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...milieu...

vogelvlucht
KARACHI —Bij hetneerstorten

van een straaljager van de Pakis-
taanse luchtmacht op Karachi, Pa-
kistan, vielen 14 doden. Het toestel
stortte neer op een industrie- wijk.
Het vliegtuig vloog volgens oogge-
tuigen erglaag.

WINDHOEK —Bij een zware ex-
plosie in de Namibische hoofdstad
Windhoek zijn 1 dode en 18 gewon-
dengevallen,van wie4 in levens- ge-
vaar verkeren. De daders zijn onbe-
kend maar de politie vermoedt dat
het een SWAPO- actie is.

*****TEHERAN — Irans vertegen-
woordigerbij de internationale bur-
ger- luchtvaart- organisatie ICAO
zei datiraninjuni87zijnbeklagdeed
nadat een VS- oorlogs- schip een
Iraans verkeers- toestel dat op de-
zelfderoute vloogalsdezondagneer-
gehaaldeAirbus, opdracht had gege-
ven van koers te veranderen. De VS
hadden beloofd dat zoiets niet meer
zou gebeuren.Hij ontkentdatdeAir-
bus zondag van zijnkoers was afge-
weken.

*****WASHINGTON—Het neerhalen
van deIraanse Airbus zal in het VS-
congres ter sprake komen op initia-
tiefvan Democraten en wel mbttot
de medezeggenschap van het parle-
ment bij militaire activiteiten in de
Golf. _t_tih_k_E

MOSKOU —Vooreen officieel be-
zoek aan de VS vertrok de SU
stafchefAchromejev. Dit ondanks
het recente neerschieten van een
Iraans vliegtuig waardoor 290men-
sen omkwamen.Hij is ook onder-mi-
nister van Defensie.

*****

WILLEMSTAD- Vanmor-

fen werden kransen gelegd bij
et standbeeld van Pedro Luis

Brion op hetBrionplein tergele-
genheid van hetfeit, dat Brion
206 jaar geleden op Curagao
werd geboren-

Foto boven: waarnemend ge-
zaghebber drsElmer Wilsoe tij-
dens dekranslegging, geassis-
teerd doorRoberto Suriel van de
PublicRelations afdelingvan het
eilandgebioedCuragao.

Foto onder: een overzicht van
deplechtigheid.

Gezondheidstoestand
Casseres verbeterd
WILLEMSTAD — Van-

ochtend is vernomen dat
de gezondheidstoestand
van gezaghebber Ronald
Casseres verbeterd is. In
de fysieke toestand van de
gezaghebber die gister-
middagrond 13.30uur in
een dusdanig kritieke toe-
stand geraakte, dat voor
zyn levenwerdgevreesd,is
een lichte verbetering op"
getreden.

Op 28 juniwerd gezagheb-
ber Casseres wegens een ge-

ferforeerde appendicitis met
uikvlies- ontsteking met

spoed in het St. Elisabeth
Hospitaal opgenomen enkort
daarop geopereerd. Aanvan-
kelijk leek zijn toestand be-
vredigend, maarna enige da-
gen dedenzich darm-verstop-
pingen voor, hetgeen een
tweede operatic afgelopen
zondag noodzakelijk maakte.
Hiernawerdkunstmatige be-
ademing toegepast. Daartoe
is het noodzakelijk dat depa-
tien met behulp van medicij-
nen continue in slaap wordt
gehouden, zo staat in een
persbericht van dr.G.J.E. Lo-

AMSTERDAM — De dollarbleef
in Europa dinsdag gelijk. De sïot-koers in Amsterdam was2,0590 gul-den, hetzelfde als maandag. De DowJones index in Wall Street ging 27
puntenomhoogtot2lsB,6l.Ditishet
hoogste niveau sindsde beurs- crisis
in oktober.

MADRID — De Spaanse politie
rolde in de provincie Guipuzcoa een
vermeend ETA- commando op, dat
uit 5 man bestond. Men had in hun
bezit belastend materiaalgevonden.

LONDEN — De algemene synode
van de Britse Anglicaanse kerk is
van mening datvrouwen tot priester
gewijdmoetenkunnen wordenen wil
dat de daartoe noodzakelijke wetten
wordehvoorbereid. Van degeestelij-
ken stemde57 %voor en van deleken
59 %. Op zijn vroegst in 92komt het
voorstel terug. Dan zaleen 2_ meer-
derheidnodigzijn.Bij debisschoppen
brokkelt de steun voor ditplan at.

DEN HAAG — De in Nederland
woonachtigePalestijn Zbeidat werd
in Israel opgepakt.Hij is getrouwd
met de NederlandseKosterman, lid
van hetPalestina Komitee en is Is-
raëlisch staatsburger. Men vond in
zijn auto een kan motorolieaan wel-
ke volgenszeggen gebruiktkan wor-
denvoor hetaanstekenvan bosbran-
den,welke Israel teisteren.

A-Njoe te lezen. De chirurgstaataanhet hoofdvaneen te-am van vijf behandelendeartsen.
Door ophoping van gassen

en vocht zowel in de darmenals inde vrije buikholte werdde kunstmatige ademhalingin toenemende mate bemoei-lijkt. Na uitgebreid overleg
tussen de behandelende spe-cialisten werd andermaal be-slotenvoor de derdemaal ope-ratief in te grijpen met alsndoel de sterk verhoogde

in de buik te verlagenDeze operatie vond eergiste-ren plaats en was succesvolIndeloopvangisterenwerd
de klinische toestand van degezaghebber gecompliceerddoor een bacteriële infectiedie zich ondanks intensieVeantibiotische behandelingdoor het hele hchaam ver-spreidde en een shocktoe-stand veroorzaakte. Op ditmoment wordt door het me-disch team met alle ter be-schikking staande middelengeprobeerd dekritieke toe--s^£lder controletekrijgen.

Berichten ontkend over doden bij militaire actie

Moskou zet leger in bij
bezetting Armeens vliegveld

MOSKOU _ Sovjetveilig-heids- troepen hebbendinsdagavondde luchthavenSvartnoz van de Armeensehoofdstad Jerevan bestormdnadat hetvliegveld wasbezet
doorbetogers. Moskou sprak
een officieel Armeensbericht
tegen, dater dodenvielen.De
bezetters werden met geweld
verwijderd, Zei woordvoer-
der Vadim Perfiljev van het
ministerie van BuitenlandseZakenmMoskou vandaagop
een persconferentie. Er vie-
len 36 gewondeil-Hij ontkende,dater dodenvie-
len, maar eerder had een
woordvoerdervan hetArmeenseministerie van BinnenlandseZaken verklaard dat het aantal

doden onder de drie" ligt, het-geen zoubetekenen dat er een oftwee doden vielen. Maar nietduidelijk was of deze doden vie-len bij de bestorming van deluchthaven ofbij andereinciden-
ten. Perfiljev zei alleen, dat er
een persoon in het ziekenhuisoverleed tengevolge van eerderopgelopen verwondingen door
een incident in de plaats Masis
ten westen van Jerevan

VERHINDEREN
Het aantal van drie was ge-

noemd door een woordvoerder
van de Armeense beweging in
Moskou, Koren Nagapetian.
Volgens hem waren betogers op-
getrokken naar de luchthaven
om de verdereaanvoervan mili-

taire versterkingen te ver-
hinderen".

VolgensPerfiljev haddenvier-
honderd mensen het hoofdge-
bouwvan de luchthaven bezeten
bevonden zicher daarbuitennog
eens vijftienhonderd. Detroepen
gebruikten eerst luidsprekers
om debetogers ertoe te bewegen
te vertrekken en grepentoen in,
zei hij.

Een woordvoerder van een an-
derArmeens ministerie, datvan
Buitenlandse Zaken, had eerder
verklaard datzich dinsdagavond
in Jerevan zelf ook botsingen
hadden voorgedaan nadat ver-
sterkingen de stad waren inge-
stuurd om een einde te maken
aan twee dagen van stakingen.

Bij een betoging op het Thea-

terplein van de stad werd er ui-
teindelijk opgeroepen de
luchthaven te bezetten. "Daarop
zette een grote kolonne mensen
zich te voet inbewegingrichting
vliegveld en overstroomde deze
als hetware",zei hij

Zij wierpen
stenen en flessen naar personeel
en legdenfeitelijk de luchthaven
stil. Vliegtuigenkonden nog wel
landen, maar niet meer opstij-
gen. Toen het leger kwam, ver-
zetten zij zich heftig en gooiden
zij twee auto's met soldaten om,
aldus een mensenrechten- acti-
vist.

De betogers eisen aanslui-
ting van de Armeense enclave
Nagorny-Karabach in Azer-
bajdzjan bij Armenië.

OPROEP VS VOOR VREDE IN GOLF
Parlementsvoorzitter Teheran waarschuwt voor overhaaste acties

Iran wil via Veiligheidsraad
eind aan terroristische acties

TEHERAN/WASHINGTON-Het verzoek van Iran
voor een spoedvergaderingvan deVeiligheidsraadvandeVerenigdeNaties overhetAirbus-incident is gevolgd
dooreen oproepvan Washingtonom eeneinde temaken
aan de Golfoorlog. Hetverzoek van Teheran isbedoeld
om verdere "terroristische acties" te voorkomen. De
Verenigde Staten vinden, dat het gebeuren met het
Iraanse passagiersvliegtuig aantoontwelkeen dreiging
ervan een voortzetting van deoorlog uitgaat.

"Wij vragen de internationalegemeenschap, en in het bijzon-
der de leden van de Veilig-
heidsraad van deVerenigde Na-
ties, zich aan te sluitenbij onze
pogingen zo snel mogelijk een
einde te maken aan deoorlog in
de Golf', zei mevrouw Phyllis
Oakley als woordvoerster van
Buitenlandse Zaken in Was-
hington. Zij voegde daaraantoe,

dat de VS hunvlooteenheden in
de Golfzullen handhavenzolang
debelangen van Washginton en
zijn bondgenoten in dat gebied
worden bedreigd.

DWARSLIGGEND
Volgens de woordvoerster

heeft deAmerikaansepresident,
Ronald Reagan, Iran zondag op-
geroepen mee te werken de Gol-

foorlog te beëindigen. Hij deed
dit in een brief waarin hij zijn
spijt betuigde over het "tra-
gische verlies van mensenle-
vens". Oakley zei dat in de ogen
van deVS Iran de"dwarsliggen-
de partij" is bij de pogingen om
via onderhandelingen een eind
te maken aan de oorlog.

Volgens Oakley zijnde VS be-
reid in alle mogelijke gevallen
hun medewerking te verlenen
aan de ICAO(Internationale or-
ganisatie voor de civiele
luchtvaart) als deze besluit een
onafhankelijk onderzoek naar
het neerschieten van de Iraanse
Airbus in te stellen. De Iraanse
regering heeft daarom ge-
vraagd. De woordvoerster zei
wel te hopen, dat Iran zou mee-
werken aan "alle onderzoeken",
waaronder dat van de Ameri-
kaanse marine. Deze is op zoek
naar de "zwarte doos" met de
vluchtgegevens van deAirbus.

VERZOEK IRAN
De lraanse vertegenwoordi-

ger bij de Verenigde Naties, Mo-hammad J'AfarMahalatti, over-
handigde het verzoek om een
spoedbijeenkomst aan de huidi-
ge voorzitter van de Veilig-
heidsraad, Paulo Nogueira Ba-
tista uit Brazilië. Mahalatti zei
later, dathij wil datdevijftien le-
den tellende Veiligheidsraad,
waarin de Verenigde Staten als
een van de permanente leden
over het vetorecht beschikken,
zich over "dit bloedbad" buigten
"verdere terroristische acties"
voorkomt.

Op de vraag waarom Iran na
bijna zeven jaar besloten heeft
eenberoep op deVeiligheidsraad
te doen, zei Mahalatti dat de sa-
menstelling van de Raad

sindsdien veranderd is en dat de
raad nu de gelegenheid heefteen
principiële uitspraak te doen.

STRIJD TEGEN VS
Het Iraanse parlement nam

dinsdag een wet aan waarin ab-
solutevoorrang wordt gegeven
aan de "voortdurende strijd te-
gen de Verenigde Staten. De
volks- vertegenwoordigers
antwoordden daarmee opeen op-
roep van de Iraanse geestelijk
leider, ayatollah Ruhollah Kho-
meini, tot de"totale oorlog" te-
gen Washington.

De voorzitter van het Iraanse
parlement, Hodjatoleslam AliAkbar Hashemi Rafsanjani,
waarschuwde echter tegen over-
haaste vergeldings- maatrege-
len voor het neerschieten van de
Airbus. Rafsanjani, die vorige
maand tot opperbevelhebber
van de Iraanse strijdkrachten
werd benoemd en als één van de
gematigdste Iraanse politici be-
kend staat, zei dat Washington
om de aandachtvan derampafteleiden op een onhandige zet van
Iran hoopte. Rafsanjani onder-
streepte echter, dat "wij nietzul-
len afzien van vergelding".

GIJZELAARS
InBayrutverklaarde een man

die namens de "Islamitische Ji-
had" zei te spreken in een tele-
foontje aan een radiostation dat
zijnorganisatie een van deAme-
rikaanse gijzelaars zou
doodschieten. Het was niet
mogelijk de authenticiteit van
deboodschap na te gaan.De pro-
Iraanse "Islamitische Jihad"
houdt de Amerikaanse journa-
list Terry Anderson en Thomas
Sutherland, een docent van de
Amerikaanse universiteit in
Bayrut, vast.

Reagan aanvaardt met spijt ontslag
Meese gaat met ”schoon”
geweten naar berijfsleven

WASHINGTON — President Ronald Reagan heeft "metspijt" hetaftreden aanvaardvan deminister van Justitie, Ed-
win Meese, dieruim twintig jaaréén van zijn naastemedewer-
kers was.

"Zoals de 'Attorney General' (minister van Justitie) tijdens zijn
Eersconferentie heeft gezegd,kan hij mét grotevoldoening terugkij-

en opzijnbijdrageaanhetfunctionerenvanhetministerie envan de
regering inhetalgemeen", deelde depresident mee ineen verklaring
die dinsdagavond werd uitgegeven. "Gedurendemeer dan twee de-
cenniawasEdeen goedevriend eneennaastemedewerker. Zijnkwa-liteit om politieke opties te ontwikkelen en te formuleren is één vandezeldzaamste die ik inmijn loopbaan bij de overheid hebontmoet",
aldus Reagan. Volgens het Witte Huis stelde Meese dinsdagmiddag
depresident tijdens een oftwee minuten durend telefoongesprek op
dehoogtevan zijnvoornemen aftetreden. Meese wilin hetbedrijfsle-
ven gaan werken.

NIETBELASTEND
MinisterMeeseheeftdinsdagaangekondigd, dathij overenige we-ken zyn functie neerlegt. De meest omstredenminister uit de rege-

rmgüVeagan zal eind juliof begin augustus opstappen. Het besluitvan Meese om aftetredenkwam op dezelfde dag, dat de speciale aan-klager die bepaalde beschuldigingen tegen de minister heeft onder-
aÏtv' Zi^nraPPort overhandigde aan de Justitie. Aanklager JamesMcKayverklaarde enige weken geleden reeds dat hetrapport geen
enkel materiaal bevat datbelastend is voor deminister.Meesezei dat hetonderzoekvan despecialeaanklagerheeftaange-
toond, datdebeschuldigingen "vals"waren. Naarzijnzeggenmaaktedat voor hem de weg vrij om zich terug te trekken uit het openbareleven.

President Suriname-. Geen vredes macht
PARAMARIBO — De Suri-

naamse regering gaat niet in
op de suggestie om een inter-
nationalevredesmacht te ves-
tigen inoost Suriname. Eer-
derhad de Surinaamse leger-
bevelhebber Desi Bouterse
ditidee ook afgewezen.

President Ramsewak Shan-
kar maaktehet afwijzen vanhet
voorstel bekend, zoals vervat in
een derprotocollen van deeerste
dialoog- ronde tussen regering
en verzet. De vredesmacht zou
moeten toezien op de nakoming
van het bestand tussen derege-
ring en het Jungle- commando
vanRonnie Brunswijk. Volgens
Shankar die opper-bevelhebber
der Surinaamse strijdkrachten

is zal Suriname "in staat zijn
zelfstandiglangs deweg van dia-
loogzijnproblemen op te lossen".
Shankar doet in zijn communi-
que weer een beroep op de ge-
meenschap "de regering max-
imale ondersteuning " te geven
tijdens de vredes- onderhande-
lingen.

Het communique verscheennadat maandag het Militair ge-
zag onder leiding van Bouterse
een ontmoeting had gehad met
vertegenwoordigers van hetFront voor democratie en ont-wikkeling en wel in het presi-
dentiele paleis. Bouterse liet
toenduidelijkweten nietstevoe-
len voor een internationale troe-
penmacht.



MENSEN

Neen, geen moeilijk oplosbare
opgave uit een quiz, maar een
VERKIEZINGSBORD in de
hoofdstad Bangkok, waar deze
maand de algemene verkiezin-
gen gehouden zullen worden.

*****

Eind juni is bericht ontvangen
dat CARLA ALTAGRACIA
MARTINA aan de Rijksuniver-
siteit te Groningen is afgestu-
deerd inPsychologie en haar bul
in ontvangst heeft mogen ne-
men. Drs. Carla Martina is oud
leerlinge van het Peter Stuyve-
sant College. Zij is dochter van
Advocaat Ornelio Martina en
Aida Martina- Martis.

*****Gary Heidink, de "BLAUWB-
AARD VAN PHILADELPHIA"
in Pennsylvania, is zaterdag ter
dood veroordeeld omdat hij twee
vrouwen in het souterain van
zijn "gruwelhuis" gemarteld en
vervolgens gedood heeft. De Ju-
ry van zes mannen en zes vrou-
wen uit Pittsburgh had 18 uur
nodig om het argument van de

verdediging afte wijzen datHei-
dink ontoerekenings- vatbaar
was. "Bisschop" van een" kerk"
waarvan hijzelf oprichter was,
was Heidinkin maart 1987 gear-
resteerd opaangifte vaneen van
zijn slachtoffers. Die had uit het
souterrrain van zijn huis kun-
nenontsnappen, waar zij, samen
metvier andere vrouwen, sinds
november van het voorgaande
jaarwasgevangen gehouden.Bij
het doorzoeken van het huis
vond de politie drie geketende
overlevenden en stoffelijke res-
ten van mensen in de koelkast.
Hetonderzoek leidde van hetene
gruwelijke detail tothet andere-
.Heidink hadzijnslachtofferstot
kanibalisme gedwongen en het
vlees te eten gegeven van één
van hen, die aan haar folterin-
gen was bezweken. De moorde-
naar had de tweede vrouw ge-
dooddoor haar inwater tegooien
met een stroomdraad aan als
boeien. Zijn slachtoffers had hij
regelmatig verkracht, "om een
superieur ras te kweken". Hij
werd eveneens schuldig bevon-
denaan 16of 17anderestrafbare
feiten, waaronder vrijheidsbero-
ving, verkrachting, hettoebren-
genvan zwaar lichamelijk letsel
en pervers seksueel gedrag.Op5
oktober wordt de doodstraf be-
vestigd. Het vonnis wordt dan
overeenkomstig de wet van
Pennsylvania automatisch voor-
gelegd aan het hooggerechtshof
van de staat en daarna
misschien nog aan het opperste
gerechtshof in Washington.
Blijft de doodstrafovereind, dan
moet Heidink in delangerij voor
de elektrokubus gaan staan.

In Amsterdam- zuid-oost geves-
tigde bedrijven lijken elkaar in
vooruitstrevendheid vooral met
hun kantoorpanden te willen
overtroeven. Zelfs het degelijk
ogende hoofdkantoorvan de Am-
robank wordt daardoor meeges-
leept. Zich spiegelend in de gla-
zen facade van het Centerpoint-
gebouw krijgt het een onver-
wacht futuristisch uiterlijk.

