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Nieuws in vogelvlucht
WASHINGTON - De

VS overwegen smartegelduit te ke-
ren aan de nabestaandenvan de 290
inzittenden van de neergeschoten
Iraanse Airbus.De zaakwordt bestu-
deerd doorjuristenvan hetPentagon
en het State department.De Veilig-
heidsraadendeICAOkomen volgen-
deweek over dezeramp bijeen. Het is
voor het eerst sinds 81 dat Iran eenberoep doetop de V-raad.

WASHINGTON — De leden van
de VS- onderzoek- cic gingen
woensdagaan boord van de Vincen-
nesvanuitwelk schipdeAirbuswerd
neergehaald. Het ligt voor de kust
van Bahrayn. Men verhoort de com-
mandnant en inspecteert de electro-
nische apparatuur. De Airbus zou 2
afzonderlijke signalenhebben uitge-
zonden vlak voor het "incident":
namelijk het voor burger- vliegtui-
gengebruikelijkesignaaleneen sig-
naalop hetmilitairekanaal, datleek
ophetsignaalvan eenF- 14gevechts-
vliegtuig. Van de VS- bevolking
vindt, aldus een USA Today- enquê-
te, 3/4 dat de Vincennes- comman-
dant juistheeft gehandeld.

ISLAMABAD — Bij verzets- aan-
vallen op de Afghaanse hoofdstad
Kabul vielen 13 dodenen 30 gewon-
den.Er waseen raket- aanvalen een
autobom- explosie.

KUWAYT — Minstens 3 Opec-
landen willen spoed-beraad aanvra-
gen van de OPEC en wel "zo snel
mogelijk". Dit wegens de lage olie-
prijzen nadatde VAE zijn olie- pro-ductieaanmerkelijk boven zijn quo-
tum heeft opgevoerd.

WASHINGTON — Uitgavenvoorbewapening door ontwikkelings-
landen zijn slecht voor de economie
vanDerde wereld-landen.Deze voor
deWereldbank (WB) ongewone uit-
spraak wordt gedaan omdat er be-
weerd wordt dat militaire uitgaven
wenselijkzijn met het oogop de ont-
wikkeling der economie.Dit is niet
het geval, aldus de WB in zijn jaar-
lijkse rapport over de ontwikkeling
derDerdeWereld.

STRAATSBURG — De voorzitter
van de Europese commissie' Delors
vindt dat binnen een paar jaar de
eerste aanzet moet worden gegeven
voor de vorming van een Europese
regering. Men kan nietallebesluiten
meer nemen als er nietzoiets ge-
beurt, vindthij.

AMSTERDAM — De dollar her-
steldezichwoensdagvan zijn lagere
openings- peil. De slotkoers in
Amsterdam was2,0535. Vanmorgen
opende hij lager. De middenkoers
was 2,0465. De Dow Jones index in
Wall Street duikelde 28,45 punten
omlaag tot 2130,16. Aanvankelijk
leek de dalingnog groterte zijn.

PRAAG — De Comecon is een
obstakelaan het wordenvoor deeco-
nomische hervormingen van Gor-
batsjov, aldus de Hongaarse yice-
premier Marjai tijdens de bijeen-
komst van ditOostblok- handelsblok
in Praag. Het monetaire systeem en
de prijs- bepalingen veroorzaken
stagnatie.

DEN HAAG — De PLO hoopt dat
tijdens het bezoek van de Neder-
landse ministers Lubbers, premier,
en Van denBroek aan Israel de zelf-
beschikking en de ontoelaatbaar-
heid van gebieds- uitbreiding door
geweldaan de orde komen. Zij heb-
ben ookeen gesprekzijnmetdevoor-
zitter van de Palestijnse journalis-
ten- vereniging.

Vijfde etappe
LIEVIN — Jelle Nijdam

heeft vandaag de vijfde etap-
pe van deRonde van Frank-
rijk gewonnen. Derenner uit
ie ploegvanRaas had na een
klucht in de laatste kilome-
ters een voorsprong van acht
seconden op de Italiaan Mas-
simo Ghirotto.

Nico Verhoeven eindigde
ils derde (dertien seconden
ia Nijdam) en won de sprint
'an deeerste groepvluchters
net onder andere ook Eric
breukink, ScanKelly, Char-
y Mottet, Steven Rooks,
Warevan Orsouw, Steve Bau-
wen HenkLubberding, diede
eiderstrui van zijn ploeg-
nakker Teun van Vliet
>vernam.

Verlenging cao Sint
Elisabeth Hospitaal

WILLEMSTAD -De col-
lectieve arbeidsovereen-
komst (cao) voor het Sint Eli-
sabeth Hospitaal (Sehos)
wordt in principe met ander-
half jaar Verlengd. Zo luidt
het advies van de gemengde
commissie, die in de afgelo-
penweken demogelijkheden
totverlenging ofvernieuwing
van de cao bestudeerd heeft.
Het advies van decommissie
zal dezeweekworden voorge-
dragen aan het bestuur van
de vakbond CBV en het be-
stuurvan hetSehos.Ditheeft
de financieel directeur van
het Sehos, S.C. Berenos, van-
ochtend meegedeeld.

De commissie, waarin drie
vertegenwoordigers van het Se-
hos en drie vertegenwoordigers
van de CBV zitting hebben, had
tot taak eind junite komen met
een advies betreffende alterna-
tieve mogelijkheden voor ver-
lenging van decao van ongeveer
1250 personeelsleden van hetziekenhuis. In het advies moest
tevens een voorstel zijn opgeno-
men voor een afvloeiings- rege-
ling van het personeel van hetSanatorium alsmede een oplos-
sing voor de indexerings- aan-
spraken van dewerknemers.

BIJSTUREN
Over de moeizame besprekin-

gen is in de Amigoevan 14en 22
junireeds bericht. VolgensBere-
nos hebben de wekenlange bij-
eenkomsten totresultaat geleid.
"Decao is in iedergeval verlengd
tot 1 januari.Er is echter tevens
de mogelijkheid ingebouwd dat
als de financiële resultaten van
het Sehos gedurende de tweede
helft van ditjaaren deprognose
voor volgend jaar beneden de
verwachtingen blijven, dat dan
hetpakket personeelskosten bij-
gestuurdkan worden", aldus Be-renos.

De financieel directeur ver-
klaarde desgevraagd dathet zie-
kenhuis mikt op een 'break-
even' resultaat. De commissie
blijft voorlopig gehandhaafd en
zal maandelijks op de hoogte
worden gehouden van de
financi„e situatie van het zie-
kenhuis. "De financiëleresulta-
ten van het Sehos zijn van

LONDEN — De SU en de VS be-
ginnen vandaag in Wenen hun 3e
overleg- ronde voor een bilaterale
graan- overeenkomst voor langere
termijn. Hetoverleg duurt 2 dagen.
Hetoverleg begonin maart. Hethui-
digegraan-akkoordloopt 30 septem-
ber af. De droogte in de VS- graan-
gebieden maakt de zaak gecompli-
ceerder. Men hoopt van de week
klaar tekomen

doorslaggevendbelang voor ver-
lenging van de huidige cao enzullen nauwlettend in het oog
worden gehouden", aldus Be-renos.

ADVIES
De commissie zal in november

van dit jaaropnieuw advies uit-
brengen. "Mocht blijken dat in
detweede helft van ditjaardere-
sultaten onder de verwachtin-
gen blijven, dan zal het pakket
personeelskosten in dat geval
bijgestuurd moeten worden. De-
ze mogelijkheid is in de huidige
constructieingebouwd: wijzigin-
gen van het personeelspakket
zijn met ingang van 1 januari
mogelijk. In de loop van volgend
jaarkan de commissie opnieuw
een advies tot wijziging of
handhaving van het perso-
neelspakket geven. Tot 1 januari
blijft de situatie echter ongewij-
zigd, hetgeen in overeenstem-
ming is met de wensen van de
vakbond.". Tot zover S.C. Be-
renos.

Wegens moordop Zuster Joustra

Officier eist vijftien
jaar tegen Antilliaan

ZWOLLE — Officier van
Justitie, mevrouw C.A. van
Beuningen heeft vandaag
voor de rechtbank in Zwolle
tegen de 34-jarige Antilliaan
E.M. een gevangenisstrafvanvijftien jaar geëist. M. wordtverdacht vanhetmedeplegenvan noord op mevrouw F.D.Joustra- Gijzen uit Lelystad
op 15februari.

Het lichaam van de vrouw, in
Lelystad bekend als 'ZusterJoustra',werd pas een maand la-
ter in het Markermeer gevon-
den. Als doodsoorzaak werd een
acute hartstilstand geconsta-
teerd, veroorzaakt door afkoe-
ling vanwege de lage tempera-
tuur van het water. Reden voor
de moord zou zijn dat M. en zijn
35-jarige medeverdachte M.v.L.
uitAlmere niet langer geldvan
de goedgeefsezusterkregen. Me-
deverdachte V.L. staat later te-
recht.

NOODZAAK COCAINE
Het tweetal zou de vrouw tij-

denseen autoritaan halsen han-
den hebben gebonden en ge-
blinddoekt en in het Marker-

mcci hebben gegooid. M. ont-
kende dathij tevoren zou hebben
geweten van de moordplannen
van zijn medeverdachte. Vol-
gens zijn zeggen overheerste bij
hem de noodzaakomaan cocaïne
te komen. Soms gebruikte hij
voor eenbedrag van duizendgul-
den per dag. M. erkende wel, dat
hij devrouw in hetwater had ge-
gooid omdat zijn gehandicapte
medeverdachte bang was uit te
glijden. Verder gafhij toestenen
naar de in het water liggende
vrouw tehebben gegooid.

Volgens het psychiatrisch on-
derzoek van het Pieter Baan
Centrum is gebleken, dat M.
licht verminderd toerekenings-
vatbaar moet worden geacht en
dat dekans opherhalingvaneen
soortgelijk delictvrij klein is.Re-
den waarom de officier alleen
voor het opleggen van een lang-
durigegevangenisstrafheeft ge-
kozen voor "een buitengewoon
wreed delict", zoals zij de moord
omschreef.

Advocaat mr H.A.M. Schou-
ten-pleitte vrijspraak. Hij vond
de eis "draconish" en volstrekt
"contra-produktief'. De uit-
spraak is op 21 juli.

ZO’N 160 MENSEN VERMIST
Meeste overlevenden hebben zware brandwonden

Booreiland in Noordzee
na explosies vlammenzee

ABERDEEN — Volgens een woordvoerder van deAmerikaanse oliemaatschappij Occidental Petroleumwerden vanochtend nog 192 mensen vermist als gevolgvan deontploffingvanzijnolieplatform 'PiperAlpha' inde Noordzee op woensdagavond.Er werden tot dantoeslechts 73 van de 232 mensen op het platform gered. Demeesten van henhaddenzwarebrandwonden. Redderszeiden te vrezen, dat de vermisten deramp niet hebbenoverleefd.
De reeks ontploffingen op hetolieplatform 'Piper Alpha' iswaarschijnlijk "de ernstigste

ramp diezich tot nutoe op dit ge-bied heeft voorgedaan". Dit zei
een woordvoerder van de Britseverzekerings- maatschappijLloyds vanochtend, terwijl nog

een grootscheepse reddingsactie
aan de gang was in een gebied
van dertigbij achttienkilometer
rond het platform.

De eerste overlevenden wer-
denongeveer zes uur na het on-
geluk aan land gebracht met he-
likopters. De meesten waren in
shocktoestand en waren gewik-
keld in aluminiumdekenster be-
scherming tegen dekou. Veel
medewerkers sprongen na deex-
plosies in zeeom aan debrand te
ontkomen. "Het was een echte
vlammenhel", zei één van de
overlevenden in het ziekenhuis
van Aberdeen. Het is niet be-
kend of iedereener in isgeslaagd
het brandende platform, dat
vanochtend werd beschreven als
een "smeulende puinhoop" te
verlaten.

Volgens depiloot vanhetNim-
rod-verkennings- vliegtuig van
deBritsemarine, dataan dered-
dingsoperatiedeelneemt, waren

de vlammen meer dan honderd
meter hoog en was het branden-
debooreiland op een afstand van
negentigkilometer te zien.

Er werden vanochtend nog
159 mensen vermist, terwijl 73
anderen waren overgebracht
naar het ziekenhuis van Aber-
deenofwordenverpleegd opred-
dingsschepen. Velen hebben
ernstige brandwonden opgelo-
pen, aldus het ziekenhuis van
Aberdeen. Zeker één persoon is
bij de ramp op het booreiland
overleden, maargevreesd wordt,
daterveel meerslachtoffers zijn.

"Nog nooit heeft zich een ex-
plosie van deze omvang op een
oliebooreiland in de Noordzee
voorgedaan. Het is nog veel te
vroeg om te kunnen vaststellen
wat er de oorzaak van is", ver-
klaarde een zegsman van de
Britsekustwacht. De ramp deed
zich woensdagavond kort voor
middernacht voor op een kleine
tweehonderd kilometer ten oos-
ten van de Schotse kustplaats
Wiek.

De Nederlandse Koninklijke
Marine en Smit Internationale
assisteren bij de reddingsopera-
tie na de ramp met het olieplat-
form in de Noordzee. Het stan-
daardfregat 'Abraham
Crijnssen' was als onderdeel van

deStanding NavalForce Atlan-
tic samen met andere NAVO-
schepen in het noordelijke deel
van de Noordzee aan het oefe-
nen. Zijzijn doordeBritse autori-
teiten gevraagd in derichting
van hetplatform op te stomenen
eventueel tehelpen zoekennaar
vermisten, alduseen woordvoer-
dervan de Marine.

" Het schip van Smit, het be-
voorradings- schip de 'Smit
Lloyd 123', dat op zon tien mijl
van het olieplatform aan het
werk was, is volgens een
woordvoerder eveneens ge-
vraagd uit te kijken naar ver-
misten.

LONDEN — De Internationale
tinraad ITC is op sterven na dood.
Men moet bijna al zijn overgebleven
medewerkers naar huis sturen nu
een Britse rechter heeft besloten de
tegoeden van de raad te bevriezen.
Deze raad van 22 landenheeft eens
deprijzen op de wereld-timnarkt be-
paald.

Oppositiepartij Guyana

Malaria alarmerend
GEORGETOWN — De ma-

larialaat weervan zich horen
in Guyana, zo meldt de oppo-
sitie- partij PPP. Volgens de-
zepartij neemt het aantalma-
laria- gevallen angstwek-
kend toe.

Met medewerking van de We-
reld- gezondheids- organisatie
werd in hetbegin van de jaren
zestig een goede campagne ge-
houden. Als gevolg daarvankon
de bevolking in dat gebied weer
gaan toenemen. Daarin is nu
verandering gekomen, aldus de
oppositie- partij PPP.

In het jaar 1980 waren er
2.2664 gevallen van malaria ter

kennis van de arts gebracht. In
1985 was dit aantal al uitgeg-

roeid. In het jaar daarna kwam
het aantal geconstateerde mala-
ria- gevallen uit op 12.

Deelt men het aantal malaria-
patiënten op naar woongebied
danzietmen daterverleden jaar
4645 malaria- patiënten waren
in de provincie Pomeroon, 6570
in het gebied van Mazzruniu
Cuyni. Er waren toen 1929 ge-
vallen bekend in Rupununiu en
7736 in andere gebieden, inclu-
siefhet kustgebied. Daar kwam
malariavroeger nietofheel wei-
nigvoor. De ziekte heeft daarnu
vooral toegeslagen onder de
Amerindianen.

Conditie Casseres
verder verbeterd

WILLEMSTAD-Ge-
zaghebber Ronald Casse-
res reageert beter op de
medicatie ter bestrijding
van de infectie die de ge-
zaghebber heeft opgelo-
pen naar aanleiding van
een geperforeerde apendi-
citis. Vanaf dinsdag tot
vandaag is de fysieke toe-
standvan Casseres stabiel.
Hij is evenwel nog steeds
niet uit dekritieke fase ge-
komen, zo liet dedirecteur
dr. I. Asjes vanochtend
desgevraagdweten. De ge-
zaghebber wordt nog
steeds in de Intensive Care
afdeling van hetSint Elisa-
beth Hospitaal behandeld.

Gistermiddag is op initia-
tiefvan de vakbond CBV een
gebedsdienst gehouden in de
kerk van Santa Familia,
waarbij vele mensenenverte-
genwoordigers uit het vak-
bondswezen aanwezig waren.
Tijdens de mis werd gebeden
voor een spoedig herstel van
de gezaghebber.

DirecteurAsjes verklaarde
dat de conditie van de gezag-
hebber langzaammaar zeker

verbetert. "Er zijn indicaties
dat de gezaghebber goed rea-
geert op de medicijnen, maar
wij houden hem in een soort
roes. Dit om zoveel mogelijk
energie te sparen voor zijn
herstel. Het herstelproces
gaat evenwel steeds meer in
de goede richting", aldus
Asjes.

Ineen persbericht van chi-
rurg dr G.J.E. Lo-A-Njoe van
vanochtend wordt meege-
deeld, dat deklinische condi-
tievan degezaghebber inver-
gelijking met gisteren verder
verbeterd is: bloedruk, circu-
latieenademhalingzijn deaf-
gelopen 24 uur stabiel geble-
ven. De infectiein debuikrea-
geert adekwaat op de inge-
stelde medicamenteuze be-
handeling. Ook de buikom-
vang is verminderd.

Verder zijn er reeds maat-
regelen genomen om de te
verwachten long complica-
ties op te vangen. De
kunstmatige beademing
wordt vooralsnog gecontinu-
eerd om welke redenen de ge-
zaghebber slapend enpijnvrij
wordt gehouden.Tot zover dr.
Lo-A-Njoe.
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WILLEMSTAD-In gezellige
sfeer werden gistermiddag de
sleutels van het International
Trade Center door de aannemer
aan de ontwikkelings- maat-
schappij overhandigd. Men kan
nu intrek nemen in het gebouw
datprecies op tijd is opgeleverd.
En dan moet het ITC zich gaan
waarmaken.

Foto: directeurJohnSellers en
Luis Santine van het ITC. Op de
rug gezien staat president- com-
missarisLionel Capriles. Verder
op de foto vooraan vlnr gedepu-
teerde George Hueck, voormalig
gedeputeerde Angel Salsbach,
gedeputeerdeFarou Metry, gede-
puteerde Ruben Page, voormalig
gedeputeerde Betto Thomas, di-
recteurAngelKook vanSetel, mi-
nister IvoKnoppel met achter
hem directeur Henk Vreekamp
vanBouwmaatschappij Curagao
en Roberto Suriel van de pr-
afdeling van het eilandgebied.
Vlak achter Sellers is premier
Maria Liberia- Peters te zien en
gedeputeerdeDito Mendes.

Meer foto's en informatie over
hetITC elders in dezeeditie.

I TIP-TCP
_^_^_^_^_^_^___^_^_^^^__i_^^

Overhandiging sleutels van ITC



MENSEN

HERKENT U deze twee promi-
nente figuren???

Een Belgische AUTOMOBI-
LIST die in het zuiden van
Frankrijk eensklaps bemerkte
dat hij bijna zonder benzine zat,
had eenoriginele oplossingbij de
hand. De 43-jarige Michel van
Leliendal keerde op zijn kant
van de autosnelweg en reed 10
km terug naar de benzinepomp
waar hij eerder voorbijgereden
was. Hij legde de afstand tussen
Montelimar en Orange tot ver-
bazing van zijn 'tegenliggers'
zonder mankeren af. De politie
heeft Van Leliendal ingesloten.
Hij zal voor de rechter moeten
verschijnen wegens overtreding
van de vekeerswet.
In de Poolse stad Sroda Slaska is
een ware GOUDKOORTSuitge-
broken, nadat bouwvakkers tij-
dens werkzaamheden een
goudschat uit de 13eof 14eeeuw
hadden opgegraven met een ge-
schatte waardevan ongeveer 25
miljoen gulden. Na het bekend
worden van devondst op detele-
visie togen vele inwoners van de
stad met een spade naar het
bouwterrein om hun geluk te be-
proeven. De radio heeft niet be-
kendgemaakt wanneer de schat
percies is gevonden, maar wel
dat hetde politie flink wat moei-
te heeftgekost de delenervan op
te sporen die het publiek had
meegenomen. De vondst bevat
ondermeer duizend gouden en
zilveren munten uit hetoudeko-
ninkrijk Bohemen, alsook dia-
manten, parels, een koninklijk
diadeem en een kroon. Men ver-
moedt dat al deze rijkdommen
toebehoorden aan een tak van
hethuis derpiasten, deeerste ko-
ninklijke dynastie in Polen, om-
dat een drietal gouden sieraden
is ingelegd met safieren in de
vorm van deadelaar van dit ge--

*** * *
slacht. Depolitie zei op detelevi-
sie dat grote delenvan de schat
door het publiek waren meege-
nomen. Een persoon werd we-
gens diefstal gearresteerd en
vier anderen omdat zij op heter-
daadwerden betrapt bij het ver-
handelen van een aantal mun-
ten in Wroclaw.

*** * *Deze dagen wordt er in het Cul-
tureel Centrum Curacao een ex-
positie gehouden van werken
van JOSE JOAQUIN DOMIN-
GUEZ ARBE. De werken van
Arbe (artiestennaam) bestaan
voornamelijk uit houtsnijwer-
ken en ander kunstige houtbe-
werkingen. Ook lokale monu-
menten, zoals de Br.eedestraat
van Otrobanda, heeft hij in zijn
oeuvre opgenomen. De expositie
is dagelijks toegankelijk tot 16
juli.Arbe is zelf iedere dag van
vieruur 's middagstot achtuur 's
avonds aanwezig om aan be-
langstellenden,teksten uitleg te
geven over zijn kunst(stukken).
Op defoto houdt de Venezolaan-
se ambassadeur Pablo Marquez
een toespraak tijdens deopening
van de expositie, geflankeerd
door Ingrid Louis. Arbe en zijn
echtgenote (links) nemen de lo-
fuitingen in ontvangst.

De SMOKKELAARS in Viet-
nam maken dikwijls van specta-
culaire middelen gebruik om
produkten uit het buitenland il-
legaal hun land binnen te bren-
gen. Douanebeambten legden
onlangs beslag op stukken zeep,
t-shirts, spijkerbroeken en ven-
tilators die in twee pantserwa-
gens van de Vietnamese
landmacht lagen opgeslagen die
uitLaos kwamen. De krant van
de Vietnamese communistische
jongeren in Ho Chi Minhstad
"Tuoi Tre" berichtte in haar
laatste nummer dat de douane-
ambtenarenin deprovincieBinh
Thien, diegrenst aan Laos, in de
pantserwagens 5.482 stukken
Amerikaanse zeep, 269t-Shirts,
28 spijkerbroeken, 20 ventila-
tors en 325 paar schoenen aan-
troffen. Volgens Tuoi is door het
plaatselijke parket een onder-
zoek geopend.

Dè Amerikaanse acteur GABE
DELL, eenvan deDead EndKids
uit Hollywood, is op 68-jarige
leeftijd overleden. Dit heeft zijn
familie dinsdag meegedeeld.
Dell, diegeboren wasals Gabriel
del Vecchio, overleed zondag in
North Hollywood aan leukemie,
vertelde zijn zuster Ethel Dell.
Dell en andere jeugdige acteurs
die samen de Dead End Kids
vormden, traden in 1935voor het
eerst op in SidneyKingley's Bro-
adwaysuccess "Dead End", dat
de banden naging tussen mis-
daad en de leefomstandigheden
in de Hell's Kitchen van New
York. Het zestal werd naar Hol-
lywood gebracht om er met
Humphrey Bogart te spelen in
William Wylers filmversie van
het stuk. Zij werd voorgedragen
voor vier Oscars. Zij speelden
daarnainfilms als"Angels With
Dirty Faces" en Crime School en
traden op in een30-tal goedkope
films als deBowery Boys, gehar-
de jongens uit de NewYorkse
wijk Bowery. Gabe Dell was een
van de weinige Dead End Kids
diezijn "bad boy"reputatie over-

won en volwassen rollen kreeg,
zoals in "LUV","The Goodbye
People" en "Marathon 33", alle
drie Broadwayspelen. Verder
ooknogin defilms "Earthquake"
en "Who isHarryKellerman".

