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Nieuws in vogelvlucht
PEKING — Bij noodweer in de

ihinese provincie Sichuanzijn65 do-
en gevallenen 1420 gewonden.Bij
tonnen in heelChina kwamen 305
lensen om. Het noodweer bestond
lit hevige stormen en overstro-
mingen.

*****BAYRUT — Bij felle gevechten
lissen voor- en tegenstanders van
'LO- leiderArafat in hetPalestijnse
'luchtelingen- kamp Borj Al-Baraj-
lehvielenmaandag6dodenen 47 ge-
tonden, vooral vrouwen en kinde-
en. Onder de gedoden zijn strijders
'anArafats Fatah. Deze heeft de lei-
Üng over ditkamp.

*****MOSKOU— HetCentrale comité
'an de SU- Communistische partij

_nt eindjuliinplenairezitting bij-
ten. HiertoebesloothetPolitburo tij-
lens een vergadering welke gewijd
►as aan deresultatenvan deonlangs
fehoudenpartij- conferentie.Het CC
taat besluiten nemen over "prac-
ische maatregelen" ter uitwerking
'an de op dezeconferentie aangeno-
men voorstellen. De resoluties van
>et congres zijn gepubliceerd. De
toogste voorrangmoeten krijgen de
hervorming van het politieke sys-
leemen hetscheppenvan wettelijke
. ranties voor zaken als bepaalde
fcensen- rechten. De partij moet ook
borden gestroomlijnd.

*****BAYRUT — De geestelijke Hez-
tollah- leider (pro- Iran) Husayn
fadlallah heeft verzekerd dat er
teen wraak op de 15 Westerse gijze-
kars onderwie9Amerikanenwordt
Leiomen wegens het neerschieten
ItodeAirbusdoordeVS.Hijnoemde
'lit wel een "barbaarse en gemene

.ad". De 16 Westelijke gijzelaars
borden hoogstwaarschijnlijk door
Hezbollah- strijders in zuid- Bayrut
Vastgehouden. Commandant Will
Rogers IB van de Vincenneszei dat, ij de last van deze opdracht- het
Neerschietenvan hettoestel dateen
Airbus bleek te zijn, zijn hele leven
tel moetenmeedragen.

*****
TEHERAN — Iranair- directeur

Reza MajidiontkendedatzijnAirbus
vanzijnkoers isafgeweken.Hijvloog
precies inhet middenvan de voorge-
schreven 20 mijl brede corridor. De. S- kruiser heeft ook niet ge-
waarschuwd want dat zou danzijn
opgevangen door de verkeerstoren
'vanBandar Abbas, zeihij.Iranhoopt
dat internationale luchtvaart- ex-
perts hetongevalkomenbestuderen.

*****
AMSTERDAM — De doll_ s_eß

maandaglichtin Europa. InAmster-
dam was de slotkoers 2,0590 gulden
itegen 2,0505 vrijdag- middag. Hij
iZakte vanmorgen wat weg naar een
middenkoers van 2,0525 gld. De
marktwasrustig,mede ivmvrijedag
in deVS.Voor de5e maal inkorte tijd
VerhoogdeLonden derente met 0,5
Jprocenttotlo%.

Toestand gezaghebber
kritiek

WILLEMSTAD -De toe-
stand van gezaghebberRo-
nald Casseres is zeerkritiek.
Vlak voor het sluiten van de
krant, werd door directeur
Asjes van het Sint Elisabeth
Hospitaal bevestigd datde si-
tuatie sinds vanochtend
plotseling verergerd is. Le-
vensgevaar wordt niet uitge-
sloten.

Gistermiddag heeft de ge-
zaghebber zijn derde operatie
ondergaan. Vanmorgen zijn
er evenwel wederom compli-
caties opgetreden. De gezag-
hebber is in het ziekenhuis
opgenomen voor een blinde-
darm-operatie. De behande-
lend chirurg is dr. G.J.E. Lo-
A-Njoe.

Sinds zaterdagochtend is
de situatie alzeer ernstig: de
gezaghebber is buiten be-
wustzijn en ligt in de Intensi-
ve Care afdeling van het Sint
Elisabeth Hospitaal. Conti-
nuezijner vijfartsen met hem
bezig.

Premier Maria Liberia Pe-
ters en waarnemend gezag-
hebber Elmer Wilsoe zijn
rond het middaguur naar het
ziekenhuis gegaan in ver-
band met dekritieke situatie.
Zij verlieten daarvoor de re-
ceptie van de Venezolaanse
Consul.

ROUWDAG
AyatollahHosseinAli Mon ta-

zeri, degedoodverfdetoekomsti-
ge opvolger van de Iraanse
geestelijk leider, ayatollahKho-
meini, riep de Islamieten in de
hele wereld optegen deVS op te
staan. MontazerivroegKhomei-
ni de Islamitische "verzetscellen
binnen en buiten het land"
opdracht te geven plannen op te
stellen voor aanvallen op "poli-
tieke, economische en militaire
centra van de VS". Iran nam
maandag een dagvannationale
rouw in acht.

Volgens de Amerikaanse
regering zag dekruiser de Air-
bus tijdens een confrontatie met
Iraanse kanonneerboten in de
Straatvan Hormuz per vergis-
sing aan voor een Iraans ge-
vechtsvliegtuig. De Amerikaan-
se ambassades in de hele wereld
wareninstaatvanverhoogdepa-
raatheidgebrachtmethetoogop
mogelijke aanslagen. In Madrid
ontplofte bij de Amerikaanse
ambassade eenbommetje.De ex-
plosie veroorzaakte vrijwel geen
schade en er vielen geen
slachtoffers. Het wasmet duide-
lijk ofdeaanslag samenhingmet
.hetneerschietenvanhetlraanse
toestel. _

President Ronald Reagan ver-

wierp iedere vergelijking met
het neerschieten van een Zuid-
koreaans (KAL) verkeersvlieg-
tuig, dat in september 1983bo-
ven Sovjet- grondgebied werd
neergehaald. Volgens Reagan
moest de Amerikaanse kruiser
afgaanop eenradarbeeld, terwijl
Sovjet-gevechts- vliegtuigen de
Zuidkoreaanse Boeing hadden
geïdentificeerd voor het werd
neergeschoten.

De Sovjetuniereageerde inge-
houden op het neerschieten van
het Iraanse toestel. Het officiële
Sovjet- nieuwsagentschap, Tass,
zei dathet incident het gevolg is
van de "ongehoorde escalatie
van de Amerikaanse aanwezig-
heid in de Golf waardoor een ex-
plosieve situatie is ontstaan".
Volgens Tass toont de gebeurte-
nisnogeens denoodzaak aanvan
het terugtrekken van de Ameri-
kaanse vloot uit de Golf. In
plaats van de Amerikaanse ma-
rine zou daneen vloot onder de
vlag van de Verenigde Naties
dan debewakingvan deinterna-
tionale scheepvaart- routes inde
Golfop zich moeten nemen.

MASSAMOORD
Een Sovjetrussische radio-

commentatorheeftmaandaghet
neerschieten van de Airbus van
Iran Air door een Amerikaans
marinevaartuig omschreven als
"weioverwegen massamoord".Hij wees de Amerikaanse ver-
klaring, dat het gaat omeen tra-
gisch ongeval van de hand. "Ik
ben er van overtuigd, dat het
gaatom eenweloverwogen mas-
samoord inkoelen bloede", aldus
de commentator Aleksander Po-godin. "De Amerikaanse pogin-gen de tragedie te minimalise-ren door uitgebreide verklarin-gen van leedwezen met de fami-
lieledenvan dedoden entebewe-ren, dat het gaat om een betreu-renswaardig ongeval, zijn zin-

Ook Tass wees vergelijkingentussen het incident opzondag en
het neerschieten van een Zuid-koreaans verkeersvliegtuig doorboyjetrussische gevechts- vlieg-tUIgÜ. 1983van dehand. Toen ging het om een

vliegtuig, dat het Sovjet-
luchtruim was ingestuurd om te
spioneren en gedurende lange
tijd boven het grondgebied van
deSovjetunievloogondanksver-
scheidene waarschuwingen.

PEREZ DE CUELLAR
De secretaris- generaalvan de

Verenigde Naties, JavierPérez
de Cuellar, sprak maandag zijn
veroordeling uit over het

neerschieten van het toestel,
waarvan hij zei datheteen "tra-
gische vergissing" leek. Hijriep
allepartijen op tot degrootst mo-
gelijke terughoudendheid. En-
kele uren eerder had de Iraanse
minister van Buitenlandse Za-
ken, Ali AkbarVelayati, de VN-
chefgevraagd de Verenigde Sta-
ten "ondubbelzinnig" te veroor-
delen wegens het neerschieten
van het toestel.

Voornamelijk campesinos

Bij massamoorden
Colombia 28 doden

BOGOTA - Bij massa-moorden in Colombia zyn in
de afgelopen dagen 28 dodengevallen. In de buurt van de
stadGranadakwamen op de-
ze manier zeventien mensenom terwijl erbij Otanche elf
doden vielen bij een aanslagopeenmetarbeiders volgela-
den wagen terwijl er daarbijvijf gewondenvielen.

By Granada dat op 130 kilo-meterten oostenvan Bogota ligtdeed zich de zesde massamoord
van dit jaar voor in Colombia.Negen mannen, zeven vrouwenen een kind werden het slachof-ferhiervan Hetkindoverleed in
het ziekenhuis dat het nog le-vend bereikte. Het waren voor-namelijk campesinos dieslachtoffer werden van deze ac-

tic, mensen diewerkzaam zijnin
de landbouw en de veeteelt. Zij
werden verrast aan dekant vandeRio Arianwaarmen hen doodschoot. Men heeft geen idee wiede daderszijn.

OP WEG WERK
bij de zevende massamoord in

deprovincie Boyacakwamen elf
campesinos om en raakten er
vier gewond. De vrachtwagenwaaropzij zaten werd door onbe-kend gebleven mannen bescho-
tenterwijl zij op wegwaren naar
hun werk in de omgeving vanOtanche.

Deze massamoorden moeten
volgens waarnemers wordentoegeschreven aanrechtse dood-seskaders, die hierbij handelennamens de drugsmafia e__f de
rijke veeboeren in het gebied.

Het zou hierbij gaan om wraak-
acties tegen de linkse guerrilla
die aan de grond- bezitters een
"oorlogs- heffing" oplegt. Beta-
len zij deze "belasting" dan hoe-
venzijnietbangtezijnvoor guer-
rilla- acties.De drugsmafiaen de
rijke veeboeren zijn deze heffing
beu.

Volgens een andere lezing zou
het gaanom actiestegen mensen
van wie men aanneemt datzij de
linkse partij Union Patriotica
(UP) goedgezindzijn. Dezepartij
is een fusie van de Communis-
tischepartij met deFARC- guer-
rilla. Van deze UPzijnal tiental-
lenvoormannen in de laatste ja-
ren vermoord, onder wie hun
congresleden, burgemeesters en
regionale afgevaardigden. Bij
massamoorden zijn dit jaar alzon 230mensen omgekomen.

VEROORDELING DOOR VN-SECRETARIS
Washington en Tass: neerschietenKAL-vliegtuig lag heel anders

Iraanse leiding wil
oorlog tegen Amerika

WASHINGTON/DUBAYY-De Iraanse geestelijk lei-
der, ayatollah Ruhollah Khomeini, heeft de Iraanse be-
volking maandag opgeroepen tot een oorlog tegen de
Verenigde Staten alsvergelding voor het neerschieten
van een Iraans verkeersvliegtuig met 290 mensen aan
boord. "Wij moetenals allennaardefrontlinies spoeden
voor een complete oorlog tegen de VS en hun surroga-
ten", zeiKhomeini. Iraanse schepen zochten maandag
nog steedsnaar slachtoffersuit het toestel, datzondag
door deAmerikaansekruiser 'Vincennes'boven deGolf
werdneergeschoten. VolgensRadio Teheranzijn inmid-
dels zeker 168lijken geborgen.

Eerder opdedaghadde Iraan-
se president, Ali Khamenei, de
Amerikaanseregering en presi-
dent Reagan in een boodschap,
die voor Radio Teheran werd
voorgelezen, tot "misdadigersd
en moordenaars" bestempeld.
Hijnoemde hetneerschietenvan
deIraanseAirbuseen "wrede en
gewetenloze misdaad". In een
commentaarkondigde Radio Te-
heran aan dat deramp "zal wor-
den vergolden in dezelfde met
bloed besmeurde luchtboven de
Perzische Golf.

AVENSA-TOESTEL
Zaterdagmiddag werd in alle-

rijl een vliegtuig geleasd van
Avensa dat devluchten van het
uitgevallen toestel overnam.
Daardoor konden de internatio-

nalevluchten vanafzondagweer
gewoon doorgaan. De DC-9-80
werd naar Miami overgebracht
voor reparatie en de ver-
wachting is dat het toestel van-
daag ofmorgengereed is. Totdie
tijd heeft de ALM beschikking
overhetAvensa-toestel inclusief
het cockpit en cabine-personeel.

De kosten van dereparatie
vanhettoestel en debijkomende
kosten zoals het leasen van het
Avensa- toestel, zullen voorals-
nog door de verzekering gedra-
gen worden. De ALM zal dit
evenwel declarerenbij de maat-
schappij vandevuilniswagendie
tegen hettoestel is opgereden.

Tot overmaat vanramp kreeg
een Fokker Fairchild zondag te
kampen met technische proble-
men. Het benodigde onderdeel
wasnog nietvoorradigwaardoor
het toestel aan de grond moest
blijven. Dat veroorzaakte de no-
dige—lange — vertragingen op
interinsuïaire vluchten. Ui-
teindelijk heeft het geleasde
Avensa- toestel een aantal
vluchten tussen de eilanden uit-
gevoerd om de gedupeerde pas-
sagiers naar hun plaatsen van
bestemming te brengen.

Bij de Amigoe kwamen met
name over deze vertragingen
veel klachten binnen. De passa-
giers zouden niet volledig geïn-
formeerd zijn en hebben zonder
drankje of hapje tot diep in de
nacht op luchthavens moeten
wachten. De pr-functionaris Ro-
bin Visser reageerde vrij fel op
diekritiek. Hij wilde deklachten
niet bagataliseren maar er
wordt volgens Visser altijd met
man en macht door de ALM ge-
werkt om de problemen zo snel
mogelijk op te lossen. "We heb-
ben geenstandaard- oplossingen
klaar liggen. Datbetekent datde
informatie niet direct beschik-
baar is voor depassagiers", aldus
Visser.Een deelvan deklachten
is volgens hem vaak overdreven
omdatde—terecht—geïrriteer-
depassagiers er nog een schepje
bovenop doen.

Dit soort problemen is voor de
ALM ookmoeilijk tevoorkomen.
De luchtvaart- maatschappij be-
schiktweliswaar over een goede
vloot, maarkan zich niet de luxe
van een extra vliegtuig voor
noodgevallen veroorloven. Dat
betekent dat zodra er iets mis
gaat, problemen ontstaan.

Fregat 125km verwijderd vanplaats ramp

Italie herroept steun
VS-versie Airbus-drama

ROME—ltaliëheeftoffi-
cieelzijn steunaan deAme-
rikaanse versie van het
drama in de Golfvan Per-
zie grotendeels ingetrok-
ken en nader genuan-
ceerd. Die steun was ver-
leend door officieren van
een Italiaans fregat in het
Golf- gebied.

De generalestafvan deItali-
aanse marine heeft dinsdag
met nadruk verklaard dat de
Italiaanse officieren die
maandagzeiden deVS-lezing
van het neerschieten van de
Iraanse Airbus te steunen
slechts zeer weinig van het
hele incidenthebben kunnen
volgen. Het Italiaanse fregat
Esperobevond zichvolgens de

verklaring van vandaag op
125 km afstand van het ge-
beuren enkreeg op zijnradar-
schermen nooit'Toruikbare"
signalen te zien. Volgens de
stafving de Espero alleenra-
dio- signalen op waarin "een
schip van de Amerikaanse
marine op de militaire nood-
frequentie een onbekend na-
derend vliegtuig verzocht
zich te identificeren of van
koers te veranderen".

De Italiaanse pers had
maandag gemeld onder aan-
haling van officieren van de
Espero dat deze op deradar
hadden gezien dat de Iraanse
Airbus noch binnen de voor-
geschreven corridor noch op
de voorgeschreven hoogte
vloog.

Toestel aangereden door vuilniswagen

Veel problemen voor
ALM in weekeinde

WILLEMSTAD—Het afge-
lopen weekeinde was er weer
één metveel problemen voor
de nationale luchtvaart-
maatschappij ALM. In New
York werd zaterdag de DC-9-
-80 aangereden door een vuil-
niswagen zodat dit toestel
buiten bedrijf kwam en zon-
dag lieteen FokkerFairchild
het technisch afweten waar-
door de interinsulaire
vluchten ingedrangkwamen.

Een vuilniswagen reed op de
luchthaven van NewYorktegen
het#LM- toestel aan en veroor-
zaakte een groot gat onder de
deur.Daardoor washetonmoge-
lijk om met passagiers te vlie-

fen. Het toestel zou naar Sint
laarten gaan en vervolgens

naar Curasao. De gedupeerde
passagiers werden op andere
vluchten geboekt en een deel
moestin NewYork overnachten.

WILLEMSTAD - Curagao
krijgt een nieuw strandvan vijf-
duizendvierkante metererbij.De
eerstefase van hetstrand-project
bij Marie Pompoen is van start
gegaan.

Meer nieuws over het enkele
miljoenenguldens kostende pro-
ject, oppag.3.

(. Un bon beter di
BRANDY

ta te hasta bon pa bo salü.y

f ÖCurapo - Aruba (

f eenvoudigwegdebestej

Curaçao krijgt er nieuw strand bij



Mensen

Voor John Bundrick uit Lex-
ington, USA ligt het geld letter-
lijk voor het rapen. Hij won een
prijs en mochtzoveel BANKBIL-
JETTEN rapen als zn armen
konden dragen, hetresultaat
27.000 dollar na 98 seconden.

Op Aruba'is de nieuwe rechter
mr C.A.M. HEEREGRAVE (41)
aangekomen, die de opvolger
wordt van mr D. Roemers die
eind vorige week naar Neder-
land terugkeerde. De nieuwe

rechter begon in 1969 te werken
bij de sociale Diensten Directie
in Zutphen en werd in 1969 ge-
rechts Auditeur Raad van Be-
roep inArnhem. In 1982werd hij
plaatsvervangend voorzitter
van deRaad van Beroep, in 1984
fevolgd door zijn benoemingtot

antonrechter in Deventer en in
1985 plaatsvervangend rechter
in Zutphen. Bij aankomst op
Aruba werden hij en zijn gezin
welkom geheten doorrechter Mr

H. van der Griendt, Procureur
Generaal mr Florencio Wernet
en andere vertegenwoordigers
van Justitieen OM.

;(. % $: %

Studenten en scholieren diewis-
ten datzij ten onrechte een dub-
bele STUDIEBEURS ontvingen
of die na beëindiging van hun
studie nog studiefinanciering
hebben ontvangen worden aan-
gepakt. Andere studenten die te-
veel aan studiefinanciering heb-

ben maar die hunbereidheid tot
terugbetaling hebben getoond
door het storten van een groot
deel van de schuld, zullen soepe-
ler worden behandeld. In totaal
55.872 studenten en scholieren
krijgen uitstel van terugbeta-
ling van teveel uitgekeerde stu-
diebeurs. De uiterste betaalda-
tum is verschoven naar 31 au-
gustus 1988. Studenten die niet
betalen voor 31 augustus kun-
nen een deurwaarder ver-
wachten.

Het tijdschrift "Highest Magazi-
ne" moetop lastvan Staatssecre-
tarisKorte- van Hemelvoortaan
worden geweerduit debibliothe-
ken van gevangenissen en hui-
zen van bewaring. Het blad
maakt propaganda voorDRUGS
en datpast niet in hetbeleid van
de staatssecretaris, omhandel in
en gebruik van drugs in strafin-
richtingen terug te dringen. Het
tijdschrift jvordtgratis in de in-
richtingen gedistribueerd. Het
bevat onder andere advertenties
met namen en adressen waar
verdovende middelen kunnen
worden verkregen.

*****
De HAAGSE POLITIE heeft
maandag een 32- jarige Hage-
naar aangehouden. Deze zou iets
te maken hebben met de ontvoe-
ring van een 9- jarigHaags jon-
getje,waaraan vorige week vrij-
dageen eind kwam. Hetjongetje
werd op 9 juni bij zijn moeder
weggelokt en drie weken lang
verborgen gehouden - maargoed
verzorgd - ineen huisinArnhem.
Bij zijn bevrijding werd een 32-
-jarige Arnhemmer aangehou-
den. Volgens de politie zou de
jongen zijn vader schulden heb-
ben, enwas deontvoeringeen ac-
tie van schuldeisers.

*****Een huiseigenaar in Daman-
hour in de Nijldelta heeft gepro-
beerd ONGEWENSTE BEWO-
NERS weg te krijgen door mid-
delvanratten enkakkerlakken.
Het dagblad"Al Akhbar" in Cai-
ro berichtte zaterdag datdeman
in leegstaandeflats in zijn huis
huisvuil stortte om ongedierte
aan te trekken. De ongewenste
huurders, die intussen al hui-
daandoeningen hadden opgelo-
pen, gingen naar de politie. Er
waren vijf vrachtwagens nodig
om het vuil weg te brengen. De
huurders konden in hun gerei-
nigde huis blijvenzitten.

Bij de ARUBAANSE WEGEN-
BOUW waren Juan D. Werle-
man en Geronimo Petronillia
beiden een kwart eeuwin dienst.
Tijdens de viering in Cattle Ba-
ron werden de jubilarissen
hartelijk gehuldigd.

MICHAEL BROESTERHUI-
ZEN, zoon van Herman en Lies
Broesterhuizen, ontving on-
langs zijn bul als 'Bachelor in
Computer Science' welke hij be-
haalde aan de Universiteit van
Zuid Florida inTampa. Michael
Broesterhuizen is oud-leerling
van het Radulphus College en
studeerde daarnaaan deUniver-
siteitvan de Nederlandse Antil-
len aan de afdeling electro-
techniek. Ook op deuniversiteit
in Florida waar hij zijn studie
voortzette, koos Michael Broes-
terhuizen voor de 'Engineering'-
richting. Hij specialiseerde zich
daarbij incomputer-wetenschap
en volgde ook verschillende cur-
sussen in dierichting. Broester-
huizen behoorde tot debeste af-
gestudeerden van de universi-
teiten is als zodanig opgenomen
in de Dean's list of scholars for
excellent work. Michael is nog
steedswoonachtig in deVerenig-
de Staten maar heeft wel plan-
nen om terug te keren naar de
Nederlandse Antillen. Hij
streeftnaar eencarrière alscom-
puter- programmeur waarbij hij
zijn electro-technische
achtergrond ook kan gebruiken.