Het BORDEELVERBOD moet
zo snel mogelijk uit het wetboek
van strafrecht worden ge-
schrapt. Dankunnen degemeen-
ten maatregelen treffen om de
veiligheid en gezondheid van de
prostituees en hun klanten te
waarborgen. Volgens het Ge-
meentebestuur van Den Haag.
Prostitutie moet nu maar eens
als maatschappelijk gegeven
worden aanvaard, zodat er ook
regels op kunnen worden toege-
past. De burgemeester van Den
Haag bood dinsdagmorgen een
boek aan deminister van Justi-
tie aan: "Het leven met regels".
Hierin wordt de Haagse aanpak
beschreven: De stad maakte de
raam- en tippelprostitutie beter
beheerbaar door er drie straten
eneenzone voortereserveren, de
stadheeft verder eenvergunnin-
genstelsel ontwikkeld, datkan
worden ingevoerd als hetprosti-
tutieverbod isverdwenwen. Den
Haagwil dannormenaanleggen
voor de inrichting van prostitu-
tie-ruimten, decontroleop dege-
zondheid en deveiligheiden vrij-
heid van deprostituees, de twee-
dekamer wil het wetboek van
strafrechtwel wijzigen, maar de
eerste moet er nog over naden-
ken. De burgemeester vroeg de
minister de gang van zaken tebespoedigen/Hij vroeg deminis-
ter ook ombij zijncollegavan so-
ciale Zaken aan te dringen op
meer duidelijkheid over toepas-
sen van arbeids- omstandighe-
den-wet op deprostitutie. Het is
namelijknogonbekend wanneer
en hoe deze wet zal worden inge-
voerd.
Voor de Koreaanse lekkerbek-
ken enliefhebbersvan exotische
gerechten breken tijdens de
olympische spelen in Seoul,
moeilijke tijdenaan. Onder druk
van dierenbeschermers uit de

gehele wereld heeft deregering
van Zuidkorea de eigenaars van
de naar schatting 300 tot 400
specialiteitenrestaurants in Se-
oul verboden HONDE- EN
SLANGESOEPte verkopen. Dit
verbod zal, volgens de "Korea
Herald" ook gaan gelden voor
katte-soep. Debeslissing is geno-
men door het ministerievan
Volksgezondheid. De politie zal
streng controleren. Overtreders
van het verbod zullen met slui-
ting moetenrekening houden.
Van BRITTEN die een hypo-
theek willen afsluiten, wordt
steeds vaker geëist dat zij een
AIDS-test ondergaan. Steeds
meer levensverzekerings- maat-
schappijen vragenom eenAlDS-
test, voordat zij hypotheken ver-
strekken van meer dan 170.000
gulden. De ondervoorzitter van
de Britse verenigingvan artsen,
sprak van een hysterie in ver-
band met AIDS-testen, waarbij
kan worden vastgesteld of ie-
mand sero-positief is, oftewel
dragerisvan het virus dat de do-
delijke immuunziekte veroor-
zaakt.

MOSKOU — De SU heeft onvoor-
waardelijke amnestie afgekondigd
voor alleSU- soldaten die in Afgha-
nistan uithetSU- leger zijn gedeser-
teerd of die in andere landen zijn
gaan wonen na eerst gevangenen te
zijn geweestvan deAfghaanse rebel-
len.Zo besloothet SUparlement.

DENHAAG—Onder voor Neder-
landongekendeveiligheids-maatre-
gelen is het Britse koninklijke paar
voor een 3- daags officieel bezoek
aangekomen ter herdenkingvan de
300 jaaroudevriendschaps- banden:
in 1688 trok de Hollandse stadhou-
derWillem 111naarLonden om daar
opBrits verzoekordeop zakente stel-
len. VandaagbezoekenElisabeth en
PhilipAmsterdam.

SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-gavondom 19.30uur te Atoêstraat 12.

CURAQAO CAMERATA: 20.30uur concertvan strijkkwartetten - Fortkerk (info tel ■75075).
DONDERDAG
DIVERSEN
CULTUREELCENTRUM CURAQAO: ope-ningstijden: maandag t/m vrijdag van09.00-12.00/14.00-17.00 uur-Koninginne-
laan,Emmastad.
t/m 16juli1988 expositievan inlegwerken
van deVenezolaanse artiest JoséJoaquin
Domfnguez Art».

*****
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Overige MenRedactie:
Toer van Dong.3n, Yvonné van E
Sftetia Rnodes.fsecretaresse}. Cfins
:.va . Soiange
ïss«3ïtppmaak) en Ken Wóng (fotog- :raaf).:’■'.^:';7" ■:■":' ;>:;'; . ■■filci!
ADVERTENTIE-AFDELING: Acquisitie;
vtotaRernardus en Jarmy Naafdi^,

Aanname advertenties
Maandagt/mvrijdao. van 07.30-16.00
uur;zaie«dag 07,i0-tO.OO uur,
Alfeac^ötentiesvoordekomendeda^moeten 1dagvantevorenvoorvieruur
fcnnen zjjnof opdezelldedagvóór Jen
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdag en vrijdag en tonnen iedere
dag tussen 07.30-16.00 uur worden
opgegeven, behalveop za'erdag.
Alleen zoekertjesdie op maandagen
donderdagvóórtwaalf uu, bmfienzifn,
kunrtendedagdaarop{dusdihsdagen
vrijdag verschijnen.

UITGEVERU AtólGOE ARUBA
Nassaustraatlia
Te!.: 24333 (drie lijnen).
Wrecteur-Hoofdredacteur:
JosvanoVSclicot.
Redactie: Rarairo Tromp, Anna
Tromp-Van der Schoot,Djisb* Fran-
ken (fotograaf).
Adverfentfe-afdefing: Josvan der
Schoot en EtfeenLandsmark.

\WB_W Tei: 572000 £
BONAIRE
Correspondent:
Hubert Linkels, Kaya Gobemador N.
IJeferot 154, te? .8627.

SINTMAARTEN
"Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox Tl&tel.:
873859(Fransekant).
Abonnementenadvertenties:
The Chronicle. Grouwtdove Road,
Pointe Blanche, teL23919.
SABA:
Correspondente:
Ruth Hasselt, ie1..:.2299.
ST. EUSTATOIS:
Vertegenwoordigster/Correspon-
dente:
Peggyvan de Horde, VVhitewallweg1.

HILVERSUM
■CORRESPONDENTEN
Jos de Roo en Victor Hafkamp:Radio
Nederiand Wereldomroep (tel: Q35-
-16151, toestel 319).

■fc... 11l .[., .... ' . —^■^■■Wl

Pereagwiteühappen. ANPen AX. |
Samenwerkinigsovereenkomst met ■The'Miami Hera'd, po^aagscheCou- ■rant,De Braban: Per

DfiIJKKERi^: Rolaprint NY
BISmIBUTTIYabonneraen>en}: i
Curasao. DistricoNV, tot: 370503, ,
370S(X en370304.
Voor Wachien geliever'eze nummers iop fe bellen. Het at?onnen^"tegeld :kan ookbetaald worden via Gfro rek.
nr:208.000, Madura's Bank rek. nr.: \
286.330.03en ABN rek. nr.: I
11.15.626.
Aruba- Nassaustrait 110,te» -.24333. :
Bouaire(a bonnementei. ineas-
so):mv.A.Wong-Lc:-Sing, NoordSa- \
lina.
i
Losse nummérw <?0cenfc
AbonnementsprijsopaSe-^ilandenvan |
deNederlandseAhÖlien vijftiengul-
donper maand.
Buiten AntiDen (Nederland):
NA/.8(>,15 per maand (luchtpost) of ;
NA/J24- per maand 'zeepost}- jaar- j
lijks vooruit te betalen.

TomPoesende Pruikenmaker door Marten Toonder

2071— Nuzal ik dusbinnenkort ookkunnen zingen",zei Joosttoen ze weerin Bommelstein waren."Misschien zal ik danmetheer Olivier een duo kunnen vormen, als heer Olivier zulkstoestaat. Dat zou héél mooi kunnen worden, jonge heer!"TornPoes zei daarnietveel op.Hij dachthuiverend aan aldatgezang op Bommelstein en hij drukte de vlaspruik uit deschertswinkel stevigtegen zich aan., Debediende haasttezich naardekeuken, waar deheerHare-
war op hem wachtte, en Torn Poes rende de trap op naar de
kamer van heer Ollie.

Heel voorzichtig opende hij de deurenkeek om hethoekje.

Hij trofhel,wantdebegaafdeheer hadruige urengezongenen
zat nu watuitgezakt in een stoelte slapen.

Zijn mooie zangpruik was enigszins scheef gezakt en hing
hemopéénoor,maar daarmerkte hijnietsvan.TornPoessloop
dekamer in en haalde defeestpruik uithet zakje.

"Heer Bommelzalhetwel jammervindenwanneerhij merkt,
dat hij niet meer kan zingen!" dachthij. "Maar die Harewar-
pruil maakt hem wel erg vervelend, en ik weet zeker dathet
dingeen slechte invloed op hem heeft!"

Hij tilde voorzichtig dezangpruik van heer Bommels hoofd
afen zette hem in plaats daarvan de onschadelijke vlaspruik
op.

TELECURAÇAO
WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00Profile of Nature; 18.45 Informe
deportivo met Hector Rosario; 18.56
TempupaDios; 19.05Dimenshon Artis-
tiko met Maritza en Richard; 20.00Noti-
sieroTele-8; 21.00Falcon Crest; 22.00
Wegadi NumberKörsou; 22.10Planeta
3;23.00 Sluiting.

DONDERDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00Filatelie; 18.15Purbakukeshimet
Saida Hernandez; 18.40Informe depor-
tivo met Hector Rosario; 18.56Tempu
pa Dios; 19.05 Rikesa Universal met
Mavis Albertina;20.00Notisiero Tele-8;
21.00 Rags to Riches;22.00 Wega di
Number Körsou; 22.10Aktividat; 23.00
Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van(
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen
spoedgevallen telefoon 641658 bellen i
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dit
trikten kunnen voor spoedgevallen d
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellet
het antwoordapparaatzal dan mededel*
wie dedienstdoende arts is.

*** **
THORAX CENTER (Jan Noorduynwe
naastUNA, tel.: 85544):openingstijden.va
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00 uu
opzon- enfeestdagen alsmedeopwerkde
gen na 17.00 uurvoor spoedgevallen tel
85917.

*** " *
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIF/
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17
tel.: 82947/81078;geopend van maandaj
t/mvrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterda»
degehele daggesloten;na 17.00uurkunt i
dezustervan dewacht bellen:zuster Chap
man, tel.: 370029,pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleer
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddac
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvar
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak.

*** *-
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen WijkverplegingCuracao): Kantoor Rk>
Canarkv/Gosieweg, tel.: 44231/44232; ge-
opendvan maandag t/m vrijdagvan 07.00-
-18.00 uur; dewacht heeftzuster Mercelina,
te): 88666.
GEZINSVERZORGING (Kwidopa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta
Maria 17, tel.: 80222.

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

*****
LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoor
Groot Kwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30
uur;woensdag 10.15uur. Vooraangeteken-
de stukkenéén uurvan tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45 en
17.00uur.

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

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel.:
625633/625634.
Panda
Brievengat '68, Corriweg 32, tel.: 79098/79567.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit UnionSan Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

Wega di Number
CURAÇAO
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MAATREGEL TIJDELIJKEREGELING
Sensing: ’Grove nalatigheid vorige regering’

Garantiestelling Diasan
schept geen precedent

WILLEMSTAD— Eergisteren heeft deCentrale CommissieVan de Statenzich akkoord verklaard met de garant- stelling
(van hetland tot een bedrag van 500.000 guldenvoor delening
van de luierfabriek Diasan N.V. bij Maduro & Curiei'sBank
!(MCB). De bank verhoogt daarmee dekrediet- faciliteiten vanïhasan tot boven de 900.000 gulden. De garantstelling van de
"regering geldt voor een periode van maximaal veertien
maanden.

De garantie- verklaring isgegeven, omdat demarkt-protec-
|tie diedevorigeregering aan Diasanreedshadgegeven,negen
■naanden na de opening van de fabriek in april vorig jaar in
werking isgetreden.Diasanis daardoor in dermatefinanciële
moeilijkheden geraakt, datzonder steun van deregering een
faillissementniet uitgeslotenzou zijn.

' Dit verklaarde vanochtend
"Statenlid Rufus McWilliam,
[fractieleider van de PNP. Het
"Statenlid verklaarde met klem,
dat hiermee geen precedent is
.geschapen voor andere noodlij-
dende bedrijven. "De overheid
wil niet geconfronteerd worden
met andere fabrieken, die ook
garantie willenkrijgen", zo zei
McWilliam. "We willen probe-
ren het risico vopr het land zo
klein mogelijk te houden. Daar-
om is de garantie- stelling maar
voor 14 maanden verleend". Hij
voegde hieraan toe dat ook een
eventuele tweede luierfabriek
niet op een garantie- verklaring
hoeft terekenen.

"Een tweede fabriek hoeft
geenprotectie aantevragen. Die
iser al. Marktprotectie isniet ge-
bonden aan een fabriek, maar
aan hetprodukt. Mochten beide
luierfabrieken in detoekomst in
financiële problemenraken, dan
hebben ze geen van beide be-
staansrecht. De regering hoeft
aan dergelijke bedrijven geen
gelden tijdvoor protectie- maat-
regelen te verspillen.", aldus
McWilliam.

NOODLIJDEND
Hij verklaarde dat Diasan de

garantstelling niet had gekre-
gen, omdat de fabriek noodlij-
dend is. "De vorige regering
heeftaan Diasanmarktprotectie
gegeven. Daarna zijn er negen
maanden overheen gegaan,
voordat de protectie-maatregel
van kracht is geworden. De één
jaaroude fabriek kon in die tijd
nietconcurreren tegenbedrijven
die luiers importeren, waardoor

Diasan in financiële problemen
is geraakt. Om niet geconfron-
teerdteraken metallerleiecono-
mische en juridische consequen-
ties — Diasan heeft gedreigd
naar de rechter te stappen —heeft de Centrale Commissie
van de Staten onderstriktevoor-
waarden goedkeuring verleend
aan de garantstelling van de
regering", aldus McWilliam.

NALATIGHEID
Aandeelhouder en commissa-

ris van Diasan, Sigurd Mensing,
was vanoordeel datdehuidige fi-
nanciële problemen van de fa-
briek te wijten zijn aan deover-
heid. "Door grove nalatigheid
van de vorigeregering isDiasan
in financiële moeilijkheden ge-
raakt. Van de toenmalige rege-
ring heb ik zwartop wit een toe-
zegging gekregen voor een eco-
nomische heffing op import-
luiers.Diasan heeftnooit gewild
dat de markt volledig voor bui-
tenlandse luiers gesloten zou
worden. Vandaar dateen econo-
mischeheffing indertijdvoorons
aanvaardbaarwas. Deze hebben
we dan ook geaccepteerd", aldus
Mensing.

"Toen in december 1986 de
openingvan Diasanin april 1987
was aangekondigd, heeft de
regering de gebruikelijke
marktregulering eveneens
achterwege gelaten. Deze houdt
in dat importbedrijven op basis
van de impprtcijfersvan het jaar
daarvoor in de drie maanden
vöör de opening van de nieuwe
fabriek dezelfde hoeveelheden
luiers verhoogd met maximaal
tien procentmogenimporteren".

"Naast een economische hef-
fing is deze marktregulering
achterwege gebleven, waardoor
importeurs enorme hoeveelhe-
den luiers hebben kunnen be-stellen. Indepraktijkbetekende
dit datanderhalfjaar na deope-
ning van de Diasanfabriek er
geen sprake is geweestvan pro-
tectie", aldus Mensing. De vori-
ge ministerraad had volgens deaandeelhouderde garantie- ver-
klaring al goedgekeurd, maar
niet schriftelijk bevestigd.

Met de wisseling van derege-
ring isdezekwestie doordenieu-
we ministervan Financiëen Gil-
bert dePaula opnieuw in de Sta-
ten aan deorde gesteld(zie Ami-
goe van 28 juni —red.). "Mocht
de borgstelling niet geregeld
zijn, waardoor defabriek eventu-
eel zou moeten sluiten, dan zou
ik deregenng daarvoor zekeraansprakelijk hebben gesteld.
Niet alleen zouden een aantalwerkplaatsen verloren zijn ge-
gaan, ook zou ik dan een proces
tegen deregenng zijn begonnen
om schadevergoeding te eisen"
Totzover Sigurd Mensing.

McLean en echtgenote (foto bo-
ven). Op hetPlazaBolivar waser
ter gelegenheid van de Venezo-
laanse onafhankelijkheids- dag
een ceremonie te zien (foto mid-
den), waarbij de Venezolaanse
consul generaal, José de Jesus
Ceballos, de aanwezigen toe-
sprak (foto onder).

Promotor toerisme in Europrijnsamerikaans jeugdbasebal

Curasao onverkort 33 man al present
als het zo vuil

WILLEMSTAD — Mo-
menteelverblijft eengroep
van achttienBelgische toe-
risten inhetCoralCliffHo-
tel, die speciaal naarCura-
cao zijn gereisd om hier
kennis te maken met de
schitterende onderwater
wereld. Binnenkort volgt
eentweede groep,bestaan-
de uit 35 personen. Moge-
lijk betekenen deze bezoe-
ken voor Curacao een
doorbraak opdeBelgische
toeristen-markt,metname
in de duik- sector.

Debezoeken zijneengevolg
van een uitgebreide docu-
mentaire over Curagao, die
twee jaar geleden op de Bel-
gische televisie werd uitge-
zonden. Diereportage duurde
bijnatwee uur en was te zien
in'het kader van een quizz-
programma, waarin de deel-
nemers allerlei vragen moes-
ten beantwoorden naar aan-
leiding van de vertoonde
beelden.

Guillermo Neef, directeur
van het Curagaos toeristen-
bureau in Rotterdam, van
waaruit .^tracht wordt toe-

t de Benelux naar

Curagao te 'lokken', isblij met
dekomst van de twee groepen
Belgen. Neefverblijft nu zelf
opCuragao —metvakantie.

"De Belgen zijn zeer
enthousiast over hun verblijf
hier.Dat vind ik verheugend,
want we hebben ontzettend
veel tijd en moeite
geïnvesteerd in de promotie
van Curagao in België. Deze

froep heeft gedurende meer
an eenjaar elke maand geld

in de reis- pot gestopt om de
trip naar curagao mogelijk te
maken.Dit systeem wordtva-
ker toegepast bij de verschil-
lende duik-clubs".

...de eerste groepBelgische duiktoeristen bij deschoolvc^ hetCoral CliffHotel...

VUILNIS
Is allesperfect opCuragao?
Neef: "Uiteraard niet. Ner-

gens is het perfect. Maar ik
wil wel een ding stellen: Cu-
ragao wordt voor Europa on-
verkoopbaar indien het ei-
land zo vuil blijft. In elk rap-
port, dat over de ontwikke-
ling van het toerisme ver-
schijnt, wordt als eerste ver-
eiste genoemd:een schoon ei-
land. Horwath & Horwath
zeggen het ook, ik meen zelfs
in deeerste alinea".

«défilé, toespraken en shows, is
jpasom acht uur 's avonds in het*Mansur Ballpark. Direct na de(ceremonieel volgt de wedstrijd
[Aruba -Peru.I Op het programma staan ver-Ider devolgende wedstrijden:
(zaterdag 9 juli:
Brazilië - Peru (3 uur, Mansur'Ballpark), Antillen - Venezuela|(8 uur, MansurBallpark), Ecua-dor Aruba (8 uur, Lago
Sportpark).

jzondag 10 juli:
|Ecuador - Brazilië (10.30 uur,;Mansur Ballpark), Aruba - An-|tillen (3 uur, MansurBallpark),
Peru - Venezuela (5 uur, Lago
ISportpark).

!maandag 11 juli:
jPerü - Ecuador (3 uur, Lago(Sportpark), Venezuela - ArubaI A

Ur'hagoSportpark).Brazilië

Hij toont zich een grootvoorstander van de maatre-gelomstatie- geldteheffenop
flessen en ander verpak-kings- materiaal. Hij zegt:
"En laat de politiepatrouille-
ren op plekken waarvan be-kend is, dat daar vuiliniswordt gestort. Schrijf fikseboetes uit. Ik ben ervan over-tuigd dat dat helpt. Wantecht: het is eenramp, diever-vuiling. Men moet beginnen
met het eiland schoon te ma-ken en dan pas hotels gaanaantrekken. De toeristen blij-ven weg, als er zoveel rotzooiligt".

Voor Neefis het een onbeg-rijpelijke zaak, dat op "deze
manier met Curagao wordtomgesprongen". Hij voegt er-aan toe: "De toeristische in-dustrie kan vele arbeid-splaatsen opleveren. Laten
we daarom voorzichtig zijn
met die industrie. Dus: laten
we de rommel opruimen en
iet eiland schoon houden.
Kennelijk hebben de ver-schillende acties en campag-
ïes niet veel geholpen, dus
noeten er snel andere maat-
■egelen worden getroffen".

plaats wordt donderdag 14 juli
om vijf uur in het MansurBallpark gespeeld en de wed-
strijd om de kampioenstitel om
acht uur, eveneens in het Man-
sur Ballpark. Het kampi-
oenschap wordt vrijdag 15 juli
besloten met de prijsuitreiking
om achtuur 's avonds.