* * * :{: %

Een VERLOREN WED-
DENSCHAP door Jean-Marie
Le Pen, de leider van de Franse
extreem-rechtse partij Front
National, is ten goede gekomen
van het Franse Instituut Louis
Pasteur, datis gespecialiseerdin
medisch onderzoek. Le Pen had
ruim 30.000 gulden gewed dat
hij bij de algemene verkiezingen
van vorige maand zou worden
gekozen als afgevaardigde van
Marseille. Hij was de wed-
denschap aangegaan met het
Bureau voor Opinie-onderzoek
BVA. Dit had in zijn peilingen
hetverlies vanLe Pen voorspeld.
Deze prognose is juistgebleken.
Le Penwerd op 5 juniin Marseil-
le verslagen door de socialistMa-
rius Masse. Le Pen had laten
vaststellen dat het bedrag zou
moeten worden geschonken aan
het instituut Pasteur. De direc-
tievan BVA heeft dinsdag laten
weten dat het decheque conform
de afspraak heeft overgedragen
aan het Instituut.

*** * *
De rechtbank in KEMPTEN in
Beieren heeft vrijdag een 29-
-jarige, methetaidsvirusbesmet-
te Italiaan, vrijgesproken van de
beschuldiging dat hij zijn 17-
-jarige Westduitse vriendin heeft
willen aansteken door seksuele
gemeenschap met haar te heb-
benzondercondoom. De Italiaan
had gezegd datzijn vriendin met
hem naar bed had willen gaan
zonder gebruik van voorbehoed-
middel, hoewelzij vanzijn condi-
tie op de hoogte was. De
rechtbank heeft niet kunnen
vaststellen in hoe grote mate de
man zich ervan bewust was dat
hij hetrisico vanbesmettingvan
zijn vriendin nam. Omdat hij
zich er zelfniet overwilde uitla-
ten, heeft hij het voordeel van de
twijfel genoten. De genoemde
Italiaan heeft wel twee en een
halve maand gevangenisstraf
gekregen wegens overtreding
van dewetopdeverdovende mid-
delen.

*** * *In deNoordzee en de Oostzee is
inmiddels 15 procentvan dezee-
honden, intotaal ongeveer 1.800
dieren, aan longonsteking over-
leden. De infectie is het gevolg
van ernstige vervuiling van het
zeewater, aldus de Westduitse
autoriteiten. Alleen al in Dene-
marken stierven sindshet begin
van de natuurramp,twee maan-
den geleden, 950 dieren. In Ne-
derlandvielen totnu toerond de
50 dieren ten offer aan de lon-
gontsteking, in Zweden meer
dan 150en indeBondsrepubliek
600. In het voorjaar werden nog
12.000 zeehonden geteld. Kada-
vers die op Zandbanken voor de
kust liggen waar moeders met
hun jongenhuizen, worden niet
afgevoerd, om te voorkomen dat
demoederdieren uitpaniek opde
vlucht slaan en hun jongenin de
steek laten.

*** * *

In het tweede kwartaal van dit
jaar is het aantal AIDS patiën-
ten in Nederland met 52 geste-
gen.Dat brengt het aantal tot 1
juli geregistreerde AlDS-
gevallen op 539, zo heeft het mi-
nisterie van WVC dinsdag be-
kend gemaakt. De toename in de
maanden april, mei en juniwas
iets kleiner dan in het eerste
kwartaal van dit jaar, toen 67
nieuwe AIDS-patienten werden
geregistreed. Volgens de Natio-
nale Commissie AlDSbestrij-
ding verspreidt de AlDS-
epidemie zich sinds vorig jaar
minder snel danvolgens de aan-
vankelijke ramingen was ver-
wacht. Of dit is toe te schrijven
aan het succes van de voor-
lichting, is nog onduidelijk. Er
ligtnaar schatting achtjaartus-
sen besmetting met het HlV-
virus en de openbaring van de
ziekte AIDS.

*** * *
DE ASSISTANT MANAGER
van hetMancheboßeachHotelen
hetßucutiBeachResorts Hotels,
Jetty Tjung, dieonlangs door de
Caribbean Hotel Association tot
'supervisor oftheyear' werd uit-
geroepen, gaat voor een maand
naar Zwitserland. Met een stu-
diebeursvan Machebo/Bucuti en
American express zal ze aan de
Ecole Hoteliere deLausanne ma-
nagement- cursussen volgen in
'front of the house' en 'food and
beverage'.
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Tom Poesen de Pruikenmaker door Marten Toonder

2072—Toen Torn Poes heer Ollie's zangpruik verwisseld had
voor het vlaswerk, deed hij vlug een paar stappen achteruit.
Heer Bommel gromde wat in zijn slaap en tastte werktuigelijk
naar zijn schedel. Toen opende hij langzaam deogen en keek
lodderig rond.

"Eh... jestoort me in mijnzangoefeningen, jongevriend!"zei
hij streng. "Hoe kan ik nu studeren als je steeds maar in- en
uitloopt? Heus, datgaat niet. Je moet me metrust laten, want
anders kan ik mijn gevoelige stembanden niet ontwikkelen.
Waar was ik? Juist ja. Als jehéél stilbent, mag jeeven blijven
luisteren. Hm! Ahum!"

iiijhaaldediep adem, opende demondefi stiettoeneenreeks
klanken uit, diederamen deedtrillen. Maar mooiwashetniet.
Heer Bommel klapte verschrikt dekaken op elkaar en slikte
eens. "Watwasdat?" mompelde hij onthutst.

TornPoes liep vlug nog wat verder achteruit zodat hij met
zijn rug voorhet openstaande vensterkwam te staan. Wanthij
wilde ongemerktvan dezangpruik afkomen en daaromwierp
hij het haarwerk achter zijn rug uit hetraam.

Het toeval wilde, dat beneden in de tuin depruikenmaker
van hetmooie weerliepte genieten. "Netwat ik dacht",prevel-
de hij, terwijl hij de pruik handig opving. "Dit was te ver-
wachten".

TELECURAÇAO
DONDERDAG: 16.30Ora pa mucha;
18.00 Filatelie; 18.15 Special: «Sport
aid»; 18.40 Informe deportivo met Hec-
torRosario; 19.15Rikesa Universal met
Mavis Albertina; 20.00 NotisieroTele-8;
20.30 Rechtstreekse uitzending ope-
ningsceremonie van het9e Centraala-
merikaans en Caribisch softball- da-
meskampioenschap; 21.00 eerste
softballwedstrijd: Nederlandse Antillen
vs Aruba; 22.00 Wega di NumberKör-
sou; 22.10 vervolg softballwedstrijd;
22.30Aktividat met Hubert Hoogvliet;
23.00 Sluiting.

VRIJDAG: 16.30 Ora pamucha; 17.30
AGHUSA met Leo Floridas; 18.00 Man
drechi di Dios; 18.15Ajedres na plaka
chiki met Omalio Merien; 18.30Mirai
Skucha; 18.45 Informe deportivo met
Hector Rosario; 18.56 Tempu pa Dios;
19.05 Hubentut na marcha; 19.30 PR-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Matlock; 22.00 Wega di Number
Kórsou; 22.10 Show di Job;23.00 Late
movie: «TheChoirboys»; 24.30Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

Infodag over
gezond eten

WILLEMSTAD — Ter afron-
dingvan hetproject 'Kome Salu,
Bon i Balansa' (Eet gezond, goed
en gebalanceerd) organiseert
WillemstadJayceeszondagin de
CentraleMarkt te Punda een In-
fo- dag. De bedoeling van deze
dag is hetverstrekken van infor-
matie met betrekking tot voe-
ding en gezondheid in het alge-
meen. De openingstijden zijn
van 10.00 uur 's morgens tot
16.00uur's middags. De toegang
is gratis.

Erzullen op deze Info-dag ver-
schillende standszijn, waar pro-
dukten gedemonstreerd worden
en informatie wordt verstrekt.
Tevens zullen verschillende pro-
dukten te koop worden aangebo-
den. Er zijn ondermeer stands
voor fruit, groenten, kaas, vis,
produkten voor suikerpatiënten
(Sokudi), tandverzorging, 'Lechi
di mama', diëtisten en 'he-
althfood'- produkten. Ook zal er
een plaats worden ingericht,
waar men maaltijden, verse
vruchten, shakes en sappenkan
kopen.

Gokken verboden
BRASILIA — Legalisering

van het gokken is afgewezen
door de grondwet- gevende
vergaderingvanBrazilië.

Een amendementmet als doel
deheropening van de casino's te
bewerken welke sedert 1946offi-
cieel geslotenwerden haalde het
niet in het Braziliaanse parle-
ment. Met 271 tegen 118 stem-
men en veertien onthoudingen
werd de heropeningvan de casi-
nos afgewezenDe goklustige Bra-

zilianenkunnen net beste maar
naar het buitenland reizen zoals
naar Uruguay en Paraguay
waar het gokken wel wettelijk is
toegestaan

AGENDA
CURAÇAO

VRIJDAG
DIVERSEN
CULTUREELCENTRUM CURACAO: ope-ningstijdenmaandagt/m vrijdagvan 09.00--12.00/14.00-17.00 uur - Koniginnelaan teEmmastad.
t/m 16 juli1988(i.s.m. de Venezolaanse
consul) gelegenheidtot bezichtigingvan ex-positie inlegwerkenvan de Venezolaanse
artiest JoséJoaquinDomi'nguez Arbe.

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

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvanmaandag t/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmedeopwerkda-gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:85917. M

*****WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopendvan maandag
t/m vnjdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten;$a 17.00uur kunt ude zustervan de wacht bellen: zuster VanVelthoven, tel.: 76728, pageboy027-360.
KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddagvan 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan07.15-10.30uur; alleen volgens afspraak.

NEUT,RALE WIJKVERPLEGING (voor-
heenWijkverpleging Curagao): KantoorRioCananoVGosieweg,te 1.:44231/44232;.:44231/44232;ge-opendvan maandagt/m vrijdagvan 07.00-
-18-0° "ur; de wacht heeftzuster Mercelina,
tel.: 88666.

*****GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.Mana 17, tel.: 80222.
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKORSOU:voor meer informatie kunt u de volgendenummers bellen: 75628,672289en 55504.

LUCHTPOSTSLUITING (PostkantoorGrootKwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30uur;woensdag10.15uur. Vooraangeteken-
de stukken één uurvan tevoren.Suriname: voor gewone stukken: dinsdagen vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45en17.00uur.

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

DIERENASIEL: dagelijks geopend van08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdagvan 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Sta Maria, Winston Churchillweg 155, tel.:80800. M

Punda
Banda Riba, Herst 31, tel.: 676822.
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 OpenbareBasisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavondom
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achter Kooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY ByMortWalker

REDEYE By Gordon Bess

Wega di Number
CUBAÇAO

(thnaïiêy)
——______. lm mui i



REGERING MOET VAART ZETTEN ACHTER BEZUINIGINGS-MAATREGELEN

Initiatiefnemer Eduardo Halabi:

ITC zal visitekaart
van Curasao worden

WILLEMSTAD— Eduardo Halabi, de initiatiefnemer van
het International Trade Center, deedgistermiddagtijdens een
kleine ceremonierond deopleveringvan het gebouw, een be-
roep op deregering om denoodzakelijke bezuinigings- maat-
regelen zo snel mogelijk te nemen. Zolang de dreiging van
maatregelen de bevolking boven het hoofd blijft hangen, zal
het volgens Halabimoeilijk zijnomeen positieve mentaliteit te
creëren.Een economie inproblemen kan perdefinitieniet op-
leven, aldus Halabi.

Gezien diemoeilijke sociaal- economische situatie, noemde
Halabi de oplevering van het ITC-complex extra belangrijk:
"Ukunt er verzekerd van zijn, dat ditgebouw dekomende ja-
ren in vele opzichten alseen visitekaart zal gaan functioneren
voor heteiland."

In de hal van het spiksplinter-
nieuwe Internationale Trade
Center, werden de aanwezigen
gistermiddag doorverschillende
betrokkenen toegesproken. Di-
recteur Harold Arts van Bouw-
combinatie Curacao (een combi-
natie van de bedrijven Bouw-
maatschappij Curagao en Bal-
last Nedam International BV)
toonde zich zeertevredenover de
Antilliaanse arbeidskrachten
diehet gepresteerd hebbenomin
twintig maanden tijd het ITC te
bouwen. Weliswaar zijn er voor
bepaalde werken buitenlandse
krachten aangetrokken, maar
het merendeel van het werk is
door lokale arbeiders verzet.
Trots was Arts uiteraard op het
feit dat het gebouw op tijd is op-
geleverd, een aspect waarook di-
recteur Eduardo Halabi van de
Ontwikkelings- maatschappij
van het ITC, enigewoorden aan
wijdde.

DAG EN NACHT
"U heeft het uiteindelijk toch

gepresteerd om deeerste opleve-
ring van ditgrote werk,vandaag
precies op tijd en konform de af-
spraak te doen plaatsvinden.
Het is naar buiten toe niet be-
kend wat u daarvoor heeft moe-
ten doen en het zal ook nimmer
bekend worden. Maar ik weet
dat het een kwestie was van let-
terlijk dag en nacht doorwerken
met gedurende delaatstemaan-
denbijna 300man ophetwerk",
aldus Halabi gistermiddag. Het
gebouw datuiteindelijk is opge-
leverd voldoet "aan de hoogste
technische normen", meent Ha-
labi.

Een belangrijke bijdrage aan
die perfectie leverde architect
Alberto Badaracco. Een man
waarvan Halabi verhaalde dat
hij van tevoren was ge-
waarschuwd dat deze architect
"zeer lastig" is. Dat is inderdaad
gebleken, aldus Halabi die zich
vaak afvroegof dehoge eisen die
Badaracco stelde wel haalbaar
waren. "Maar jehebthet bereikt
en het resultaat spreekt voor
zich."

Halabi kon het niet nalaten
een kritische noot naar voren te
brengen. Hij deed een beroep op
de regerings- vertegenwoordi-
gers die aanwezig waren, waar-
onder premier Maria Liberia-
Peters, om meer vaart te bren-
gen in het nemen van beslissin-
gen. Hij doelde daarbij voor-
namelijk op de bezuinigings-
maatregelen die genomen moe-
tenwordenom definanciële situ-
atie van de regering te verbete-
ren. Zolang deonzekerheid over
die maatregelen blijft voortdu-
ren, zal dat een negatieve in-
vloed hebben op de mentaliteit
van de bevolking. Negativisme
heeft dan demogelijkheid te ont-
plooien en positieve ontwikke-
lingen worden dekop ingedrukt,
vreest Halabi.

STIMULANS
Hij is er evenwel van over-

tuigd dat het ITC een belangrij-
ke stimulans kan zijn voor de
economie. Hetfeit dat SantoDo-
mingo officieel heeft aangekon-
digd het "HengKong van hetCa-
ribisch Gebied" te willen wor-
den, betekent weliswaar datuit
die hoek stevige concurrentie
verwachtkan worden, maar Ha-
labi meent dat deconcurrerende
krachten van het ITC gecombi-
neerd met de haven- faciliteiten

en deVrije Zone op Curagao, niet
onderschat moeten worden. "Ik
ben er van overtuigd dat Cura-
gao een zeer stevige en moderne
basis heeft van waaruit deinter-
nationale markt benaderd kan
worden. We kunnen met Santo
Domingo concurreren.

Misschien niet in prijs maar wel
in kwaliteit dankzij de facilitei-
ten waar Curacao nu over be-
schikt."

TOERISME
Op basis van het marketing-

plan dat directeur JohnSellers
van het ITC inmiddels heeft op-
gesteld, kwam Halabi tot de uit-
spraak dat het ITC inmiddels al
aan één van haar doelstellingen
voldoet: de internationale markt
wordt agressiefbenaderd. Daar-
naast werkt het ITC aan de ver-
dere ontwikkeling en verster-
king van één van de be-
langrijkste pilarenvan onze eco-
nomic, te weten dehaven in com-
binatie met de Vrije Zone en de
internationale handel. "Deze pi-
laar isnauw verbond methettoe-
risme. Daarom is het belaneriik

dat detwee hotels die op hetter-
rein van het ITC moetenkomen,
zo snel mogelijk worden ge-
bouwd. NuhetITCklaar is, ishet
belang van twee nieuwe hotels
van eenzelfdeklasse alshetITC,
voor iedereen duidelijkergewor-
den", aldus een trotse Eduardo
Halabi die persoonlijk al jaren
intensiefbezig is met derealise-
ringvan hetInternational Trade
Center.'

De sleutels van het ITC gingen
gistermiddag van handtot hand
en kwamen uiteindelijk bij di-
recteur John Sellers terecht.
Volgende week zal begonnen
worden met de inrichting van
het zeer fraaie complex. Dan
kunnen ook debedrijven diekan-
toor-ruimte of permanente ex-

Cositie-ruimte gehuurd hebben,
vn intrek nemen.

Inbreker ontdekt
WILLEMSTAD — Een pa-

trouille van depolitie werd gis-
ternacht gedirigeerd naar een
meubelzaak in de Breedestraat
(O) alwaar deeigenaareen onbe-
kende man hadaangetroffen, die
zich na tezijn ontdekt uit devoe-
ten maakte met medeneming
van een electrische fan. De poli-
tie zoekt de zaak uit.

WILLEMSTAD — De ver-
keerspolitie meldde gistereneen
zevental aanrijdingen. Daarbij
vielen geen gewonden.De mate-
riële schade werd geschat op
’5725,-. V

Nog tal van ’technischeproblemen’ op te lossen
Wellicht klein positief saldo
bij boedelscheiding Aruba-NA

WILLEMSTAD— Opbasis van dereeds verwerkte en opge-
nomengegevens geeft deboedelbalanseen negatiefsaldoweer
van ongeveer672 miljoenAntilliaanse guldens. Zoblijkt uit de
slot-verklaring die is uitgegeven nahetbi- partite overleg tus-
sen de Nederlandse Antillen en Aruba, het zogenaamde Con-tactplan. Over deboedel- scheidingtussen beide landen, waar-
overreeds sinds 1986overleg plaats vindtzegt de slot-verkla-ring voorts: "De grootsteposten welke nogverwerkt en opge-nomen moeten worden in de boedel- balans en die een noe-
menswaardige invloedkunnen hebben ophetuiteindelijkere-
sultaatzijn:
* Vorderingen uithoofdevan doorgegevenleningenmetname
de aan heteilandgebied Curacao en het voormalige eilandge-
bied Aruba doorgegeven leningen adcirca NAf. 420miljoen;
* Onroerende goederen (waarde circaNAf. 420 miljoen);
* ERNA- schuldenAruba van circa 130miljoen."

De posten zullen als gevolg
hebben een toename van ca 570
miljoenin debezittingenvan het
land, waardoor 's lands vermo-
gen een positiever resultaat zal
weergeven van ca NAf. 2 mil-
joen,zo zegt de slot- verklaring.
"Hoe deverrekeninger uiteinde-
lijk zal uitzien, is geheel af-
hankelijk van het resultaat van
defysieke scheidingvan debezit-
tingen en schulden van de Ne-
derlandse Antillen en Aruba na
afrondingvan dedefinitieveboe-
del-beschrijving (baland)".

PENSIOENFONDS
Binnenkort zullen de leden

van de gemengde werkgroep, die
de splitsing van het Algemeen
Pensioenfonds Nederlandse An-
tillen (APNA) behandelt, bijeen
komen om een onderlinge rege-
ling samen testellen.Bij de split-
sing van de overheids- pensioen-
fondsen zullen devoormalige ei-
lands- ambtenaren en de opAru-
ba in actieve dienst zijnde
ambtenaren overgaan naar het
pensioenfonds van Aruba.

De gepensioneerde
landsambtenaren zullen deoptie
hebben om naar het pensioen-
fonds van Aruba over te gaan of
bij het APNA te blijven, waar-
door beide landen tot een ver-
deel- sleutel voor de splitsing
zouden kunnen geraken. Het
probleem, waar de ingehouden
loonbelasting betaald dient te
worden, is opgelost door de toe-
zegging van deminister van Fi-
nanciën van de Nederlandse An-
tillen aan deministervanFinan-
ciënvan Aruba, dat de ingehou-
denloonbelastingenvan op Aru-
ba wonende ambtenaren zullenworden overgemaakt aan Aru-ba, in afwachting van de defini-tieve splitsing.

POSTSPAARBANK
Een accountants- kantoor zalde cijfers van de Postspaarbank

over 1984 en 1985 herzien om decessie te bewerkstelligen. Decommissie Boedelscheiding zaleen notaris aantrekkenom dittedoen.

LANDSLOTERIJ
In de werkgroep, die de verde-ling van de opbrengsten van deLandsloterij bestudeert, werkt

men aan een concept 'onderlinge
regeling' op grond waarvan denodige wijzigingen in de natio-
nale wetgevingvanbeide landen
plaats kunnen vinden. Ook voor
deverdeling van de zegel- belas-
ting en vergunnings- rechten
dient eenregeling te worden ge-
troffen.

RESTITUTIE
Tijdens hetoverleg, datvorige

week plaats vond, is ook uitvoe-
rig gesproken over deproblemen

rond de restitutie van invuei-
rechten en accijnzenbij doorvoer
van goederen naar het andere
land. In studie zijn regelingen
om te voorkomen dat invoer-
rechten dubbel worden betaald.

ADVOCATUUR
De status aparte van Aruba

bracht met zien mee, dat er een
controverse ontstond overhet
functioneren van Antilliaanse
advocaten op Aruba en vice ver-
sa. Aangezien in de landsveror-
dening op de advocatuur in de
respectieve landen hierin niet is
voorzien, heeft het ge-
meenschappelijk Hof voorlopig

moeten beslissen, dat de advoca-
ten in beide landen hun beroep
kunnen uitoefenen. De landendienen echter te beslissen ofzij
deinterpretatie van het Hofzul-len bekrachtigen en eventueel
hun respectieve lands- verorde-ningen aanpassen.

TRI- PARTITE
Het staat nog niet vast op het

tri-partite overleg(waaraan dus
ook Nederland deelneemt) in
1989in deNederlandseAntillen
of in Nederland plaatsvindt. In-
dien ditin deNederlandseAntil-
lenwordt gevoerd zal gesproken
worden over toerisme en onder-
wijs. Indien de bijeenkomst inNederland plaats vindt zullen
tersprakekomen: deexport pro-
blematiek van de Nederlandse
Antillen en Aruba naar deEEGen het ontwikkelings- aspect.

De Statenvan deNederlandse
Antillenen de StatenvanAruba
§even er de voorkeur aan, datdeijeenkomst in 1989 in Neder-land wordtgehouden. Een en an-
der in verband met de Staten-
verkieizngen opAruba die in no-
vember volgend jaarplaats vin-
den en de verkiezingen voor de
Staten van de Nederlandse An-
tillen, die in april 1990 worden
gehouden.

KvK stelt beurzen
beschikbaar

WILLEMSTAD—DeKa-mer van Koophandel wijst
erop dateen ieder diedaarbelangstelling voor heeft,
een verzoek kan indienen
om een bijdrage te krijgen
uit Fonds Kamer van
Koophandel en Nijver-
heid.

Dit fonds werd in 1984 ter
gelegenheid van het 100-
-jarige bestaanvan deCuraga
ose Kamer van Koophandel
in het leven geroepen.

De stichting die het fondsbeheert, heeft alsdoelstelling
om gelden beschikbaar te
stellen voor de opleiding van
personen uit de Antilliaanse
samenleving en studies te
verrichten in het algemeen
belang van deAntillen. In ditkader worden beurzen be-
schikbaar gesteld en onder-
zoeks- projecten financieel
gesteund.

Het bestuur van de

stichting staat onder voorzit-
terschap vanmevrouwVigdis
Jonckheer- Mensing,en heeft
als penning meester mr Da-
mian Leo en als leden mr dr
Brian Mezas en dr Emsley
Tromp. Als secretaris van het
bestuur fungeert drs Don
Werdekker.

Het Fonds heeft in de afge-
lopen jarenstudiebijdragen
verstrekt en bijdragen in pro-
ject- studies en kosten van
uitwisselings- programma's.
Tevensbiedt hetFonds demo-
gelijkheid van bijdragen in
eenvoortgezette studiena het
behalen van een HBO-
opleiding ofBachelor-degree.

Verzoeken om bijdragen
uit het Fonds kunnen, verge-
zeld van een gedetailleerde
toelichting, ingediend wor-
den bij het Bestuur van de
Stichting Fonds Kamer van
Koophandel en Nijverheid
Curagao, P.O. Box 10.

Onderzoek ’fastfood’
Rapport Konsumenten
Kontakt gekraakt

WILLEMSTAD—De on-
derzoekresultaten van
Konsumenten Kontakt
naar de snelle snackbar-
maaltijdblijkengebaseerd
oponwaarheden. Hetlabo-
ratorium voor voedings-
en genotmiddelen- indus-
trie in Katwijk heeft dat
vastgesteld. Zo schrijft het *
Nederlandse ochtendblad
De Telegraaf.