In Wageningen is een hoeveel-
heid VLOERBEDEKKING en
tapijten gestolen die was be-
werkt met dodelijk blauwzuur-
gas.Alsdetapijtenen devloerbe-
dekking ineenkleine afgesloten
ruimte worden uitgepakt, is de
hoeveelheid gas die vrijkomt
dodelijk.De inbraakwerd maan-
dagochtend ontdekt, maar
schijnt vorige week al gepleegd
te zijn. De tapijten werden door
een bedrijf behandeld met
blauwzuurgas ter bestrijding
van ongedierte. Na de behande-
lingwerden zij opgeslagen ineen
speciaal voor ongedierte-
bestrijding ontworpen container
van een verhuisbedrijf. De re-
chercheurs die met het onder-
zoek belast zijn, kunnen alleen
met gasmaskers op werken. Ue
bevolking wordt opgeroepen om
vooral geen tapijten aan de deur
te kopen. Zelfs een kleine con-
centratievan hetblauwzuurgas
leidt al tot ernstige ademha-
lingsstoornissen.

*****
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TomPoesende Pruikenmaker door Marten Toonder

2070—Toen TornPoes de stadbereikt had, stapte hjj een win-
kel in feestartikelen binnen. Na enig zoeken vond hy wat hij
zocht:een eenvoudigepruik vanvlas.Diebehoorde gebruikt te
worden bij een komische voordracht, maar Torn Poes dacht
helemaal niet aan een voordracht; hij had er andere plannen
mee.

Opgewekt verliet hij de winkel en sloeg de weg naar slot
Bommelstein weer in. Zodoende zag hij plotseling Joost, die
midden in een omloopje stond.

Hij haastte zich naderbij,enkreeg toen deheerDorknoperui
het oog. De ambtenaar eersteklasse zat op straat en wees met
een beschuldigende wijsvinger naar debediende.

"Deze woesteling heeft mij aangevallen", verklaarde hij op

strengetoon. "Hij sprongop mijafenrukte mijenigeharenuit!
Ik staer op, datdepolitie strengoptreedt. Waar moet hetheen
wanneer iedereen die teveel belasting moetbetalen ons deha-
ren gaat uittrekken? ledere ambtenaar zou kaalhoofdig
worden!"

"Nee, datgaat niet!" gaf commissaris Bulle Bas toe. Ikzal
proces-verbaal opmaken!" Hijvoegde de daadbij hetwoorden
schreefalleskeurig netjesop.En daarnaging hetoploopje van-
zelfuitelkaar.

Maar Joostkwam meteentevreden gelaat op TornPoes afen
toonde hem een plukje grauwe haren.

"Hetgingnieton debelastingen", fluisterdehij."Ikkrijg van
deheer Harewareen zangpruikje in ruil voor dit!"

TELECURAÇAO

DINSDAG: l6.3oOrapamucha; 17.00
MTV Musical; 18.00-Obra di man met
Loupe; 18.30Mirai Skucha; 18.45 Infor-
me deportivo metHectorRosario; 18.56
Tempu pa Dios; 19.05 Kushina di oro
met Saida Hernandez; 19.15 Showbiz,
19.30RVD-programma; 20.00 Notisiero
Tele-8; 21.00 Enkuentro met Paul de
Windt; 21.30 Tesoro diKórsou met Her-
manito:..Himnoi Bandera»; 22.00 We-
ga di NumberKórsou; 22.10 Hot Shots;
23.00 Sluiting.

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00Survival; 18.45 Informe deportivo
metHectorRosario; 18.56Tempupa Di-
os' 19 05 Dimenshon Artistiko met Ma-
ritzaen Richard; 20.00 NotisieroTele-8;
21.00Falcon Crest; 22.00 Wega di
NumberKórsou; 22.10Planeta 3; 23.00
Sluiting.
(wi.zieineen voorbehouden)

WegadiNumber
CURAÇAO

vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

CLUBHUIS JPF: 20.30 uur culturele show
met dezang-en dansgroep'Denku' uitSuri-
name - Weg naar Welgelegen.

TIENDA Dl LEY tot septembergesloten.

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16.00
uur iser vrij spreekuur.

PROTESTANTSE JEUGDVERENIGING
TAMARIJN: 09.00-12.00 uur muzie-
kochtendenvoor de jeugdvan 4-12 jaar.

*****

AGENDACURAÇAO

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

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/mvrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmedeop werkda-gen na 17.00 uur voor spoedgevallentel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de gehele daggesloten;na 17.00uurkunt u
de zustervan dewachtbellen: zuster Chap-
man, tel.: 370029, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleen
volgers afspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen WijkverplegingCuragao):Kantoor Rio
CanarioVGosieweg, tel.: 44231/44232; ge-
opend van maandagt/m vrijdagvan 07.00-
-18.00 uur; dewacht heeftzuster Mercelina,
tel.: 88666.

GEZINSVERZORGING (Kwido paFamia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÓRSOU:
voor meer informatie kunt u de volgende
nummersbellen: 75628,672289en 55504.

LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoor
Groot Kwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30
uur;woensdag 10.15uur. Vooraangeteken-
de stukken één uurvan tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45en
17.00uur.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

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

*"» * »

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 625333/
625444.
Punda
StaRosa, Winkelcentrum Bloempot, tel.:
77650/77679.

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

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaqa-

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

HENRY By Dick Hodgins

REDEYE By Gordon Bess
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CONSTRUCTIE
Bij hetontwerp van de golfbre-

kers isals uitgangspunt gekozen
dat deze geheel met lokale mid-
delen en door Curagaose aanne-
mers gebouwd moet kunnen
worden. Het steenmateriaal
wordt betrokken van de Mijn-
maatschappij Curagao N.V.
Voor hetzand wordt gebruik ge-
maakt van het bestaande zee-
zand- depot bij het Seaquarium.

Innauwoverlegmet deaanne-
mer, het Ingenieurs-bureauF.C.deWeger Internationaal B. V. en
deDienstvan Openbare Werken
(D.0.W.), is intensief gestreefd
naar een zo laag mogelijk kos-
tenpeil vooreen nogverantwoor-
de constructie. Als principieel
uitgangspunt is gekozen voor
"economische optimalisatie".
Dit betekent in de praktijk, dat
onder bepaalde voorwaarden
enige schade aan de golfbrekers
en het strand wordt geaccep-
teerd.

Niet alleenopbasisvan econo-
mische principes werd een ont-
werp gemaakt; ook werd reke-
ning gehouden met de prak-
tische ervaringen die door deja-
ren heen door D.O.W. zijn opge-
daan bij het bouwen van dam-
men,b.v. bij deK.A.E. 30jaar ge-
leden enbij dedamvan Hala Ca-
noa ter hoogte van Schevenin-
genstraat 20 jaarterug.
PROJECTAANBESTEDING

Begin augustus vorig jaar is
door het Bestuurscollege een
commissie ingesteld om te ad-
viseren terzake de aanleg van
een strand met bijbehorende
strand- faciliteiten en water-
bouwkundige werken voor de
Princess Beach Hotel en de Ma-
rie Pampoen kuststrook.

Daar het streven was om het
strandgedeelte voor de Princess
Beach Hotel gereed te hebben
voor het begin van het toeris-
tische seizoen 1987/1988 werd
prioriteit gegeven aan dit
strookgedeelte. Daar de toen ter
beschikking staande tijd terrea-
lisering van het strandproject
vrijkrap was, is besloten om als
aanbestedings- methodiek te
hanteren een onderhandse aan-
besteding.

Als selectie criteria, om dit
nogal specialistische soort werk
uittekunnen voeren, golden on-
der meer dat detoe te laten aan-
nemersover voldoende ervaring
en zwaar materieel moesten be-
schikken. Op basis hierna wer-
den twee waterbouwkundige
aannemers Harbour and Civil
Construction Caribbean N.V.
(H.C.C.C.) en het Heibedrijf
Ram N.V. (RAM) alsmede twee
wegenbouw- kundige aanne-
mers deAntillen N.V. en de Cu-
ragao Wegenbouw Maatschappij
N.V. (C.W.M.) geselecteerd.
Slechts deze vier aannemers
werden in staat geacht om deze
werken naar behoren uit tekun-
nen voeren. Op basis van een
schetsontwerp van het project,
een lijst van werkzaamheden en
eenheids- prijzen werd het pro-
ject daarna in het openbaar aan-
besteed.

COMMISSIE
Volgens plan zou een aanne-

mer op basis van zijn inschrij-
ving worden gekozen om tesa-
men met de commissie het pro-
jectverder uittewerkenen uitte
voeren. In dat stadium van het
project achtte het Bestuurscolle-

ge het noodzakelijk zich te doen
adviseren door een externe des-
kundige.

Op basis van dit advies is door
het Ingenieurs- bureau F.C. de
Weger Internationaal B.V. een
bestek met bijbehorende teke-
ningen gemaakt, waarbij lokaal
het Ingenieurs- bureau Gra-
bowsky en Poort International
N.V. ondersteunende
werkzaamheden verichtte. Al-
vorens met de aanbestedings-
procedure te beginnen werd door
de vier aannemers de wens uit-
gesproken om als combinatie te
willen inschrijven. Met dit voor-
stelheeft hetBestuurscollege in-
gestemd.

Na onderhandelingen met ge-
noemde aannemers- combinatie
diende het ingenieurs- bureau
F.C. de Weger Internationaal
B.V. bij het Bestuurscollege een
gunnings- advies in. De aan-
neemsom bedroeg
NAf.2.700.000,-.

Genoemdeofferte ten bedrage
van NAf.2.700.000,- werd te
hoog en niet acceptabel geacht
door het Bestuurscollege en Bu-
reau de Wegerwerd verzocht om
het ontwerp van dit strandpro-
jectaan te passen met hetoog op

kosten- besparingen. De aanpas-
singenvan hetprojecten denieu-
we onderhandelingen met de
aannemers- combinatie resul-
teerden in een nieuweaanneem-
som van NAf.1.870.000,- inclu-
sief een stelpost van
NAf. 100.000,-.

De projectkosten laten zich
thans in totaal ramen op een be-
dragvanNAf.2.lBO.OOO. Ditpro-
jectwordt gefinancierd door Ne-
derland in het kader van de
Meerjarenplan-fondsen.

AANTAL NIET PRODUCTIEVE AMBTENARENLUKT LAAG TE ZIJN
Solidariteits-heffing waarschijnlijk niet nodig

Ruim 10 procent ambtenaren
opteert voor vrijwillig ontslag

WILLEMSTAD — Het ziet er naar uit dat de ambtenaren
geen solidariteits- heffingkrijgen opgelegd omdat ervoldoen-
de collega's vrijwillig met ontslag gaan. Bovendien heeft het
Bestuurscollege vorige week besloten dat alle diensten voor
hetbegrotingsjaar 1989hun materialekosten mettien procent
moeten verminderen. "Daar isvoldoende ruimte voor", aldus
gedeputeerdeRicardo Isebia dieeind dezeweekeen volledig
overzicht verwacht van het aantal ambtenaren dat vrijwillig
met ontslag wil gaan. Dan ontvangt hij ook de lijsten die de
hoofden van diensten moesten invullen over de ambtenaren
die nietvoldoende presterenen naarhuis gestuurd zullen wor-
den. Dat zijn er evenwel niet zo veel, vermoedt Isebia.

In grote advertenties in de
dagbladen, werden de ambtena-
ren deafgelopen weken opgeroe-
pen om de overheid op de hoogte
te stellenvan hun bereidheid om
op wachtgeld te gaan of ontslag
te nemen met uitkering van een
lumpsum. Die formulieren
moesten voor 30 juniworden in-
geleverd. De afdeling Perso-
neelszaken inventariseert mo-
menteel alle gegevens enzalver-
moedelijk eind deze week de cij-
fers beschikbaarhebben.

VERLICHTING
Uiteen officieuse doorlichting

van de gegevens, blijkt dat van
de meeste diensten zon tien tot
vijftien procentvan de ambtena-
ren zich positief over ontslag
heeft uitgesproken. Niet al deze
ambtenaren zullen evenwel met
ontslag gaan. De overheid heeft
namelijkmiddelen om ambtena-
ren opbelangrijke posities in een
diensten diezeer goedwerk leve-

ren, hun ontslagteweigeren. Ui-
teraardkan zon ambtenaardan
alsnogontslagnemen,maardan
komthij niet inaanmerkingvoor
dewachtgeld-oflumpsum-rege-
ling.

Indien de meerderheid van de
ambtenaren die een formulier
hebben ingediend, inderdaad
met ontslag gaan, betekent dat
een enorme verlichting op de
overheids- begroting. Een zoda-
nige verlichting dat de solidari-
teits- heffing dan volgens gede-
puteerde Isebia niet meer nodig
lijkt. Zoals bekend wil het nieu-
we bestuurscollege een "socialer
beleid" voeren waarbij de
ambtenaren niet massaal naar
huis gestuurd behoeven te wor-
den. Dat was volgens het beleid
van het voormaligeBestuurscol-
lege onvermijdelijk. In plaats
van massaal ontslag, stelde het
nieuwe Bestuurscollege (en de
nieuwe regering- red) bij het
aantreden voor om een solidari-
teits-heffingte introduceren. Af-
hankelijk van het aantal
ambtenaren datvrijwillig met
ontslag wil gaan,zouden deove-
rige ambtenaren dan tien tot
dertien procent moeten in-
leveren.

Brion-herdenking
WILLEMSTAD — Morge-

nochtend om tien uur wordt op
het Brionplein de geboortedag
van Philipus Lodovicus Brion de
Troix (Pedro Luis Brion) her-
dacht; 206 jaargeleden werd hij
op Curagao geboren.

Brion wordt ook wel de held
van deKabrietenberg genoemd.
Hij doorbrak een blokkade van
deEngelsenomvoedsel naarzijn

feboorte- eiland te brengen. Hij
wam bij de St. Jorisberg aan

land.

VRAGENLIJST
Nuzongrootaantal ambtena-

ren vrijwillig uit dienst van de
overheidwenst tetreden, zalhet
Bestuurscollege zich opnieuw
over dekwestie van de solidan-
teits-heffingbuigen. Dezebezui-
niging lijkt dan namelijk met
meer noodzakelijk te zijn, aldus
een voorzichtige uitspraak van

de gedeputeerde in gesprek met
deAmigoe.

Het aantal ambtenaren dat
gedwongen ontslag krijgt, ligt
niet zo hoog, zo bleek uitverkla-
ringen van Isebia. Alle hoofden
van dienstenmoesten voor 30 ju-
ni een vragenlijst beantwoorden
over de prestaties van hun
ambtenaren. Zo werd gevraagd
aan welke ambtenaren de toe-
gang tot dedienst is ontzegt,wel-
ke ambtenaren geschorst zijn,
welke langdurig ziekzijnofzich
regelmatig ziek meldenenwelke
ambtenaren opdrachten van
hun meerdere weigeren uit te
voeren. Het bureau Berenschot
hield aleerdereen dergelijkeen-
quente en daaruitbleek datvan
de 4145 ambtenaren die in over-
heidsdienst zijn, 174 mensen
overtollig zijn: hun ontslag zou
geen nadelige gevolgen voor de
betrokken diensten hebben. Bo-
vendien bleek dat 23 ambtena-
ren veelvuldig disciplinaire
straffen hebben gekregen en 28
ambtenaren al langdurig ziek
zijn.

Deze cijfers wil gedeputeerde
Isebia vergelijken met deresul-
taten die nu op tafel komen. Hij
vermoedt datdienietveel zullen
verschillen. Het ligt in debedoe-
ling dat deze ambtenaren die
niet voldoende presteren, naar
huis gestuurdworden en daarbij
niet in aanmerkingkomen voor
wachtgeld of lumpsum.

NULPROCENT
Om de tekorten op de begro-

ting verder te verminderen,
heeft hetBestuurscollege vorige
week besloten om alle diensten
opdracht te geven hunmateriele
kosten met tien procent te ver-
minderen. Volgens de gedepu-
teerden is daarruimte voor. Met
deze maatregelen hetgrote aan-
tal ambtenaren dat vrijwillig
ontslag neemt, wordt het tekort"drastisch verminderd" aldusIsebia. Dat leidtertoe dat de soli-
dariteitsheffing "dichter bij de
nul procent dan bij de dertien
procent komt", zo concludeerdehij.

Het feit dat de overheid
waarschijnlijk verplicht zal zijnom de salarissenvan ongehuwdeambtenaren en vrouwelijke

ambtenaren op te schroeven tot
het niveauvanhun gehuwdecol-
lega's,zal volgens Isebia nietvan
invloed zijn op de beslissing om
geen solidariteits-heffing te in-
troduceren. Een commissie be-
staande uitfunctionarissen van
zowel delands- als eilands- over-
heid, onder voorzitterschap van
minister Ivo Knoppel, buigt zich
momenteel over deze materie.
Hetopschroeven van de salaris-
sen gaat de overheid meer dan
tien miljoen gulden per jaar
kosten.

Vuurdans JPF
WILLEMSTAD—De cultu-

rele zang- en dansgroep 'Den-
ku' uithetbinnenlandvan Su-
riname zal vanavond om half
negen een culture show ver-
zorgen in club JFP.

De groep, bestaande uit ne-
gentien mannen en vrouwen,
heeft twee optredens verzorgd
tijdens de Expo-Fiesta. Diverse
dansen zullen wordenopgevoerd
waarvan genoemdkunnen wor-
den: de Awassa, de Alesingo, de
Papa Vodu, de Sketie. Het optre-
den zal worden besloten met de
vuurdans (deKomanti).

Vanavond is er ook expositie
en verkoop van diversehoutsnij-
werk- produkten. De bijdrage is
gesteldopvijfguldenperpersoon
en de netto-opbrengst zal aan de
froep geschonken worden om

et cultureel werk te kunnen
voortzetten.

Resultaten van
Skol Humanista

WILLEMSTAD—Deresulta-
ten van het Kolegio Erasmo (de
Papiaments- talige schoolop hu-
manistische grondslag) zijn
"etreem positief. Zo deelt de
voorzitter van de Fundashon pa
Skol Humanista na Papiamen-
tu, Frank MartinusArion in een
persbericht mee.

De school werktmeteencyclus
van twee jaar.Dat betekent, dat
geen enkel kind in deeersteklas
blijft zitten. Indien dat systeem
niet zouzijn toegepast—dus dat
hetoude systeemnogzouworden
gevolgd — dan zou 95 procent
van deleerlingen naar detweede
klas zijn gegaan. Zo zegt het
persbericht.

Op dit moment telt de school
113 leerlingen. Verwachtwordt,
dat het komend schooljaar be-
gonnen zal moeten worden met
twee eersteklassen.

Late jubileum-editie
van Imagen Ambiental

WILLEMSTAD — Meer
dan een halfjaar te laat is on-
langs het jubileum- nummer
verschenen van Imagen Am-
biental, met milieu- voor-
lichtingsblad van Curagao,
datwordt uitgegeven door de
Milieudienst en de GGD. De
redactie heeft in het blad een
inleg- formulier, waarinstaat
dat de ernstige vertraging te
wijten is aan "druk-
technische factoren".

Tegelijkertijd met het jubi-
leum-nummer isdeapril- edi-
tievan ditjaaropdemarkt ge-
bracht, waarin ondermeer
uitvoerig aandacht wordt be-
steed aan het "stank- rap-
port" van de Milieudienst.

In het jubileum- nummer
kijkt ir Q. Richardson, hoofd

van de iviiiieudienstterug op
de afgelopen vijfjaren. Een
speciaal woordvan dankricht
hij aan Sedney Jansen, dere-
dacteurvanImagen Ambien-
tal. Terecht, want Jansen is
de onvermoeibare motor
achter het blad, dat het ver-
dient om in wijde kring ver-
spreid te worden.

Voorts staat er een artikel
invan drsR. van denBerg, die
als econoom verbonden is aan
het departementvanHandel,
Industrie en Werkgelegen-
heid. Hij stelt devraag: "Wat
is het milieu u waard?". Nog
twee titels: "Old ships make
new homes...for fish" en
"Energy planning and an is-
land economy".

Het jubileum- nummer be-
vat tal van kleuren- foto's.

Negende dode
in verkeer

WILLEMSTAD — Het ver-keer op Curagao heeft giste-ren haar negende ver-
keersslachtoffer geëist

De negenjarige JudescaVladi-
mira Victoria Dall is gistermid-
dag omstreeks 15.10 uur op deWinstonChurchillweg aangere-
den door een langsrijdende pic-kup- truck op het moment datzijop onvoorzichtige wijze de weg
overstak. Het meisje dat op 20april 1979 geboren is en in levenwoonachtig was teKanga 44, is
met derechterkant van de autoaangereden. Het slachtoffer is
met zware verwondingen naar
het ziekenhuis overgebracht,
waar zij omstreeks 19.15 uur
overleden is. De politie heeft de
zaak nog in onderzoek.

Air Jamaica
naar Curaçao

WILLEMSTAD— Vanaf vol-
gendeweekdinsdag gaatAir Ja-
maica rechtstreekse vluchten
vanafKingston op Curagao uit-
voeren. Het ligt in de bedoeling
van Air Jamaica om driemaal
per week Curagao aan te doen:
dinsdag, vrijdagen zondag.

De vluchten worden uitge-
voerdmeteenßoeing-727.Vorig
jaarbezochtenruim 20.000men-
sen uit JamaicaCuragao.

In december heeft Curaçao er vijfduizend vierkante meter zandstrand bij

Eerste fase strandproject Marie Pompoen van start
WILLEMSTAD — Cura-

sao beschikt over een be-
perkt aantal natuurlijke
zandstranden. De natuur-
lijke voorwaarden voor
strandvorming en het in
stand houden hiervan ont-
breken over het grootste
gedeelte van de kust-
strook. Waar zich geen
strand op natuurlijke wij-
ze heeftkunnen ontwikke-
len, kan slechts een strand
gecreëerd en behouden
worden door op kunstma-
tige wijzezandaan tebren-
gen en dit door bepaalde
kunstwerken te bescher-
men tegen erosie doorgol-
ven en stromingen.

In het kader van het stimule-
ren van het toerisme, blijkt het
bezitten van zandstranden een
steeds belangrijkere factor te
zijn. Het ligt daarom voor de
hand, om ook op dit gebied vol-
doende investeringente doen.

Het strandproject "Marie
Pampoen" Fase I omvat het ma-
ken van een kunstmatig strand,
beschermd door een golfbreker.

Hetproject ligt direct achter het
Princess-Beach hotel, inclusief
de beide nieuwe vleugels, waar-
van de eerste in december 1987
gereedkwam en de tweede, die
nu in aanbouw is, volgens plan-
ning in november dit jaar vol-
tooid zal zijn. De stranden om-
vatten circa5000 m2zandstrand
en circa 13000m2 beschermd
zwemwater.

De beschermde golfbreker is

voorzien van twee grote openin-
genvan 40 meter en een kleine
openingvan 20 meter.Door deze
openingen kan eventueel naar
buiten worden gezwommen of
gewindsurfd.

DeRoyale openingen, alsmede
de geheelporeuze structuur van
de golfbrekers, garanderen een
optimale waterverversing.
Achter de golfbrekers zal, af-
hankelijk van de weersomstan-
dig-heden, een gematigdgolfkli-
maat aanwezig blijven, dat ac-
ceptabel is voor de instandhou-
dingvan destrandenenplezierig
is voor debadgasten.

De kruin van de golfbreker
steekt slechts 60 cm boven het
waterniveau uit, zodat het uit-
zicht naar zee nagenoeg niet
wordtbelemmerd. Aan deafwer-

king van de zichtbare gedeelten
van de golfbreker wordt extra
zorg besteed. Er zal geen be-
tonkleding worden toegepast,
hetgeen het rustieke, natuurlij-
ke uiterlijkbevordert.

