
VANDAAG
* Broeder Derksen verlaat eiland

P-3
* Gumbs over Landsradiodienst

p.3
* Nieuwe telefooncentraleBonai-

re p.13
* Venezolaanse arts eistrectifica-

tie p.5
* Formule I uuereldop zijnkop p. 11
* Wereldbank rapport p.9 LOUIS GUMBS

...historie...

1046 JAfIRGRNG— NO.: 153 ZRT6RDRG 9 JULI 1988AMIGOE
Vjr
JF<t

Booi:
als die artsen
niet bestaan,

kan ik toch geen
namen noemen

Nieuws in vogelvlucht
MADRAS— Bij een treinrampin

Indiazijnruim 100 mensen omgeko-
men. Een brug bij Peruman op 650
km tenzuidwestenvan Madrasin de
provincie Kerala stortte in zodat 6
wagons in een meerterechtkwamen
waarhethoogwaterwas.Er zaten tot
gisteravond nog een paar honderd
mensen in de treinopgesloten.De lo-
comotiefen de Iecoupekwamen vei-
ligover de brugheen.

*****MOSKOU— In deOostafghaanse
stad Jalalabadkwamen 31 mensen
omen raakten er33 gewondtoen een
autobom vlakbij een bioscoop ont-
plofte, aldus Tass. Dit was de Ie stad
waar de Russen zich uit terugtrok-
ken.Hetzou een actievan hetverzet
zijn.

ATHENE — Op de 6e dagvan de
Griekse hittegolf steeg de tempera-
tuur totmaximaal45 gradenCelsius
in de schaduw. In het hele land zijn
door de hittegolf al 15 doden geval-
len. Er vielen ook 4 doden bij een
bosbrand op het eilandKefalonia.
Het verbod in Athene tot auto- ver-
keer werdvrijdagtot8 uur 's avonds
opgehevenom iedereendekans te ge-
vendestadte ontvluchten.InAthene
en Thessalonikiviel de water- voor-
ziening soms uit.

*****BROWNSVILLE — Vrijdag heeft
men 6overlevenden gevondenonder
hetpuiinvan een inBrownsville,VS,
ingestorte winkel. Men hoopt meer
mensen te kunnen redden. Zeker 11
mensen kwamen om en er vielen 47
gewonden.

*****ABERDEEN —Occidentals presi-
dent directeur Hammer (90), eige-
naar van het ontplofte boor- eiland
meentdat de inrichtingvan de plat-
forms moetworden gewijzigd.De be-
mannings- verblijven moeten ge-
scheiden wordenvan de productie-
eenheid,waarhetwerkenmetgasen
olie gevaarvoor explosies oplevert.
Hij stelde3,5 miljoendollarbeschik-
baarvoor denabestaandenen beloof-
deen diepgaandonderzoek. Na de Ie
explosie zaten woensdag 100beman-
nings- leden in hun cabines opges-
loten.

*****LONDEN — De verzekeringsmij-
en zullenrond 1 miljard dollar moe-
ten uitkerenwegens deschadewelke
de ramp op hetPiper Alpha- boorei-
landheeftaangericht. Heteilandzelf
was voor iets meer dan 800 miljoen
verzekerd. De veiligheids- eisen op
de Nederlandse platforms worden
niet zo goednageleefd, aldus devak-
bondFNV.

*****NAlROBl—HetEtiopischeverzet
heeft het leger beschuldigd van
wreedheid jegens de burger- bevol-
king toeheteindjunidorpenhadher-
overddie 2maandentevoren doorhet
verzet waren ingenomen. Het leger
zou hebben gebrandschat, gemoord
en geplunderd,aldus een in Nairobi
ontvangen verklaring.

*****MOSKOU — Ook vrijdag werder
massaal in Jerevanbetoogdtegen de
aanwezigheidvan SU- troepen in de
Armeensehoofdstad.Zijwaren nage-
noeghelemaal teruggetrokken. Ook
werd ernog gestaakt.Bij de begrafe-
nis van een 22- jarigedoor depolitie
dood geschoten student kwamen
200.000 mensenop debeen.

*****KAAPSTAD — De Zuidafrikaan-
se politie heeft 6 militante anti
apartheids- activisten opgepakt ivm
de op handen zijnde 70e verjaardag
van ANC- leider Mandela die al 26
jaargevangenzit. De organisatoren
vanhetpop- concert tererevan Man-
delawil een eerbetoonzyn aan Man-
dela'swensvoor eenZAzonderapart-
heid.

*****AMSTERDAM — De dollar steeg
vrijdag flink nav de gunstige ont-
wikkelingop de VS- arbeids- markt.
In juniwas hetwerkloosheids- per-
centage 5,3, het laatste punt in 14
jaar.In Amsterdam was de slotkoers
2,0675 guldentegen 2,0455 donder-
dag. In Wall Street was de handel
kalm en ging de Dow Jones index
16,53punten achteruit tot 2106,16.
Parijs verlaagde zijn disconto met
0,25 % tot 6,75.Dit totveler verras-
sing.

*****BONN — De piloot van de leger-
helicopter welke zondag in de
bondsrepubliek verongeluktewaar-
bij 9 doden vielen was dronken. Zo
bleekbij de lijkschouwing.

*****PARIJS — De Franse Defensie-
minister Chevenement heeft 45 ge-
neraalsen admiraalsberisptdiezich
in depresidents- verkiezingen inhet
openbaar haddenuitgesprokenvoor
kandidaat Chirac. Het respect voor
de neutraliteitvan de krijgsmacht
moet volgens hem hooggehouden
worden.

*****

Leger Haiti met nieuwe grondwet

Duvaliers-aanhang
bezig aan comeback

PORT AU PRINCE -De
militaire regering van Haiti
heeft een nieuwe grondwet
aangekondigd. Dekomst van
ditbewind blijkt ook te bete-
kenen dat de Duvalier- aan-
hangweerzijn entreekanma-
ken inhetopenbare leven.

President generaal Henry
Namphy, die verleden maand
burger- president Leslie Mani-
gat afzetteenzichzelftot heerser
uitriep maakte vrijdag bekend
dat Haiti weer een nieuwe
grondwet krijgt. In feite is het
een vernieuwde grondwet want
"de sterke punten uit de
grondwet van 1987moeten wor-
dengehandhaafü". Zo verklaar-
de Namphy. Die grondwet van
87 vormde het kader waarbin-
nen Haiti zou terugkeren naar
de democratie na een dictatuur
van dertig jaarvan deDuvaliers,
diein februari 1986het land uit-
vluchtten.

Volgens generaal Namphy
worden in de nieuwe grondwet
de mensen- rechten zoals het
recht op vrijheid van vergade-
ring en menings- uiting evenals
de politieke rechten gewaar-
borgd. Sprekend vanuit het pre-
sidentiele paleis zei de generaal
president dat een aantal parag-
rafen uit de grondwet van 1987
worden gehandhaafd. Hij gaf

echter wel aan dat aanhangers
van de verjaagde Duvaliers
mogelijk naar Haiti kunnen te-
rugkeren.

Namphy had het in zijn toe-
spraak over het rehabiliteren
vanaanhangersvanexpresident
Jean Claude Duvalier. Veel- be-
tekenend was danook dat gene-
raal Namphy in het paleis zich
liet vergezellen van vooraan-
staande figuren uit Duvaliers
tijd.ZoalsClovis Desinoir diehet
paleis noggoedkent.Hijwasver-
trouwelingvan Papa Dóe Duva-
lieren wasdiensministervanFi-
nancien. Ook Claude Raymond
was present als oud- Duvalier-
gediende. Hijwas indertijd gene-
raal onderPapa Doe.

Curaçao

Culinair in de AMIGOE
MET INGANG van van-
daag, begint de Amigoe
meteen serieculinaire arti-
kelen. Gedurende vijf we-
ken zullen er interviews,
tips en restaurants- recen-
siesverschijnen opde'culi-
naire pagina.

Smakelijk lezen!

In Colombia

Aanslagen op
gas en olie

pijpleiding

BOGOTA — De ELN- guer-
rilla voerde opnieuw aansla-
gen uitop deenergie-voorzie-
ning. In twee gevallenkon de
lading bijtijds onschadelijk
worden gemaakt

Onder meer werd de aardgas-
leiding over een aantal meters
vernield tussen Payoa en Bar-
rancabermeja op 320 kilometer
tennoordoostenvan Bogota. Het
was de tweede aanslag op deze
pijpleiding binnen 24 uur. Deze
leidingvoorziet in deenergie-be-
hoefte van de belangrijkste olie-
raffinaderij van het land, welke
eigendom is van het staatsolie-
bedrijfEcopetrol.

Ook ontplofte ereen bombij de
oliepijjp-leiding van Cano Limon
naar Covenas bij het dorpje Sa-
more op 370km van Bogota. Als
gevolg van deaanslagen op de
olieleidingis deverkoop van olie
aan het buitenland aanzienlijk
verminderd.

OOKTHATCHER
Terwijlhij sprakriepen dedui-

zenden aanwezigen "Dood aan
Amerika" en "Dood aan Rea-

fan".Rafsanjani veroordeelde in
rachtige termen ook de hou-dingvan deBritsepremier, Mar-

garet Thatcher, die de Ameri-kaaiiLe actie rechtvaardigde.
"Welke geest kan dit doen", al-
dus de Iraanse opperbevelheb-
ber. "Zelfs een wolfzou dit niet
goedkeuren. Jouw gezicht zal
vuil degeschiedenis ingaan".

Rafsanjani zei geschokttezijn
over de opiniepeiling in de VS
waaruit bleek, dat de meeste
Amerikanen van mening zijn,
dat dekapitein van de 'Vincen-
nes' juist handelde toen hij
opdracht gaf het vuur op het
vliegtuig teopenen. "Ik heb me-
delijdenmet deAmerikanen.Als
ze met dezemisdaad instemmen,
hebben ze niets menselijks
meer". Volgens hem was deze
peiling even angstaanjagend alshet neerschieten van het vlieg-
tuig.

Voor militairen negentig dagen
Burgers krijgen jaren straf
voor muiterij in Argentinie

BUENOS AIRES-VijfAr-
gentijnse burgers werden
vrijdag veroordeeld tot ge-
vangenis- straffen van negen
tot twaalf jaar wegens hun
aandeel in een mislukte po-
gingin januariom deregering
van president Raul Alfonsin
omver te werpen.

Het vijftal hadtijdens dezera-
ging tot een staatsgreep de
controle over de luchthaven van
Buenos Aires overgenomen. Zij
waren allevijfwerkzaam voorde
inlichtingen- dienst. Zij wilden
voorkomen dat de luchtmacht
gebruik zou maken van het

vliegveld voor actiestegenmui-tende leger- eenheden in denoordelijk gelegen stad Monte
Caseros.

NEGENTIGDAGEN
De straffenzijn veel zwaarderdanaaneenaantalmuitende sol-daten is opgelegd door militairerechtbanken. Negen officierendieby demuiterij betrokken wa-ren kregen onlangs straffen van

dertigtot negentig dagen. In to-taal moetennog97 officieren,on-derwie overste Aldo Rico, de lei-der van enige muiterijen, nog
voor"de krijgsraad verschijnen.

GEEN ONENIGHEID
Hij verklaarde, dat specula-

ties in het Westen over onenig-
heid binnen het Iraanse lei-
derschap onjuist zijn. Volgens
hem zijn het leger, deRevolutio-
naire garde en alle officiële in-
stanties het erover eens,datver-
dubbeling van de inspanningen
in de oorlog met Iraq de juiste
manier is om het neerschieten
van hetvliegtuigte wreken.

Volgens waarnemers zijn al
ongeveer een half miljoen Ira-
niërs om het leven gekomen tij-
dens de nu al acht jaardurende
gevechten. Het aantal vrijwilli-
gers — de derde tak van de
grondstrijkrachtennaast hetre-
guliere legeren deRevolutionai-
re garde —zou deafgelopen an-
derhalfjaar met een derde zijn
verminderd tot tweehon-
derdduizend.

De Tankeroorlog barstte don-
derdagavond na een pauze van
vierdagenweerin allehevigheid
los. Iraakse gevechts- vliegtui-
genvuurden in dePerzische Golf
Exocet-raketten afoptwee gela-
den supertankers. In scheep-
vaart- kringen is vernomen, dat
de bijna 270.000 ton metende
Griekse tanker 'Fellowship L.'

vijftigkilometer ten zuiden van
het Iraanse olie- overslageiland
Kharg inbrand staat. Debeman-
ning van de ruim 215.000 ton
metende Cyprische tanker 'Star
Ray' wist de brand op hun schip
te doven. Er zouden geen
slachtoffers zijn gevallen. Een
Iraanse kanonneerboot opende
het vuur op het Roemeense
koopvaardijheid 'Plataresti' in
het noordelijk deel van de Golf.
Dekapitein zoubij deaanval ge-

wond zijn geraakt.
De Iraansepresident AliKha-

menei zei vrijdag, dat zijn land
een eventueel Amerikaans aan-
bod smartegeld aan de nabes-
taanden van de 290 slachtoffers
tebetalen, zal afwijzen. "Dat is
belachelijk", zo zeiKhamenei in
het vrijdaggebed in Teheran.
Volgens hem zal Iran nooit in-
gaan op zon "vernederend" ge-
baar.

ONENIGHEID AAN TOP ONTKEND
Tankeroorlog in volle hevigheid weer losgebroken

Opperbevelhebber Iran:
geen geweld tegen VS

TEHERAN — De opperbevelhebber van de Iraansestrijdkrachten,parlementsvoorzitter Ali Akbar Hashe-mi Rafsanjani, heeft vrijdag gezegd, dat Iran hetneerschietenvan deAirbusvan IranAirnietmetgeweldzal vergelden. Hij zei tijdens de vrijdagse ge-bedsdiensten, dat dé wereldopinie ziekdan tegen Iran
zou keren. Rafsanjani riep alle weerbare Iraniërs opzich naar het front met Iraq te begeven om de aanval tevergelden.

Deparlements- voorzitter zei,
'dat de Verenigde Staten probe-
ren Iran ertoe te verleiden "een
net zo afschuwelijke misdaad te
plegen als de aanval op deAir-
bus. Wij proberen daar niet aan
toe te geven". "De wereldopinie
zou zich tegen ons keren. Ver-
standige mensen begrijpen
waarom wij het niet zullen
doen".

Rafsanjani zei tot de deelne-
mers aan de gebedsdienst, dat
Teheran zijn hoop heeft geves-
tigd op de Veiligheidsraad van
deVerenigde Naties, dievolgen-
de week dinsdag bijeenkomt.
"Terwijl de hele wereld deAme-
rikaanse misdaad veroordeelt,
moeten wij wachten op het be-
sluit van de Veiligheidsraad.
"Hij zei te hopen, dat deraad
"niet slechts zal mompelen",
maar de Amerikaanse daad zal
veroordelen en de Amerikaanse
vloot opdracht zalgeven zich uit
de Perzische Golf terug te
trekken.

PRAAG — Opeen pers- conferentie
inPraagwaservrijdageenverhit-

te discussie tussen SU- premier
Ryzjkov en Westerse journalisten
over de evenmtuele terugtrekking
der SU- troepen waarover Ryqkov
zeidat mendaar niet aandacht.Vin-
nig werd het toen men vroeg of de
vroegere partijleiderDubcek eer-
herstel krijgt omdat hij nastreefde
wat Gorbatsjov nu wil doorzetten.

*****

In Peru Schietpartij in bus: drie doden, 1 gewonde
LIMA—Bij een schiet- par-

tij tussen Peruaanse politie-
agenten en guerrilla- strij-
ders-in een autobus zijn er
drie dodengevallen enéénge-
wonde. Dit incident deedzich
voor toen de bus onderweg
was van Lima naar Ica met
tachtig passagiers aan boord.