Deuitslag vanhetonder-
zoekwerd gepubliceerdin
het blad Koopkracht van
Konsumenten Kontakt,
waarin met name de Mc
Donaldsketen met zijn
maaltijden als negatief
naar vorenkwam.

Uit het rapport blijkt, dat de
doorKoopkracht verstrekte in-
formatie opvelerlei punten vol-
strektonjuist is. Hetbacteriolo-
gischcontrolestation inKatwijk
vindtdevoorlichtingvanKonsu-
menten Kontakt beschamend
voor het Nederlandse publiek.

Een van defast-food leveran-
ciers, McDonalds, is boos over
het feit, datKonsumenten Kon-takt beweert dat de fast-
foodmaaltijd van datbedrijf on-
der andere te veel vet bevat.
"Omdat deze verkeerde voor-
lichting naar deconsumentzeer
nadelig en onterecht is, hebben
wy aanstaandemaandageen ge-
sprek met Konsumenten Kon-
takt over deze verkeerde publi-
katies", aldus de woordvoerder
van McDonalds.

MINDER VET
Volgens het voorlichtingsbu-

reau voor de Voeding mag een
maaltijd zon 40 procent vet be-
vatten. De beide onderzochte
maaltijden van McDonalds be-
vattenminder vet dan de gemid-
delde Nederlandse maaltijden.

Ook zijn verschillende pro-
dukten met elkaar vergeleken.
Zo zourijst gezonder zijndan pa-
tat frites diemenbij een hambur-
gerkan eten. Dat isgeen eerlijke
vergelijking. De klanten vragen
bij ons omfritesen niet om rijst.

Evenals het gegeven dater te
veel suiker in demilkshakes zit.
Dat is volgens Konsumenten
Kontakt ongezond, maar"bij ons
kan ookeen glasmineraalwater,
koffie of melk worden besteld.
Bovendien zijn bij ons assorti-
mentookrauwkostsalades inge-
voerd, waarmee de hoeveelheid
voedingsvezel en vitamineC per
maaltijdkan worden verhoogd.
Er is bijvoorbeeld geen onder-
zoekverrichtnaar desamenstel-
lingvanhethamburgervlees.Bij
ons is dat in alle gevallen 100
procentrundvlees. Daarom kan
een varkensvleeshamburger
voordezelfdeprijs groter zijn. De
bacteriologische gesteldheid

van hetprodukt en het eiwitge-
halte zijn eveneens niet onder-
zocht. Mijns inziens is het blad
Koopkracht een roddelblad aan
het worden" aldus de
woordvoerder.

Marcel Schuttelaar van Kon-
sumenten Kontakt bevestigde
tegenover De Telegraaf dat zij
een gesprekzouden hebben met
McDonalds over het onderzoek.
Het onderzoek van het bacterio-
logisch controlestation snijdtnauwelijkshout. Wij hebbenbe-
wust veel aspecten laten liggen
zoals bacterie- en eiwit onder-
zoek, omdat deconsument inhet
voedsel van de snelle maaltijd
ten eersteeiwitten binnen krijgt
en ten tweede wordt het voedsel
zodanig verhit, dat het met de
bacteriën wel mee zal vallen.

Sperwer
neemt
ontslag

WILLEMSTAD — Notaris mr
Henri Albert (Boy) Sperwer is
f>er heden eervol ontslag ver-
eendopeigen verzoek. Hetnota-

riaat van zijnkantoorzal worden'
waargenomen door mr Maarten
Maartense. De opvolger van
Sperwer wordt door de gouver-
neur benoemd.

Maartense deelde de Amigoe
vanmorgen mee, dat Sperwer
ontslag heeft genomen omdat
hij minder gebondenwil zijn in
zijn doen en laten. Hij gaat voor
zichzelfbeginnen. Sperwerblijft
wél adviseur van het notaris-
kantoor, dat op dezelfde voet
blijft doordraaien met dezelfde
continuiteit".

Sperwer, 46 jaar, werd bijna
tien jaar geleden tot notaris be-
noemd. Maartense werkt reeds
acht jaarbij hetkantoor.

MR HA. SPERWER.. .zozaghijerbijna tienjaargele-
den uit toen hij notaris werd...

ALM-vliegers
doen examen

WILLEMSTAD — Twee
ALM-vliegers zijn deze week
naar St Louis in Missouri afge-
reisd om daar bij 'Flight Safety
international' een examen afte
leggen op de simulator ter ver-
krijging van de type-
bevoegdheid voor de MD-80
vliegtuigen.

De Raad van Ministers is ak-
koord gegaan om de heer R.R.
Bikker, technisch ambtenaar
luchtvaart, in zijn hoedanigheid
van lidvan deexamencommissie
luchtvaartexamens, naar de
Verenigde Staten af te vaardi-
gen om als examinator te
fungeren.

Bijeenkomst
van KOPAB

WILLEMSTAD— Vanavond
vindt op Barboquet 6 de tweede
bijeenkomst plaats van Komis-hon Pro Adelanto Barboquet.
Hetonderwerp is:drugs. De heerHermanszal daareen toespraak
over houden. De bijeekomst be-gintom achtuuren detoegang isgratis.

Mishandeling
WILLEMSTAD — Een onte-

vreden ex werknemer mishan-
delde ter hoogtevan de Maurits-
laan zijn supervisormeteen stuk
hout en bedreigde hem met de
dood. Dit alles omdat de ver-
dachte, J.W., vermoedt dat zijn
slachtoffer, R.A. (42), verkeerde
gegevens over hem heeft ver-
strekt aan een bedrijf waar W.
had gesolliciteerd en zodoende
niet aan bod kwam. De politie
stelt een onderzoek in.

Wie niet lang is...

middagtijdens deofficiële op-
levering van hetITC-complex,
voor de nodige hilariteit. On-
der het motto "wie niet lang is
moet slim zijn", nodigde Wil-
soe Sellerseerst uitom 'totzijn
niveaute dalen'waarbij de he-
ren genoegelijkopderand van
een plantenbak gingen zitten.

Vervolgens nam Wilsoe het in-
itiatiefom 'tot het niveau van
Sellers te stijgen' engebruikte
daarvoor dezelfde planten-
bak. Die extra centimeters de-
denWilsoe inderdaad groeien
tot denoodzakelijke lengteom
een gesprek onder vier ogen
met Sellers te voeren.

WILLEMSTAD - Direc-
teur John Sellers van het In-
ternational Trade Center, zal
er ondertussen al wel aan ge-
wend zijn datzijn 'reusachti-

fe' lengte, de nodige opmer-
ingen uitlokt.Er zijn slechts

weinigen die methemkunnen
'concurreren', integendeel, de
meeste mensen moet een eind
omhoog kijken om Sellers in
deogen tekunnenzien.

Zo ook vergaat het waarne-
mend gezaghebber Elmer
Wilsoe die de centimeters die
Sellers 'teveel' mee kreeg van
denatuur,bestkangebruiken.

De confrontatie van deze
twee personen zorgde gister-
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ROLHEKKEN
op maat gemaakt,

2 jaargarantie
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| KUNSTSTOF DECORATIES j

DAKGOOTBEKLEDING
BINNEN PLAFOND/
WANDDECORATIE
in diversekleuren,
op maat gemaakt,

10 jaar garantie

| Ook alle typen
buiten zonwering:
markiezen,knikarm,
uitvalscherm, sereens en
pergola's

Verdere informatie
tel. 77064
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Hoofdprijzen
WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van de der-
tiende trekking van de
Landsloterij zijn heden ge-
vallen op devolgende num-
mers:
Eerste prijs (’.100.000,-):
nr. 13134;
tweede prijs (’.35.000,-): nr.
8909en
de derde prijs op nr. 14777
(’.15.000,-).



Over voorovereenkomst koffiehuis
A and E verliest kort geding

ORANJESTAD — In het
kort geding van 'A&E Food
and Beverage Services nv
(A&E) tegen het land Aruba,
heeftrechter mrL. Lafleur de
doorA and E gevraagdevoor-
zieningengeweigerd.. A&E, bijgestaan door advo-
caat mr Arie Swaen, vorderde
dathet land, bijgestaan door ad-
vocaat mr Carlos Herrera, ver-
oordeeldwordt het huurcontract
te ondertekenen van een met
A&E aangegane voorovereen-
komst van huur en verhuur met

betrekking tot het koffiehuis-
restaurant gevestigd in het
luchthavengebouw op Aruba.
Voorts om de in de voorovereen-
komst omschrevenbedrijfsruim-
tenenfaciliteitenbinnen vijf da-
gen aan A&E terbeschikking te
stellen, zulks onder verbeurte
van een dwangsom van 50.000
florin voor elke dag, dathetland
in gebreke mocht blijven.

MrHerrerabrachtnaarvoren,
dat het land heeftontkend debe-
doelde voorovereenkomst met
A&E tezijn aangegaanenvoorts
dat A&E geen spoedeisend be-

lang heeft en dat de zaak zich
niet leent voor behandeling in
kort geding.

Aangaande dit laatste gaf de
rechter als oordeel dateen orde-
maatregel, teneinde de mede-
werking van het land afte dwin-
gen tot het aangaan van de liti-
gieuze huurovereenkomst — en
mitsdien beogende het land te
dwingen in te stemmen met het
aangaan van een overeenkomst
die het land niet, althans niet
meer, wenst — inkort geding
nietkan worden getroffen.

Man vlucht
startbaan op

AEROPUERTOREINA BEA-
TRIX — Kort na middernacht
zag de bewaking van het vlieg-
veld een man op de startbaan lo-
pen. De politie werd te hulp ge-
roepen. Op de startbaan hielde
deze de man P.J. aan, die ver-
klaarde dat hij had moeten
vluchten voor demanK. die hem
met een revolver bedreigde. De
zaak is bij de politie in onder-
zoek. P.J. kreeg een ernstige
waarschuwing zich niet meerop
de startbaan te begeven.

Rietveld
workshops
op Aruba

ORANJESTAD — De jaar-
lijkse workshops door de Ne-
derlandseRietveld Academie
zullen dit jaar op Aruba
plaatshebben.

Landen in deregio zullen wor-
den uitgenodigd deel te nemen
aan de workshops die geleidzul-
len worden door experts van de
Rietveld Academie. Deze acade-
mie houdt ieder jaar zijn
workshops in een anderland. Op
deze workshops wordt denadruk
felegd opde grafische- entoneel-

unst en video-produktie.
Het voorstel om de workshop

op Aruba te houden werd vorig
jaar gelanceerd door een Aru-
baanse studentaan deRietveld
Academie. Het is de bedoeling
van de Arubaanse regering om
allelanden in deregio uitte nodi-
gen voor dezeworkshops.
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Beefsteak Exeter Corned Beef T^^^^Sfl^rffl^
500 gr. 3.75 120z.2.15 I " I

Soepvlees _FnT«T»-3Hr£-_!
500 gr. 2.75 AncoMie __^ffi^lß_ffi?lS«_^fl_

Runder Rollade 500 gr. 1.59 mAJiLéJè^JÜAMMiM
500 gr. 6.00

Berliner Leverworst Cafe Madrid Libby's Corned Beef Hash
100 gr. 0.95 450 gr. 2.49 15oz. 2.75

1nSnnJiWna« Bav9on Insecticide

Boterhamworst Populair 400 mL 5"95 «**» Spaghetti Sauce Asst.
100 gr. 0.60 Velvet Paper Towels 32 oz-3"99

I , I 1 roll 1.29

X^O^È?nl Pepsi Ligera Campbell's Vegetable Soup
__X X 1 krat 24/265 cl. 9.25 11 3/<0z.0.79

tö^&fot Radijsjes \ . J
P^jö/ één pak 0.80 TT 'Jsf Lemons

perstuko.2s \ Geldig t/m 9 juli
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ZAKENVARIA
HETKENTUCKY FRIED
CHICKEN-team isLittleLeague
baseball- kampioen, senior divi-
sion, van deNorthLeaguegewor-
denen de spelers en leiders wer-
dendoordeKentucky- directieop
een 'victory dinner' onthaald.
Namens alle spelers bood Brian
JamesJrplakkaten aan aan Ina
enBoyCroes voor hungrote inzet
voor het team, terwijl manager
GilbertVrolijk van spelerLucien
Alvarez eveneens eenplakkaat in
ontvangst mocht nemen. Het
Kentucky-team zal in oktober
aanstaande enkele vriendschap-
pelijke wedstrijden opPuertoKi-
co spelen.

Bij de foto: spelers en leiders
met hun plakkaten samen met
Kentucky-manager Donny Odu-
ber die een Kentucky- team-T-
-shirt kreeg uitgereikt.

i PROGRAMA VACACIONAL Sf ": YMCA di ARUBA

Z BUITENDAG (7-12 aria) Tur Dialuna

" Juli 11,18,25 :
ï (Teeners) TurDiasabra "" Juli 16,23,30 l
Z Miembro: Fis. 5.00 No-Miembro: F15.7.50 "" (YMCA lo zorg pa cuminda y bebida) "t CAMPA DIARIO (4-14 ana) "" leSimanJuli1 eSimanJuli 11-15 "I 2eSiman Juli 18-22 "" 3eSimanJuli2s-29 ". Miembro: Fis. 40.00 No-Miembro: F15.50.00 "" CAMP WASHINGTON (7-19 ana)

" Kedadrumi Juli 17-22 "J Miembro: F15.50.00 No-Miembro: F15.60.00 "
" INSCRIBIAWOR: Deadline diabierneawor. I
" «««""""""""""""""""■""""I """"""""""*

B.J. ARENDS
®I§I(T) & SONS INC.

BRENCHIE'S
o'stad & San Nicolas
"Tool box Center"

V J

t^l—r 1SCUBA-DIVING
Wilt U leren duiken?

Verdergaanin duiken?ln-
structor worden?
Vrijdag 8 juli geven wij U (geheel vrij-
blijvend) een informatie-avond met
dia-show.
Tijd: ± 8.00 p.m.tot ± 10.00p.m.
Voor informatie bel: Windie tel.

£2281. ,
QRTV B.J. ARENDS & SONS INC.

WEEKEND BONUS
JULYB&9

15% CASH DISCOUNT
BOLT CUTTERS
BOOSTER CABLES
BOWSAWS
HARDBOARD
15% CASH DISCOUNT
CAMPING EQUIPMENT
CAMP LIGHTING
CAMP STOVES
CAMP UTENSILS
BRENCHIE'S
O'STAD/DAKOTA/SANNIC.

CDCNIN©
MVtHUI I.IIVS

"more of the most luxurious suiteson Aruba"
Doyou want totake part ofvs?

We have vacanciesfor concessions suited for:

TOYSHOP
BANK BRANCH
CREDIT CARD OFFICE
CARRENTAL
MEN'S BOUTIQUE
SPORTSHOP

Persons interested please call 23479 or 22808formore in-
formation.

FOR BARLOCKPROJECT
ATBARCADERA

ANSTECO COMPANY
is seeking for the following tradesmen:

* CARPENTERS,
* CRANE OPERATORS,
* LABORS,
* CUTTERS,
* MASONS,
* IRONWORKERS,
* PIPE-WELDERS,
* PIPEFITTERS,
* TANKBUILDERS,
* TANKWELDERS

Employment office: Zeewijk 68 - San Nicolas - Tel.: 48371
Office hours: 8 a.m. - 3.30p.m.

V ___

tfjj&maj» PETFALIM ARUBA N.V.

GESPECIALISEERD in HANG & SLUITWERK:
zoals scharnieren, raamsluiting, dievenklau-
wen,reiskluis voor auto's, fïetsen-kabels.

DRUIVENSTR. 8 tel: 23194

NAPA DI SIMAN®
geldigalleen op vrijdag enzaterdag

Vacantietijd:
Goede tijd voorverfbeurt.

fk (16%)
M KORTING
1(P KWAST .. roller

ROLLER SPECIAAL JO|^
OM ZINK TE VERVEN m^^J

VERF nË^4ARVEFA |(/C/^/-
-(15%)

KORTING

** mio wmp

FACILITO

Havenstraat 32
v. Zeppenfeldstraat 8

. ARUBA DAILY I
\ ENTERTAINMENT j
" s^Êmmmz, Designed to be different "
" (^rPu^ft^ We are the most popular Disco

" V**'f_P^ and entertainment complex in Aruba. #

" & -^_/ Our Sound pounds and "" 6\y our Lights delight

I or_ns__BAmba. QG/pGiTQ "122 AI
" Detopnightclub Take away tel.: 33541 "" vanAruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. Z
Z ' (\/S( L /fV_K ARUBA CARIBBEAN "" P * IjrrlLfl W_Vl RESORT & CASINO "" "i^S^?" Tel '22131 \_iryFANDANGO NIGHTCLUB JI Floating Restaurant proudly Di»_enta:

" (onder nieuwe directie) Vegas goes latin "" Open 11.00 - midder- Ace by our swinging House- J
" nacht. band Ferrari. ""Niet alleen daily curtain time 10.30p.m. J
" exotische gerechten except Mondays

" maar OOk Clubopenfrom9:00p.rh.tll MOa.m. f
0 " cr)f*Ciflliteiten CoVe'ctlar9esno"-,lme*7so "*"■ 2drinks per peraon "VIS» »|# toreservations please call 33555 "JGezellige sfeer, goede service "
Jvindt U in Wij verwachten U voor lunch J
" RFCTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR ". RES! AUHMW (6.00-7.00) of dinner (18.00- "
Z Telefoon 22977 of 27833. j
Z ./_. l " . i /"i\ phono: 32040 S
I o'atadaruba .
Z a—-^^>=^-v^^<^—-v r Open: Dagelijs 7.30 -4.00p.m. #
0 CT Zondag:gesloten. «

HetRestaurant met Surinaamse allures,

" zonderpretenties. "
j Boulevard Theatre j
I I n I
" Today at 8.15 Today at 8.45

" "A STRANGER "PLANES, TRAINS t
Z IS WATCHING" AND AUTOMOBILES" "J thriller 18yrs comedy 18yrs «

" ririVA -¥n Today at 8.30. JLFIIT^ HI "MOONSTRUCK" I
Z romantic-comedy 18yrs. J

AMIGOE DOND€RDfiG7JUUI9BB
4



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. 10.815.445 Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARDTHEATER
1: 20.15 uurA stranger is watching (18 jr.).
11:20.45uurP/anes, trains, andautomobiles(18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur Moonstruck (18 jr.).

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

WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savaneta en 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 te bellen, tel.: 115)

TELEARUBA
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Olimpiaplein; 19.55 Sportlotto; 20.00
Telenoticias; 20.30 Miniserie: «Murder
ordained»; 21.15 Tales of the unex-
pected; 22.00 Larry King show; 22.50
Showbiztoday(CNN); 2&00Moneyline
(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00 Sluiting.

VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
18.30 CNN international news; 19.30
Memoria; 20.00Telenoticias;20.30Mo-
vie of the week: «Hunter the movie»;
22.04Larry King show; 22.40 Showbiz
today; 23.00 Moneyline(CNN); 23.30
Sports tonight (CNN); 24.00 Sluiting.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijksgeopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00liurtot 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).

SANIFESTA: 19J30uur opPlaza Manuel vï-
ana (voorheen Promenade) met optreden
van Sound and Harmony, Aruban Band en
een folkloristische dansgroepuitBrazil.

MTS CESARETERZANO: 20.00 uur voor-
lichtingsavond (sprekers: mr HennyEman,
mr Mito Croes, George Dirksz en Frans van
Drie).

VRIJDAG
DIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/mvrijdagvan 09.00-- 12.00/16.00-19.0016.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00--12.00 uur.
BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van
07.30-12.00/13.00-16.30 uur(ook mogelijk
afspraakte makenviatel.: 23145of 25111).

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00 uur en vrijdag van 17.00-19.00uur.

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

TENTOONSTELLING
ABN-GEBOUW (tot 8 juli1988): tijdens
kantooruren gelegenheidtot bezichtiging
van expositie aquarellenvan Imgard Lampe- Nassaustraat.

SPORT
BASEBALL
(3e Zuidamerikaanse jeugdkampi-
oenschap)
10.30uur Venezuela vsBrazilië - Don Elias
MansurBallpark.
10.30uurEcuador vs NederlandseAntillen-
Lago Sportpark.

BELANGRIJK
Een belangrijk onderdeel van

de automatisering is de opzet
van de onderstand- uitkeringen.

Er werd een project ontworpen
om de gehele opzetvan de onder-
stand te reviseren.

Daardoor zal hetmogelijk zijn,
dat ook in de naaste toekomst
watonderstand-uitkeringen be-treftmenvia decomputer alle in-

lichtingen kan bekomen van de
onderstandtrekkers, wat be-
trokkeneontvangtenhoe de hui-
digesituatieis en of dezenog wel
past in deonderstand-uitkering.
Hierdoor krijgt eenieder waar
hijrecht op heeft.

Arubaans Olympisch Comite
Zeven atleten onder
voorbehoud naar Seoul

ORANJESTAD —Het Aru-
baanse Olympisch Comité
(COA) heeft met betrekking
tot eventuele deelname aan
deOlympiadein Seoul, in sep-
tember dit jaar, zeven
sportlieden officieel kandi-daatgesteld.

Dit zijn: Lia Melis (atletiek,
marathon), JeffreyNedd en Gino
Dania (boksen), Victor Maduro(judo), Austin Thomas (scher-
men: degen en floret), Yvette
Thuis en Roswitha Lopez
(synchronized swimming).

Behalve met de bovenstaande
zeven kandidaten houdt het
COA rekening met een mogelij-
kekandidatuur van Evelyn Far-

rell (atletiek). Voor haar aanwij-
zing op deduizend metersprint is
een kwalificatie- eis van 11.90
sec. gesteld, welke zij voor eind
augustus dient te verwezenlij-
ken. Farrell was in 1984 deel-
neemster aan de Olympiade in
Los Angeles, als lid van de Ne-
derlands- Antilliaanse ploeg.

Het COA heeftniet bekendge-
maakt welkekwalificatie- eisen,
gelden voor eerstgenoemde ze-
ven atleten, maar wel datvoor
alle kandidaten geldt dat uiter-
lijk in de laatsteweek vanaugus-
tus de deelnemersdefinitiefwor-
den aangewezen. De kandida-
tuur is onder voorbehoud van
een optimale vorm.

Voor eind van 1988
Openbare aanbesteding
voor olie-exploratie

ORANJESTAD —De ver-
wachtingen zjjn, dat derege-
ring van Aruba eindvan dit
jaarde openbare aanbeste-
ding kan houden voor de
olie-exploratie in de Aru-
baanse zeebodem.

In samenwerking met
Gaffhey,ClineandAssociates en
United Nations Center on
Transnational Corporations
wordt gewerktaan de concepten
voor een 'product sharing

contract' en andere documenten
diemoeten worden gezondenaan
maatschappijen die interesse
toonden voor exploratie naarolie
in deArubaanse wateren.

In ieder gevalverkeert hetge-
heel in een eindfase. Bekendma-
kingen zullen in internationale
vakbladen worden gepubliceerd,
terwijl mogelijk ooknog eenpre-
sentatie in Houston zal zijn. De
laatste datumvoor het indienen
van offerten zal de eerste weekvan december 1988 worden, zo-dat voor het eind vanhet jaardecontracten getekend kunnen
wordenen de olie-exploratie eenfeit wordt.

Vergadering
overheids

gepensioneerden

ORANJESTAD — Inkringen
van de overheids- gepensio-
neerden maakt men zich ern-
stige zorgen over bepaalde
maatregelen die de overheid
wil nemen.

Ondermeerhetkopen van me-
dicijnen alleen inbepaalde boti-
ca'sen tevensover geruchten dat
de ziektekosten- verzekerings-
premie verhoogd gaat worden.
Een groep gepensioneerden is
van mening, dat het tijd wordt
dat de gepensioneerden hun
ogenopenenen gezamenlijkvoor
hun belangen gaan opkomen.
Daaromwordtvanavond omhalf
acht in deSchotlandstraat 1 aan
de Eagle naast het voetbalveld,
eenvergadering gehouden,waar
alle gepensioneerden verwacht
worden om hun zaken te be-
spreken.

Zwaargewonde
bij steekpartij

SAN NICOLAS -Rondtweeuur was er gistermiddagop de Sint Maartenstraat inde Village een steekpartijwaarbij L.F. met steekwon-denin debuikstreek naarhethospitaal moest wordenover-gebracht.
Hier moest operatief worden

ingegrepen. Het slachtofferwerd in deIntensive Care- afde-ling opgenomen. In eerste in-stantie waszijntoestand kritiek.De dader P. werd door de politie
aangehouden.Naar dejuistetoe-
dracht van het gebeuren is eenonderzoek gaande.