Alle deelnemersaan hetkam-
pioenschap worden in bunga-
lows in Seroe Colorado onderge-
bracht. De Braziliaanse selectie
verblijft in bungalow nummer
26,Aruba in bungalow61, Vene-
zuela inbungalow 28,Ecuador in
bungalow 58, Peru in bungalow
60, de Nederlandse Antillen in
bungalow 65, deumpiresin bun-
galow 34, terwijl het hoofdkwar-
tier van de Amateur Baseball
BondAruba gevestigd is in bun-
galow 271.

Minisu
educa

ORANJESTAD— Het werft
lichtings motivatie-campagn;
bracht deregering tot tweebel
vatie-campagne dient op een
blijven, en — ter bevorderin,
eerstgenoemde beslissing —intrede doen.Aldus deminisfc J
Volksgezondheid, drsFrank 1
dat decommissie, diemedio li|
verrebehoorlijk werkheeft a;{j
vatie tegen hetonvriendelijk E
primair stond.

WILLEMSTAD - Vele kin-
dertjes tussen de vier en twaalfjaarkregen vanmorgen enige
kennis van muziek en muziek-
instrumenten bijgebracht als

bijwonen, de volgende bijeen-
komst is op vrijdag en volgende
week is dat wederom op
woensdag en vrijdag. De kosten
bedragen vijftien gulden per
ochtend. Men kan zich opgeven
bij muziek- instituut Landheer

lop het nummer 77539.

Foto: de enthousiaste jonge
musici die vanmorgen voor het
eerst bijeen kwamen.

ber
emonie
pend
heeft voor dewereldhandel. Sel-
lers verklaarde desgevraagd te-
genover deAmigoe datvoor deze
presentatie belangrijke interna-
tionale sprekers zijn benaderd.
Hun toezegging is evenwel nog
'lietbinnen. Afhankelijkvan de

waaropzij naar Curacao
-unnen komen, zal depresenta-
re in novemberplaatsvinden.

De verwachting is dat ook de
burgemeesters- conferentie' het
[TC internationale bekendheid
sal geven. De presentatie in no-
vember zal daarnogeen schepje
bovenop moeten doen. Vanmid-
dag is net er echter een 'lokaal
feest' alsde sleutelsofficieel aan
de eigenaren van het ITC, de
Ontwikkelings- maatschappij
en deExploitatie- maatschappij
worden overhandigd.

Bij tafeltennis H
en Alfred Leong

Casseres die momenteel zeer
ziek in hetSintElisabeth Hospi-
taal ligt.

Gezien het belang van deze
conferentie en het feit dat hier-
voor vele internationale per-
soonlijkheden zijn uitgenodigd,
wilde het ITC de officiële ope-
ninggelijktijdiglaten plaatsvin-
den. Daarvoor was prins Claus
benaderd. Hij heeft om ge-
zondheidsredenen moeten laten
afweten en het ITC heeft inmid-
delsbesloten geenandereofficie-
Ieopeningtezullen organiseren.

Wel zal innovember internati-
onale aandacht gezocht worden
met een grootste presentatie die
door het ITC georganiseerd
wordt. Het accent tijdens deze
presentatieligtophetITCzelfen
de functie die dit Trade Center

Schietpartij
WILLEMSTAD— Ter hoogte

van Kaya Regenboog bleek een
zekere man 'Casuru' enkele
schoten gelost te hebben op de
man H.M. (28). M. werd niet ge-
raakt, wel sneuvelden enkele
glazen shutters van een woning
in genoemde straat. Volgens de
verklaringen zat M. op de stoep
van de woning toen 'Casuru' in
gebuktehouding naderbijkwam
geslopen en vier schoten op M.
lostte.M. maakte zich uitdevoe-
ten en de schutter achtervolgde
hem en beiden verdwenen
richting mondi. Derecherche on-
derzoekt dezaak.

Kinderbescherming
WILLEMSTAD — In verband

metvakantie zalhetkantoorvan
de StichtingKinderbescher-
mingCuracao tot en met 31 juli
gesloten zijn. Voor spoedgeval-
len gelieve u te bellen tel.:
613148.

WILLEMSTAD — De ver-
keerspolitie meldde gisteren
acht aanrijdingen. Hierbij vie-
len vier lichtgewonden en dema-
teriële schade werdgeraamdop7
14.645,-.

drip irrigation
ÓA Booster

78229 Reigerweg 2/hoek Alcbloiuoweq

HetInternational TradeCentre Curacao iseen nieuwConvention & Trade
Centre met diverse conferentie- errbanquetfaciliteiten(openingaugustus
1988).
De horeca-afdeling heeft debeschikkingover eenrestaurant (130zitplaat-
sen),een zeer goed geoutilleerdekeuken en verschillende banquetruim-
tesvoor 50 -1500 personen.
Voordit uitdagendeprojectkomen wijgraagopkorte termijn inkontakt met:

CHEF DE CUISINE
FUNKTIEEISEN:— leidinggevendekapaciterten— opleidingovereenkomstig defunktie— uitstekend organisatie-vermogen— gevoelvoormoderne kook-en presentatie-technieken— doordachtfinancieel inzicht

OBERKELNER
FUNKTIE EISEN:— ervaringin leidinggeven— meertalig(Engels & Nederlandsvloeiend)— uitstekendorganistorisch vermogen— bekendheidmetgrote horecaondernemingen— perfect gastheerschap

BANQUET SALES MANAGER
FUNKTIE EISEN:— ervaring in soortgelijkefunktie— communicatie-vermogenmeteen diversiteitvan nationaliteiten— grondigekennisvan talen(Engelsen Nederlands; ookincorres-

pondentie is een must)— het vermogen om zelfstandig te opereren

Uw schriftelijkereaktie, voorzienvan levensloop enpasfoto, ontvan-
gen wij gaarneter attentievan:
De Heer A. VINK,
Polarisweg 28
CURASAO II

f CACSS NV fCaribbean Accounting Consultingand
Secretarial Services N. V.

ff Gericht op het geven van assistentie aan de kleine en
middelgrote ondernemer.

Het verzorgen van uw:
* geautomatiseerde financiële administratie
* afsluiten van exploitatie perioden
* geautomatiseerde loonadministratie, debiteuren- en

voorraadadministratie
* aangifte inkomsten- en winstbelasting
* advies op financieel- en ekonomisch gebied

jf * het maken van "feasibility studies"
* sekretariële werkzaamheden o.a. tikwerk, handels-

§ korrespondenties, etc.

I Onze prijzen zijn ook op u afgestemd. Voor een vrijblij-
vend gesprek of nadere toelichting: Kaya Douwe Zalm
unit 1-C,telefoon 371278.

BGAHiriFaCentroComercial Anttlla unit 16 T«--: 76239-70404
CARIBBEANINSTITUTEFOR INFORMATION

COMPUTER KURSUSSEN
voor bedrijven en particulieren

Ij Basiskursus Computergebruik
2) Dos Operating System 3.30
3) Lotus 1-2-3
4 Symphony versie 2-0
5) Displaywrite IV
6) Page Maker Desk Top Publishing

Rlnjamenwerking met
KEYCOMP COMPUTER
SYSTEMS N.V.
Voor Rooster en Inlichtingen
Tel.: 370404.

3UO€NSDAG6JUUI9BB AMIGOE
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VEERTIG JAAR GELEDEN OPGERICHT
Verbond van hen die Jezus Christus als Heer aanvaarden

Wereldraad van Kerken
is geen super-kerk
GENEVE —De veertig jaar

geleden opgerichte We-
reldraad van Kerken heeft
zich in de loop der jaren niet
doen kennen als een super-
kerk waarvoor velen aanvan-
kelijk wel bang waren maar
als een kerkelijk orgaan dat
fgeprobeerdheeft ondanks al-
es trouw te blijven aan zijn

oorspronkelijke opzet: een
positieve "oecumenische in-
stelling te zijn van allen die
Jezus Christus aanvaarden
als hun Heeren Heiland".

Bij de oprichting van de We-
reldraad in de Amsterdamse
Nieuwe kerk op 23 augustus
1948 waren er 147 leden welke
voornamelijk protestantse ker-
ken waren uit het Westen. Anno
1988 zijn dit 311 kerken uit de
hele wereld die elkaar"herkend,
maarook erkend(hebben) inhet-
zelfde geloof en dezelfde roe-
ping". Het bijzondere ervan was
dat de Wereldraad dus geen su-
per-kerk is geworden, zo meent
deNederlandse hervormde theo-
loogprof. drH. Berkhof.

..om dezeven jaaralgemene vergadering..

RKKERK AFWEZIG
Bij deoprichtinghad hetVati-

caan op het laatste ogenblik
Roomskatholieke waarnemers
verboden om de vergaderingvan
341 afgevaardigdenbijtewonen.
Nog steedsis deRK kerk geen lid

van de Wereldraad, hoewelmen
op verschillende gebieden wel
samenwerkt. Het zijn " twee on-
gelijke grootheden", zo meent dsM. J. van der Veen- Schenkel-
veld, die lid is van het Centrale
comitévan deWereldraad: de se-
cretaris generaal van de We-
reldraad en de onfeilbare paus.
Bovendien is deRKkerk een we-
reldkerk, terwijl de Wereldraad
een samenwerkings- verband is,
aldus deze Nederlandse do-
minee.

dr Visser 't hooft
..opgave..

NEDERIGHEID
De eerste secretaris generaal

van deWereldraad, drW. A. Vis-
ser 't Hooft, schreef in zijn ver-
slag van het voorbereidende co-
mité onder meer: "We zijn geen

super- kerk en streven ook geen
politieke doeleinden na". Mocht
de Wereldraad het al willen, hij
zou het niet kunnen: "De diepe
verdeeldheid en de grote afwe-
zigheid vaneen groot deelvan de
christenheid dwingt ons tot ne-
derigheid".

Tot de grote afwezigen buiten
deRK kerk behoorden de Evan-
gelische kerken en deRussische
Orthodoxe kerken. Tussen de
Wereldraaden eerstgenoemdeis
er nu sprake van toenadering.
Een van de meest belangrijke
ogenblikken in de geschiedenis
van de Wereldraad was de toe-
treding van de Russische
orthodoxekerk, waarvoor de Ne-
derlandse oecumenische theo-
loog Van't Hooft zich erg inzette.
Hij was het echter ook dieerken-
dedatmet deze toetreding de oe-
cumenische taak zeker niet ge-

makkelijker zou worden. Maar
hij achtte het wel een verrijking
voor de Wereldraad en de oecu-
mene in het algemeen.

STROMINGEN
Aan de wieg van de We-

reldraad stonden enige stromin-
gen welke vooral aan het einde
van de vorige en het begin van
dezeeeuw van zich lieten horen:
deZendings- beweging dievanaf
1921 werd gekanaliseerd in de
Internationalezendings- raad
diepas in 1961 in de Wereldraad
opging; de Universele conferen-
tie voor Leven en werk uit 1925
waarin denadrukwerd gelegdop

de verantwoordelijkheidvan de
christenen voor de samenleving
en verder de wereldconferentie
voor Geloof en kerkorde die in
1927werd opgericht.

Vandewereldraad wordtvaak
gezegd dathij zo politiek gericht
zou zijn. Volgens prof. Berkhout
is hier sprake van een misvat-
ting, die journalisten in de we-
reld hebben gebracht. "Zij zijn
niet zo geinteresseerd in ge-
loofszaken en dus haalden die
niet dekrant", zo merkte hij op.
Hij erkent wel dat de We-
reldraad op politiek gebied heel
veel werk heeft verricht.

Bolas criollas voor
Savaneta carnaval

SAVANETA—AIseen van de
eerste activiteitenvoor carnaval
organiseerde het carnavalsco-
mitéeen bolas criollas- toernooi.
Bij de dameswerdRiunite kam-
pioen en Zeerovers subkampi-
oen, bij de heren werd Rubies
kampioen en Double Seven sub-
kampioen.

In hersensoftbal

Twints wint en
verliest op Aruba

ORANJESTAD — In het
Astros Ballpark speelde het
Curacaose heren- softballte-
am Twins twee wedstrijden,
die ineenoverwinningen een
nederlaag eindigden.

Tegen de Arubaanse kampi-
oen Casa Haime/Ballantine be-
haalde Twins een 5-4 overwin-
ningna een achterstandvan 4-1
te hebben weggewerkt. In de
tweede wedstrijd moest Twins
met 6-3 demeerdere erkennen in
Astros Amstelito. De winnende
pitcher van Astros, Albertico
Koek, wist het Twins-offensief
op slechts twee hits te houden.

In de overige wedstrijden, die
geldig warenvoor het 'SuperCo-
pa Amstelito'- toernooi, werden
de volgende resultaten geboekt:
AstrosAmstelito - QueHiciste 8-
5, Formosa - Sabana Grandi
Stars8-1,Rolando's -Diario Rac-
queteers 9-2,Boogoolaa A - Pova
Vets 9-0m(default- overwin-
ning) en Amstel Vets - Sugar
Kings 77 3-2.

Info-avond in
Terzano-MTS over
werkgelegenheid

ORANJESTAD— Donderda-
gavondachtuur wordt indeMTS
Cesare Terzano een voor-
lichtings- avondgehouden, zoals
in andere districtenreeds gehou-
den werd, waarbij voorlichting
wordt gegeven over werk- moge-
lijkheid en betere mogelijkhe-
den op de arbeidsmarkt. Onder
meer zal het woord gevoerd wor-
den door premier mr Henny
Eman, minister van Welzijnsza-
ken mrMito Croes, hethoofdvan
Arbeidszaken George Dirksz en
de coördinator voor her- en
bijscholing- opleiding, Frans
van Drie. Er bestaat alle gele-
genheid tot het stellen van vra-
genen over ditonderwerp te dis-
cussiëren.Zilveren FTA:

Leuze
wedstrijd

SAN NICOLAS — De
vakbond FTA bestaat op
22 juli 25 jaaren begint de
vieringvan ditfeit meteen
leuzenwedstrijd voor de
arbeidersklasse.

De FTA wil komen tot een
leuze, diedebetekenis van 25
FTA-jaren voor Aruba en
voor de arbeidersklasse op
werkelijke wijze weerspie-

telt. De komende dagenzal in
e dagbladen een formulier

verschijnen, waarop men zijn
leuzekan invullen. Deformu-
lieren of coupons moeten ui-
terlijk 20 juli worden inge-
diend — per post of persoon-
lijk — bij het FTA-
hoofdkwartier, aan de
Bernhardstraat 23, inSanNi-
colas.

De winnaarkrijgt als prijs
een vakantieverblijf van een
week bij de UTAL — de Uni-
versiteit van werknemers
van Latijns-Amerika — in de
Venezolaanse stadSan Anto-
nio deLos Altos.

VRIJDAG ENZATERDAG aan-
staande wordt in ArubaHoliday
Inn een exportbijeehkomst van
Napa-onderdelen gehouden. Al-
le Napa auto-onderdelen zaken
opAruba worden hier verwacht.
Tijdens vergaderingen zullen di-
verse Napa-onderwerpen wor-
den besproken, afgewisseld met
sociale activiteiten.

Tegen koploper Estrella

Doelpunt Tromp genoeg
voor zege van Bubali

SAN NICOLAS—Twee mi-
nuten voor heteinde scoorde
TioTromp een doelpuntvoor
Bubali, dat voldoende bleek
vooreen 1-0voetbal-overwin-
ningopkoploper Estrella. Ge-
durende negentig minuten
gaven Estrella en Bubali het
Eubliek een wedstrijd op

oog tempo te zien. Er werd
vanbeideKanten verwoed ge-
stredenvooreendoelpunt dat— naar gelang de laatste mi-
nutennaderden—niet leek te
komen.

Inde43eminuut van detwee-
de helft plaatste Mario Tromp
een mooie voorzet, waarbij Rudi
Tromp de in zijn bezit gekomen
val niet richting goal wist te
schieten, maar toch geluk had
datdebalbij TioTrompbelandde
die niet aarzelde, maarhetleder
buiten bereikvanEstrella- doel-
man, JossyKransen, in het net
deponeerde. Met nog een goede
minuutte spelenkwam er m de-
ze 1-0 stand voor Bubali geen
verandering.

Estrella speelde de tweede
helft met tien spelers toen even
voor het verstrijken van de
eerste helft, NicoAngela derode
kaartkreeg. NahetBubali- doel-
punt kreeg ook Denchi Werle-
man derode kaart, zodat Estrel-

ladevolgendewedstrijd geen ge-
bruik van deze twee spelers kan
maken.

Door deze overwinning is Bu-
bali opzevenpunten gekomenen
staat nog steeds op de vijfde
(voorlaatste) plaats van de stan-
denlijst.

MOSKOU — Twee onbemande
SU-ruimteschepen startenop7 en 12
julieen onderzoek-reis naarPhobos,
1 van de 2 manen van Mars. De reis
duurt 200 dagen. Bij dit we-
tenschaps- project zijn buiten de SU
betrokken de Duitse bonds- repu-
bliek, Oostenrijk, Finland en
Frankrijk.

GEZICHTBEPALEND
De inzet van dekerken uit de

Derde wereld is hier niet vreemd
aan. Door hen kregen zaken als
het conciliaire proces (voor ge-
rechtigheid, vrede en de heel-
heid van de schepping) zon hoge
prioriteit; Dit proces zal met de
oecumenische decade voor de
vrouw dekomende jarengroten^
deels het gezicht van de We-
reldraad bepalen, zo verwachten
waarnemers.

ZAKENVARIA
IN de Bernhardstraat 132, in
San Nicolas, werd een nieuw in-
dustriebedrijfgevestigd: "Marmi
Aruba', voor het vervaardigen
van marmeren artikelen. De in-
vesteerders in dit bedrijf zijn
Francisco Depalo, van Canaima
CA, Compania Nacional Indus-
trial Marmolera de Venezuela,
enRonny Koek van Aruba. Mar-
miArubabegint metdrietechni-
ci aan hetwerkennaargelang de
produktie stijgt, zal ook het per-
soneels- bestand groeien.
Marmeren tafels, hoteldesks,
naam- en decoratieplaten zijn
onder andere deprodukten van
Marmi Aruba. Rosa Fernandez
maakt ook dccluit van de direc-
tie, terwijl JoséFernandezPedra
de verkoop- vertegenwoordiger
is.

ORANJESTAD-In het Gol-
den TulipAruba Caribbean Ho-
tel was zaterdagavond de instal-
latie van het nieuwe Rotary- be-
stuur onder leiding van Hans
Janssen. Tevens werden enige
'Paul Harris'- onderscheidingen

uitgereikt — de hoogste Kotary-
onderscheiding voor verdienste-
lijke Roiarians — te weten aan
gouverneur Felipe Trompo, Jor-
ge Guastavino, Wewe Croes en
Erik d'Arnault.

Bij defoto, gemaaktna het uit-
reiken van de onderscheiding,
toont mevrouw de weduwe Ma-
nuel Viana die als eregast aan-
wezig was. Jan Verdaasdonk zal
zijn 'Paul Harris'- onderschei-
ding laterontvangen.

ARTISTIC BOUTIQUE
& CALYPSO

zoeken
VERKOOPSTERS

Persoonlijk solliciteren don-
derdag 7 julivan 15.00uurtot
18.00 uur bij bovengenoem-
dezaken in deNassaustraat.S r*

Wega di Number
Aruba

IN TEGENWOORDIGHEID
van general manager Ariza en
hethoofd van deßewakings/Be-
veiligingsdeinst, Remy Zaan-
dam, had de bevordering plaats
van een aantal leden van het vei-
ligheids-korps van het Concorde
Hotel(ziefoto). Matheo Geerman
werdsupervisor, en tot seniorgu-ard werden bevorderd: Golena
Lake (staat nietopfoto), F. Rid-
derstaat,A. Thijzen, G. Wever,R.
Geerman en J. Vlijt.

BONER'S ARK

f 1987 I
TOYOTA SUPRA SPORT CAR

FOR SALE
Like newcondition

Fls. 34.500.-
CallClub Visage tel.: 22397/3478010.30 a.m.
till 4.00 p.m.

BEICO SPA Jneeds urgently
4 IRON BENDERS I

Apply during working hours at Job
Center, Madurostraat.'\ — y

gggg 8 88 fl BB'B'fl'fl B B B'B~gTTB BB B B'fIBBBBBBBBBBB B ITB B 8~8.

