl

Birex 126 pocket camera 35,00 15,00 115,-nu70,-
Pocketcamera T6OO 49,50 23,00 \/' _W

1 Ed'xa 35 95,00 60,00 |



Vanavond treffen om titel
tussen Spinks en Tyson
WILLEMSTAD — Van-

vond vindt in Atlantic City
het langverwachte boks-trei-
fen tussen de zwaarge-
wichten Mike Tyson en Mi-
chael Spinks plaats.De huidi-
ge wereldkampioen in alle
versies (WBA, WBC en FIB),
MikeTysonzal de strijdtegen
de tien jaar oudere Spinks
(31) als favoriet ingaan. Ty-
son dieberucht is om zijn slo-
pende vuisten mikt op een
snelle knock- out. Michael
Spinks, die een zeer oncon-
ventionele boksstijl heeft, is
in zijn 31 vorige partijen als
profongeslagengebleven. Hij
won 21 daarvan door knoc-
kout.

Spinks is afkomstig uit de
halfzwaar- gewichts- klasse
en zal met het gevecht een
slordige 13.5 miljoen dollar
rijker worden. Tyson heeft
volgens insiders op dit mo-
ment problemen in zijnprive-
leven. "Maar datheeftopmijn
boxen geen invloed", meent
de jonge wereldkampioen.
Tysonheeft31 vanzijn34par-
tijen als zwaargewicht ge-
wonnen met een snelleknoc-

kout op zijn tegenstanders.
Tyson, ook wel 'het monster'
genoemd, is een man met dy-
namiet in zijn vuisten.

Daarentegen is Spinks een
man van 'denkwerk. "Hij
weet elke seconde van dewed-
strijd precies wat hij moet
doen om destrijd in zijn voor-
deel te beslissen", zijn de
woorden van zijn coach en
trainer Eddy Futch. Spinks is
nognooittegen hetcanvas ge-
gaan en hij is ook niet van
plan om tegen de 'wilde' Ty-
son zijn stijl teveranderen.

22.000 bezoekers zullen
vanavond voor een recette
van om en nabij 13 miljoen
dollar zorgen en de totale
opbrengst van deze strijd om
de wereldtitel zal rond de 70
miljoen dollar opleveren. On-
geveereenmiljoenkijkers be-
taleneen bedragvan35 dollar
om de beelden via een geslo-
ten- cirquit toch te kunnen
volgen ophunbeeldscherm.

De wedstrijd zal vanavond
om negen uur 's avondplaat-
selijketijd door TeleCuragao,
rechtstreeks, worden uitge-
zonden.

Ingezonden

De piraten van toen en
de profiteurs van nu

DOORGAANGS KENT ieder
treurspel een begin en een eind.
Het tragische van "de piraten
van toen en deprofiteurs vannu"
—met Nederland en Curacao in
dehoofdrollen— is datCuragao
in de ban is geraakt van zijn ei-
gen spel. Maar laten we het ver-
haal beginnen bij het begin.

Eerste bedrijf: lang geleden
toen deHollanders nogmaarnet
de berevellen waren ontgroeid,
besloten ze eenrijk volk te wor-
den ten koste van bijna alles.
Omdathunland maarminiscuul
was met de dienovereenkomsti-
ge mogelijkheden zwermden de
ondernemende bewoners uit
naar alle windstreken. Zoals al-
tijd wanneer "willen hebben"
overheerst, kende men nauwe-
lijks fijngevoeligheid waardoor
het kon gebeuren datzelfs men-
sen werden gedegradeerd tot
handelswaar. Het zonnige ei-
land Curagaoen dezwarte bewo-
ners vanAfrikabehoorden tot de
slachtoffers en het leed was on-
beschrijflijk. Trotse helden als
Tula, die weigerdenhetvernede-
rende spel mee te spelen, eindig-
denaan degalg. Hoeweinigkon-
denze vermoeden, dathun gees-
telijke en lichamelijke vermin-
kingen door eigen nakomelin-
gen zouden worden misbruikt
als vrijbriefvoor georganiseerde
luiheid, bedelarij, zelfs chanta-
ge... einde eerste bedrijf.