ORANJESTAD-In de com-petitie van bridgeclub ArubaAriba werden dinsdagavond devolgende uitslagen geboekt: A-
poule: heren Somers/Poot62.95,ta ooer Verstraten en partner
öy.B_en3.echtpaarAalss.Bo.ln
de B-poule: dames McDavid/Van, Veen 58.93, echtpaar Vande Wal 57.81, herenPennoings/
« S"? 55-21 ' echtpaarCappon
oó.bö, dames Flanegin/Henri-
quezsL34, heer Russo/me-vrouw Sim 50.89 en dames VanDuin/Van der Griendt 50 pro-cent. r

Minister Croes

In bouw
zeshonderd
man nodig
ORANJESTAD — Uit een

gesprek met minister van
Welzijnszaken, mr Mito
Croes, blijkt dat de bouwsec-
toropAruba dekomende drie
maanden ruim zeshonderd
man personeelnodigheeft die
voor langere tijd bij de ver-
schillende projecten kunnen
werken.

Het merendeel van hen zijn
ongeschoolde krachten, zodat zij
een niet al te groteopleiding no-
dig hebben. Aan de hand vancij-
fermateriaal —injuli725perso-
nen, augustus 743 en september
600 werknemers — zette minis-
ter Croes uiteen, dat er de ko-

.mende tijdvoorruim zeshonderd
mensen werk is, zolang al deze
bouwprojecten van start gaan of
aan de gang zijn. Naast arbei-
ders hebben de bouwbedrijven
ook behoefte aan pipefitters en
metselaars.

AUTOMATISERING SOCIALE ZAKEN
Identiteitsnummer sleutel overheidscomputer

Onderstand gaat in revisie
ORANJESTAD —Binnen afzienbare tijdzal het iden-

titeitsnummervan eenpersoon desleutelzijn omvan de
overheidscomputer alle inlichtingen over diepersoon te
kunnen krijgen bij SocialeZaken, Arbeidszaken, Belas-
tingdienst en andere instanties.

Inmiddels heeft het Accoun-
tants-kantoor Croes &Croes een
rapport gemaakt over de algehe-
le automatiseringvan de dienst
Sociale Zaken, dat inmiddels
door de regering werd goedge-
keurd en in uitvoering is.

Het personeel van betrokken

dienst zal in staat worden ge-
steld om met computers te leren
werken.

ZAKENVARIA
BIJ HET bewakingsbedrijf'Uni-
ted Security GuardService Aru-
ba ny' werd John Arrindell ge-
huldigd met een cerificaat van
waardering. Enige tijd geleden
pastehijbij een ongelukmet suc-
ceskunstmatige ademhalingtoe
op een toerist waardoor deze
naar het ziekenhuiskon worden
vervoerd voor verdere behande-
ling.

Controle strenger
ORANJESTAD — De contro-
le op toelating van vreemde-
lingen is nu strenger ge-
worden.

De minister van Justitie nam
op 27 juni het besluit, dat alle
vreemdelingen, die van Aruba
worden verwijderd, het eiland
gedurende een jaar niet mogen
bezoeken. Ditbesluit werd geno-
men nadat gebleken is, dat toe-
passing van de wet Toelatings/
Uitzettingsbesluit niet effectief
werkte.
. Hetgebeurdetot voorkort, dat

een persoon uitgezet wordt,
maar binnen een paardagenmet
een 'new look' weer terug is door
gebrek aan een solide basis
waarop toelating geweigerdkan
worden en door gebrek aan een
effectiefcontrole- mechanisme.

In verband met Telecommunicatie
Vis weer naar de rechter

ORANJESTAD — Het
voormalig hoofd van de
LandsradiodienstAruba,Ka-
rel Vis, is opnieuw naar de
rechter gestapt omdat uit de
benoeming van ing. Edwin
Croes tothoofdvan Internati-
onale Communicaties blijkt
dat dit departement wel no-
dig op Aruba was.

Dit werd destijds door derege-
ring ontkend. De regering vond
toen, dat hetbetrokken departe-
ment, waarvoor het MEP-
Bestuurscollege Vis had be-
noemd, niet nodigwas. Toen Vis
bij de overgang naar de status
aparte niet benoemd werd als
hoofd van Telecommunicaties

spande hij een rechtszaak aan,
diehij verloor. Deregering vond
het niet nodig eentelecommuni-
catie- departement te vormen en
wilde alles —Landsradio en Te-
lefoondienst — onder de Setar
hebben, waarvan toen ing. Ed-
winCroes hoofd werd.

Nu deregering door debenoe-
mingvan Croestothoofdvan Te-
lecommunicatiestoch het depar-
tement heeftingesteld, waarvan
destijds Vis als hoofd werd be-
noemd, meent Vis dat nu dit de-
partement er toch gekomen is,
hij hiervan de directeur dient te
worden.

Op 25 juli zal de rechter uit-
spraak doen.

ORANJESTAD - De red-
dingscursus, die in de
Brandweerkazernegegevenwerd
door de Venezolaanse
Brandweer- officieren Freddy
ColinaenAngelßangel, isgeëin<-
digd met deuitreiking van certi-
ficaten aan decursisten.Minister
Watty Vos die decertificaten uit-
reikte, bracht in een toespraak
dank aan de Venezolaanse rege-
ring voor zijn medewerking aan
de organisatie van de cursus en
wees op debelangrijkeplaats die
de brandweerlui in de ge-
meenschap innemen.

De minister sprak zijn grote
waardering uitvoor deprofessio-
nele wijze waarop debrandweer-
lui te werk gingen bij de grote
brand vorige week in netgebouw
van Zepp Weverwaardoor debe-
lendende percelen gered kondeh
worden.

Palmbeach-hotel
Geen
individuele
contracten

ORANJESTAD— Uit een
verklaringvan general mana-
gervanhetArubaPalmbeach
Hotel, Ron Williams, blijkt
dat de directie van dit hotel
radikaal een eind heeft ge-
maakt aan mogelijke indivi-
duelecontractenvoor hetme-
rendeel van zijn werknemers.

Het personeel werd aangebo-
den in blijvende dienst van het
hotel te komen. Met dit besluit
wil de directie niet alleen een
eind maken aan alle negatieve
publiciteit rond individuele
contracten, maarwilvooral deze
werknemers erkennen als een
blijvend deelvan het succesvolle
Palmbeach-team.

Betrokken werknemers kre-
gen nog een fraai diploma uitge-
reikt waarin dedirectie waarde-
ring uitspreekt voorhun werken
en inzetvoor het Palmbeach Ho-
tel, hetgeenonder meerbij dere-
cente CHIC '88 weer eens tot ui-
tingkwam.

Politie treedt op

Venters vallen
strandgasten
erg lastig
ORANJESTAD — De rege-

ring gaat een einde maken
aan de toestand op de stran-den waar toeristen lastig ge-
vallen worden door lieden,
die allerlei artikelen te koop
aanbieden.

De klachten hierover zijn delaatste tijd sterk toegenomen.
Ingaande vandaag 1 juli wordt
artikel 27 van het landsbesluitOpenbare Wateren en Stranden
van kracht welke een ieder ver-
biedt om — zonder dispensatie
door de minister — de stranden
op te gaan met motorrijtuigen
voor dewatersportmet debedoe-
ling deze aan derden te huren of
te verkopen alsmede andere
diensten aan debezoekers aante
bieden.

ORANJESTAD - In de
ochtenduren kwam een man bij
de politie aangifte doen, dat hij
op deEmanstraat terhoogte van
een barvan een bedragvanvier-
honderd florin was bestolen. Hij
haaldeeen enveloppe methetbe-
drag uitzijn zak, toen een man
deze hem uit dehandrukte en de
benen nam. De patrouille gingop
zoek en trof in de Boliviastraat
een man aan, dieaan debeschrij-
vingvoldeed. F.C. (26) werdnaar
de wachtgebracht en door debe-
roofde man en een getuige her-
kend. Hij hadnog 140florin van
het bedrag over en werd inge-
sloten.

Aangehouden
dames gaan weg

ORANJESTAD — De zesen-
dertig vrouwen, die afgelopen
maandagavond tijdens een
schoonmaakactievan de Immigr-
ratie werden aangehouden op
verschillende plaatsen op Aru-
ba, zullen allenper eerst volgen-
de gelegenheid naar hun land
worden teruggestuurd. Gisteren
kregen ze dekans om onderpoli-
tie-toezicht hun spullenopte ha-
len. Daarna werden ze naar de
wacht teruggebracht in af-
wachting van nun vertrek. De
Immigratie gaat intussen met
deze 'schoonmaak- campagne'
door.

Studiefinanciering
voor tweehonderd
jongelui
ORANJESTAD — Ook dit

jaarzullen zon tweehonderd
jongelui gebruik maken van
de overheids- studiefinancie-
ring omhun studiein hetbui-
tenland voort te zetten.

De meerderheid van de stu-
denten gaatnaar Nederland om-
dat volgens hethuidige systeem
studeren in Nederland de over-
heid financieel voordeliger uit-
komt. Er zijn studenten bij die
liever in de Verenigde Staten
willen verder studeren, waar-
door besloten werd de studiefi-
nancieringookvoor deVerenig-
de Staten opente stellen.

APAR: hoopt
op meer leden
uit mediawereld

ORANJESTAD — Het be-
stuurvan de onlangs opgerichte
persvereniging 'Asociacion di
Prensa Arubano' (APAR) heeft
in zijn eerste vergadering, de
functies als volgt verdeeld: voor-
zitter Christina Lampe, vice-
voorzitter Toty Arends, secreta-
ris Ana Tromp, penningmeester
JubyNaar, commissarissen Ma-
ritza Maduro, Emile Kelkboom
en EithelKroon. Er werd onder
andere gesproken over de vie- "ring van de Dia di Prensa 1988.
Een beslissing hierover zal wor-
dengenomen in debestuurs- ver-
gaderingop13juliomhalfnegen
in de Nationale bibliotheek.

Het bestuur wil dat meer
persmensen zich als lid opgeven
door het lidmaatschaps- formu-
lier intevullen enin te dienenbjj
APAR-secretaris Ana Tromp, op
het Amigoe-kantoor, Nassau»?
traatllO.

Rode Kruis heeft
leden nodig

ORANJESTAD — Het Ro-
de Kruis Aruba is van plan
een kalamiteitsgroep op te
richten doch heeft hiervoor
wel dringend nieuwe leden
nodig.

Personen die alinhetbezitzijn
vaneenEHBO-diploma van cur-
sussen die inhotels of andere be-
drijvenworden gegeven,kunnen
zich zo opgeven. Ook personen
zonder EHBO-diploma kunnen
zich melden. Zijkunnen dan gra-
tis de EHBO-cursus volgen, i

Vrijdag8 juliom achtuur 's a*-
vonds wordt in het Rode Kruis-
gebouw aan de Fergusonstraat
uitgebreide informatie over de
plannen gegeven.

UNIEKE
VERZAMELING

Ming porselein en familie
Rose.
Een antiekverzamelaar weet
waar wij het over hebben.

LXVAntiek en
Curiosa N.V.
Rococo Plaza,
Tanki Leenden J

( ledereen is altijd Happy"1
met

Ipepsi]
Bestel bij Uwkruidenier
Victoria Bottling

Company

ORANJESTAD - Mr Roy
Wever(vierde vanrechts op defo-to), directeur van het departe-
mentvan JuridischeZaken, gaat
binnenkort in Washington de
functie vangevolmachtige minis-
ter bekleden voor de periode van
vier jaar.Deze nieuwe benoeming
bracht metzich mcc, dat op Juri-
dische Zaken afscheid moest
worden genomen van Wever, die
op defoto een afscheidsgeschenk
van het personeel in ontvangst
neemt.

ORANJESTAD - De Aru-
baanse softballselectie is
woensdag naarCuragaovertrok-
ken voordeelnameaanhetnegen-
deMiddenamerikaanseen Cari-
bische softball- kampioenschap
voor dames. Aruba komt in de
eerste wedstrijd al uit tegen Cv-

Bijde foto: deArubaanse da-
mes in hun 'Aruba-shirfmet als
sponsor Arends Construction,
samen metASB-bestuurslid
EdilioMartinus(rechts) enKarel
Arends.

5AMIGOE

Wega di Number
Aruba
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Op oliegebied: catastrofe voor deur

Ecuador: VAE schuld
van lage olieprijs

QUlTO—Volgens Ecuador
is de verlaging van de olie-
prijs op de internationale
markt het gevolg van het
optreden van de Verenigde
Arabische Emiraten (VAE).
Deze groep olielanden heeft
de productie- limietenvan de
OPEC naast zich neer gelegd.
Daarmee legt de VAE een
atoombom onder de Organi-
satie van olie- exporterende
landen (OPEC).

De lage olieprijzen worden
veroorzaakt door de "ongedisci-
plineerde" houding van de VAE
hoewel deze combinatie van lan-
den lid isvan de Opec. Zo merkte
minister Fernando Santos van
Energie en Mijnzaken op in een
gesprek met deEcuadoraanse tv.
Hij doelde daarbij op het besluit
van de VAE op eigen gelegen-
heid zijn productie- quotum te
verhogen. Volgens de Opec- af-
spraken van onlansg in Wenen
mag de VAE gemiddeld per dag
948.000 vaten olie boven de
grond halen. Men heeft dit quo-
tum nagenoeg verdubbeld tot
anderhalfmiljoen vaten perdag.

VERNIETIGEND
De bekendmaking over de

VAE- houding door het in olie-
kwesties gespecialiseerde
Middle East economie survey
heeft het effect van een atoom-
bom, aldus minister Santos.
Want een dergelijke mededeling
werktonmiddellijk door opde in-
ternationale olie- markt. Het
gaat uiteindelijk om een be-
langrijke olie- producent die lid

is van de Opec. 'Lo iets heeft een
vernietigend effect en lokt een
valvan deolieprijsuit. Aldus mi-
nisterSantos.

De afspraak moet gerespec-
teerd worden overeen productie-
limiet welkewerd bereikt op ba-
sisvan'onderling begrip van alle
landen die er aan deelnamen.
Kan een van de landen ditres-
pect niet opbrengen dankunnen
alle andere deelnemers aan de
afspraak tot de conclusie komen
datookzij vrij zijn te produceren
zoals men datnodig acht. Als de
discipline binnen de Opec wordt
verbroken, aldus de Ecuado-
raanse minister staan we dan
oog in oog met een echte cata-
strofe.

GEVOLGECUADOR
Voor Ecuador zijn de olie en

zijnexport debelangrijkste bron
van deviezen- inkomsten. In dit
verband maakte de minister op
dat op 1 juni de olie werd gele-
verd voor 14,19d011arper vat. Op
29junibedroeg deprijs 12,83dol-
lar. Bij het opstellen van de beg-
roting van Ecuador gingmen uit
vaneen gemiddeldeolieprijs van
zeventien dollarper vat. De dag-
productie van Quito ligt op
310.000 vaten. De lage olieprijs
plaatst het landvoorde zoveelste
economische en financiële te-
genvaller.

RAWALPINDI -Een Pakistaan-
se rechtbank heeft 5 Palestijnen ter
dood veroordeeld wegens de kaping
van een PanAm- Boeing in septem-
ber 86 waarbij 22 mensen gedood
werden

Econoom Chin: ontwikkelingshulp nog niet hervatten

Vakbondsleider Derby: Suriname
dupe voorkeursbeleid bauxiet nv’s

UTRECHT—De Surinaam-
se schatkist ziet als gevolg
van een voorkeurs- behande-
ling van debauxiet- industrie
bijna dehelft van mogelijk te
incasseren deviezen aan zijn
neus voorbijgaan. Zo stelt de
Surinaamsevakbonds- leider
Fred Derby vast.

De Surinaamseregering heeft
de twee belangrijkste bauxiet-
maatschappijen in het land,
ShellBilliton en Suralco een spe-
ciale wisselkoers toegestaan.
Het gevolg daarvan is dat de
schatkist nu bijna de helft min-
deraan buitenlandse valuta ont-
vangt dan in een normale situa-
tiehet gevalzouzijn geweest. De
leider van deC-47-vakbond Der-
by legde dit uit tegenover het
vakbonds- blad FNV- magazine.
In plaats van de gebruikelijke
1,80mogen debeide multinatio-
nalsmet ingangvan ditjaareen
koers van 3,10 Surinaamse gul-
den hanteren tegen één Neder-
landse gulden. De beide bedrij-
ven hadden eigenlijk gevraagd
om eenkoers van 5,33. De koers
op de zwarte markt is één tegen
zes.

De bauxiet- winning is goed
voor tachtigprocentvan de Suri-
naamse export. Volgens Derby
zal deze maatregel op de duur
uitlopen op een devaluatie van
de Surinaamse gulden. Dit is
overigens een maatregel welke
het Internationaal Monetair
Fonds en deWereldbank alheb-
ben bepleit. Mocht het zover-ko-
men dan zal Derby aan de bel
trekken met stakings- acties.
Suriname moet namelijk nage-
noeg alles uit hetbuitenland im-
porteren. Hetgevolgis dat debe-
volking voor hetzelfde bloesje
strakshet dubbele moetgaan be-
talen, aldus Derby.

Derby en zijn landgenoot G.
Chin, econoom, nu verbonden
aan de Vrije universiteit van
Amsterdam zijn het met elkaar
eens dat de regerings- periode
van het Militaire gezag desa-
streus is geweest voor de Suri-
naamse handels- balans. Na de
December- moorden in 1982
maakten de militairen alle bui-
tenlandse valuta op: een bedrag
van 425 miljoen gulden.

TEVEEL GEDRUKT
De binnenlandse uitgaven ste-

genvan 467 miljoenin 1980-het
jaarvan destaatsgreep -totruim
950 miljoen gulden. De militai-
ren dekten dezeverliezen doorde
geldpers langerte laten draaien.
In totaal is de afgelopen jaren
voor ongeveer anderhalfmiljard
gulden teveel aan bankbiljetten
gedrukt. Daardoor is een zwarte
geld- markt ontstaan die koer-
sen bereikt vanéén Nederlandse
gulden op zes Surinaamse gul-
dens.

Onder dezeomstandigheden is
het volgens Chin onverstandig
de toegezegde Nederlandse ont-
wikkelings- gelden tebetalen, zo
laat hij minister drs Piet Buk-
man weten diebinnenkort weer
naar Surinamereist. Volgens de
econoomChin hebben demilitai-
ren zich weliswaar teruggetrok-
ken in Fort Zeelandia maar zit-
ten alle sleutel- figuren van het

militaireregime Bouterse nogop
hun posten. De militairen die
naar verluidt buitenlandse
bank- rekeningen tot een totaal
van tachtig miljoenguldenbezit-
ten, trekken nog steeds aan de
touwtjes, volgens Chin.

TERUGDEINZEND
Hij heeft het idee dat Neder-

land terugdeinstvoor verder uit-
stel van betaling van de ontwik-
kelings- gelden. Nederland zou
bang zijn voor het Internatio-
naal gerechtshofin Den Haag te
worden gesleept wegenshet niet
nakomen van het oude verdrag
dat destijds tussen Nederland en
Suriname werd overeenge-
komen.

België: voor 72
miljoen dollar
coca gevonden

ANTWERPEN — De Bel-
gischepolitie en douane heb-
ben in negen dagen tijd voor
72 miljoen dollar aan cocaine
boven water gebracht.

Het spul werd gevonden aan
boord van schepen en in auto's .
Het begon met de aanhouding
van een Spanjaard. Uiteindelijk
werd opSchiphol bij Amsterdam
dezer dagen een Colombiaan
aangehouden die vermoedelijk
het hoofd van deze cocaine- ben-
de is. Tegelijk met hem werden
nogeen landgenoot eneen Cana-
deesaangehouden.

Vijftig-jarig huwelijksfeest van
prinses Juliana enprins Bernhard
Hogere opbrengst
Nationaal geschenk

DEN HAAG — De ein-
dopbrengst van het Natio-
naal geschenk ter gelegen-
heid van het vijftig- jarig
huwelijk van prinses Juliana
en prins Bernhard isruim 1.1
miljoen guldenhoger dan het
bedrag dat op 30 april vorig
jaar aan het prinselijk paar
werd aangeboden. Dit blijkt
uit het verslag van de
Stichting Gouden Huwelijk
Prinselijk paar over de actie
Nationaal geschenk.

De prinses en deprins kregen

tijdens de aubade ter gelegen-
heid van hun vijftigjarig huwe-
lijk ruim drie miljoen gulden.

Tussen 30 april 1987 en 31 de-
cemberkwam nog ruim een mil-
joenguldenbinnen. Uiteindelijk
was de netto opbrengst
4.l63.B9l,l3gulden.Dedoorhet
actiecomité gemaakte kosten
voor reclame en dergelijke be-
droegen ruim 98.000 gulden, zo
laat secretaris/penningmeester
W. Tensen in het verslag weten.

Dat er na 15 april nog zoveel
giften zijn binnengekomen is
volgens het verslag onder meer
een gevolg van het "na-ijlend ef-
fect" van het laatop gangkomen
van deacties, hetstimulerendef-
fect van depubliciteit over de ju-
bileum- viering op 30 april, de
plaatselijke collecties die eind
april werden gehouden en de
herberekening van de pennin-
gen- verkoop.

Bij de verdeling van de netto
opbrengstkreeg prinses Juliana
een cent meer dan prins
Bernhard: 2.082.945,57 gulden.
Prinses Juliana liet een groot
deelvan ditbedragten goedeko-
men aan belangen- organisatie
voor gehandicapten en ouderen.
Prins Bernhard gaf een groot
deel van zijn deel van het ge-
schenk aan natuur- bescher-
mings- projecten.

Op Aruba werd ruim vie-
rentwintig duizend gulden inge-
zameld, dat op een spaar reke-
ning werd gezet waardoor nu
reeds een bedragvan vijfentwin-
tig duizend gulden bijeen is ge-
bracht, aldus de voorzitter van
de commissie Gouden Paar op
Aruba, Jos van der Schoot.

WILLEMSTAD - Premier
MariaLiberia- Petersontving de
Surinaamse culturele groep,
Denku (afkorting voor volhou-
den, doorzettenen moedigzijn) te
Fort Amsterdam. Deze culturele

froep vertoeft op Curagao in ver-
and met enkele optredens. Tij-

densdezeontmoetingsprakLibe-
ria haar bewondering uit voor de
wijze waarop dezegroep Surina-
me vertegenwoordigt. Lasanti,
Granman (opperhoofd) van de
Aucaners en de Matuariërs,
sprak een dankwoord.

Op het eind van deze ontmoe-
tingzong degroep een lied waar-
in aan deHere werd gebeden om
Liberia in deze moeilijke tijden
bij te staan dooraanhaareen niet
aflatende stroom van kracht en
wijsheid te geven.

Vice-president Haagse rechtbank
Justitie moet criteria bekend
maken uitwijzen Surinamers

DEN HAAG — De vijfdui-
zend Surinamers die zonder
verblijfs- vergunning in de
periode tussen eind 1986 en
begin 88 in Nederland
mochten blijven (gedoogd
werden) wegens de slechte
Eolitieke situatie in hun land

ebben de raad gekregen in
Den Haageenkort geding aan
te spannen. Zij kunnen dan
verwijzen naar een tussen-
vonnis datin deHofstad is ge-
wezen.

Deze goede raad voor de ge-
doogde Surinamers is afkomstig
van de advocaat mr B. Angad
Gaur die de betrokken zaak be-
hartigde enzijn terzake deskun-
dige collega mrH. Achad Ali. Zo
meldde het ANP. De gedoogde
vrouw in kwestie eiste op ver-
schillende gronden een verbod
tot uitzetting.

De Haagse vice- president mr
B. Punt kwam toen met een tus-
sen- vonnis waarin hij van de

staat duidelijkheid vraagt over
de criteria waarmee de staats-
secretaris van Justitie de huidi-
ge situatie in Suriname beoor-
deelt en op basis waarvan zij
vaststelt of de vrouw wel terug
kan. Mr Punt zegt er alvast bij
geen genoegen te nemen met de
mededeling dat die criteria niet
bekend gemaakt kunnen wor-
denvanwege een eventuele stij-
ging van het aantal verzoeken
om toch in Nederland te mogen
blijven.

De uitzetting van de vrouw is
verboden tot dedagvanheteind-
vonnis. De behandelingvan de
zaak is aangehouden tot 26 au-
gustus. In de tussentijd moet de
staat met decriteriavoor dedag
komen. Volgens Angad Gaur be-
tekenthet tussenvonnis niet au-
tomatisch dat alle gedoogde Su-
rinamersnu tot dat eind- vonnis
in Nederland kunnen blijven,
maar er zijn er volgens hem ze-
ker die er wel voorlopig baat bij
hebben.