ARUBA DAILY
■" ENTERTAINMENT i
o n

° tSHjJhLLr Aruba's HottestLate NightDisco. o
° /^w^ÊmmtK^-^ You can dance to the latestdisco soundsor justhave a °° (__T/XT»"#»_^ drink, maybe play a game of pool, pingpong, plnball or °
o even darts In our °
0 jT^f*7 NEW GIANT BILLIARD PALACE. a

'I ®Nsr Ga/pcire PfZXA,
° LG. Smith Blvd. jffiSßJE&fl _
° Oranjestad, Aruba. Takeaway tel.: 33541 'WM!!' _
° Detopnightclub Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. °- vanAruba - .
°' YOU ABE INVITED f?k a.SS^SS'an I'
" ,^rai0"eo,Aruba's",p Wr-SST»4^!»0.!

.o restaurants proudly presents: °: FA?l*M_|*To Vegas goes latin!
o, Wilhelminastraat 7 " e

. Daily from 6.00-11.00 J^£y °"r
ri

swm9,n9 House- .
" Meat and fish, lightly seaso- S„■*_£«,- -.«,«. ned, grilled and served on a dai|Vc"S'n *"10-30pm-

°; marble stone. except Mondays c

1 For reservations call: Clubopenl"'«»i^««»»- _
° O_RA_ Cover charge show-time $7.50 mm. 2 drinksper person o- £43 Forreservalions please call 33556 °o I

I Gezellige sfeer, goede service ■

i vindt Uin "Wij verwachten U voor lunch ,_
° RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR __ r\n X? (6.00-7.00) of dinner (18.00- °

l C^rffS^^^-^K Telefoon 22977 of 27833. .

» jVL Restaurant Warung Djawa |
S ïl-S!_lïlafl___ilOl^fM Boerhaavestraat4 gS WWMig»lft^J|«?# Tel.: 33928 2
° Bat R vSmatrrant Open:Dagelijks 5.00-11.00 pan. a. ° Zondag 12.00-11.00 pirn. a

I HetRestaurant met Dinsdag gesloten. 2, l Indonesische allures, zonder pretenties. j

\ Boulevard Theatre [
i n i

0 Today at 8.15 Today at 8.45 -
° "A STRANGER "PLANES,TRAINS :. ISWATCHING» AND AUTOMOBILES» :
S thriller 18yrs comedy 18yrs z
° i -
° T_i.iirA In Today at 8.30 I
1 JjriVC - 111 "MOONSTRUCK"
° romantic-comedy 18yrs. °
° 0
TBOOqqpoOOOOOOOOO O ft fIOOOOPOOOBOOQQ. 08000009-.'

HENRYWLV Tel: 672000
Persagentschappen: ANPen M: \Samenwerklnpoverfienkomsiwct >TheMi&miHëra'd.n^^aagscheCou- "rant. De Brabant,: Pet

DRÜKKERfó- ftóaptmt NV
DlSmißÜTTlvabonneroentenl: i
Curacao. OisJrtco NV> tel: 3*0503; |
370504 en370304.
VoorWachiert geliever'eze nummers i
op ie bellen. Het abonnen^ttsgeld.
kan ook betaald worden wa Girorek. .
w.: 208 000, Maduro's Bank rek. nr.: J
286.330.03 en ABN rek. nr.: |
11.15.626. ' , 'Aruba:Nassaüstra* 110,te>.:24333. ,
Bona!re(abbnDemCßte„iiuicaB-
-so): mv. A. Worig-Lci-Sing, Noord Sa- i
Kna.

Losse nummèrHfiOceofc ■AbortnernentspriisöpatJeoilandenvan |
de NederlandseAntillen vijfhen gul-
denper maand.
T%. -J

_
* _._nï_ /TLT-^v»'""^i'
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AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950en 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;
behalveop zaterdag. Alleenzoekertjes, die
op maandag en donderdagvoor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1:20.15 uurA stranger iswatching (18jr.).
II: 20.45uurPlanes, trainsandautomobiles
(18jr.).
DRIVE-IN: 20.30uur Moonstruck (18 jr.).

«... *
WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki,TankiRip, Noord,Tanki
Leendert, ParaderaenSta.Cruz:dokter Van
deLinden.

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

WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; SanNicolas: 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
WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30
Smallwonder;2o.ooTelenoticias;2o.3o
Bista ariba (live); 21.15 Mascaruba:
«Luz na Horizonte»; 22.00 Larry King
Show; 22.50 Showbiz today (CNN);
23 00 Moneyline(CNN); 23.30 Sports
tonight(CNN); 24.00Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
1830 CNN international news; 19.30
Olimpiaplein; 19.55 Sportlotto; 20 00
Telenoticias; 20.30 Miniserie: «Murder
Ordained»; 21.15 Tales ot the unex-
pected; 22.00 Larry King show; 22.50
Showbiz today(CNN); 23.00Moneyhne
(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):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten vanzondag 20.00uur tot 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 geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

ALLIANCE FRANQAISE D ARUBA: iedere
maandagvan 19.30-20.30 uur cursus voor
gevorderdenenvan 20.30-21.30uurFranse
literatuur;dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-
versatielessen; woensdagvan 19.00-20.00
uurcursus voor beginners - Colegio Aruba-
no, lokaal 61/62.
(nieuweFran 9ecursusvoor beginners
en gevorderden begint in september.
Geïnteresseerden in cursus of lid-
maatschapkunnen zich opgeven bij
Marie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of
Rozetti Dykhoff(28662).

CENTRO DI BARRIO LAGO HEIGHTS
19.00-21.00 uur filmvoorstelling.

VERGADERING: 19.30uurvoor overheids-
gepensioneerden-Schotlandstraat 1,Eagle
(naast voetbalveld).

DONDERDAG
DIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijoenmaandagt/ m vrijdagvan09.00-
-12.00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-
-12.00uur.

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 makenviatel.: 23145of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
maandagt/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling isook tus-
sen 12.00-13.30 uuropen).

Vrijdag begint Latijnsamerikaans jeugdbasebal
Brazilië met 33 man al present

ORANJESTAD — Brazilië
is de eerste deelnemer die op
Aruba is aangekomen voor
het derde Zuidamerikaans
jeugdbaseball- kampi-
oenschap, dat aanstaande
vrijdag in het Elias Mansur
Ballpark van startgaat Deze
delegatie bestaat uit 33 per-
sonen.

In deloopvan vandaagworden
de overige delegaties,1Venezue-
la, Nederlandse Antillen, Ecua-
dorenPeru, verwacht. Morgena-
vond wordt het kampi-
oenschaps- congres gehouden,
gevolgd door een welkomst-cocktailparty.

OFFICIEELBEGIN
De eerste wedstrijden zijn op

vrijdagmorgen half elf, waarbij
Venezuela en Brazilië, in ge-
noemd ballpark in Oranjestad,
en Ecuador en Nederlandse An-
tillen, in het Lago Sportpark in
SanNicolas, tegen elkaar uitko-
men. De officiële opening, met

UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20 00uurTdinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdagvan 13.30-17.30 uur
('s morgens gesloten).

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor beiaarden): openingsuren dag-
verblijf' 08.00-12.00 uur; kantooruren:
07 30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat
23(tel.: 28159).

BEGELEIDING-CENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN «MANNAOBRA»; elke
maandag en donderdagvan 09.00-12.30
uur gelegenheidom producten te kopen in
hetoude gebouwvan «Bibito Pin», t/o Pro-
testantsekerk, Piedra Plat.

TENTOONSTELLING
ABN-GEBOUW (tot 8 juli 1888):/tijdens
kantooruren gelegenheid tot bezichtiging
van expositieaquarellen van Imgard Lampe
-Nassaustraat.

défilé, toespraken en shows, is
pas om acht uur 's avonds in hetMansur Ballpark. Direct na de
ceremonieel volgt de wedstrijd
Aruba - Peru.

Op hetprogramma staan ver-
derdevolgende wedstrijden:
zaterdag 9 juli:
Brazilië - Peru (3 uur, MansurBallpark), Antillen - Venezuela(8 uur,MansurBallpark), Ecua-dor Aruba (8 uur, Lago
Sportpark).

zondag 10juli:
Ecuador - Brazilië (10.30 uur,
Mansur Ballpark), Aruba - An-
tillen (3 uur, MansurBallpark),
Peru - Venezuela (5 uur, Lago
Sportpark).

maandag 11 juli:
Peru - Ecuador (3 uur, Lago
Sportpark), Venezuela - Aruba
(8uur,Lago Sportpark),Brazilië- Antillen (8 uur, MansurBallpark).

dinsdag 12 juli:
Venezuela - Ecuador (3 uur,
MansurBallpark), Aruba - Bra-zilië (8 uur, Mansur Ballpark),
Antillen - Peru (8 uur, Lago
Sportpark).

FINALE
Woendagl3juliomvijfuurin

het Lago Sportpark speelt de
ploegdieop deeersteplaats staattegen de ploeg die nummer vier
Elaats. Om acht uur komen in

et Mansur Ballpark de num-
mer2 en nummer 3tegen elkaaruit.

De wedstrijd om de derde

plaats wordt donderdag 14 juli
om vijf uur in het Mansur
Ballpark gespeeld en de wed-
strijd om de kampioenstitel om
acht uur, eveneens in het Man-
sur Ballpark. Het kampi-
oenschap wordt vrijdag 15 juli
besloten met de prijsuitreiking
om achtuur 's avonds.

Alle deelnemersaan hetkam-
pioenschap worden in bunga-
lows in Seroe Colorado onderge-
bracht. De Braziliaanse selectieverblijft in bungalow nummer
26, Aruba inbungalow 61, Vene-zuela inbungalow 28,Ecuador inbungalow 58, Peru in bungalow
60, de Nederlandse Antillen in
bungalow 65, deumpires inbun-
galow 34, terwijl het hoofdkwar-
tier van de Amateur Baseball
BondAruba gevestigd is in bun-
galow271.

Veel deelneemsters verwacht

FIAS vergadert op Aruba
. ORANJESTAD—Hetjaar-

"Jkse congres van de Inter-Amenkaanse Federatie vanSecretaressen (FIAS) zal inhet jaar 1990 op Aruba wor-
den gehouden. Dit besluitwerd genomenophetonlangsin Guayaquil, Ecuador, ge-houdenjaarcongres.

De organisatie van hetcongres in 1990 ligt in handen

van Aruba Secretaries Associa-
tion(ASA), waarvan deleden In-
grid Loefstok, Yvonne Pereira
en Delma Mcßarnett, het
congres in Guayaquil bijwoon-
den. Het congres opAruba, met
als onderwerp 'Economie en
technologie, en hun effect', zal
naar verwachting van de ASA
het aantal deelnemers inGuaya-
quil — ongeveer vijfhonderd af-
gevaardigden uitzestien landen

—ver overtreffen. De ASA heeft
aleen commissiegevormd, die devoorbereidings- werkzaamhe-
denter hand zal nemen.

Binnenkort zal er een contac-
tavondworden gehouden, waar-
op meer informatie over het
congres zal worden verstrekt en
secretaressen die nog geen lid
zijn zich alslid van deASA kun-
nen inschrijven.

Staten maandag met reces

Donderdag bijeen over Olie
verordening

zeegebiedAruba
ORANJESTAD — De Aru-

baanse Staten gaan aan-
staande maandag met het
jaarlijks reces, dat tot 21 au-
gustus duurt. Tijdens die pe-
riode zullen in spoedgevallen
openbare vergaderingen
worden gehouden, terwyl de
Centrale Commissie- en Vas-
te Commissie- vergaderingen
gewoon doorgaan.

Voordat de Staten opreces
gaan, wordt donderdag nog een
openbare vergadering eehou-

den. Op de agenda staan naast
ingekomen stukken de landsve-
rordening tot wijziging van de
Petroleum- verordening zeege-
bied Aruba. Dit in verband met
de verduidelijking van daarin
opgenomen fiscalebepalingen.

ORANJESTAD-Op Arubawerd deze week de onafhanke-lijkheidsdag herdacht van zoweldeVerenigdeStatenals Venezue-la. Premier mr Henny Eman en
de ministersAngel Bermudez enArmand Engelbrecht brachten
in deEssoclub gelukwensen aande Amerikaanse consul Martin

McLean en echtgenote (foto bo-
ven). Op hetPlazaBolivar waser
tergelegenheid van de Venezo-
laanse onafhankelijkheids- dag
een ceremonie te zien (foto mid-
den), waarbij de Venezolaanse
consul generaal, José de Jesus
Ceballos, de aanwezigen toe-
sprak (foto onder).

VERSLAGBARENO
De Staten kwamen vanmor-

gen in commissie- vergadering
bijeen, waarbij Statenlid Grace
Bareno verslag uitbracht van de
vergadering van vrouwelijke

Earlementsleden die in Santo
lomingo werd gehouden. Zij

woonde diedestijds alleenbij om-
dat in die periode Digna Laclé,
het andere vrouwelijke parle-
mentslid, ziek was.

Daarna kwamen vanmorgen
deministers van Publieke Wer-
ken, drs Frank Booi, en Finan-
ciën,Armand Engelbrecht, in de
Centrale Commissie om nadere
inlichtingenaan de Staten te ge-
ven over de aankoop van het
pand van de erven Eloy Arends
aan de Wilhelminastraat en de
financiering daarvan. De Staten
hadden over dekwestie gisteren
een brief van de bewindslieden
ontvangen.

REGERING NEEMT MILIEU-BESLISSINGEN
Motivatie-campagne moet op hoogpeil gehandhaafd blijven

Minister Booi: milieueducatie doetintrede
ORANJESTAD— Hetwerk van de 'Commissie Voor-

lichtings motivatie-campagne tegen milieuvervuiling'
bracht deregering tottweebeleidsbeslissingen: demoti-
vatie-campagne dientop een hoog peil gehandhaafd teblijven, en — ter bevordering van de effectiviteit van
eerstgenoemde beslissing — moet milieu-educatie zijn
intrede doen. Aldus deministervanPublieke Werken en
Volksgezondheid, drsFrankBooi, dieervanovertuigd is
dat decommissie, diemedio 1987werdbenoemd,tot dus-
verrebehoorlijk werkheeftafgeleverd waarbij de moti-
vatie tegen hetonvriendelijk handelen jegenshet milieu
primair stond. De commissie is tot deconclu-

sie gekomen, dat de bevolking
van Aruba ingedeeld kan wor-
denin drie groepenmensen voor
wat betreft hun doen jegensmi-
lieuvervuiling door middel van
vaste afvalstoffen. Ditzijn:
a. mensen die nietweten wat zij
doen;
b. mensen die niet anders kun-
nen en
c. mensen die nietanderswillen.

SOCIALE CONTROLE

pitst op de volgende punten:- het creëren van een wettelijk
kader, waarbinnen desbetref-
fenderegerings- functionarissen
tegen overtreders kunnen opte-
den;- het bevorderen van een opti-
maal functioneren van de Serli-
mar„ maar danwel voorhet werk
waar zij primair voor staat: het
op een geordende manier opha-
len vanhuishoudelijk en tuinaf-
val;- hetbevorderen van eenmilieu-
vriendelijk gedrag in alle lagen
van de bevolking opdat een
schoon Arubanietprimair en al-
leen zal blijven afhangen van
eerstgenoemde twee punten,
maar waarbij milieu-educatie
haar intrede doet.

Deminister is vanmening, dat
teneinde het milieu- educatie-
systeem tot goede resultaten te
doen leidenhet hoogst noodzake-
lijk isdat ditop nationaalniveau
aangepaktwordt. Hetligtnietin
de bedoeling om de bevolking
hiermee slechts kennis van het
milieu tegeven, docheerder lief-
devoor hetmilieu bij tebrengen.

Minister Booi kondigde aan,
dat voornoemde commissie eind
augustuseen workshopzal orga-
niseren betreffende bestrijding
van vaste afvalstoffen.

Het sociaal sanctioneren dient
te geschieden middels een socia-
le controle terzake. Dit gedeelte
van de bevolking, dat zich goed
gedraagt, zal gestimuleerd moe-
ten worden om een afkeu-
ringsgedrag te uiten tegenover
de overtreders.

Volgens debewindsman is dit
afkeuringsgedrag momenteel
veel te zwak onder debevolking.
Wettelijk sanctioneren ge-
schiedt door de politie c.g. korps
Reinigings- controleurs.

Dit wordt de laatste mogelijk-
heid om mensen(categorie C)tot
het gewenste gedrag tedwingen.
Deze categorie mensen moet ge-
controleerd blijven, aangezien
zij toteen groepbehoren diehun
gedrag niet of nauwelijks wijzi-
gen/aanpassen.

Minister Bóoi gaf te kennen,
datzijn beleid in deze zich toes-

VERANDERINGEN
Uit hetgeen tot heden bereikt

is met de informatie-motivatie-
reacties, gevoerd door de com-
missie, blijkt datcategorieA,d ie
voor demotivatieacties degroot-
ste was, nu nagenoeg is verdwe-
nen. CategorieBiseven grootge-
bleven dochaan verandering on-
derhevig geweest en categorie C
is toegenomen als gevolg van
veranderingen in beide categori-
eën A en B.

Minister Booi verklaarde, dat
ten aanzien van milieu-educatie
een systeem gehanteerd zal wor-
denbij hetbenaderen van debe-
volking. De bevolking wordt in-
gedeeld intwee groepenmensen:

mensen die zich houden aan de
regels ten behoeve van een scho-
ner Aruba en mensen die zich
nietaan deregels houden.

Hetgedragvan deeerstegroep
dient geconsolideerd en onder-
steundte worden, terwijl het ge-
dragvan detweede groep sociaal
ofwettelijk gesanctioneerd moet
worden.

Bij tafeltennis Haydee Boekhoudt
en Alfred Leong in junibovenaan

ORANJESTAD — HaydéeBoekhoudt, bij de dames, en
Alfred Leong, bij de heren,hebben de tafeltennis- stan-denlijst- wedstrijden voor de
maand junigewonnen.

Gedurendedemaandenjulién
augustus zullen deze wedstrij-
denvoor bepalingvan derangor-
de niet plaatsvinden, maar wel
in september wanneer Aruba
Table Tennis Association (AT-
TA) ook met de nieuwe competi-
tie een aanvangzal maken.

Deranglijst ziet ermomenteel

als volgt uit: bij de dames: groep
A: 1. Haydée Boekhoudt, 2. Ma-
rian Solagnier, 3. JennyColina,
4. Gloria Croes, 5. Jessica Madu-
ro; groep B: 6. Judith Tromp, 7.
MaritzaKoolman, 8. Nadia de
Windt, 9. CarmenKoolman.

Bij de heren: groep A: 1.Alfred
Leong, 2. Franklin Lopez, 3. An-
dy Gomes, 4. Wing ChowLeong,
5. Albert Koek; groep B; 6. Sher-
man Hosé, 7. JuniorRas, 8. Kong
Ming Cheong, 9. Terrance
Jandroep, 10. CoisyKrozendijk.
Groep D wordt door de overige
spelers gevormd.

Afscheid genomen voorzitter

UNOCA: personeel nodig
voor cultureel werk

ORANJESTAD — Tijdens
in het afgelopen weekeinde
gehouden plenaire vergade-
ring van deraad van advies
van 'Union di Organisacion-
nan Cultural na Aruba'
(UNOCA) werd afscheid ge-
nomen van de eerste voorzit-
ter, drsPancho Geerman.

Veel waardering werd geuit
voor de wijze en inzet van descheidende voorzitter die door
zijn leiding er voor zorgde, datUNOCA op een actieve periode
terugkanzien. Wiehemalsvoor-
zitter gaatopvolgen, is nog nietbekend. Ook Alice van Romondt
nam afscheid als bestuurslid
voor Dess Croes, terwyl derege-
rins- vertegenwoordigers, Leo
Tromp en Jane Semeleer, eve-
neens vertrokken. De regering
heeft voor hen nog geen nieuwe
vertegenwoordigers benoemd.

De dames Maybeline Arends-
Croesen Mayra Maduro-Arends
stelden hun bestuursfunctie ter
beschikking doch werd herko-
zen. De overige bestuursleden
bestaan uit de CCA-leden Sim
Frank en Rolin Croes en Chido
Guilotte.

Uitdeverschillende verslagen
kon worden gesteld, datde UNO-
CA vanNederland voorculture-
le zaken terbeschikkingkreeg in
1986: 650.345 florin, in 1987:
842.000 florin en voor dit jaar
1.007.00florin.

Alle instanties ofpersonen die
in aanmerkingwillen komen op
hetterrein van cultureel gebied
kunnen bij de UNOCA een ver-
zoek indienen en dezerichten

aan de secretaresse MyraMadu-
ro- Arends, CayaMague2tePin-
ton. Uit debegrotingenvan deaf-
gelopen driejarenblijkt wel dat
steeds 279.000 florin per jaar
naar hetCCAgaat. Voortszijner
bijdragen aan literaire publica-
ties, publieke voorstellingen,
muziek/filmprodukties, we-
tenschappelijk onderzoek, mu-
sea/monumenten en regionale
contacten.