Tweede bedrijf: generatieszijn
gekomen en gegaan. Het moedi-
ge verzet van Tula en de zijnen
totaal vergeten. Zelfs geen be-
hoorlijk beeld ofplein. En hun
nakomelingen zitten als geca-
moufleerde profiteurs aan ronde
tafels zonder kristallen kroon-
luchters te confereren met depi-
raten-van-toen over gewichtige
zaken als hulp en leningen. De
ruwe rovers zijn geëvoleerd tot
bejaste sociaal-voelende econo-
men en ministers. De zozeer be-
geerde rijkdom werd inderdaad
bereikt. Via het trage rad der
evolutie dedenzelfs zaken alsge-
weten en schuldgevoelens hun
entreeen daarmeewerdenze ge-
confronteerd met de keerzijde

van demedaille!
Maar zie, ook de vertrapten

vanjaren her zijn gestoken infraaie costuums. Ook zij zijn tot
intelligentia gepromoveerd aan
onderwijs-instituten van de ge-
wezen overheersers. De tijd
schonk hen een bepaald soort
kennis enraffinement, systema-
tisch aangewend om tot in de-
tails uit tezoeken hoe menreke-
ningoprekeningkon blijvenpre-
senteren als vereffening van de
wandaden van weleer. De nega-
tieve kanten van de slavernij,
werden terwille van dematerië-
le belangen zorgvuldig versge-
houden m vernuftige vriezers
om op cruciale bedelmomenten
triomfantelijk tevoorschijn te
borden gehaald.

Kortom: een volk deels stam-
mend uitvoorvaders die hun le-
vengaven voor devrijheid,kiest
uit gemakzucht vrijwillig voor
geestelijke en materiële slaver-
nij.Geen schande, geenvernede-ring is hun te groot, geen bedel-
reis te lang, alshetmaargeldop-
levert. Niemand zal uiteraard
eerlijk hiervoor uitkomen, want
camouflage en doen-alsofzijn
van levensbelang geworden om
de schijn van waardigheid op tekunnen houden. Zo wordt bij-
voorbeeld het bedelen verpakt in
academische termen als Hbegro-
tings- en ontwikkelingshulp,
renteloze voorschotten en lange-
termijn-leningen".

Door deze kunstmatige geld-
stroomkan derechtgeaarde Cu-
ragaoënaar vermoeiende zakenals hard werken,plannen, bezui-nigen en nadenken overlaten
aan fanatieke buitenlanders alsPortugezen en Indiërs om wie
men afwisselend goedmoedig
glimlacht ofjaloersis.Mede doordeovervloedvanoverzeekon het
eiland zich permitteren zyn toe-
risme te verslonzen, van zijn
ambtenaren-apparaat een wa-terhoofd van politieke benoe-
mingen te maken, offshore mil-
joenener soepeitjes doorheen te
jagenen politiek te verlagen tot
domopportunistisch gestuntel.

Toenkwam de dagdat de sla-

vernij-strategie en het schujj
syndroom veijaarden en het f,
woon niet meer deden. In b'
land van de "gemene rijkaard*
kwamen ook geldproblemen'
hun bezuinigende ministe'
werden met rotte eieren beW
f:eld. En toen derelaxte bedj
aars zich ontspannen ve;

plaatsten van hun eerste-kjj
vliegtuigzetels naar luxe hottj
en conferentietafels, kregen'
bijna nul ophetrequest.

Zoals men vaker kan waarrt
men bij verwende kinderen w
er eerst een niet-geloven, m
volgd door stampvoeten en dw
der-op verwensingen. Bemoei'
nis met "interne zaken" wel!
nietgeduld, maar zelfwildenrf
wel voorschrijven hoeveel Njj
derland uit zijn schatkist moe*
oversturen. Zij diehetzelfniet*
nauw nemen met hun plichtfl
haalden het woord ergens ons
uit derommelkast vandaan <>4
er wild mee te zwaaienricht"
Nederland. Haastig werd vif
moderne middelen alstelegratf
men de ontdooide slavernij al?
nog overgevlogen. Resultaat tf|hil, paniek alom.

Misschien nu eindelijk si"
tweede bedrjjf? Nu toch dekW
om een punt te draaien aan &
treurspelvanaftakelingdatal?
langduurt?Wezijn zo drukbefll
geweest met zieligdoen, vrage*
nemen en feesten, dat we tjj
slapperikkenzijn verworden. %
helemaal zijn vergeten dat p

niets gaat boven gezonde uitw
ging, datmen leert vanvallen ejj
opstaan, dat intelligent politie
bedrijven de hersenen slijpt *Jdatdicipline absolute voorwa^
de is voor vooruitganKjMisschien nu de opening nafl
het derdebedrijfwaarinwe ptfn
blemen bij dekern durven am
pakken? Wellicht langzaafljwellicht moeizaam, maar eiSn
resultaat op eigen kracht. fl«|
hoofdomhoog, niettehoeven W
delen, echte zelfverdiende trol*
vrijheid. Zullen we?