EIND EEUW
Een Ja- stem betekentvolgens

Leigh dat men tot aan het einde
van deze eeuw opgescheeptblijft
zitten met het huidige
staatshoofd. "Inclusief alle scha-
de welke dit betekent voor het
land", aldus de kritische gene-
raal. De strijdkrachten hebben

nu het land al vijftien jaar be-
stuurd. "We zijn hen dankbaar
voor het goedewatzij hebben ge-
daanen dat is heel wat. Maarwe
willen nuonszelfbesturen en on-
ze eigen mensen kiezen om ons
politiek gezagte demonstreren".
Zo stelde Leigh vast. We moeten
nietblijven leven in een land dat
bestuurd wordt zoals een com-
mandant eenregiment soldaten
bestuurt.

Rebelse voormalige luchtmacht-chef Chili

Pinochet verliest referendum
SANTIAGO — Het rebelse

vroegere junta- lid van Chili,
generaal Gustavo Leigh, is
van mening datpresident ge-
neraal Augusto Pinochet een
nederlaag tegemoet gaat bij
het eind dit jaarte houdenre-
ferendum over zijn eventuele
presidents- kandidatuur.
Leighvindt dathet tijd wordt
dathet leger terugkeert naar
dekazernes.

Generaal Leigh die indertijd
lid was van de militaire junta
van Chili als commandant van
de Chileense luchtmacht werd
uit deze juntagezet en werd van
zijn post ontheven in 1978omdat
hij zich onafhankelijk van de mi-
litaire leiding opstelde. Hij zei
desgevraagd dat hij niet gelooft
in een staatsgreeü. onderzijn lei-

dingeventueel. "Dat is ietsdat ik
me niet kan voorstellen", zo ver-
klaarde hij. Leigh was indertijd
een van de vier militaire leiders
dierebelleerden tegen president
dr Salvador Allende als gevolg
waarvan deze ten val werd ge-
bracht en de dood werd inge-
jaagd. In een gesprek met het
blad Hoy onthulde hij dathij bij
hetreferendum laterditjaarNee
zal stemmen.

HARDE KLAP
Pratend over het referendum

in november merkte de voorma-
lige luchtmacht- commandant
op dat "generaal Pinochet een
harde klap gaat krijgen" bij de
volksraad- pleging, wanneer hij
zich als enige kandidaat stelt
voor hetpresidentschap, daartoe
voorgedragen door de militaire
en politie- chefs. Wanneer Pino-
chet hun kandidaat is dankrij-

fen zij te maken met een in el-
aar stortende ruine, zo voor-

spelt Leigh.

Wanneer Chili terugkeert
naar de democratie zal over de
kwestie van de mensenrechten

moeten worden onderhandeld.
Dit moet men terdege bestude-
ren en daarbij profijt trekken
van de ervaring elders, zo stelt
hij vast. Men zal moeten beslui-
ten wie men gaat vervolgen en
wie men metrust zal laten. Men
moet voorkomen dat het leger
het gevoel krijgt dat men ver-
volgd wordt. Maar de burgers
mogen zich ook niet bedrogen
voelen in deze kwestie. Men
moet daarvoor echt aan tafel
gaan zitten, zo meentLeigh.

ACHTERVOLGING
Daarna werd een achtervol-

gingingezet watuiteidelijk leid-
de tot een tweede confrontatie
met deze guerrilla- kolonel.
Daarbij vielen aan de kant van
deguerrilladrie doden terwijl er
bij het leger twee gewondenvie-

len. Na deze actie werd wapen-
tuig gevonden evenals explosief
materiaalen andere subversievezaken.

De volgende dag werd een mi-litaire truck overvallen welke
versetroepen naar de stadTingo
Maria bracht ter aflossing. Bijdeze overval waren "aanzienlijk
veel" guerrilla-strijders betrok-ken, die granaten gebruikten.
Bij deze actie kwamen dertien
militairen om, onder wie twee
luitenanten. Het communique
meldde niet onder wat voor
omstandigheden de andere vijf-
tien guerrilla- strijders zijn om-
gekomen. t

Brandstoffen elf
procent duurder

MONTEVIDEO — Derege-
ring van Uruguay heeft zijn
zegen gegevenaaneenverho-
ging van de brandstof- prij-
zen met elfprocent.

Na deze verhogingkost één li-
ter super benzine 240 pesos ofte-
wel 67 dollar- cent. Eén liter ke-
rosine kost voortaan 127 pesos
oftewel 36 dollar-cent. Kerosine
is een veel gebruiktebrandstof
in de eenvoudige huishoudens.
Deregering past elkevier maan-
den de brandstof- prijzen aan.
Deze aanpassing heeft te maken
met de schommelingenvan de
olieprijzen en met die van de
dollar.

Bij bomaanslag 93 gewonden

Strijd leger-guerrilla
in Peru kost 31 doden

LIMA — Bij botsingen tus-
sen het legeren deguerrilla in
Peru zijn zeker 31 doden ge-
vallen. Bij een aanslagop een
feest- gelegenheid in de stad
Ayacucho zijn 93 mensen ge-
wond geraakt onder wie veel
militairen.

Inhetberglandin hetzuidwes-
ten inPeru en in hetwouden- ge-
bied in het centrale deel van het
land kwamen bij gewapende ac-
ties achttien strijders van de
SenderoLuminoso- guerrillaom
het leven en dertien militairen,
met onder hen twee officieren.
De PR- afdeling van het leger
maakte bekend dateen militaire
patrouille te maken kreeg met
een "kolonne subversieven" in
de provincie Huanta, welke ligt
inhet departementAyacucho op
375 kilometer ten zuidoosten
van Lima.

BOM BIJ FEEST
In een zaal waar een feest ge-

houden werd in de stad Ayacu-
cho ontplofte eenbom waarbij 93
gewonden vielen, onder wie
veertig soldaten. Volgens het of-
ficiële bericht vielen er geen
zwaargewonden. Er werden
naar aanleiding van deze aan-
slag veertig arrestatiesverricht.
De meeste gewondenvielen door
glas- scherven omdat toen de
bom ontplofte erveel flessen bier
aan gingen.

Managua
bestand
verlengd

MANAGUA — President
Daniel Ortega heeft donder-
dag eenzijdig het voorlopige
bestand met de contra's over
een staakt het vuren ver-
lengd.

Hetbestand datop 1 april van
kracht werd en daarna al dan
niet stilzwijgend werd verlengd
zou in devoorbijenachtzijn afge-
lopen. Ortega heeft de contra's
een nieuwe overleg- ronde voor-
gesteld over een definitief be-
stand. Die ronde zou dan van 26»
tot 29 juligehouden moeten wor-
den. Het overleg over een derge-
lijk bestand liep een paarweken
geleden volkomen vast. Ortega
deedzijnvorstellenbij terugkeer
van zijn eerste officiële bezoek
aan Cuba. De Nicaraguaanse
president had voor zijn toezeg-
ging een bijeenkomst gekozen
van twaalfhonderd officieren
van het Sandinistische leger.

Protest Nicaragua
bij VS voor hinderlaagvanguerrilla

MANAGUA — De Nicara-
guaanseregering heeftbij het
ministerie van Buitenlandse
zakeninWashingtoneen pro
test- nota ingediend wegens
de hinderlaag welke de
contra'shebben gelegdalsge-
volg waarvan twaalfmensen
om het leven zijn gekomen in
Nicaragua.

De nota was ondertekend door
waarnemend minister van Bui-
tenlandse zakenVictorHugoTi-
noco. In het schrijven wordt ook
meldinggemaakt van deontvoe-
ring vantwaalfmensen eind juni
indezelfde provincie als waar de
hinderlaag was gelegd: Chonta-
les. Hetblijkt duidelijk, aldus de
nota, dat het bezoek van minis-
ter George Shultz aan Midden
Amerika onlangs devijandelijk-
heden heeft doen oplaaien. Het
doel er van wasblijkbaar deher-
vatting van offensieve operaties
aan te moedigen. Tijdens zijn
rondreis heeft Shultz geen be-
zoek gebracht aan Nicaragua.

WILLEMSTAD - Ter gele-
genheid van de viering van 178
jaaronafhankelijkheid van de
Venezolaanse republiek brengt
hetfregat 'AlmiranteLuis Brion'
momenteel een bezoek aan Cura-
gao.Aan boordbevinden zich on-
derandere de Venezolaanse am-
bassadeur voor het Caribisch ge-
bied, Francois Moanack, en chef
de mission contra-almirante
H.G. Pacheco Moreno.

Zij maakten, vergezeld van de
commandantvanhetschip, capi-
tan de Navlo O, Morales
Martinez, hun opwachting bij
waarnemend gouverneur mrEl-
mertJoubert.

Foto: vlnr dechef de mission,
de ambassadeur, de waarne-
mendgouverneuren decomman-
dant.
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Volhouden, doorzetten, moedig zijn

Almirante Luis Brion



MAASSEN STERK IN BONIFICATIE-SPRINT
HennyKuiper: ”Dit is mijn laatste toef”

Da Silva ontsnapt in laatste kilometer en wint
EVREUX —Acacio da Silva heeft gisteren devierde etappe

van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Portugees, ont-
snapte in de laatstekilometer van derit over 158kilometer van
Le Mans naarEvreux, maarhadop destreep nogeen minimale
voorsprong opStevenRooks. ScanKelly werd derde.Teunvan
Vliet behield de eerste plaats in het algemeen klassement en
daarmee dus ook de gele trui. De Nederlandse ploeg van
PanasoniePost bleefook na dezeetappe aan kop in het alge-
meen ploegen-klassement.

Bij deoverwinningvanAcacio
da Silva ging in verschillende
landen gejuich op. In Portugal,
waar hij geboren is, in Lux-
emburg, waar hij opgroeide, in
Zwitserland, waar hij woont en
in Spanje, waar zijn sponsor ze-
telt.

De 27- jarigeDa Silva is een
van decompleetste beroeps-ren-
ners. Hij kan redelijk tijdrijden,
behoorlijk klimmen en uitste-
kend sprinten. Zijn enige beper-
king is zijn onregelmatigheid.
Da Silvawist dan ook niet tesla-
gen als kopman. Hij vond intus-
senzijnweg alseminentehelper
van de ler Scan Kelly. Op zijn
hoogtij- dagen grijpt hij dekans
totuitbreiding van zijneigen er-
elijst.

...De Amerikaan Andy
Hampsten kwam nog niet aanbod in de Tour...

VIERDEETAPPE
In Le Mans startten 197ren-

ners voor devierde etappevan de
Ronde van Frankrijk over 158

kilometer naar Evreux. Harde
wind schuin in derug, afen toe
enkeleregendruppels.

De eerste bonificatie sprint op
33 kilometer koers leverde de
BelgEddy Planckeart zes secon-
den op. Adri van derPoel pakte
ervier. Dedagelijkse44-kilome-
ter premie werd gewonnen door
Casado, die samen met Corni-liet, Maassen en Giuliani een
kopgroepje vormde.

Bij de tweede bonificatie-
sprint verdeelden de koplopers
deseconden overMaassen,Casa-
doen Giuliani. Dat wasrond ki-
lometer 57. Bij de doorkomst op
68kilometer moestCasado van-
wegeeen lekke band afhaken en
gingen de drie overigen verder
op kop, waarbij rond de 102- de
kilometer een maximale voor-

sprong van één minuuten 15 se-
conden op het peloton werd be-reikt.

De Nederlander Maassenpak-
te in drie van devijfbonificatie-
sprinten de meeste seconden
meeenbracht alduszijntotaal op
30. In devijfde en laatste tussen-
sprint opongeveer 153kilometer
koers was Cornillet even iets
sneller maar het gevolg van de
uitputtings slagen de slechte sa-
menwerking van de drie
vluchters had tot gevolg dat het
peloton nog geentwee kilometer
verder (155 km) het drietal in-
haalde en opslokte.

Op ongeveer één kilometer
voor deeindstreepontsnapten de
Portugees Da Silva en de
FransmanAbadie en kon Da Sil-
va de ontsnappingomzetten in
een etappe- overwinning. De
Fransman werd nog voor de fi-nish gepasseerd door zes andere
renners waaronder de kopman
van de etappe- winnaar, Scan
Kelly. Kelly zag de Nederlander
Rooks voor zich, als tweede fi-
nishen.

Teun van Vliet zag zijn gele
trui niet in gevaar komen en
start de vijfde etappe met een
voorsprong van 18 seconden op
nummer twee in het algemeen
klassement, Eric Vanderaerde.

Janwé schaak-jeugd
op de goede weg

WILLEMSTAD — Het
schaak- kampioenschap van de
schaak- vereniging Janwé werd
afgelopen zaterdag voortgezet
met de partij tussen Shastri
Moesker en Peter Pilgrim. Na
twintig zetten bood Pilgrim,
Moeskerremise aan diehet voor-
stel accepteerde, gezien de gerin-
ge winstkansen.

De overige duels werden uit-
gsteld vanwege deelname van
een vijftal schakers aan het
Emanuel Schob- toernooi te
Plantersrust. Daar bewees Ru-
rik Capella zijnkunnen met een
gedeelde derdeplaats.

De spelers namen met name
deel aan dittoernooi om zich al-
dus voor te bereiden op het Ca-
ribbean Junior Chess- Team
Championship datvan 20 tot 27
juligehoudenwordt in Trinidad.
Het team van Janwé zal onder
leiding van Louis Alvin Smith
deelnemen aan dit toernooi. De
delegatiezal verder bestaan uit:
Ludmilla Garmers, Sonali Car-
dose, Peter Pilgrim, Sherman
Maduro,Robert Moron enRurik
Capella.

Laatstgenoemde zal in de
maand augustus tevens mee-
doen aan het 15e internationale
ECI jeigd- schaak- toernooi dat
in Nederland wordt gehouden.
Aan dittoernooi nemen jaarlijks
desterkstejeugdspelersvan Eu-
ropa en deVS deel.

0-0-0-0-0
HAMBURG — (Voetbal) De

Poolse international Miroslav
Okonski voetbalt komend sei-
zoen bij de Griekse club AEK
Athene. De 29- jarige midden-
velder, die 27 interlands achter
zijnnaam heeftstaan, speelde de
laatste twee seizoenen voor de
Bundesliga- vereniging Ham-
burger SV. Met deovergang van
Okonski is een bedrag van onge-
veer één miljoen gemoeid.

NEW YORK -De uitslagen
van de woensdag gespeelde wed-
strijden in dehoogste klasse van
de Amerikaanse baseball- com-
petitie zijn: HENNIEKUIPER

Vier hechtingen in zijnlinkerel-leboog, bandages om beide kni-
eën en zijn hele lijfvol pleisters.
HennieKuiper trokheel watbe-
kijks bij de start van de vierde
etappe. Hij hadkleine oogjesvan
gebrek aan slaap maar blaakte

vanstrijdlust.
"Als jegewondbent,kun jebe-

ter doorfietsen. Dat is goed voor
de circulatie", filosofeerde Kui-
Ser. Hij verbeet depijn, rouleer-

e langachterdekopgroep in hetpeloton enwaagde inde slotkilo-
meters zo waar eenontsnapping
in het gezelschapvan deZwitser
Achermann. Het duokreeg geen
kans.

"Misschien doet er zich toch
eentje voor", hoopte Kuiper in
antwoord opdevraagofeen start
in deTourdeFrance voorhem op
bijna 40- jarige leeftijd nog wel
zin heeft. "Dit is beslist mijn
laatste Tour. Zekerweten, alzal
ik ook volgend jaareen licentie
bestellen. Waarom nogeen keer
de Tour? Ja, ach. Waarom gaat
een bergbeklimmer voor de zo-
veelste keer deberg op."

Vanaf 1975 was Hennie Kui-
per tien jaar lang een grootheid
in de Tour. Hij eindigde twee
keer als tweede. Li 1977 achter
Bernard Thevenet, in 1980
achter Zoetemelk. Tactisch
blonk hij niet uit. Toch had hy
veel supporters, omdat hij nooit
te beroerd waszichkeihard in de
strijd te werpen. Datkwam hem
ookmeermalen opvalpartijenen
gebroken ledematen te staan.
Kuiper gafniet op, ookniet toen
de organisatie (1986) en zijn
ploegleider Swerts (1987) hem
niet in het Tour- peloton
wensten. Kuiper wilde zichopal
die personenrevancheren door
in 1988 een goede, laatste, Tour
te rijden.

Het scheelde niet veel of hij
kwam weer niet aan start. In de

Ronde van Vlaanderen liep hij
een irritatie aan hetscrotum op,
waarvoor twee operaties nood-
zakelijkwaren. Kuiper was pre-
ciesoptijdhersteldom inNantes
de presentie- lijst te tekenen,
maar de Tour was nog niet be-
gonnen of bij leek er bijna uit te
vallen. De grote valpartij vlak
voorLeMansliepgoedaf. 'Ikben
er nog",riep deaangeschotenve-
teraan. "Enzal dat latenmerken
ook."

AmericanLeague:
Cleveland Indians - Oakland
Athletics8-6,Detroit Tigers - Se-
attle Mariners 7-6, Minnesota
Twins- BostonRed Sox 8-1,Cali-
fornia Angels - Toronto Blue
Jays 5-4, Chicago White Sox -Baltimore Orioles 4-1, Milwau-
kee Brewers - Kansas City Roy-
als 4-2, Texas Rangers - New
York Yankees 4-2.

National League:
SanFrancisco Giants - Chicago
Cubs 2-0, New York Mets - Cin-
cinnatiReds 5-4,Atlanta Braves- Philadelphia Phillies 3-2,
Montreal Expos - Houston
Astros 4-2, Los Angeles Dodgers
- SaintLouis Cardinals 7-3.

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandagt/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktes en -trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klfls sc)
20.00 uur GrootKwartier Stars/AGT-CPS
vs Sorpresa - Sentro Deportivo Kórsou.

SOFTBALL
(9e Centraalamerikaans en Caribisch
damestoernooi)
20.00 uur openingsceremonie;
21.00 uur Ned. Antillen vs Aruba - Curacao
Little League Ballpark teSuffisant.

NEDERLANDERS
Wat de Nederlanders betreftdeed Elly van Hulst het voort-reffelijk door tweede te wordenop de3000 meter, deafstand, diehaar tijdens dewereldtitel- strijdvan vorig jaarin Rome dezesdeplaatsen tevens een beschermde

status naar Seoul opleverde. In

een felle eindsprint met deRoe-
meense JuliaBesliu en deCana-
dese Lynn Williams kwam Van
Hulst op8.44,08 uit, slechts een-
tiende seconde achterBesliu.
HetNederlandsrecord staat met
8.42,57 ophaar naam.

Christien Toonstra fungeerde
in debeginfase als haas, net als
Desiree deLeeuw op de 1500me-
ter. Van Hulst had tweeronden
voor het einde resoluut de lei-
ding genomen,maar kon die po-
sitie net niet tot de finish
vasthouden.

Nelli Cooman probeerde op-
nieuw tevergeefs te voldoen aan
de limiet van het NOC voor Se-
oul, dievoor de 100 meter- dames
op 11,10 seconden is bepaald. Ze
werd met een rugwind van 0,9
meter per seconde tweede in
11,24seconden.DeRotterdamse
moest ruim toegeven aan de
Oost- Duitse Heike Drechsler,
die 10,96 seconden liet af-

drukken.
Vooral opde laatstedertig me-

ter kwam Drechsler sterk naar
voren. Cooman kon nog juist de
Bulgaarse Nuneva (11,28)
achter zich laten. "Ik had een
betere tijdverwacht,want ikhad
me heel goed voorbereid", zei
Cooman later. "Het wordt wel
steedsmoeilijkeromdielimiette
halen. De moedbeginteenbeetje
in my'nschoenente zakken lang-
zamerhand. Hopelijk houdt het
NOC er rekening mee, dat ik
vandaag iemand alsNuneva heb
verslagen."

Hans Koeleman kwam na een
moedig gelopen begin in het
laatsteKwart van de3000 meter
steeple- chase duidelijk adem te
kort. Hij werd achtstein 8.26,54.
Dat wasruim boven deNOC- li-
miet van 8.21,00. Het nationale
record , dat sedert 4 augustus
1985opzijnnaamstaatbedraagt
8.18,02.

SOCCER MOET FOOTBALL ’VERDRIJVEN’
Brazilië en Marokko doorFIFA gepasseerd
Wereldkampioenschap voetbal
1994 in Verenigde Staten
ZURICH — De eindronde

van het wereld- kampi-
oenschap voetbal 1994 zal in
de Verenigde Staten worden
gehouden. Het dagelijks be-
stuur van de FIFA heeft
maandag tijdens zijn ver-
gadering in Zurich beslotendekandidatuur van de Vere-
nigde Staten te aanvaarden.
Ook Brazilië en Marokkohadden zich aangemeld voor
de eindronde van het toer-
nooi. De laatste fase van het
wereld- kampioenschap van
1990 wordt, zoals bekend, ge-
houden in Italië.

De 21 leden vanhetFIFA- be-
stuurzijn overtuigd door devoor-
dracht van de Amerikanen, die
vooral commercieel een aan-
trekkelijk bod in petto hadden.
De Amerikaanse organisatoren
hebben deFIFA dezekerheid ge-
boden dattalrijke wereldfirma's
hun steun aan de organisatie
van het toernooi in het voetbal-

ontwikkelingsland hebben toe-
gezegd.

Tijdens de laatste ge-
spreksronde, werden ook verte-
genwoordigers van Brazilië en
Marokko gehoord door het be-
stuur van de wereld voetbal-
bond. De FIFA gaf uiteindelijk
aan deAmerikanen dekeuze om
dertien steden tevinden waar de
wedstrijden plaats zullen vin-
den.Het Amerikaanse organisa-
tie- comité had een onder-
zoekscommissievan deFIFA tij-
dens zijnrondreis door Amerika
een selectie uitzeventien steden
aangeboden.

Hettoewijzen vandeorganisa-
tie aan de Verenigde Staten be-
tekende een nederlaag voor de
derde wereldlanden. De rijkste
kandidaat kreeg immers zijnzin,
nummer twee (Marokko) werd
tweede, het armste land (Brazi-
lië)kreeg slechts twee stemmen
en werd kansloos bij de laatste

stemming.
Toch was er in Marokko, dat

tijdens de laatste wereldtitel-
strijd goed voetbalde en door
latere finalist West- Duitsland
(1-0) uit de laatste acht gehou-
den werd, naast teleurstelling
ook hoop.

"Wij nemen de beslissing van
deFIFA sportiefop", verklaarde
voorzitter Driss Bamous van de
Marokkaanse voetbalbond. Hij
sprak van een halve overwin-
ningvoor zijnland. Marokkowas
immers niet afgegaan, kreeg

maar drie stemmen minder dan
deVerenigde Staten. "Datresul-
taat is veelbelovend voor de toe-
komst", aldus minister van
Sport, Abdelattif Semlali. "Zes-
tigjaar is het toernooi doorZuid-
Amerika en Europa georgani-
seerd.Wij hebbengoedehoop dat
wij diereeks in detoekomst kun-
nen doorbreken." De Marok-
kaanse delegatie voegde daar-
aan toe dat de geplande bouw
vannegen stadionsvoor hettoer-
nooi gewoon doorgaat. Met het
oog op detoekomst.

Stand in de Tour
WILLEMSTAD — De uit-

slagvan devierde etappe van
deRonde van Frankrijk is:

l.DaSilva(Por)lsBkmin3
uur, 25 min en 14 seconden
(gemiddelde snelheid: 46,2
knrii). 2.Rooks (Ned) 3.Kelly
(ler) 4. De Wilde (Bel) 5.
Planckaert (Bel) 6. Hermans
(Ned) 7. Vanderbrande (Bel)
8. Abadie (Fra) 9. Gaston
(Fra) 10. Vanderaerde (Bel)
11.Elliott (GBr) 12. Van Pop-
pel (Ned) 13. Dominguez
(Spa) 14.Haex (Bel) 15.Kiefel(VS) allen dezelfde tijd alsDaSilva.

Het Dagploegen- klasse-
ment:

1. Hitachi/De Kimpe
10.15.42 2. PDMGisbers 3.
Kas/Rumeau 4.
Peugeot/Legeay 5.
Weinmann/Kochli 6. Seven
Eleven/Neel 10.
Panasonic/Post 13.
Superconfex/Raas allen de-
zelfde tijd als DeKimpe.