Dodelijk getroffen door kogels
werden een kapitein van de Re-

publikeinse garde, een guerril-
la- strijder en een passagier. De

fewonde is een korporaal- gar-
ist. De rest van de passagiers

kwam er metde schrikvanaf. De
plaats Ica waarheen de bus on-
derweg was ligt op driehonderd
kilometer ten zuidoosten vanLi-
ma. De schietpartij deed zich
voor ter hoogtevan Puerto dePi-
sco op minder dan honderd km

van ica. __es guerrilleros,
waarschijnlijk van Sendero Lu-minoso, onderschepten de auto-bus op deInteramerikaanseweg.
Zij wilden dat alle passagiers
hun documenten zouden inleve-
ren maar de korporaal opende
het vuur, kennelijk met de be-
doelinghen wegte jagen.Debei-
de Gardisten maakten de reis
met een speciale opdracht.

Salinas de Gortari: nieuwefase ingegaan: van meerstemmigheid

Regeringspartij Mexico vraagt
om hertelling van stemmen

MExICOSTAD — De Mex-
icaanseregerings- partij PRI
heeft derollenomgedraaiden
omhertellingvan destemmen
gevraagdomdaterfoutenzijn
gemaakt waarvan deopposi-
tie heeft geprofiteerd. De op-
positievan zjjnkantzegtvoor
te liggen bij het tellen der
stemmen. Carlos Salinas de
Gortari die zichzelf heeft uit-
geroepen als winnaar van de
stembus en dus als gekozen
president heeft vastgesteld
dat er een nieuw tijdperk is
aangebroken: de tijd dat er
sprake was van een feitelijk
éénpartij- systeem in Mexico
ligt achter derug.

De voorzitter van deRevoluti-
onaire institutionele partij (PRI)
Guillermo Jimenez maakte be-
kend dat zijn partij hertelling
van de stemmen voor de presi-
dents- verkiezingen gaat vra-
gen. In veel districtenzijner vol-
gens hemfouten gemaaktbij het
tellen, waaruit deoppositie pro-
fijt trok. Vele stemmen zijn ten

onrechte vor Cuauhtemoc Car-
denas geteld, zo meent hij door-
dat medewerkers van stembu-
reaus "de federale kieswetten
niet kenden". Aangenomen mag
worden dat de hertelling zal ge-
beuren omdat ministervan Bin-
nenlandse zaken Manuel
Bartlett van dezelfdepartij is.

VOORUITGANG
Salinasde Gortarizegt dever-

kiezingen gewonnen te hebben.
Maar hij merkte wel meteen op
dat Mexico het tijdperk is bin-
nengegaan van een democratie
waarbij meer partijen een se-
rieuzerol spelen. "Deze uitdruk-
king van meerstemmigheid is
een teken van democratische
vooruitgang in Mexico en ik
waardeer dat", zo verklaarde hij.
De tijd datde PRI fungeerde als
de enige partij is voorbij "en nu
beginnenwe aan een nieuwepo-
litieke fase in het leven van het
land, met een meerderheids-
partij en zeer intenseconcurren-
tie van dekant van deoppositie",
zo zei hij. De overwinnings- toe-
spraak van Salinas de Gortari
leek er op gericht de oppositie te
kalmeren.

TELLEN ONDERBROKEN
Cardenas die de belangrijkste

stemmentrekker isbij deopposi-
tie namens het Nationale demo-
cratische front vertelde vrijdag
dathij bij hettellen voorligt met
veertigprocent van de stemmen.
Salinas deGortarizou 27procent
op zich verzameld hebben. Het
uitblijven van deuitslag wijster
volgens de oppositie op dat de
PRI druk bezig is met de stem-
men te knoeien. Regelmatig
wordt het officiële tellen der
stemmen opgeschort.

Vandaag houdt de conserva-
tieve partij voor Nationale actie
PAN met als presidente- kandi-
daat Manuel Clouthier een de-

monstratie tegen de stembus-
fraude en het ophouden van de
eind- uitslag. Men probeert tijd
tewinnen omdat deuitslagen on-
gunstgg voor hen zijn, zo zei
Clouthier.

WILLEMSTAD-In hetkader
van het80-jarig jubileumvan de
Landsradio en Telecommunica-
tie Dienst Nederlandse Antillen
werdgistereneenrondleidingge-
geven door het gebouw van het
Kuststation te Zapateer. Daarbij
werd ondermeer uitleg gegeven
over de radio-medico, veilig-
heids- en weerberichten, het
opstellenenverzenden vanradio-
telegrammen en hetopbouwen en

jioorverbinden van radioge-
sprekken. Voor meer informatie
ziepagina3.

Foto: Minister van Verkeer en
Vervoer, L.C. Gumbs (midden
staand), en waarnemend direc-
teur NJI. Vinck (rechts staand)
bij dezendinstallatie.

Landsradio viert feest: 80 jaargeleden was het begin

i v Curacao - Aruba {
f am/terdam/tore >

’ eenvoudigwegdebeste ?



MENSEN
De heer E.Regales, sectionengi-
neer op deafdeling produktie bij
deKAE, is onlangs geslaagd als
WERKTUIGKUNDIGE in
centrales B. De heer Regales is
exleerling van detwee-jarige op-
leiding tot section engineer die
in 1984 bij de KAE gehouden
werd, en heeft daarna de oplei-
dingwerktuigkundige incentra-
les B gevolgd. Bij defoto: Na een
studie-premie uitreiking aan de
heer Regales; vlnr: ingA. Marti-
na (chefproduktie), irR. Marga-
rita (technisch direkteur),hr. E.
Regales, ir H. Gouverneur (ope-
ration manager) en hr. L. E.
Muyden(PR).

Door kruising en genetische se-
lectie heeft de veterinaire facul-
teit van Mexico een MINI-KOE
ontwikkeld met een hoogte van
80 centimeter. Met de mini-
koeien, van hetBraziliaanse ras
cebu,kan deopbrengst van klei-
ne weidegronden worden ver-
hoogd. De grotekoe levertrond 6
liter melk per dag, de kleine
koeien, met een gewicht tussen
120en 150 kg, leveren 3a 4 liter

melk. Demini-maat isbereiktna
kruisingen met 6 generaties ce-
bu-koeien, en men richt zich nu
op effectieve voortplanting van
de mini-koe. Door kunstmatige
inseminatieen stimulatievan de
ovulatie bestudeert men de mo-
gelijkheid embryo's van mini-
runderen in teplanten inkoeien
van normale grootte. Dit om de
huidige veestapel van de mini-
koeien — dierond de 30 dieren
omvat —sneller en tegen lagere
kosten tekunnen uitbreiden.

*****Een 17-jarig meisje uit Nijme-
genheeftdonderdagvia eenkort
geding voor de rechtbank in
Arnhem geëist dat haar OU-
DERS tijdens de Nijmeegse zo-
merfeesten niet in het centrum
van de stad mogen komen. Het
meisje werd van 1985 tot 1987
gedurende anderhalfjaar lang
sexueel misbruikt door haar va-
der en moeder. De vader werd
daarvoorin aprilvan ditjaarver-
oordeeld tot twee jaar gevang,
maar in afwachting van be-
handelingvan de zaak in hoger

beroep, is hij nu op vrije voeten.
Volgens deraadsvrouw van het
meisje, is het slachtoffer zeer
bang voor haar vader. Het feit
dat hij op vrije voeten is maakt
dat het meisje nauwelijks op
straatdurfttekomen. Hetmeisje
verblijft sedert ze in 1987 van
huis wegliep op een onderduika-
dres. Om alles toch voor een mo-
ment te vergeten, wil zij tussen
18 en 24 julinaar de Nijmeegse
zomerfeesten met haar vriend.
Zij wil via derechtbank haar ou-
dersverbieden om tijdens diepe-
riode naar de binnenstad te ko-
men. De rechter doet op 13 juli
uitspraak.
UitBoston is vernomen datMI-
ROSLAVA 'Popy' WEDER-
VOORT recentelijk is geslaagd
voor haar Master of science
graad in Management, aan het
Management education Institu-
te van de Amerikaanse advies-
firma Arthur D. Little. Mirosla-
va Wederfoort, M.Sc. is een
dochtervan de heeren mevrouw
Bernardo Wedervoort van Man-
goweg 13 op Curagao. Haar ou-
derszullenbinnenkort naarBos-
ton reizen om de officiële diplo-
ma-uitreiking mee temaken.
Een officieel onderzoek heeft
aangetoondwatITALIANENen
hun correspondenten in hetbui-
tenland allang wisten: het duurt
eeuwen voordat brieven bezorgd
worden. Cijfers toonden aan dat
van 7.868 brieven die bij wijze
van proefbinnen Italiëop debus
gedaan werden, zegge en schrij-
ve 17 de volgende dag aankwa-
men. Gemiddeld was de brief

acht eneen halvedagonderweg.
Brieven die in de Eeuwige stad
en Milaan —de eerste steden om
een briefop debus te doen—wa-
ren gepost, lagenvolgens het on-
derzoek, meer dan drie dagen in
de brievenbus. 'Het resultaat
stemt somber,' zei de minister
vanPosterijen. De traagheid van
de postbezorging heeft in Rome
geleidtot wildgroei onder prive-
dienstendiepermotorafleveren.
Buitenlanders die in Rome wo-
nen en postnaar het buitenland
te sturen hebben, maken di-
kwijls gebruik van deVaticaan-
se Posterijen, omdat zij sneller
zijn.

*****Een platenzaak, die 'fortune
cookies' met daarin CON-
DOOMS verpakt, verkocht,
heeft het geweten. Hen werd,
door de autoriteiten belast met
het grootste Zomerfestival in
Milwaukee, VS, verboden door
te gaan met de verkoop van de
'cookies' met de verrassende in-
houd.Alsreden hiertoe gavenzij
dat zon verkoop niet paste bij
een familiefestival. Vóór het
stopverbod had de zaak reeds
vijftig 'cookies' verkocht.

*****De BEHA(AGLIJKHEID) van
glasnost (openheid) in de Sovje-
tunie heeft de'bustehouder be-
reikt. Het weekblad'Nedelja' pu-
bliceerde de brief van een leze-
res, waarinzij zich beklaagt over
de slechte en pijnlijke pasvorm
van debeha in haar land. "Laten
we onze schroom eens een keer
terzijde schuiven en het hebben
over debustehouder", schrijft zij.
"Er worden er bij ons vele ge-
maakt. Maar met wat voor pas-
vorm. En wat voor kwaliteit en
snit!Buitenlandse modellenzijn
veel en veel beter. Hebben onze
fabrikanten wel eens vrouwen
vanvlees en bloedgezien,ofgaan
zetenminste wel eens in een mu-
seum kijken? Ik zou graag hun
aandacht vestigen op de Venus
van Milo en andere vrouwen-
beelden"....

*****

UitNederland isbericht ontvan-
gen, dat Frank Komproe is ge-
slaagdalsKEURMEESTER. Hij
heeft gestudeerd aan het Rijk-
sinstituut voor dekeuring van
vee en vlees te Ede. Intussen is
Frank Komproe in dienst getre-
den van deRijksdienst in depro-
vincie Limburg. Frank is zoon
van Cor en AltagraciaKomproe
van de Vondelstraat 30, Brie-
vengat. Hij is oudleerlingvan de
Albert Schweitzerschool.
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Tom Poes en de Pruikenmaker door Manen Toonder

2074—Debediende Joosthad, inruil voordepluk harenvan de
ambtenaareersteklasse Dorknoper,eenmooiZangpruikje ge-
kregen. Hetwasiets in hetlichte genreen datwas nujuistwaar
detrouwe knecht zo van hield.

Met omfloerste stem stondhij in de achterdeur en zong aan-
dachtig: "Als vergeetmijnietjes zijn je ogen". Dat deed hij zó
mooi, dat detranen hem in de ogen sprongen en hij merkte in
het geheel niet, dater achterzijnrug eenopgewondengesprek
gevoerd werd.

De pruikenmaker hadheerBommel kalm wat laten uitrazen.
Toen die echter moe werd,nam hij zelf het woord. "Natuurlijk
kuntuuwpruik terugkrijgen", sprakhij. "Hetwasmijnbedoe-
ling helemaal niet het ding te stelen, want het is tamelijk
waardeloos".

"Waardeloos?!" riep heer Ollie verontwaardigd. "Mijn
prachtige bariton waardeloos?"

"Achkom", hernam deander, "watbetekent die zingerij nu

eigenlijk voor iemand van uw stand? Ik heb nog héél andere
haarwerken! Ja,ik heb er zelfs één met mijneigen haarer in!
Alsu diehad, zouuzélfpruikenkunnen maken! U zou, omzote
zeggen, demacht in handen hebben!"

Heer Bommel slikte moeilijk en zijn woede zakte. "Daar zit
wat in", prevelde hij. "Die zingerij is eigenlijk meer iets voor
een eenvoudig iemand als Joost "

TornPoes, die intussen ook beneden was gekomen, hoorde
dat en nu werd hij ernstig ongerust. "Als heer Ollie een Hare-
war-pruik opheeft, wordthijnatuurlijk net als diepruikenma-
ker!" dachthij.

"Daarmoet iets aan gedaanworden!" Enhij liep naar dezin-gende Joost en trok die aan zijn mouw. "Je moet me helpen,
Joost!" zei hij. "Het gaatnu mis lopen!"

"Als vergeetmijniet zo blauw!" zong Joostweemoedig. Toen
zweeg hij enkeek verstoord om.

AGENDA CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS-EN 2DE DISTRICT OOST
9 juli 1988vanaf 08.00 uurt/m 11 juli
1988om 07.00uur.

Dokter Olie, SentroMedikoMariePampoen,
tel.: 615265/615044; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:613121 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy.Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS-EN 2DEDISTRICT WEST
8 juli 1988vanaf 17.00 uur t/m 11 juli
1988omÖ7.00uur

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00uurPlanes, TrainsandAutomobi-
les (’.5,- p.p.); 24.00 uur Taboe, een
verboden liefde (18 jr.,’.5,-p.p.).
zondag
21.00uwPlanes, TrainsandAutomobi-
les (’.5,-p.p.).

*****
TELECURACAO
ZATERDAG: 16.00 Directe uitzending
softballwedstrijd: Arubavs Puerto Rico;
18.00TelefiestametTante IrmaenTan-
te Shirley; 19.00Planeta 3 special: «13
Anos guerra en Angola»; 19.30 PR-
programma: «Lumpsum»; 20.00 Noti-
siero Tele-8; 20.30 Uitzending
softballwedstrijd: Venezuela vs Baha-
mas; 21.30CarrouselmetGonzaloCua-
les; 22.00 Wega di Number Körsou;
22.10vervolgCarrousel; 22.30Estreno:
«Blood Barrier»; 24.00 Sluiting.

ZONDAG: 09.00 Heilige Misviering;
09.45 Interview met commandant van
deMarine; 10.00Documentaire '75 Jaar
Koninklijke Luchtmacht'; 10.45
Luchtvaartshow; 16.00 Uitzending
softballwedstrijd:Venezuela vs Mexico;
17.50 Wega di Number Körsou; 18.00
Curagaos volkslied; 19.00Modakv My-
lène; 19.30NotisieroTele-8; 20.00 Uit-
zending softballwedstrijd: Bahamas vs
Ned. Antillen; 21.30 Shete dia; 22.00
Our House; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

Dokter Swart, Spreekkamer: VanLeeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113;spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
82367 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr.Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en El-
hage)

DERDE DISTRICT BANDABAO
8 juli 1988vanaf 17.00uur t/m 11 juli
1988om 07.00uur.
Dokter Spong, Sentro Mediko Tera Köré,
tel.: 648700; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.: 87004
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen:Tweed,Vonhögen,Schellens,Luca-
cius en Spong).

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

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallentel.:
83917.

*****
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten;na 17.00uurkunt u
de zuster van de wacht bellen: zuster Van
Velthoven, tel.: 76728 pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heenWijkverpleging Curasao): KantoorRio
Canario-/Gosieweg,tel.:4423l/44232;ge-
opend van maandagt/mvrijdagvan 07.00-
-18.00 uur; de wacht heeft zuster Pietersz,
tel.: 671147.

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

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

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

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

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

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda
Paradeis,F.D.Rooseveltweg46-B,tel.:
89676/89808.
Panda
Cerrito, Winkelcentrum Promenade,
tel.: 76155/76689.
zondag
Otrobanda
Union, Breedestraat 137, tel.: 623375/
625837.
Punda
Plaza, De Ruyterkade 36, tel.: 615519/
615545.