Mayravan derD#

WENEN — De joodseleiders wa-
ren tevreden over het gesprek met
JohannesPaulus II? men sprak over
een "overweldigende sfeer". Op de

kritiek op recente (conservatieve)
bisschoppen- benoemingen reageer-
de de paus met te zeggen dat debisschoppen door de Voorzienigheid
zijnaangesteld.Hij hekelde detwee-

deling van Europa na de 2e Were
doorlog. Tienduizenden Hongare''
enKroaten uit Joegoslaviëzijnna**!
Oostenrijk gekomen om de paus #
zien.
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hetSeaaua-— IN CURACAO SEAQUARIUM HU 111 11331
IJ deuren,

maar opentbegin augustus het Restau-
rant in het voormalige Piscadera-
gebouwop het terrein van het Caribbean
Hotel (achter de tennisbaan).

OFFSHORE COMPANY SEEKS
FOR IMMEDIATE EMPLOYMENT

YOUNG MAN
Shaving solid experience with IBM P.C./Lotus 1-2-3 and

someknowledge of accounting.
Write to nr. 28, Amigoe, Curasao ✓*J

j BONAIRE OF DE GALAPAGOS* ) ?
Maduro Travel's volledige reisprogramma's F*""naar meer dan 50 bestemmingen I^U/^/qT^^V
en met enkele honderden mogelijkheden
zijn nu klaar voor U __& ~^,^-- //r^<_i<. '*^*^^*^om een ideale vakantie uit te zoeken. <S% fes§)J^7 / §^"""^Sv
Maduro Travel, de eerste op het gebied van de zgn. \^>* £>< 1/"packages" heeft wederom met zorg een groot aan- VC M rZ^ \d^4?CX ,** 15^r%7 'Xtal reizen voorbereid! \\|| ( /J^VV- /Wij hebben niet alleen verschillende reizen verfijnd, Vil \ /A^%^%;^ ifex,. /maar ook het totale pakket meer dan verdubbeld. Vf \ X^%V^:^^^^'" /De hoofdbestemmingen, waarover wij uitgebreide V ~ ;;=^^^ÏV JBSlfe^ X'.—*£__—__*._,'._. I 1_ l_ " " I i m WATUUOETmTtN OVER... 7^ SSt- ***». . iïSiSiïï-?S'Ö&.^«3K*SBfc> fffinformatie hebben, zijn onder andere: —-= _^_ OT Ï^!%^-^^*%ft^s #ARUBA, BONAIRE, BOLIVIA, BRAZIUE, COSTA RICA, EQUADOR, 1 =SK«M^^P/FLORIDA, GUATEMALA, MEXICO, PANAMA, PERU en ST.MAARTEN"0^ «88l hV/Om U enkele voorbeelden te geven: HIKS^ '____z___^^z

4 dagen cruise op de 'SANTA CRUZ' naar de I - =—,- "- - |
GALAPAGOS eilanden voor USS 465,- p.p. *) T .mcl.. cruise, hut, alle maaltijden en gidsen aan **" 10-daagserondreis in PERU

I .
#

boord zowel als op de wal. i : ■ ______^ voor NAfI. 1.930,— p.p.8- daagserondreis GUATEMALA I ** Vanuit Baltra (Equador) Retour vliegreis Curacao-Rio de Janeiro-Curacao mcl-: vliegreis, hotels, rondreizen en excursiesvoor NAfl. 877,- p.p. naar BRAZILIË voor NAfl. 991,- p.p. ■—■ ' >mcl.: vliegreis, hotel, ror.dreizen en excursies. mcl.: "Brazil Airpass", waarmee U naar 5 steden 3-daagse "package"; dezgn. "Esaki ta e Kos"
in Brazilië kunt vliegen. in het Manchebo Beach Hotel in ARUBA voor NAfl. 197,-p.p.—— ——- — mcl.: vliegreis, hotel, ontbijt, champagne, fruit-8 dagen COSTA RICA I 8 dagen cruise op de m/s 'VICTORIA' I mand, US$ 10.-aan casino chips en nog

p————— voor NAfl. 554,-P4>. voor NAfl 1.119%p.p. -^-Jï V6e' ">r- ,
voor NAfl. 872-ppT I 'nel-: vliegreis, hotel en stadstour. | | mcl.: cruise, hut en alle maaltijden. I 3-daagse "package"; de zgn. "Ban Bonaire" in Divi I
mcl. vliea'reis, hotel en autohuur | £,a">in90 Beach Resort, Bonaire Beach Hotel of
*) minimaal 2 personen Alle prijzen zijn gebaseerd op 2 personen Habitat voor NAfl. 186,- p.p. i ._. . . . . Pl- P ,-; nn. ..... ,' inéénho.eijjrofscheepshut H*^%XST^£_T. *"* '"°" BOLIVIA"' ' — mcl.: vliegreis, hotels, rondreizen en excursies

f Wf-\ W \ B^^f^^ __\^^_- tfÊo^__^^_K W_Wm __& ÉF'^-iW _W__f*^. *) De Galapagos eilanden; de eilanden met zijn bijzondere die-
I 1 \__o*__\W W kW ■ ■ __T ___W_\ MkW __________ M ren die zon 9rote rol sPee|den in Darwin's evolutie theorieI ’ 11 B M MM M M m __T_\\mM __^^^_ li9gen in de Stil le oc?aan op opveer 1000 km ten westen\ ■ ■ ■ AT m m I LI i van Equador. Ook hier naar toe kan Maduro Travel reizen