Het algemeen klassement
ziet er na de vierde etappe als
volgt uit:

1. Van Vliet (Ned) 11 uur,
29 minutenen 13 seconden 2.
Vanderaerden (Bel) op 18 se-
conden 3. Lubberding (Ned)
op 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) op 46 sec 11. Cornillet
(Fra) 12.Zadrobilek (Oos) 13.
Ruttimann (Zwi) 14. Winter-
berg (Zwi) 15. Leclerq (Fra)
allen dezelfde tijd als Vichot.

Het algemeen ploegen-
klassement is na de vierde
dag:

1. PanasonioPost 34.28.45
2. WeinmanrvKochli op 1.04
3. HitachiDeKimpe op 1.484.
Peugeot/Legeay zt 5.
BH/Domiguez op 2.45 6.
Superconfexßaas op 3.03.

Hetpuntenklassement:
1. Planckaert (Bel) 86 2.

Vanderaerden(Bel) 743.Kel-ly (ler) 68 4. Hermans (Ned)
655. DeWilde (Bel) 62 6. Van
Poppel (Ned) 49 7. Van der
Poel (Ned) 43.

Bergklassement:
1. Cornillet (Fra) 9 2. Ver-

hoeven (Ned), Abadie (Fra) en
Giuliani(Ita) allen 4.
Klassement tussensprints:

1. Maassen (Ned) 30 2. Van
Vliet (Ned) en Planckaert
(Bel) 22.4.Lillholt (Den) 185.Lammerts (Ned) 14.

ATLETIEK-GALA IN STOCKHOLM: NIETS BIJZONDERS
AfrikaanKoech snel in de steeple-chase

Nelly Cooman nog geen limiet voor Seoul
STOCKHOLM — Hetachtste atletiekgala in dereeks,tellend voor de Grand Prix, heeft dinsdagavond in eenuitverkocht stadion van Stockholm (23.000 toeschou-wers) twee beste wereldseizoen prestaties opgeleverd.DeKenyaan PeterKoech liep de 3000meter steeple cha-

se m8.15,72minuten en deonbekende lerJohnDoherty
wasmetl3.l7,l4minutensnelleropdevijfkilometerdan
iemandvoor hem dit seizoen.

Tijdens het internationale at-letiekgalaheeft de30-jarigeKe-nyaan Peter Koech de3000 me-ter hindernisloop gewonnen inde beste wereldseizoens- presta-tie van 8.15,72. De FransmanRaymond Pannierwas tot nutoedit jaarhet snelst met 8.16,01.Koech versloeg in de eindsprint
zijn landgenoot Patrick Sang,die 8.16,07 liet afdrukken. Vijflopers bleven binnen de grensvan 8 minuten entwintig secon-den.Er waren in het olympischstadion van de Zweedse hoofd-stad 23.000 atletiëkliefhebbers.

HANKULKER
Han Kulker, die alpotentieel

kandidaat is voor de Olymische
Spelen en alleen vormbehoud
moet tonen, werd vierde in een
uitstekend veld op de 1500 me-
ter. Hij noteerde èen tijd van
3.37,77en bleef2,7secondenver-
wijderd van het nationale- re-

cord, datsinds23 augustus 1985
op naam staat van Rob Drup-
Eers. Winnaar werd de Marok-aan SaidAouita in 3.35,70.Honderd meter voor de finishging de Olympisch kampioenvandevijfkilometer deKenyaanKip Cheruiyot voorbij. Dezekwam tot 3.36,36. De derdeplaats was voor de Amerikaan
SydneyMaree, die3.37,08 afliet
drukken."InSeoulwil ik de 1500
meter en ook de800meter lopen,
Ik héb nieuwe uitdagingen no-
dig",zei de27-jarigeMarokkaan
na afloop.

UITSLAGEN:
Dames:
100 meter: 1. Drechsler (ODD

10,96 sec,2. Cooman(Ned) 11,24
sec,3. Nuneva (Bui) 11,28 sec.

200 meter: 1. Dunn (GBr>
22,79sec.

800 meter: 1. Quirot (GBr)
1.59,85 sec 2. Wachtel (ODD
2.01,14

1500 meter: 1. Murray (GBr)
4.06,34 2. Constantin (Roe)
4.09,42.

110 meter horden: 1. Oschke-
nat(ODD 12,69sec. 2. Elloy(Fra)
13,013.Heggli (Zwi) 13,14.

Verspringen: 1. Boegmann
(Aus) 6,83 meter.

Speerwerpen: 1. Felke (ODD
71,60meter 2. Lillak (Fin) 67,64

Heren:
100 meter 1.Imoh(Nig) 10,25

sec.
400meter: 1.Hernandez(Cub)

45,28 sec. 2. Egbunike (Nig)
45,72 3. Carlowitz (ODD 45,78.

800 meter: 1. McKean (GBr)
1.45,64 2. Braun (WDI) 1.46,50

1500 meter: 1. Aouita (Mar)
3.35,70 2. Cheruiyot (Ken)
3.36,36 3. Maree (VS) 3.37,08

400 meter horden: 1. Dia Ba
(Sen) 48,87 sec 2. Graham(Jam)
49,09 3. Henderson (VS) 49,22

3000 meter hindernis: 1.
Koech (Ken) 8.15,72 min 2. Sang
(Ken) 8.16,07 3. Rowland (GBr)
8.16,34

5000 meter: 1. Doherty (ler)
13.17,14 min 2. Barrios (Mcx)
13.17,82 3. Baumann (WDI)
13.18,43

Hoogspringen: 1. Mogenburg
(WDI) 2,33 meter 2. Sotomayor
(Cub) 2,33 3. Ruffini (Tsj) 2,33

Kogelstoten: 1. Timmermann
(ODD 21,48meter

Speerwerpen: 1.Vilhjalmsson
(Usl) 83,44 meter 2. Hill (GBr)
81,30

Hinkstapspringen: 1. Lopez
(Cub) 17,00meter 2. Betancourt
(Cub) 16,75

Discuswerpen: 1. Delis (Cub)
65,72 meter 2. Fernholm (Zwe)
64,423. Hjeltnes (Noo) 62,82
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...ongetwijfeld is het auditorium een van de mooistezalen van hetITC. De zaal is zeer luxe inge-
richt envoorzien van de allernieuwsteapparatuur om aan alle wensen van deklanten te voldoen.
Bovendien kan er vanuit aansluitende ruimtes tegelijkertijd in drie talen simultaan vertaald
worden...

...in de enorme expositiehal kunnen meerdere voetbal-wedstrijden tegelijkertijd plaatsvinden.Deze hal van enorme afmetingen, kan volledig bekleed worden en omgebouwd worden naar dewensen van deklant... i

...de overhandiging van desleutelsvan hetITCvanEduardoHalabiaanpresident- commissaris
Lionel Capriles. De sleutels gingen gistermiddag van hand tot hand alvorens in het bezit van
directeur JohnSellersvan hetITC te komen...

...vanachter deze balie zullen in detoekomstreceptionisten deklanten wegwijs moeten maken...

...dehoofdingangvanhetlTC. Vanuit deruime lobbykomtmen in vergaderzalen, hetauditorium,kantoren en degroteexpositiehal...

...het International Trade Center meteen fraaie opgang naar de lobby. De spiegelende ruiten die
gebruikt zijn, geven het moderne gebouwook van buiten klasse... ...een blik op dehal, het centrum van hetITC...

International Trade Center Curacao
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Nieuw kantoor van Antilliaanse en
Arubaanse organisaties in Den Haag

DEN HAAG— Onlangs werd
het nieuwekantoorvan deFede-
ratie voor Antilliaanse en Aru-
baanse Organisaties, ANTAR,
feestelijk geopend door J. Ver-
duyn Lunel, wethouder JRS,
Cultuur en Media van de ge-
meente 's-Gravenhage. Ook de
nieuwe gevolmachtigde minis-
tervan de Nederlandse Antillen,
Edsel A.V. (Papi) Jesurun, zijn
echtgenote en het hoofd van de
afdeling Culturele Zaken van
het kabinet, Ronnie Martina,
waren aanwezig.

Namens de gevolmachtigde
ministervan Aruba was er Jim-
my Oduber. In zijn rede schetste
Jesurunhoe in deafgelopen drie
decenniahet aantal Antillianen
en Arubanen van enkele duizen-
den naar bijna vijftigduizend
steeg.

In het culturele programma
traden opeen folkloristischekin-
derdansgroep uitDen Haag, het
duo Los Mayas en Alma Latina
(harp, gitaarenzang). Drs Jorge
Labadie Solano droeg uit eigen
werk drie gedichten voor. De
pastoor van Antillianen en Aru-

banen in Den Haag en Rotter-
damn, pater Adriano van Die-
men, sprak enkele woorden en
bood een geschenk aan in de
vorm van een schilderij met de
afbeelding van een bloeiende
flamboyan- boom.

Wethouder Verduyn Lunel
bood namens de gemeente een
door een Antilliaanse of Aru-
baansekunstenaar tevervaardi-
gen kunstwerk aan ter waarde
van 3500 gulden.

Het pand van ANTAR ligt in
het hartje van Den Haagaan de
Prinsengracht 10.

”Politieke actie”
Woning Haitiaanse
socioloog geplunderd
in Port au Prince

PORT AU PRINCE — De
woningvan deHaitiaanse so-
cioloog Laennec Hurbon in
de Haitiaanse hoofdstad is
helemaal geplunderd. Dit ge-
beurde volgens hem om poli-
tiekeredenen.

Hurbon is verbonden aan het
centrum voor wetenschappelijk
onderzoek van Parijs waarvan
hij de leiding heeft bij het onder-
zoekingswerk. Vier mannen die
helemaal in het zwart waren ge-
kleed en voorzien waren van
UZI- mitrailleurs drongen met
geweld zijn woning binnen rond
twee uur 's nachts. Hij is auteur
vanwerken welke handelenover
de Vudu en over de Haitiaanse
cultuur.

Het is het tweede incident in
Port au Prince dat naar buiten
doordrongsindspresident Leslie
Manigat verdreven is. Hetande-
re incident was een schietpartij
bij de woning van een rechter
van het hof van beroep, Ely Le-
gagneur.

OHRA groeit, maar
winst blijft achter

DEN HAAG— OHRA- ver-
zekerings- bedrijven groeit
door, maar het bedrijfsresul-
taatneemtaf.Vorig jaarsteeg
het aantal polissen met 11,7
procenttotsll.334,terwnlhet
premie-inkomen van net be-
drijfmet 11,5 procent toenam
tot 50,1 miljoen gulden. De
winst liep echter terug van
27.9 miljoen tot 17,3 mujoen
gulden.

In drie van de vier sectoren
waar OHRA actiefis, ziektekos-
ten-, schade- en levensverzeke-
ring, was hetresultaat over 1987
negatief,alleen depensioen- ver-
zekering gaf een positief resul-
taat. Samen met de rente-
opbrengstenkwam OHRA zo tot
de genoemde 17,3 miljoen gul-
denwinst.

In desector ziektekosten steeg
het premier-inkomen met 2,7
procent tot 388 miljoen gulden,
maar hetresultaat sloeg om van
2,8 miljoen positief in 1986 tot
3,2 miljoennegatiefin 1987.

Het verlies bij de schadever-
zekering verminderde van 3,8
miljoen in 1986 tot 1,3 miljoen
gulden. Dat kwam vooral door
een beterresultaat in de motor-

rijtuigen- branche. Het premie-
inkomen steegbij de schadever-
zekering met 34,4 procent tot
54,5 miljoen gulden.

Het aantalpolissen in de sec-
tor levensverzekeringen steeg
met 23,1 procent tot 22.496, ter-wijl het premie-inkomen met
115,6 procent groeide tot 47,3
miljoen gulden. Hetresultaat in
deze sector verslechterde niette-
min van 0,2 miljoen positief in
1986 tot 0,9 negatiefvorig jaar.In de sector pensioenen steeg
het aantal deelnemers mettwee
procent tot 19.132, terwijl hetpremie-inkomen met 19,3 pro-
cent toenamtot 11,2 miljoengul-den.Bij depensioenendaalde hetresultaat met 15,7 procent tot14,1 miljoen gulden.

Toeriste verrast
WILLEMSTAD-Ineenhotelop Otrobanda drong een man dek^me^ r,v?n een31" Jarigetoeriste(R.N) binnen. Kennelijk metminder nette bedoelingen, wanttoen de vrouw alarm 'sloeg

vluchtte deman uitdekamer. Depolitie stelteen onderzoek in.

Zesde boek van Lasana Sekou
Verrassende presentatie
van Nativity-gedicht

PHILIPSBURG — Zeer ve-
len toonden zaterdagavond
belangstelling, toen de Sint
Maartense dichterLasana M.
Sekouin dePhilipsburg Jubi-
leeLibraryzijn zesde boek in-
troduceerde.

Het eerste gedeelte van het
boek bestaatuiteen langgedicht
"Nativity" dat 32 bladzijden be-
slaat, en waarin de dichter zijn
gevoelens heeft neergelegd van

wat leeft onder het volk van Sint
Maarten. Het tweede gedeelte
bestaat uitvijfmonologen diege-
dramatiseerdkunnen wordenen
waarvan er twee in feite al eer-
der op de planken werden ge-
bracht "Great grandmother T"
en "Casino-man".

Ook deze monologen hebbenbetrekking op het leven van alle
dag, gezien door de bril van een
casino-man, een werkster, een
scholier enz..

LASANA M. SEKOU.. uit het leven gegrepen..

STAPJE VERDERNoemdeWimRutgers ooitLa-
sana Sekou de meest vruchtbare
dichtervan de Nederlandse An-
tillen, Danielle Jeffrey ging bij
haar inleiding die voorafging
aan de presentatie van "Nativi-
ty" nog een stapje verder, en ge-
waagde van de grootste Cari-
bische dichtervan dezeeeuw.

Het gedicht werd door de au-
teur op zeer dynamische wijzevoorgedragen, waarbij bepaalde
fragmenten muzikaal werden
begeleid door Mosera met de
drum en Rickey Gumbs met de
blokfluit, terwijl Caroline Jen-kins hetchoreografische gedeel-
te voor haar rekening had geno-
men. De presentatie van "Nati-vity" wasniet alleen verrassend,
maar ook boeiend en stijlvol.

Tien mensen in
goudmijn door
grondverschuiving

BOGOTA — By een grond-
verschuiving in Colombia
zijn tien mijn-werkers omhet
leven gekomen.

Het ongeluk deed zich voor in
een goudmijn bij de stad Taraza
op370km tennoordenvanBogo-
ta. Door de grond- verschuiving
raakten de mijnwerkers afgeslo-
ten van de buitenwereld. Het
ging om een goudmijn waarmen
op primitieve wijze te werk gaat
en waar veiligheids- middelen
nagenoeg onbekendzijn. Ernsti-
ge regenval ging vooraf aan de
grond- verzakking.

Muzikale happening via satelliet
Internationaal songfestival
augustus in Centro Pro Arte

WILLEMSTAD — Op 26 en
27 augustus vindt in Centro
Pro Arte het Curacao Inter-
national SongFestivalplaats.
Het festival dat oorspronke-
lijk in juni zou plaats vinden
moest vanwege deenorme in-
ternationale belangstelling
en de directe satelliet- uitzen-
ding verschoven worden
naar een laterstadium, om de
nodige voorbereidingen
grondiger te kunnen treffen.
De organisatie heeft hemel en
aardebewogen om ditevene-
mentzo goedmogelijkte laten
verlopen vooral nu er over de
hele wereld zon 20 miljoen
kijkers debeelden vanuit Cu-
racao zullen volgen.

Het zal de eerste keer zijn
dat een live- uitzending vanuit
Curagao via de satelliet zal wor-
den uitgezonden.De organisato-
ren willen dan ook geen risico's
nemen en zullen zelfs een NOS-
regisseur laten overkomen. De
beelden die zullen worden uitge-
zondenbevatten definale- avond
van 27 augustus.

Niet minder dan 23 landen
zullen op het festival vertegen-
woordigd zijn. Zowel uit Europa
(Nederland, Tjechoslowakije,
Italië), Amerika (VS, Mexico),
Latijns- Amerika (Venezuela,
Colombia, Argentinië), het Cari-
bisch gebied(PuertoRico, StDo-
mingo), het Midden- Oosten (Sy-
rië) en het Verre- oosten (Singa-
pore,Fillipijnen) zullen intotaal
24 deelnemers hun opwachting
maken op hetpodium van CPA.

Daarnaast zullen ooktwee Cv-

ragause artiesten meedingen
naar de hoogste eer van dit fes-
tival.

COMMERCIEEL
Naast de artistieke aanwinst

is ditfestival ook een uitsteken-
de gelegenheidvoor deCuracao-
se commercie om zich in de inter-
nationale kijker te spelen. Ook
het toerisme zal van de uitzen-
ding profiteren omdat er gedu-
rende de eerste vijftien minuten
van de uitzending een soort pro-
motiefilmpjevertoond zal wor-
denvan het eilanden haartoeri-
tische attracties.

Zeker is datin zekerzes landen
de uitzending direktzal geschie-
denen dat deoverigen het ineen
later stadium aan dekijkers zul-
len aanbieden. Dit heeft te ma-
ken met de tijdsverschillen en
programma prioriteiten (Vene-
zuela).

Het is misschien interessant
te weten datnietminder dan120
artiesten uit de gehele wereld
zich hadden ingeschreven voor
ditCurinfest. Uiteindelijk heeft
een speciale commissie eenkeus
gemaakt omdat men niet alle
aanmeldingen kon accepteren.
Daarvoor is het tijdsbestek
waarin het festival plaats vindt
tekort.

Dat debelangstelling voor Cu-
rinfest zo enorm is, is ondermeer
te dankenaan de eerdere edities
van dit festival. Verschillende
landen hebben in hun media
melding gemaakt van dit inter-
nationale songfestival en dat
heeft natuurlijk effect gesor-

teerd.
Om verschillende redenen

heeft men voor deze gelegenheid
gekozen voor een orkest van 50
leden. Met voornamelijk lokale
musici en versterking uit Vene-
zuela (strijkers) wordt op deze
wijze ook de Curacaose muziek-
talentenerkend.

POPULAIR
In tegenstelling tot de vorige

keren probeert de organisatie,
ondanks de grotere uitgaven
(vanwege de direkte uitzen-
ding), de entree prijzenpopulair
te houden. Menverwacht dat de
toegangskaarten voor het festi-
val (twee dagen in totaal) ’75,-
-per persoonzullen gaankosten.

Wat de lokale deelnemers be-
treft is het nognietduidelijk wie
er de nationaleeermag gaanver-
dedigen, omdat de inschrijvin-
gen nog nietbinnen zijn. Van de
zes rechthebbenden hebben tot
nu toe slechts twee gereageerd
en de sluitingsdatum is vrijdag
aanstaande. Zeker is wel dat tij-
dens de finale avond van 27 au-
gustus twee lokale deelnemers
acte depresencezullen geven.

"De grote pilaren waar ditfes-
tival op steunt zijn hetBestuurs
College, Oksna, Tele Curasao en
de Vereningingvan Musici. Sa-
men met de medewerking van
hetpublieken vooral decommer-
cie moet men in staat zijn deze
eerste internationale televisie-
uitzending tot een succes te ma-
ken," aldus devoorzittervan Cu-
rinfest, Feco Gomez.

BIJLESSEN
bij U aan huis.

tAlle nivo's
basisschool.

Informatie:
tussen 6 en 8 uurp.m.

Tel.: 55294 j

Misdienst met personeel vanKAE

WILLEMSTAD-Inhetkader
van deviering vanzestigjaarzee-
water- ontziltingvoordeproduk-
tie van drinkwatervoorCuragao,
werd bij deKAE in hetrecreatie-
en sport- centrum een H. Mis op-
fedragen door mgr Wim Ellis,

isschop van Willemstad.
Tijdens dezegebeurtenis voer-

den ook gedeputeerde Tolinchi
Pietersz alspresident- commis-
sarisvandeKAE, endealgemeen
directeur ir G. Gouverneur het
woord. Na demisdienstwerdhet
personeel een ontbijt aange-
boden.

Foto's:Pietersz ophetaltaaren
het personeel tijdens de Mis-
dienst.
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WILLEMSTAD-Tijdenseen
feestelijk gala-dinervandeRota-
ry Club Curagao werd de be-
stuurskamer dooraftredend pre-
sident Huub GA. Bongers over-
gedragen aan drPieterTuin, die
voorhetjaarl9BB-1989'zaloptre-
den alspresident van deRotary-
club. De 'Paul Harris Fellow'-
medaille werd uitgereikt aan
gouverneurprof drRenéRomer,
thans erelid van deRotaryclub
Curagao, dochreeds vierentwin-
tigjaar lid van deze serviceclub.
Romer is in 1980-1981 zelfpresi-
dentgeweest.

Het bestuur voor 1988-1989
van deRotary Club Curagao, be-

staatthans uitdevolgendeperso-
nen: drs Pieter Tuinpresident;
drs irSteveBoom vice-president;
mrOttoB. Linker secretary;Bart
E. Moulyn treasurer; Madhu S.
Shah assisantsecretary; ingFlip
SluiterdirectorClub Service; drs
Richard Pieternella director
Communuty Service, mr Jules
A.G. Jonckheer directorVocatio-
nal Service; Ed Wilson director
International Service; Peter
PA.M. Grootens, R.A. sergeant
at Arms; Huub G.A. Bongers
pastpresident.

Uit de 'acceptance speech' van
president Tuinkon worden opge-
maakt, dat de nieuwe board zich
reeds terdege ophetkomende jaar

heeftvoorbereid.De andereservi-
ceclubs wensten het nieuwe be-
stuur veel succes toe.

In het bijzonder werd de zeer
persoonlijke toespraak van de
huidige voorzitstervan de Inner.
Wheel Club Curagao, mevrouw',
Marja Tuin, erg gewaardeerd.',
Zij wenste de nieuwe president)
alle steun toe in goede en in*
slechte tijden.

Foto: voorsterij, van linksnaar
rechts: BartMoulyn, Steveßoom,
Pietertuin, Huub BongersenPe-
ter Grootens. Achterste rij, van
links naar rechts: Richard Pie-
ternella, Flip Sluiter, Jules
Jonckheer, Otto Linker, Madhu
Sha en Ed Wilson.
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Er wordt veel te laat betaald
Publiek heeft zelf schuld
aan rijen bij eilandsontvanger

WILLEMSTAD — De vele
klachten over lange rijen bij
de hulpkantoren waar auto-
belasting betaald kan wor-
den,zijn nietterecht, zomeent
de overheid. De bevolking
was immers alvanaf 1 decem-
ber vorig jaarop de hoogte
van het feit dat de belasting
betaald moetworden. Hetfeit
dat zoveel mensen tot het al-
lerlaatste moment wachten
met betalen van het tweede
halfjaar belasting, veroor-
zaaktvele interneorganisato-
rische problemen bij hetkan-
toor eilandsontvanger.

Inmiddels is de politie van
start gegaan met de controle.
Daardoor zijn de rijen
wachtenden nog langer ge-
worden omdat de politie de
auto's in beslag neemt totdat

een oewijs van belasting-
betaling overlegd kan
worden.

Om degrote druktebij het be-
talen v.an de autobelasting in de
hulpkantoren beter te kunnen
verwerken, is daar extra perso-
neel ingezet. Dat betekent dat
andere afdelingen van de ei-
landsontvanger, momenteel on-
derbezet zijn, aldus een persbe-
richt van de overheid.

Niet alleen het feit dat zoveel
mensen tot het laatste moment
wachten, zorgt voor enorme rij-
en, maarbovendien vergeten de
mensen de noodzakelijke papie-
ren mee te nemen. Zo wordtvaak
gezegd dathetformulier datdoor
deOntvangernaar dehuisadres-
sen wordt gestuurd,nietontvan-
gen is, ofmen is het thuis verge-
ten. Daardoor vergt de afhande-
lingvan deklanten, meertijd, al-

dus het persbericht. Hetpubliek
ishieralvaak opgewezen,echter
zonder het gewensteresultaat.

De eilandsontvanger doet dan
ook nogmaals een beroep op de
bevolking om in detoekomst tij-
diger te betalen en tezorgen dat
allepapieren in orde zijn. Er kan
van de zijde van de ei-
landsontvanger niet nog meer
personeel ingeschakelt worden.

Tot slot wordt nog gevraagd
om het indentiteits- bewijs mee
te nemen. Dit in verband met de
automatiserings- plannen van
de eilandsontvanger waardoor
het in detoekomst mogelijkmoet
worden omvia debankofgiroau-
tobelasting te betalen. Aan dit
proces wordt in samenwerking
met het keuringslokaal en de
verzekerings- bedrijven ge-
werkt.