Expo Fiesta is geen
attractie voor Curasao

WILLEMSTAD—De Expo
Fiesta die aangekondigd is
als hèt evenement van dit
jaar, verdient meer de naam
van 'Expo Fiasco. Bezoekers
die afkomen op de beloofde
attracties, zoals stands met
kooplieden, shows en allerlei
festiviteiten, komen bedro-
gen uit. De bezoekers vinden
wel een onafzienbare rij met
kraampjes waar vrijwel iden-
tiekeetenswarentekoop wor-
den aangeboden. Van het be-
gintotheteindkan men dege-
bruikelijke kippepoten, sa-
teh's, nasi en overige snacks
kopen. Slechts bij enkele
kraampjes worden de gebrui-
kelijke toeristische artikelen
en kledingstukken aange-
boden.

De lokale handelaren zijn
op een tapijten- en tegelver-
koper na van deze tweede Ex-
po Fiesta weggebleven. De
kraampjeszelfzienerookniet
erg verzorgd uit. Sommige

zijn niet meer dan een stuk
zeil over een paar ijzerlatten.
Van de beloofde attracties is
evenmin veel terecht geko-
men. Twee muziekbands
moeten afwisselend voor de
nodige sfeerzorgen. Verder is
ereen clown voor dekinderen,
maar de beloofde 'dierentem-
mer' schittert door afwezig-
heid. Veel meer dan het eten
van snacks is er niet te doen.

Blijkbaar wordt er toch
geld verdiend met dergelijke
activiteiten, want de bezoe-
kers moeten een flinke toe-
gangsprijs betalen en de
standhouder moet eveneens
een geldbedrag voor zijn
standplaats neertellen. Van-
daag is de laatste dag van Ex-
po Fiesta. Bezoekers kunnen
zich echter niet meer dan 'be-
kocht' voelenbij deze armzali-
ge vertoning, die ook voor de
toeristen geenreclame isvoor
hetgeen Curagao te bieden
heeft.

UITVOERING
Met de aanvang van de

werkzaamheden is op 23 mei ge-
start. De bouwtijd bedraagt ze-
venmaanden, hetgeen betekent
dat dit project per 23 december
opgeleverd zal worden. De coör-
dinatie van de werkzaamheden
berust bij de D.O.VV. die tevens
een counterpart voor de directie-
voering ter beschikking stelt.
Het ingenieurs- bureau F.C. de
Weger Int. isbelast met de direc-
tievoering. Tijdens deuitvoering
zal het publiek in de directe om-
geving van het strand Marie
Pompoen enigeoverlastkunnen
ondervinden die echter tot het
minimumzal worden beperkt.

The ABC ofthe Caribbean
Aruba, Bonaire en Curasao
vinden elkaar in ’package’
WILLEMSTAD — In sep-

temberzullenAruba,Bonaire
en Curagao zich gezamenlijk
presenteren tijdens de Reis-
en Vakantie-beurs in Utrecht
als"TheABC oftheDutch Ca-
ribbean". De eilanden zullen
zich samen "onder één para-
sol" tonen,zo deeldevanmor-

genRafaelito Hato, directeur
van het Curagaos Toeristen-
bureau deAmigoe mee.

"Het is deeerstekeer datdeei-
landen op deze manier samen-
werken en een 'package' aanbie-
den", zo zeiHato. De presentatie
van de drie eilanden is een ver-volg op de grootscheepse cam-

pagne van deKLM in Europa.
De campagnezal begeleidwor-

den door dia- en film- vertonin-
gen. Tevens zullen hoteliers in
West- Duitsland en in België de
'package' onder de aandacht
brengen van de toeristen. Erzal
tevens op worden gewezen, dat
het mogelijk is om de drie eilan-
den te bereiken via San Juan
(Puerto Rico), Caracas en Sint
Maarten. De ALm speelt in het
geheel een belangrijkerol.

PRIJS
Momenteel wordt de laatste

hand gelegdaan debecijferingen
van de verschillende 'packages'
die zullen worden aangeboden:
intijd variëren dievan éénweek
tot drie weken (of langer, uiter-
aard).Devluchten tussen dedrie
eilanden zijnbij deprijsinbegre-
pen, terwijl ook verscheideneontbijten in de prijs zijn ver-
werkt.

"We mikkenal op dekomende
winteren op dezomervan 1989",
aldus Hato, die veel succes ver-
wachtvan dit "multi destination
plan". Hato: "Zo zal het mogelijk
worden voor passagiers die met
Swissair naar bijvoorbeeld Ca-
racas vliegen, om per ALM door
te reizen om op dedrie eilanden
gebruiktekunnen makenvan de
package".

Hij wilde nog geen definitieve
bedragen noemen: "U moet den-
ken aan ongeveer 2500 gulden
voor veertien dagen. Dat is dan
inclusief de vliegreis, de over-
nachtingen en verscheidene ont-
bijten. Niemandkan zeggen, dat
dat duur is", zo zei de directeur
van het Curagaos Toeristenbu-
reau.

Martina en Lourens nu Statenleden

WILLEMSTAD - Nadat de
waarnemend secretaris van de
Raad van Ministers,Rudoplh S.
Panjab, de voorgeschreven
eedsformule had voorgelezen leg-
den ir Don Martina en Winston
Lourens in handen van gouver-
neur drprof. René Romer de eea
c.q. belofte afals lidvande Staten
van deNederlandseAntillen. Bij
dezeplechtigheid warenook aan-
wezig devoorizttervan de Staten.
Hilberto M. Thomas (derde van
links) endegriffiervandeStaten
mrCarl M. Grüning (derde van
rechts).

Verkoopkoers van de 1
pi BOLIVAR
EgS MADURO & (URIEL'S BANK N.V.

MAAKT HIERBIJ BEKEND
dat de verkoopkoers van de Venezolaanse

BOLIVAR tot MORGENOCHTEND 10.30uur i
l Fis. 5.70 per 100 BOLIVAR is M
%j_,:"as_.fl^^
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Ecologische ontwikkeling Aruba:
Zee-milieu moet beter
beschermd en geconserveerd

ORANJESTAD — In een
brief aan minister-president
mr Henny Eman pleit de
stichtingDesaroyo Ecologico
Aruba (DEA) voor derealise-
ring van een Nationaal On-
derwaterpark en het project
Puerto Chiquito als onder-
steunend project.

De stichting is van mening,
dat gezien de potentiële toeris-
tische ontwikkelings- mogelijk-
heden in hetkust- en zeegebied,
het van groot belang is, dat het
marinemilieu in ditgebied beter
beschermd en geconserveerd
wordt. Dit geldt tevens voor de
scheepswrakken, onder andere
'Pedernales' en 'Antillia' die
Aruba rijk is.

In dit onderwaterpark is be-
halve aaskweek, de belangrijke
conservatie en instandhouding
van de visbroedplaatsen een
noodzaak voor de handhaving
van het ecologische visvoedsel-
keten.

Volgens destichtingbehoeven
de kosten, diegepaard gaan met
het afbakenen van het Natio-
naal Onderwaterpark niet hoog
te zijn. Het gaat om een afstand
van ongeveer anderhalve zee-
mijl, welk gemarkeerd dient te
worden.De boeien hiervoorkun-
nen door de Havendienst ver-
vaardigd worden van afgekeur-
de gasflessen, die kosteloos ver-
kregen kunnen worden van het
bedrijf Arugas, aldus de
stichting in zijn brief.

Tegen lastig vallen toeristen
Strandpolitie treedt op

ORANJESTAD — De
Strandpolitie oefent strenge
controleuitsindsvorigeweek
het landsbesluit van kracht
werd, dat toeristen op het
strand niet lastig gevallen
mogen wordenmet allerlei 'te
koop aangeboden' artikelen,
folders en dergelijke.

ZAKENVARIA
ARUBA KREEG ER in Botica
Popular de negende apotheek
bij. Deze opende zijn deuren in
het Strada-gebouw te Oranjes-
tad. Eigenaren van deze moder-
ne apotheek zijnLeandro Henri-
quez — die ook mede-eigenaar
van Botica Santa Anna is — en
Jacobo Petrochi. Als apotheker
treedt op drs Hermanus Verhoef
diegisteren opAruba aankwam.
DE ARUBA LIONSCLUB ismet
een grote loterijbegonnen waar-
bij deeersteen tweedeprijs Toyo-
ta auto'szijn. De trekking is op 9
september. De prijs per lot is vijf
florin en deopbrengst isvoor het
liefdadigheids- fonds van de
Aruba Lionsclub voor de Aru-
baanse gemeenschap.

'TOFF ANDROFF PRODUCTI-
ONS' organiseert ook dezeschoolvakantie een cursus mo-
delleren voor kinderen vanafvier jaar. Er kan hiervoor wor-
den ingeschrevenbij WongPHo-
toStudio inBoulevard Shopping
Mali.

_en veertig- jarige vrouw
werd aangesproken die folders
van een zeilboot aan detoeristen
aanbood. Ze werd op het
landsbesluit gewezen en erop at-
tent gemaakt, dat bij herhaling
haareen procesverbaal wacht.

De Strandpolitie kreeg ook
een klacht van een waterspon "beheerder. Deze verklaarde, dat
de beheerder van een ander wa-
tersportbedrijf hem verboden
had in de buurt van de Holiday
Inn-pier te komen daar hij het
stukje aldaarhad gehuurd.Deze
huur-kwestie zal nader worden
onderzocht.

Wielrenbond
organiseert
wielercross

ORANJESTAD — Onder aus-
piciën van de Arubaanse Wiel-
renners Bond vonden bikecross-
wedstrijden plaats op de Street
Wise racebaan. De deelnemers
waren van Rad Pro Racing
Rough Riders, Hell Track Cros-
sers, Streetwise, Peddle Power
en Young Warriors. De win-
naars in de verschillende leef-
tijdsgroepen waren: 5-6 jaar:
JohnnyFalconi, 7-8 jaar:Rockey
Everon, 9-10 jaar:CedricStroop,
11-12 jaar: Dyon Everon, 13-14
jaar: Omar Lannoy, 15-16 jaar:
Elton Heyliger, 17 jaar:Virgilio
Gumbs, 18 jaaren ouder: Louis
Beaumong; meisjes:Lisette Yar-
zagaray.

Tennistoernooi
met genodigden uit
Curasao, Aruba

ORANJESTAD — De Aru-
baLawn TennisBond (ALTB)
organiseerde in het weekein-
de een 'Invitational tourna-
ment', waaraan Arubaanse
en Curacaose spelers deel-
namen.

In het damesenkelwerdYvon-
nevanRosberg kampioen naeen
6-0, 6-0 overwinning op Connie
vanNiel, diesubkampioen werd.
De titel in het herenenkel was
voor HumphreyHosé, die in defi-
nale een 6-1, 6-0 zege behaalde
op subkampioen Eddy Ras. In
het gemengd dubbel werd het
duoCliftonWong/Yvonne Esca-
lona kampioen na een 7-6, 6-1
overwinning op Oscar Salas/
Yvonne van Rosberg, welk duo
subkampioen werd.

Bestuur van SIA
ORANJESTAD - De Aru-

baanse Ingenieurs vereniging
(SIA) heeft een nieuw bestuur
gekozen. De samenstelling hier-
van is: voorzitter Leon Hamers,
secretaris Fabio Eduardo, pen-
ningmeester Felepito Tromp Jr,
commissarissen Gerald En-
gelbrecht, Dominico Werleman
en Leo Boekhoudt.

ORANJESTAD - Het
waarnemend hoofd van de
Gezondheidsdienst, drD.8.,
werd gisteravond om halfelf
op het recherchebureau ont-
boden. Het vermoeden be-
staat, dat hij zich schuldig
heeft gemaakt aan verduiste-
ring c.g. oplichting in
dienstbetrekking.

Ofschoon hij bekende zich
hieraan schuldig te hebben ge-
maakt en alle medewerking te
zullen verlenen om dewaarheid
naar voren te brengen, werd hij
vanwege het onderzoek aange-
houden. Een en ander zou ver-
moedelijk verband houden methet uitzenden van patiënten
naar het buitenland, voorname-
lijk Venezuela.

ORANJESTAD — Uit Neder-
land ontving de familie Betto
Toppenberg bericht, datklein-
zoon Jarino Toppenberg in de
zwemsport het Nederlandse re-
cord op de 100 meter schoolslag
heeft verbeterd met een nieuwe
tijd van 1 minuut 24.05 se-
conden.
Deze prestatie leverde Jarinote-
vens het Nederlands kampi-
oenschap op. Hij mag nu ook
meedoen aan internationale
zwemwedstrijden waar hij Ne-
derland zal vertegenwoordigen.

Jarino woont al geruime tijd
met zijn ouders in Nederland en
is lidvan dezwemvereniging 'De
Rijn.

Vliegtuig vermist in
Panama; vier man aan boord

PANAMASTAD — Een
vliegtuigje dat terugkeerde
van het Panamese vakantie-
eiland Contadora is veronge-
lukt metvier inzittenden aan
boord. Het toestel kreeg te
maken met slechtweer.

De directeur generaal van de
Panamese burger- luchtvaart,
majoorPascual Gonzalez,deelde
depersmee dathet zoeken wordt
voortgezet naar de neergestorte
Beechcraft Baron. Deze was op
terugweg van Contadora. Vol-
gens de Panamese tv had men
het toestel maandagmiddag ge-
lokaliseerd enwerd er één stoffe-
lijk overschot in aangetroffen.
Piloot van het vliegtuigje was

een leger- kapitein van vijftig
jaar die vergezeld was van zijn
echtgenote en twee zonen.

VLIEGVELDDICHT
Het toestel wilde naar Conta-

dora vliegen maar moest te-
rugkeren wegens het slechte
weer. Toen het vliegtuig op het
vliegveld Paitilla wilde landen
bleek dit gesloten te zijnwegens
de enorme regenval. Niet lang
daarna werd het contact met het
toestel verloren. VolgensGonza-
lez heeft men slechts enige
wrakstukken van het vliegtuig
gezienmaar heeft men niets van
de inzittenden kunnen waar-
nemen.

Bij mijn-explosie in Nicaragua
Twaalf doden, tien gewonden
in provincie Sandino-feest

MANAGUA — Bij de ont-
ploffing van een anti- tank-
mijn in Nicaragua zijn twaalf
doden en tien gewondenge-
vallen. Het was demeest bloe-
dige aanslag sinds op 1 april
een tijdelijk bestand vankracht werd tussen contra's
en Sandinisten.

Volgens deverklaringvanhet
ministerie van Defensie in Ma-
nagua werden een militaire
vrachtauto en een jeepopgebla-
zen door deze mijntoenmen in de
buurt van Las Animas reed. Dit
ligt op 95 kilometer ten westen
van dehoofdstad in deprovincie
Chotales. Volgens de Sandinis-
tische woordvoerder was hier
sprake van een "val" welke door
de contra's was opgezet. Van de
doden zijn er zeven burgers en
vijfmilitairen.De Nicaraguaan-
se regering heeft journalisten
uitgenodigd voor een bezoek aan
de plaats waar de aanslag werd
gepleegd.

HERDENKING
Deprovincie Chotales is geko-

zenvoor devieringvan denegen-
de verjaardag van de Sandinis-
tische overwinning ophet Somo-
za- bewind. Toen werd aan de
regering van president generaal

Anastatio Somoza Debayle een
eind gemaakt door een volks-
opstand waarbij het verzet zich
noemde naar de legandarische
indiaanse aanvoerder van een
opstand tegen de Amerikanen:
Sandino.Elk jaarwordt dezevie-
ring op een andere plaats gehou-
den. Inregerings-kringen was al
eerder bezorgdheid geuit dat de
contra'szouden proberen defees-
telijkheden van 17 juli te ver-
storen.

Na woordenwisseling
man mishandeld
ORANJESTAD —Bij de poli-
tie werd gemeld, dat een ge-
wonde man bij depolikliniek
was gebracht.

De man hadverschillende ver-
wondingenenverklaarde dathij
ondereen kwihiboom te Cashero
door twee mannen was mishan-
deld na een woordenwisseling
met één van hen. Het slachtoffer
kon niet goed lopen, klaagde
over pijn in zijnrug en vertoonde
bloeduitstortingen opzijnrug en
een kapwond onder de kin. De
zaak werd in handen van dere-
cherche gesteld.

SCUBA-DIVING
Wilt U leren duiken?

Verdergaan induiken?ln-
structor worden?
Vrijdag 8 juligeven wij U(geheel vrij-
blijvend) een informatie-avond met
dia-show.

ITijd: ± 8.00 p.m. tot ; 10.00p.m.
Voor informatie bel: Windie tel.
32281. J

B.J. ARENDS&SONS
JUST RECEIVED:
FLUORESCENT LAMP BALLASTS
3 PCE BOWL SETS
BAKING DISH & PLATE
ELEC. FANS
CASSETTE & CLEANING KIT
VIDEO TAPE, HEAD CLEANER
CLOTHES LINE, CHAMOIS
FLEA & TICK SPRAY
INSECTICIDE, PARROT FOOD
MOUNTING SQUARE & TAPE
TRANSP.& MENDING TAPE
BATTERIES & SCOTCHBRITE PADS
PISTOL & HOSE NOZZLE
RAIN SHOT/BRASS NOZZLE
FAN SPRAY NOZZLE/WAND
HOSE ADAPTOR & CLAMPS
TRAVERSE & CAFE RODS
SINGLE & DOUBLE RODS
SASH RODS/PLEATER HOOKS
BRENCHIE'S
O'STAD & SAN NICOLAS

fFundadon Lotto pa
Deporte Aruba

Pastoor Hendrikstraat 51, San Nicolas, Aruba N.A.

Tin mester di
PARTTIMERS PA TRAHA RIBA COMPUTERPreferibel eu experiencia.

Jama pa vn afspraak tel.: 41212
entre 8.00-12.00 i 1.00-4.00

r^,w,M,^^^^M^,^^^._p_,_,

La Secretaria de laCorte en primera Instanciaen Aruba, anuncia:

— quePOL ICARPOLAREZ residenciadoenAruba,const ituyendodomicihoen la oficina delabogado, mr. M. Croes, situadaen Wil-nelminastraatno. 19, Oranjestad,Aruba, ha presentadouna soli-citudendichaCortepara obtenerpermiso para implantaruna de-manda de divorciocontra

MARTACECILIAPUERTA MORALES sm domicilioo paradero
conocidoen Aruba ni en lasAntilias Neerlandesas;

— que la comparecencia dereconciliación ha sidofijada el miérco-
les, 3 de agosto de 1988a las3.00 de la tarde en el edificio de la
Corte, situadaen Irausquinplein no. 8Aruba.

La Secretaria de la Corte,
A.M.V. Vrolijk.

P~ ~~~]
ENTERTAINMENT

/ _______ DESIGNED TO BE DIFFERENT
\ <_____*_t__ Wearethe most popular Disco and entertainment
( __T_E>-_;y complex In Aruba. Our soundpounds and our lights

/ V^^V De beste Pizza haalt Ubjj —» _. _—_ _—_ M
) Go/par®
} cöffiKL. AWAY TEL.: 33541 XWWM t
> Det<»pnightclub Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. -)
( van Aruba \

) ■______’ __f__k GOLOENTUUP )
\ W /IYn ARUBA CARIBBEAN
( _==S~ VS>V RESORT4CASINO ■'
/ _. .. ./"" VJiX FANDAN _> NIGHTCLUB ,
l Floating Restauranf proudlypresents:

l 6/.(i Vegas goes Latin J
( (onder nieuwe directie) Ace. by our swinging House- <
(zeer verzorgde rijsttafel band Ferrarl' <f Openll.oo-middernacht da'hrcurtatatime 10.30p.m. /
\ r - ■»"»»" except Mondays. )(Happy Hour6.00-8.00 Ta- .> - uJmJuo>r Club open from 9:00p.m. tili 2:00a.m. ’V'/ " Cover charge show-time$7.50 min. 2 drinks per person 1
f - For reservations pleasecall 33555 \

( Feest... jubileum...verjaardag... verloving, enz. ~
\

/ Dat viertook U natuurlijk in * <) WIJHEBBEN OOK
CATERING SERVICE. €s^^^mm !

ï s^* -~ phone: 32040 \4T___3§¥~^ °'s,a<,a"",a

f , __^_=££^_T_^ ._-_ Opwi: Dagelijks 7.30- 4.00p.m. \
) CT— ~~j Zondag: gesloten. . /

( Het Restaurant met Surinaamseallures, )
j zonder pretenties. )

Boulevard Theatre
II I

( Today at 8.15 Today at 8.45 (
( "A STRANGER "PLANES, TRAIKES I
/ IS WATCHING" AND AUTOMOBILES" I
/ thriller 18yrs. | comedy 18yrs <

) Fl _"____ ¥_i Today at 8.31 )( LiriVC " lit "OFFLIMITS" )
( action-drama 18 yrt. \
fc*-> ui.,, _jii i . awn ~_ _^___^>i__^n i.. i^.| i.i I» __ __ | ||___. |||^||___.||^|(__. | ||

____
||m||___^

___I>|1
>|

ORANJESTAD-Gedurende
drie weken werd een sportvijf-
kamp uitgevochten tussen teams
van op de luchthaven gevestigde
overheids-en particuliere bedrij-
ven. De combinatie directie
Luchtvaart/Luchthavendienst is
de grotekampioen gewordenmet
totaal twintig punten. Op de
tweedeplaats eindigde decombi-
antieAirAruba/Avensa/Avian-
ca met negentienpunten, de der-
deplaats was voor de combinatie
GeneralAirServices/American
Airlines /Eastern Airlines, ter-
wijl de combinatie Vreemdelin-
gendienst/Douane alsvierdeein-
digde.

Bij de foto: de teamcaptains
met hun prijzen die uitgereikt
werden tijdens een gezellige bij-
eenkomst in deDOSVA-club.

4

Nu 6ECDCND

BOTICA POPULAR n.v.

in het STRADA-GEBOUW
Havenstraat 4 Oranjestad
Telefoon 32147 en 32466

Geheel ten Uwe dienste.

De directie.S r
l _ -**-iATTENTIE -ATTENTIE

Schenk de meest completeen mooiste VIDEO VAN ARUBA, nu op de marktgenaamd:

ARUBA TO REMEMBER
S2^B_*_W^
ook'bÜ90""'n alte boekhandels' gW^Ofesen souvenirsshops op Aruba en

PRO VIDEONV-Te1.34391-28656-26383

AMIGOE
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AGENDA

ARUBA

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

Telefoon: 24333.

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

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1: 20.15 uurA stranger is watching (18 jr.).
II: 20.45u_Planes, trains andautomobiles
(18jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur OffLimits (18 jr.).

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

WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruz en Paradera'
tel.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel:
47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

TELEARUBA
DINSDAG: 18.00Robotech II: «New
recruit»; 18.30CNN internationalnews;
19.30 Political program; 19.45 Actuali-
dad; 20.00 Telenoticias; 20.30 Alf:
«Looking throughwindows»; 21.00Fal-
con Crest: «Cold hands»; 22.00 Larry
King show; 22.50Showbiztoday(CNN);
23.00 MoneyLine (CNN); 23.30 Sports
tonight (CNN); 24.00Sluiting.

WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30
Smallwonder;20.00Telenoticias;20.30
Bista ariba (live); 21.15 Mascaruba;
«Luz na Horizonte»; 22.00 Larry King
show; 22.50.Showbiz today (CNN);
23.00 Money Line (CNN); 23.30 Sports
tonight (CNN); 24.00 Sluiting.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijks geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
uur informaties via verkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uurtot maandagmor-
gen 07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

ALLIANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere
maandag van 19.30-20.30 uur cursus voor
gevorderdenenvan 20.30-21.30uurFranse
literatuur;dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-
versatielessen;woensdagvan 19.00-20.00
uur cursus voor beginners - ColegioAruba-
no, lokaal 61 /62.
(nieuwe Franse cursus voorbeginners
en gevorderdenbegint in september.
Geïnteresseerden in cursus of lid-
maatschap kunnen zich opgeven bij
Marie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of
RozettiDijkhoff (28652).

KIWANIS (afd. Oranjestad): 19.30 uur
dinnermeeting - Bushiri Beach Hotel.

DENIEUWAPOSTOLISCHE KERK (Schu-
bertstraat 12): 19.00 uurkerkdienst.

WOENSDAG
DIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/m vrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-
-12.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,
Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van
07.30-12.00/13.00-16.30 uur(ook mogelijk
afspraakte makenvia tel.: 23145of 25111).

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

BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN «MANNAOBRA»:eIke
maandag en donderdag van 09.00-12.30
uur gelegenheid om producten te kopen in
hetoude gebouwvan «BibltoPin»,t/o Pro-
testantse kerk, Piedra Plat.

TENTOONSTELLING . .
ABN-GEBOUW (tot 8 juli 1988): tijdens
kantooruren gelegenheid tot bezichtiging
expositie aquarellen van Imgard Lampe -
Nassaustraat.

*... * ,

SEMINARS
Bij de seminars, die in Tokyo

en Osake werden gehouden,hield de Nederlandse ambassa-
deur een uiteenzetting over de
nieuwe staatkundigepositie van
Aruba, waarna de ministers
Mansur en Bermudez hun ui-
teenzettingen gaven en de AS-
TEC-directeur, Rien Schoon,
vertelde over deArubaanse con-
tainerhaven en de mogelijk-
heden.

Bij de seminars—die drukbe-
zocht werden — bleken de be-langstelling en dereacties wa-
ren ergpositief.

Per 1 januarigaat het Neder-
lands bureau voor Toerisme in
Tokyo ook de toeristische belan-
gen van Aruba behandelen. Uit
gesprekken met ministeries en
banken bleek wel duidelijk, dat
Japan op het ogenblik econo-
mischgezienhetrijkste land van
de wereld is. Delegaties uitvele
landen brengen een bezoek aan
Japan om aandacht voor hun
land en investerings- mogelijk-
heden te vragen.

Mede daarom noemde minis-
ter Bermudez het van groot be-
lang, dat de gelegde contacten
worden verstevigd, de be-
langstelling is er en getracht
moet worden dit in concrete
plannen omtezetten, waartoe de
bewindsman — gezien de be-
langstelling — wel mogelijkhe-
denvoor detoekomst ziet.

Statenlid Olivieira (AVP)

Voorkomen dat met VUT
overheidskader vertrekt

ORANJESTAD — In het
AVP-radiopraatje heeft hetAVP-Statenlid Otty Olivieirazijn voldoening uitgespro-
ken, datdeStatenunaniem deontwerp landsverordening
voor Vrije Vennootschappen
(AVV)en voorhetVroegtijdig
Uit dienstTreding(VUT) heb-ben aangeboden.

Het Statenlid liet ook eenwaarschuwing horen datde ove-heidmoet zorgen, datdoor invoe-
ringvan deVUTmen straks niet
zonderkader komtte zitten. Ook
de veiligheid van de bevolking
mag niet in gevaarkomen en in
ditgeval weeshetStatenlid erop
dat hetpolitiepersoneel gebruik
zal gaan maken van de VUT,
waardoor er ook een gebrek aanpolitiepersoneel komt. Ook bij
het onderwijs zal hieraan alle
aandacht besteed moeten
worden.

Hij gaftot slot nog de aanwij-
zing, dat zij die gebruik willen
maken van de V Ul,kunnen
trachten via het jobcenterelders
werk te kunnen krijgen, terwijl
hij ook eenuiteenzettinggafvan
de afrekening en hoeveelheid
van de VUT-uitkermgen. Daar-

om hebben de AVP en andere
parlementariërs ook voorge-
steld, dat deregering een speci-
aal advieskantoor opent voor
personen die interessetonen om
van deVUTgebruiktegaanma-
ken. Nadat alle mogelijkheden
enz. geanaliseerd zijn, kan be-
trokkene dan een verantwoorde
beslissing nemen.

Hijmerktenogop,datde VUT-
uitkering — maximaal driejaar
—ook meetelt voor hetpensioen
van betrokkene.
Bestuur APLA
ORANJESTAD—Op deon>

langs in de Nationale biblio-
theek gehouden vergadering
van Antillean Public Library
Association (APLA) werd een
nieuw bestuur gekozen.

De samenstelling is alsvolgt:
voorzitter Roland Colastica(Cur), vice-voorzitter Olivia Fi-
garoa (Aru), secretaris MarvisAmerikaan (Cur), pen-
ningmeester Felicia Thomas
(StM), commissarissenAngelica
j-eslie(Statia), Rose Zagers (Sa-
ba), Dorothy Cicilia (bon), Miri-
am Malmberg en Susan de Lan-ge (Aru).

Actie in stilte uitgevoerd

Bij schoonmaak politie
36 dames aangehouden

ORANJESTAD- In d«e
uur tijd heeft de politie op
Aruba tijdens een grote
"schoonmaakactie zesen-
dertig vrouwen aange-
houden. , ...

In alle stilte-zondergebruik
van depolitieradio—werd deac-
tie ingezet in Vietnanf waar
twintig vrouwen in de dog-
catcher' werden geladenennaar
de politiewacht werden overge-
bracht. Daarna kwamen de Em-
mastraat, de Boliviastraat en
andere wijken aan de beurt,
waarvanbekend is, dat de vrou-
wen zich daar ophouden en net
oudste beroep van dewereld ui-

toefenen. , u „Reeds herhaalde malen heett
depolitie latenhoren, datmet al-
le kracht een einde zal worden
gemaakt aan de illegale prosti-
tutie.

Het is nogniet bekend hoeveel
van deze vrouwen illegaal op
Aruba verblijven. Datzal uit het
onderzoek van de papieren door
de Immigratie moeten worden
vastgesteld. Vaststaat wel dat
het merendeel per eerst volgen-
de gelegenheid naar hun landvan herkomst zal worden terug-
gezonden.

Zoals bekend hebben reeds
herhaalde malen burgers ge-
klaagd over het gedrag van dezevrouwen, waardoor bepaaldewyke.n van Oranjestad in eenred district'werdenherschapen,
waarbij bezoekers aan een res-
b .F_ nt in de Emmastraat, na
net diner, door vrouwen lastig
werden gevallenvoor een moge-lijke 'napa'. Herhaalde malenwerden hierover bij plaatselijkhoofd van politie klachten inge-diend.

CONTACTEN MOETEN GECONTINUEERD
Belangstelling voorAruba moet geconcretiseerd

Minister Bermudez tevreden
over werk-bezoek aan Japan

ORANJESTAD — Inhet BUVO-programma voor Te-
leAruba vertelde vice-premier mr Angel Bermudez erg
tevredente zijn overhetbezoek, dateenArubaanse dele-
gatie onder zijn leiding de afgelopen dagen aan Japan
heeft gebracht. Debewindsman vertelde dater allerwe-
ge goedebelangstelling bestaat voor mogelijkheden op
Aruba, maar dat het van groot belang is, dat de contac-
ten verstevigd worden en doorgegaan wordt met de Ja-
panse markt te blijven bewerken. Hij verwachtte spoe-
digresultaten te zien van deze contacten en bezoeken.

Minister Bermudez brachtverslaguitvan dereis, waarover
de Amigoe de afgelopen dagen
reeds berichtte. Het was een in-

tensief programma, dat afge-
werkt moest worden en mede
voorbereid was door Price Wa-
terhouse en de Algemene Bank

Nederland in Tokyo.
Onder meer werden bespre-

kingen gevoerd met de tien be-langrijkste banken van Japan,waarbij wel bleek, dat hetbankwezen in de grote han-delshuizen een belangrijke rolspeelt bij financiering en inves-teringen.

In verband verhuizing van WEB
FTA: openheid nodig over
vergiftiging Lagoterrein

ORANJESTAD — De vak-bond FTA haalt de kwestie
van verhuizing van het WEB
van Balashi naar het Lago-
terrein weer aan. Naast het
rapport van Grontmij be-
staaner volgens deFTA weerandererapporten, die wijzen
op vergiftiging van het Lago-
terrein.

De vakbond doeteen beroep opde regering om alle rapporten
over deze affaire te publiceren,
zodat hetpubliek te wetenkomt
welke degevolgenzijnvanvesti-
ging van het WEB op het Lago-
terrein. Ook voor vestiging van
welke andere ook is het Lago-
terrein, volgens deFTA, schade-
lijk. De vakbond heeft uit eenbriefvan deeigen WEB-technicikunnen afleiden, dat ook zij het
verhuizings- beleid betwisten.

Het zou goed zijn, vindt deETA, indien de parlementariërs
die zichzelf volksverdedigers

ORANJESTAD — TeleAruba
vertoont woensdag 6 juli,kwart
over negen, het Mascaruba-stuk
getitel 'Luz na Horizonte'. Ditstuk werd gedurende de wee-keinden in elkaar gezet door deMascaruba- toneelspelers en defilmploeg vanTeleAruba, waar-bij Ünoca financiële steun ver-
leende.

noemen, deze WEB-kwestie in
het openbaar gaan behandelen.
Devakbond begrijpt niet dat, in-
dienniets te verbergen is, derap-
porten niet openbaar worden ge-
maakt.

SAN NICOLAS - Op Plaza
Manuel Viana,voorheen Prome-
nade, wordt aanstaande donder-
dag het eerste Sanifesta van dit
jaar gehouden. Dit Sanifesta
wordtopgedragen aan Lolita Eu-
son, dedichteres dieonlangseen
Amerikaanse poëzieprijs won.
Sanifesta begint om half acht,
waarbij Sound andHarmony en
Aruban Band voor de muziek
zullen zorgen en een folkloris-
tische dansgroep uit Brazil een
show geeft.

ORANJESTAD -Inde Pro-
videncia Huishoudschool werd
in het kader van de her- en
bijscholing van personeel de
eerste opleidingvoorkok afgeslo-
ten. Deze duurde twee maanden.Nu wordt aan de tweedefase be-gonnen welke in de Hotel-vakschool Bushiri plaatsheeftMinister mrMito Croes sprak deeerste geslaagden(ziefoto) toeen
wenste hen verder succes toe.Hierbij waren ook aanwezigcoordinator Frans van Drie enleerkrachten.

Brandweer oefening geslaagd:
Hotel snel geëvacueerd

ORANJESTAD — Binnen
de vastgestelde tijd van vij-
fenveertig minuten slaagde
de Arubaanse Brandweer er
gisteren tijdens een
brandweer- oefening in om
hetCasa delMarHotel te eva-
cueren. De Brandweer-
woordvoerder, Haime Laclé,
noemde de oefening dan ook
goedgeslaagd.

De Venezolaanse experts op
ditgebied, Freddy Colinaen Ma-
nuel Santana, die de ifgelopen

dagen de nodige instructies op
dit gebied aan het Arubaanse
korps gaven, waren ook zeer te-
vreden over het verloop van de
oefening. Hetplan was gemaakt
om in veertig minuten het hotel
te evacueren, waarin men ook
slaagde. Hieruit blijkt wel
duidelijk dat detwee weken du-
rend Venezolaanse training de
nodige vruchten heeft afge-
worpen.

TE WEINIG MENSEN
De oefening, waarvan vele

burgers dachten dat het 'echt'
was, kreeg de steun van politie,
het Rode Kruis, mariniersen de
Veiligheidsdienst van Casa del
Mar. Zelfs ambulances stonden
klaar om slachtoffers te ver-
voeren.

Tijdens de oefening, waarbij
groot materieel werd gebruikt,
bleek ook wel duidelijk dat de
Brandweer opArubaover onvol-
doende personeel beschikt. De
Brandweer- woordvoerder hoop-
te, dat de ovehreid hieraan wat
gaat doen, omdat het zeker met
het toenemend aantal hotelka-
mers van uitermate belang is,
dat de Brandweer over voldoen-
debezettingbeschikt.

Het hoofd van de Veilig-
heidsdienst van Casa del Mar,
Ronny Antersijn, noemde de oe-
fening zeer geslaagd waarvoor
het Casa del Mar Hotel beschik-

baarwas gesteld. Hijnoemdehet
echter wel belangrijk, dat de ge-
hele oefening nu geëvalueerd
gaat worden en datuit mogelijk
gemaakte fouten geleerd kan
worden.

GEFILMD
Daarom werd de gehele oefe-

ningookgefilmd. De gasten van
hethotel waren behoorlijk op de
hoogte gesteld, dat het hier een
oefening betrof. Er ontstond dan
ook geen paniek en alle mede-
werking werd gegeven, waarbij
verschillende gasten het wel
"aardig" vonden dit mee tekun-
nen maken zonder dater gevaar
was.

Ook de directeur van de
Brandweer tevens voorzitter
van de Rampencommissie Aru-
ba, ing. JuanLopez, was zeer te
spreken over het resultaat van
deoefening. Hij was van mening,
dat Aruba op nu bescheiden
schaal begonnen is ommogelijke
branden in grote hotels te kun-
nen bestrijden. Erzal echter ook
door getraind moeten worden
voor andere mogelijkerampen.

Op vragen van de pers of er
reeds fouten tijdens de oefening
waren vastgesteld, merkte ing.
Lopez op dat de communicatie
niet optimaal was. Hij noemde
ditechter "schoonheidsfoutjes"
diena het evalueren van het ge-
heel in de toekomst voorkomen
kunnen worden.

Met Helen Shapiro, Tony Christie en Bryan Hyland

Albert West op Aruba
ORANJESTAD—Op de-

zelfde dag, dat de speciale
uitzending van de AVRO,
'Albert West op Aruba',
voor de Nederlandse tele-
visie werd vertoond, werd
depremière ook op Aruba
beleefd door een uitzen-
dingvan TeleAruba.

De Rosmalense zanger Al-
bert West bracht een roman-
tisch programma van zang en
vooral ook van de vele mooie
plekjes dieArubakent. In dit
speciaalopArubaopgenomen
programma ontvangt Albert
West oude idolen als Helen
Shapiro, Tony Christie en
Bryan Hyland. In een sfeer-
volle special konden de tele-

kijkers zien hoeWest duetten
met zijn drie gasten zong.
Daarnaast praatte hij het
programma aan elkaar door
een en ander over Aruba te
vertellen. Het idee voor deze
special is ontstaan uit 'Back
tothe Sixties'-avonden, diede
laatste jaren met groteregel-
maat in Nederland worden
gehouden.

HELD
Albert West: "Brian Hy-

land was de zanger die oor-
spronkelijk 'Ginny come late-
ly' zong, het liedje waarvan ik
er in 1971 drie miljoen ver-
kocht heb. Hij isechteen soort
heldvoor mijen ik vroegme al
een hele tijd af of hij nog

optrad. We hebben hem ui-
teindelijk gevonden in Cali-
forniëenhij zongnog.We heb-
ben sameneenpaarnummers
opgenomen. Natuurlijk 'Gin-
niecome lately* en 'Itsy bitsie
teenieWeenie.

Het idee om een lang-
speelplaattemaken lietWest
al spoedig varen. Na watbel-
len en praten kwam hij ui-
teindelijk terecht bij regis-
seur Hennie Budy, die er zijn
schouders onder zette. Met
het ideeom opAruba deopna-
men te maken is Hennie Bu-
die gekomen, diewildeerecht
ietsspeciaals van makenen is
daarindanook wonderwel ge-
slaagd.

ORANJESTAD-In het wee-
keinde werd in tegenwoordig-
heid van onder andere de minis-
ter van Welzijnszorg, mr Mito
Croes, deeerste schoonmaakactie
doordepadvinders ingeluid. Het
is de bedoeling, dat met over-
heids- subsidie deze actie perio-
diek wordt gehouden, waarbij
(*»*> irken, scholen, buurthuizen
en toeristische plekjes een
schoonmaakbeurtkrijgen.

Bij de foto: start van de eerste
padvinders- schoonmaakactie.

Zojuist aangekomen:

Container metprachti-
ge antieke meubels,
porselein, schilderijen
en klokken.

LXVAntiek en
Curiosa N.V.

TankiLeendertlsBG.

U lest Uw dorsthet bestmeta
Ook uitstekendomte mixen.
Bestel bij Uw kruidenier.

LVictoria Bottling.Company j

Wega di Number
Aruba

AMIGOE

Ganando placa na Cantidad

I Te Koop op ArubaI GROOT WOONHUIS
aan deBoerhaavestraat 17

I zeer solide gebouwd, uiterst geschikt voor kantoor,
consulaat, handelsonderneming, enz.
Huisheeft een afmetingvan SOOm^enisgebouwdop 1163
m2eigendomsgrond.
Inlichtingen: tot 18.00p.m. bel 23194| na 18.00 p.m. bel 27975
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VIJFKANDIDATEN
Aan derace naar hetpresiden-

tiele paleis namen vijf kandida-
ten deel. Eén van henzal op 1 de-
cember de eed gaanafleggen als
president van Mexico. Onder de
vier oppositie- kandidaten valt
Cuauhtemoc Cardenas het
meeste op. Hij is civiel- inge-
nieuren telt 54 jaar.Hij heeft de
steun van een aantal groeperin-
genvan centrum- linkse instel-
ling. Een belangrijkerol in de op-
positie speelt ook Manuel Clou-thier, eveneens 54 jaar, en
landbouwkundige van heroep.
Hij voert derechtse partij Natio-
nale actie (PAN) aan. Zij hebbenzich tijdens de campagne verze-
kerd van een grote schare aan-
hangers.

De belangrijkste man in de
campagneen degrootstefavoriet
voor het presidentschap is Car-

los öalinas de Cortari, de kandi-
daat van de regerings- partij
(PRI, PartidoRevolucionario In-
stitutional). Hij is een veertigja-
rige econoom en de gedoodverfde
opvolger van president Miguel
de la Madrid. Zijn partij, PRI, is
al meer dan vijftig jaar onbe-
dreigd aan demacht.

Mindere godeninhetpolitieke

Bresidents8residents- spel zijn Rosario
>arra de Piedra van deRevolu-

tionaire arbeiders- partij PRT
welke Marxistisch van instel-
ling is en Gumersino Magana
van de Mexicaanse democra-
tische partij, die conservatief
van instellingis.

CRISIS
SalinadeCortari stond niet al-

leen in zijn eentje tegenover een
verbond van opponenten maar
ooktegenover een bijzondere co-
alitie-genoot van deoppositie: de
economische crisis waarin Mex-
ico zich nu al jarenbevindt. De
inflatieover deeerste vijfmaan-
den van dit jaarkwam uit op
ruim 36 procent. Verleden jaar
bedroeg de inflatie 159procent.
Dit betekent dat de de
koopkracht voor de tachtig mil-
joen Mexicanen drastisch gere-
duceerd is in de voorbije jaren.
Daarnaastkijkt Mexicooptegen
eenbuitenlandse schuldvan 105
miljard dollar. Op dat gebied is
men no 2 inLatijns Amerika.

STEMBUSFRAUDE
De PRI- kandidaat moet

echter ook nog tegen een ander
fenomeen vechten: de positie-
leiders zijn het namelijk met el-
kaar roerend eens dat hun be-
langrijkste vijand detraditione-
le stembus- fraude is. Deze da-
teert al vanjaren hermaarvoor-
al sinds deopkomst van de oppo-
sitie- partijen is gretig hiervan
gebruikgemaakt omPRI- kandi-
daten over de streep te halen bij
verkiezingen op regionaal ni-
veau bijvoorbeeld.

Salinas de Cortari heeft tij-
dens de campagne omvermoei-
baar hetbestaan vanfraude ont-
kend. Volgens hem is er spake
van "schone verkiezingen. lede-
reen kan er gerust op zijn datwij

onze zege zullen verdedigen
maar ook dat we een eventuele
nederlaag zullen erkennen", zo
verklaarde hij voortdurend.
Overigens heeft Salinas de Cor-
tari wel verbazing gewekt tij-
dens deze stembus- campagne.
Zelfs de oppositie wist niet zo
gauw raad met zijn "revolutio-
naire" uitspraken.

GEEN JA-KNIKKERS
Zo verklaarde hij dat hij "eer-

lijke verkiezingen' wil, die "een
echtparlement met een echteop-
positie" moeten opleveren".
Daarom brak hij een lans voor
een "geloofwaardige" stembus-
strijd waaruit de oppositie ster-

ker naarvoren moestkomen. Dit
acht hij dringend nodig. Het
moet maar eens afgelopen zijn
met eenparlement van ja-knik-
kers en methetfeitelijke éénpar-
tij- systeemin Mexico. Ditwerkt
op de duur alleen maarverlam-
mendvoor hetbestuur enveroor-
zaaktook apathieen cynisme on-
derdebevolking, zobetoogde hij.
Openheid en politieke hervor-
mingmoeten Mexico uitdecrisis
halen.

Voor dePRI- aanhangwas dit
ongekende taal en ook deopposi-
tie herkendezich daarin. Navan
de verrassing bekomen te zijn
concludeerde deoppositie dathet
alleenmaar mooietaal is omwat
aan populariteit te winnen.Het
was inderdaad opvallend datSa-
linas de Cortari niet inging op
enigeuitnodiging ommeteen op-
positie- kandidaat publiekelijk
van gedachtente wisselen.

Miguel deLa Madrid
..aan aftreden toe..

VREEDZAME VERANDERING
Cardenas maakte in zijn

laatste openbare toespraak van
deze campagne duidelijk dat
men "de wettigheid van de ver-
kiezingen moeterkennen en dat
zijn partij een vreedzame ver-
andering voorstaat. Maar presi-
dent De la Madrid moet wel be-
seffen wat de gevolgen zullen
zijn als zijn regering de wil van
de meerderheid der bevolking
geweld aandoet op 6 juli". Zo
waarschuwde hij.

De oppositie heeft ten aanzien
van deeerlijkheid derverkiezin-
gen meer argwaan gekregen
toen bekend werd dat bij een
drukkerij in de hoofdstad dui-
zendenextra- stembiljetten wer-
dengedrukt. Volgens de opposi-
tie gebeurde dit stiekem en was
het een onderdeel van een groot-
scheepse campagne bij de over-
heid voor stembus- fraude. De
extra gedrukte stembiljetten
zouden voor de verkiezings- dag
ingevuld in debussen gedepo-
neerd worden, aldus de opposi-
tie. De PRI- reactie was niet erg
overtuigend. Dit extra drukken
van stem- biljetten wasnodigge-
worden omdat er duizenden
stembriefjes waren "zoekge-
raakt".

PRI-DEMOCRATIE
Waarnemers wijzen er op datde PRI- democratie gekenmerkt

werd door stembus- fraude, cor-

ruptie, patronage en vriendjes-
politiek als vastebestand- delen
van deze democratie. Zij wijzen
er wel opdat dePRI de laatste ja-
ren veel terrein heeft verloren
als gevolgvanpolitieke aderver-
kalking, tomeloze corruptie en
economische tegenslagen. Zij
zijn het echter eens met de en-
quêtes dat ook ditmaal de PRI
weer als winnaaruit debus gaat
komen. Maar de oppositie zal
sterker dan ooit voor de dag ko-
menbij deze stembus- slag.