~_ m m " organiseren.
HET begin van een ideale vakantie !
" ' ■

MM__\
NIEUWE ADMINISTRATIEVE OPLEIDINGEN

L.O. HANDELSKENNIS
Voor de laatste maal zal in maart 1990 het examen L.o.Handelskennis worden afgenomen.
Aanvang cursus: eind augustus.
Inschrijving: woensdag 29 juni 18.30-21.00 uur.Plaats: dr W.J. Goslingascnool, Van Leeuwenhoekstraat.

[gil la [___ RmarilL

GESLOTEN
wegens inventaris 28 en 29 juni

V
Voor al Uw electra-, loodgieters-

en airco-werkzaamheden

Jowar Technical Services N.V.
Valkenweg 12 - Julianadorp

Telefoon 80434

Inaugustus van dit jaarvervolgen wedeoplei-
dingen
ENGELS L.O. en ENGELS M.0.-A
Voor inlichtingen gelieve te bellen: 673806

74965
76472

Vereiste vooropleiding: HAVO - VWO - HBS - MMS -
GYMNASIUM- MULO- ofeengelijkwaardigeopleiding.

OMWISSELING WATERMETER
Het omwisselinjgsprogramma van onze watermeters omvat in deweek van 27 junrt/m 1 juli1988 devolgende wijken:
Ledaweg " Vetter ■ Noord Zapateer " Oost Jongbloed ■

Jongbloeden Kaya Pachi JanBakhuis.
KODELA verzoekt alleverbruikers om zoweldestand vóór als na demeteromwisselingte noteren,om eventuelecontroletevergemakke-

= 9ïKODELA^



AGENDA BONAIRE

POLITIE: 8000"RANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845«OSPITAAL: 8900

LANDFILLteLagoen: maandagt/mvrijdag»an 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
UUf;zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
bandag en donderdag van 14.00-18.00""r; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/,14-W>-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
openingstijden voor lezers)
*°ensdagvan 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
«"getekende stukken 15.45 uur; gewone
sakken 16.30uur.
SERVICECLUBS£'*anis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
y°ns: informatie E. Felipa, teh:8546/8238.
"ound Table: elke tweede maandag -
""urtcentrumTerra Corra."Otay: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

I^STUURSKANTOOR EN BEVOLKING:"■"OO-l 2.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

[J!UaEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
"jeivan gelieve contactop tenemen metde

"**Rudy Bedacht, NoordNikiboko 194.

pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Slopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
,6r<lagvan 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-

Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00 uur te
nincor,

KpKOUSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-"aireaanse schelpen en koraal; open van
2!ns<Jag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -NikibokoZuid 3.
LVV: openingstijden slachthuis maan-
*>9l/ mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--]°oo uur en donderdagen vrijdag van
"0-00-11.00/11.30-14.30 uur.

rt"** BernarduskerkKralendijk:
79elijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00Uur.
Jj^romotokerkAntriol:
J*9elijks 19.30uur; zondag09.00en 18.00

r?dovicurkerk Rincon:lelijks, ookzondag, 19.30uur.
doorgeven

J?° mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Asuncion geeft
Vrijgeleide voor
asiel-verzoekers

ASUNCION — De regeringvan Paraguay heeft een vrij-
heide toegestaan aan een

kapitein en eenPoliticus die hun heil hadden
stezocht in de ambassade van
Colombia in Asuncion.De vroegere leger- officier Na-
j^jeonOrtigoza en deoppositie-
P°liticus HermesRafael Saguier
JÜIUien alsgevolgvanditbesluit

verlaten voorhun■ ?jsnaarColombiawaarhen po-
"«ek asiel wacht. Sinds 25

zaten zij in de Colombi-
j^seambassade maar derege-
A^g van president generaal
l^fredoStroessner weigerdehen

s,^jgeleide tegaranderen.
d ue ex-kapitein kwam verle-
e*njaarvrij na het uitzitten van
f^ ngevangenis- strafvan25 jaar, egens moord, welke gepleegd
o?u zijn tijdens een poging
J*oessner een pootje te lichten.a 2ijn vrijlatingkreeg hij hui-

opgelegd.

TOELICHTING
In de toelichting bij de aan de

raad gestuurde begroting zegt
hetBC datmen met de invoering
van de economische en functio-

neleclassificatie een grondigeen
consequent doorgevoerde split-
sing van de uitgaven en in-
komsten heeft gemaakt. Deze
twee posten zijn dan ookzeer ge-
specificeerd, waardoorer vrijwel
geen nadere toelichting is ver-
eist. Het BC maakt echter wel
een uitzondering voor de kapi-
taaldienst.