*****VERLOFBEGRAFENIS
9 juli:E.F. de Camps, Mahumaweg35.

10 juli:R.A. deWindt, Uteweg 53.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro.Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uurte Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag-en zaterda-gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

* *»*»
ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS
open van 08.00-15.30 uur:Frederik -Salina, Curoil- Biesheuvel, Curoil- Cas Chiquito, Isa - Plantersrust, Scheide-laar - Mundo Nobo, Vanddis NV - MariePampun, De Haseth- Parera, Nieuw - StaDomingoweg, Perry -GrandCentral, Schot-borgh - CasCora.
open van07.00-23.00uur:Curoil - Magrietlaan.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP:O9.OO-18.00 uur'CariaCota' - S.J.

**.____*

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. vanLansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoogmis
(Ned.).
BARBER (H. Joseph): zat.: 19.00uur;zon.:
06.00 en 09.00uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30 uur;zon.: 10.00en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat.:19.00uur;zon.: 09.00 en 19.00uur.CHARO (O.L Vrouw van Coromoto): zat.:
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans) en19.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw van Berg
Carmel):zat.; 19.30 uur; zon.: 09.00 (Ned.)
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouw van GoedeRaad):
zon.: 10.00en 19.00uur
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00 uur;zon.: 08.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00uur;
zon.: 08.30,12.00 en 19.00uur (Ned )
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zat.:19.00uurj zon.: 11.00en 18.00uur.MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.15,
08.30en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30 uur; zon.: 08.00en
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11.00(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat: 19.00 uur;
zon.: 06.00,09.00en 19.00 uuf.
SANTAMARIA:zat.: 18.30 uur;z0n.:07.00,
09.0_"en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30 uur;zon.: 07.30,
09.00en 18.30uur.
SANWILLIBRORDO: zat.: 19.00 uur; zon.:
20.00uur.
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.SOTO: zat.: 19.00 uur; zon.: 09.00uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracia):
zat: 07.00en 19.00 uur;zon.: 08.00,10.00
(charismatica) en 18.00uur
SUFFISANT (O.L.Vrouw van Fatima): zat:
18.00uur; zon.: 09.00 en 18.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 uur;
zon.: 08.30uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes): zon.:
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; zon.:
06.00en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat:
18.30uur; zon.: 08.30 en 17.30uur.

*****
GEREFORMEERDEKERK
.Sen_Fortuna2oBA)
10.00uur dsJ. Glas.
(Cubaweg 100,BuenaVista)
08.30 uur leesdienst.
(Arowakenweg 28, GrootKwartier)
08.30 uur dsJ. Glas.
17.00uur leesdienst.
(Marakaweg 1,Montana.'Sta. Rosa)
10.00uur ds J. Glas.

EVANGELISCHEBROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, MundoNobo)
zaterdagavond 19.00 uur zangdienst.
zondagmorgen 09.30 uur preekdienst.
Emmy Berthold Kleuterschool, Suffi-
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamentse
dienst.

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess

BEETLE BAILEY By Mort Walker
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OVEREENKOMST
"De doelstellingen van onze

congregatie vertonen veel over-
eenkomst met dievan defraters
van Tilburg. Toen de eerste

groep broeders naar Curasao
kwamen, zijn deze indertijd heel
goed opgevangen door de fraters
van Tilburg. Samen met hen
hebben wehet onderwijshier op-
gebouwd, maar onze invloed ie
veel minder, omdatonze congre-
gatie pas 40 jaar op Curasao is.
De fraters van Tilburg hebben
hier onlangs hun honderdjarig
bestaan gevierd", aldus broeder
Derksen. Hij verklaart datde sa-
menwerkingtussen defraters en
broeders niet altijd optimaal is
geweest. "In 1969 hebben we sa-
men met de zusters en broeders
de VerenigingReligieus Beraad
opgericht om juist die samen-
werking tebevorderen. De vere-
niging is inmiddels overleden,
maarheeftwelhaar dienstbewe-
zen. Sindsdien is de samenwer-
king veel sterker eeworden".

Broeder Derksen is in 1962
naar Curasao gekomen. Hij
heeft eerst vijfjaar op de lagere
school gestaan. Daarna heefthij
20 jaarop het Ignatius College
wiskunde-, aardrijkskunde en
godsdienstles gegeven. In zijn
laatste jaarop Curasao heeft hij
lesgegeven aan het Mgr. Zwijs-
sen College. Tevens heeft hij al

die jaren de cathegese begeleid.
"Op het Mgr Zwijssen College
heb ik met groot enthousiasme
voor de klas gestaan. Er heerst
een leuke sfeer en de kinderen
hebben veel belangstelling voor
wiskunde", zo zegt broeder Der-
ksen. "Ikvond hetheel fijn opCu-
rasao, het lesgeven was leuk,
maar vooral het werk aan ons
project Drecha Cas vond ik erg

bevredigend"

DRECHA CAS
Drecha Cas: licht brengen in

duisternis van velen. Doel van
dit project is de sociale vorming
van de jongeren. Dit doel wordt
vooral bereikt door daadwerke-
lijk samen te werken met nood-
lijdende gezinnenom hun woon-
situatie te verbeteren. Al meer

dan 20 jaar trekken jongelui
iedere zaterdag erop uit om ver-
lichting te brengen in de nood
vanvelearme mensen. "Op 14fe-
bruari 1967 namen Jopie Cijntje
en ik het initiatiefom de oudere
jongensin de jeugdbewegingeen
serieuze sociale opdracht te ge-
ven in de vorm van herstel van
huizen van arme mensen. Al
gauw breidden bestuur en lei-

ding zich uit. Velen werkennu al
jaren als bouwgezel, zoals Jozef
Martina, broeder Franklin Cle-
mencia, Rudsel Martina, broe-
der Emanuel Hölsgens, Sjonma
Bernadicas. Honderden bouwge-
zellen zijn in die 20 jaar geko-
men, voorkortere ofvoor langere
tijd, maar allemaal hebben ze
watverlichting gebrachtin de si-
tuatievan velen".

VERKENNERIJ
"Drecha Cas is een soort

jeugdbeweging: een vorm van
verkennerij met een grote goede
daad. Het project heeft als oog-
merk devormingvan debouwge-
zellen. Deze worden zich bewust
van de grote sociale problemen
opCuragao. Alshet goed is, ont-
staan er vriendschapsbanden
tussen het betrokken gezinen de
gezellen. Zonder betrokkenheid
van het gezin, kan Drecha Cas
niet slagen. Ineen laterstadium
worden deresultaten geëvalu-
eerd". De minimumleeftijd van
dejongensis 15 jaar."Erzijn jon-
gens die jarenblijven, maar ook
jongens,diemaar één project bij-
wonen. We streven ernaar om
groepen samen te stellen van
minstens 10 jongens. Ze krijgen
geen loon, maar hun maaltijd
wordtverzorgden drinkenis ook
gratis".

Broeder Derksen kan over de-
ze 20 jaargeen bepaalde hoogte-
punten noemen. "Het werk is
zinvol. Momenteel werken vier
vaste groepenmetintotaal onge-
veer 40 bouwgezellen. Daar-
naastwerkenookhetRadulphus
College en de M.T.S. mee. Veel
van deze huizen zijn van onge-
huwde moeders die nauwelijks

geld hebben. Jaarlijksmaken we
een begroting op die we inleve-
ren bij Sede Antia. Deze instel-
ling verstrekt de noodzakelijke
fondsen. Tekorten worden aan-
gevuld door het Julianafondsen
donateurs. Per jaar hebben we
ongeveer 150.000 gulden aan
materiaalkosten. Voor dit jaar
zitten zé zeker al aan de 120.000
gulden". Uit hetjaarverslagvan
1987blijkt datover deafgelopen
10 jaar in totaal 75 nieuwbouw-
huizen zijn gebouwd en 170 be-
staandehuizen zijn gerepareerd.

INVESTERING VAN BIJNA TWEE MILJOEN GULDEN

In oktober 80-jarig jubileum

Landsradio neemt nieuw
zendstation in bedrijf

WILLEMSTAD— Gistermiddagvond op hetKuststation te
Zapateer deeerste van een serie activiteitenplaats in verband
met het80-jarig jubileum op16oktobervan deLandsradio Te-
lecommunictie Dienst Nederlandse Antillen. In totaalheeft de
Landsradio voor een bedragvan 1.750.000 guldenaan investe-
ringen voorhet nieuwe zendstation teRonde Klip gedaan. Na
het ceremoniële gedeelte kregen de aanwezigen eenrondlei-
ding door het gebouw, waarbij een demonstratie en uitleg
werd gegeven van de faciliteiten van hetzendstation: radio-
medico,veiligheids-enweerberichten, het opstellenenverzen-
den vanradiotelegrammen en het opbouwen en doorverbin-
denvanradiogesprekken. Tevenswerduitleggegeven over de
werkzaamhedenvan deRadiocontroledienst.

De minister van Verkeer en
Vervoer,L.C. Gumbs, ging in op
de lange historie van de
Landsradio. Het eerste radio
communicatie- station voor het
scheepsverkeer was in 1908 ge-
vestigd bijRiffort. Later werd de
zendinstallatievanwege destad-
splanning verplaatst naarGroot
Kwartier. "Op 28 juniwerd het
nieuwe gebouw opgeleverd by
Ronde Klip, waarin binnenkort
de zendinstallaties van het
kuststation zullen worden ge-
huisvest. Dit vanwege het feit
datrondom de zendmasten bij
Groot Kwartier nieuwe gebou-
wenzijnneergezet, zodathetver-
mogen om met hogefrekwenties
uit te zenden, beperkt is door het
gebruikvan electronische appa-
ratuur in de huizen in de omge-
ving. Derhalve zal de zend- in-

stallatiebij GrootKwartier wor-
den stopgezet als de nieuwe ap-
paratuur bij Ronde Klip in wer-

king is getreden. De ontvangst-
installatie werd in 1916 overge-
plaatst naar Landhuis Daniel en
nog later weer naar Zapateer",
aldus minister Gumbs.

De directeur van Landsradio
was gisteren niet aanwezig.
Waarnemend directeur N.H.
Vinckverklaarde datrecentelijk
hethoogste punt vanhet nieuwe
zendstationbij Ronde Klip is be-
reikt. "Momenteel bevindt de
zendapparatuur zich te Groot
Kwartier, maar tegen het einde
van ditjaar zal Landsradio haar
nieuwe zendstation te ronde
Klip inbedrijf nemen".

VERPLAATSEN
Landsradio zal haar huidig ont-
vangstation van Zapateer ver-
plaatsen naar Seroe Gracia en
naar Vredenberg. Op ons re-
laisstation voor straalverbin-
dings- systemen te Seroe Gracia
zal deapparatuur en deantenne

worden geïnstallerd, terwijl de
telefonisten en telegrafisten
vanuit Vredenberg de ontvan-
gers op afstand zullen gaan be-
dienen", zo zei waarnemend di-
recteur Vinck.

De taak van hetkuststation is
gedurende de afgelopen decen-
nia enigszins veranderd. Er is
een verschuiving gecontateerd
van het telefonieverkeer op de
korte golf naar de marine VHF-
band. In de marine VHF-band is
dekwaliteit dan ook beduidend
beter, maar de schepen moeten
zich evenwel inonze regio bevin-
den, maxmaal 60 km van ons
zendstation. Tevens is er een af-
name geconstateerd in hetteleg-
rammen- verkeer welke via ons,
kuststation wordt afgehandeld.
Ondanks de afname van hetver-
keer, zal toch een modern
kuststation worden opgezet. Via
een recente analyse zijn er indi-
caties voor een mogelijke ver-
keerstoename, indien debereik-
baarheid van ons kuststation
wordt vergroot, hetgeen we beo-
gen met deopzet van ons nieuwe
kuststation", aldus Vinck.

INVESTERINGEN
Voor het stationteZapateer is

in totaal voor ruim ander-
halfmiljoen gulden aan investe-
ringen gedaan. Hiervan zijn
270.511 guldenvoor hetzendsta-
tion, 131.458 gulden voor het
ontvangstation, 482.542 gulden
voor het bedienings- station,
345.500 guldenvoor het gebouw,
361.000 gulden voor de infra-
structuur en 160.000 gulden
voor additionele bouwkosten.
"Onze economie is deels af-
hankelijk van de transit- faciti-
leiten van onze haven enwij van
de Landsradio willen bijdragen
om de schepen welke onze haven
aandoen de modernste telecom-
municatie- faciliteiten te kun-
nen bieden. De telecommunica-
tie draagt namelijk in belangrij-
ke mate bij aan de economische
ontwikkeling van ons land". Tot
zover waarnemend directeurVinck.

WERKZAAMHEDEN
Hethoofdvan hetkuststation,

R. Sprock, ging in op de
werkzaamheden van Curacao-radio. Hij verklaarde dat hetkuststation regelmatig hande-lingen verricht voor scheeps-
agenten, artsen, personeel vanhet havenkantoor, Meteorolo-
gische Dienst, de marineten be-hoeve van het reddingswerk op

zee. "Het station is 24 uur in be-

drijf om via deradio, vooral via
morseseinen en vocaal deveilig-
heid van de mensen op zee te
waarborgen. Tevensonderhoudt
het station verbindingen met
schepen die deterritoriale wate-
ren binnenkomen, tussen sche-
pen die in de haven gemeerd lig-
genen schepen dieopzee zijn.Dit
voor handels- doeleinden alsme-
de voor telefonische contacten.
Verder geeft het station dage-
lijks deweersoverzichten van de
Meteorologische Dienst aan de
schepen in de Caribische Zee.",
aldus Sprockdietenslottehoopte
dat Landsradio binnenkort di-
rect vanuit schepen via deradio
van agenten telexberichten zou
kunnnen doorgeven.

Gumbs bespreekt mogelijkheid
privatisering Dienst Posterijen

WILLEMSTAD — Om een
goed beeld tekrijgen van het
reilen en zeilenvan de Dienst
der Posterijen, bracht de
nieuwe minister van Verkeer
en Vervoer, Luis Gumbs, on-
langs een officieelbezoek aan
deze dienst.Hij sprak daarbij
ondermeer over het streven
om de dienst "self-
supporting"te makenen inde
toekomst eventueel te priva-
tiseren.

De-bewindsman bracht zowel
een bezoek aan de directie der
Posterijen aan het Waai-
gatplein, als het hulppostkan-
toorPunda enhethoofdpostkan-
toor te Groot Kwartier. Daarbij
kon Gumbszichpersoonlijk opde
hoogte stellen van dewijzewaar-
op de diverse werkzaamheden
worden uitgevoerd.

Met de directeur der Posterij-
en, Ramon Galmeijer en diens
stafleden hield minister Gumbs
een dienstbespreking. Daarbij
werd ondermeer gesproken over
het streven om de Posterijen
"self-supporting" te maken, de
dienst in de toekomst te privati-
seren; het nieuw te bouwen
hoofdpostkantoor op Sint Maar-
ten; de behoefte aan onderbren-
ging van drie hulppostkantoren
te Sint Maartenen de noodzake-
lijke concurrentie- positie op het
terrein van snelpost- vervoer
(Express Mail Service) ten op-
zichte van particuliere onderne-
mers die op dit gebied opereren.

Bovendien werden aangele-
genheden metbetrekking tot de
Postspaarbank, de centrale di-
rectie der Posterijen en de
postkantoren doorgenomen.

Vanavond Miss-Teenage
verkiezingen in R&B
WILLEMSTAD — Vanavond

vindt inRust & Burgh deverkie-
zing van Miss Teenage plaats.
Na geruime tijd met elkaar te
hebben opgetrokken zullen de
vijftien kandidaten vandaagaan
de jurydekeus laten om één van
hen als de nieuwe Miss Teenage
aan tewijzen.

Dit jaaris de strijd, voor zover
daar sprake van kan zijn, heel
'gezellig' geweest. Wat Cybeco
betreft is de Miss Teenage ver-
kiezing een manier om de Cura-
caose jeugd ook voor serieuzere
zaken in de maatschappij te inte-
resseren. Zo werd bijvoorbeeld
door dekandidateneenware stu-
die gedaan naar de drugs-
misbruik in onze gemeenschap.