Uit het jaarverslagblijkt, dat
de UNOCA — die uit vrijwilli-
gers bestaat — aan betrokken
minister een medewerkster heb-
ben gevraagd omdat de
werkzaamheden te veel worden.
Voorts worden problemen ver-
oorzaakt doordat de afrekenin-
gen van de verschillende projec-
ten niet klaar zijn, geenmensen
beschikbaar zijn om een project
te evalueren en om de zo be-
langrijke contacten te onderhou-
den met de instanties die
werkzaam zijn op cultureel ge-
bied.

ZAKENVARIA
BIJ HET Golden Tulip Aruba
Caribbean Hotel werd Juan
Hodge(F&B-cashier supervisor)
totemployeevan demaand geko-
zen. Ook bij Divi Hotels werd de
employee van de maand be-
kendgemaakt. Dit was Nereida
Whitfield, van het Alhambra
Casino.

Hotels morgen
zonder telefoon

ORANJESTAD— Inverband
met noodzakelijke werkzaamhe-
denvan deSETARzal ermorgen
(donderdag) geen telefonische
verbindingmogelijkzijnmetHo-
liday Inn,PlayaLinda,America-
na Hotel, Golden Tulip Aruba
Caribbean, Aruba Palmbeach
Hotel en Concorde Hotel. Na
achtuur morgenavond is het te-
lefoonverkeer weer hersteld.
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Amerikanen geven geheime informatie vrij
Airbus zond elektronisch signaal uit
dat wordt gebruikt door F-14 jagers

WASHINGTON — Het
Amerikaanse ministerie
van Defensie heeft gehei-
meinformatievrijgegeven
om zijn versie over het
neerschietenvan de Iraan-
se Airbus kracht bij te zet-
ten. Het toestel, zoblijkt uit
deze gegevens, zond een
elektronisch signaal uit
dat wordt gebruikt door
straal- jagersvan het type
F-Ï4.

Het besluit om geheime
informatie te publiceren
werd genomen omdat in
zoveel nieuws- berichten
getwijfeld wordt aan de
{uistheid van de oorspron-
telijke lezing, aldus

dinsdag de woordvoerder
van hetPentagon, Dan Ho-
ward.

Howard lichtte toe dat deAir-
bus A-300 vlucht 655 van Iran
Air twee soorten elektronische
signalen uitzond - een "mode 3",
gebruikt door militaire en civie-
le vliegtuigen en een "mode 2",
gebruikt door militaire toestel-
len. Hetgebruikvan mode 2 was
"eerder in dePerzische Golfher-
kend ofin verband gebracht met
eenF-14".

Iran heeft gevlogen met de F-

-14 "Tomcat", gemaaktin deVer-
enigdeStatenen gekocht toen de
Sjah nogaan hetbewind was, dit
gebeurde vanaf het militaire-
civielevliegveldvanBandar Ab-

bas, de stad in Iran waar deAir-
bus met zijn 290 passagiers en
bemanningsleden was opgeste-
gen voor dereis naar Dubayy in
de Verenigde Arabische Emi-

raten.
Het vliegtuig werd zeven mi-

nuten na vertrek getroffen door
een oftwee standaard-luchtdoel-
raketten van de Amerikaanse
kruiser Vincennes. Alle inzit-
tenden kwamen om het leven.

De Vincennes, die de mo-
dernsteradar- en doelwit- opspo-
rings- apparatuurvandeAmeri-
kaanse Krijgsmacht bezit, was
gewikkeld in eenzeeslag van 40
minuten met enkele kleine
Iraanse kanonneer- boten, toen
het lijnvliegtuig op het ra-
darscherm verscheen.

”TEKENS”
Admiraal William Crowe,

voorzitter van het Amerikaanse
comité van Chefs van Staven,
had zondag bij het bevestigen
van het incident gezegd dat de
Vincennes "elektronische te-
kens" van het vliegtuig had op-
gevangen die deden vermoeden
dat het om een F-14 ging. Crowe
had er aan toegevoegd dat deze
informatie echter geheim zou
blijven.

Ze dinsdag voor publikatie
vrijgevende, zei Howard dat hij
geen vorig geval kende waarin
een mode 2-antwoordzender
werd gebruiktdooreenlijnvlieg-
tuig. Omdat deantwoord-zender
op de grond moet worden ontcij-
ferd, is de kans daar dat de Ira-
niers hebbengewilddathettoes-
tel herkend zou worden als een
militair vliegtuig.

Howard minimaliseerde
echter snel eventuele conclusies
en zei : "Wij hebben op dit
ogenblik geen verklaring. Het
heeft geen zinte speculeren."

Een militaire deskundige die
later journalistenvoorlichttezei
dat demode 3-antwoordzender óf
veranderd moest zijn, óf een
nieuwe aangebracht, als het
vliegtuighetmode 2-signaaiwil-
de uitzenden.

Howard noemde deberichten
onjuist dat de hypermodernera-
dar van de Vincennes het ver-
schil had moeten weten tussen
een lijnvliegtuig en de naar om-
vang veelkleinere F-14, naar de
grootte van de stip op het ra-
darscherm.

WAARSCHUWINGEN
Ook zei hij dathet identifice-

rings- signaal van het vliegtuig

nietdeenige nochdevitalereden
was waarom debevelhebber van
de Vincennes, kapitein-ter-zee
Will Rogers, besloot vuur af te
geven. Het vliegtuig reageerde
nietop herhaalde waarschuwin-
genvan de Vincennes en een an-
deroorlogs- schip in het gebied,
hetfregat "Sides* aldusHoward.

De woordvoerder herhaalde de
Amerikaanse stellingdat het
toestel buiten de normale com-
merciële luchtcorridorvloog -454
mijl uit de corridor, zei hij - en
rechtsstreeks aanvloog op de
Vincennes, toen deze met de
Iraanse kanonneerboten in ge-
vecht gewikkeld was.

Maar na een besloten voor-
lichting voor congresleider zei
Lee Aspin, voorzitter van de
Krijgsmacht- commissievan het
Huis van Afgevaardigden, dat
men dinsdagtehorenhad gekre-
gen dat deAirbus "de hele tijd"
binnen de luchtvaart- corridor
hadgevlogen

ZWENKING
Aspin zei dat devoorlichtings-

ambtenaren van het Pentagon,
die hij niet bij naam noemde,
hadden gerapporteerd dat het
vliegtuig wel een zwenking had
gemaakt tegen de westelijke
snede van de corridor, maar er
binnen was gebleven.Die zwen-
king bracht de Airbus weer op
koers, recht op deVincennes af.

Volgens Aspin is de commer-
ciële corridor terplaatse 11 mijl
breed,veel smaller dande 20mijl
genoemd door lt.-kol. Arnold
Williams, eenwoordvoerder van
hetPentagon.

Dit had niet direct commen-
taar opAspin, en het congreslid
was later niet bereikbaar voor
het verklaren van het verschil
tussen zijn mylenaantal en dat
vanWilliams.

Howard wees een bericht van
de hand dat de "Sides" rappor-
teerde datzijnradarscherm aan-
toondedathettoestel hoogte won
veeleerdanverloor,zoals wasbe-
richt door de Vincennes. Ook
weerlegde hij een bericht dat de
kruiser voorheen had gepro-
beerd commercieel vliegverkeer
om te leiden én dat de autoritei-
tenvan de VerenigdeArabische
Emiraten daarvan botsingen in
de lucht hadden gevreesd.

"De Vincennes was niet het
schip waarom hethier gaat," zei
Howard over het incident van 8
juni. Daarbij was betrokken de
'Halyburton", een fregat met
minder moderneradar.

Aanhouding
WILLEMSTAD — De politie

hield gisteren ter hoogte van
Pawnisweg de man J.A. van 24
jaaraan. De man hield zich ver-
dacht op en bij nader onderzoek
trof de patrouille op hem een
pakje sigaretten met 6opgerolde
pakjes 'base'aan. De man is over-
gebracht naar het bureau en de
i>ase' naar hetlaboratorium.

Op heterdaad betrapt
WILLEMSTAD — In een le-

vensmiddelen- zaak aan deRuy-
terkade betrapte de geallar-
meerde politie een diefdiebezig
was in te breken. De man D.A.
van 21 jaarwerd terplaatse aan-
gehouden en voor verder onder-
zoek overgebracht naar het bu-
reau.

In 10 minuten afgerond

Eilandsraadsvergadering
in mineurstemming

WILLEMSTAD— Ineen
zeer sombere stemming
werd gistermiddag in tien
minuten tijd tijdens een
openbare eilandsraads-
vergadering een nieuwe
voorzitteren waarnemend
voorzittervoor decentrale
commissie van de ei-
landsraad gekozen. Aan
hetbegin van de vergade-
ring wijdde waarnemend
gezaghebberElmer Wilsoe
een kort woord aan dekri-
tische situatie waarin ge-
zaghebber Ronald Casse-
res verkeert en wenste de
familieleden sterkte toe.
Hij vertrok direct na de
vergaderingweer naar het.
ziekenhuis.

Omdat volgens deregele-
menten van de eilandsraad
ieder jaar juli een nieuwe
voorzitter en vice- voorzitter
van de centrale commissie
van de eilandsraad gekozen
moet worden, was de openba-
re eilandsraads- vergadering

noodzakelijk. Mevrouw Lelia
Peternella- PietersKwiers en
de heer Ulriko Schotborg, die
kort na aantreden van het
nieuwe Bestuurscollege tot
respectievelijk voorzitter en
waarnemend voorzitter wa-
ren gekozen, werden beiden
herkozen. Daarover vond
geen discussie plaats gezien
de sombere stemming onder
deraadsleden.

Alleen tijdens de schrifte-
lijke stemming was een klei-
ne opleving in de sfeer. De
raadsleden Evertsz en Abra-
ham van de PNP kregen ui-
teraard van allekanten aan-
wijzingen te horen over het
invullenvan denamenophun
formulier. Dit nadat zij enige
weken geleden flink geblun-
derd hadden tijdens de ver-
kiezing van twee nieuwe ge-
deputeerden. De raadsleden
hadden toen nietgoedopgelet
en vulden verkeerde namen
in. Of zij dit keer een
spiekbriefje gebruikten, kon
niet achterhaald worden.

Onveilig verkeer
VVV maant voetgangers
tot voorzichtigheid

WILLEMSTAD— In de pe-
riode van 20 mei tot 4 julizijn
niet minderdanvier mensen-
levens te betreuren in heton-veilige verkeer op onze we-
gen.Frappantis dathetinalle
vier gevallen een oversteken-
de voetganger betrof. On-
voorzichtig de rijbaan over-
stekenisveelal deoorzaakge-
weest. De Vereniging Veilig
Verkeer (VVV) wijst in een
persbericht alle voetgangers
nietklem op de gevaren die
daaraan verbonden zijn.
Vooral op drukke ver-
keerswegen moetenvoetgan-
gersgoed opletten,voordatze
de rijbaan oversteken, aldus
deVVV.

In een tijdsbestek van drie da-
gen zijn twee verkeersdoden ge-
vallen. Op zaterdagavond heeft
eenbetrekkelijk jongeman op de
Gosieweg het levenverloren bij
een auto- ongeluk. Maandag-
middag is een negenjarig meisje

het slachtoffer geworden. Dit
jaarzijn er reeds negen ver-
keersdoden te betreuren. Voor
een eiland als Curasao is dit cij-
fer veel te hoog. Ouders worden
verzochtom hunkinderen te wij-
zen op de gevaren, wanneerzij de
straat opgaan. Geef zelfook het
goedevoorbeeld.

Voetgangers moeten eerst
even wachten, voordat ze de
straat oversteken. Kijk eerst
naar links, dan naar rechts en
nogmaals naar links. Pas als de
wegvrij isvan rijverkeer, steekt
u de rijbaan recht en vlot over,
zonder nodeloze onderbrekin-
gen. Als op grote afstand rijver-
keer naderten udenktdatukunt
oversteken, let dan goed op de
snelheid van de naderende auto
ofmotorfiets.Alsmen twijfelt, is
het beter om nog even te
wachten. Slechts op deze wijze
kan men de weg veilig overste-
ken. Vooral bij duisternis moet
men bijzonder goed opletten op
het rijverkeer, voordat men de
rijbaan oversteekt

Tenslotte doetVVV een drin-
gendberoep op alle automobilis-
ten om ook rekening te houden
met voetgangers. Automobilis-
ten worden dringend verzocht
nief alleen op het rijverkeer te
letten, maar ookrekening te
houden met andere weggebrui-
kers zoals voetgangers. De au-
tosnelheid moet zodanig gere-
geld zijn dat ten alle tijde het er-
Sste voorkomen kan worden,

[oud er rekening mee dat bij
duisternis een overstekende
voetganger niet altijd tijdig op-
valt, zeker als deze in donkere
kleuren gekleed is. Met mede-
werking van de automobilisten
kan veel leed voorkomen wor-
den.Tot zover deVW.

Gestolen bromfiets
WILLEMSTAD — Ter hoogte

van de Moonchiweg kreeg eenpolitie- patrouille de 17- jarigeF.C. in de gaten die vrolijk
rondreed op een bromfiets. Bijnader onderzoek bleek dat dejongemandezebrommervaneenvriend had overgekocht voor’50,-. Devriend had debrommer
Weer ontvreemd van het terrein
bij de ISLA NV. De recherchestelteen onderzoek innaar desa-
menhang in dezezaak.

6

op defoto ingesprek metvoorzit-
ter Dooley Tromo van het Aru-
baans Olympische Comité — zalgedurende twee dagen een
technisch seminar in het ArubaConcordeHotelgeven.

ORANJESTAD-InCasa del
Mar had eencocktailpartyplaats
ter gelegenheid van het bezoek
van drDong Va-Vang, de voor-
zittervan dePan American Tae-
kwondo Union. Dr Va-Vang —

Diploma's voor hotelpersoneel

WILLEMSTAD-FEFFYK
en het trainings- centrum voor
hotel- personeel en werknemers
in de toeristische sector, hebben

aan42 cursisten diploma's uitge-
reikt aan waiters/ bartenders,
koks, receptionisten en kamer-
meisjes.

Frank Maynard van het Prin-
cess Beach Hotel en Bernard
Franz van het lasPalmas Hotel
overhandigden dediploma's.
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IIVIASSALE VALPARTIJ DERDE ETAPPE
Scan Kelly woedend op Lilholt
Van Poppel wint eindelijk

LE MANS — Jean- Paul van Poppel heeft gisteren de
derde etappe van deRonde van Frankrijk, van Nantes
naar Le Mans over 213,5kilometer, gewonnen.De ren-
ner uit de ploegvan JanRaas bleef in deeindsprint een
bijna complectpeloton voor. De gele leiderstruibleefom
de schouders van deNederlanderTeun van Vlietvan de
ploeg Post.

Direct na afloopvan de derdeetappevan deTourinLe
Mans ging de ler ScanKelly op devuistmet deDeen Sö-
ren Lilholt. Volgens Kelly had Lilholt hem op zeer sto-
rende wijze in dezij gepord in de laatste scherpebocht.
Ook Teun van Vliet had eerder dezelfde klachten over
Lilholt gehad in de eerste etappevan de Tour.

veilig voelde in het gewoel van
het peloton. Raas verweet hem
dat:"Hij zitten slapen." De
rest van de ploeg liet hem met
rust. Veteraan Ludo Peeters
wist: "Jean- Paul is een eige-
naardige. Hij was al genoeg met
zich zelfbezig."

Voor de start van de derde
etappe wilde Van Poppel niet
veel vertellen. "Ikweigermet ex-
cuses te komen aandragen. Hij
kropte zijn ongenoegen op, sliep
een nacht niet zo best en gooide
er in de eindsprint alles uit. Op
snelheid gesleurd door Nydam
reed hij Vanderaerden pardoes
uitzijnwiel,kwam zo ver voor de
streep al langs Mathieu Her-
mans, dat hij nog rechtop kon
gaan zitten voor een sponsor-
vriendelijkefinishfoto.

Jean- Paul van Poppel kon in
Le Mansveel ellende van zich af-
schuiven. Hij zei het niet metzo-
veel woorden, maar hij was be-
hoorlijk opgelucht. Dit seizoen
hadhijnogmaarweininggewon-
nen. De Schelde- prijs, een ritje
in deRonde van deOise eneenrit
in de Ronde van Zweden tegen
hoofdzakelijk amateurs. Velen
twijfeldenofhij nogkon waar hij
vorig jaartoe in staat was. Zijn
sprintvermogen bleek onaange-
tast toen, door het betere weer
zijn moreel weer in orde was!

In de slotfase knapte deploegvan Raas het voorbereidende
Werkvoor VanPoppel op. Hetge-
beurde vol overgave, hoewel de
tessprinter het tijdens deeerste
etappe behoorlijk had laten af-
weten. Van Poppel was gelost
ömdat hij zich in de regen niet

"Hier wil ik het niet bij laten",
blikte hijalweer in de toekomst,
"Ik mag nog niet tevreden zyn.
Nu deeerste etappe- zege binnenis, wil ik weer een gooidoen naarde groene trui."

Geheel volgens de ver-wachting had de derde etappe
van de Tour niets te betekenen
metoogopdeeindzege.Depoten-
tiële kanshebbers bemoeide zich
alleen met hun veiligheid. De
minofmeeruitgeschakelde Lau-
rent Fignon fietste tientallenki-
lometers als laatstevan hetpelo-
ton, geheimzinnig doend overzijn fysieke gesteldheid..Overhet conflict binnen zijn ploeg
werd niet gerept.

JeffBernard kreeg een lekke
band, Eric Breukink werd opge-
houden dooreenmassale valpar-
tij bij een bruggetje 25kilometer
voor het einde, waarbij deZwit-
ser Richard ernstig en Hennie
Kuiper licht gewond raakten.
Gele- trui drager Van Vliet
bracht zijn kopman (Breukink)
terug naar devoorste linie.

...Sean Kelly woedend opLil-holt...

...Op de foto de winnaars van
depowerlift- wedstrijden in ge-
zelschap van Hubert Jansen, de
gedeputeerde George Hueck van
sportzaken en mejuffrouw Hans,
die deprijzen uitreikte.

KELLY
Scan Kelly ging op de vuist

met de Deen Lilholt. Als jeme
nogeen keer aanraakt", dreigde
de ler, "zal ik je echt in elkaar
slaan." Met een rechtse hoek
sloegKelly dezonnebril van Lil-
holts neus. Woest was de ler. "Ik
had wel doodkunnen zijn", mop-
perde hij, "in de laatste scherpe

bochtzat dieLilholt metzijn elle-
boog in mijnzij teporren.'

Alle renners, op Richard na,
kwamen in dezelfde tijd over de
eindstreep. De Tour gaat van-
daag verder met een vlakke rit
naar Evreux. Van Vliet, in het
bezit van de gele,rode en lapjes-
trui, wil eerste inhetklassement
blijven. "Vrijdag in de tijdrit
draag ik de gele trui over aan
Breukink."

Wild Cats naar nederlaag

Privania leidt Blue
Hawks naar zege: 2-1

WILLEMSTAD — Het
Voortreffelijk optreden van
dewerpers ArthurBonifacio
enOtwinPieternella, dinsda-
gavondin dewedstrijd tussen
8t Maria Pirates en Alpha,
heeft gisteravond navolging
gekregen van Roston Priva-
lia. Meteen two- hitterleidde
frivania zijn ploeg Blue
Hawks-lay- O- Vac naar een
2-1 overwinning op Wild
CatsUanco di Caribe.

Beide honkslagen die Priva-
fua toestond werden in de derde
[Rning geslagen door Swendley
Kleinmoedig en NatoAnasagas-
[i, welke laatste met een twee
honkslag deenige run van zijn
[>loeg produceerde. Privania was
gedurende derest van de partij
bijzonder effectief. De ene na de
Jndere slagman uitschakelend,
fot denegende inning toenAna-
'agasti profiterend van een
Misgreep van de shortstop,en ge-
'tolen honk en een grondbal in
*et binnenveld het derde honk

De slag die hembinnen
fcoest brengen bleefechteruit.Van zijn kant scoorde Blueiawks in devijfde inning de ge-ijkmaker op honkslagen van
vnold Jacobaen Jersey Obispu
"ft nam in dezesde inning de lei-'ing dankzij twee vrije lopen,
*en honkslag in het binnenveld
'an Elvis Martina en een dead-
fall.

Blue Hawks had in deze slag
beurt tot minstens 4-1 kunnenuitlopen omdatPayo Faneyte na
die deadball doorkwam met een
honkslag waarop nog twee lo-
pers dethuisplaat bereikten. Bij
een appeal van de Wild Cats
bleek echter dat één van de lo-
Eers had nagelaten het derdeonk aan te tikken hetgeen tot
gevolghad datbeide punten wer-
den geannuleerd.