Voor het komende begro-
tingsjaar laten de inkomsten
zich moeilijk voorspellen aldus
het BC in de toelichting. Zeker
wanneer dit in het jaarvooraf-
gaande aan de begroting moet
gebeuren.Er is welrekening ge-
houden met de uitvoering van
ontwikkelingsprojecten, waar
door hetBC een kentering wordt
verwachtin deeconomische situ-
atie. De totale uitgaven voor
1989 worden door het BC ge-
raamd op 32miljoengulden. Vol-

gens het BC zaklitbedragbijeen
moetenkomen door een bijdrage
van achttien miljoen gulden uit
het Solidariteitsfonds,terwijl de
eilandelijke overheid danzelfde
resterende veertien miljoen zal
opbrengen.

Maandag en dinsdag open voorpubliek
Freewinds eerste cruiseschip
dat op Bonaire overnacht

KRALENDIJK — Vandaag
en dinsdag zal het voor be-
langstellenden mogelijkzijn een
kijkje te nemen op het crui-
seschip Freewinds. Dit schip
heeft voor Curacao en Bonaire
een bijzonderebetekenis. OpCu-
ragao namelijk is het schip volle-
dig gerenoveerd en wel op een
uitzonderlijke manier, terwijl
hetvoor Bonaire heteerste schip
is, dateen nachtverblijft na aan-
komst. De Freewind zal voorlo-
pig tussen de drie Beneden-
windse eilanden varen. Gezag-
voerder Mike Napier vertrouw-
de deAmigoe toe, datvermoede-
lijkookSintMaartenin hetcrui-
se—schema opgenomen zal
worden.

Voor degenen die een kijkje
zullen nemen aan boord van het
wel erg mooi gerestaureerde
schip is enige informatie wel op
zijn plaats. De Freewinds is ei-
gendom van de Majestic Cruise
Lines en de naam Freewinds
werd gekozen door mensen uit
het Caribisch gebied. Freewinds
heeft betrekking op "Wind is
Free" en is een zeemansuitdruk-
king voor een wind in de vaar-
richting. Het schip is niet nieuw

gebouwd, maar een renovatie ~van de vroegere Bohemen die in
1968 werd gebouwd op de
scheepswerven van de Wartsila
in Finland. Daar werd ook de
Royal Princess gebouwd. Hoe-
wel het schip in eerste instantie
werd gebouwdom dienstenteon-
derhouden in het Noordzeege-
bied, blijkt het toch ook een uit-
stekende dienst tekunnen verle-
nen in het warme en zonovergo-
ten Caribisch gebied. Sedert
1986vaart hetschip onderAntil-
liaanse vlag. Geen goedkope
vlag zoals bijvoorbeeld dePana-
mese, maar evenmin vallende
onder landen als Nederland en
Amerika, waar de eisen voor de
maatschappijen aanzienlijk
duurder uitkomen.Van 1968 tot
1986voer hetschip onderAmeri-
kaanse vlag en was eigendom
vandeCommodoreCruiseLines.

Hoewel eigenlijk op Bonaire
de mening opgeld heeft gedaan
dat het schip een religieuze
grondslag heeft — evenals bij-
voorbeeld hetboekenschip Logos— is dat niet juist. Bemanning
noch schip wordt ingezet voor
missiedoeleinden, hoewel er wel
een religieuze achtergrond is
voor diegenen diereis, toerisme
en studiewillen combineren. De
passagiers zullen in het alge-
meen alkomstig zijn van zeshon-
derd aangesloten kerkelijke
groependie in verschillende lan-
den actief zijn, zoals Engeland,
Italië, Denemarken, Nederland,
Frankrijk, Australië en Ameri-
ka. Debemanningblijkt even in-
ternationaal aangesteld als de
passagiers. Gezagvoerder Mike
Napier is geboren Amerikaan,
maar zijn eerste officier is Hel-
mut Steiner uit Duitsland.
Scheepsarts dr. Julie Powiesnik
riiag misschien een Poolse naamhebben, maar haar studies wer-
denbeëindigd aan deKings Col-
lege Hospital in Londen. Aan
boord istrouwens ook een uitNe-derland afkomstige officier.

Voor de statistici nog enkele
cijfers van het schip. De totale
lengte van de Freewinds is 134
meter en de snelheid van het
schip achttien knopen. Aan
boord zijn acht dekken met twee
eetzalen, twee liften en een
zwembad. Aan passagiers kun-

nen meegenomen worden 400
betalende gasten, terwijl de be-
manningbestaatuit225koppen.
Het schip wordt voortgestuwd
door twee Sulzer dieselmotoren
van elk 7000 HP. Tenslotte zij
vermeld, dathetschip620.000 li-
ter olie kan bunkeren voor de
twee grote motoren maar daar-
naastvoor debeide hulpmotoren
ook nog eens 168.000 liter kan
innemen. Voor de passagiers is
er 630.000 liter water beschik-
baar.