De verkiezing begint om acht
uur 's avond na de verkiezing is
er een Coronation Ball.

De vijftien kandidaten zijn:
Nadira Lourens, Gygliola Boni-
facio, LuciaChong, Leonette Bo-
nifacio, Marirona Vos, Sharella
Cathalina, Bethzaida Rifaela,
Renata Chirino, Miduska Kool-
man, Angelique Wout, Sharetti
Bryan, Lugina Felida, Yatzuri
Daal,Randiene Martiena en Ju-
liette NuhezCruz.

MET PIJN IN HET HART VERLAAT DERKSEN NA 26 JAAR ONS EILAND
Broeder Theo Derksen: ”Ze hebben het te goed”

Weinig belangstelling van Antillianen voor broederschap
-doorYVONNE VAN ES —

NOG EEN WEEK, dan zit heter op voor broeder Theo Der-
ksen. Zondagvertrekthijvoorgoed vanCuracao. Eerstgaathij
voor twee maandennaarNederland. Eind septembervertrekt
hijopverzoekvan hetbestuurvan deBroeders van OnzeLieve
Vrouw van Lourdes naar Spanje voor een nieuw project. In
Spanjegaathij volgens dewensvan deoversteeen nieuw con-
vent opzetten samen met nog een Nederlandse, Belgische en
een Spaansebroeder. Dit convent is te vergelijken methetbe-
zinningstehuis Emaus op Curasao en is speciaal bedoeld om
jongens te kunnen opvangen diebroeder willen worden.

Broeder Derksen gaat niet
graag weg van Curasao waar hij
26 jaarmetveel plezier heeft ge-
werkt. De broeders van O.L.
Vrouw van Lourdes, ook wel
broeders Van Dongen genaamd,
zijn reeds 40 jaar op Curasao
werkzaam. Ze zijn altijd actief
geweest in het werk in psychia-
trische inrichtingen, devoogdij-
raad, het opvoedings-gestichten
niet te vergeten inhet onderwijs.

Het Gouvernements Opvoe-
dings Gesticht (GOG)is indertijd
door de broeders opgericht. De
congregatie van debroeders van
Dongen is ontstaan in België in
de tijd toen er grote werkeloos-
heid heerste. Veel jongenszijn
toen in België in internaten op-
genomen om een vak te leren.
Met name in het technisch on-
derwijszijn debroeders inBelgië
actief geweest. De fraters van
Tilburg hebben ook in Neder-
land zich altijd bezig gehouden
met onderwijs.

...een gesprek met broeder Theo
Derksen. Hij vertrekt volgende
weekzondag van Curacao na hier

26 jaarte hebben gewoond. Der-
ksen kijkt tevreden terug op de
tijd dat hij hier woonde en

werkte.Dat isook dereden dathij
met "pijn in zijn hart" volgende
week zondag het vliegtuig in zal
stappen...

UITSTERVEN
Na het vertrek van broeder

Derksen gaat Drecha Cas ge-
woon door. Frater Max Ghering
zal de plaats innemen van broe-
der Derksen als secretaris van
Drecha Kas. "Dat is nu een leuk
bewijs van de goede samenwer-
king diein de loop der jarentus-
sen de fraters enbroeders is ont-
staan". Broeder Derksen moet
het vele goede werk van jaren
achterlaten. Metpijn in zijnhart
gaat hij weg van Curasao. Broe-
der Derksen wordt niet vervan-
gen door een nieuwe broeder uit
Nederland. Momenteel zijn in
het tehuis aan de Tamanaco-
straat nog zes broeders, terwijl
aan de Schout bij Nacht Door-
manweg nog 4 broeders wonen.
"Het aantalbroeders wordt min-
der. In de bloeitijd waren er nog
30 broeders van onze congrega-
tie. Alsikweggazijn er nogmaar
11 over. Ikben bang dat de broe-
ders opCuracao aan het uitster-
ven zijn. Er isweinigbelangstel-
ling voor ons ideaal van dekant
van de Antillianen. Ze hebben
het te goed".

maica bezoeken ons eilandregel-
matig—,zal deluchtvaart-maat-
schappij zich nadrukkelijk gaan
richten ophet verkeer in de ande-
re richting: Curacaose vakantie-
gangers naar Jamaica halen.

Foto:vice-president Marketing
and Sales, Maria Williams die
het woord gisteravond voerde.
Achter haar staat Torn Scarlett,.director ofMarketing en de vice-
president Finance van Air Ja-
maica.

WILLEMSTAD-Met een re-
ceptie in hetPlaza Hotel gistera-
vond, vierde de
luchtvaartmaatschappij Air Ja-
maica, het heugelijkefeit datmet
ingang van volgende week een
nieuwe bestemming aan haar
vluchten- pakket is toegevoegd:
Curacao.

Omdat er over belangstelling
van de bevolking van Jamaica
voor Curacao niet te klagen is —
met name kooptoeristen uit Ja-
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Ontvangen: Kwaliteits Herenschoenen
van debekende^^^ BRUNO CARINI
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Air Jamaica heeft een nieuwe bestemming: Curacao!



In verband kritische publicatie

Atletiekbond schorst
bestuurslid Zaandam

ORANJESTAD — Uit een
verklaring van de voorzitter
van de Arubaanse Atletiek
Bond (AAB), Harry Janssen,
blijkt dat het dagelijks be-
stuur van de AAB — met in-
stemming van de overige be-
stuursleden — zijn be-
stuurslid Hans Zaandam met
onmiddellijke ingang als be-
stuurslid heeft geschorst.

Dit besluit is genomen naar
aanleiding van een publicatie

van Zaandam in de lokale pers,
welke eerder werd uitgedeeld
aan een aantal atleten.De uitla-
tingen, welke hierin werden ge-
daan, aldus de AAB-verklaring,
acht het bestuur in ernstige ma-
te in strijd methetdoel en debe-
langen van deAtletiekbond.

Binnenkort zal een uitvoerige
toelichting op ditbesluit worden
gegeven. Naast bestuurslid van
de AAB isZaandam ook voorzit-
ter van de Aruba Sport Unie
(ASU).

CASDICULTUKA
LOTA

SERRA
di 9di juli 1988

te 8 di augustus 1988l _ )
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OPENING
NOVEMBER 1,1988

"more ofthe most luxurious suiteson Aruba"
Doyou want to takepart ofvs?

We havevacancies for concessions suited for:

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

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

ARUBAN DAILY
ENTERTAINMENTi - i

..ffitijfc Dit weekeind gezellig
2 uitgaan in Aruba's topnightclub!

T9,(*?/ met "Live" dansmuziek.

L.G. smith Blvd. Gn/Dore I^TS _B_A1 Oranjestad. Aruba. W_|#|«fl_. ■ I _____■< ____T _T

;Detopnightclub TAKE AWAYTEL: 33541 Amfm

'" van Aruba. Geopendvan 11.00 a.m. tot 06.00a.m.w
Floating Restaurant

onder directieLeny & Eduardo
i Ellis.

Open: 11.00- middernacht.
Happy Hour: 6.00-8.00 Taly
Wever.

i Zakenlunches: o.a.
! Nassi Rames en Verse Vis.

m^Tki GOLDENTULIPIf APi ARUBA CARIBBEAN\NfV RESORT & CASINON*' FANDANGO NIGHTCLUB
proudly presents:

Vegas goes latin
Ace. by our swinging House-
band Ferrari.
daily curtaintime 10.30 p.m.

except Mondays
Club open Irom 9:00 p.m. till 2:00a.m.

Cover charge show-lime $7.50 mm. 2 drinks (
For reservations please call 33555

jC^ZIZ^ JIZ^X Phone: 32040
.Jj^gTO©o'stadaruba<^___ Qpon. oaggijjks 7 30. 400p.m.

' — ~ Zondag: gesloten.
HetRestaurant met Surinaamse allures,
zonder pretenties.

' Gezellige sfeer, goede service "!
vindtujn

%__#■ ■-' ---- '■ -DccTAiiDAMT Wijverwachten Uvoor lunchMtöIAUHAIMT (12.00-3.00), HAPPY HOUR !. V\n/y (6.00-7.00) of dinner (18.00- ;
-^ 23.00).; €MTn3_l\jfég_M.@H Telefoon 22977 of 27833.

Boulevard Theatre
11 Today 8.15 Today 8.45

"THE YEAR OF LIVING "SHE'S HAVING
DANGEROUSLY" ABABY"

romantic-drama 14yrs comedy-drama 14yrs
MidnightFriday & Saturday at 12.00

"THEEARLY YEARS"
sex movie 18 yrs

Matinee Sunday at 6.00
"FEARLESSFORTUNE HUNTER"

all ages
■

Today at 8.30 & 12.00 Sunday at 9.00
I Fl^Swr^v ¥«. "THE SICILIAN"

JLrlTlTv " 111 crime-drama 18 yrs
» »—-_-_i '

B.J. ARENDS& SONS
SOLID CEMENT BLOCKS?
STEENGAAS"
WOLM. LUMBER?
PVC PIPES?
PORTLAND CEMENT?
BRENCHIE'S
LUMBER/BLDG. MATERIALS
RONDWEG/DAKOTA J

©jgfß.J. ARENDS &100 SONS INC.

GANA UN AUTO
Dl E RIFA Dl
ARUBA LIONS CLUB
KUMPRANDO CASH NA
BRENCHIE'S
UN TICKET GRATIS PA
KADA KOMPRA Dl AFLS.SOO.-
NA HARDWARE/BLDG. MATERIALS
O'STAD/DAKOTA/SAN NICOLAS
UN TICKET GRATIS PA
KADA KOMPRA Dl AFLS.2SO.-
NA HOME CENTER
O'STAD/SAN NICOLAS

INSCHRIJVING AVOND-HAVO 1
en AVOND-VWO

CURSUSJAAR 1988-1989
Aanmeldingenvoor het cursusjaar 1988-1989van deAVOND-HAVO en AVOND-
VWOworden aangenomenop woensdag, 13 julia.s. en donderdag 14 juli
a.s., van 7 uur n.m.tot 9uur n.m. in Colegio Arubano.
Nieuwe leerlingen dienen hun laatste rapport en/of examen puntenlijst mede te
brengen en het volledig cursusgeld ad. ’. 150.-. Studenten van het le, 2deen 3de
jaar,die hun studie vervolgen, dienen zich ook opnieuwop dezedata aantemelden
en alsdan het cursusgeld ad. ’. 150.- tevoldoen. (Het cursusgeld is’. 150.-per jaar
voor 6 vakken voor beide cursussen). Zonder voldoening van het cursusgeld kan
geeninschrijvingplaatsvinden. Bij deAvond-Havo enAvond-VWO bestaat demoge-
lijkheid om deelexamens te doen, dus om hetexamen af te leggen in één of meer

L vakken.
BESTUUR STICHTING AVONDONDERWIJS ARUBA. ,

V.
Het Bestuur van de

STICHTING PROTESTANTS
CHRISTELIJKONDERWIJSARUBA

vraagt per 1 augustus a.s.
een ONDERWIJZER(ES)

voor één van haarBasisscholen

Vereisten: ruime ervaring in de eersteklas.
Sollicitantendienenbelijdend- ofdooplidte
zijn van enig Protestants Kerkgenootschap.

Sollicitaties met vermelding van bevoegd-
heid, godsdienst, referenties, curriculum vi-
tae, etc, binnen 14 dagen na verschijnen van
de advertentie aan het Bestuur van de
S.P.C.O.A. - POB. 2428 San Nicolas - Aruba. I

SETAR
yjgXy J SERVICIO Dl TELECOMMUNICACION
IVrOW HENDRIKSTRAAT 20-22

ARUBA

De Directeur van Servicio di Telecomunicacion di Aruba, SETAR,
maakt hierbij bekend, datdeSETAR aanmaningen uitstuurtvoor de
rekeningen van Telecommunicatievia operator, telegram, telex, col-
lect-calls, vergunningen,etc.
De aanmaningen worden in drie fases uitgestuurd, nu te beginnen
metdetweede fase. Dat zijntelefoonnummers 26000-35100en telex-
nummers 2000-2499en 5000 en 5499.
De betaling van derekeningen opdeze aanmaningendientbinnen 14
dagenna dagtekening op de aanmaning te geschiedenbij dekassa
van SETAR te Hendrikstraat 20.
Na 14 dagen indiennog niet betaald, zal SETAR overgaan tot het af-
sluitenvan telefoonen/of telex.
Bij eventuelevragen, gelievecontact op te nemen met hetkantoor
van SETAR te Hondurasstr _at 5, achter het postkantoor te Oranjes-
tad of via telefoon 128.

Director diServicio di TelecomunicaciondiAruba, SETAR, tapartici-
pa, eu ta bai saca aanmaning pa erecibonan di jamadavia operator,
telegram, telex, collect calls, vergunning, etc.
E aanmaning lobai saliden 3fase, cuminsandoawor akie didosfase,
esta 26000 teeu 35100 yetelexnan nr. 2000- 2499y 5000- 5499.
Pago die recibonan ariba eaanmaning aki mester tumalugar dentro
di 14 diadespuesdiefecha mencioné aribaeaanmaningna caherodi
SETAR na Hendrikstraat 20.
Despues di 14 dia sino ta paga ainda, ta bai over na seramento di
telefoon y/of telex.
Pa cualkierpregunta, porfavortuma contacto euoficinadi SETARna
Hondurasstraat5 patras di Postkantoor Oranjestad of via telefoon
128.

TheDirector of Serviciodl TelecomunicaciondiAruba, SETARhere-
byannounces thatreminders will besent outconcerningtelecommu-
nication billsfor calls via operator, telegrams, telex, collect-calls,
permits, etc.
Thereminderswill be sent in 3sets,now to beginwiththe second set,
these numbers are telephone numbers 26000 - 35100 and telex-
numbers2000-2499 and5000 - 5499.
Payment of thesebillsshouldbe donewithin 14 daysafter dateonthe
reminder at our cashier at Hendrikstraat20.
After 14 days, if not paid, the telephone and/or telex lines will be
disconnected.
For any questions, please contact our officeat Hondurasstraat5,be-
hind the Oranjestad, Post office orvia telephone 128.

Ing. H. L. Richardson
Wnd. Directeur SETAR. I_______
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E PRESENTACION Dl E

"IST. ARUBA JAZZ &
LATIN MUSIC FESTIVAL"

TABATAGRANDIOSO.
E EXITO AKI PAARUBA TARESULTADO Dl UN COOPERACI-
ON CU DIFERENTEINSTANCIA A DUNA DEN REALIZACION
Dl TAL PROYECTO.
RELACIONA CU ESAKI, E COMISION ORGANIZADOR - DEN
NOMBER Dl GOBIERNO Dl ARUBA - TA EXTENDE SU GRA-
DICIMENTO NA:
— ARUBA HOTEL & TOURISM ASSOCIATION.— EASTERN AIRLINES.— DE PALM TOURS.— DIRECTIVA DI FUNDACION DON ELIAS MANSUR

BALLPARK.— MEDIONAN DI COMUNICACION CU A CONTRI-
BUI DEN PROMOCION Dl E FESTIVAL.— E DISC-JOCKEYNAN Dl E PROGRAMA "ALL
THAT JAZZ".— TUR E SUB-COMISIONNAN V VOLUNTARIONAN
CU A COOPERA CU NOS COMISION.— TUR E DEPARTAMENTONAN DI GOBIERNO CU
TABATA ENVOLVI DEN E FESTIVAL.

UNDANKIESPECIALNAEPUEBLODIARUBACUAAPOYAY
APRECIA E

"PROMER ARUBA JAZZ &
LATIN MUSIC FESTIVAL"

A great way

v W - MISHi n phere at La Quinta Beach

_________^__l_____"-_____f_. <-_-^VMB'___k__L'

Fresh Water Pool, Pool I
Snack Bar, "Cattle Baron"
Restaurant. __________________
For more information & ■
reservations please call us.