Dit zal dan voornamelijk ook
te danken zijn aan een vroegere
PRI- voorman, decentrumlinkse
Cardenas die met de PRI brak
wegens de "ondemocratische en
autoritaire" praktijken bij de
PRI. Hij is dezoon van de meest
populaire president tot heden
toe, Lazaro Cardenas die inder-
tijd de olie- industrie nationali-
seerde. Zijn zoon heeft kans ge-
zien in alle lagen der bevolking
aanhang te verwerven en zou
ditmaal als tweede eindigen in
de stembus-strijd.

MEXICO MORGEN TER STEMBUS
Regeringskandidaat gedoodverfd als nieuwe president

Linkse en rechtse oppositie goed voor dag
MEXICOSTAD—Meerdan

38 miljoen Mexicanen zullen
naar verwachting woensdag
hun nieuwe presidentkiezen.
Deregerings- partij is ook dit-
maalfavorietmaarmoet deze
keer wel fel strijd leveren te-
genrivalen ter linker en ter
rechter zijde, welke zich mo-
gen verheugenineen groeien-
de publieke belangstelling.
Daarbij speelt uiteraard ook
een rol het feit dat de Mex-
icanen zware economische
klappen hebben te verduren
gekregen in de laatste jaren.
En een oplossing van de eco-
nomische crisis lijkt nog niet
in zicht. Aan de vooravond
van deverkiezingen werd het
land opgeschrikt door dode-
lijke aanslagen opnaaste me-
dewerkers van de centrum-
linkse presidentskandidaat
Cardenas.

Volgens het hoofd- stembu-
reau zijn er 38.074.926 stemge-
rechtigden ingeschreven. Om te
kunnen stemmen moet men in
Mexico achttien jaarzijn of ou-
der. Zij kunnen bij de stembu-
reaus terecht tussen acht uur 's
morgens en zes uur in de namid-
dag. Het officiële resultaat van
hunwerkwordt op 10julibekend
gemaakt.

MOORDAANSLAGEN
Geschokt werd kennis geno-

men van de moord- aanslag za-
terdagavond opFrancisco Javier
Ovando (41) en op de veertien
jaarjongereRoman Gil. Ovando
was de man die de campagne
leidde voor Cardenas. Hij was
kandidaat voor het Mexicaanse
congres. Gil was zijn naaste me-
dewerker. Zij werden zittend in
Ovando's auto beschoten in het
centrum van dehoofdstad. Vier
kogels troffen hethoofd van
Ovando en Gil werd ook in zijn

hoofd geraakt door een schot.Erzijn geen arrestaties verricht en
men heeft ook geen idee wat er
achter deaanslag schuilt. Carde-nas en zijn aanhang hebben eendiepgaand onderzoek geëist vandepolitie. Ovandois inhet verle-den de president geweestvan de
regerings- partij PRI in de staatMichoacan toen Cardenas daargouverneur wasvoor dezepartij.

Argentinië aan
Paraguay: haast met
waterkracht-project

ASUNCION — Argentinië
heeft Paraguay toegezegd
medewerking te verlenen bijhet afbouwen van de wa-
terkracht- centrale Yacyreta
welke in deRio Parana wordtgebouwd.

Zo verzekerde Raul Capucci
als directeurvan het binationalebedrijf dat voor ditproject is op-
gezet. Volgens deze Argentijnse
directeur zal men in september
de financierings- overeenkomsttekenen met het internationalebank- consortium dat voor de
noodzakelijke leningen moetzorgdragen. Wat definancieringbetreft zei hij nog dat de Intera-
inerikaanse ontwikkelings-bank en deWereldbank hun toe-
zegging geformaliseerd hebben.In 1973 tekenden ArgentiniëenParaguay het verdrag voor debouw van het enorme wa-terkracht-projectwaarvan deci-viele bouwwerkennu voordertig
procent klaar zijn.

’Koning ’Bush’
De Britse GENEALOOG en
hoofdredacteur van "Burkes
Peerage"- de bijbel van de
Britse Adel - Harold Brooks-
Baker, heeft maandag we-
reldkundig gemaakt dat de
stamboom van de Ameri-
kaanse vice-president en re-
publikeinsekandidaat voor
het presidentschap, George
Bush, aantoonbaaraanvangt
tussen de jaren1400 en 1500.
Hij is daarnaastmeer daneni-
ge andere president van de
Verenigde Staten verwant
aan Koninklijke families.

Volgens Brooks-Baker bete-
kent dit dat Bush in Novem-
ber naar alle waarschijnlijk-
heid tot president zal worden
gekozen. "In het verleden
heeft de kandidaat met het
meeste blauwe bloed gewoon-
lijk deoverwinningbehaald",
zégt hij. Onder de opzienba-
render personages die Bur-
kes Peerage bij hetklimmen
in de stamboom van Bush te-
genkwam, waren de zuster
van koning Hendrik de
achtstevan Engeland enBar-
bara Villiers,een bijzitvan de
Engelse koning Karel 11. Het
onderzoek werd uitgevoerd
door de genealogen Roger Po-
wer in Groot-Brittannie en
William Ward in de Verenig-
de Staten. Aangezien devoor-
vaderen van Bush eeuwen-lang tot de bovenlaag bleven
behoren, iszijngenealogische
voorgeschiedenis er een van"verbazingwekkende indrin-gendheid en omvang" en iszonder gat tot de 15eeeuw te
herleiden. Het onderzoektoonde aan datBush in dever-
te isverwant aan prinses Dia-
na van Walesen aankoningin
Elizabeth en dathijeen recht-
streekse afstammeling isvan
Koning Hendrik de achtste."Zonder enige mogelijkheid
van twijfel is vice-president
Bush verwant aan meer Eu-

ropese keizerlijke, koninklij-
ke enadelijkehuizen daneni-
gepresident van de Verenig-
de Staten, de vorige drager
van de titel van ko-
ninklijkste, George Was-
hington, inbegrepen," aldus
Brooks-Baker. Volgens hem
waren demeeste groteAmeri-kaanse presidenten van Ko-
ninklijke afstamming, maar
waren hun stambomen be-
perkt en smal in vergelijking
met dievan Bush. "Onder de-

Bush
ze presidenten waren George
Washington (Eduard I), Tho-
mas Jefferson (Eduard II),
William Henry Harrison
(Hendrik III), Ulysses S.Grant (Byzantijnse adel) en
Richard M. Nixon (Eduard
III)," aldus Brooks-Baker. De
twee Roosevelts stamden,
zegt hij, af van Hollands
partriciaat, Jimmy Carter
had banden met adelijke
Schotse en Engelse families
en president Reagan stamtrechtstreeks af van de elfde
eeuwse lerse Koning Brian
Boru. De hoofdredacteurvan
Burkes zei dat ondanks allebeschikbare archiefstukken
niemand ooit alle stukken
van de legpuzzel-Bush in el-kaar had gepast. De vice-
president was vorige week
vrijdag op de hoogte gesteld
van wat men gevonden had.
Of hij even had moeten gaan
zitten vermeldt de historie
niet.

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt be-
kend dat Fundashon Kas Popular, gevestigd te Scharloo alhier,
het ontwerp-verkavelingsplan
"JongbloedZuid II aan de Kaya Pandelis"

heeft ingediend vooreen perceel grond,groot ± 4160m 2, gelegen
aan deKaya Pandelis te Jongbloed, welk perceel aansluitaan de
reeds goedgekeurde verkavelingsplan

"Jongbloed Zuid" PA 62-20
Het ontwerpplan ligt met ingang van de dag na deze bekendma-
king gedurende vijftien dagenvooreen iederter inzageop deafde-
ling Algemene en Juridische Zaken van het Centraal Be-
stuurskantoor aan de Theaterstraatno. 17.
Belanghebbenden kunnen binnen genoemde termijn van vijftien
dagen tegen het ontwerp-verkavelingsplan schriftelijk bezwaren
indienen bij het Bestuurscollege.
Bezwaarschriften dienenduidelijk aan te geven denaam, voorna-
men en adres van de belanghebbende alsmede het belang op
grond waarvan men bezwaar heeft.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

EILANDGEBIED CURACAO
HetBestuurscollege van hetEilandgebied Curacao maakt be-
kend dat bij Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen
d.d. 1 juni 1988 is goedgekeurd het d.d. 14 april 1988 door
GURASOL RESORT DEVELOPMENTS N.V.

gevestigd aan de Marsweg 10 alhier, ingediend ontwerp-
verkavelingsplan

"BLAAUWDEELGEBIED I"
deel uitmakende van de noordelijke enwestelijke zijde van de
plantage Blaauw en direkt grenzend aan deweg naar St. Mi-
chielsbaai.
Genoemd Eilandsbesluit met bijbehorende bescheiden, lig-
gen met ingang van dedag na deze bekendmaking ter inzage
op deAfdei!ng Algemeneen JuridischeZakenvanhet Centraal
Bestuurskantoor, aan de Theaterstraat 17, alhier.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

Mm EILANDGEBIED CURACAO

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curasao roept sollicitanten op
voor de functie van brandweerofficier.
Gegadigden kunnen aan de selectieprocedure deelnemen als zij:— in het bezit zijn van het H.T.S.-diploma of gelijkwaardige opleiding;— tussen de 21 en 35 jaar zijn;— in het bezit zijn van rijbewijs B;
— niet brildragend 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 Curacao, Concordiastraat 24.

Het Bestuurscollege voornoemd,
Gezaghebber, Secretaris,

Drs. E.R. Wilsoe, a.i. Mr. E.A. Vlieg.
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De Snipvertrok op 15 December 1934 voor deeerste vluchtnaar deWest en brachtdaarmedede luchtverbindinding
tussen deKoninksrijksdelen tot stand.Toen was devliegtijd 54uur en 27 minutenen moestener 6 tussenstops gemaakt
worden.

Nu, 54 jaarlater zal de Snip cockpit op Schiphol worden gerestaureerd door deKLM TechnischeDienst.
De Fokker vliegtuigfabriek en deAnthony Fokkerschool geven daarbij advies.Nedlloyd zorgt voor het vervoer naar en
van Nederland. Over ongeveer 2i/2 jaarwordt de SNIP weer op Curasao terug verwacht.

— |\ Sinds 1932 is er veel veranderd. KLM onderhoudt nu 13 we-
-s_Z^^^^^"_^*»_^ I 1 kelijkse retour-lijndiensten met de Nederlandse Antillen en~^\ f \,]N^_^F'"'"*JS-__i_ 1 Aruba met moderne DC- 10 en B-727 vliegtuigen. De vliegtijd is
"_""^_ \_*^_^^^ / ____T__"" nOS s'ecnts ongeveer 9 uur en verreweg de meeste vluchten zijn

A/V _JLX V-—■ "^^z* jff^ _H^^ Om de Snip zo getrouwmogelijk tekunnenrestaureren hebbenIV" V "_"^_^_s__s^^^| . W'J zoveel mogelijk overblijfselen van de SNIP nodig. Als U\\ __y_^_sgS<jy^ ij toevallig nog een stuk heeft, zou U ons dan s.v.p. even kunnen\\. ~^^__imf\*'^ v bellen? Het Curagaosche Museum, tel: 623777, of deKLM,
__/^^-3^^^ tel: 74777. Een ieder dieeen dergelijke souveniervoor ons heeft,
/y \i \ krijgt een leuk cadeautje.

Betrouwbaar, KLM
Royal Dutch Airlines
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GEPRIKKELD
De lachebektrok chagerijning

naar deTour deFrance en begon
maandag geprikkeld aan het
vertrek voor deeersteetappe. De
eerste debeste ontsnappingging
niet aan hem voorbij. Hij rea-
geerde attent op deuitval van de
gretige Deen Sören Lilholt. Met
Nico Verhoeven en de Belg Ro-
ger Ilegems erbij kreeg hij een
dikke minuut voorsprong.

In regen en wind won Van
Vliet bij de tussensprints de
meeste seconden. Die konden
hem de gele trui opleveren, ook
al zou de kopgroep voor de fi-
nishplaats Machecoul worden
opgeslokt door het jagendepelo-
ton. Dat gebeurde ookomdat het
viertal onderling te veel rivali-
teitdemonstreerde omhettempo
hoog te houden.

Na de hergroepering ontsnap-
te SteveBauer. De blonde Cana-
dees plaatste zon demarage
waar hij patent opheeft. Hijkan
lang en heel hard doorgaan,
maar als eenling tegen het
complete peloton, kon hij nooit
ver weg komen. Van Vliet waan-
dezich nogaltijdkansrijk voor de
gele trui. De tweede p^ats in de
laatstetussensprint wasgenoeg.
"Teun lag in gewonnen positie",
zagploeggenoot JohnTalen. "In-
eens kreeg hij een zwieper van
Lilholt."VanVliet:"Datwas een
gemene streek. Ik moestkeihard
remmen anders had ik me te
pletter gereden tegen een motor-
rijder."

Door die onregelmatige sprint
was de gele trui niet voor Van
Vliet, ook nietvoorLilholtofNi-
co Verhoeven, de op het laatste
moment geselecteerde rennen
van Jan Raas, die bezig leek de
stunt van vorig jaarte herhalen.

Na het tumulteuze ritje tussen
Ponchateau en Machecoul was
het geel voor Bauer, diedezelfde
tijd noteerde als Lilholt en Van
Vliet. Hij kreeg voorrang omdat
hij de laatste tussensprint had
gewonnen.

...Teun van Vliet startte chagrijnig...

PLOEGENTIJDRIT
In de middagpauze tot deploe-

gentijdrit had Van Vliet het een
beetje te kwaad. Henk Lubber-
ding vertelde: "Teun liet deoren
een beetje hangen." Eric Van-
deraerde hadachterBauer depe-
lotonsprint gewonnen. De Belg
blaakte plotseling van
zelfvertrouwen.

"We pakken toch zeker in de
ploegentijdrit de gele trui voor
jou,Teun," troostte Lubberding.
Dat waren grote woorden. De
ploeg van Peter Post, ooit onver-
slaanbaar in deze specialiteit,
had sinds 1982 geen ploegentij-
dritmeergewonnen. De oude tij-
denkeerden terug. De Panaso-
nic's, metEricBreukink alskop-
man, warengemotiveerd. Ze wa-
ren bereid wat te doenvoor Van
Vliet na al die tegenslagen. "Ze
vertrokken als kogels", herin-
nerde VanVlietzich. "Ik hebeen
paar keer compleet kapot ge-
zeten."

Peter Post zag bij Vanderaer-
den, Lubberding, Talen hetven-
ijn, dat hij vroeger bij Raas en
Kneteman aantrof. "Je moet er
een paar mannen hebben die er
hard tegenaan gaan", zei Post.
"Het was de laatste jaren alle-
maal een beetje lief en aardig."
Van Vliet, zeker niet de beste,
mocht zijn ploeg- genoten
dankbaarzijn. Hij mocht de gele
trui aantrekken en kreeg van
Post de verzekering dat deploeg

zijn eerste plaats in het alge-
meen klassement zal verde-
digen.

In een Hollands weertje met
harde wind en regen deed Erik
Breukink opdesmalle weggetjes
doordewijngaarden van de Mu-
scadet uitstekende zaken. De
kopman liep ruim een minuut
uit op debeste mede- kansheb-
ber, Pedro Delgado.

De rest (Kelly, Zimmermann,
Bernard, Mottet en vooral Fig-
non) verspeelde aanzienlijk
meer in de ploegentijdrit met
doorberekeningnaar het indivi-
dueel algemeen klassement.
"Straks zal ik het misschien
mooi vinden", meende Breu-
kink, "op het moment ben ik te
moe om te rekenen. Ik heb het
ontzettend zwaar gehad de
laatste kilometers, ik had de
grootste moeite de groep bij te
houden."

Bij het triomf van de Neder-
landers contrasteerdehet drama
van de Fransen. Laurent Fig-
non,tweevoudigtourwinnaar en
een van de favorieten, kon zijn
kansen op deeindzege welverge-
ten. De Parijzenaar werd gelost
door zijn ploeg en kwam ander-
halve minuut later over de eind-
streep. In totaal verloor hij drie
minuten op Breukink.

SPORT AGENDA MALTA AMSTEL
BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00-02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00 uur;zondag vanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGINGCURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -training voorde jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL
( _k A- X l_ . ._ _ '\
20.00uurWild Cats/Banco di Caribevs Blue
Hawks /Ray-O-Vac - Sentro Deportivo
Kórsou.

Voortreffelijk werperswerk

Pirates winnen van Alpha
WILLEMSTAD — De slag-

mensen vervulden gisteren
slechts een tweederangs- rol
in de wedstrijd tussen St Ma-
ria PiratesWalle Constructi-
on en Alpha. De twee wer-
pers, respectievelijk Arthur
Bonifacio enOtwin Pieternel-
la, eistenalle eer voorzich op.
De overwinning ging ui-
teindelijk naar de St Maria
ploeg met descore van 2-0.

Het optreden van vooral Boni-
facio was briljant. Hij wierp een
no- hit- no- run waarbij slechts
twee Alpha- spelers het eerste
honk bereikten (Shurnold Mar-
tina meteenvrije loop in dederde
inning en GilbertAvastia op een
wild-pitch na drie slagm devijf-
de inning) en de buitenvelders

geen enkele maal in actie hoef-
dentekomen. Geenwonderwant
Bonifacio schakeldezelt 15 slag-
mensen via drie- slag uit zodat
slechts 12 outs voor rekening
van zijn teamgenotenkwamen.

OtwinPieterneUa was minder
fortuinlijk maar deed m het ge.
heel niet onder voor zijn te-
genstander. Pas in de zesde in-
ningstondhij deeerste (enenige)
honkslag toe, een harde
grondbal richting middenveld
vanRon Stewart- 'Deze speler stal het tweede
honk waarna de technische lei-
dingvanPirates het zekere voor
het onzekere nam en hem mid-
dels een opofferings- slag een
honk dichter bij de tbmsplaat

bracht. Stewart scoorde daarna
op een dubbele fout vanrechter-
velderMarcelia, dieeen hogebal
verkeerd beoordeelde en daarna
ook nog slecht naar het eerste
honk wierp. Hierdoor kon ook
Luti Bernadina het derde honk
veilig bereiken. Dit stelde hem
in staat om later op een fielder's
choice het tweede punt op het
scorebord te brengen. Hierbij
bleefhet ook.

De eindcijfers waren: Pirates
2-1-0 en Alpha 0-0-4. Winnende
werper uiteraard Bonifacio en
verliezende werper was Pieter-
nella.

De competitie wordtvanavond
voortgezet met de ontmoeting
tussen Wild Cats'Banco di Cari-
be en Blue Hawks_lay-0-Vac.

Nederlandseploeg succesvol in tijdrit

Teun van Vliet pakt gele trui
ANCENIS —Deploeg van Peter Post heeft gistermid-

dag de tweede etappe van deRonde van Frankrijk ge-
wonnen. Teun van Vlietnamdegele leiderstruiovervan
deCanadees SteveBauer. Deploegentijdritover 48kilo-
meter van La Haye - Fópuassiere naar Ancenis werd
door de winnende equipe afgelegd in 55 minuten en 31
seconden. ,

Met de verovering van de gele trui in de Tour kreeg
Teunvan Vlieteindelijkzijn glorie. "Ik ga dehele avond
zitten zwijmelen van genoegen," was de reactie van de
Nederlander.

Eenbreuk inhetstaartbeenen
een ernstige darm- infectie zet-
ten Van Vliet begin dit jaarwe-
kenlang, zoals hij datzelfnoem-
de"in depottenbak." Dewinnaar
van twee klassiekers vorig jaar
stond weken op non- actief en
kon pas tegen deRonde van Ita-
lië weer aan het echte wielren-
nen meedoen. In de Giro kwam
zijnvorm langzaam terug. In de
laatste week was hij toen twee-
maal dicht bij een etappe- zege.
Zowel inBorgo Valsugana als in
Lido diJesolo werd hij200 meter
voor de eindstreep teruggepakt.
..untje' kwam in topvorm thuis

en legde zich drie weken op het
Nederlands kampioenschap toe.
Hij wasinRhedenveruit debeste
in de koers, verloor de titel door
een samenspannen van drie con-
currerendeploegen.

ONGELEGEN
Fignon zag bleek, had holle

ogen enkon geen woord uitbren-
gen. Zijn voedingsproblemen
had hemopeenbijzonder ongele-
gen moment opgebroken. Als hij
conditioneel niet honderd pro-
cent is, verteert zijn eten slecht.
Het is een aandoening van de
alvleesklier.

Fignon deed conditie-
achterstand op in deMidiLibre.
Hij kwam ten val, kon de wed-
strijd niet uitrijden en moestzijn
trainingen onderbreken. Ploeg-
leiderCyrille Guimardbleefver-
trouwen in hem houden. "Ik blijf
met twee kopmannen spelen."
Door het lijdenvan Fignonmoest
ook Mottetzich inhouden. De fit-
te kopman raakte daardoor on-
nodig achterop.

De eerste officiële tourdag gaf
zo toch een verrassend beeld. In
de ochtendwaren detwee Neder-
landse sprinters uit beeld geble-
ven. Matthieu Hermans, zesvou-
dig winnaar in de ronde van
Spanje, werd slechts elftle als ge-
volg van een te zware versnel-
ling. Jean- Paulvan Poppel nam
niet eens aan de sprint deel. De
gladheidvan deglooiende wegen
als gevolgvan deregen joeghem
zoveel schrik aan, dat hij achter
hetpeloton terechtkwam en met
achterstand finishte.

UITSLAG:
De uitslag van de ploegentij-

drit over 48 kilometer van Fou-
assiere naar Ancenis is:

1. Panasonic- Post (55.31) 2.
Weinmann La Suisse- Kochli
(55.55) 3. Hitachi- De Kimpe
(56.07) 4. Z-Peugeot- Legeay
(56.07) 5. BH- Minguez (56.26) 6.
Superconfex- Raas (56.32) 7.
Reynolds- Echavarri (56.33) 8.
Kas- Rumeau (56.45) 9. Toshiba-
Hezard (56.45) 10. Carrera- Boi-
fava (56.46) 11. Systeme U- Gui-
mard (56.52).

ALGEMEEN KLASSEMENT:

Het algemeen klasement na
detweede etappe zieter als volgt
uit:

1.Van Vliet (Ned) 3uur, 11 mi-
nuten, 59 seconden 2. Vander-
aerden (Bel) op 0.14 sec 3. Lub-
berding (Ned) z.t. 4. Breukink
(Ned) z.t. 5. Nulens (Bel) z.t 6.
Winnen (Ned) z.t. 7. Van
Lancker (Bel) z.t. 8. De Rooy
(Ned) z.t. 9. Bauer (Can) op 0.24
seclo.Vichot(Fra)o.3Bsec.

WIMBLEDON-FINALE IN DRIE BEDRIJVEN
Nederlands succes bij ’meisjes’
Edberg bedwingt Becker

LONDEN— Stefan Edberg heeft definale van hetenkelspel
bij heren in het Wimbledon- toernooi gewonnen. De als derde
geplaatste Zweed versloeg deWestduitser Boris Becker, num-
mer zes van delijst, in vier sets: 4-6,7-6, (7-2), 6-4,6-2. De partij
vergde, over zondag en maandag samen gezien, twee uur en
vijftig minuten. Edberg is deeersteZweed sinds BjörnBorg in
1980,diezich Wimbledon- kampioen mag noemen.