International Food and
Cultural Festival

WILLEMSTAD— Op 30 en
31 juli zal in Landhuis Brie-
vengat het eerste Curacaose
'International Food & Cultu-
ral Festival' plaatsvinden.
Het evenement wordtgeorga-
niseerd door Gijoma Office
Services.

Volgens medeorganisator Gi-
sela Cratz is het puur toeval dat
Rikesa Universal van Mavis Al-
bertina op dezelfde datum een
identiek evenement heeft geor-
ganiseerd. "Vanwege de lange
voorbereidingen dataan een der-
gelijk festival zijn verbonden,
konden we de datum niet meer
verschuiven. Evenmin konden
we de naam veranderen, omdat
we diereeds in ons propaganda-
materiaal dat we maanden van
'tevorenreeds hebbenverstuurd,
.gebruikt hebben", aldus Cratz.
Zij benadrukte dat het festival
geen 'ban topa' of'expo' is, maar
een cultureel evenement.

De bedoeling van het festival
is dat de bevolking van Curacao
kermis maakt met de culinaire,
culturele en historische erfenis
van de naties. Er moet een sfeer
gekweekt worden van een tuin-
feest. Daartoe zullen verschil-
lendekiosken — elk land éénki-
osk — geplaatst worden, waarin
de standhouders in de kle-
derdracht van het land de culi-
nairespecialiteiten van het land
aan het publiek aanbieden. Ver-
derzijn er additionele stands met
gebak, snoepgoed.

ATTRACTIES
Cratz verklaarde datde slogan

van het festival is 'Maak een
rondtrip om de wereld in slechts

iwee u_geu voor twee gulden.
"De toegangsprijs is met opzet
laag gehouden om zoveel moge-
lijkmensen de gelegenheid te ge-
ven het festival te bezoeken", al-
dusCratz. Entree voor kinderen
totvier jaaris gratis, terijl kinde-
ren met een pas van Padeku
slechts één gulden betalen. De
opbrengst is bestemd voor een
liefdadige instelling. Cratz ver-
telde dat de datumzo gekozen is
om met name schoolkinderen
aan te trekken. "Voor jonge
kinderen is eroppas, zodat de ou-
ders hun kinderen kunnen
achterlaten". Voor hen zijn spe-
ciale attracties gecreëerd. Zo
kunnen kinderen ondermeereen
ritje te paard maken en iser gele-
genheidvoor dekinderen om zelf
pannekoeken tebakken.

INTERNATIONAAL
Op het internationale evene-

ment zullen vele landen verte-
genwoordigdzijn. Tot nu toeheb-
ben 19 landen geconfirmeerd.
Deelnemende landen zijn onder-
meer Aruba, Verenigede Staten,
Indonesië, Venezuela, Colom-
bia, Dominikaanse Republiek,
Bonaire, Italië, Haiti, Suriname,
Nederland, Mexico, Bonaire en
Duitsland. De deelnemers moe-
ten hun kiosk zelf decoreren.
Verder is er een dans-en modes-
how, alsmede drank en eten in
overloed. Voor demuziek zorgen
verschillende bands: Pimienta,
Karinjo, Brassband en John Ja-
mes Willes met zijn Jazz Ex-
plosion. Verder is er ook een d.j.
Degenen die meer informatie
willen over dit festival kunnen
contact opnemen niet Gijoma,
Aztekenweg 5, telefoon 72509.

Ajax-ster Brian Roy hij premier

PRETORIA — De electriciteit in
Soweto wordt afgesloten bij wanbe-
talers; ditgebeurtwijkvoor wijk. De
bejaarde voorzitter van hetPanafri-
kaanse congres (PAC), Mothopeng,
is weer naar zijn gevangenis overge-
bracht na een verblijfin het zieken-
huis.De hoofdredacteur van deNew
Nation, een door zwarten veel gele-
zen weekblad, Sisulu, ligt sindseind
juni in een ziekenhuis wegens de-
pressieviteit. Hij wordt sindsdecem-
ber 86 zonder vorm van proces
vastgehouden.

WILLEMSTAD — onlangs
heeft minister- president Maria
Liberia- Peters deprof- voetbal-
lerBrian Roy ontvangen. Roy,
die op Curacao werd geboren,
speelt bij deFC Ajax te Amster-
dam.Bij deze ontmoeting was
ook ministervan Arbeid en Soci-
ale Zaken, drs Stanley Inderson
aanwezig.

Depremier wees op depresta-
ties van Roy, die in dekorte tijd
dat hijprof is, het toch al zover

heeft gebracht. Ook depositieve
uitstralingvanßoy heeftpremier
Liberia blij verrast, zo zeizij. Li-
beria noemdeRoy een voorbeeld
voor de Curacaose jeugden zij
hooptedatdejeugdvanaeNeder-
landse Antillen meer zalgaan
sporten in devrije tijd. "Een ge-
zonde, sportieve jeugdis een ver-
eiste vooreengoedetoekomst", al-
dusdepremier.

Foto:Liberia en Inderson tij-
dens dekennismaking metRoy
en zijnfamilieleden.

Voetbal op bedenkelijk niveau

Sithoc wint nipt
van Scherpenheuvel

WILLEMSTAD— SithocHubo heeft zich door middel van
een 1-0 overwinning gisteravond op Scherpenheuvel al weer
losgeweekt van de weinig benijdenswaardige positie waarin
heteentweetalwekenterugwas beland.Door Scherpenheuvel
te verslaan klom men van een gedeelde laatste plaats naar de
zevende plaats, Jong Colombia en De Koning achterzich la-
tend.

De behaalde punten zijn voor
Sithoc dusbijzonder welkom. De
manier waarop dit gebeurde
moet de technische leiding
echter wel de nodige zorgen ba-
ren. Ofschoon gewonnen werd,
was het spel van Sithoc even als
datvan zijn tegenstanderveron-
der de maat. Na een rommelige
eerstehelft doorgebrek aancoör-
dinatieen concentratie werd de

bal talrijke keren aan een te-
genstandertoegespeeld in plaats
van aan een medespeler. Hierin
trad ervooral van dezijdevan Si-
thoc wat verbetering op. Niet
voldoende echter om boven de
middelmaatuit te steken.

AGRESSIVITEIT
Wat duidelijk te constateren

viel, was een grotere agressivi-
teit van de Collegialen. Vero
Amerenciana, ToyFilomena en
Moonchi Rovina schroefden het
tempo op en probeerden zelfs te-
vergeefs enkele doelkansen te
verzilveren.

De treffer liettot de 19- de mi-
nuut na de hervatting op zich
wachten. Een prachtigschotvan
Toy Filomena ging daaraan
vooraf. De bal stuitte op dekrui-
sing van lat en staander terug
het veld in waarVero Amerenci-
ana op de loer lag. Met een harde
schuiver liet hij keeper Michael
Martina wiens zicht door eigen
spelers belemmerd werd, kans-
loos.

De wedstrijd tussen de twee
eerste- divisionisten Deportivo
St Rosa en ScottSpecial was wel
rijk aan doelpunten. In totaal
werden er 6 gescoord met een
eindstand van4-2in hetvoordeel
van Scott Special. Bij rust leidde
Scott Special al met 1-0 waarna
deStRosa- ploegkort na de her-
vattinggelijkmaakte. ScottSpe-
cial nam snel weer het initiatief
en stelde de zege veilig met een
4-1 voorsprong.

De competitie wordt vrijdag
vervolgd met de volgende wed-
strijden: HubentutKorsou tegen
Vasco da Gama en Centro Do-
minguito tegen De Koning.
Daarna volgt nog één wedstrijd
in het Subt- stadion, waarna de
competitie voortgezet zal wor-
den in het SDK. De serie wed-
strijden in het Subt- stadion is
quapublieke opkomst geen suc-
ces gebleken. De wedstrijd van
gisteravond, bijvoorbeeld, werd
door slechts 175 fans bijge-
woond.

JERUZALEM— De kosten- stij-
ging waarmee het Israëlische leger
wordt geconfronteerd doorde nu al 7
maanden oude Palestijnse opstand
dreigt de kwaliteit van de bewape-
ningaan te tasten, zo lietmenweten.
Er was veel geld uitgegeven aan be-
veiliging tegen brandbommen.

Tweejarige cao voor
Spritzer & Fuhrmann
WILLEMSTAD — Dinsdag

heeft deCuracaoseFederatie
voor Werknemers (CFW) een
tweejarige collectieve ar-
beids- overeenkomst (cao) af-
gesloten met het juweliersbe-
drijf Spritzer & Fuhrmann
N.V. Dit heeft de voorzitter
van de CFW, Ewald Ong-A-
Kwie, deAmigoe meegedeeld.

Ong-A-Kwie verklaarde te-
vreden tezijnmet de totstandge-
komen cao. Volgens devoorzitter
brengt de nieuwecaoveel veran-
deringen met zich mee voor de
ongeveer honderd werknemers
van het juweliersbedrijf. "De
Kerstbonus is iets omlaag ge-
gaan evenals devakantietoelage
voor volgend jaar. De grootste
aanpassing heeft echter
Elaatsgehad in de lonen. Daarin

ebben we heel wat zitten schui-
ven. Sommige salarissen zijn gi-
gantischomhooggegaan, andere
weer minder. Tenslotte hebben
we veel bereikt ophet gebiedvan
personeels-training, scholingen
vakopleiding", aldus Ong-A-
Kwie. "Het nieuwe pakket is
heel watmeergericht opdemen-
sen in hetbedrijf.

Ingezonden

Desentralisashon
E DIPUTADO di ensenansa

nobo di Korsou ke desentralisa
siertotareanan didepartamentu
di ensenansa, manera in-
spekshon, e sekshon dibekanan i
e ofisina pa guia bekadonan na
Hulanda. E medida aki lo no me-
nora ensenansa, mie.ntras kv e
gastunan di e teritorionan insu-
lar si lo oumenta,komo e kanti-
dat di personal, di bekadonan i
guianan di studiantenan lo ou-
menta. Gobierno sentral su gas-
tunan si lobiramenos. Lo por ou-
menta e entradanan di eteritori-
onan insular, sitresekambio den
e repartishon di impuesto entre
Lans i e teritorionan insular, pe-
ro e partidonan di koalishon no
por hasi esaki, komo nan no tin e
mayoria di dos tersera parti den
Staten.

Si ta gastunan e diputado ke
redusi, anto lo mestersentralisa
e tareanan menshona, evitando
asinakv riba kada isla lo bini vn
sekshon di bekanan i na Hulan-
da i den eksterior sinku ofisina
kv ta guia studiante.

Tabon paturhendekv taboga
pa desentralisashonrealise nan
mes bon, ku desentralisashonta
nifika oumento di gastu, lokual
nosno porpermiti nos mes enbis-
ta di e tempu ekonómiko i finan-
siero malisimo kv nos ta pasa
den.

Pa loke ta trata desentralisas-
hon di inspekshon di ensenansa,
mester tene na kuenta kv orga-
nisashondiensenansa,segun ar-
tikulo 140 dinosStaatsregeling i
artikulo2E diEilandenregeling,
ta responsabilidat di gobiernu
sentral.Kamindakuporyegana
vnmiho funkshonamiento ta la-
ga e teritorionan insular egeku-
ta sierto tareanan. Bou di orga-
nisashon takai entre otro traha-
mentu dileinan ikontrolriba en-
senansa,kual kontrol ta ser ehe-
kuta dordiinspektornan diense-
nansa. Ta logiko kv inspekshon
diensenansa no porserpasa over
pa e. teritorionan insular, paso-
brata e inspektornan aki mester
kontrola kv den e teritorionan
insular leinan di ensenansa ta
ser respekta. Nan mester
kontrola tambe e nivel di ense-
nansa.

Komo e teritorionan insular
tambe tin skolnan, esta c skol-
nan publiko| ta logiko ku c in-
spektornan di ensenansa di
Land no por ta den servisio di e
teritorionan insular. Ta paemes
motibu akitambe, no ta aksepta-
belkv entreotro polis iduana,kv
mester kontrolé kumplimentu
kv leinan di estado, ta den servi-
sio diteritorionan insular. A ba-
se di tur e argumentonan ariba
menshona no tinvalides epunto
dibista die diputado diensenan-
sa kv ta e teritorionan insular
mester disidi riba tur kos ku ta
toka ensenansa, pasobra ta nan
ta finansia ensenansa.

Ta ser bisa kv e teritorionan
insular no tin influensiariba
asuntunan di ensenansa kv ta
serregla riba nivelsentral. Esa-
ki no takorekto, pasobra tur isla
tin nan miembronan di Staten i
ministernankv por trese ekam-
bionan kv e teritorionan insular
ta desea.

Sie diputado di ensenansa en-
berdat ke drecha ensenansa, an-
to e mester hasi otro kos. E mes-
ter perkura pa entre otro lo si-
guiente. Mehorashon di dominio
di hulandes. Laga Sedukal ou-
menta su yudansa na personal i
alumnonan di skol i tambe na
funkshonarionan i na nan direk-
tivanan di skol. Laga skolnan di
ensenansa spesial tumamasmu-
chakv tinproblemanan den skol
basiko. Post- formashon profes-
honal (nascholing) mester bira
algu obligatorio pa personal di
skolnan.

Laga e servisionan pa kuido
sosial i mental duna masyudan-
sa na e famianan kv tin proble-
manan serio ikual problemanan
ta influensia negativamente en-
senansa i edukashon di nos hu-
bentut. Proteha hubentut
kontra droga, pelukilanan i bu-
kman kv ta dana mente. di nos
hubentut. Yuda stimula krea-
mentu di vn ambiente positivo,
enbes di laga negativismo ou-
menta denensenansa. Yuda hal-
sa nivel di bida spiritual di nos
pueblo.

F.J.M. FRANS
Curacao

Statiaanse

begroting
aanvaard

SINT EUSTATIUS — De
begroting voor het eilandge-
bied StEustatiusvoor 1988 is
door een meerderheid in de
Eilandsraad op30 juniaange-
nomen.

De begroting sluit echter met
een tekort van NA/.2.944.316,-
-vanwege een verhoging van de
uitgaven in het komende jaar.
Het werkelijke tekort is
NA/.6.44.316,-. De Solidari-
teits- bijdrage van
NAjF.3.500.00,-, die de laatste
vijfjaar door de Centrale rege-
ring als Landsbijdrage gegeven
wordt, brengt dittekort terug op
NAf.2.944.316,-.

In grote lijnen is in 1988voor
Volksgezondheid
NA/.1.400.000,- begroot. Dit is
teruggebracht naar
NAf.1.300.00,-. Onderwijs was
in 1988 NA/.1.600.000,-. Dit

i"aar wordt daarvoor
LVf.2.200.00,- uitgetrokken.

Reden is dat het huidige Be-
stuurscollege grote prioriteit
geeftaan hetonderwijs. Dit jaar
begint MAVO 4, LADVO 2 etc.
wat tot gevolg heeft dater meer
leerkrachten aangetrokken
moeten worden.

Tot slotwordtvoorVerkeer en
Vervoer, waaronder tevens Toe-
risme, DOW, wegen, zee- en
luchthaven vallen begroot op
NAf.1.144.00,-. Dit is
NA’.44.000,- meer ten opzichte
van hetlopende jaar.

Trainingskamp
tafeltennis

WILLEMSTAD-Na het suc-
ces van vorig jaar organiseert
Robert Hose dit jaarweer een ta-
feltennis- trainingskamp. Van
11 tot en met 15 juli aanstaandezal van negen uur 's morgens tot
5 uur 's middags trainingen en
andere activiteiten gehouden
worden in en om het tafeltennis-
centrum Irene Moreno te Suffi-
sant..
Tijdens het trainingskamp
wordt er ook voor de nodige
maaltijden gezorgd.Robert Hose
enEdith Macleodzullen hettrai-ningskamp leiden. De kostenzullenvoor de heleperiodef125,-
-perpersoonbedragen. Voormeer
informatie en opgave kan menbellen met 88048 of langskomenbij Robert Hose op het
sportcentrum Irene Moreno.

Sedreko organiseert
basketball-toernooi

WILLEMSTAD — Op maan-dag 18juligaatereen jeugd-bas-ketbal- toernooi van start geor-ganiseerd door Sedreko. De bas-ketbal sport is zeer teruggeval-len in de laatste jarenen daaromheeft Sedreko besloten eerst metde jeugdte beginnen. Men wilmiddels dit toernooi proberen
het Curacaose basketbal nieuwleven in teblazen.Erzal gespeeldworden in twee
categorieën. Een voor de leef-tijdsklasse van 9tot 14 jaaren deandere voor de jeugdvan 15 tot
en met 18 jaar.Het is de bedoe-ling dat in beide klassen zoweljongensalsmeisje teamskunneninschrijven. De competities zyn
uitteraard wel gescheiden.

De organisatiehoopt definalepartijen rond 4 of5 augustus tekunnen spelen. De wedstrijdenzullenplaats vindenopdeveldenvan Don Nicho HurtadoBallpark en Mariepampoen
sportpark.

Teamsenverenigingen die in-teresse hebben voor dit toernooikunnen zich vóór 14 juli aan-staande opgeven bij Sedreko. Op15 juli is er een bijeenkomstwaarbij hetwedstrijdschema zalworden bekendgemaakt.
Opgeven kan men bij TonyBakboord, teSalinja 63 oftelefo-nisch tussen 10en 12uur 's mor-gens op nummer 614233. Daarkan men tevensvoor meer infor-matie omtrent het toernooi te-recht.

Vroege bergtocht
in Christoffelpark

WILLEMSTAD- Het Chris-
toffelpark organiseert op zondag
10 julieen vroege bergbeklim-
ming onder leiding van de park
rangers. Tijdens die vroege ex-
cursie is de zonsopgang onver-
fetelijk mooi. En wie dorstheeft
rijgt op de Christoffeltop (375

meter) een koel drankje gepre-
senteerd.

De start is om vijf uur 's mor-
gen en men verwacht tegen ne-
genuur 's morgens terug tezijn.

Er zijn bovendien dagelijks
rondritten per parkjeep en
rondleidingen door het museo
Savonet. Voor meer informatie
kan men terecht op het nummer
640363 bij het Christoffelpark.

BAYRUT — De Islamitische Ji-
had- organisatiedreigdedinsdageen
van zijn 2VS- gijzelaarste dodenals
vergeldingvoor hetneerhalenvan de
Airbus. Men zegde toe het stoffelijk
overschot in westBayrut te zullen
dumpen.Dit is nog nietgebeurd.

Rampen met
booreilanden
DEN HAAG — De ramp,

die zich woensdag heeft voor-
gedaan op het olieplatform
'Piper Alpha' in de Noordzee
is naar het zich laat aanzien
het ernstigste ongeluk met
een booreiland uitde geschie-
denis. Sinds 1975hebbenzich
zeker vijftien ernstige ram-
pen met booreilanden pp zee
voorgedaan.

In 1980kapseist hetboorei-
land 'Alexander Kielland',
dat als hotel voor bemannin-
gen van nabijgelegen olie-
platforms dienst deed, in een
zware storm. Het hotelplat-
form in het Noorse olieveld
Ekofïsk stortte in nadat één
van de drijvende ponton-
pijlers, waarop het gevaarte
rustte, hetbegeven had.Bij de
ramp kwamen 137 mensen
om het leven.

Andere rampen met
kunstmatige eilandenvoor de
winning van olie waren:- 27 december 1965: Het
Britse booreiland 'Sea Gem'
zinkt voor de kust van mid-
den-Engeland. Daarbij ko-
men dertien bemanningsle-
denom het leven.- 25 november 1979: In de
GolfvanBohai verdwijnt een
olieplatform in de golven
wanneer het in een zware

storm naar een nieuwe boor-
put wordt gesleept. Slechts
twee van de 74 beman-
ningsleden worden gered.
i 2 oktober 1980:Bijeenex-
Slosieopeen oliebooreiland in

e Perzische Golf komen ne-
Sentien mensen omhetleven.

Ie ramp veroorzaakt een
enorme olievlek van
achttienhonderd vierkante
kilometer.
- 15 februari 1982: Voor de
kust van Newfoundland (Ca-
nada) vergaat het booreiland
'Ocean Ranger' tijdens een
storm. Alle 84bemanningsle-
denkomen om hetleven.- 3 maart 1983:Een ontplof-
fing aan boord vaneen Frans
booreiland voor de kust van
Congo kost aan dertien men-
senhet leven. Bij debrand die
opdeexplosievolgde,raakten
32 mensen ernstig gewond.- 16 augustus 1984: Voor de
Brazilliaanse kust komen 37bemanningsleden om nadat
dooreen gasontploffingbrand
was ontstaan aan boord van
een olieplatform.
- 21 mei 1985:Bij het kente-
ren van het booreiland 'Ton-
kaway' ineen baaibij deAme-
rikaanse staat Louisiana ko-
men elfmensen om.

Vlag van Luchtvaartmaatschappijen

WILLEMSTAD -Op deDag
van deVlag werdtenhuize vande
general manager van deAntilli-
aanse luchtvaart- maatschappij
CLTM, Francisco Cordero, de
nieuwe vlag van ALANA 'inge-
wijd. ALANA is de organisatie
van in de Nederlandse Antillen
gevestigde ofvertegenwoordigde
luchtvaart- maatschappijen.

Foto: v.l.n.r. Robert Coffie,
ALM; Johnny van lerland,Pa-
nAmAirways; Francisco Corde-
ro, CLTM; Hernando Arrazola,
Avianca. Óp de voorgrond staat
Monalisa Cordero, diedevlag in-
wijdde metchampagne.

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

* Zondag 10 juli1988
vanaf 09.00 t/m 14.00 uur.

* Gedeelte Pietermaaiweg (vanaf Pietermaaiplein tot Theater-
straat) en van Speykstraat.

i@iKODELASS
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AGENDA
BONAIRE

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

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

OPENBARE BIBLIOTHEEK
[openingstijden voor het publiek)
Tiaandag en donderdagvan 14.00-18.00
jur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00 uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.

SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.
Lions: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table-: elke tweede maandag■Buurtcentrum TerraCorra.
Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire

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

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelieve contactopte nemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren)
geopendop vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00 uur.
SPREEKUUR (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 -
Kaya Nikiboko Zuid 3.

DIERENARTS DR J.A. JANSEN (Dok-
terskliniek Noord Salina, tel.: 4255):
spreekuren: dinsdag en vrijdag van 14.00-
-15.00 uur en voorts volgensafspraak.

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/m woensdagvan 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 08.30 en 19.00
uur.
CoromotokerkAntriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09 00 en 18.00
uur
Ludovicuskerk Rincon:
dagelijks, ookzondag, 1930 uur.

BONAIRE is sinds gisteren
een restaurant rijker geworden.
Supercorner, eigendom van de
familie Abdul, welkbedrijfalja-
ren gevestigd was als petit res-
taurant en ijssalon, is nu uitge-
breid met een Indonesisch Grill
restaurant.

In een gezellige sfeer kunnen
de culinaire liefhebbers, nu al-
daar terecht voor een Indone-
sische maaltijd.

UITDAGING
"Bij mijn eerste aanblik van

het gebouw dacht ik met de Sa-
baanse gevangenis geconfron-
teerd te worden; iemand maakte
me echter duidelijk dat het deschool was.". Hout-getraliedeen
kapotte ramen vormden teza-
men metwatverrotte banken de
entourage van het schoolplein.
Binnen bleek de aanblik niet
veel beter. Mommers omschrijft
het interieur als een "missiona-
risschooltje". Veel versleten
meubels, kapotte deuren en

leerstof- materiaal dat haar bes-
te tijd gehad had. "Om tranen
van in de ogen te krijgen, maar
ook een geweldige uitdaging".
Wie de SCS dit jaarheeft be-
zocht, kon getuige zijn van de
vernieuwingsdrang van het hui-
dige docententeam.

De lokalen werden geschil-
derd,frisse gordijntjeswapperen
in diverseruimten, wanden zijn
'aangekleed' met werk van leer-
lingen, het meubilair is vervan-
gen en bij een recent bezoek wa-
ren reeds vijf lokalen voorzien
van nieuweramen (door leerlin-
gen onder leiding van de vakdo-
cent.

Deze 'facelift' zal zich verder
voortzetten komend jaar. Het
zijn echterniet deuiterlijkheden

die de 'principal' van de school
het meest aanspreken. Hij
constateert een groeiende be-
langstellingbij leerlingenen ou-
dersvoor het schoolse gebeuren
en de sfeer in de school wordt er
duidelijk beter. De leerlingen
hebben het naar hunzin; een
voorwaarde voor onderwijs- mo-
tivatie.