M^r - *__fc_ ..:;;:. ■ > j^fe __%& „_-____i-JvT^T^^.______i________H___L_l_.:

BP^^H^Hj La Quinta Beach Resort
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EEN GOED LEVEN, OOK RonnyS^spji#^'%
Een fijn leven dat una uw pensionering wilt voortzetten. rffTUd I --_^ FT M " d vJt
Zonder pensioen kan dat vaak niet. Omdat uw inkomen dan JR rFrtT _____ JfcL^V- fni.wordt gehalveerd, of bijna wegvalt. U weet dat het kan ge- Jn^n] J il F
beuren. En ook dat u het gemak- ■ H m pF
keiijk kunt voorkomen. Met een fS^|— &_32J__B*~"M _r^
goed verzekerd pensioen, dat be- E"ATI UIA lil IHE *^f' '"l r^^frPi réWtaalbaar is. Uw verzekerings- fil I lul brsËP \jp^' 'ym Pk
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AGENDA

ARUBA

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

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950en 22316.
Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1: 20.15 uur Theyear of living dangerously
(18 jr.);24.00 uur TheEarly Years (18 jr.).
II: 20.45 uur She'shavingababy (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30+24.00 uur 77ieSicilians
(18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst) *
Pabao brug: Oduber, tel.: 21780.
Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.
WACHTREGELING DOKTOREI*
Oranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord,Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter A.
Ridderstap, Sta. Cruz362, tel.: 28017.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterK. Vieira, via Centra Medico San Ni-
colas, tel.: 48833.

KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00
uur. De wacht heeft dokter A.E. Hart.
CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): dra L.G.
Beke-Martinez, Engelandstraat 7, tel.:
24696.

WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425; SantaCruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savaneta én Brazil: tel.:
47020/48301; SanNicolas: te1.:45906;Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen,tel.: 115)

* " *."

TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 Wonderstruck;
18.30 Animated classics: «Three
Musqueteers»; 19.20 Science &
Technology; 19.35Big story; 20.00 Ma-
ma's tamily; 20.30 Hunter: «Hard
Contract»; 21.25 CNN international
news; 21.55 Estreno: «Once upon a
Texastrain»; 23.05Thisweek in Japan;
23.30 Sports tonight(CNN); 24.00 Slui-
ting.

ZONDAG: 17.00 Style with Elsa
Klensch; 17.20 This week in review;
18.05In seach of «Strangevisitors»;
18.30 National Geographic: «Ram
Forest»; l9.3oShowtime;2o.3oGloryof
God; 21.00 Quo Vadis? 22.15CNN in-
ternational news; 22.45 Remington
Steel; 23.30Sports tonight(CNN); 24.00
Sluiting.

MAANDAG: 18.00 Mickey & Donald;
18.30 CNN International news; 19.30
Theworidtomorrow;2o.ooTelenoticias;
20.30 Programma BUVO; 20.45Dan-
ces of the world:;21.00Dynasty; 22.00
LarryKing show; 22.50Showbizztoday;
23.00 Moneyline (CNN); 23.30 Sports
tonight(CNN); 24.00Sluiting.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijksgeopendvan 07.00-20.00uur;na 2000
uur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00n__rperd__ggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uurtot maandagmor-
gen 07.00 uur).

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).

ZONDAG
BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1:20.15uur Theyear of living dangerously

II: 18.00uur Fearless Fortune Hunter (alle
leeft.); 20.45 uur She's havingababy (18
jr.).
DRIVE-IN: 21.00uur 77» Sicilians (18 jr.).

*****
DIVERSEN
ARUBAANSE SECRETARESSEVERENI-
GING: 10.00uur algemene ledenvergade-
ring - HolidayInn Hotel.

SPORT
SVBUBALI: 09.30-17.00uur sportdag.

BASEBALL
(3e Zuidamerikaans jeugdkampi-
oenschap)
10.30uurEcuador vs Brazilië;

15.00uur Aruba vs Antillen - Elias Mansur
Ballpark.
17.00 uur Peru vs Venezuela - Lago
Sportpark.

UNIONMUTUALISTA BONERIANO(t.g.v.
50-jarigbestaan):08.30uur Heiligemisuit
dankbaarheid - Santa Teresitakerk in San
Nicolas; 10.30uurkranslegging - Monument
der GevallentijdensTweede Wereldoorlog;
19.00uur receptie in deBonaireclub.

MAANDAG
DIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt / m vrijdagvan 09.00-
-12.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-
-12.00 uur.

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

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

BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN«MANNAOBRA»: elke
maandag en donderdagvan 09.00-12.30
uur gelegenheidom producten te kopen in
hetoude gebouwvan «BibitoPin», t/o Pro-
testantsekerk, Piedra Plat.
SPORT
BASEBALL (3e Zuidamerikaans
jeugdkampioenschap):15.00 uur Peruvs Ecuador -Lago Sportpark.

*****PROTESTANTSEKERKDIENSTENORANJESTAD: 10.00 uur ds A. van denDoel (crèche en zondagsschool)SEROE COLORADO: 08.30 uur dsA vandenDoel.
PIEDRAPLAT: geendienst.
SANNICOLAS: 09.00uur dsFeenstra.
DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12):09.30 uurkerkdienst.

ZAKENVARIA
HETDORICENTRE Aruba,een
vakantie- dagverblijf, en het So-
lomonster Poppentheater zijn
bestemd voorkinderen van twee
tot acht jaar. Ouders kunnen
reeds aanstaande maandag van
achttottwaalfuur's morgens en
van twee tot vijfuur 's middags
inschrijven voor het vakantie-
dagverblijf, dat op donderdag 14
julivan start gaat. Dit kan ge-
schiedenbij hetDoriCentreAru-
ba, in het gebouw van Nicolaas
Bookstore tegenover Texas in
San Nicolas. De poppentheater-
workshops worden van vijf tot
zes uur s middags gehouden,
eveneensin hetDoriCentreAru-
ba waar nadere informatie ver-
krijgbaar is.

GEEN NAMEN
Minister drs Booi verklaarde

gisteravond in Telenoticias, dat
drAparicio met zijnrectificatie-
telexaan hem aan hetverkeerde
adresis. "Ik heb geen namen ge-
noemd", aldus de bewindsman.
"Laat de Justitie zijn beloop
hebben".

Minsiter Booi merkte op, dat
bij deberichten in de media wel
de naam van dr Aparacio werd
genoemd,maar dat isdevrijheid
van de pers. Hij haalde aan, dat

op basis van concrete feiten een
aanhouding op Aruba
plaatsvond.

MARACAIBO
Uit het onderzoek in Caracas

bleek, dat men daar niet op de
hoogte was van de naam drRo-
driguez, die daar niet bekend is
als arts, maarwel op de lijst van
Bevraagde betalingen voor-

wam voor behandeling van
Arubaanse patiënten. Intussen
heeft het hospitaal in Maracaibo
zich bereidverklaard ominvoor-
komende gevallen Arubaanse
patiënten te behandelen.

Het was nemendhoofd van de
Gezondheidsdienst, dr 8., is nog
steeds inhechtenis en het onder-
zoek in volle gang. Dr Aparacio
had ineerste instantie toegezegd
naar Aruba tekomen om een en
ander te verklaren. Tot op dit
ogenblik is hij echter niet naar
Aruba gekomen om dit te doen
noch om geld te incasseren voor
in Venezuela behandelde pa-
tiënten.

Verschillendepersonen die in
Venezuelawerden behandeld op
kosten van de overheid worden
in het onderzoek betrokken. Er

wordthardgewerkt om dezaken
rond te krijgen waardoor ui-
teindelijk kan worden vastges-
teldwie verantwoordelijk isvoor
deze mogelijkefraude.

ORANJESTAD —De nieuwe
rechter voor Aruba, mrC.A.M.
Heeregrave(midden op de foto),
bracht deze week, vergezeld van

rechter mrH. van derGriendt(rechts), een beleefdheids- bezoek
aan minister van Justitie, Watty
Vos. De bewindsman wenste de

nieuwe rechter veel succes toe in
zijn nieuwe werkkring en een
prettig verblijf op Aruba samen
metzijngezin.

DOORDAT DE ALM gistermiddag
te laat binnenkwam— zelfs de ALM-Aruba was

niet op de hoogte gesteld —vond gisteren de bezorging
van de Amigoe later dan ge-
woonlijk plaats. Onze veront-
schuldiging, hopelijk ook na-
mens deALM, daarvoor.

DIRECTIEAMIGOE
Aruba

Studie-steun
ORANJESTAD — Evenals

de afgelopen jarenbestaat
ook dit jaar de mogelijkheid
voor studenten om steunvan
de overheid te krijgen voor
hetnieuweschooljaar.

Deze steun is voor studenten
dieopArubanaar schoolgaanen
bestaat uit: gratis schoolver-
voer, gratis boeken voor ColegioArubanoen betalingvan school-geld. Verzoeken voor over-heidssteun kunnen tot uiterlijk
1 augustus worden ingediend bijhet departement vanOnderwijs,
Frankrijkstraat 3 aan deEagle.

Onderzoek naar
vervalsen diploma

ORANJESTAD — Een onder-
zoek isgaandenaar de mogelijke
vervalsing vaneen diploma door
een vrouwelijke beambte op de
Arubaanse luchthaven. Gister-
middag werd F. in verband met
verhoor door derecherche aan-
gehouden. Door het vervalsen
vaneen diplomazou betrokkene
werk hebben gekregen bij de
overheid en nu in aanmerking
komen voor een studie-opdracht
naar Nederland.

Instelling maakt geen deel onderwijssysteem uit
Simar trekt fel van leer tegen
subsidie International school
ORANJESTAD — Het be-

stuur van de Vakbond van
leerkrachten, SIMAR, is het
niet eens met de subsidie die
deregering heeft gegevenaan
de International School of
Aruba.

Dit iseen school in Seroe Colo-
rado, waarinvoornamelijk les in
de Engelse taal wordt gegeven
aankinderen vanbuitenlanders
dieopArubakomen werken. Met
nadruk verklaart secretaris- ge-
neraal,B. Every, zich namens de
Simar tegen deze subsidie.

ONBEGRIJPELIJK
Voor de Simar is het een on-

begrijpelijke zaak hoe de rege-
ring, die zich regering van het
volk noemt, subsidie aan een
dergelijke school kan geven
waarvan niet eens een halfpro-
cent kinderen van Aruba ge-
bruik maakt. Naar aanleiding
van een en andervraagt hetSi-
mar-bestuur zich af of de rege-
ring niet weet, dat op het
ogenblik nietvoldaan Wordtaan
de eerste benodigheden voor het
onderwijs op Aruba.

Is de regering vergeten, zo
vraagt de Simar, dat op de ba-
sisscholen en in deeigen scholen

van de overheid dekinderen niet
eens leesboeken hebben? Weet
de regering dat niet, dat de
kinderen op de scholen moeten
lezen uit boekjes, die aan elkaar
geplaktworden vanwege hetve-
legebruik?En datalles omdat de
regering zegt geen geld te heb-
ben om nieuwe boeken tekopen.

Beseft de regering nog steeds
niet, dat het de scholen zijn die
door gebakverkoop en autowas-
sengeldbij elkaarzien tekrijgen
om de eerste benodigheden Voor
de scholen te kunnen aanschaf-
fen? De Simar vervolgt zijn ver-
klaring: "Deregering neeft geen
geld voor een stencilmachine
noch voor een copieermachine,
maar ook nietvoor een speeltuin
ofeen zandbak, diezo hard nodig
zijn bij dé ontwikkeling van de
kleintjes. We praten niet overluxezaken, maarover eerste be-nodigdheden".

Nanogenigevoorbeelden aan-
gehaald te hebben waarvoor deregering zegt geen geld beschik-baar te hebben, vraagt de Simarzich afof debeslissingvan demi-nister om een subsidie te geven
aan de International School eenlegale beslissing is. Wettelijk isduidelijk opditgebiedeen en an-

dervastgeld.De Simardaagtmi-
nister Mito Croesuitom hetvolk
te horen of deze school aan die
wettelijke bepalingen voldoet.

De Simar herhaalt het geen
manier van doen te vinden, dat
men geengeld beschikbaar heeft
voor het eigen onderwijs, maar
wel geld beschikbaar stelt voor
een school die geen deel uit-
maakt van het Arubaanse on-
derwijssysteem.

FRAUDE-ONDERZOEK NOG IN VOLLE GANG
Minister Booi: geld gedeclareerdvoor niet bestaande arts

Venezolaanse arts eist
regering rectificatie

ORANJESTAD — In een telexboodschap aan de mi-
nistersvan Volksgezondheid, drs Frank Booi, en Justi-
tie,Watty Vos,eist drJoséAparicio in Venezuelabinnen
vierentwintig uur rectificatie van de uitlatingen die de
ministervan Volksgezondheidvoor detelevisie zou heb-
ben gedaan inverband met demogelijkefraude metre-
keningen van Venezolaanse artsen voor behandeling
van Arubaanse patiënten. Zoals bekend werd in ver-
band met hetonderzoek het waarnemend hoofd van de
GezondheidsdienstdrB. aangehouden.

Dr JoséAparicio trad inVene-
zuela opalsbemiddelaar voorbe-
handelingvan deArubaanse pa-
tiënten. Hij vindt, dat door de
uitspraken van minister drs

Frank Booi zijn goede naam en
die van Venezolaanse artsen in
diskrediet werden gebracht. In-
dien binnen 24 uur geen rectifi-
catie volgt, overweegt drApari-
cio een rechtszaak aan te
spannen.

DEFINITIEF
Een inningverder legde Aru-

ba definitiefdegrondslagvoor de
overwinning toen Rosslyn
Marchena met een twee-
honkslag twee ploeggenoten
over de thuisplaat bracht wat
een 4-3 voorpsrong voor Arubabetekende. Hierna volgde weer
een tweehonkslag van ClydeRo-
ga en kon Marchena binnenlo-
penmet devijfderun voorAruba.Peru gaf zich niet gewonnen en
wist in dezevende slagbeurt met
eenrun de achterstand tot4-5 te
verkleinen. De Arubaanse over-
winning werd in dezelfde zeven-
de inning veilig gesteld met nog
een run, waardoor de eindstand
6-4 voor Aruba werd.

Erwin Chundro, die start
Rudolf Angela had vervan-
gen, werd de winnende
pitcher voor Aruba. De ne-
derlaag van Peru ging op
naam van Jorge Sanö.
Rosslyn Marchena (Aruba)
was met drie hitsin vijfbeur-
ten de beste batter van de
wedstrijd. Het wedstrijdver-
loop: Aruba zes runs, negen
hits, geen error en Peru vier
runs, zeven hits, vijferrors.

DATUM VENEZUELA-ARUBA TOCH NOG NIET BEKEND

Ter voorbereiding op grote oversteek
Roly Bisslik zwemt morgen van
Seroe Colorado naar Playa Linda

SAVANETA — Statenlid/
sportinstructeurRoly Bisslik
(37) zwemt zondag 10 juli van
Seroe Colorado naar Playa
Linda, een afstandvan dertig
kilometer, als onderdeel van
zijn voorbereidingen voor de
grote zwemtochtvan Venezu-
elanaarAruba, waarvoorRo-
ly Bisslik nog geen datum

heeft vastgesteld.
De afstand Seroe Colorado -Playa Linda hoopt hij — na de

startom zesuur—afte leggenin
achteneenhalfuur. Deze afstand
is in feite iets langer danhet tra-
jectvan 28kmtussen Venezuela
en Aruba. Roly Bisslik hoopt te-
vens, datdezwemtocht Venezue-
la/Aruba de nodigefondsen zou

kunnen opleveren die bestemd
zullen worden voor de aanleg
van een zwembad te Savaneta.

Statenlid Bisslik is op Aruba
en in Nederland geen onbekende
in de zwemsport. Enkele jaren
geleden had de Amigoe in de
Kersteditie een gesprek met
hem toen hij pas terug was van

zijn studieperiodebijhetCIOS in
Nederland, waar hij gedurende
tweeëneenhalf jaar deel uit-
maakte van de Nederlandse
zwemselectie op de vijftien km
afstand.