Hetresterende deelvan de fi-
nale dat zondag werd afgebro-
ken, werd als toegift na de slui-
tingvanhetkampioenschap ver-
speeld. Dit maal viel de finale-
partijbuiten deemotionele span-
wijdte van de Duitse favoriet.
"Met Pat Cash versloeg ik deti-
telhouder, met Lendl, de num-
mer één van de wereld. De ge-
dachte drong zich op: Wat doe ik
hiernog. Ikkon gewoon deknop
in mijnhoofd nietmeeromdraai-
en", aldus zocht Becker naar de
oorzaken van een voor zijn doen
ongewoon tam optreden.

De eindstrijd was een spel in
driebedrijven. Tweeentintig mi-
nutentennis op devrijwel verre-
gende zondag. Een kwartiertje
op maandag, anderhalf uur re-
genpauze, waarin het
achtenswaardig lid van de All-
England Club, professor Ber-
nard Neal, kwam uitleggen dat
zijncollege er nietsvoorvoelt het
centre- court te overdekken en
vervolgens hetrestant, datruim
zevenentwintig uur na het ge-
plande aanvangstijdstip ein-
digde.

Naheteersteentweedebedrijf
stondBecker metrespectievelijk
3-2 achter en 5-4 voor. Na het

derde stuk verscheen de
eindstandop hetborden wasSte-
fan Edberg de nieuwe Wimble-
don- kampioen.

...Stefan Edberg, ideale schoonzoon...

VOORBEELD
Edbergs grote voorbeeld,

Björn Borg, zonk op het moment
suprememeestal door deknieën.
Edberg liet zich achterover rol-
len. Hij was daartoewel gedwon-
gen, omdat Becker zo ongeveer
een poging tot doodslag onder-
nam. Hij ramde regelrecht op
zijn tegenstander in. Gelukkig
zat hetnet ertussen. "Ik-kon niet
geloven dathetover was.Hij had
de bal overal kunnen neerleg-
gen", verbaasde Edberg zich.

Na dehuldiging doordehertog
van Kent en de gebruikelijke er-
eronde, was datbesefnog steeds
niet goed tot hem doorgedron-
gen: "Ik had zelfs niet gedacht
dat er vandaag gespeeld kon
worden." Hij was niet de enige.
Bij deeerste regenonderbreking
riep een suppoost devertrekken-
de toeschouwers na: "Dat was
het voor vandaag, tot morgen."
Loodgrijze regengordijnen
dreigdenhet centre-courtvan de
buitenwereld afte sluiten. Maar
de rechtgeaarde Britse tennis-

liethebbers lieten zich niet af-
schrikken. Zij verschansten zich
met duizenden in de al verlaten
etenstenten zoals zij ook devori-
ge daghadden gedaan.Hetcomi-
té noteerde op die dertiende
speeldag zelfs een nieuw
toeschouwers- record.

OVERIGE UITSLAGEN:
DeWestduitse Steffi Graf ver-

overde ondertussen ook een
tweede titel. Samen met haar
Argentijnse partner, Gabriela
Sabatini, behaalde zij in de eind-
strijd van het damesdubbel een
overwinningop deRusinnen La-
rissa Savsjenko en Natalia Zve-
reva. Setstanden: 6-3,1-6,12-10.

Bij het herendubbel prolon-
geerden de Amerikanen Ken
Flach en Roberto Seguso hun
Wimbledontitel diezij vorig jaar
veroverden. Zij versloegen in de
finale het AustralischZweedse
duo John Fitzgerald en Anders
Jarryd in vier sets: 6-4, 2-6, 6-4
en 7-6.

Bij de meisjes won de Neder-
landse Brenda Schultz. Het 17-
-jarige talentversloegin definale
de Francaise Emanuelle Derly
in twee sets: 7-6 (7-5) en 6-1.

Een verassing bij de heren-
jeugdwas de Venezolaan Nicolas
Pereira, die in definale afreken-
de met de Franse Guuillaume
Raoux. Hij won in twee sets: 7-6
(7-4) en 6-2.

Het lijdt geen twijfel dat Wi-
bledon meteenkampioen als Ed-
berg voor de dagkan komen. De
Zweed heeft een uitstekende
staatvan dienst.Derde op dewe-
reldranglijst achterLendl enWi-
landeren vorig jaaruitgeroepen
tot de meest regelmatige speler
van het cirquit. Sinds 1984sloeg
hij voor 4,7 miljoen dollar aan
prijzengeld bijeen. De 594.000
gulden, dieWimbledon daaraan
toevoegde, zullen door de com-
mercie de komende maanden
worden vervijf- of vertienvou-
digd.

VERLEGEN
Voor wie echter gewend was

geraakt aan het gillende- meis-
jes-gevolgvan Cashen Becker is
het even wennen. De blonde, at-
letisch gebouwde Zweed is een
speler, diezijneerzucht verbergt
achter schouder- ophalen en een
verlegen glimlach. Het type van
de ideale schoonzoon, die zich
volgens zijnBritse trainer, Tony
Pickard, ongelooflijk netjes ge-
draagt. Hij is zo gewoon, dat hij
op straat nauwelijks wordt her-
kend. In een milieu waar iede-
reen van de daken schreewt. Dat
hij nog beter is dan de ander,
geldt zo iemand al gauw als een
angsthaas.

Beckervond datEdberg op be-
langrijke punten dubbelefouten
sloeg en lokteze in de finale van
Queens doelbewust uit door tus-
sen de eerste en tweede service
vanzijn tegenstanderde hand op
te steken. Zelfs Wilander vond
dat Edberg zich wel wat meer
kon laten gelden. Het antwoord
lietEdberggisteren vanzijnrac-
ket komen. Zijn service-volleys-
pel was nagenoeg foutloos. Zijn
returns hielden Becker voortdu.
rend onder druk.

Na de eerste set kwam zijn
opslag nauwelijks meer in ge-
vaar. Behalve bij 3-3- in de twee-
de set. Becker betreurde, dat de
return op de tweede service net
uitwas gegaan. "Anderswas het
in drie sets voorbij geweest",
deed hij nog een poging tot snoe-
ven. Bij detie-break van de twee-
de set bleek al dat Edberg de
overhand had. Hij won die met 7-
-2naeen voorsprongvan 5-0. Bec-
ker had het gehad.Drie doorbra-
ken in twee sets maakten een
eind aan zijnaspiraties.
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KONINKLIJKE
LUCHTMACHT 75 JAAR

MASHA PABIEN!
75-jarig jubileum
Taak Koninklijke Luchtmacht in
opsporings-en reddingswezen

Knfm
x^__:_^_^--'^ tors-roen

WILLEMSTAD— Op 1 juli
1913 werd deLuchtvaart Af-
deling opgericht als onder-
deel van de Nederlandse
Landmacht.Eenjaar laterbe-
gon in West-Europa de oor-
log, waarin het Nederland
niet lukte om neutraal te blij-
ven. IndeTweede Wereldoor-
log heeft de Nederlandse
luchtmacht vanuit Curasao
opeen speciale wijze meege-
werktaan deverdediging. Se-
dert maart 1982 is de Ko-
ninklijke Luchtmacht weer
present in 'de West. Welis-
waar niet met gevechtsvlieg-
tuigen, maar metFokker F-27
Maritiem patrouille- en
transportvliegtuigen, die
werk verrichten in het opspo-
rings- en reddingswezen.

In 1938 zag de Nederlandse
regering in, dat een tweede we-
reldoorlog met rasse schreden
naderde en uiteraard nam men
zich opnieuw voor om neutraal te

blijven. De defensie-uitgaven
die in 1937 nog tien procent be-
neden het peil van 1930 lagen,
waren in 1939 verviervoudigd.
De beleids- functionarissen on-
derschatten echter grovelijk de
waarde van de lucht-
strijdkrachten: slechts 2,9 pro-
cent van de militaire begroting
gingnaar dithoogst belangrijke
strijdmacht- onderdeel.

WILLEMSTAD- Tijdens de
viering van het 75-jarig bestaan
van de Koninklijke Luchtmacht
afgelopen vrijdag ging brigade-
generaal der mariniers J.B.G.
Clocquet in op de hoogtepunten
uit de geschiedenis van de

luchtmacht. Tevens werd aan het
personeel van het 336-squadron
een tevredenheids- betuiging als-medeeen beloning uitgereikt.
Foto: Brigade-generaal Clocquet
overhandigt een envelop aan een
personeelslid van het 336-
-squadron.

DUITSE INVAL
In september 1939 barstte de

bom met de Duitse inval in Po-
len. Kort voor de overgave van
Nederland in 1940volgde dever-
nietiging vanuit de lucht van de
binnenstad van Rotterdam door
een oppermachtige Duitse bom-
menwerper-vloot. Gedurendede
meidagenvocht de Nederlandse
Luchtmacht dapper, maardelfde
tegenovereen naar schatting 20-
-voudige overmacht het onder-
spit.Dat nooitmeer, zeimen toen
en men heeft tot vandaag de les
van toen onthouden.

Hiernavolgde eenperiodevan
wederopbouw, de Tweede We-reldloorlog was weliswaar voor-
bij, maar in Indonesië was werk
aan de winkel. De toenmalige
Nederlandse regering be-schouwde de door Japan inge-
stelde burgerregering als vijan-
dig en in deperiode tot 1948 wa-
ren de Luchtstrijd- krachten
daar actiefen in 1962 wederom
in Nieuw Guinea. Gelukkig lig-
gen deze periodes al lang achter
onsentussenNederlanden Indo-
nesiëheerst al jareneen hechte
vriendschap.

22.000 MAN
De jubilerende luchtmacht is

relatief sterk, uiterst modern en
ruim ongeveer 22.000 man mili-
tairen en burger- personeel hou-
den ditbelangrijke moderne mi-
litaire bedrijf dag en nacht pa-
raat. Moge de Koninklijke
Luchtmacht nog lang in de Ne-
derlandse Antillen aanwezig
zijn.
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50 Jaar Masha Pabien

Aeroclub-Curaçao
Het eerste decennium
van Aeroclub Curacao

WILLEMSTAD-De Aero-
club Curasao (ACC) werd op
25 juli 1938 opgericht. Het
eerste toestel, een PJ-ACA,
werd in Amerika besteld. De
KNSM vervoerde hettoestel
gratisvan NewYork naar Cu-
rasao. Met het gouvernement
werd een overeenkomst ge-
maakt, waarbij de ACC voor
elke op Curasao opgeleide
sportvlieger zich bereid
moest verklaren,
hulpdiensten voor de over-
heid te verlenen. Hiervoor
ontving de ACC een subsidie
van 200gulden,terwijl devlie-
ger zelf twee gulden op het
uurtariefvergoed kreeg.

Van de KLM werd medewer-
king verkregen voor het
technisch onderhoud, terwijl de
KLM vliegers André de laPorte
enRüpplin von Kefïïkon als in-
structeurs mochten optreden.
Onderleiding van deeerstevoor-
zitter Van derMostvan Spijk en
secretarisG.J.van deBosch ging
de club met 30 leden van start,
waarvan twaalfbegonnen met
Jop dePiper les tenemen. De Cub
|kostteongeveer 1250(!) dollaren
idaarvoorhadmen daneen twee-
zitter met 40 pk motor,
Ikruissnelheid 112kilometer per
luur en 320 kilometer vliegbe-
reik. Radio was er niet en aan
vlieginstrumenten slechts het
minimum vereiste, maar dat
wasruim voldoende voor dietijd.
Gevlogen werd er ruimschoots.
De 12 leerlingen hadden gemid-
deld 18 vlieguren nodig voor het
A-brevet. Eind 1939 waren er al
18 op Curacao opgeleide vlie-
gers, waaronder voorzitter Van
de Most van Spijk en KLM-WIB
directeurL.F. Bouman.WILLEMSTAD Afgelopen zondag

vierde deAeroclub Curagao met
een grandioos vliegfeest het vijf-
tigjarigbestaanvan devliegclub.
Meer dan 5.000 bezoekers be-
zichtigden niet alleen de
sportvliegtuigen van deAero-
club, ookkonden detoeschouwers
verschillende militaire toestel-
len, de F-17 maritiem, de
Lockheed L-130 Hercules, een
helicopter van de Britse Ko-
ninklijke Marine en het
vrachtvliegtuig van Bonair N.V.
van binnenbekijken. Verderkon-
dendeaanwezigenop eentribune
genietenvan het landen enopstij-
gen van in totaal 13 grote vlieg-
tuigen. Volgens de aanwezigen
was het vliegfeest een groot
succes.

OORLOGSDREIGING
Ten tijde van de oprichting

van deACC was de oorlogsdrei-
ginginEuropa al sterkvoelbaar.
Als gevolg daarvan waren in di-
verselanden, inbegrepen Neder-
land, regelingen getroffenom de
sportvliegerij dienstbaar te ma-
ken aan militairebehoeften. De
gouvernements- subsidierege-
ling was al een voorbeeld hier-
van, maar men wilde meer. Bij-
voorbeeld eenopleiding tothetin
Nederland ingevoerde M-
brevet. Daarvoor was eentoestel
metbetere prestaties nodig. Ge-
dachtwerdaan deRyan ATM en
de Fairchild M-62 maar de ex-
ploitatie van deze toestellen
bleek financieel niet haalbaar.

De bezetting van Nederlandin
1940 zorgde voor een verhoging
van de militaire activiteit waar-
bij ook de Aeroclub betrokken
werd. Direct na het bericht van
de Duitse invasie in Nederland
werden de binrienliggende Duit-
se schepen in beslag genomen.
Twee ontsnapten er aanvanke-
lijk en verborgen zich in af-
wachting van de nacht in een
baai, maareenPipervan deACC
vond ze echter spoedig. Op gron-
den van militaire veiligheid
werd een groot gedeelte van Cu-
ragao verboden vlieggebied en
buitenlanders mochten geen lid
van de Aeroclub meer zijn. Hier-
door liepen de mogelijkheden
voor de vliegsport sterk terug,
juist toen de club deresultaten
begon te zien van een campagne
om hetledental uitte breiden en
ook van buiten Shell-KLMkrin-
gen leerlingen aan te trekken.
Dat ditluktebleek uithetfeit dat
eind 1940 van de lessende leer-
lingen er slechts twee Shell-
employeeswaren.

LAAGDEKKER
In september 1945 bezat de

ACC driePipers met 65pk motor
en 40 pk Piper en een Fairchild
PT-19 laagdekker. Deze laatste
was zojuist als oorlogssurplus
verkregen en werd als PJ-ACF
ingeschreven. Voor heteerst had
de club duseen andertype dande
Piper, maar het toestel werd al
vrij snel weer doorverkochtnaar
Venezuela. De militaire Piper
Cubs werden door het gouverne-
ment aan de ACC in bruikleen
overgedragen, maar bleven
voorlopig met militaireregistra-
ties vliegen. De P-l ging eind
1945 verloren bij een ongeval.
Een tragische crash maakte in
december 1946 een einde aan de
PJ-ACD. Een insect had zich in
de pilotbuis genesteld waardoor
de snelheidsmeter op 60 mijl
bleefstaan. Zichhiervan nietbe-
wust bleef de vlieger het toestel
in de landing overtrekken en bij
de daarop volgende crashlan-
ding verloor hij het leven, het
eerste dodelijke ongeval bij de
AO _.

In 1948 vierde de ACC haar
tienjarig bestaan. Uit het ge-
denkboekje 30 jaar ACC staat
een uitgebreid verslag over het
feest. Hieruit bleek dat crazy-
flyingook indie dagenzeerpopu-
lair was. lemand uit hetpubliek
kon via de radio leren vliegen.
Een oud dametje zou als proef-
persoon dienen. De toeschou-
wers konden alles via deradio
volgen. Natuurlijk bleek oma
doodsbenauwd en gebeurden er
deongelooflijkste dingen met de
kist. Tenlaatste begonzeaan het
begin van debaanmet landenen
kwam na de vreemdste toeren
vlakvoor detoeschouwers aan de
grond, waar ze bewusteloos uit
net toestelrolde. Het oude dame-
tje bleek vlieginstructeur Van
Oorschot te zijn.

Schaak-competitie
in BC Janwé

WILLEMSTAD — De strijd
om het clubkampioenschap van
Schaakvereniging Janwe is zo
goed alsbeslist voor watbetreft
deeerste plaats van deA-klasse,
door de winst dieRurik Capella
behaalde opRoberto Suriel.

Suriel die vorige week die-
zelfde Capella verraste met een
knappe remise, kon het huza-
renstukje nietherhalentegen de
beter spelende leider van het
klassement. Capellaspeeldemet
dezwarte stukken een agressief
spel waarinhij een toren offerde
die leidde tot groot positioneel
voordeel. Dit was van beslissen-
de aardgezien het feit dat Suriel
binnen zeven zetten na ditoffer
kapituleerde. Door dezewinst is
Capella nog maar één punt ver-
wijderd van het behalen van de
titel.

De strijd om de tweede plaats
is daardoor interessant gewor-
den, omdat er vier spelers kans
maken op die plek. Peter
Pilgrim, Rudsel Wolf, Shastri
MoeskerenWannerRichardson.

Peter Pilgrim, bewust van dit
feit, dwong Richardson tot over-
gave na 13 zetten. De nieuwko-
mer in deA-klasse (Pilgrim) zou
nu al kunnen spreken van een
succesvol debuut.Met dezeover-
winningstaathij voorlopigtwee-
de op deranglijst dieer alsvolgt

-uitziet:
1.R. Capella 11 (gespeeld)-lO

(punten), 2.P.Pilgrim 10-6 1/2,3.
R. Wolf9- 5 V1 ,4. W.Richardson. 10- 5 1/2, 5. S. Moesker 9- 5,6. R.
Scherptong 11-21/2,7. R. Moron
7- 2 en 8. R. Suriel8- VI.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD — De uitsla-

gen van de op 28 junigespeelde
wedstrijden van Bridgeclub
Asiento Dames zijn:

1. Henriqeuz-Nebbeling
62.22%, 2. Sluiter-van Loon
56.94%, 3. Senior-vd Plank
56.67%, 4. Bochove-Valkenburg
56.44, 5. Vlug-Maas 54.44%, 6.
Fishing-Jones 54.17%, 7.
Echtpaar Van Meijeren 53.24%
en 8. Van Beek-Blankevoort
51.39%.

De uitslag van de competie-
avond van Bridgeclub Baranca
van 29junijongstledenis:

1. De Vries-Van Opstal
73.61%, 2. Bustraan-Engelman
en Pais-De Vries 55,20%, 4.
Echtpaar Maas 52.78% en 5.
Roerhorst-Engelman 52.43%.

Kenneth Croes
naar Italie

WILLEMSTAD — Allround
sportmanKenneth Croes is afge
lopen zondag 3julinaar Italiëaf-
gereisd alwaar hij in de stad Ca-
prizal startenvooreenzwemma-
rathon op zondag 10 juli aan-
staande.

Aan deze internationale
Zwem- marathon doen deelne-
mersuitmeer dan30landenmee
en detotale afstanddiegezwom-
men moet worden bedraagt 33
kilometer. Het isvoor de34- ste
keer dat dit evenement dat in de
stad Capri begint en in Napoli
eindigt, gehouden wordt.

De NAZB (zwembond) is van
zins om dit evenement volgend
jaar op Curasao te laten
plaatsvinden. Dit zou in samen-
werking met Harry Hauck en
een aantal sponsorskunnen ge-
beuren.

Kenneth Croes heeft zich voor
deze marathon goed voorbereid
en zal de Nederlandse Antillen
opwaardige wijzevertegenwoor-
digen.

Bridge-toernooi
WILLEMSTAD - Op

woensdag6 juliaanstaande gaat
hetopenvankantie- Toyotabrid-
ge tournooi van Bridgeclub Ba-
ranca van start. Dit toernooi
wordt geheel gesponsord door
Garage Cordia. Op de dagen 13,
20, 27 julien 3 en 10 augustus
wordt er ook gespeeld.

Toyota stelt bijzonder fraaie
prijzen beschikbaar voor dit
toernooi, datopenstaat voor alle
bridgers van Curagao. Teneinde
te voorkomen, datalle prijzenbij
de bridge- kracks belanden, zal
er in twee of meer groepen ge-
speeldworden.Zodat ook de min-
dergoedebridgers eenkans heb-
ben op één van de vele mooie
prijzen.

Vooral thuisbridgers woren
uitgenodigd om mccte doen aan
dittoernooi. Aanvang achtuur's
avonds in de bridgezaal van
Scherpenheuvel.

AmericanLeague:
Oakland Athletics - Cleveland
Indians 4-2(16 innings), Detroit
Tigers - Seattle Mariners 5-3,
Chicago White Sox - Baltimore
Orioles 5-1, Minnesota Twins -
MilwaukeeBrewers 3-1,Califor-
nia Angels - Toronto Blue Jays
11-6, Boston Red Sox - Kansas
CityRoyals 9-2, New York Yan-
kees - TexasRangers 13-2.
AmericanLeague:
ChicagoCubs- SanFrancisco Gi-
ants 3-2, Cincinnati Reds - New
York Mets 5-1, Atlanta Braves -
Philadelphia Phillies 7-0, Los
Angeles Dodgers - Saint Louis
Cardinals 5-3, Montreal Expos -
Houston Astros 7-4, San Diego
Padres - Pittsburgh Pirates 4-3
(10 innings).
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zoekt kontakt met gegadigden voor defunktie van

ALGEMEEN STAFMEDEWERK(ST)ER

De Algemeen Stafmedewerk(st)er treedt op als counterpart van de
Ekonomisch medewerker vandeKamer envervangt dezetezijnertijd
bij gebleken geschiktheid.
De medewerk(st)er assisteert desekretaris in dienswerkzaamheden
en staat de leden van deKamer bij in devertegenwoordigingvan de
Kamer in diverseorganen, kommissies, enz.
De medewerk(st)er heeft eenbelangrijkaandeel in deverslaglegging
van deKamer in jaarverslagenen andere publikaties.

Kandidatenvoor dezefunktie moeteneen voltooideuniversitaireop-
leiding ekonomie (bij voorkeur algemeen ekonomische richting)
hebben genoten, over goede kontaktuele eigenschappen beschik-
kenen hun inzichtengoedkunnen formuleren in deNederlandse taal.
Kennis van hetPapiamentuen deEngelse en Spaansetaal strekt tot
aanbeveling. De voorkeur van deKamer gaat uit naar Antilliaanse
kandidaten.

Dearbeidsvoorwaardenzijn in overeenstemmingmethet belangvan
defunktie.

Sollicitaties,voorzien van volledigegegevensenmetvermeldingvan
motiefom tesolliciteren, dienenbinnen 2weken na verschijningsda-
tum van deze advertentie te wordengerichtaan deSekretaris van de
Kamer, P.O. Box 10, Curacao.
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1 <£>4 Met Toko \£_/uikertuintje
jÉ. naar de Beachü
uil Vlees, kip en zonnebrand artikelen in overvloed.
y/1 Brood en banket dagelijks vers!!
UP Fruit, groente = vers vers!!
7/1 Zwempakken, lektuur en strandjurken in de "Gal-
(l lerv"-
-j/l Een kompleet pakket onder één dak,
jh dat is Toko ' Ê^jÊnT/
f]\ yE/uikertuintje. / \ '; i

f_
tl #_tï^ 1 Emmer Porkchop

f »__!_! 12.50
t _ _*° $___ Emmer Drumsticks

'Ia .*$ 1%--'ff' F_*»c* <__> Emmer Biefstuk| %Ct^ 9ekruid 23-°°

Ijjjip^f lr'Sh Koffie Taart 12.95
I Grote Sprits Koeken 3.00

fe tc*^ Granny Smith 4.50
[//"JcaK * Aardbeien 2.95

j| ****# Amerikaanse tomaten 1.45
II %^%//l# tm> $ Andijvie 3.95

fr_^/v\f/fe&*> >**"=_ Bio Braun Sun Mi,k "1 6.20
M __< iVv>^
f Bio Braun Sun oil 14-05

Ü f\& ***# Bio Braun After Sun 18.50

|^>Pepsi.Cola. T~IJLt ifie*^ Strandbal Gratis 7.50

fi W f^S Appelsap V, liter 1.69

I _^aïWt^ Pineapple juice 2.65

ÏT 7s :
I TokoWUikertuintje
il JeGrutter van altijd vers!!