'Freewinds' in volle zee

BEHANDELING BEGROTING BEGONNEN
Tekort aanzienlijk minder dan voorheen
Bonaire komt op begroting
achttien miljoen tekort

KRALENDIJK —Vanmorgenomnegen uur is dever-
gadering van de eilandsraad begonnen. Behalve een
tweetal hamerstukken over het verlenen van erfpacht
opbijzondere voorwaarden, zal als laatste puntbehan-
deld worden de begroting voor het jaar 1989. Daar is in
feite wat haast mee, aangezien het BC gehouden is deze
jaarbegrotingvoor de eerste van dekomende maand in
te dienen bij de staten. Afgelopen week hebben de
raadsleden zich over devoorgestelde begrotingkunnen
buigen.
Gewoonlijk wordt de begro-

ting voor het komende jaaral in
mei aan deraadsleden gestuurd,
maar dit jaarwas hetvooral voor
deoppositie eenhaastje rep jeom
op een gedegenmanier kennis te
nemen van de begroting voor
1989. Naar deAmigoe heeftver-
nomen moet ervoor hetkomende
jaarrekening gehouden worden
met eentekort vanrond achttien
miljoen gulden; overigens aan-
zienlijk minder danvoorafgaan-
de jaren. Evenals vroeger de

Landsbijdrage, zal Bonaire nu
ookweerkunnen rekenen op een
bijdrage van 14,8 miljoen. Dit
maal echter afkomstig uit het
Solidariteitsfonds, dat zoals be-
kend een pot is waarin Aruba,
Curagao en Nederland hun bij-
dragenmoeten stoppen.

Nieuw uniform van sponsor gekregen

Vitesse mikt op sport-
en recreatie-centrum

KRALENDIJK — Donder-
dagmiddag organiseerde de
voetbalvereniging Vitesse
een cocktailparty om aan een
tweetal sponsors de gelegen-
heid te bieden de nieuw ge-
schonken uniformen te do-
pen. Tevens gafEüas Berna-
bela — een van de oprichters
van s.v. Vitesse — een uitleg
over het komende
sportcomplex. Het ligt in de
bedoeling daarvoor definan-
ciële medewerking te vragen
van Cede Antias.

Het sportcomplex en recrea-
tiecentrum van Vitesse is op pa-
pier alrond. Nietalleen dat trou-
wens, wantvolgens EliasBerna-
bela zijn er al verschillende
grondwerkzaamheden verricht.
Hetbouwen van een hal echter
levertwelenigefinanciële moei-
lijkheden op,vooral daarBerna-
bela aan een benodigd bedrag
vanrond dehonderdduizendgul-
den denkt. De vereniging kandaar zelf een kwart voor bij-
eenbrengen, hetgeen zoals be-
kend volgens de voorwaarden
van de Cede Antias genoeg zal
zijn. De overige vijfenzeventig
duizend gulden zullen derhalve
via de Bonaireaanse voorzitter
van Cede Antias Raymundo Sa-
leh verkregenkunnen worden.

Tijdens de Cocktailparty at-
tendeerde Elias Bernabela erop,
dathet plan voor het recreatie-

centrum lang niet nieuw is. Se-
dert 1983 werken wij daar al
naar toe, aldus de Vitesse prae-
ses. Sedert 1985wordt er ook in-derdaadgewerkt:Detennisbaan
bijvoorbeeld is al gelegd en deze
sport kan dan ook al beoefend
worden. Verder zullen er facili-
teiten komen voor volleybal,
basketbal terwijl er voor detoeschouwers gezorgd wordtdooreentribune in hetrecreatie-plan op te nemen.

UNIFORMEN
* Een uiterstbelangrijk ini-tiatief dus van Vitesse, dat
weliswaar voornamelijk be-kendheid heeft gekregen alsvoetbalvereniging, maar ookde andere sportmogelijkhe-
den niet uit het oog verliest.
Donderdagavond echter was
voor de voetballerij wel erg
belangrijk, want de juniore-
nafdeling van Vitesse kreeg
de nieuwe uniformen aange-boden doorBoorbedrijf Sint
Jago,terwijlvoor desenioren
enuitstekend vervaardigd(in
Portugal, red ) tenu beschik-
baar werd gesteld door het
aannemersbedrijf Bejolha
N.V. van Hans van Ham.

Na het officiële gedeelte,
datbijgewoondwerd doorve-
le belangstellenden was er
nog alle gelegenheid om op
een sportieve manier van ge-
dachtente wisselen.