Zijn aanstaande zwemtocht
Venezuela/Aruba heeft Roly
Bisslik zolang mogelijk uit de
publiciteit gehouden. Hij wilde
eerst ondervinden of een en an-
der haalbaar was en begon aan
eentrainings-programma. Indit
programma waren opgenomen:
een zwemtocht van Seroe Colo-
rado naar Savanetaop28februa-
ri in 1.47uur,eenzwemtocht Sa-
vaneta - BaliRestaurant in 3.20
uur,een zwemtocht CuraCabai -ArubaBeach Club in 5.12 uuren
een zwemtocht Seroe Colorado -Aruba Beach Club in 7.30 uur.

Zuidamerikaans jeugdbasebalofficieel begonnen

Aruba verslaat Peru in
langdurige wedstrijd: 6-4

ORANJESTAD — Het der-
de Zuidamerikaanse
jeugdbaseball- kampi-
oenschap ging vrijdagavond
officieel van start in hetElias
Mansur Ballpark met het no-
dige ceremonieel en een 6-4
zege voor Aruba opPeru. Het
was een langslepende wed-
strijd diedrieëneenhalfuurin
beslag nam en pas van-
ochtend om kwart over één

eindigde.
Het officiële gedeeltebestond

uit toespraken van ABBA-
voorzitter, Booshi Wever, de
voorzitters van de Zuidameri-
kaanse en Panamerikaanse ba-
seball- federaties, een folkloris-
tische show doordegroepvan Di-
anaAntonette, hetzingenvan de
volksliederen van dezes deelne-
mende ploegen door de
zanggroep van Madeline Arends
en eentoespraak vanen hetwer-
penvan deeerste bal doorminis-
tervan Sportzaken, Watty Vos.

TWEEDE WEDSTRIJD
Hierna begon de wedstrijd

Aruba - Peru die in feite detwee-
de wedstrijd van het toernooi
was. In de morgen/middenuren
wasreeds deeerstewedstrijd ge-
speeld tussen Venezuela en Bra-
zilië waarbij de Venezolanen —zoals elders in deze editie ver-
meld— met 1-0 wonnen.

Peru nam gisteravond in de
tweede slagbeurt een 1-0 voor-
sprong, doch in dezelfde tweede
inning kwam een ommerkeer
toen Aruba tweeruns maakte en
deleiding met2-1overnam. Deze
voorsprong duurde tot de vijfde
inning. Peru zette in dezeinning
een succesvol offensief in dat
tweeruns opleverde en weer een
voorsprong voorPeru bracht, nu
met 3-2.

PROGRAMMA
De wedstrijden, die vandaag

op het programma staan, zijn:
Brazilië - Peru (3 uur, Mansur
Ballpark), Nederlandse Antil-
len - Venezuela (8 uur, Mansur
Ballpark), Ecuador - Aruba (8
uur,Lago Sportpark).

Op zondag wordt als volgt ge-
speeld: Ecuador - Brazilië (10.30
uur, Mansur Ballpark), Aruba -Nederlandse Antillen (3 uur,
MansurBallpark), Peru - Vene-
zuela (5 uur,Lago Sportpark).

FTA belegt vergadering
Bohica betaalt ontslagen
casino-personeel uit

ORANJESTAD—Nadat de
Bohica nvvan derechter toes-
temming kreeg om het
contract met dezeventigman
casinopersoneel te verbre-
ken, heeft men inmiddels het
casino gesloten.

Zoals bekend wordt dit de ko-
mende zes maanden verbouwd.
Gistermiddag heeft Bohica nv
aan de zeventig man ontslagen
personeel de door de rechter
vastgestelde uitbetalingen ge-
daan.Zoals bekend is men in re-
geringskringen niet te spreken
over hetfeit, datBohica zich niet
aan gemaakte afspraken hield
en plotseling het casino sloot
waardoor zeventl ...op
straatkwamen testaan.
In een brief aan de Bohica nv

laat deregering dan ook weten,
dat wanneer de Bohica over zes
maanden zijn casino wil openen— hetzij met een nieuwe opera-
tor — Bohica dezeventig ontsla-
gen casino- werknemers voor
tenminste één jaar in dienst zal
moeten nemen. De regering
wordt in deze unaniem door de
Staten van Aruba gesteund. Zo-
als bekend had Bohica een ter-
mijnvan zes maanden gesteld.

Maandag houdt de FTA een
vergadering met ontslagen
werknemers om te zien wie be-
reid is elders te gaan werken of
anderen die willen wachten tot
het casino weer opengaat. Voor
de laatste groep zal ook een ver-
zekering geregeld moeten
worden.

WEERSOMSTANDIGHEDEN

Roly Bisslik heeftnoggeen da-
tum vastgesteld voor het traject
Venezuela/Aruba, maar zal dit
waarschijnlijk ditweekeinde be-
kendmaken. Hetis namelijkniet
verstandigruimvan tevoren een
datum bekend te maken zonder
teweten hoe deweersomstandig-
heden op de wedstrijddag zullenzijn. Men dienter voor uitte kij-
ken, dat er op de grote dag bij-
voorbeeld eenruwe zee is. Zozegt
hij.

Hijzal dejuistedatumbepalen
in overleg met zijn ploeg. Deze
bestaat uitEmile Westrate (me-
dicus), MarkDumfries (fysiothe-
rapeut), mede-zwemmers Jerry
Scnwengle, MichaelBisslik, Gi-
no Arends, de duikers Yordano
Croes, Pedro Angela, Jaime
Thijssen, Karel Splikker,Rober-
toBisslik en aanboordvan debe-
geleidings-bootRandy ,Ricky en
Michelle Arends en Eddy
Bisslik.

ZATERDAG 9 JULI 1988

f EEN ECHT
MUSEUMSTUK..

Franse Brequet klok uit 1793
met barometer, themperatuur-
meter enkompas, draaiend op
een statief van zilver, brons en
marmer.

LXVAntiek en
Curiosa

Rococo Plaza,
V^ Tanki Leendert. J

UlestUw dorst hetbestmet

5
Ook uitstekendom te mixen.
Bestel bij Uw kruidenier.V Victoria Bottling

rniy.p-._lV

AMIGOE 5

Wega di Number
Aruba

Wilt U gezellig en goedgaan lunchen ? A%
Dan natuurlijk naar _>*Ösï"V_ II
DE DISSEL fóSp^ I

Hospitaalstraat \^ aSiK \j
Elke dag van 11.30-14.30. _.r-^ II
De menu's voor de volgende week: II
MAANDAG : ZUURKOOL-STAMPPOT METWORST
DINSDAG : NASI GORENG MET SATE, KROEPOEK EN

GEBAKKEN El 1
WOENSDAG : KIPPE-SCHNITZEL METRIJST OF PATAT

EN GEMENGDE SLA
DONDERDAG : ERWTENSOEP MET BROOD, ROGGE-

BROOD EN BOTER
VRIJDAG : GEBAKKEN GARNALEN MET AARDAPPE-

LEN EN VERSE GROENTEN
ZATERDAG : KARBONADE MET AARDAPPELEN EN

VERSE GROENTEN.
>. Het is goed zaken doen tijdens een gezellige lunch. f



Triathlon-atleet Arvelo
voor ’stage’naarAlmere

WILLEMSTAD—De Cura-
caose triathlon- atleet Diello
Arvelo vertrekt vanmiddag
naarNederland alwaarhij op
16 juliaanstaande zal deelne-
men aaneen kwart- triathlon-
wedstrijd in Almere. Arvelo
heeft deuitzendingte danken
aan zijn uitstekende prestatie
tijdenshetCurasao Internati-
onal Triathlon in maart van
dit jaar,waar hij een tweede
Slaats veroverde achter de

ederlander Arno Radema-
ker. Arvelo verbeterde tij-
dens dezeontmoeting ookhet
Antilliaanse record op de
kwart- triathlon. Hij zal in de
wedstrijd in Nederland niet
tot de favorieten behoren
maar ziet zijn deelname zelf
alseen soort stage.

Voor Diello Arvelo is het de
eerste maal dat hij überhaupt
naar Nederland gaat. Het kli-
maatis daar ondanks hetzomer-
seizoen zeer verschillend van de
lokale omstandigheden. Dat is
een van deredenen datDiello er
voor dezekeer geenere- zaakvan
zal maken.

"Ik vertrek een week voor de
wedstrijd om wat te kunnen
acclimatiseren. Natuurlijk, zul-
len dereis, devreemde omgeving

en de stukken betere concurren-
tie mij niet in de kaart spelen,
maar ik zie mijn deelname als
een soort stage. Ik hoop in de pe-
riode datik daarben alseen soort
semi- prof te kunnen mee trai-
nen met de grote Nederlandse
tri- atleten", vertelde de sympa-
thieke atleet.

REALISTISCH
Zijn voornemen kan als zeer

realistisch betiteld worden, om-
dat detriathlon- sportin Neder-
landopeenheel anderniveau be-
dreven wordt als hier op Cura-
sao. De competitie in Nederland
en Europa (!) is niet te vergelij-
ken met de sporadische wedstrij-
den die in onze regio gehouden
worden. Arvelo zal één week
lang met de semi- profs optrek-
ken. Hun trainingen, diëeten en
andere voorbereidingen van
dichtbijkunnen volgen.

In dewedstrijd van 16 juli zal
hij ook enkele oudebekende ont-
moeten. ArnoRademaker en Jan
Mooy (4e opCurasao) zullen ook
van departij zijn.

De Antilliaanse atleet zal tij-
denszijnverblijfinAlmere bege-
leid worden doorRemi Sillévan
de Curagaose Triathlon
Stichting.

Aan de wedstrijd van 16 juli
zullenongeveer300atleten deel-
nemen. Arvello meent dat hij
vooralbijhet wisselenvan de dis-
ciplines tijd zal moeten inleve-
ren. "De weersomstandigheden
opCurasao staantoe datdespor-
ters bijvoorbeeld uit het water
direct op de fiets kunnen klim-
men. Dat kan in Europa niet.
Daar moetmen zich toch anders
voor kleden. Ik heb daar ook
nooit op geoefend en datzal dus
even wennen worden. Nog-
maals, ik zie deze reis als een
soort leerschool voor mijn ont-
wikkeling als tri- atleet."

De deelname vanArvelo werd
mogelijk gemaakt door mede-
werking van enkele sponsors.
"Zonder de hulp van KLM, Jan
G. Nieuwenhuizen, Maduro &
Curiels Bank, Landsloterij en
Ramon Pinedo, was ik nooit in de
gelenheid gekomen om deze er-
varing te beleven. Ik ben hun
daar zeer erkentelijk voor", al-
dusArvelo.

Diello Arvelo vertrekt van-
middagom vijfuur met deKLM
richting Schiphol en wordt over
tweeweken terugverwacht. Een
triathlon- wedstrijd en heel wat
ervaringenrijker.

..DielloArvelo naarAlmere...

ZuidAmerikaans jeugdbasebal

Venezuela en Brazilie
zorgen voor goede start

ORANJESTAD — Het der-
de Zuidamerikaanse
jeugdbaseball- kampi-
oenschap startte vrijdagmor-
gen in net Elias Mansur
Ballpark meteen 1-0 overwin-
ning voor Venezuela op Bra-
zilië.

Dewedstrijd Nederlandse An-
tillen "Ecuador, die op dezelfde
tijd in het Lago Sportpark zou
plaatsvinden, werd aangehou-
den omdat Ecuador pas om
twaalfuur 's middags op Aruba
zou aankomen.

Venezuela en Brazilië lever-

den een zeer goede wedstrijd,
hetgeen ook uit de score bleek.
Beide pitchers, Juan Quero voor
Venezuelaen JoeMatemotovoor
Brazilë, waren goed op dreefzo-
dat het aantal honkslagen be-
perkt bleef. JuanOuero permit-
teerde slechts driehits en Mate-
moto vijfhits.

De winnende run voor Vene-
zuela werd in deeerste slagbeurt
binnengebracht op een twee-
honkslag van Fabian Perozo, die
met twee hits in vier beurten de
beste batter van de wedstrijd
was.

ABC wil beter contact met Curaáo

Licensie van Giel
180 dagen ingetrokken
ORANJESTAD — De Aru-

ba Boxing Commission heeft
het prof- boksprogramma,
dat promotor John Croes
voor vanavond heeft aange-
kondigd, afgekeurd. De Box-
ing Commission besloot
voorts de licensie van bokser
Luis Gielinte trekken en bok-
ser Richard Wester een
geldboete op te leggen.

DeArubaBoxing Commission
(ABC) keurde het programma
van Crocs afwegens gebrek aan
informatie over de buitenlandse
boksers die in dit programma
zouden uitkomen. Aan promotor
Crocs werdten weekdetijdgege-
ven om alsnog de benodigde in-
formatie intedienen,zodathij op
15 juli zijn programma kan af-
werken-

De licensievanLuis Gielwerd
ingetrokken omdat deze zonder
toestemmingvan deABC op 1ju-
li in een programma opCuragao
uitkwam. Op Aruba heeft Giel
twee keer achter elkaar een
technical knockout opgelopenen
verzuimde hierna de voor-
schreven 120rustdagen in aart
te nemen. Zijn licensiewerd voor
180 dagen ingetrokken.

Richard Wester bokste ook op
1juliopCuracaozonder toestem-
ming van ABC. Hem werd een
boete opgelegd van vijftigflorin,

welke hij bij de "ABC-
penningmeester moet betalen
vóór zijn eerstvolgende wed-
strijd.

De ABC besloot verder een
briefte sturen naar de Curagao
Boxing Commissionmethet ver-
zoek voor een betere samenwer-
king tussen de twee commissies
ten aanzien van de goedkeuring
vanboksprogranuna's. De Cura-
sao Boxing Commission heeft
namelijkop 1 julitwee Arubaan-
se boksers laten boksen zonder
toestemming van deAruba Box-
ingCommission.

ORANJESTAD — Een Aru-
baanse atletiek- afvaardiging
neemt vandaag deel aan de in-
ternationale invitatie- wedstrij-
den in Caracas. De deelnemers
zijn: Evelyn Farrell (100 meter
en verspringen), Anthony Illid-
ge (100 en 200m, eventueel ver-
springen), Miguel Janssen (100
en 200m),Kenneth Lucas(speer-
werpen), Eric Soerors (10.000m)
en Richard Rodriguez
(10.000m). De leidingberust bij
Harry Janssenen Joyce Lee.

BERN — (IJshockey) De we-
reldtitelstrijd ijshockey voor A-
landen wordt in 1990 in deZwit-
serse steden Bern en Freiburg
S;ehouden. Geneve enZurichvie-
en in een eerder stadium af.

Tie-break nu

ook in Daviscup

LONDEN — De Internatio-
nale Tennis Federatie (ITF)
heeftvorige week bekend ge-
maaktmetingangvan 1889de
tie-break intevoerenbijwed-
strijden voor deDavis- beker.
Met deze beslising wil de ITF
het Davisbeker- toernooi op
één lijn brengen met andere
evenementen.

"Toen de tie- break twintig
jaar geleden vanuit de Verenig-
de Staten overwaaide, stond de
federatie sceptischtegenover die
ontwikkeling. Tijden verande-
ren echter en inmiddels blijkt de
formule bij iedereen aan te
slaan", aldusvoorzitter Philippe
Chatrier. De tie- break zal niet
wordentoegepast in devijfde set.

De invoering van detie- break
maakt een einde aan de mara-
thon- sets, zoals bijvoorbeeld bij
de confrontatie tussen Michiel
Schapers en Andrej Tjesnokov,
vorig jaarin hetLimburgse Val-
kenswaard.De Nederlanderver-
loor deeerste setmet 22-24. Ook
Boris Becker en John McEnroe
hadden vorig jaar,in deDavisbe-
ker- wedstrijd VS-
Westduitsland zeer veel tijd no-
dig. De Duitser won de tweede
setmet 15-13 enverloor dederde
met 8-10. De meeste toeschou-
wers hadden niet op het einde
van departij gewacht.

Verderschrapte deITF devier
zonefinales. De achtfinalisten
krijgen volgend seizoen direct te
maken met de verliezers uit de
wereldgroep. Defederatie wil de
kans op het bereiken van de
hoofdgroep met deze maatregel
vergroten.