AMIGOE

7 -tó». Aeroclub-Curagao
Wij wensen

DIREKTIE EN PERSONEEL
NOG VELE SUCCESVOLLE

*a___t 4 777-^ Aeroclub - Curasao A
<"%§fê£i»> CURAQAO NETHERLANDS ANTILLES jd\

DNZE HARTELIJKE GELUKWENSEN JmÈ{ L
MET UW GOUDEN JUBILEUM <m^Êw^ fk

SeafoodRestaurant & Bar J^SCjES "^ __■ IX
%UgmMmMs^mmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmm^"■~"--i-i-i-^-^_^-^-~"-"M-____M_H«

VADe KONINKLIJKE LUCHTMACHT
7 swift' # feliciteer, de

CURAQAO NETHERLANDS ANTILLES ■ „^^,„ Ij
met haar 50-jarig bestaan. MANY HAPPY LANDINGS.

=^gp Aeroclub- eraf*."»"_!_£■"' CURASAO NETHERLANDS ANTILLES

Gefeliciteerd met U\J Gouden Jubileum

C.I-.T.M. |
LUCHT TRANSPORT MAATSCHAPPIJ. Nv ’■

~^_F Aeroclub - Caraf oo
"».£_£'"" curasao netherlands antilles

Hartelijk Gefeliciteerd
met uw gouden jubileum en nog
vele goede jaren toegewenst.
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EXCOMMUNISCATIE BEDREIGT OOK VOLGELINGEN
Franse Econe-bisschop: Vaticaanse strafgeldt niet

Argentijnse en Amerikaanse
steun voor Lefebvre-schisma

ECONE — De donderdag
doormgr MarcelLefebvre ge-
wijde Franse bisschop Ber-
nard Tissier de Mallerais
heeft gezegd dat hij de ex-
communicatie welke Rome
over hem uitsprak niet er-
kent. Met deze wijding heeft
de aartsconservatieve mgr
Lefebvre een nieuw schisma
in deRooms- katholieke kerk
teweeg gebracht. Vele aan-
hangers van mgr Lefebvre
schijnen hem te volgen. On-
dertussen heeft het Vatic-
caan laten weten datdegelo-
vigen en priesters diemgrLe-
febvre trouw blijven ook

geëxcommuniceerd zullen
worden. Nationale bisschop-
pen- conferenties hebben op
degenen die de leer van mgr
Lefebvre aanhangen een be-
roep gedaanom ophun schre-
denterug te keren.

Mgr Tissier de Mallerais, een
der vier door Lefebvre gewijde
bisschoppen, verklaarde dat hij
de Vaticaanse sanctie van ex-
communicatie niet erkent. "Ik
beschouw het als van nul en ge-
ner waarde, daar mgr Lefebvre
uit nooddruft heeft gehandeld.
Hetkerkelijk recht zegt zwart op
wit dat er in het geval van
nooddruft geen excommunicatie

is. En er is nooddruft, want om
echtepriesters te kunnen wijden
heb jeook echte bisschoppen no-
dig, en die willen we worden of
zijn".

Aldus mgr Tissier de Malle-
rais. Zijn wijding ervoer hij als
"een grote vreugde en een grote
trots". Hij dacht dat de nieuwe
bisschoppen beter zijn dan de
anderen, "want wij beschouwen
ons als echtkatholieke bisschop-
pen". Hij zei ook nog wel dathij
het pauselijk gezag "absoluut
niet" afwees.

TWEE KERKEN
In Buenos Aires zeiprior Juan

Carlos Seriani voor deradio dat
"wij geloven dateen andere paus
dieeen anderehouding inneemt,
in de toekomst vergeving aan
mgrLefebvre zal vragen voor de
sancties diepaus JohannesPau-
lusII tegen hemheeft genomen".
Seriani stelde vast dater in feite
nu twee kerken zijn. Hij is een
volgeling van mgrLefebvre en is
lidvan debroederschap vanPius
X van mgr Lefebvre. De
Roomskatholieke kerk is vol-
gens hem"nco-modernistisch en
nco- protestants". Naarzijn zeg-
gen bereiden achthonderd Ar-
gentijnsekinderen zich voor op
huneerste communiebinnenLe-
febvre's gemeenschap.

AMERIKAANSE STEUN
De Amerikaanse volgelingen

van de schismatieke aarts-
bisschop schijnen eenstemmig
zijn wijding van vier nieuwe
bisschoppen tegen dewilvan Ro-
me in goedtekeuren. De priester
Charles Ward in SaintLouis in
Missouri die achter Lefebvre
staat zei dat hij geen priester of
priester- studentkende diedebe-

weging heeft verlaten vanwege
deze "zogenaamde ex-
communicatie. "Wij blijven
vasthouden aan ons geloofen wij
weten dathij (Lefebvre) de waar-
heid doceert".

Lefebvre heeft in de VS 29
priesters die 95 parochies met
bijna tienduizend gelovigen be-
dienen.De seminarist JasonHu-
var, een van devijftien in Wino-
hain Minnesota, zei dat"erinon-
ze rangen geen onenigheid be-
staat. Het is een afschuwleijke
toestand, maarhet moestgebeu-
ren", zo meent hij.

ZWARE PLICHT
In een persoonlijk schrijven

deed paus Johannes Paulus II
een dringend beroep op de aan-
hangers van mgr Lefebvre "de
zware plicht te vervullen met de
plaatsbekleder van Christus
verenigd te blijven in de eenheid
van de katholieke kerk en zich
ervan te weerhouden de bewe-
gingvanmgrLefebvre op eniger-
lei wijze te steunen". Deelname
aaneen schisma, aldus depaus is
"een zware belediging van God"

en het leidt "op grond van het
kerkelijk recht automatisch tot
excommunicatie".

De paus kondigde de op-
richting van een commissie aan
die zich om de volgelingen van
Lefebvre zal bekommeren. Op
basis van de begin mei bereikte
overeenkomst tussen Lefebvre
en de congregatie voor de Ge-
loofsleer zal gezocht worden
naarhandhaving van de spiritu-
ele en liturgische traditie waar-
aan deze mensen gehecht zijn.
De paus wil hen daarin zoveel
mogelijk tegemoet komen.

OUDE RITE
Verschillende bisschoppen-

conferenties hebben op de volge-

lingen van mgrLefebvre een be-
roep gedaan niet dekant van het
schisma te kiezen. Namens de
Fransebisschoppen drongkardi-
naal Lustiger er bij allen die de
oude rite aanhangen en diezichtekort gedaan voelen doorde ge-
beurtenissen in de afgelopen
twintig jaar(na het Vaticaanse
concilie, red.) opaan niet met dekerk te breken.

De Zwitserse bisschoppen
kwamen in verband met dezekwestie in speciaal beraad bij-
een. Ookzij riepen op de eenheid
binnen de katholieke kerk te
bewaren. Zij zegden toe de be-
sluiten van het tweede Vati-
caanse concilie naar letter en
geestte zullen uitvoeren. Ook de

dialoog met andere kerken en
niet christelijke gelovigen wil- *
len zij voortzetten. f

MEDELEVEN
Namens de Nederlandse

bisschoppen betuigde kardinaal
Simonisdepaus telegrafisch van
hun medeleven "met het leed
van de verdeeldheid dat U, als
voorzitter van deliefdesbond, en
heel het Volk Gods treft".

Het Sovjet persbureau Tass
berichtte in het weekeinde over
deze kerk- scheuring. Tass wist
te melden dat de uiterst conser-
vatieve Lefebvre altijd felle te-
genstander is geweest van de oe-
cumene en dedialoogmet andere
godsdiensten.

REGERING COLOMBIA WIJST VOORWAARDEN AF
Guerrillabeweging onder voorwaarden bereid vrijlatingpoliticus

Nationale top-conferentie
en dialoog staan centraal

BOGOTA — De Colombi-
aanseregering heeftdevoor-
waarden van de hand gewe-
zen voor de vrijlating van de
leider van de Colombiaanse
Conservatieve partij Alvaro
Gomez Hurtado welke de M-
-1- guerrilla stelde. M-19 stelt
alsvoorwaarden een bestand
in deburger-oorlog en eenna-
tionale dialoog.

Deze nationalistsch links geo-
riënteerde guerrilla- beweging
heeft Gomez Hurtado al meer
daneenmaand in zijnmacht. De-
ze was indertijd de Conservatie-
ve kandidaat voor het presi-
dentschap die echter verplette-
rend werdverslagen door de hui-
dige president Virgino Barcoa
en diens Liberale partij. Na de
overval op Gomez Hurtado op
klaarlichte dag nadat hij een
misviering had bijgewoond in

een buitenwijkvan Bogota duur-
de het geruime tijd voordat
duidelijk werd dathet M-19 was
geweest dietekende voor deont-

voering en gijzelingvan devoor-
aanstaande politicus die ook di-
recteur vaneen dagblad isenvan
oorsprong jurist is.

2POLITIEK PROGRAMMA
Minister Cesar Gaviria van

Binnenlandse zaken, tevens
waarnemend president, om-
schreef de voorwaarden van de
guerrilla- beweging als een "po-
litiekprogramma". Wat het land
vraagt en metverontwaardiging
eist is de terugkeer van Gomez
Hurtado, aldus Gaviria.Derege-
ring isbereid toteen dialoogmet
de guerrilla maar zonder dat de-
zeeen politieke toenaderingkan
gaan eisen met het geweld, de
terreur- methodes en de chanta-
ge- strategie".

De eisen van M-19 hadden de
ministerbereikt via een radiote-
lefonische verbindingtussen het
presidentiele paleis en de zetel
van de FARC- guerrilla, waar-
mee deregering eenpermanente
verbinding heeft als gevolg van
een bestand tussen deregering
en deFARC.

Het voorstel van M-19 omvat
onder meer de volgende punten:
het ondertekenen van een be-
stand vanzestigdagen tussen de
regering en deGuerrilla- coördi-
natie Simon Bolivar, waarin de
vijfbelangrijkste Colombiaanse
guerrillagroepen samenwerken.
Op deze manier komt een kli-
maatvan vrede tot standwateen
dialoog mogelijk maakt;

er moet een nationaletop- con-
ferentie komen "voor de nationa-
le redding" waarbij de dialoog
ook werkelijkheid wordt en wel-
ke een oplossing moet aandra-
gen voor de problemen van Co-
lombia;

PRIORITEITEN
de top- conferentie moet een

akkoord opleveren zonder win-
naars en zonder verliezers over
de prioriteiten bij de hervormin-
gen waaraan het land behoefte
heeft. Tevens moeten er formu-les worden gevonden om het le-
ven van de Colombiaanse bevol-

king te beschermen dat bedreigd Iwordt dooreen golfvan geweld;
de eventuele akkoordenwelke

er gesloten worden moeten on-
derworpen worden aan de
volkswil via eenreferendum, zo-als dat werd voorgesteld in hetbeginvan het jaardoorpresident
Barco, wiens voorstel werd afge-
wezen als niet in overeenkomst
met de grondwet;

DEELNEMERS
op de top- conferentie moeten

aanwezig zijn vertegenwoordi-
gers van deregering, van het
hooggerechtshof, het congres,
het Openbaar Ministerie, de
strijdkrachten, de productieve
sector, de arbeid, de politieke
partijen, de media, de guerrilla-
coördinatie en Gomez Hurtado;

het toezicht op deze top moet
worden uitgeoefend door de Ver-
enigde Naties, de Contadora-
groep, zijn ondersteunings-
groep en een gedelegeerde van
paus Johannes Paulus II wiens
zetel in Bogota als neutraal ge-
bied wordt aanvaard.

Castro: Zuid-Afrika

naar overleg-tafel
gedwongen

HAVANA — Zuidafrika
was door de militaire te-
genslagen in het zuiden van
Angola wel gedwongen deel
te nemen aan hetonlangs ge-
houden vredes- overleg. Zo
meent de Cubaanse leider Fi-
del Castro.

De Cubaansepresident sprak
over deze kwestie in de marge
van de conferentie van niet- ge-
bonden landen welke op Cuba
wordt gehouden. Aan ac hand
van eenkaart van Quito Cuana-
vale inAngolagafCastroeen ui-
teenzetting tot in detailsover de
situatie ter plaatse en over de
manier waarop Zuidafrika ge-
dwongen werd de weg te gaan
naar deoverleg- tafel. Het colle-
ge Angola-politiek datFidel Ca-
strogafduurdevolgenseenAzia-
tische diplomaat twee uur. Een
andere diplomaat had van Ca-
stro begrepen dat deze voor-
zichtig positief is over het ver-
loop van debesprekingen.

Overigens had de Zuidafri-
kaanse radio het maandag over
een provocatie welke bedoeld
was om hetvredesoverleg te tor-
pederen. De provocatie Bestond
uit de aanwezigheid van Cu-
baanse militairen langsde grens
tussen Zuidafrika en Namibië.

KAAPSTAD — De leider van de
blanke Zuidafrikaanse anti-
apartheids- beweging PFP Eglin
treedt in augustus afen is niet her-
kiesbaar alsbestuurder.Hijblijft wel
lidvan hetblankeparlement.

JAKARTA— In Indonesië ver-
mist men 44 mensen na het veronge-
lukken van een boot op de Indische
Oceaan. De snelboot die maximaal
35 mensenmag vervoerenkapseisde
met 45 passagiers op weg van Bali
naar NusaPenida.
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Oorzaak neerschieten Airbus Iran

Blinde vlek in high tech
LONDEN — Een blinde

vlek op het terrein van de
super- technologie en
spanningen in de Golfoor-
logbezegelden het lot van
de Iraanse Airbus, die
door een Amerikaans oor-
logsschip is neergehaald.
Dit is de mening van
luchtvaart- deskundigen.

De 'USS Vincennes' beschikte
niet over hulp in de lucht waar-
mee het schip het Iraanse vlieg-
tuig zichtbaar boven de Straat
van Hormuz kon identificeren
alseen burgertoestel, zeieen mi-
litaire deskundigebij de NAVO.
In plaats daarvan vertrouwde
het personeel aan boord van de
Amerikaanse oorlogsbodem een
elektronisch signaal op het ge-
computeriseerde radarsysteem
en geloofde het dateen F-14 met
aanvalsoogmerken onderweg
was.

De 'Vincennes', die eerder op
dedagbetrokkengeweestwasbij
een treffen met Iraanse kanon-
neerboten, haalde vlucht 655
van Iranair, die onderweg was
vanBandarAbbas naarDubayy,
met tweeraketten neer.Alle 290
inzittenden kwamen om het
leven.

"Er bestaat geen radarsys-
teem, dat het verschil aangeeft
tussen vliegtuigen op hoogte",
zei de NAVO-deskundige in
Brussel die niet met name ge-
noemd wilde worden. "Het enige
wat je kunt doen, is een eigen
vliegtuig er naar toe sturen om
eenkijkje te nemen".

"Wat die radar jeleert, is de

snelheid, dehoogte, en ofhet een
reuzenvliegtuig is als een C-5-
-vrachttoestel ofeenkleinere ma-
chine",zegteenfunctionarisvan
de Amerikaanse marine in de
WashingtonPost. "Maar de man
dienaar netschermkijkt, ziet al-
leeneen streep".

SCHERMUTSELING
Woordvoerder Horst Gehlen

van deWestduitse Piloten- vere-
niging zegt: "Omdat de Ameri-
kaanse militairen neteen scher-
mutseling achterderug hadden,
verwachtten zij waarschijnlijk
niet dat een burgervliegtuig zou
opduiken". Deroute van de Air-
bus leidde precies over een ge-
vechtsgebieden"je moetnatuur-
lijk aannemen dat devingeraan
detrekker nogeenbeetje trilde".

Een woordvoerder van de
luchtcontrole in München
meent, datde Airsbus gemakke-
lijkherkend hadkunnen worden
aan zijn 'transponder', een
elektronisch identifactie- label
datnormaal door deradar opge-
piktwordt. Enkele deskundigen
nebben hetvermoeden geuit, dat
de 'transponder' was uitgescha-
keld.

Om de verwarring nog groter
te maken: officieren aan boord
van het Italiaanse fregat 'Espe-
ro' in de golf hebben bevestigd,
dat deAirbus niet reageerde op
verscheidene waarschuwingen
die de 'Vincennes' via deradio
uitgafendathijuitdekoers was.,
Volgenshemwas hetonmogelijk
het vliegtuigvan Iranair als een
burgertoestel te herkennenvoor
het neergeschoten werd.

Iraanse functionarissen heb-
ben Amerikaanse verklaringen
van de hand gewezen, dat de
Iraanse machine niet op koers
lagtoen ze getroffen werd en dat
ze met hoge snelheid op de Vin-
cennes' afvloog. "De Amerika-
nen braken onzin uit. Zij willen
onder deschaamte vandaan", al-
dus directeur Mohammad Reza
Majidi van Iranair. "Als er
waarschuwingen gegeven zijn,
hadden ze opgevangen moeten
worden op de verkeerstoren van
Bandar Abbas, op het Iraanse
communicatie- centrum voor
burgerluchtvaart in Teheran, op
andere stations in Iran en ook in
Dubayy".

Naar Majidi zei heeft Iran in-
ternationale luchtvaart- des-
kundigen uitgenodigd naar Te-
heran. Zij zouden documenten
met betrekking tot het ongeluk
moetenonderzoeken, met inbeg-
rip van de vluchtrecorder van
het vliegtuig. Hij lietin het mid-
den of de 'zwarte doos' al gebor-
gen is.

Het hoofd van de Iraanse Or-
f.anisatie voor burger-
uchtvaart, Moahmmad Javad

Ranaeifar, heeft voor Radio Te-
heran gezegd, dat het vliegtuig
volledigbezetenbijna maximaal
beladen was. toen het getroffen
werd, was het nog aan het stij-
gen. "Onder dieomstandigheden
kon het de maximumsnelheid
niet halen. Hetzal opzijn hoogst
vierhonderd km per uur gevlo-
genhebben. Zelfs eenanalfabeet
hadhetIranair-logo methet blo-
te oog kunnen zien", aldus Ra-
naeifar.

EILANDGEBIED CURACAO
INSCHRIJVING:

3e tijdvak Examentraining Mavo-3
Afgewezen Mavo-3 kandidaten van het schooljaar
1987/1988 kunnen zich inschrijven voorde Ex-
amentraining Mavo-3.
Duur van dekursus: 1 september t/m 30 november
1988.
Datum van inschrijving: donderdag7 juli 1988.
Plaats: Dienst Onderwijs, Schouwburgweg z/n.
Gelieve mede te nemen: identiteitsbewijs en jecijfer-
''JSt Het Hoofd van de

Dienst Onderwijs,
H.A. Jourdain.
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AGENDA BONAIRE

POLITIE: 8000
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL: 8900

LANDFILL te Lagoen: maandagt/m vrijdag
van 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
uur;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14-O°"J,B-°0
uur; dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00uur; zaterdagvan 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers),woensdagvan 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30 uur - Hotel
Bonaire.
Lions: informatie E. Felipa, tol.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum TerraCorra.
Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervangelievecontact op te nemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dagvan de maandvan 10.00-12.00 uur te
Rincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; openvan
dinsdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.
LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-16.00 uur en donderdag en vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30 uur.
KERKDIENSTEN
SintBernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 1900
uur.
CoromotokerkAntriol:
dagelijks 19.30 uur; zondag 09.00en 18.00
uur
Ludovicuskerk Rincon:
dagelijks, ookzondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
aan mevr. A. Wong- Loi- sin2> Kaya
Cacique 4.

Dokter Van der Vaart voldaan

Nieuwe medewerkers voor
recompressietank

KRALENDIJK — Tijdens
een eenvoudige doch geani-
meerde receptie in het ge-
bouw waar derecompressie-
tank isgeplaatst, werdenzon-
dagavonddediploma'suitge-
reikt aan tweenieuweopera-
tors en drie verpleegkun-
digen.

Deze operators en verpleeg-
kundigen zulleneenarts assiste-
ren gedurende de behandeling
van patiënten, (duikers die te
snelvan eente grote diepte naar
de oppervlakte stijgen en daar-
door de caisson-ziekte kunnen
krijgen) in en om de recompres-
sietank.

Tijdens zijn uitleg bracht de
huisarts Dick van der Vaart de

grote motor achter het nu twee-
jarig bestaande en in een
stichting ondergebrachte pro-
ject, ondermeer naar voren, dat
de beschikbaarheid van goed
personeel vaak te wensen over-
liet.

Met name lokaal geschoold
personeel. Veelal was men af-
hankelijk van de hulp van bui-
tenlanders die naar verloop van
tijd het eiland weerverlaten.

Dokter Dick van der Vaart, met zijngeslaagden

SNEL OPERATIONEEL
Huisarts Dick van derVaart,

die decursus opzette liet tijdens
zijnspeech danookduidelijk zijn
tevredenheid blijken over het
feit nu te kunnen beschikken
over een vijftal deskundigevrij-

willige medewerkers diein staat
zijnhem te assisteren gedurende
eenbehandeling.

De tank kan binnen 22 minu-
ten operationeel zijn hetgeen
vaakbetekend dathet personeel
aanwezig is voordat de patient
arriveert.

Door de voorzitter van de
stichting Bob Oomen werden
aan devolgende personen de di-
ploma's uitgereikt;Diploma ver-
pleegkundige: Mevr. Cecile van
Esveld-Nijenhuis, Mei. Luciana
Janga, Mej. Esmeralda Oleana-
.de beideoperators zijnMej.Ann
Leong en de heer Remolds
Oleana.

WASHINGTON—DeVSlietende
SU officieel weten dat een VS- in-
spectie-team onderweg is. Dit in het
kader van het INF- akkoord ivm de
controle op de nalevingdaarop.

Leger blijft woningen bommengooiers afbreken
Leven op westelijke Jordaanoever

verlamd door staking
JERUZALEM — Israë-

lische soldatenhebben maan-
dagavond nog meer huizen
van Palestijnen afgebroken
en dinsdag alle twaalfhon-
derd scholen op de bezette
Westoever gesloten, naar
aanleiding van een Palestijn-
se algemene staking.

T*» 1k_-f At*_Kiof>nn /\/\cf<-T. ironIn het Arabische oosten van
Jeruzalem, in grote steden opde
Westoever en in de strook van
Gazazijn dewinkels gesloten en
liggen de stratener verlaten bij.
De ondergrondse leiders van een
Palestijnse opstand tegen de Is-
raëlische bezetting drongen er
bij de bewoners op aante staken
en contact met het Israëlische
militair gezag te vermijden. Zij
vroegen dePalestijnenstraatna-
men in hetIvrietuit tewissen en
nationalistischenamente geven
aan Arabische onderwijs- en
andere instellingen.