Redenen teover omhet school-
jaar op een blijde manier af te
sluiten, met een fotospeurtocht
op het eiland (waarvan de leer-
lingen enorm hebben genoten)
een een trip rond het eiland in
'style. Bij deze gelegenheid kre-
gen alle leerlingen een T-shirt
aangeboden met het opschrift 'I
love SCS'. Alsbezoekerkun jeal-
leen maar zeggen: 'Me too!'. Toch even aandacht voor de
geslaagden: LHOA-stroom: Ma-
ria Levenstone, Janice Cathali-
na, Etseline Jones, Pamela
Whitfield, JanetHassellenEcel-
cia Simmons; LTO P-stroom:
Wayne Baptista en Barry Lin-
zey. Er werden geenkandidaten
afgewezen. In de MAVO-
groependoublerendit schooljaar
slechtstwee leerlingen.Volgend
schooljaar start op Sabavoor het
eerst een derde MAVO-klas.

WASHINGTON—De Japanen de
VS sloten dinsdageen handels- over-
eenkomst welke Japan er toe ver-
plicht een einde te maken aan zijn
contingeringbij deimportvan VS- ci-
trus- vruchten en rundvlees. De VS
trekken hunklacht daarover in.

TropicalResort hotels
Architecten overgekomen
voor bouw-renovatieplan

KRALENDIJK — Dat de
nieuwe groep, Tropical Re-
sort Hotels, welke BonaireBeach Hotel heeft overgeno-
men er geen gras over laat
groeien,bleek gisteren uithetfeit dat twee architecten die
belast zullen worden met de
renovatie van het hotelopBo-
naire arriveerden.. Beide heren, een "InteriorDe-
signer" (binnenhuis architect)
en een bouwkundig architectko-men uit Engeland, waar zij di-verse hotel en andere projectengerealiseerd hebben. Het ligt in
debedoeling datbeide heren ge-
durende hun vijfdaags bezoekeen bouw- en renovatieplan op-
zetten voor zowel de inrichting
der kamers alsmede de gebou-wen, zalen enzovoort.

NIEUWE KAMERS
voorts hebbenzij van Tropical

Kesort Hotels de opdracht mee-gekregen een totaal bouwsche-ma te maken voor de bouw vanongeveer honderd nieuweka-mers.

Men zal het uiterste doen om
een deel der renovatie voor het
seizoen 1988a989gereed tekrij-
gen. Wanneer de totale renova-
tie en nieuwbouw klaar zal zijn
zal het Hotel de status van een
vijfsterren hotel hebben. Of debeide architecten ook contacten
zullen leggen met lokale aanne-
merskon menniet bevestigen.

Vakantierooster Statia
SINTEUSTATIUS-b-t Be-

stuurscollege van St Eustatiusdeeltmee, dat het vakantieroos-tejvoor het schooljaar 1989/
1990 als volgt is samengesteld
conform het voorstel van de
stichting, basisscholen en Gwen-
dolyn van Puttenschool: 1 tot en
met 7 augustus 1988: grote va-
kantie 17 tot en met 22oktober1988; Herfstvakantie, 26 decem-
ber 1988 tot en met 14 januari
1989

0:Kerstvakantie, 17 tot en
met 21 tebruari 1989:Krokusva-
kantie, 24 maart tot en met 1
april 1989: Paasvakantie, 28april tot en met 6 mei 1989: tus-
senvakantie en 3 julitot en met
31 augustus: zomervakantie.

De ccr ste ; ooldag is op 14augustus 1989. Dit nieuweschooljaar begint echter: deachtste dag van de achtstemaand in het achtentachtigstejaar.Dus op 8 augusuts 1988be-ginnen op St Eustatius allescholen.

MOSKOU — De Hongaarse pre-
mierLirosz bracht bij zijnbezoekaan
Moskou in de ontmoeting met zijnaU- collega Gorbatsjov de kwestievan de Hongaarse minderheid in debU tersprake en wel in deKarpaten.
Hij toonde zich voldaan over hun ge-lijkberechtigdheid. Ook sprak menover de hervormingenin hun landen.

FIELDSCHOOL OP STATIA
Projecten van Amerikaanse universiteiten
Ethnografische studie in volle gang,
archeologisch onderzoek Oranjestad

SINTEUSTATIUS—Toten
met 18juliwordt doorhetWil-
liam and Mary College een
'fieldschool' gehouden op St
Eustatius. Een groep van 23
personen (studenten en lei-
ding) van een aantal Ameri-
kaanse universiteiten voert
onder leidingvan professor
Norman F. Barka, directeur
van de afdeling Archeologie,
en professor Eric A. Ayisi, di-
recteur van de ethnogra-
fische afdeling verschillende
onderzoek- projecten uit.

Prof. Ayisi zal doorgaan met
het leiden van ethnografische
studies van debevolking van St
Eustatius. Het onderzoek houdt
in het bestuderen van de ge-
woonten van de inwoners van
het eiland. Studenten zullen me-
thodes leren om mensen te on-
dervragen en data op onderwer-
pen te verzamelen, zoals ver-
wantschap, toerisme, kruiden,
kunst en handvaardigheden, de
organisatie van het gouverne-
ment etc.

Dr Barka leidtdevoortzetting
~„- An of^Vionlr>m'cf.v,e nrojecten

In de periode 1981 tot 1987 heb-
ben archeologen op een aantal
plaatsen gewerkt teruggaand
naar de zeventiende, achttiende
en negentiende eeuw.

Dit jaarconcentreert men zich
op Oranjestad. In een poging de

karakteristieken van de stad en
zijn ontwikkeling gedurende de
laatste honderd jaarvast te leg-
gen. De studenten fotograferen
alle ruïnes van gebouwen, cis-
terns, en andere structuren in
verschillende delen van Oran-
jestad. Dit wordt in kaart ge-
bracht. Deresultaten worden op-
geslagen in de computer, zodatvele variaties van de analyses
gemaakt kunnen worden.Aan de westkant van het gou-
vernements Guesthouse wordendeopgravingen voortgezet,waar

een achttiende eeuws gebouw is
herontdekt. Hetis eenstructuur
van gelebaksteen. Er is een on-
dergrondse kamer van drie bij
twee meter, op de foto zie je een
luchtschacht, waarschijnlijk om
de kelder te ventileren. Men
neemt aan dat dithet oudste ge-
bouw is op StEustatius.

Professor John de Passalac-
qua van deUniversiteit van Pu-
erto Rico heeft de leiding van de
onderwater- archeologie en con-
centreert zich op een onderzoek
van de Oranjebaai (de vroegere
haven van StEustatius). Een on-
derzoek is gaande om de an-
kerplaatsen van vroegere sche-
pen en artefactente lokaliseren.

Dit is een voortzetting van het
onderzoek van vorig jaar, dat
toen door drW. Nagelkerken, in
een samenwerkings- verband
tussen het Archeologisch/
Antropologisch InstituutNeder-
landse Antillen (AAINA) en de
'fieldschool'van hetWilliam and
Mary College, gehouden werd.

HetWilliam andMaryCollege
is in Williamsburg, Virginia,
werdopgericht in 1693en is deop
twee na oudste universiteit van
de Verenigde Staten.

...leiders van de 'fieldschool' op
Statia op bezoek bij het Be-
stuurscollege: vlnrprofBarka,
Verkuil als president van het
William and Mary College, ge-
zaghebber G. Sleeswijk, gedepu-
teerde J. Woodleyen prof. Ayisi...

SCHOOL HELEMAAL OPGEKNAPT
Saba Comprehensive school: niet alleen aandacht uiterlijk

Belangstelling groeit voor
schoolse gebeuren op SCS

THE BOTTOM — Een ge-
sprek met de directeurvan de
Saba Comprehensive School
(SCS) levert meer op daneenlijstje namen van geslaagde
examenkandiaten. Gied
Mommers (46) heeft zijn
eerste jaar Saba erop zitten.
Hijkijkter tevreden op terug.
Saba is voor hem het "gevonden
paradijs", met een plezierige
woon- en werksituatie. Mom-
mers is 'gek' op zijn school en de
leerlingen. Voor hem zijn 'we-
derzijds vertrouwen' en 'vriende-
lijkheid' basisbegrippen voor
een goed stuk onderwijs; onder-

wijs datruimte laat voor indivi-
dueleverschillen in capaciteiten
en sociale achtergronden en dat
toch recht doet aan een ver-
antwoord leerproces.

Ruim zestig deelnemers

Avondcursussen Saba
blijken groot succes

THEBOTTOM —Het afne-
men van de type-examens
was de laatste activiteit van
de avondcursussen op Saba
van ditseizoen.Een groot suc-
ces deze cursussen voor vol-
wassenen. Meer dan zestig
Sabanen namen deel aan de
cursus. Het totale gebeuren
zal officieel worden afgeslo-
ten in augustus met een 'par-
ty' voor alle deelnemers,
waarbij certificaten en diplo-
ma's wordenuitgereikt.

Na een schitterende ten-
toonstellingvan dewerkresulta-
ten van de eerste groep 'textiele
vormgeving' in april, washet de
beurt voor een tentoonstelling
van de cursisten van de keuzeg-
roepen. Prachtige schilderijen,
tekeningen en antieke poppen
vulden de Art Gallery in The
Bottom, waarveel bezoekers een
kijkje kwamen nemen. De 'ar-
tiesten in spé' tekenden nage-
noeg allemaal in voor een ver-
volgcursus; een betere blijk van
waardering en interesse is nau-
welijks denkbaar. Alle hulde
voor hen die deze cursussen
leidden.

Voor de 'metaalbewerkers'
was het eveneens de laatste cur-

susdag. Onder leidingvan Henk
Bontenbal heeft men een half
jaarlang wekelijkstot in dezeer
lateuren geleerdhoe metmetaal
om te gaan. Overuren tellen
daarbij —gelukkig—niet.

De typecursisten behaalden
bijdeexamens dehoogst denkba-
re resultaten. Diverse cursisten
slaagden voor het basisdiploma
en het A-diploma en wel met
achten, negens en zelfs een tien.

Het laagste cijfer, dat op depun-
tenlijsten voorkwam, was één-
maaleen zeven. Slechtséénkan-
didaa.t werd in de eerste ex-
amenrondeafgewezen, doch ook
deze slaagde grandioos in de
tweede ronde. De volgende da-
meskondenreeds het diplomain
ontvangst nemen: basisdiploma:
DebbieHassell, Antonia Wilson
en Nellie Charles; A-diploma:
Antonia Wilson en Nellie Char-
les. De overige dames moeten
nogeven geduld hebben vóór de
officiële uitslag bekend wordt
gemaakt.

De coördinator van de
avondcursussen en de vertegen-
woordiger van de Sede Antiyas
op Saba kunnen op een uiterst
geslaagd seizoen terugzien.

...archeologen aan de westkant
van het gouvernements Gu-
esthouse op Statiaaan het werk.

Dit gebeurt in het kader van het
veldwerk van het William and
MaryCollege...

KRALENDIJK -Door de ge-
zaghebber van Bonaire mr Geor-
ge Soliana en de gedeputeerde
van ei Huur werd dinsdag 5 juli
een krans gelegd bij het
standbeeld van Liberator Simon
Bolivar tergelegenheid van de
herdenking van de onafhanke-
lijkheid van derepubliek Vene-
zuela.

Daarna werd door de consul
mevr. ChristinaGarcia-Metch in
aanwezigheid van device-consul
van Venezuela eveneens een
krans gelegd, 's Avonds werd
door het Venezuelaanse consu-
laateenreceptie aangebodenvoor
diverse genodigden in de Neptu-
ne Room van hetBonaire Beach
Hotel. Bij de foto: de kransleg-
ging doorgezaghebbermr Solia-
na (rechts) en gedeputeerde van
cultuurCarmo Cecilia(links).
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INVITACION
En ocasión delprimer aniversario delfallecimiento de la

Sra. Uva C. Mauricio
de Jiménez

g.e.p.d.
PabloA. Jimenez, sus hijos, hermanosy demasfamiliares les invi-
tanaUds.aun SantoSacrificio deMisapor eldescansodesualmaen
la catedralde Pietermaai, el dia8 deJulioa las 7 p.m.

Su presenciasera altamente apreciada.

>> stockmarket <<

AMSTERDAM TCDfIY JULY 7,1988.
Aegon 85,70 Km 38,30
Ahold 83,90 Mer_ba
Akzo 129,50 Philips 34,50
Cred.lyon. 56,30 Royal Dutch 228,30
Fokker 26,00 Telegraaf 286,20
Gist.Brcc. 36,00 . Unilever 111,60
Heineken 144,10 Index 267,70

MEW YORK STOCK EXCHAN3E
Abbott Labs. 45 5/8 - 1/8 IBM 127-1 7/8
Am_rican Exp. 27 1/4 - 1/8 ITT 52 1/4 - 3/8
Apache 7 1/4 unch Johnson &J. 78 - 1 3/4
Ara.Tel.S Tel. 26 3/4 - 1/4 McKesson 34 3/8 - 1/2
Amoco 73 3/8 unch Merck & Co. 55 - 1 1/8
Anheuser B. 31 1/4 unch Minnesota Mng 65 1/4 - 1 1/4
Becton Dick. 51 1/2 - 1/2 Ifcfail Corp. 43 3/4 - 3/4
Campbell S. 24 7/8 - 1/8 Monsanto 89 1/2 - 1 3/SChrysler 24 - 1/4 NCR Corp. 63 1/4 - 1 7'B
Citicorp 24 7/8 - 3/4 Narf.South. 28 3/4 - 3/4
CocaCola 37 7/8 + 1/8 PPG Indus. 45 3/8 - 1/2Diebold 40 1/8 - 3/4 Hiilips Ind. 21« - 1/4Digital Eg. 114 7/8 - 1 7/8 Placer DM. 14 1/8 + 1/4Dupont 90 - 2 1/2 Northrop Corp. 30 1/4 unch
East.Kodak 45 1/2 - 3/4 Pac.Flrst Fin. 14 5/8 unch
Exxon 44 7/8 - 1 Pfizer 52 1/4 - 1/8Figgie 'A' 66 3/4 - 1/4 Phelps Dodge 41 3/8 + 1/8
Ford 53 1/4 - 3/4 Philip Morris 83 3/4 - 3/8
Fluor 20 5/8 - 3/8 Quaker 43 7/8 - 7/8
Genl.Electr. 43 1/4 - 1 1/4 rjr Nabisco 47 3/4 - 3/4
Genl .Motors 79 - 7/8 Sara lee 36 1/2- - 5/8
Gulf & West. 43 5/8 - 7/8 SheU Trp.Tr. 71 3/4 unch
Hecla Mng. 14 5/8 unch Southern U. 6 1/2 - 1/4
Hilton 48 3/4 - 7/8 Unisys 36 1/4 - 1 1/8
Hcnestake Mng. I5- 1/8 Unocal 34 1/2 + 5/8
DCW JONES
Industrials 2130,16 - 28,15Transportation 892 92 -15,53
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JULY 6,1988.
THE DJIA WAS DOWN 45 POINTS BEFORE A RALLY SET IN JUST PRIOR
TO THE CLOSE. IT WAS NOT ENOUGH AS THE MARKET COULD NOT RECOVER
ALL IT'S LOSSES AND AT THE BELL WAS DOWN 28.45 AT 2130.16,
VOLUME WAS A RESPECTABLE 189.6 MLN.

[ËffJ MAMJKO &( \ JIUI-L'S BANK K.V.2^*l INVESTMENT DEPARTMENT
<^S jJ For further information call
Méfsë Tel. 612511 612991 612294

* -v '
l_-_-_^——_—_■__"—_—_«"_■■__.___.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 7 JULI 1988 EN TOT NA-
DER ORDER:

US DOLLAR 1.77 178 180
CAN DOLLAR 1.455 1.475 1.495
PNDST6RLING 2.99 3.045 3.105
N6DGLD 86.39 87.11 87.91
BOUVAR _____
ZWFRANCS 117.54 118.26 119.06
FR FRANCS 27.83 28.93 29.63
DUITS€MARK 97.44 98.16 98.96
SURGLD — 100.07 102.59
ITLIRC 1.00 1.30 1.36
AR FLORIN .98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 7 JULI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGATI€L€NING€N PC-fl 85/89 98.83
13 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 86/90 103.77
12 % OBUGRTI6L€NING€N P€R 88/92 103.09
10.5 % OBLIGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.99
10.25 % OBLIGATia€NING€N 1986P€R 1990 98.97
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.69%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

V ___ /

f — \

mOUSTRIRL DE UEfIEZUELR
» É *V7- maakt de wisselkoers bekend
"_*■■-^h »_,*_ _^M_t__*oJ_y« ' van de BOLIVAR, geldig tot

VRIJDAG 10.30uur
AANKOOP VERKOOPCash - Cheque _ _ _

c 4.40 4.60 s'6°
J
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Coppertone lotion of olieom Voor hen die niet willen ver-
snel bruin te worden. Nu ook branden heeft Coppertone
verkrijgbaar in handige pomp- waterbestendige lotions met
spray met vitamine E en beschermingsfactor 6, 8, 15,
Aloe Vera. en zelfs 25, die de zonnestra-

len geheel tegen houdt.

VOOR VEILIG VOOR VEILIG I
BRUINEN ZONNEN

Coppertone

JImuSKUS Variomatic j
MUSKUS TRADING N.V. .*\Cp \rS3sfé^k3b
Erieweg2B T^lZeelandia v* c.l'lllik'
Hakken, kneden, mengen, kloppen, -«►-» { v>j--S____L-<^J/
snijden, ice-cream maken. Vv^^^Wat U ook doet, het gebeurt perfect J

GOBIERNÜ DI KOttSOU

Mffrl Servisio di Agrikultura,
<*%^ Kria di Bestia i Peska

Hefe di Servisio di Agrikultura, Kria di Bestia i
Peska ta parlisipa kv nan a kaba di risibi siguiente
simia:
Silantro -Herb Coriander

Berehein -BlackBeauty
Cuiauibo -Cleinson Gray
Patia -Charleston Gray
Peterseli -Extra Curled Dwarf
Salada -Black Seeded Simpson
Siboyo Largu -Evergreen Long White Bunching
Spinazi -New Zealand
Ainsoy -Florida Broad Leaf
Warinus -Fordlook

E Hefe menshona^
Dept. R.P. Ing. M. Joubert.

y|P EILANDGEBIED CURACAO

Zoals aangekondigd, zal er elke week een publicatie
verschijnen van arbeidsplaatsen, waarvoor een ver-
zoek is ingediend, ter verstrekking van een werk-
vergunning aan een niet Antilliaan.
Het gaat om de volgende arbeidsplaatsen:
— Chef brood- en banketbakker; t

— Jurist;
— Kleermaker;
— Bedrijfsleider meubelzaak;
— Apotheker;
— Tuin-landbouwer;
— Bedrijfsleidster/bloemeiibindster (bloemenwinkel)
— Inwonende dienstbode;
— Assistent accountant;

— Boekhoudster;
—IJsventer;
— Bedrijfsleider autozaak;
— Landbouwer;
— Ingenieur electrotechnisch;
— ProjekÜeider waterbouwkundige werken;
— Apolhekersassistente;
— Apotheker;
— Kandidaat-notaris;
— Registeraccountant:
— Bedrijfsleider levensmiddelenbedrijf;— Juriste;
— Verpleegkundige;
— Leider scheepsreparatie;
— Slager;
Indien u zich geschikt acht vóór één van deze
functies, gelieve zich persoonlijk bij de Dienst
voor Arbeidszorg, Sektie Arbeidsbemiddeling,
Penstraat 32 te melden of via telefoon 613022
toestel 45 of 614424 te bellen. _~ _. „Afd. P.R.

VREUBDENHIL
j MAB.E-PAIHIPOE.TIt DERUYTERKADE || COLON || CASH SCARRY |

SPECIALS
— MAGEREKARBONADE METBEEN 500 GR. 3.25— CHICKEN DRUMSTICKS 5 LBS 5.10— FRENCH FRIES 5 LBS 4.98— FRENCH FRIES 6x5 LBS 28.70— VERSE WORST :A KILO 3.50

LUNCHPAKKET: 2Fv
100 GRAM BERLINER LEVERWORST \KL "■) O4C
100 GRAM JONGEGOUDA KAAS fó&&S&&t ) -É.-fcO
100 GRAM BOTERHAMWORST \ 1 ; f\ ..)

— ONSWELBEKENDE VLEESPAKKET: nL fc~S
1 KILO BRAADVLEES &JH T^ )
1 KILO LOINRIBS ■Mill ) OO 7C
1 KILO RUNDERGEHAKT M ■ ) _-.SJ-# O
1 KILO GEITENVLEES BÊM )
1 DOOS CHICKEN THIGHS VAN 5 LBS WW >— SPECIAALVOORDE VAKANTIEDAGEN, Y\ALAPARILLA IN PLASTIC EMMERS 0.A.: fl \
DRUMSTICKS ALA PARILLA... 6.50 W fBIEFSTUK ALAPARILLA 15.50 ht ffl
LOINRIBS ALA PARILLA 9.10 ,Jp £'

— VARKENS SATE'S 5 STUKS 4.50— EMHA ERWTENSOEP 1 LITER 2.15— MADELEINE ON THE COB ...BLIK 4 STUKS.... 2.49— KING COLE FRENCH STYLE GREEN BEANS 8 OZ 0.65— KING COLE SWEETPEAS 80Z 0.68— EMHA APPELSAP 1 LITER PAK 1.50— ANCOMIE 500GR 1.75— INCA PEELED TOMATOES 380 GR 1.05— TIP TOP LIMONADE STROOP, DIVERSE SMAKEN ...3/4LTR.. 1.99
ai cu o CARRY— FLANKSTEAKS, FAMILY PACK PER KILO 7.50— LOINRIBS, DOOS VAN 10KILO 37.00— HELE OSSEHAAS (LOMITO) ± 2/3 LBS PER KILO 13.75

VOOR UW SNACK/SNACKBAR:
___- e _\mtfJP - HAMBURGER, DOOS VAN 40 STUKS

jpARE SAX»** _ SATE; DOOS VAN 40 STUKS
W*&ïP£^ — KROKETTEN, DOOS VAN 30 STUKS

**^ — BIEFSTUK, DOOS VAN 2KKILO
- KARBONADE MET BEEN, DOOS VAN 5 KILO.

VKEUGDENHIL cashMmuwy

f TE KOOP
AANGEBODEN

HUIS
in Emmastad

Tel.: 73670 >

TEHUUR
AANGEBODEN

HUIZEN
gemeubileerd en
ongemeubileerd

vanaf Na/. 550.- per maand
0.a.: in wijken Abrahamsz, On-
verwacht, Mahuma, Welgele-
gen, Buena Vista.
Verdere informatie: Tel. 80400

iïfoÜSSETlr.l_st A U k A N~f~l|
GOURMET CUISINE

Penstraat 5-Tel.: 55418

Specialiteiten
voor dezeweek:

Verse venkelsoep metge-
rookte paling.
Tournedos gevuld metzalm in een lichte krui-
densaus.
Chocolade mousse.

Uw gastheer
Pim Timmermans.

AfLOS* AUTOS\
l=»»»/jAPONESESy

El CHAMPION
Tp leJdjEsT+_

Optenibel no:

A de jonghV /porthui/ n.v.
Cll_-f SalinJa Tel.: 611877-612972

SufTisant tel.: 86615
■T Otrobanda Tel.: 623816 - 623817
i na tur establesimentu di piesa di owto.

r Fiori's Weekaanbieding:
Begonia (rood, roze, wit) ’.3.95 JÊÊMÊ&
Kunstmest (2.5 kg.) ’.3.25 T^3_riË
Fiori in het Arex Shopping Center. Ingang via par- '^T:keerplaats Pet Care (Zuikertuin) of Gladiolenweg. f

__-_-_

>^GEVRAAGD:
een Grafisch Tekenaar (mnl./vrl.)

voor onmiddellijke indiensttreding
Sollicitatiebrieven aan personeelschef
P.0.80x 2098, Curagao.

■STtt[M\ O I lVjll 1 IINCj SCHEHfENHBUVILI. POI.1» TIL 47112]]J\|R.K.CENTRAAL SCHOOLBESTUUR

Het R.K. Centraal Schoolbestuur heeft plaat-
singsmogelijkheidvoor een

ADMINISTRATIEVE KRACHT
met HAVO en MAO (secretaresse opleidina)
diploma. w

Sollicitaties vóór 14 juli 1988terichten aan deVoorzitter, Postbus 139,Scherpenheuvel 1.

L SB m~^^ Djaweps , djabièrnè i djasabra nos ta habri di
h _____■■ ______ _fl finr diatardi te kv 12or dianochi.
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	...het International Trade Center met een fraaie opgang naar de lobby. De spiegelende ruiten die gebruikt zijn, geven het moderne gebouw ook van buiten klasse...
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