De eindcijfers waren: BlueHawks 2-5-2 en Wild Cats 1-2-1.
Royston Privania (record 2-5)
werd winnende werper en Rei-
nier Polonius (4-2) verloor dewedstrijd. Polonius werd in de
zevende inning vervangen door
Hector Francinet.

De overwinningvan deHawks
is devijfde van het seizoen. Het
verloor negen maal en bezet nu
dederdeplaats inpouleA op51/2
wedstrijd van koploper Royal
Scorpions.Cats moest door dene-
derlaag wederom wat terrein
prijsgeven in destrijdom dekop-
positie. Met een record van 9-5
ligt men nu een hele wedstrijd
achter op St Rosa Indians dat 10
overwinningen en 4 nederlagen
op zijn naam heeft staan.

0-0-0-0-0
POMONA — (Atletiek) Een

sport- ongeluk kan de Ameri-
kaanse horden- specialist Greg
Foster zijn deelneming aan de
Olympische zomerspelen van
Seoul kosten. De 29-jarige we-
reldkampioen op de 110 meter
horden brak bij een training m
Pomona, Califorme, de linke-
rarm. De start van de zilveren-
medaille- winnaarvan de spelen
van 1984bij deOlympische kwa-
lificatieop 22juliinIndianapolis
is een vraagteken.

Promotie Curaçao

Jeugd-atleten
presteren goed
in Nassau

WILLEMSTAD — Vorige
weekheefteen aantal Curacaose
atleten meegedaan aan de
achtste Centraal- Amerikaanse
en Caribische junior- atletiek
Kampioenschappen, die dit
maal op Nassau (Bahamas) wer-
den gehouden.

De Curacaose delegatie be-
stond uit Dudley den Duik
(sprintnummers), David Martis
(sprintnummers),Byron Salome
(halve marathon),SolangeOsta-
nia (100 meter en verspringen)
en JacquelineSophia (200 en 400
meter).

Volgens de begeleiders en co-
ach Rulian Carolie hebben de
jonge atleten behoorlijk gepres-
teerd. Er waren 15 landen verte-
genwoordigd op hét toernooi,
waaronderCuba, Mexico, Vene-
zuelaen PuertoRico.

Byrone Salomebehaalde op de
eerste dag (30 juni)van het eve-
nement een derde plaats bij de
halve marathon. Solange Osta-
niabereikte op dezelfde dag een
finale plaats op de 100 meter
sprinten eindigdein diefinaleop
een zevende plaats in een accep-
tabele tijd van 12.34 seconden.

JacquelineSophiatrad 's mid-
dagsaanopde400 meteren vero-
verde een finale plaats. Evenals
detwee sprinters, David en Dud-
ley dat deden voor de 100meter.

Vrijdag 1 juliwas een grote
dagvoor deCuragaose delegatie.
Solange Ostania begon met een
goudenmedailleop hetversprin-
gen meteen afstandvan5.67 me-
ter. Sophia behaalde een tweedeplaats op de400meterenwas dus
goedvoor zilver. De jongenshad-
deneenzwaardere strijd te leve-
ren maar presteerden toch goed
op de 100 meter met tijden van
1132en 11.78 seconden. Zij ein-
digden op de zevende en achtsteplaats.

Op zaterdag 2 juli zorgde Jac-queline Sophia voor een tweede
zilveren medaille door ook op de
200 meter als tweede te ein-digen.

De atleten Byron Salome en
Jacqueline Sophia zullen naar
Canada worden uitgezonden om
deel te nemen aan atletiek wed-
strijden aldaar.

WILLEMSTAD— De aan-
komstvolgorde in de derde
etappe van deRonde van
Frankrijk was als volgt:

1. Van Poppel (Ned) in 4
uur, 52 minuten en 8 secon-
den (gemiddelde snelheid
43,8k4i),2. Hermans(Ned), 3.
Vanderaerden (Bel), 4.
Planckaert (Bel), 5. Kelly
(ler), 6. Van derPoel (Ned), 7.
De Wilde (Bel), 8. Elliot
(GBr), 9. Vichot (Fra), 10.
Vandenbrande (Bel), 11. Co-
lotti (Fra), 12. Sergeant(Bel),
13. Zanatta (Ita), 14. Domin-
guez (Spa), 15. Cornillet(Fra)
allen in dezelfde tijd als VanPoppel.

Het voorlopig algemeen
klassement:

1. Van Vliet (Ned) 8 uur, 3
minuten en 59 seconden, 2.
Vanderaerden(Bel) op 18 sec,
3. Lubberding (Ned) 22 sec,4.
Nulens (Bel), 5. Breukink
(Ned), 6. De Rooy (Ned), 7.
Winnen (Ned), 8. Van
Lancker (Bel) allen dezelfde
tijd als Lubberding. 9. Bauer(Can) op 32 sec, 10. Vichot
(Fra) op46 sec, 11.Zadrobilek
(Oos), 12.Ruttiman(Zwi), 13.
Wilson(Aus), 14.Winterberg
(Oos), 15. Leclerq (Fra) allen
dezelfde tijd als Vichot.

Het dagploegenklasse-
ment:

1. Hitachi/De Kimpe 14
uur,36 minutenen 254secon-
den, 2. PDM/Gisbers, 3.
Chateaux/Stanga, 4.'
Sigma/Teirlinck, 5. Z-
Peugeot/Legeay allen de-
zelfde tijd als Hitachi/De
Kimpe.

Algemeen ploegenklasse-
ment:

1. PansonioPost 24 uur, 13
minuten en 3 seconden, 2.
WeinmannKochliop één mi-
nuut en 4 seconden, 3.
HitachvDe Kimpe 1.48, 4. Z-
Peugeot/Legèay zt, 5.
BH/Minguez 2.45, 6.
Superconfexßaas 3.03.

Puntenklassement:
1. Vanderaerden (Bel) 58,

2.Planckaert(Bel) 58,3. Her-
mans (Ned) 45,4. Kelly (ler)
42, 5. Bauer (Can) 39, 6. De
Wilde(Bel) 38,7. Van derPoel
(Ned) 36,8. VanPoppel (Ned)
35.

Morgen: Aruba tegen Curaçao

Internationaal softball
in Ballpark Suffisant

WILLEMSTAD — Curacao is gasteiland voor de negende
Midden- Amerikaanse en Caribische Softbal- kampi-
oenschappen die morgen van start gaan in het Little League
Ballpark te Suffisant.De selecties van Curacao en Aruba zul-
len de spits afbijten in het toernooi dat met elf deelnemende
landen één van debestbezette regionaletoernooien wordt. De
kampioenschappen zullen tot en met 17 juligehoudenworden
ende wedstrijden beloven van hoogniveau te worden.
Oorspronkelijk hadden 12 lan-
den zich ingeschreven voor het
kampioenschap. Dit aantal zou
een onderverdeling in tweepou-
les hebben gerechtvaardigd.
Dan zouereentotaal van30wed-
strijden gespeeld moeten wor-
den.De Virgin Islandszegde he-
laasop het laatstemoment af.

Dit heeft tot gevolg dat alle
landen één keer tegen elkaar
moetenuitkomen. Een soorthal-
ve competitie dus. Het aantal
wedstrijdenkomt hiermee op 55.
Watopzich voor het publiek wel
leuk is natuurlijk.

Om alle wedstrijden toch in
hetzelfde tijdsbestek te kunnen
verwerken zal ook gebruik ge-
maaktworden van deaccomoda-
ties van het SabanaBallpark en
het St Maria Ballpark.

EXTRAKOSTEN
Voor de organisatoren bracht

de afzegging van de Virgin Is-
lands wel extra kosten met zich
mee omdat debeide uitwijk- sta-
dionseen grondige opknapbeurt
moesten ondergaan om interna-
tionaal voor de dag te kunnen
komen.

De totalekosten voorhet orga-
niseren van dit kampioenschap
liggen trouwens vrij hoog:
’260.000,-. Hetorganiserendco-
mité, onder leiding van Clovis
Lodewijks die alsvice-voorzitter
van de Internationale Softball
Federatie (ISF) de nodige erva-
ring heeft met het organiseren
van dergelijke evenementen,
verwacht dateendcclvan dekos-
ten gedekt zal kunnen worden
door de opbrengst van de wed-
strijden, bijdragen van de
Landsloterij, het Eilandgebied
Curacao, de Antilliaanse
Softball- federatie en uit-
zendtrechten die door deradio's
en TeleCuracao betaald moeten
worden.

De toegangs-prijzenvoor dedi-
verse ontmoetingen zijn bewust
laag gehouden, ’2,- voor de
ochtend wedstrijden (twee per
ochtend) en ’3,-voor de middag-
en avondwedstrijden. De laatste
bijdrage geeft de mogelijkheid
tot het bijwonen van drie wed-
strijden.Kinderen betalen zowel
's ochtends als 'smiddags/'s
avondséén gulden.

Het wedstrijdschema zal don-
derdagochtendtijdens de gebrui-
kelijke technische vergadering
worden vastgesteld. De selectie
van Cuba is reeds gearriveerd.
Gisteren werd het vertegen-
woordigend team uitBelice ver-
wacht.

De deelnemende landen zijn:
Aruba, Bahamas, Belice, Cuba,
Dominica, Guatemala, Mexico,
PuertoRico Venezuelaen de Ne-
derlandse Antillen.

Morgenavond 7 julidus de
eerste wedstrijd om het Midden-
Amerikaans en CaribischSoftball- kampioenschap tussenAruba en deNederlandse Antil-
len. Aanvang om acht uur (ope-
nings ceremonieën hetBallpark
te Suffisant.

WILLEMSTAD- Afgelopen
vrijdag organiseerde Federation
Powerlifting Korsou c ved»
strijd voor de beoefen,' va_
dezetakvan sport.Dec, u petitie
was volgens de organisatoren
een succes. Een groot publiek
was op komen dagen om dedeel-
nemers aan te moedigen in de
strijd omtitel vanTjest lifter.De
powerlift- sport zit duidelijk in
de lift..

Oude rotten in het vak, zoals
Robert Martiren AndyFransci-
sca,kregen ditmaal geduchtete-
genstand van de nieuwe genera-
tie. Een van de nieuwelingen,
Henry Clothilda belooft in de
toekomst zelfs eenrechtstreekse
bedreigingvoor de oude garde te
worden. De uitslagen in de ver-
schillende klassen:

Tot 60 kilogram: 1. Robert
Martirmet een totaal van 472,5
kg.

Tot 67.5 kilogram: 1. Lionel
Martina 520 kg, 2. Henry Clo-
thilda 422,5kg.

Tot 75 kilogram: 1. Andy
Francisca 530 kg, 2. Glenton
Mercelina 455kg en 3. Gregory
Mercera 437,5kg.

Tot 82.5kilogram: 1. Johnson
Martina585kg.

Tot 90kilogram: Gurtney Ad-
riana 515 kg.

Tot 100kilogram: CedricMar-
tina707 kg.

Tot 110 kilogram: Donovan
Olario 510 kg.

Als "best lifter' werd uitgeroe-
penCedric Martina(707kg). Hij
vestigde tijdens dewedstrijd ook
nog eens vier nieuwerecords.

...Shirley Clarenda (2e honk)
van deNA- selectie...

Drie gouden Olympische medailles

Teofilo Stevenson
stopt met boksen

HAVANA — De Cubaanse
bokser Teofilo Stevenson,
drievoudig Olympisch kam-
pioen in het zwaargewicht,heeft op36- jarigeleeftijd zijn
handschoenen definitief op-
geborgen. De bevolking van
zijn woonplaats Las Tunas, in
het oosten van Cuba, ging af-
gelopen zondag massaal de
straat op om zijn afscheid by
te wonen, nadat hij na een in-
ternationaal toernooi had
aangekondigd nietmeerin de

NEW YORK -De uitslagenvan de dinsdag voor de hoogsteafdeling van het Amerikaansebaseball gespeelde wedstrijden
zyn:
American League:
(le) Cleveland Indians - Oak-
land Athletics 3-0, (2e) Cleve-
landIndians- OaklandAthletics
4-2, Seattle Mariners - Detroit
Tigers 5-4, TorontoBlue Jays -California Angels 4-1, Boston
Red Sox - Minnesota Twins 6-4,
Baltimore Orioles - Chicago
White Sox 5-1, Milwaukee Bre-
wers - Kansas City Royals 3-1,
New VorkYankees -TexasRan-
gers 5-3.
NationalLeague:
Atlanta Braves - Philadelphia
Phillies 10-5, SanFrancisco Gi-
ants -Chicago Cubs 9-0,Los An-
geles Dodgers - SaintLouis Car-
dinals 6-3, Montreal Expos -Houston Astros 4-3 (11 innings),
Cincinnati Reds - New York
Mets 3-1, Pittsburgh Pirates -
SanDiego Padres 3-2.

ring te verschijnen. Steven-
son gaat zich bezighouden
met de opleiding van jonge
hoksers.

Teofilo kan bogen open indru-
kwekkende staat van dienst. Hij
won in een carrière van 22 jaar
301 van de 321 gevechten. Hij
was, samen met de HongaarLas-
lo Papp, de enige die drie keer
achtereen een gouden Olym-
pische boksmedaille kreeg om-
gehangen.

Stevensonwerdeerstebij dede
spelen van 1972 (München),
1976 (Montreal) en 1980 (Mos-
kou). De man, die van 1974 tot
1986 wereldkampioen zwaarge-
wichtbij de amateurs was, werd
als gevolgvan deboycot doorhet
Oostblok in Los Angeles (1984)
afgehouden van een vrijwel ze-
ker vierde gouden plak.

Het afscheid van Stevenson
was te verwachten. In Reno,
waar hij twee jaargeleden zijn
derde wereldtitel veroverde,
bokste hij zijn laatste partij en
startte hij met aftrainen. De
meest opvallende beslissing
nam de Cubaan in 1972, toen hij
een aanbod van een miljoen dol-
larom profte worden en tegen de
toen ongenaakbare Mohammed
Ali tevechten,afsloeg. "Voormij
is de genegenheidvan miljoenen
Cubanen belangrijker dan alle
dollarsdiejijtebieden hebt", zou
hij toen tegen de Amerikaanse
manager Angelo Dundee gezegd
hebben. In een recent interview
bekende Stevenson echter, dat
hij het jammervindt nooittegen
Ali tehebben gebokst.

Pleidooi van Raymond Bentoera

Betere faciliteiten
voetbal-selectie NA

WILLEMSTAD—In eenbrief
aan de voorzitter van deEiland-
Raad heeft Raymond Bentoera
van de Partido Demokrat (ei-
lands- raadslid) een voorstel in-
gediend om, gezien de goede re-
sultaten van de Curagaose voet-
bal selectie, de spelers tegemoet
te komen in hun voorbereidin-
gen op de nog te volgen kwalifi-
catie- wedstrijden.

Bentoera vindt dat het op zijn
plaats zou zijn als de spelers die
in overheids dienst zijn in over-
leg met de NAVU een halve dag
vrij krijgen op de trainings da-
gen. Verder pleit hij in de brief
voor een week vrijaf voor de se-
lectie- spelers in deweek van de
belangrijke ontmoetingen. "Op-

dat de spelers zich maximaal
kunnen voorbereiden", aldus
Bentoera.

Inzijn schrijvenvraagt het ei-
lands- raadslid of de overheid
kan bemiddelen voor die selec-
tie- voetballers die in de prive-
sector te werk zijn om ook hen in
staat te stellen de trainingen en
voorbereidingen beter te kun-
nen volgen.

"Ik hoop dat de overheid de
aanbevelingen zal overnemen.!
Vooral nu zij getoond heeft veel'
aandacht te besteden aan voor-
uitgang van de sport in onze ge-
meenschap," en Bentoera be-
sluitmet: "Ikhoop dat deze aan-
bevelingen ons voetbalpeil zal
verbeteren en ons terug brengt
op het internationale vlak."

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur,
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00-02.00 uur; vnjdag en zaterdag
van 16.00uurtotna02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGINGCURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur 1
schaaklesen -trainingvoor de jeugdvanaf7
tot 23 jaar.
VOETBAL
(Federashon Futbol Kórsou)
18.30 uur (eerste divisie) Scott Special vs-
Deportivo StaRosa;
20.30 uur (eredivisie) Sithoc vs Scherpen-"'
heuvel -Stadion Dr Antoine Maduro.

DNHAAG—(Wielrennen)De*
prijs van 7500 gulden voor de^
strijdlustigste uit het dames- pe-~
leton, eenklassement gebaseerd
op prestaties in een aantalklas-A
siekers, is gewonnen door Moni-*
queKnol, die in deParel van Ve-*
luwe de laatste vijfpunten vero-2
verde. Hetklassement in de topC
is: 1.MoniqueKnol 13punten, 2.
Gonny van Koert 8 en 3. Cora
Westland 2.

WILLEMSTAD- Afgelopen
tondag vond er op het sportveld
"on Jandoret een voetbal- toer-
eiplaats tussen verschillende
teams van de verenigingen De
Koning en TerraKora. Gedepu-
kerde van sportzaken, George
ftueck verichtte deaftrap voordit
Vriendschappelijk toernooi
foto).
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Voorfinanciering meerwerken
Centrale commissie eilandsraad
akkoord met lening voor ITC

WILLEMSTAD — De
centrale commissie van de ei-
landsraad is gistermiddag
akkoord gegaan met een le-
ning van 3,1 miljoen gulden
aan het International Trade
Center. Dit moet nu nog tij-dens een openbare ei-
landsraads- vergadering be-
krachtigd worden. Het Be-
stuurscollege had al eerder,
vooruitlopend op de goed--keuring van de eilandsraad,
aan het ITC laten weten dat
het geld beschikbaar gesteld
zou worden. De 3,1 miljoen
gulden is noodzakelijk voor
financiering van zogenaam-
de"meerwerken".

Het eilandgebied Curagao
neemt al deel in het ITC met 7
miljoen gulden als aandelenka-
pitaal datwerd ingebrachtbij de
aanvang van het project. In de
laatste fase van het project, ont-
stonden er echter meerwerken.
Tijdens het in augustus Vorig
jaargehouden bestedings- over-
leg is Nederland bereid gevon-
den om60 procent van diemeer-
werken te financieren uit het
Meerjarenfonds. Als vereiste
werd echter gesteld datdeAntil-
liaanse ofCuracaoseoverheid de
ontbrekende 40 procent voor
haarrekening zou nemen.

De centraleregeringwerd niet
bereid gevonden dit te financie-

ren geziendezeer slechtefinan-
ciële positie van het land. Nu
wordt de3.1 miljoenguldendoor
heteilandgebiedCuracao als le-
ning verstrekt tegen een rente-
voet van 9 procent per jaar, een
looptijd van tien jaaren een af-
lossingsvrije periode van twee
jaar-

De meerwerken die met dit
geld gefinancierd worden, zijn
onderandereeenwijziginginhet
airco-systeem, extra toiletten in
deexhibitionhall,wijzigingenin
het restaurant- gedeelte, het
verplaatsenvan dekantorenvan
de exploitatie- maatschappij,
eenbrandtrap bij hetkantoorge-
bouw, extra vergaderruimtes en
een brandwerend plafond in het

Eermantente showrooms ge-
ouw.

LIMA — De inflatie in de
Andespact- landen bedroeg
in mei 4,80 procent. In april
was dat9,84procent.

Zo meldde destatistiek-dienst
van hetAndespact, datzijn zetel
heeft inLima. Colombia zaghet
indexcijfervan dekosten van le-
vens- onderhoud van 5,17 pro-
cent in april terugvallen tot 2,03
in mei, in Ecuador ging dat van
5,18 naar 4,34, inPeru van 17,92
naar 8,51 en in Venezuela van
2,03 naar 1,40procent.

LA PAZ—Zontienduizend
coca- boeren hebben in ver-
schillende Boliviaanse ste-
dengedemonstreerdtegen de
opnamevan hetcocablad on-
der de gevaarlijke stoffen.
Ook protesteerde men tegen
het optreden van de DEA en
klaagde men de recente
moord optien boeren aan.

De betogingen werden gehou-
den in Chapare in het midden
van het land en Los Yungas in
het oosten. Vooral maakte men
zich boos over het optreden van
de Amerikaanse narcotica-
dienst DEA en zijn Boliviaanse
partner. Meneiste datereen ein-
dekomt aanhetvernietigenvan
de coca- aanplant, wat zou ge-
beuren met ondeugdelijke ver-

delgings- middelen. Dit laatstewas beweerd door de invloedrij-
ke vakbondsleider JuanLechin.
Hetparlement van Bolivia heeftondanks deprotesten van de co-
ca-boerenonlangs hetcoca-bladofficieel tot gevaarlijk product
uitgeroepen.Hetverbouwen van
coca is devoornaamste bronvaninkomsten voor tienduizenden
boeren- gezinnenin Bolovia.