_<_ Tsraëliscne leger cteeiaemeHeda?het in Bethlehem dehuTzên van W-hJ^
ss^Vb__^
metde grondhadgelijkgemaakt.
Maandiehadden deIsraëliërs inSSjilbijßamallahopdeWeSer.tweehuizenopgeSla-__ttweê andere^velgeld

Brieade-generaal Gabi Ofir,chefvlnhet militair gezagop-dew£K.*ft___S__l?r
was, maar dat het leger zijn
slooppolitiek zou handhaven.
"Wij pakken iedereen die waarooke?n bezinebom gooit zeihij
op de legerzender. Ik denk dat
d_ de mensen ervan zal afhou-
den".De scholenopdeWestoever
zijn gesloten voor drie dagenom
hetprotestvandeongeveerdrie-honderdduizend scholieren en
studentenin dekiem te smoren.

raiesujnen protesteerden
maandag tegen een Israëlische
archeologische uitgraving van
een antieke watertunnel. Vol-
gens Moslimleiders schendt de
exavatie gewijde plaatsen in de
oude stad van Jeruzalem.

Wethouder Aharon Sarig
schreef een boze brief aan Dan
Vahat, hoofd Archeologische
projecten van de stad, waarinhij
wildeweten waaromBahat geen
algemene vergunning voor de
opgraving had gevraagd en
waaromhij de Moslim- overheid
niethad ingelicht.

Een woordvoerdervanhetmi-
nisterie van Godsdienstzaken,
opdrachtgever van deexpeditie,
deelde mee de precieze datum
van deopgraving met opzet niet
aan deMoslim- leidingtehebben
meegedeeld omprotesten uithet
publiek te voorkomen.

PROJECTEN IN VOORBEREIDING
Binnenkort loterij met reizen als hoofdprijzen

Rotary: in stilte gewerkt
KRALENDIJK —Rotaryclub voorzitter Kees Fekkes

droeg vrijdagavond 1 juli in de Neptune room van het
Bonaire Beach Hotel, de voorzittershamer over aan de
heer Yke Faber.

Dit gebeurdetijdens de officie-
le "Turnovermeeting welke
jaarlijksomstreeks 1 juhgehou-
den dient te worden. De schei-
dendevoorzitterbracht inzijn af-
scheidsrede naar voren, dat de

rotaryclub Bonaire in deperiode
1987/88 (het Rotary jaar loopt
volgens deregels vanRotary In-
ternational van juli tot julired.)
welliswaar ogenschijnlijk niet
veel naarbuitentrad, er wasb.v.

dit jaargeen traditionele Feria
op Koninginnedag, doch wel
werd diverse projecten gefinan-
cierd.

Ook vele donaties zoals b.v. de
financiering van dereiskosten
voordeelnameaaneen sport eve-
nement voor gehandicapte
kinderen naar Curagao werd
doorderotaryclub Bonaire gere-
aliseerd.

Eveneens was de scheidende

voorzitter van mening dattradi-
tiesbesteens doorbrokenmogen
worden om op deze manier met
nieuwe ideén tekomen.

De installatie-meeting werd
eveneens bijgewoond door de
donderdag jl geïnstalleerde
voorzittervan derotary-club Cu-
ragao Pieter Tuin en de voorzit-
tervan deAruba-clubFrans Tie-
leman welke laatstgenoemde de
volgendedagopAruba zijnvoor-
zittershamer zou overdragen.

De nieuwe voorzitter Y_e Fa-
ber zei in zijnrede dathij diverse
projecten in voorbereiding heeft
welke op korte termijn gepubli-
ceerdzuilen worden.

Eveneens zal de loterij welke
jaarlijksomstreeks juniwerd ge-
houden dit jaarnog plaatsvin-
den. De verkoop van deloten zal
beginnen medio augustus en de
trekking zal in november zijn.

De prijzen zullen in tegenstel-
lingtotvorige jarendezekeerbe-
staanuitreistickets naar Neder-
land, CostaRica en Miami.

De andere nieuwebestuursle-
den zijn, Henk Schrijver (vice
Voorzitter, Evert Piar (secreta-
ris), Joe Faruggia (pen-
ningmeester). De clubbenoemde
eveneens een viertal club direc-
tors welke het bestuur zullen
bijstaan in hunwerk.

CONTROLE
Volgens Cardenas had Ovan-

do een systeem ontwikkeld om
het verloop van de stembus-
strijd in heel Mexico te kunnen
controleren evenals de stembus-
uitslagen. Bij de aanslag had
Ovando belangrijke documen-
ten inzijn auto,welke nog steeds
zoek zijn. Het ging hierbij om
materiaal over het tellen der
stemmenen het voorspellenvan
deeinduitslag.

Cardenasbeweert dat hethier
om politieke moorden gaat. Er is
volgens hem "geen anderereden
voor een dergelijke profesionele
daad van agressie . Men wijst

hierbij verder op het feit dat de
beide slachtoffers door het hoofd
geschotenzijn, echthetwerkvan
beroeps- moordenaars, vindt
men. Cardenaszeibezorgd tezijn
over dekans dat dezemoorden de
ouverture zijn van een bloedige
verkiezings- dag. Bij het minis-
terie van Binnenlandse zaken
werd maandag gedemonstreerd
doorvierhonderd mensenin ver-
band met demoord op Ovandoen
Gil.

Mexico zegt onderzoek toe moordaanslag

Presidentskandidaat:
documenten ontvreemd

MEXICOSTAD — De Mex-
icaanse regering heeft toege-
zegd demoordoptweenaaste
medewerkers van de be-
langrijkste oppositie- kandi-
daat bij de verkieizngen van
morgen te zullen onderzoe-
ken. Volgenspresidents- kan-
didaat Cuauthemoc Carde-
nas is hier duidelijk sprake
van politieke moorden waar-
bij documenten zijn ont-
vreemd welke belangrijk zijn
voor een controle op degang
van zaken bij de verkie-
zingen.

Cardenas die de presidents-
kandidaat is van de centrum-
linksepartij Nationaal democra-
tisch front(FDN) deelde mee dat
er een officieel onderzoek komt
nadat hij een bezoek had ge-
bracht aan minister Manuel
Bartlett van Binnenlandse za-
ken. Deze bewindsman deelde
desgevraagd mee dat in de on-
derzoek- commissie ook een
plaats is ingeruimd voor een
FDN- vertegenwoordiger. Bij de
aanslag kwamen om Francisco
Javier Ovando die de campagne
had geleidvoor Cardenas en een
naaste medewerker van Ovan-
do: Gil.

Energie-overleg
in Colombia

WILLEMSTAD —Drs C. Eis-
denen V. Jobmaken deel uit van
een delegatie van de Statenvan
de Nederlandse Antillen, die
naar Colombia is afgereisd ter
bijwoning van detweede bijeen-
komstbetreffende energie en pe-
troleum. De bijeenkomst wordt
tot 10 juli in Bogoté gehouden.

Besprekingen over
begrotingssteun

WILLEMSTAD — Deze week
wordt hetoverlegtussen de dele-
gatie- leden en de ambtenaren
dienaar Nederlandreisden voor
debesprekingen over extra beg-
rotings- steun enerzijds en de co-
alitie- genoten anderszijds
voortgezet.

Verwacht wordt, dat aan het
einde van dezeweekmeer duide-
lijkheid kan worden verschaft
over de wensen van de Neder-
landse Antillen. Zo deelde van-
morgengedeputeerde Dito Men-
des de Gouveia de Amigoe mee.

TELAVIV—De oorlogs-misdadi-
gerDemjanjuk die terdoodisveroor-
deeldin Israel tekende hogerberoep
aan bij het hooggerechtshof In de-
cemberkomt dit aan de orde.

VS stellen 75 miljoen beschikbaar
GUATEMALASTAD — De

Verenigde Statenhebben Gu-
atemala voor 75 miljoen dol-
laraan hulp toegezegd.

Het verdragop grondwaarvan
dit gebeurde werd ondertekend
door de Amerikaanse minister
van Buitenlandse zaken George
Shultz tijdens zijn Middename-
rikaanse trip en de Guatema-
laanse president Vinicio Cerezo
Arevalo. Shultz verklaarde tij-
dens een persconferentie dat
Washington zijn medewerking
wilverlenen aanhet doorGuate-
mala uitgestippelde econo-
mische beleid. Dit geld wordt
aangewend door de verhoging

van deproductiviteit en de daar-
mee samenhangende verbete-
ring van de economie. Volgens
Washington is de hulpaan Gua-
temala aanzienlijk toegenomen
met de terugkeer van de demo-
cratie onderpresident Cerezo. In
totaatkomt de Amerikaanse
hulp neer op 180miljoen dollar.

PARIJS — HetParijse hofvan ap-
pel bevestigde de vonnissen van de
meeste ledenvan de extreem- linkse
Franse terreur- groepAceiondirecte,
zoals van de "historische' leiders
daarvan Rouillan, Menigon,Cipria-
ni enz. die 10 jaarhadden gekregen.
Andere ledenkregen 5 tot 7 jaar.

El a pasa di mortopa bida _*M__
(Joh. 524) IJf

Kuhondapenaperokonformena C
boluntatdiDiosSurnandi Roosendaal Jr.
i famia ta partisipa fayesementu di \ :

ZusterArmemarie Berry (Sur Adelicia)
Na nömber di: Surnan diRoosendaal

René Berry ifamia

Tarisibi bishita dikondolensia for di2'or dimerdia djarason
6 diyüli denKapel diKlooster Alverna.
Lo tintambe vnSantuSakrifisiodiMisa4'oridespues entie-
ro na Santana diKombentu na Welgelegen.

■___■____■■■■■■■■■■■■■■■■

Hierbij maken wij het overlijdenbekend van onze ge-
achte collega en medewerker:

JOHAN HEDWIG TERZOL

tot op het momentvan zijn overlijden Hoofdkommies
derBelastingen bij de Inspectie derInvoerrechten en
Accijnzen.

Moge hij in vrederusten.
Willemstad, 4juli 1988.

Namens: deDirectie derBelastingen
deStafenPersoneel Inspectie
derInvoerrechten en Accijnzen
het Douanekorps Curacao.

_____________________HM____________Kl

links aankomend voorzitter Yke
Faber, rechts scheidendevoorzit-
terKees Fekkes.

KRALENDIJK- Afgelopen
Week heeft het hoofdvan de afde-
lingBevolking Walter Coffie een
informatie bijeenkomst gehou-
denmetzes heren diespoedig hun
burgerkleding mogen verruilen
vooreen militair uniform. Gedu-
rende deze bijeenkomst, gaf de
heer Coffie in het bijzijn van de
ouders van de dienstplichtigemi-

litairen een uitleg betreffende de
periode van "eenjaar' die de he-
ren zullen moeten uitdienen, ue
zes Bonaireaanse toekomstige
militairenzijn inmiddels afge-
reisd naar Curagao om zich al-
daar in dekazerne te melden. Op
defoto deouders en diensplichti-
gen die door de heer Coffie wor-
den ingelicht.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP DINSDAG 5 JULI 1988EN TOT NADER
ORDER:
US DOLLAR 1.77 1.78 1.30
CRN DOLLAR 1.445 1.465 1.485
PNDST€RLING 2.955 3.01 3.07
N6DGLD 85.96 86.68 87.48
BOLIVRR — —ZW FRRNG 116.83 117.53 118.35
FR FRANCS 27.70 28.80 29.50
DUITS6MARK 97.04 97.76 98.56
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 0.99 1.29 1.35
AR 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 5 JULI
1988 EN TOT NADER ORDER.

975% OBUGRTI€L€NING€N P6R 85/89 98.83
13 % OBUGRT_LeNING€N P6R 86/90 103.77
12 % OBUGRTI€L€NING€N P6R 88/92 103.09
10 5 % OBUGATI€L€NING€N__I9BB 99.99
10 25 % OBUGRTI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.97
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.69%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

f
==-^=5 - r-^

mousTßinide uehezuelr- É r^^JK maakt de wisselkoers bekend
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van de BGLIVAR, geldig tot
WOENSDAG 10.30uur

_ _AANK?__P VERKOOPCash - Cheque
4.50 4.7Q 5.70 j
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

lTrf_rs_> tot 1° woorden

F. 5,50 /^\/./1F Elk woord meer f /&tp\ )
// \ f-0,25 \£xs\//// l|\ UITSLUITEND DgJ

’» M A CONTANT!
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lostraat2_ Tel: 75805

APPARTEMENT VOOR 1 per-
soon te Matancia, ’.385,- per
maand, exkl.Tel: 75897.

EENRUSTIG gelegen woonhuis
inWillemstad. Tel.: 76258.

SERIEUZE DAME zoekt huis-
houdelijk werk. A.u.b. bel tel.:
648641.

KEURIGE JONGE vrouw
zoekt hospita in goedebuurt
Tussen 6 en 8 pm tel.: 75817.

GEVRAAGD OPPASHUIS, pe-
riode 24sept.-lOokt. Tel.:78828.

Z.G.A.N. 8%VOETG+S wave-
board mcl. boardbag en 4.6
m2custom made simmer style
zeil. Tel.: 21369(Capi).

BEAUTIFUL FURNISHED
apartment at Ponton, ’.450,-
-p/m mcl. water. Inf. Mrs De
Ruyter. Tel: 27881.

II
METAL mI HALIDE I

I LAMP
I 88W ■

GIVES YOU
I THE

BRIGHTNESS
OF A 400 W

HALOGEN LAMP I
WITHOUT THE I

HEAT!

IDEAL FOR I
SHOWCASES! I

<__ I■■■»fW Zeelandia

GANEKO I
-_-___^^*s^^^^^^^^^»^v^^^w^^^ ,

CLIMA CARS

AUTO AIRCONDITIONING
Herst lA- Te1. 6720595ta. Roso

*^^** ■ . ______ —i-*> —ii___._____t_t___>j^_ wj <

KINDERBED ’.lOO,- i.g.st.;
kinderwagen ’.10,-; stoot-
rand ’.10,-; kindermandje
’.5,-. Tel.: 79558.

TEGEN WEGGEEFPRIJ-
ZEN: planten; babyzitje en
karretje; driedelig rek. Rooi
Catootje huis 2 (achter
landhuis).Tel.: 75486.

BABYDRAAGZAK; expresso-
koffiezetapparaat; keukenma-
chine; skelter; 5 versnellingen-
fiets; sap-centrifuge; stereoset.
Tel.: 616185.

LEONAR TEKENTAFEL met
mach. z.g.a.n. ’.850,-; ±400
LP's; ±2000 singles; 1
stereomixer; 1 stereoversterker;
1 echo- apparaat; 1 lichtrege-
laar; 2 Lenco draaitafels. Bel
674664 6-8 uur pm.

WEGENS VERTREK: Ford La-
ser, 4 jroud, 45.000km, 5-sp, air-
co defect,verderprima, ’.6.800,-
-; Philips koelkast tropenmodel,

jr oud, ’.550,-. Tel: 87391.

HUIS: 4 KAMERS, 3 badka-
mers, 1 keuken, 1 zaal, eetzaal,
’.49.400,-. Robekkistraat 3 (Ma-
rie Pampoen). Tel: 54143.
HANGWAGEN, BODYTREK-
KEN, zuurstoffles voor uitdeu-
ken. Robekkistraat 3 (Marie
Pampoen). Tel.: 54143.
OLDSMOBILE OMEGA, bouw-
jaar1982, i.z.g.st,’.6.250,-. Tel.:
614960.
CONFERENTIETAFEL + 6
stoelen ’.1.000,-; bureau 6-
laden, formica ’.250,-; zwaar
houten bureau ’.100,-; bureaus-
toel m/draai/zwenkwielen
’.100,-; pallisander bankstel
t.w. bank + 2 stoelen + tafel
m, glasblad ’.700,-; 2 bruine ro-
tan draaistoeltjes ’.50,-; 1
surfplank Ten Cate, compleet
’.500,-; 1 surfplank Wailer
compleet ’.1.000,-. Tel: 75730.
PUPPIES DUITSE Herder. Tel:
81727.
WEEKEIND-HUIS, Tera Pre-
toe 10 (Bandabao). Tel.: 75015(2
am-Bpm).
ZIT-, EETKAMERTSET; 2 per-
soonsbed met toilettafel en 3-
deurskast; 1-persoonsbed met 3-
deurskast; boekenkast; lesse-
naar; tv-tafel; 3-deurs bruine
kast; babybed + matras. + be-
schermrand; stroller /walker;
babystoel (7 positie), videorecor-
der Panasonic VHS; airco GE;
autom. wasmach. GE; ijskast;
Atari; keukenkast; tapijt / lam-
pen; fietsen; strip-leesboeken /
puzzels/speelgoed; schommel.
Adres: Kaya San Andres 9 (zij-
weg Antillenweg, Sta Maria)
van ma.-vr. 7-9, zat-zon 10-4.
CBRADIO Road Talker40chan-
nel met mobiel antenne, prijs
’.300,-. Tel.: 75010.Klein Kwar-
tier 4.
WEGENS VERTREK: auto
Pony Hyundai, bj. 1984,
51.000km, AM/FMradio- cas-
sette stereo, ’.5.000,-; baby-
badje + standaard’.30,-; peu-
terschommel ’.25,-; CanonFD
st. lens 50 mm’.50,-; Panagor
gr h. lens 28 mm voor Canon
EF en AE-1 ’.50,-; enkele klei-
ne huish. artikelen. Caracas-
baaiweg 231. Tel: 615578.

TERREIN TE Janthiel Oost.
Tel.: 616784.

BETROUWBARE PERS.-
AUTO. Tel: 76258.

EENRUSTIG gelegenwoonhuis
in Willemstad. Tel: 76258.

GEMEUBILEERDE EENPER-
SOONSFLAT, in goede buurt.
Tel: 73910.
GEMEUBILEERD HUIS. Apol-

f^V* LadieV^ \
), Boutique "N_W. punda J

heeft ontvangen een
portieve collectie van "

_^w___. § I "

’ f NA (I2J
| speciaal voor de va- "_ kantie. isj "

Het Curagaosch Museum
heeft de eer u uit te nodigen

deopening bij te wonen van de
expositie

schilderijen
naar thema's uit de Popol Vuh

en
.reisherinneringen in

24 zeefdrukken
van

WIM DIELEMAN

H_^ op zaterdag 9 juli 1988
YJ om 8.30 uur n.m.

Het Curacaosch Museum
Van Leeuwenhoekstraat
Mundo Nobo

AEROVISTAN.V.
zoekt per direkt voor haar horeca-faciliteiten een

SUPERVISOR
diezorgdraagtvoorcontrolevan deoperationele afde-
lingen, dagelijkse inkoop en personeelsbeleid.

Funktie-eisen:— Horeca-opleiding en ervaring— Leeftijd: 25-35 jaar— Eigen vervoer— Onregelmatige werktijden geen probleem— Referenties gewenst.

Voor sollicitatie gelieve te bellen:
Tel.: 612178, de heerL. Boogaard.

f Vakantietijd V
KOOKLESSEN VOOR KINDEREN

a) leeftijd 6 -10 jaar
b) leeftijd 11-15 jaar
c) "stoom" cursus voor (a.s. studenten/bursalen)

Informatie: Tel.: 612982.

|~l SINGER
" Sta. Rosaweg 68

ff%l| ÏÏLW Siberië 5a Tera Cora

mihó kalidat, na mihó preis!

Mechanical Engineer, 6 jaar ervaring Bahrain-
causeway /Koeweit-jetty / Saudi Arabia-military han-
gars, leeftijd 34 jaar,

ZOEKT WERKKRING OPZIJN VAKGEBIED

Brieven onder nummer 29 aan het bureau van dit blad,
Curacao.

VAKANTIEPLAN HANDVAARDIGHEID >

NOG ENKELE PLAATSEN OVER.
Lessen opdonderdag, 7 -14 -21- 28 juli.. Klei-, Papier-karton, textielverven, pong pong dier.
’. 70.- 4 lessen -’. 35.- 2 lessen.

KAS DI ARTEKÓRSOU
Breedestraat 126 - Otrabanda - Tel.: 624516__ _________

GEVRAAGD
APOTHEKERS ASSISTENT(E)

voorzo spoedig mogelijk

Voor inlichtingen:
Telf.: 641637 Hr. Hartman

612380 Hr. Middelkoop
v . )

Wij zoeken
Voor directe indiensttreding een:

Vertegenwoordiger/ster
Moet innetbezit zijn van eigen wagen.

Functie vereisten:
Ervaring : In het verkopen van papierproduc-ten, machines enaanverwante arti-kelen.
Talen : Vloeiend Nederlands en Paoia-ments
Opleiding : Minstens Mavo.
Aanbiedingen : Goed salaris en werksfeer.
Gelieve schriftelijke sollicitatie, voorzien van volledige ge-
gevens,binnen 7 dagen te richten aan MB aan hetbureauvan ditblad, Curagao.

beach£___yi hotel _cei>ino

Has vacancies for

FEMALE GUEST
RELATIONS OFFICERS

Young, dynamic, sports oriented, creative and
pleasant personality. Organizing ofactivities is a
major part oftheirresponsibilities. Mustbefluent
in Dutch, English andSpanish. Knowledgeof Ger-
man and French may be a decisiveelement in the
selection. Good scholastic preparation is indis-
pensable with minimum H.A.V.O.

Applications with photograph can be directed to the
hotel at Dr. M.L. King Blvd.

_________*>.
_^tf _________ S'Ncr i ik. T^__

<===z= '=>■.
Weekly Sailing From

MIAMI
Please contact:

Af^ Caribbean Cargo Services M.V.
te1.:672588/671566 fax.: 674366

PRAKTIJK HERVAT
J.N. Maria,K.N.0.-arts

Spreekuur volgens afspraak.
Telefoon: 78788 of 75158

Tekoop aangeboden
Toyota Corolla Station Wagen

Bouwjaar 1984 - in zeer goedestaat
Voorzien van W.A. verzekering en belasting
betaald tot eind 1988.

Te bevragen telefoon 613333 - toestel 205

wjfajEw ALGEMENE SURINAAMSE VERENIGING If] [

Culturele Show met VUURDANS*
Ze brengen o.a. de AWASA, de ALESINGO, de PAPA VODU, de SEKE-TIE en de KOMANTI (VUURDANS)
Aanvang: 20.30 uur.
Bijdrage: ’.5.00 per persoonI lEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

BESTUUR. f*
c\o~ " —^t/o Industrieparkz/n - Brievengat

._/_____ Tel.: 77658,^/LraWaK, Clay Products

% decorative ö ê Openingstijden:_ *_____* . maandagt/m vrijdag 8- 6 uur\ y zaterdag van 9-1 uur.

flls U gasten heeft uit het buitenland, laathen daneen mooi stukje
zien van ons

„dushi Kórsou"
_^mmmm«______«_______■■■^■^■__«_»_«__^_^__^__^__^__^__^__^__^_____^r

MEDEDELING
FERRYS DEL CARIBE

Maakt hierbij bekend dat de reis
Muaco-Cura<?ao en vice versa van 5
juli 1988 is uitgesteld.
De reis Muaco-Curacao vindt nu
plaats op woensdag avond 6 juli om
11 uur. Vertrek van Curacao vrijdag
middag 8 juli om 12 uur.

Voor meer informatie:

__3^DE_ VS __4\£*_-^~"
l'^-r" TEL. 616592

f€_^e-_o**\t&*
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