LONDEN —(Autosport) De
Britse auto- coureurNigel Man-
sellrijdt volgendjaarvoorFerra-
ri. De 33-jarigerijder vanWilli-
ams bevestigde gisteren zijn

overstap naar de. Italiaanse
renstal. Mansell neemt bij Fer-
rari deplaats in van de Italiaan
Michele Alboreto.

0-0-0-0-0

Minivoetbal-toernooi overheids bedrijven

WILLEMSTAD- Woensdag
6 juli vond er op het terrein van
KAE een minivoetbal toernooi
plaats voor overheids- bedrijven.
Teamsvan deßrandweer, Sedre-
ko, KAE en deDouane speelden
in een vriendschappelijke sfeer
om de verschillende prijzen. De
jongens van deBrandweer ble-
ken hetproductiefst en mochten
dan ook na afloop de winnaars-
troffee uit handen van gedepu-
teerde George Hueck (sportzake-
n)ontvangen. Ziefoto.Tweede werd het team van
KAE, derdeSedreko en deDoua-
ne- spelers kwamen niet ver met
plaats vier.
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BEKENDMAKING
DEPARTAMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE EN

WERKGELEGENHEID
maakt bekend dat vanaf 1 juli 1988 tot en met 30 juni 1989
geheel ontheffingwordt verleendvan de economische heffing
voor wat betreft de invoer van hieronder vermelde goederen
in de eilandgebiedenBonaire en Curacao, nl.:

- accumulatoren;- guave-marmeladeen -gelei;- versnaperingen o.a. cheese weese, cheese curls, cheese
balls, etc.;
" joodsbrood;- koek, biscuits en wafels;- jogl\urt drankmet vruchtensmaak;- Bloody Mary hot & spicy, mixzonder alcohol;
" Bloody Maryregular,
" Sweet 'n sour lemon,-Daiquiri,- Mai Tai,
" Margarita,
" Pina colada,- Whiskey sour,- Tom Collins,
" doopkaarsen;
" paaskaarsen;- nachtlichtjes (mariposa) op olie;
" bedrukte en onbedrukte geglaceerde zakken;
" bedrukteen onbedrukteplastic vacuum zaken;
" bedrukte en onbedrukte waxpapieren en plastic boterham

zakjes;
" meat filmcellulose zakjes;
" papieren zakken van 1 lb.;- stofzuigerzakken;
" plastic zakkenvan 200 liters inhoud;
- laundry plastic zakken;
" minigripzakjes;
" ritssluitingszakejes;
" sier bedrukte papieren- plastic mode propaganda zakken,
beneden 500 (vijfhonderd) stuks;
"juwelierszakjes;- babyzeep;- tinten, reinigings en antiroestmiddeien (in vloeibare of
vaste vorm) voor gebruik bij fotografische ontwikkelen, off-
set en drukken;
" auto boenwas (polish) corrosiewerende preparaten
(radiateur en spoelmiddelen);
- auto shampoo(beneden 1 gal.per stuk); ;
- schuurpasta (rubbing compound);
- meubelboenwas (furniture polish);
" aluminium delenvan schuiframen en -deuren;- zoutzuur;- reiningsmiddelen in spuitbussen;- platen-, audio-, videocassettereinigers;- ontstoppingsmiddelen (beneden 1 gal. per stak);
- kontaktlens reiniger;
" vliegtuigschoonmaakmiddel;- vloeibare schuurmiddelen(beneden 1 gal. per stuk);
zwembadchloor (tabletten, vloeibaar, ofin poedervorm);
" roosterreiniger (beneden 1 gal,per stuk);- ovenschoonmaakmiddelin pasta;- ovenschoonmaakmiddel vloeibaar (beneden 1 gal. per
stuk);
" zeepvlokken;
" caustic soda:
" toiletreinigingsmiddel in vaste vorm;- toiletreinigingsmiddel vloeibaar slechtsin waterreservoir;
" vlekkenverwijderingsmiddel.
" tapijtreinigingsmiddel (beneden 1 gal. perstuk);- verfafbijtmiddel (beneden 1 gal. per stuk);- hondenzeep:
" wassoda;- kabelreinigingsmiddel;
" snaarinstrumentenpoetsmiddel;
" sieraden-, goud-, juwelen-, muntreinigers;- schoonmaakazijnsoorten;
" zilver-, metaal-, koperpoetsmiddel;- schilderijen (canvas) schoonmaakmiddelen;- zakken bestemd voor versnippermachine;
" flguurkaarsen;
" voor gebruik geredepolyethyleen plastic folie;
" limonade siroop voor diabetici;
" dlnnernapkins:
" vetdichte papieren zakken (voor noten);
- gevoerde papieren zakken (voor noten);,
" medische papieren servetten (onderleggers bij onderzoek).

De wnd. Direkteur,
Drs.K. Abraham.
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De regering van de
Nederlandse Antillen

roept kandidaten op voor hetvervullen van diverse adminis-
tratieve funkties bij het Departement van Financien, alhier.

De kandidattjp die wij zoeken moeten in het bezit zijn van
een MAVO-4 of daarmee vergelijkbare opleiding, aangevuld
met een type-diploma.

Tevens zoeken wij een tweetal krachten op administratief-fl-
nancieelgebied.
Deze kandidaten dienen in het bezit te zijn van een M.B.A. -opleiding.

Arbeidsvoorwaarden.
" Bezoldiging afhankelijk van opleiding en ervaring;- De gebruikelijke rechtspositie regelingen van de Overheid
zijn van toepassing.

Voor nadere informatie kunt u zich in verbinding stellen
met de personeelsfunctionaris van het Departement van Fi-
nancien, tel: 612080, tst. 223.

Schriftelijke sollicitatiesdienen binnen 14 dagen na het ver-
schijnen van deze advertentie te worden gericht aan de Di-
rectie van het Departement van Financien, Pietermaal 4-4 a
alhier.
Gelet op de geldende personeelsstop kunnen alleen land-
sambtenaren op deze advertentiereflecteren.
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DEPARTEMENT VAN FINANCIEN
8 1/2 % OBLIGATIELENING
NEDERLANDSE ANTILLEN

1988PER 1993/1998
1. Vanafmaandag 4 juli 1988staat deinschrijvingopen opobliga-

tieleningen met jaarcouponsper 15 juli1988.
2. De opbrengst isbestemdvoor devernieuwingvan het bestaan-

de 10.5% obligatielening 1983/1988 N.A dat op 1 augustus
wordt afgelosten ten behoeve van dewoningbouwvoor (gede-
tacheerde) ambtenaren en uitgezonden krachten cq.
technische bijstanders opde NederlandseAntillen.

3. Het Departement van Financiën geeft de lening uit en draagt
zorg voor derente enaflossingsbetalingen.

4. De lening, groot NA/. 28.000.000.- (achtentwintig miljoen Ne-
derlandsAntilliaanse guldens), draagt een rente van 8.5% per
jaar.

5. De leningheeft een looptijdvan 10 jaar, aanvangende op 15 juli
1988. De aflossing geschiedt a pari en zal plaatsvinden in vijf
gelijke jaarlijksetermijnen te beginnen op 15 juli 1993.

6. Gegadigden kunnen inschrijven opobligaties in coupures van
’. 1.000.-, ’. 10.000.- en ’. 100.000.-. De koers van uitgifte be-
draagt 100%. Bericht van toewijzing wordt verstrekt op 14 juli
1988.

7. Rente en aflossingen waarover nietbinnenvijf jaarna vervalda-
tum is beschikt, verjaren ten gunste van de Nederlandse An-
tillen.

8. Wanneer devervaldatumnietopeenwerkdag valt, geschiedtde
betaling van rente en/of aflossing op de eerst volgende
werkdag.

9. De rente en aflossingen zullen betaalbaar wordengesteld door
hetDepartement vanFinanciën en terverzilvering worden aan-
gebodenbij deBank van de Nederlandse Antillen.

10. Inschrijvingen op de obligatielening kunnen, met instemming
van hetDepartement van Financiën, geschieden bij alle kanto-
ren van de handelsbankenop de eilandenvan deNederlandse
Antillen.

11. De stortingvan detoegewezen obligaties moetplaatsvindenop
15 juli 1988voor 11.30 uur op derekening 8.5% obligatielening
Rechtspersoon NederlandseAntillen 1988per 1993/1998bij de
Bankvan de NederlandseAntillen.

12. Indien zich voor de dagVan deinschrijving, naar de meningvan
deemittentomstandigheden voordoendiehetwelslagenvan de
emissie in gevaarkunnen brengen, kan deze uitgiftewordente-
ruggenomen.

De Direkteur, a.i.
Drs. H.J.J. Victoria.

BEKENDMAKING
De Minister van Handel, Industrie en Werkgelegenheid
maakt bekend dat ingevolge beschikking no. 4633/JAZ, met
ingang van 11 juli 1988, vergunning tot invoer in de ei-
landgebieden Bonaire en Curacao van ongegiste vruchte-
sappen zonder toegevoegde alcohol ook indien met
toegevoegde suiker, met uitzondering van vruchtesappen in
geconcentreerde vorm al *an niet in bevroren toestand in-
gevoerd; -in kristal- of poedervorm; druivenmost; groenten-
sappen en vruchtesappen zonder toegevoegde suiker
(unsweetend) en vruchtesappen uitsluitend bestemd voor
diabeticiaan deaanvragen zal worden verleend voor een to-
tale jaarlijksehoeveelheid, welke ten hoogste gelijk is aan
20% van de totale importen uitgedrukt in liters ten name
van de aanvrager in het jaar 1987 in het betrokken ei-
landgebied. Het verzoek voor een invoer- vergunning dient
schriftelijk te worden aangevraagd bij het Departement van
Handel, Industrie en Werkgelegenheid op het eiland Bonaire
of op Curacao onder overlegging van geverifieerde biljetten
van aangifte bedoeld in artikel 53 e.v. van de Algemene
Verordening I.U S en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) vergezeld
van defacturen en/of andere bescheiden waarop de invoer in
1987 betrekking heeft.
Op aanvrage kan in bepaalde gevallen door of namens de
Minister, voornoemd ontheffing worden verleend van voor-
noemderegeling.

De Minister van Handel,
Industrie en Werkgelegenheid,



Te gast bij
Toine Diepstraeten

aan tafel

Steeds meer Curaçaoënaars
ontdekken

’verborgen’ schat...
Wist U, dat ons eiland een schat herbergt?
Nee!

Wat is datnou jammer,want steedsmeer Curacaoënaars hebben hemal wel ontdekt
Want het aardige van de schat op ons eiland is, dat hg door iedereen kan worden ge-
vonden.

Ofu nu oud bent of jong,optimist ofpessimist, geluks- ofpechvogel, heel rijk ofeen
beetje arm. Dat alles maakt in de jachtop onze schat niets uit.

Uhoeft ergeenstoffige archieven voorteraadplegen, geendiepekuilvoorte gravenof
de Christoffelbergvoor tebeklimmen.

Hetenige wat u wel moet doen omtot degelukkige vinders te behoren, is dekomende
vier weken deze pagina in de Amigoe lezen... en hem goedbewaren.

Want van de schatop ons eigen Curacaokan u nog een heleboel plezier hebben. Dat
garanderen we u!

We zullen u niet langer in spanning laten....
Onze schat heeftte maken metgezelliguitgaan enlekker eten.En laten weeerlijkzijn:

wie van ons houdt daarnou niet van?

Direkteur van het Curagao
ToeristenbureauBenelux inRot-terdam, G. Neef, en Ton Hoogs-
traaten van MPI Public Relati-
ons,Rotterdam, diesamenhet in-
itiatiefnamen voor de serie 'Cu-
ragao Culinair' en "Curagao Cu-
linair in Vogelvlucht".

Proef mee met
AMIGOE

Maar waarkun jeop Cura-
sao gezellig uitgaan en lek-
ker eten, horenwe al denken.

Op dievraagkrijgt uals le-
zer van de Amigoe dekomen-
de weken een zeer uitgebreid
en smakelijkantwoord.Want
onseiland biedteen schataan
mogelijkheden.

En wij willenu graaglaten
meeproeven. Het liefst zou-
den we u bij ons aan tafel la-

ten aanschuiven. Om samen
teproevenen tekeuren. Maar
u begrijpt, onze tafel en onze
portemonnee zijn daar te
klein voor.

Dankzij de Amigoe kunt u
echter de komende vier we-
ken al lezendoveronze schou-
ders 'meekijken' en de sfeer
proeven van een culinair
avondje uit op ons eigen ei-
land.

Initiatief van
toeristenbureau

Het initiatiefom eenkijkje
indekeuken van deCuracao-
serestaurants tenemen, is af-
komstig van Guillermo Neef
en Ton Hoogstraaten. Wezul-
lenbeiden even voorstellen.

Guillermo is een kind van
ons eiland en wordt door
vrienden Willy genoemd.Hij
werkt en woont al een aantal
jaren in Nederland. Hij geeft
inRotterdam leidingaan het
Curagao Toeristenbureau
Benelux.

Het is populair gezegd zijn
taak om zoveel mogelijk Eu-
ropese toeristen 'warm' te
maken voor ons eiland. Dat

houdt onder meerin, datWil-
ly Neefdereisbureaus inbij-
voorbeeld Nederland en
Duitsland 'bewerkt' en op
tentoonstellingen enbeurzen
de aantrekkelijkheidvanCu-
racao als vakantie- eiland in
woord enbeeld benadrukt.

Zovertelt hij,dathet oponseilandaltijdzomeris.Dattoe-
risten niet alleendoor hetkli-
maat, maar ook doordebewo-
ners warm worden onthaald
en dat ze in vele restaurants
heerlijk kunnen eten. Want
wistu, datwe opCuragao toch
zeker een dertigtal prima
keukens hebben. Onze schat

is waarlijk niet gering!
In het veelomvattende

werk van Willy Neefzitten
aspekten, die beter aan een
Nederlands bureau kunnen
worden gedelegeerd. Een or-
ganisatie bijvoorbeeld die
goedekontakten met depers
heeft. Daarom heeft het toe-
risten- bureau een kontrakt
gesloten met Ton Hoogstra-
ten van het Rotterdamse pu-
blicrelations- bureau MPI.

Het is Ton zijn taak om de
Europese media — kranten,
tijdschriften, radio en televi-
sie—zopositiefmogelijkover
hettoerisme opCuragaote la-
ten berichten.

Lekker eten
en toerisme

Dat hun werk niet zonder
positieve gevolgen is geble-
ven, blijkt uit de cijfers van
het aantal Nederlandse toe-
risten opCuragao. In de afge-
lopen vier jaar is dat van
4.000 overnachtingen in ho-
tels opgelopen naar 15.000.

Omdetoeristen, maar toch
zeker ook de Curagaoënaars
zelf, beter de weg op ons ei-
land te kunnen wijzen, inte-
resseerden zij de Neder-
landse journalistRien van
derHelm inhet schrijvenvan

eenreishandboek.
Eenpaar maandengeleden

is de gids verschenen bij uit-
geverij Elmar. Boekhandel
VanDorp heeft hetboek in de
verkoop, maar het kan zijn,
dat de eerste druk net is uit-
verkocht.

Veelvan deculinaire infor-
matie over de Curagaose res-
taurantsuitdereisgids wordt
dekomende wekenechterook
op deze pagina afgedrukt.

Dus gewoonevenuitscheu-
ren en bewaren.

Suggesties
Heeftusuggestiesoverres-

taurants, koks, menu's of
hebbenwij inuwogen ietson-juist Deoordeeld, of een res-
taurant over het hoofd ge-
zien: schrijfdaneenbriefaan
Toine Diepstraeten Culinair,
p/a Amigoe, dan wordt uw
suggestie en/of aanbeveling
laterbehandeld.

Curaçao Culinair
opzaterdag

Hetpublicrelations- bureauMPIProduktiesver-
vaardigde, op verzoek van de directieenredactie
van de Amigoe, een serievan vijfpagina's met arti-
kelen dieeen overzichttrachtente gevenvan decu-
linaire mogelijkheden op Curacao. De serie is be-
doeld om een stimulans te zijn voor:

De consument; Om metfamilie, vrienden en za-
ken-relaties watvaker uiteten tegaan,watvaker te
zoeken naar iets nieuws, iets gezelligs en iets lek-
kers.