”We krijgen nog meer bezoekers”
Expo Fiesta trekt zich

niets aan van vele kritiek
WILLEMSTAD — "Myn

droom is de laatste dagen
gedeeltelijk in vervulling
gegaan. Ik zal echter pas
echt tevreden zijn als de
Expo Fiesta is uitgegroeid
tot een evenement dat het
heleeiland inbeslagneemt
en waaraan alle landen
deelnemen die op het ei-
land onder de bevolking
zijn vertegenwoordigd",
dat zijn de woorden van
Chacho de Castro, de mo-
tor achter het evenement
Expo Fiesta datvolgensof-
ficieuze tellingen al ruim
30.000 bezoekers kreeg. De
kritiek van vele media —waaronder de Amigoe —vindt De Castro niet te-
recht. Hij vergeleek ditmet
"de beste stuurlui staan
aan wal" en benadrukte
meerdere malen dat deor-
ganisatoren "zo hard wer-
ken". Ook dekritiek van
verschillende standhou-
ders — uitgesproken tege-
nover ondermeer de Ami-
goe —vindt De Castro niet
terecht: "we kunnen niet
iedereentevreden stellen."
Winstiseriniedergevalge-
maakt, verzekerde De Ca-
stro, hetgeen het evene-
ment al geslaagd maakt
voor de organisatoren.

Dat lijkt echter op 'winst
tenkoste van...'gezienhetfeit
dat vele bezoekers deRifbou-
levard teleurgesteld verla-
ten. Er is al niets te beleven
voor volwassen bezoekers,
maar nog veel minder voor
kinderen.
Up dekritiek datdeRifbou-

levard meer weg heeft van
een "vreetstraat" in plaats
vaneen 'BanTopa'zoals deor-
ganisatoren het evenement
noemen, lietDe Castro weten
dat er in totaal 130 stands
zijn, waarvan er slechts 40
eten verkopen. De verschil-
lende Amigoe-medewerkers
die het evenement bezochten,
konden bij lange na geen 130
stands ontdekken.

Bij de persconferentie
waarin het evenement enige
weken geleden werd aange-
kondigd, werd een"sprookje"
voorgespiegeld: erzoueen cir-
cus zijn met dieren en met
spannende gebeurtenissen,
er zou een romantische plek
zijn speciaal voor toeristen
waar coctail-drankjes ge-
schonken werden, er zouden
spelletjesznn, eenfancy- fair,
enfinteveel omoptenoemen.
Op de vraag waar dat alle-
maal gebleven is, kwam
slechts een vaag antwoord
van 'diten dathebbenwe alle-
maal wel. Het circus is bij-
voorbeeld veranderd tot
optreden van een stel 'cheer-
leaders' dieer tegen de avond
echter nog maarweinigzin in
hebben. Tenminste, detegen-
zin straalt vanhun gezichten
af.

"Nergens ter wereld krygt *
men zo goedkoop toegang tot
een evenement", was éénvan
deuitspraken van De Castro.
Dat kan misschien wel waar
zijn, maaropweinigplaatsen
terwereld durftmen voor een
evenement met zo'n laag ni-
veau überhaupt entree te
heffen.

tiet is misschien makkelijk
om kritiek te leveren en het
zal zeker waar zyn dat de or-
ganisatoren hard werken,
maar het is ook makkehjkom
ietswaardeloos optouwtezet-
ten. Veel meer inspanning
kost het omiets vanniveau te
leveren enalsdatgebeurtzul-len eventuele schoonheids-foutjes snel vergevenworden.Ook deeersteExpo Fiesta vo-rig jaarin het Seaquarium isniet van kritiek ontbloot ge-
bleven. Indien deorganisatiedie kritiek evenwel als "nietwaar" blyft bestempelen, zal
de droom van Chacho de Ca-
stro nooit werkelijkheid
worden.

Overigens zijn het niet al-leen demedia diekritiek leve-ren. Ook verschillende
standhouders lieten tegeno-ver de Amigoe weten '?eensmaar nooit weer". Zeker ge-
zien defikse bedragen die op
tafel gelegd moesten worden
om een plaatsje te bemachti-
genopdeRif- boulevard. Hetlijkt erop dat Expo Fiesta
slechts voor de groep organi-
satoren lucratief is: er wordtgoedwinst gemaaktenDe Ca-
stro liet dan ook triomfante-lijk tegenover deAmigoe we-
ten: "Ik trek me niets van dekritiek aan. Dat kan Expo
Fiesta ook nietbreken. Inte-gendeel ik heb sinds de nega-
tieve berichten nog meer be-
zoekers gekregen/Het is ookdebedoeling omhet'feest'nog
enkele dagen te laten voort-duren. Is dat even fijn...

HANNEKE VANKOUWEN

WILLEMSTAD - Ter gele-
genheidvan hetfeit, dathetgiste-
ren 178 jaargeleden was, dat
Venezuela een onafhankeklijke
republiek werd, vondgistereneen
plechtige kransleggingplaatsbij
het standbeeld van Simon Bo-
livar.

Defoto's geven eenbeeldvan deplechtigheid, die onder anderen
werd bijgewoond doorpremier
MariaLiberia- Peters en decon-
sul-generaal van Venezuela Pa-
bloJ.Marquez Gilenzijnechtge-
note JosefaRuiz deMarquez.

WILLEMSTAD-Een 37- ja-
rige toeristA.M. deedbij depoli-
tie aangifte van beroving. Hij
verklaarde in de nachtvan2 juli
op het Pietermaaiplein dooreen
onbekende man te zijn beroofd.
De overvallerzou hierbij depor-
temonnee van detoerist hebben
weggenomen.Derecherche stelt
een onderzoek in.

SETEL N.V. zoekt voor haar Telecommunication Resource Cen-
ter een

COMPUTER OPERATIONS
ASSISTANT

Dit Center iseen gespecialiseerde unit welke gebruik maakt van
nieuwe technologieën en moderne systemen voor deverwerking
van informatievoor hetontwerpen, produceren en geven van trai-
ning met behulp van computers.
Telecommunicatie-verbindingen zullen worden gebruiktvoor het
elektronisch uitwisselenvan informatie metbetrekking tot mana-
gementen trainingen hetverschaffen van toegang aan de gebrui-
kers op afstand.
Het Resource Center zalworden uitgebreidom tekunnen werken
op internationaal niveau, hetgeen tevens inhoudt het participeren
in deI.T.U. International Sharing SystemvoorTrainingsmateriaal.
Takenen verantwoordelijkheden:

— het installerenen bedienen van microcomputer hardwareen
software;— het onderhouden van "management information systems";— het geven van advies en technische bijstand aan gebruikers,
in het bijzondervoor wat betreft:

CAD/CAI
DBM
LAN
Data Communicatie;— het assisteren en participeren in deontwikkeling van applica-

ties voormicrocomputers.
FUNKTIE-EISEN EN ERVARING— H.T.S.-E opleiding;— ervaring in data-baseen information system management op

kleine tot middelgrote computers;— hetkunnen programmeren in zowel low als high ievel prog-
rammeringstalen (b.v. assembler, Basic, Pascal, C);— op dehoogte zijn van de laatste ontwikkelingen ophot gebied
van microcomputer hardware en software;— in staat zijn diverseoperationele systemen te gebruiken;— minimaal5 jarenwerkervaring in één of meervan devolgende
gebieden:
Computer Science
Computer Systems Analysis
Computer Systems Programming

IndienU erinteressevoorheeftommee te doen in hetwerkvan het
SetelResource Center enUvoor dezefunktie denodigekwalifica-
ties denkt te hebben, stuur dan vóór 20 juli 1988 Uw sollicitatie,
vergezeld van curriculum vitae naar:

S.TELN.V. Postbus 3177
WILLEMSTAD
T.a.v. Adjunkt Direkteur SocialeZaken.

fl SETEL
Servisio <* lelekomurikashon

jBL
DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE

EN WERKGELEGENHEID
MEDICIJNEN

Maximum prijzen eilandgebiedenBONAIRE en CURACAO ingaande6 juli 1988;
fab./merk kleinhandel consument

Insulin monotard HM U-10010CC NOVO ’.24.42 ’.30.53 +0.17
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelievetelf. 613297 op te
bellen.

De Minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid.

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

* Donderdag 7 juli1988
vanaf09.00 t/m 14.00uur

* Kaya Piedra Presioso, Kaya Pirita,Kaya Espinela, Kaya Li-
monia, Kaya Hematita, Kaya Kuarso, Kaya Krisokola, Kaya
Grafito, Zwavelweg, Schalieweg, Steenkoolweg, gedeelte
Asbestweg (vanaf perceel 33 en 36 tot Kaya Grafito), ge-
deelteEsperanzaweg (percelenmetoneven nummers 1 t/m
43 en77t/m 85enpercelen meteven nummers2t/m 58en
112t/m 118), gedeelte Fosfaatweg (tussen Asbestweg en
Esperanzaweg).

ïgïKODELAB
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EQUADOR lilii--2-^
:Kj:;ij£: Het land op de evenaar met zijn ongelooflijke schoonheid ':ï;8:S■|:|||:' en vooral afwisseling in landschap en natuur; met zijn «#"- 'kleurrijke steden en dorpen en met een vriendelijke bevol- *'»»èlKa_is_ST "*§

—De vliegreis Curacao-Quito-Curacao ïuKIÉ f 'f _K ?
— Transfers bij aankomst en vertrek in Quito fls ."$— 6 Nachten accommodatie in het J^
— 2 Excursies zoals vermeld in het

S-JSSSSSs* programma f Ook in ons programma voor Equador;— Trein/busreis naar Riobamba, mcl. m WS@
1 ontbijt, 2 lunches, 1 dineren M " Quito en de Jungle tour ■ 8 dagen \&

S:v. accommodaties op basis van ( . E dor c--,^,- . 12dSi;:i::i;:::>,een 2 perS°°nSkamer- 1 " Flotel-Cruises.op rivieren 1*. 1^ ....._. :.-.,,.. V * Speciale cruises naar de Galapagos J*!SJaE-E-HM_waHß-^;a;:;:;a::::::::-:-.v. V eilanden. MmÏoT^^9S^!^^S.^^" ::::-;:;:-:-:-:-:-K-Kv.-rfW JÊB3&

::!'*tó_uVo^tarf67ÖÏ""c^i^"6263bb7ór'VÓNAlßÊ :.. mÊ—mmmr***^^?-':Pundj_6l3BS3/54 |,|a: 72576/77 Ktilendijk 8652/53 t . : : : ;

(Ff^^^^kmmmW " f^^^— j^V " " »■'>■■■ HII ■ ■ |

"Sëln Waar kopen Specials J®5 5n"5?5 kwaliteit _..„ _!-_" "lil elke dag geldig tot juli 88 Isupermarket L__J een plezier is!!! " 9°I,U|,W t
ÏOQ-Tel: 81586XJ (| -~ - ■ m,,—, ~-~ n rrrir iTT 1

,-:_ _ „ 0 -«- | Pepito Cheewees 24kleine zakjes. 2.25 1
3 blikken Corned Beef 12 oz 5.25 1 10pakken orange juice 02 „ 3>59

110 pakken Apple juice o.2it 3.59
6 blikken "Brunswick Sardines".j^^^f^4 4.69 j 3 f liet Shelltox 10.89

1 blik "Campbell's"vegetable soup 0.79 |f— 1
SLAGERIJ

1 blik Catsup Delmonte 14oz 0.75 superpakket" i^ >IkjjoLpinribs
rurw-i /^r^_ 1 kilo Geitenvlees la* A_f*/ L°Y?7 OÉil 1 kilo Biefstuk

5 blikken Coast Evap. Vfètfn f^f {tSBSXBSi s& \ *4109r 3.95 pL^ s^Ktefr^^ |
"Conimex"KetjapManis. fT jja Super Special .. «

!-*_—---^looomi 7.38 Frir»l9/Ilt vrudao {"(^S_7L-^^cnnmi A 1Q i ■ llwd I __./ I 11. koopavond ~^--0-\
250ml 2M r> {jmÊgS at ft _f%__- **""">*« _^B_^nIfTIH T II U*% NON STOP OPEN /^[^_______^
Pampers Med. Ultra Plus. i L^^ | ITBï3aaar
96's 48.47 \ f | Hffif3& TT tf-fT-^y
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AGENDA
POLITIE: 8000
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL: 8900

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

OPENBAREBIBLIOTHEEK
(openingstijdenvoor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijdenvoor lezers)
woensdagvan 14.00-19.00uur.

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

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-1530uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelievecontact opte nemen met de
heerRudy Bedacht,Noord Nckiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdagvan 12.00-24.00uur.

SPFIEEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11,00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00 uur te
Rincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -KayaNikibokoZuid3.

LW: 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 19.00
uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00
uur
Ludovicuskerk Rincon:
dagelijks, ook zondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
aan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
Cacique 4.

Tevens hoofd vanLVV-slachthuis
Dierenarts op Bonaire

KRALENDIJK — Ingaan-
de 1 mei 1988 heeft de diere-
narts J.A. Jansen zijn prak-
tijk geopend opBonaire.

Dokter J.A. Jansen is tevens
hoofdvan deafdeling slachthuis
van de dienstL.V.V. (Landbouw
Veteelt en Visserij) en draagt de
verantwoordelijkheid voor de_ ,i-

veterinaire verzorging van de
fokdieren van de dienst L.V.V.
en veestapel van dekunukero's.
Behandeling van dieren die een
economische waarde hebben
binnende veehouderij, geschiedt
aan kostprijs van medicijnen en
gebruikte materialen.

SINT EUSTATIUS - On-
langs werden de kooklessen ge-
geven door de diëtiste mevrouw
Dora Inness afgesloten met een
"foodsale" bij Charley enwerden
de diploma's uitgereikt door de
Voedings- voorlichtingsdienst
op St. Eustatius. Eveneens aan-
wezig was de heer Ishmael Ber-
kel, voorzitter van Cede Statia,
die de cursus sponsorde. Er was
zoveel belangstelling voor de
cursus dater eenextraklas inge-
last moest worden. Totaal deden
tien volwassenen, negentien
meisjesennegen jongensmee. In
november zal een vervolgcursus
gegeven worden, die eveneens
twee weken zal gaan duren.

De diëtiste Dora Inness woon-

■ devanaf26 junitoten met30juni
een conferentie van de CANDI
(Caribbean Association Nutriti-
onist & Dietitians) op St. Lucia
bij. Onderwerpen zijn sport en
voeding en obeisitas (vetzucht).

Bij de foto: de deelnemers van
de kookcursus, de leden van de
Voedings- voorlichtings- dienst,
voorzitter van Cede Statia
Ishmael Berkel en Mevrouw Do-
ra Inness, diëtiste.

KOPENHAGEN -Het VS-slagschip Conyngham dat in Dene-marken voor ankerligtheeft 6kern-raKetten van het Asroc- type aanboord met elk een lading van 1 000ton.De Deenseregering weetdit, al-dus de VS- wetenschapper Akin tij-dens eenpers- conferentie als advi-seurvan Greenpeace. Eenactieschipdaarvan had de aankomst van ditvt>-schipzaterdag gedwarsboomd.

ONTSLAG DRIEHONDERD MAN
Mensenrechtenprogramma op tocht
OAS zit financieel aan grond

WASHINGTON—De Orga-
nisatievan Amerikaanse Sta-
ten (OAS) zit in de financiële
problemen. Het gevolg hier-
van is dat er ontslag dreigt
voor driehonderd werkne-
mers in het OAS- centrum in
Washington. Voorzitter Ela-
dioKnipping Victoria gaf
echter de verzekering dat de
OAS zijn poorten niet zal
sluiten.

De financiële problemen zijn
het gevolg van het feit dat veel
landen achterstand hebben met
hetbetalen van hun contributie.
Zo moeten de Verenigde Staten
nogmet 27miljoendollarover de
brug komen. De "grote vier" op
schulden- gebied van Latijns
Amerika doen ook ten opzichte
van de OAS hun reputatie eer
aan: Brazilië, Mexico, Argenti-
nië en Venezuela hebben samen
een achterstandbij de OAS- van
% miljoen dollar.De pas aangetreden voorzitter
van de Permanente OAS- raad,
Knipping Victoria, merkte lako-

niek op dater "misschien te veel
organisaties bestaan op de we-
reld". Voor vele van die organi-
saties geldt hetzelfde: namelijk
dat zij in financiële problemen
zitten. Maarals er één organisa-
tie is welke niet het hoofd in de
moede schootbehoeftneer te leg-
gen dan is dat volgens hem de
OAS. Zo laat hij optimistisch
weten.

In de loop van tientallen jaren
namelijk heeft men bij de OAS
namelijk een "bewustzijn ont-
wikkeldwaarbij men debeperkt-
heid erkent van internationale
acties door de grote sterke lan-
den". Tegelijkertijd heeftmen in
de OAS "ook weet van de moge-
lijkheden van de zwakke broe-
ders om met de morele kracht
van zijn woorden de gewapende
drukte weerstaan". AldusKnip-
pingVictoria. Deze Dominicaan-
se diplomaat is als voorzitter de
man dieverantwoordelijk isvoor
het functioneren van het OAS-
secretariaat.

De financiële crisis binnen de

OAS kwam tot uitbarsting een
jaarvoordat de schulden- crisis
in 1982 naar buiten brak in La-
tijns Amertika en wel met name
in Mexico.Deregering vanpresi-
dentRonald Reagan voerde na
zijn aantreden namelijk in janu-
ari 1981 een jaarlijkse reductie
inopzijn contributie aan de OAS
van éénprocent. Op hetogenblik
is de Amerikaanse contributie
aan de OAS toch nog goed voor
twee derde deelvan het OAS- in-
komen.

OAS- secretaris Joao Baena
Soares heeft erkend dat het er
mee eens is dat het niet juist is
dat één land een dergelijk hoog
percentage van de begroting
voor zijnrekening neemt. "Maar
over dit soort zaken moet men
wel overleg plegen", zo vindthij.
En dat doet grote broer Was-
hington niet.

ONTSLAGEN
De financiële malaise heeft er

al toe geleid dat er driehonderd
man van het OAS- personeel is

meegedeeld datmen de laan uit
moet. Daarmee wordt het perso-
neels- bestand in Washingtonén
in de aangesloten leden-landen
teruggebracht tot 1.040man. De
volgende stap, aldusKnipping
Victoria, is net snijden in de
OAS- programma's. Dit zal er in
feite op neer komen dat nage-
noeg alle technische samenwer-
kings- programma's afgeschre-
ven moeten worden.

Het zijn juist deze program-
ma's echter welke zon waarde-
volle rol spelen bij het moder-
niseren van de sociale en cultu-
rele structuren en bij het tot
stand doenkomen van het be-
wustzijn van de Latijnsameri-
kaanse identiteit. De Domini-
caanse praeses is bang dat er op
deduurhetmesgezetzalmoeten
worden in programma's als die
op mensenrechten- gebied. De
OAS- mensenrechten- commis-
sie is een van de meest overtui-
gende politieke organen van de
OAS.

Hij blijft er echterop vertrou-
wen dat er een oplossing gevon-
denkan worden. Minister Geor-
ge Shultzvan Buitenlandse za-
ken van de Verenigde Staten
heefttijdens delaatstealgemene
vergaderingnog gezegd datmen
zou proberen de bijdrage van
Washington upto date temaken.
Maar in plaats daarvan heeft
men gelden onttrokken welke
apart waren gelegd voor OAS-
fondsen. Knipping Victoria ver-
wacht dat Shultzzijn toezegging
desondanks gestand zal doen.

Binnenstad
NU DE BEREIKBAAR-

HEID van de binnenstad en
met name debereikbaarheid
van deKaya L.D. Gerharts
komende van de J.A. Abra-
ham Boulevard, aanmerke-
lijk moeilijker is geworden
wegens de reconstructiewerkzaamhedenaan deKaya
Grandi, lijkt detijd te zijn ge-
komen datereenaantalwijzi-
fingen gebracht worden in de

uidige verkeerssituatie.
Wanneer men op dit mo-

ment, komende van de Abra-ham Boulevard via deKaya
Liberator SimonBolivarnaar
deKaya L.D. Gerharts wilrij-
den, dient op het PlasaReina
Juliana, terplaatse vier keer
vanrichting teworden veran-
derd. Dit is niet alleen moei-
lijk, met name voor toeristen,
doch eveneens gevaarlijk op
een toch al drukkruispunt.