Vervolg op wereldconferentie
Vier werk-commissies
vrouwen-ontwikkeling

WILLEMSTAD — De FUN-
DASHON CENTRO DI DAMA
heeft vier commissies in het le-
ven geroepen. De commissies
zijn gevormdrond devier priori-
teitspunten, die tijdens de VN
wereld Vrouwenconferentie,
Nairobi 1985 door de vertegen-
woordigersvan Afrika, Azië, La-
tijns—Amerika, Europa, hetCa-
ricisch gebied en de Verenigde
Saten, zijn aangenomen.

De vier prioriteitspunten zijn:
- Meer macht voor devrouw om
zelfbeslissingente nemen;
- Verantwoordelijke gezinsplan-
ning en ontwikkeling van de
vrouw;- Meer economische zelfstandig-
heid voor devrouw;- Bestrijding van geweld tegen
vrouwen.

De verwezenlijking van de
Commissie heeft lang geduurd.
Gedurende één jaar(vanaf juni
1987) heeft het bestuur van de
FUNDASHON SENTRO DI
DAMA (Centrum voor Vorming
enOntwikkelingvandeVrouw),
in samenwerking met het Stee-
ring Committee, onder leiding
van dr. Stella Pieters Kweers,
vijf seminars en een miniconfe-

rentie rond de prioriteitspunten
georganiseerd.

Dè punten zijn grondig bedis-
cussieerd met vertegenwoor-
digsters van georganiseerde
vrouwengroepen, met individu-
ele groepen en met be-
roepskrachten op het sociaal,
ekonomisch, politiek, cultureel,
juridisch, educatief en admini-
stratiefvlak.

De prioriteitspunten zijn ook
met de vertegenwoordigsters
van vrouwen—ontwikke-
lingswerk van Aruba, Bonaire,
St. Maarten, Sabaen St.Eustati-
us, besproken.

Het werk van de commissie isuitgewerkt in het Post—Nairobi
Aktie Plan, datrichtlijnen geeft
omdevrouwen—problemen in alhun aspecten aan te pakken.

Het plan zal op korte termijn
(1988), middelange termijn
(1992-1995) en lange termijn
(1996—2000) uitgevoerd
worden.

Hetplan bestaat uit informa-
tie en concrete acties."De helebevolking en de overheid zullen
over het Plan ingelicht worden-Waarom? Omdat het uitvoeren

van het Plan een samenspel
moet worden tussen de bevol-
king en deoverheid, waarbij bel-
denopeigenterrein eenstuk ver-
antwoordelijkheid zullen dra>
fen voor problemen, die te m4-en hebben met deontwikkeling
van onze gemeenschap". Aldus
eenpersbericht.

KRALENDIJK — De direk-
teur van het aannemersbedrijf
N.V. Hans van Ham doopt de
nieuwe shirts die het bedrijf ge-
schonken heeft aan Vitesse. Voor

de eerste maal is besloten om de
firmanaam van de sponsorop deborst te laten afdrukken. Voor-heengebeurde datop derugzijde.

Updefotorechts Vanham, diedi
in Portugal vervaardigde voei*
baltenus doopt met in Portugal
gedoopte wijn.

Cacao-productie
op record hoogte

LONDEN — De totale ca-
cao- productie over de hele
wereld in de periode 1987 tot88zal waarschijnlijk voor het
eerst de twee miljoen metrie-ke ton te boven gaan.Zovoor-spelt het bedrijf Gill andDuffus.

Dit betekent dat de productie
groter is dan de vraag naar ca-
cao, hoewel deze overigens ook
een record- hoogte bereikte. De-
ze grote vraag is het gevolg van
de lage prijzen zodat de chocola-
de- industrie flink heeft ingesla-
gen. Men voorspelt een stijging
van de consumptie tot 1,9 mil-joenton.

AGENCIA %JISL^FUNERARIA
EL SENORIAL "V. Brakellaan No. 3 -Tel.: 73648

DANKBETUIGING § |B
DE FAMILIE VAN WIJLEN M

Augusta Johanita
Simon-Blanken

dankt hierbij allen die belangstelling hebben getoond bij het overlijden en de
begrafenis; tevens degenen die telegrammen, kransen of bloemen hebben ge-
stuurd.
Uwbelangstelling wasvoor ons een grotetroost.
Er zullen drie heilige missen worden gehoudenom6 uur n.m. bij Alverna
(Habaai) op dedagendinsdag 28, woensdag 29en donderdag30 juni,en een
mis bij Janwé op zondag3 juliom8.30 uur 's .morgens.