Een goed alternatief zou
zijn om het eenrichtingsver-
keer van dekaya ManualPiai
om te draaien zodat men deze
straat van de zijde van de
Kaya Simon Bolivar kan in-
rijden. Aan derechterzijde zal
dan echter een stopverbod
moeten worden ingesteld.

Dit zal met name het ver-
keer ophet PlasaReina Julia-
naaanmerkelijk ontlasten en
de bereikbaarheid van het
centrum verbeteren.

Kans datAlan
Garcia naar
Quito gaat

QUITO —De ambassadeur
van Peru inQuito, JorgeMo-
relli, heeft te verstaan gege-
ven datnog steeds de moge-
lijkheidbestaat datpresident
Alan Garcia van Peru de in-
huldiging bijwoontvan presi-
dentRodrigo Borja van Ecu-
ador.

Op de persoonlijke uitnodi-
ging van Borja kwam onlangs
een negatief bescheid, dat erg
hard aankwam bij Borja en zijn
sociaal- democratischepartij. De
Peruaanse diplomaat heeft in
een interview verklaard dat Li-
maeen delegatievan hethoogste
niveauwil sturen. Naar aanlei-
ding van een recent onderhoud
van Borja met Alan Garcia op-
perde de ambassadeur de moge-
lijkheid dat dePeruaanse presi-
dent alsnog de uitnodiging zal
aanvaarden.

Tussen Ecuadoren Peru lopen
op geregelde tijden de spannin-
gen hoog op inverband met een
grens-kwestie welkevolgens Li-
mavoor eensenaltijd is geregeld
en welke volgens Quito nog niet
helemaal bevredigenduit de we-
reld is geholpen. Het is nogniet
zo langgeleden dater sprakewas
vaneennagenoegofficiële oorlog
tussen beide landen.

KRALENDIJK-In hetkader
van het kontaktplan parlemen-
taire delegatiesNederlandseAn-
tillenenAruba werd doordepar-
lementsleden van deAntillen en
Aruba een bezoek gebracht aan
Bonaire. On de luchthaven wer-
den deparlementsleden ontvan-
gen doordegezaghebberMr. Ge-
orge A. Soliana. Vrijdagavond
werd rond depool van Bonaire
Beach Hotel een BBQ aangebo-
den waarbij alleparlementsle-
den en eilandsraad aanwezig
waren. Zaterdagochtend werd in
devergaderzaal van dePasagra-
han een vergadering gehouden
met het Bestuurscollege van Bo-
naire. Ter afscheid werd een
lunch gehouden op deranch
"GranChapparal" waarallepar-
lementsleden ondermeerkonden
genietenvan een dominospel. Op
defoto: de gezaghebbermr Geor-
ge Soliana heet deparlementa-
riërs welkom.

WO6NSDAG6JUUI9BB

KRALENDIJK - Gedurende
zijnverblijf'hieropBonaire inhet
kader van hetkontaktplanparle-
mentairedelegaties Nederlandse
Antillen-Aruba heeft het staten-
lidvan Saba Will Johnsoneen
boek overhandigdaan de gezag-
hebbervanßonaire mrGeorgeA.
Soliana, getiteld; For the love of

St. Maarten. Will Johnson ver-
tolkt hierin de historie van St.
Maarten. In het verleden heeft
Will Johnson ook een boek over
zijn geboorteeilandgeschreven
met de titel "Tales of my
grandmother'spipe. Johnson is
feboren opSaba, dochheeft jaren

ing op St.Maarten gewerkt.

KRALENDIJK-Hetisditbe-
stuurscollege gelukt om opkorte
termijneen anderemotor uitFin-
fond te laten overkomen, voor de
Produktie van energie. Zoals be-
kend hebbenzich in deafgelopen
Perioderegelmatig stroomstorin-
genvoorgedaan welke aan debe-
volking en toeristen het nodige
°ngerief veroorzaakten. Met na-
*ne demotorwelkevan hetNeder-
landse bedrijf SUpkwerdafge-
nomen vertoonde veel gebreken.
Om moeilijkheden te voorkomen
voor detoekomst heeft ditgouver-
nement derhalve gemeend een
andere motor voor de opwekking
van energie naarBonaire te laten
komen. De keuze viel op een uit
Finland afkomstige motor met
een vermogen van 3 megawatt.
Afgelopen week meerde hetschip
die de motor transporteerde afin
de haven van Kralendijk. Met
zwaar materieel van N.A.C. en
ATCO werd de motor naar het
terrein van de WEB NV. ge-
transporteerd. De installatie zal
ongeveer drie maanden inbeslag
nemen. Op de foto: het vervoer
naar het WEB, terrein.
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De Heer heeft tot zich genomen

Mauricio Elvarios E
Wever

op de leeftijdvan 90 jaar
beterbekend als
Momon karpinté 'x

■

Namens zijnkinderen : Eddy en JeanetteWever
Dodo en HildaWever-Daal
Silvio en Edna Wever-Rooyer

Zijnkleinkinderen : Freddy en ShanellaMaduro-Naaldijk
Geraldine Gilbert en familie
Richel, Farina en Edline Wever
Silvette enRandel Wever

Nevenen nichten.
VirgilioArchibaldenfamilie

Ennamens de families: Wever, Beker, Martis, Sniphout, Bere-
nos, Job,Rooyer, Jansen, Sporkslede,
Eugenio, Sanches en De Lima.

De begrafeniszalplaatsvindenopdonderdag7ju1i19880m3.30uur
n.m.vertrekkende vanuit dekerk van Sta.Rosa naar dekatholieke
begraafplaatsSta. Rosa. Gelegenheidtot condolerenvanaf 1 uur 's
middags in de kerk van Sta. Rosa. Na debegrafenis gelieve geen
rouwbeklag aan huis.

>> stockmrt^t <<

AMSTERDAM TCDA- JULY 6,1988.

Aegon 86,20 KIM 39,10
Ahold 85,10 Meneba
Akzo 131,40 Philips 35,00
Cred.lyon. 57,00 Royal Dutch 229,00
Fokker 24,00 Telegraaf 283,50
Gist.Broc. 36,70 ühllever 112,90
Heineken 146,00 Index 269,50

NEW YCRC STOCK EXCHANGE

Abbott labs. 45 3/4 " 128 7/8
American Exp. 27 3/8 ITT 52 5/8
Apache 7 1/4 Jchnaon &J. 79 3/4
Am.Tel.* Tel. 27 McKesson 34 7/8
Attcoo 73 3/8 Merck * Co. 56 1/8
Anheuser B. 31 1/4 Minnesota Mng 66 1/2
Becton Dick. 52 Mcbil Corp. 44 1/2
Campbell S. 25 Monsanto 90 7/8
Chrysler 24 1/4 NCR Corp. 65 1/8
Citicorp 25 5/8 tbrf.South. 29 1/2
CocaCola 38 3/4 PPG Indus. 45 7/8
Diebold 40 7/8 Philips Ind. 21 1/4

I
Digital Eg. 116 5/8 Placer DM. 13 7/8
Dupont 92 1/2 Narthrop Corp. 30 1/4
East.Koc-k 46 1/4 PacFlrst Fin. 14 5/8
Exxon 45 7/8 Pfizer 52 3/8
Figgie 'A' 67 Phelps Dodge 41 1/4
Ford 54 Philip Morris 84 1/8
Fluor 21 Quaker 44 3/4
Genl.Electr. 44 1/2 RJR Nabisco 48 1/2
Genl.Motars 79 7/8 Sara Lee 37 1/8 ■
Gulf s West. 44 1/2 Shell Trp.Tr. 71 3/4
Hecla Mng. 14 5/8 Southern O. 6 3/4
Hilton " 49 5/8 Unisys 37 1/8
Hatestake Mng. 15 1/8 Unocal 33 7/8
DOT JOBS
Industrials 2158,61
Transportation 808,45
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JULY 5,1988.
DESPITE A LOWER DOLLAR, THE STOCK MARKET POSTED A STRONG GAIN
WITH THE DJIA UP 27.03 AT 2158.61. SOME TRADERS SUGGESTED THAT
THE DROP IN THE INFLATION INDEX WHICH IN TURN EASES FEARS OF
HIGHER INTEREST RATES COULD BE THE MAIN REASON FOR THE RALLY
IN STOCK PRICES.

I Bra) MADURO & CUttIEL'S BANK NX.
ELj? INVESTMENT DEPARTMENT
Er£> 2 For further information call
__|§_S| Tel. 612511 612991 612294

Koersen Centrale Bank
■ ———_—_—__»_—__-«__"___

* NOTERINGEN CENTRALE BATIK VAMDE NEDERLANDSEAM-TILLEN GELDIGOP WOEMSDAQ6 JULI 1988EN TOT NADERORDER:

USDOllflfl 1.77 1.78 180CRNDOLLAR 1.445 1.465 485PND STERLING 2.98 3035 3005N6DGLD 86.07 8679 8759SOUVfIR _ _ _ V

a^ ]nn ii7-87 iiB-67FR FRANCS 27.73 28.83 29 53DUrrS€MRRK 97.11 97.83 98.63- ! 00-07 102.59?„UJïl 0" 129 1.35RRRORIN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 6 JULI1988EN TOTNADER ORDER.
9.75% OBUGfITI€L€NING€NP€fi 85/89 988313 % OBLIGfITI€L€NING€NP€R 86/90 1037712 % 08UGRTI€L€NING€NP€R 88/92 1030910.5 % OBUGRTI€L€NING€NP€RI9BB 999910.25 % OSUGfITI€L€NING€N 1986P6R 1990 9897HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.69%.

DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

/ *swßnto mDUSTRiRL 0E VEIIEZUEIfI
"-É -E_3b maakt de wisselkoersbekend
"AJ-Sl-r ' van de BOLIVAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30uur
AANKOOP VERKOOPCash - Cheque

VCW|WVH

45° 4.70 5.70 J
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AANGEBODENï WEGENS VERTREK:
Honda Accord '85- 45.000
km. - ’.13.000.-; Toyota
Starlet '83 - 64.000 km. -’.5.500-; Tropisch
hardhouten ronde eetka-
mertafel met acht stoelen
’.2.000.-; twee persoons
springveren matras met
box ’.250.-; éénpersoons
foam matras ’.40.-; staan-
de fan ’.70.-; vaatwasma-
chine ’.50.-; trafo's.

Tel.: 75361

TEKOOP
OVERGEBLEVEN
PLANTEN

voor zeer lage prijzen.

Rooi Catootje Huis nr.2

kachter Landhuis Rooi Catootje
Tel.: 75486 J

jSnieuwebril?

"\SmW Caribbean Optical
de allernieuwste

~jö modellenvoor U.
Alle soorten glazen

W en brillen vindt Ubij:

rOffset drukkerij
Instant s~\
Printing (/-\
servlce n.v. J | I

Voor al Uw
DRUKWERK

snel, goed en lage prijzen.
Bel 625262ofkom langs op

Witteweg66
(straat v/h Sanatorium)

p- _„___ «.

\ FESTIVAL 7Zjsi ' m
Gedurende 2weken

t/m 9 juli

I DROP l
AHesooner* drop

I vmom ]
Kom en profiteer van deze
aanbieding bij:

Hl
Sta. Rosaweg 17

Hmm...Hmm...Hmm...

—
Nederlands echtpaar

ZOEKT
HUIS TE HUUR
inrepresentatieve buurt
gemeubileerd of ongemeu-
bileerd, bereid hoge huur te
betalen.

Aanbiedingen:
Tfn.: 615444 >

Snel bruin met
TROPICAL BLEND*

The Secret Of The Tropics'"
DARK TANNING OIL & LOTION

II
met palmolie met cacaoboter met kokosolie

M heeft deze week
j^BO^r' indespecial

PLANTENBAKJES gevuld metplanten
Normaal ’, 2>50Deze week ’.19.95

! WiltUgraageendrip-ofsproei-systeeminUwtuinaanleggen;geen
probleem!
Voor een vlotte service bel Bonsai voor een afspraak

Tfn.: 79255 of 79843.

\|Fu^\ BONSAl Landhuis Zuikertuintje

_
SB

_
S
_

=B___, ( TEKOOP
Schoolkleding 1 AANGEBODEN

sterk gereduceerde HUIS
prijzen jn Emmastad

La Indiana N.V. 1
S. Hendrikplein 11 L Tel.: 73670 )

BEKENDMAKING:

Aandeelhouders en Raad van Commissaris, 3n van
Jolley Holding (Curacao) Ine en

W.H. JolleyHandelmaatschappij N.V.
maken bij dezebekend, dat inverband met zijn pensi-
onering de heer

T.A. Baas
per30 juni 1988 zijn werkzaamheden voorgenoemde
maatschappijen heeft beëindigd.
Ingaande 1 juli 1988 werd tot direkteurvoor genoem-
de maatschappijen benoemd de heer

F. van Steijn
JolleyHolding (Curacao) Inc.
W.H. JolleyHandelmaatschappij N.V.

L
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Het is weer vakantie!
De tijd van "vrijheid, blijheid" is weer aan-
gebroken. Daarom is het goed er even bij
stil te staan dat als u van plan bent op
vakantie te gaan, Stetel uw telefoon tijde-
lijk kan afsluiten. Dat voorkomt onaan-
gename verassingen bij thuiskomst.
Neem het zekere voor het onzekere en
bel ons even op nummer 84222 of kom
even langs bij de Setelßutik te Sta. Maria
of het Setel Telecenter in de Maduro-
straat in Punda._g SETEL

Servisio di telekomunikashon

3^ Voor de warme dagen
frisse katoenen
jurkjesen combinaties. _

Boutique fyf 1Z
KfiM Caracasbaaiweg Q <^1lfri__J_!_?3496 tfjg: fgfe

' TE HUUR
WONING
CorasolweglO

3 slaapkamers, 2badkamers ’. 1150.-p.m.

Tebevragen: IbetonbouwD NV-

Tel.: 611293
Avonduren: 78929 J

I SPECIAL
alléén geldig voor de maand juli

Voor elke mixer-machine, van welk merk dan ook, goed of defekt,
geven wij ’.250.- korting bij aankoop van de complete set van

Kenwood.

KENWOOD CHEFEXCEL__^^

Erieweg2B cf^^f /3S\Zeelandia Y^==_i------ Ljfïjn)-

M*>ST__!____t*'WM'< »«-"(_*»_»_».A***» («_- A989/090

De voorraad is beperkt -dus haast U!

II \tfinnaar-oan de sticker -Can de maand I

| De eigenaar \>an deze auto pff
| kan bij ons langskomen |I§§

l _______-_.!! B
Madurostraat 4 Ijl

lom
de prijs bestaande uit’. 100.- aan arti- |1

kelen bij ons op te halen.
",: U de Volgende vdinnaar vJorden??
| Kom langs bij 1 1

Fashion Palace It
I om Uv? sticker op te halen. II

..„ n,

CONCERTSERIE w ' jfi
onder leiding van
Eric Gorsira r^^ __n-

rj/i//i fortkerk

Toubacao Totvmebata
MozartBartók Beethoven

fl5 kunstkring fl4 jeugd gratis boekhandel salas zuikertuin 72834

VERFRIST J^gjj^^K

( -/rfJErKteS?' >

Jf %M^^^^^^^^^\. Systemen
■ ■ »r . zr^as^ v.a. 99.-- is

Reigerweg 2^_. fiooster
Tel.: 78229 j

Jr^bunoarencte
M/r7^r\ praktijkopleidingen

aruba arendstraat 9 tel. 2351 S
curacao scharlooweg 75 tel. 612470

Binnenkort stort de volgende ISW opleiding:

MIDDLE MANAGEMENT
(begint 20 augustus op Curacao).

Aanmelding kan telefonisch geschieden.

Lèsnan diJßida
Kapitulo 2

Si bo ta pensando di sera
vn seguro di bida pa vn
periodo körtiku,
pensa vn biaha mas.

Un seguro di bida ta kumbini
muchu mas, si e ta pa vn
tèrmino largu.

Nos agentenan por dunabu
splikashon detaya, na lenga
kv tur hende por komprondé,
kv tur desventaha i benefisio
di tur tipo di seguro di bida.

...pasobra ta Bo Bidahn ta bai sigurd!

mm UW VERTROUWD ADRES ■■
I TE KOOP AANGEBODEN

jm HUIZEN TE: ■
■ janNoorduynweg Haf. 90.000.- I

Kortijnnr.s Haf. 98.000.- I
Kaya Tegucigalpa Haf. 120.000.- I
Jan Sofat Haf. 135.000.-
-janThielOostva Na’. 157.000.-
Kaya Nechi Pietersz Haf. 165.000.- I■ Panoramaweg Na’. 175.000.- I
S.b.N. Doormanweg NajF. 245.000.- I
Cas Coraweg Haf. 275.000.- I
Lyraweg Haf. 285.000.- I
Dr. J. Eyckmanweg Haf. 475.000.- I
Jan Sofat (waterkant) Haf. 750.000.- I

MAKELAARS EN TAXATEURS
Maduro Plaza

Tel.: 76244/76256
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	HENRY
	BONER'S ARK
	IN TEGENWOORDIGHEID van general manager Ariza en het hoofd van deßewakings/Beveiligingsdeinst, Remy Zaandam, had de bevordering plaats van een aantal leden van het veiligheids- korps van het Concorde Hotel (zie foto). Matheo Geerman werd supervisor, en tot senior gu – ard werden bevorderd: Golena Lake (staat niet op foto), F. Ridderstaat,A. Thijzen, G. Wever,R. Geerman en J. Vlijt.
	Wega di Number Aruba
	ORANJESTAD -In Casa del Mar had een cocktailparty plaats ter gelegenheid van het bezoek van dr Dong Va-Vang, de voorzitter van de Pan American Taekwondo Union. Dr Va-Vang — op de foto ingesprek met voorzitter Dooley Tromo van het Arubaans Olympische Comité — zal gedurende twee dagen een technisch seminar in het Aruba Concorde Hotel geven.
	Diploma's voor hotelpersoneel
	WILLEMSTAD – Afgelopen tondag vond er op het sportveld "on Jandoret een voetbal- toerei plaats tussen verschillende teams van de verenigingen De Koning en Terra Kora. Gedepukerde van sportzaken, George ftueck verichtte de aftrap voor dit Vriendschappelijk toernooi foto).
	WILLEMSTAD – Ter gelegenheid van het feit, dat het gisteren 178 jaar geleden was, dat Venezuela een onafhankeklijke republiek werd, vondgisteren een plechtige kransleggingplaats bij het standbeeld van Simon Bolivar. De foto's geven een beeld van de plechtigheid, die onder anderen werd bijgewoond door premier Maria Liberia- Peters en de consul-generaal van Venezuela Pablo J.Marquez Gil enzijn echtgenote Josefa Ruiz de Marquez. WILLEMSTAD – Een 37- jarige toerist A.M. deed bij de politie aangifte van beroving. Hij verklaarde in de nacht van 2 juli op het Pietermaaiplein door een onbekende man te zijn beroofd. De overvaller zou hierbij de portemonnee van de toerist hebben weggenomen. De recherche stelt een onderzoek in.
	KRALENDIJK-Hetisditbestuurscollege gelukt om op korte termijn een andere motor uitFinfond te laten overkomen, voor de Produktie van energie. Zoals bekend hebben zich in de afgelopen Periode regelmatig stroomstoringen voorgedaan welke aan de bevolking en toeristen het nodige °ngerief veroorzaakten. Met na*ne de motor welke van het Nederlandse bedrijf SUpkwerd afgenomen vertoonde veel gebreken. Om moeilijkheden te voorkomen voor de toekomst heeft dit gouvernement derhalve gemeend een andere motor voor de opwekking van energie naar Bonaire te laten komen. De keuze viel op een uit Finland afkomstige motor met een vermogen van 3 megawatt. Afgelopen week meerde het schip die de motor transporteerde afin de haven van Kralendijk. Met zwaar materieel van N.A.C. en ATCO werd de motor naar het terrein van de WEB NV. getransporteerd. De installatie zal ongeveer drie maanden in beslag nemen. Op de foto: het vervoer naar het WEB, terrein.
	KRALENDIJK – Gedurende zijn verblijf 'hier op Bonaire in het kader van het kontaktplanparlementaire delegaties Nederlandse Antillen-Aruba heeft het statenlid van Saba Will Johnson een boek overhandigd aan de gezaghebber vanßonaire mrGeorgeA. Soliana, getiteld; For the love of St. Maarten. Will Johnson vertolkt hierin de historie van St. Maarten. In het verleden heeft Will Johnson ook een boek over zijn geboorteeiland geschreven met de titel "Tales of my grandmother's pipe. Johnson is feboren op Saba, doch heeft jaren ing op St. Maarten gewerkt.