KRALENDIJK - Tijdens de
fl|cie/e overdracht van degene-

(Tvv voor Trans worldRadio* "fl.) die een bedrag van
dollar ver-

«"e, overhandigde de stichterr,an het religieuze station Dr.
fgulE.FreedPhD aan de'^drnanagerGeorge Cooper een
duPmetdenamenvandegenen
l* financieel bijgedragen heb-n- Op defoto links dr. Freed,
lichts stationmanager Georgehooper.

Koersen Centrale Bank
■■■■'■■!—^ i i a-^mmm__m_________-___m_m_m_mm-_M-__m

NOTERINGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLENGELDIG OP MAANDAG 27 JUNII9BBEN TOT NADER
ORDER:

USDOUAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.445 1.465 1.485
PNDST€RUNG 2.95 3.005 3.065
N€DGLD 85.73 86.45 87.25
BOUVfIR — — —ZW FRANCS 117.04 117.76 118.56
FRFRRNG 27.59 28.69 29.39

!DUITS€MfIRK 96.75 97.47 98.27
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 0.99 1.29 1.35
RR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 27 JUNI
1988 EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGRTI€L€NING€N P6R 85/89 98.71
13 % OBUGRTI€L€NING€NP6R 86/90 103.63
12 % OBUGRTI€L€NING€N P€R 88/92 102.88
10.5 % OBUGRTI€L€NING€NP€RI9BB 99.97
10.25 % OBUGRTI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.76
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.78%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

V ____,_' !
l^fl^MniHO INDUSTRIAL DE UjEnuiJElfl

-É £v 9 maakt de wisselkoersbekend

' tnimr* van deBa LI VAR, geldigtot
DINSDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque , _,
4.60 4.80 5.80

MflflNDflG 27 JUNI 1988 AMIGOE

CopacabanA
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VAKANTIEPLAN
HANDVAARDIGHEID

kinderen van 6-9 jaar.

Inschrijving Vm 1 juli1988

Kas di Arte Körsou
Breedestraat 126Otrabanda

Tel. 624516

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend daterop2B juni1988van
07.00 uur tot 13.20uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op de schietbaan Hato.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uitdekust.

f 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 -15augustus.
Totalekosten ’.130.-

LEM&ISI
De Castro Building 12-14

bel 612640 tussen4- 8 uur. _/

; looking for ;£WSfca Quality
jl Optical

< The latestfashion in <|
FRAMES and * >SUNGLASSES |

ij at convenient prices. ,
Respeté bo

Bandera
Nos bandera

nasional meresé tur
rèspèt.

Noportrafékonku
: ta. Un die reglanan

ta: Notapermiti uza
bandera komo

dekorashon.
I ta apsolutamente

I inakseptabel pa
,^J[... uz'epa hat':propa-

skibi-^~r__J>t P'ntóriba dje..
__m* Ptr^l Körsou:

i vn pueblo
i==^2~ '|—"-"-' vn bandera
l__ __Z_-__Z_AWÈ_\m

\fm2(^cirednci wim 1
\\_i _i Dokweg z/n, achter MaduroPlaza-Curacao, N.A. I
1^ Te1.:76156 - Fax7ol4l. xrcpOßT

IMTFGRATED CONSOLIDATED TRANSPORI
j "^s^CESAKOUNDTHF WORLD |

(fIVIUSKUS j " „^ ,„iiinp i»j
Erieweg 28 F" iJÈÈZeelandia . I flfff

KENWOOD
MAJOR (C_^--—

f , ONTVANGEN "*\ 30<fc KORTINGLange broeken
mooiepastel- op nachthemden, pijama's enen felle kleuren. baby dolls.
Ook ceintuurs Hele en halve onderjurken.

m^SiAJLdtt La Indiana
*-* VA Boutique ■ Hendrikplein 11V Mahaai Minimall -Tel.74832 v <

INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING
EN OPLEIDING

Salonbehandelingen: — acné behandeling— gezichtsbehandeling— lichaams massage/behandeling— harsen
éjgsSÈ*^ — verven

iJrtV-^ öl! — Kwik Slim '14^'jv} —m" ''ft
*hs£jig» — elek. apparatuur— aromatherapie.

Voorverdere informatie: Mariniersweg 11A ■Tel.: 73747.

CITCO BANK ANTILLES N.V.
zoekt op korte termijn voor een van haar direktie-
leden een:

ONGEMEUBILEERD
WOONHUIS

met 3 of 4 slaapkamers
in een goedebuurt, b.v. Mahaai,

Rooi CatootjeofDamacor.
Aanbiedingen voorzien van prijs, kunt U richten
via de Afdeling "CustomerDesk", of via
telefoon 370388 - toestel 218.

BETONCENTRALE
TOMCO N.V. a
Tel. 674673 - 672204 \

Voor:
Funderingen vloer- en

ringbalken.
Ook voor verkoop van:
Blokken, zand en grint.

GEZOCHT
Huis
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