De restaurateur: De restaurant- eigenaar te sti-
mulerennogbeterzijnbestte doen,nogmeerkwali-
teit te leveren, nog meer gezelligheid, service
en...een vriendelijke bediening.

De kok: In deze serie artikelenkrijgt de kok een
waarderingvoor zijnprodukt dathij /zij in dekeu-
kenklaar maakt,metliefdevoorhetvak. Een stimu-
lans om in detoekomst nog lekkerder en attraktie-
ver tekoken.

Rieldo Frans:
Curaçaose chef-kok
Hilton-Amsterdam

Een goede kok raakt nooit
uitgeleerd.

Zijn verschijning in de bar
van hetfameuze Hilton hotel
in het centrum van Amster-
dam valt direct op. De rijzige
gestalte van de 40-jarige
Rieldo Frans steekt dan ook
prachtig af tegen zijn hagel-
wit koksuniform.

'Chefde Cuisine'staat er in
duidelijk rode letters op zijn
revers. Een vriendelijke lach
en een modern goud-kleurig
montuur zijn gezichts- bepa-
lend voor onze in vol ornaat
geklede gesprekspartner. De
geboren en getogen Curaga-

oënaar zwaait sinds 1982 de
scepter in dit befaamde
Amsterdamsehotel, waai've-
le groten der aarde zich tij-
dens hunverblijfculinair lie-
ten verwennen.

Wie herinnert zichbijvoor-
beeld niet de spraakmakende
logeerpartij van ex-Beatle
JohnLennon en zijn Japanse
vrouwYoko Ono. die hiereen
week in bed lagen in een po-
ging de wereldvrede iets
dichterbij te brengen, (dit is
een stukje uit het interview
van één hele pagina, datu in
een latere publikatie in de
Amigoekunt lezen).

Rien van der Helm:
Avant Garde

Rienvan derHelm ishoofd-
redakteur van Avantgarde.
Een kwaliteitsblad, dat in
Nederland een lijst uitgeeft
van debeste 100restaurants.
Deze Nederlandse fijnproe-
ver heeft op ons eiland bijna

allerestaurantsbezocht ener
zijn tong laten strelendoor de
wijnende gerechten.Van der
Helm neemt geen blad voor
demond engeeft zijn eerlijke
mening over ons culinair
kunnen.

Nino Tomadesso:
Limburgs Dagblad

In Nederland luidt een be-
kend gezegde: "Wat je ver
haalt, is lekker". "Een
zegswijze, die klinkt als een
klok", meent Nino Toma-
desso.

Deze Limburgse journalist
reisde eind vorig jaarvanuit
Maastricht naarCuragao om
zich een mening te kunnen
vormen over al hetheerlijks,
dat we hier op het vuur heb-
ben staan.

De kleine, olijk ogende To-
madesso is van Zuideuropese
afkomst en geldt in Neder-
land als een kenner van de
Zuidamerikaansekeuken.

Hij heeft geen spijt gehad
van de 9.000kilometer lange
reis naar Curagao, getuige
zijn herhaaldelijk geslaakte
kreet "MamaMia" alser weer
eens een gerecht bijzonder
goedbijhemin de smaakviel.

* Rieldo Frans,gefotografeerd inzijn meester-kok- tenue

In de komende nummers van Amigoe
op zaterdag ondermeer...

Rien van der Helm inzijn element, dus in dekeuken!

7AMIGOE

Nino Tomadesso, vriendelijk, doordacht en zeerdeskundig.Be-
reisde ZuidAmerika en heeft meer dan800kookboeken.
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SEIKO
Hetzenauer: "Bij Seiko kwa-

men wein een fabriek waar drie-
honderd vrouwen van alles in el-
kaar schroeven. Op onze vraag
waarze de onderdelen maakten,
zeiden ze bij Seikowatverbaasd
datze die van elders betrokken.
Van gespecialiseerde toe- leve-
ranciers. Dat ze alleen de ont-
wikkeling en de assemblage de-
den,datdatveel goedkoper was".
De Nederlandse en Amerikaan-
se bedrijven waar ze een kijkje
namen, maakten intussen nog
bijna alles zelf en waren daar
zeertrots op, ondankshetfeit dat
zeklap opklap kregen van de Ja-
panse concurrentie.

Flink wat wijzer geworden,
pasten HetzenauerenRomein de
Japanse trucomvia imitatievan
de buitenlandse concurrentie te
leren, op Japanzelftoe. Er werd
een voor een jong, klein bedrijf
een relatief grote produkt- ont-
wikkelings- afdeling opgericht.
Die kreeg tot taak op basis van
gewoon op demarkt verkrijgba-
re elektronische componenten
een kwalitatief hoogwaardige
maar toch niet dure personal
computer te ontwerpen. Die
kwam er in 1982.

Vijfjaar later behaalde Tulip
Computers een omzetvan 149,5
miljoen gulden, 54 procent meer
dan in 1986. De winst steeg van
9,2 tot 13,7 miljoen gulden. Voor
het overgrote dcclwerd deomzet
gerealiseerdmet deproduktie en
verkoop van zo'n 35.000pcs (on-
der de oude naam Compudata
handelt een dochter- ondernej
ming van Tulip in computer-
rand- apparatuur). Dit jaarzul-
len er tussen de 80.000 en
100.000 pc's de fabriek in Den
Bosch verlaten. En voor dit jaar

staat ook het begin vaii een uit-
breiding van deproduktie- capa-
citeit met 300.000 stuks gep-
land.

VOOR DE GRAP

" De tweebroers Philips hadden
in het begin van deze eeuw suc-
ces bij de opbouw van hun gloei-
lampen- fabriek, omdat de één
heelgoedkon verkopen en de an-
derexcelleerde inhetfabriceren.
Ook bij Hetzenauer en Romein
vormden elkaar aanvullendeca-
paciteiten een belangrijke aan-
leiding om gezamenlijk het on-
dernemings-pad op te stappen.

Ze waren in de tweede helft
van de jaren zeventig overbuur-
mannen enzo kwamen ze elkaar
te spreken. Tijdens die gesprek-
ken merkte Romein, een ex-
-wiskunde student die al enkele
jaren een eenmans automatise-
rings- bedrijfje had, op: "Franz,
de microcomputer wordt straks
gewoon een stuk bedrijfs- ge-
reedschap. Die is echt nietalleen
voor de hobbyist".

Eerst minofmeervoorde grap,
maar al snel serieus bespraken
ze de mogelijkheidomsameniets
in de micro- computers te gaan
doen. Hetzenauers ervaring in
deverkoop vanelektronica—hij
was commercieel directeur bij
een producent van computer-
rand- apparatuur — enRomeins
kennis op het gebied van de
software zouden er borg voor
staan dat ze een compleet pro-
duktopdemarktzoudenkunnen
brengen.

In 1979 waagden Hetzenau-
wer en Romein de overstap. Ze
richtten samen Compudata op
en reisden vervolgens naar de
Verenigde Staten om daar op
zoekte gaan naareenpc dieze in
Nederland op de markt zouden
kunnen brengen. Zesentwintig
bedrijven gingen ze af in één
week tijds. De pc vanExidy, nota
bene een fabrikant van speelau-
tomaten, bleek het meest aan de
eisen van de twee jonge Neder-
landse ondernemers te voldoen.

Van de Exidy Sorcerer ver-
kochten ze er uiteindelijk tussen
de vijftien en twintigduizend,
waarvan een belangrijk deel in
Nederland werd geassembleerd.
Dat ze de verkoop van de Exidy
uiteindelijk voor gezienhielden,
motiverenRomein en Hetzenau-
ermet deopmerking datdeAme-
rikanen een houdinghaddenvan
'je moet maarnemen watwe jete
biedenhebben. Enig invoelings-
vermogen in de eisen van de Ne-
derlandsemarkt ontbrakteenen
male. Daarom werdbesloten zelf
pc's tegaan ontwikkelen en te fa-
briceren.

TOPDRIE
De laatste paar jaarkondigen

Hetzenauer en Romein in bijna
iedere ontmoeting met de pers
aan,tegen heteindevan dejaren
tachtigtot de drie grootsteEuro-

pese computer- producenten te
zullen behoren. Dit jaar, eerder
danvoorspeld, zal het danzover
zijn. Romein legtuitdatze vanaf
het moment dat ze zelf pc's gin-
gen ontwikkelen en produceren,
het besef hadden dat een kleine
computer- producent uiteinde-
lijk geen levens- vatbare onder-
neming is. Van meet af aan is
toegewerkt naar hetvormenvan
een grotere onderneming, al
hadden ze niet directhetplan om
tot de top drie van Europa te
gaan behoren. Romein: Dat
kwam pas in 1985, toen Tulip al
succes had".

Hetzenauer: "In het busines-
splan datwe in 1984,het jaardat
we naar debeurs gingen, opstel-
den, stond voor 1989 dedoelstel-
lingvan 400 miljoen gulden om-
zet. Zoals het er nu naar uitziet
wordt dieruimschoots gehaald".

Tegen 1992, het jaar dat de
binnengrenzen van deEuropese
Gemeenschap geslecht zullen
moeten worden, zal de omzet
zelfs in de buurt van deéén mil-
jard gulden liggen, zo voorspelt
hij.

De Europese markt voor per-
sonal computers, zo beweren al-
lerlei markt- onderzoekers,
groeit tot 1992 jaarlijksmet ge-
middeld 25procent tot zon acht
miljoen stuks. Volop groeikan-
sen voor Tulip dus, dat hard be-
zig is zijnEuropese verkoop- ap-
paraat uit te breiden. Nog dit
jaar zal het rijtje buitenlandse
vestigingen in West-Duitsland,
Engeland, Frankrijk, Denemar-
ken enBelgië wordenuitgebreid
met Spanje en Italië.

Tulip computers
Op de vijfde plaats, met stip

Persconferentie van Tulip Computers, enkele weken
geleden. Een van de twee directeuren van het bedrijf,
Franz Hetzenauer, deelde mee eerdere berichten over
de verwachte omzet dit jaar te willen corrigeren. Tulip
Computers zal dit jaar niet, zo zei hij, de omzet met 45
procent uitvoeren. "Hetwordt aanzienlijk méér", moest
Hetzenauer toegeven.

Tijdens een vraaggesprek van deze krant met Hetze-
nauer en mededirecteur Rob Romein zegt de laatste op
een gegeven moment: "We worden dit jaarna Olivetti de
grootste Europese producent van zakelijk pc's. Tel je
ook depc's voor thuisgebruik mee danstijgenwe van de
dertiendenaar devijfde plaats". Hetzenauer enRomein
hebbenvan meetafaan inHetSucces geloofd. Hetzenau-
er daarover: "Ik beweer altijd dat we het beter kunnen
dan de Japanners. Uiteindelijk hebben wij Nederlan-
ders een betere visie".
Rob Romein en Franz Hetze-

nauer hadden er behoorlijk last
van toen ze begin jaren tachtig
wildenoverschakelen van de in-
voer van personal computers uit
de VS naar de produktie hier in
Nederland. Het (industriële)
minderwaardigheids- complex
waarmee Nederland in de jaren
zeventig behept was geraakt,
zorgdeervoor datzij—deeigena-
ren van het in 1979 opgerichte
Compudata — weinig enthousi-
ast onthaal e_n vrij veel tegen-
werkingondervonden-vaor dere-,
aliseringvan hun plan voor een

eigen pc-produktie. Samengevat
kwamen de reacties vooral hier
op enneer: "Computers gaanma-
ken in Nederland? Tien jaarge-
ledenhad datmisschien nog ge-
kund, maar nu niet meer".

Het zal duidelijk zijn, Hetze-
nauer en Romein lieten zich
nietsgelegen liggen aan hetpes-

simistische commentaar op hun
plan om computer- producent te
worden. En terecht, naar ze nu
keihard hebben bewezen. Maar
waarom deeldenzij nietinhetzo-
wel bij de overheid als het be-
drijfs- levenruimschoots aanwe-
zige gevoel datnieuwe elektroni-
ca-ondernemingen hiernietzou-
denkunnen gedijen?

Waarom durfden zij 'tegen de
stroom op teroeien', zoals Hetze-
nauer het zelfnoemt.

Lef, eigenwijsheid, en een
overmaat aan onderne-
mingslust. Hetspeelde allemaal
een rol. Maar misschien wel
doorslaggevend was het feit dat
Hetzenauer en Romein besloten
die beweringen, dat een compu-
ter- industrie niet meer kon in
Nederland, op hun waarheid te
toetsen. Ze brachten bezoeken
aan Amerikaanse, Japanse en
Nederlandse elektronica-bedrij-
ven. In Japanzagen ze toen waar
dit land zijn gigantische succes
alsproducentvan consumenten-
elektronica en automobielen
voor een belangrijk deel aan te
dankenheeft.

F[a£z Hetzenauer (links) enRob Romein voor het nieuwehoofdkwartier van Tulip Com-
puters in 's-Hertogenbosch.

...Gerry Rafferty: via de
mengvorm naar de 'real thing...

HARD WERKEN
Zon driehonderd perso-

neelsleden zijn samen met Ro-
mein en Hetzenauer in de weer
Tulip naar de industriële top te
voeren. Personeelsleden die
"carrièrewillen maken, kunnen
meedenken, hard willen werken
en flexibel zijn", zegt Hetzenau-
er. "Jonge en dynamische men-
sen", voegt hij daar nogaan toe.

Volgensbeide directeuren zijn
alleen mensen met zon instel-
ling in staatom metTulipmee te
groeienen de groei van Tulip tot
stand te brengen.Romein: "Nog
maar zelden hebben we voor
nieuwe leidinggevende functies
die door de expansie van Tulip
ontstonden, mensen van buite-
nafhoeven aantetrekken". Het-
zenauer: "We hebben een gigan-
tisch budget voor opleidingen.
Vorig jaar hebben we 150.000
gulden aan management- cur-
sussen uitgegevenen ditjaarzal
daar zelfs 250.000 gulden aan
worden gespendeerd .

Je hebt A-merken en B-
merken. Ook inpersonal compu-
ters. IBM bijvoorbeeld is onte-
fenzeggelijk een A-merk. Goed-

ope Taiwanese pc-tjes daaren-

tegen niet. ün een Tulip kan je
zondergêne opjebureau hebben
staan als manager. Ook een A-
merk dus. Een goedprodukt met
een goede naam, aldus Romein
en Hetzenauer.

Die naam, de keuze daarvan,
was een gelukkige greep. Hoe
moest het eerste produkt heten?
lemand van de techniek stelde
toen 'Tulip' voor. Een tulp heeft
een positief imago, staat voor
Nederland en is als naam ge-
makkelijk te onthouden. Deze
suggestie werd in de vorm van
'Tulip' (in verband met de plan-
nen tot internationalisatie)
overgenomen en daar zijn Ro-
mein en Hetzenauer nog steeds
blij mee. In binnen- en buiten-
land blijkt de naam goed aan te
slaan.

DatRomein en Hetzenauer er

in betrekkelijk korte tijd inslaagde een kwaliteits- imago
rond hun produkt op te bouwen,
mag met name voor watbetreftNederland gerust eengrote pres-tatie worden genoemd.

Toen ze hun onderneming op-
richten, werden Amerikaanse
en Japanse produkten toch minof meer automatisch beter ge-
vonden dan Nederlandse of Eu-
ropese. Zoals al opgemerkt, wasook het Nederlandse industriële
zelfbewustzijn toen bepaald niet
groot. Hetzenauer vindt dat daarde laatste jaren duidelijk ver-andering inkomt. "Hetbesef'dat
kunnen wij ook' is weer terug",
aldus Hetzenauer, die zelf van
geen enkel gebrek aan
zelfvertrouwen blijk geeft.

Positief aan Nederland vindt
de OostenrijkerHetzenauer, die
als 18-jarige met zijn Neder-landse vriendin naar Nederland
kwam, dezin die hier heerst oro
iets aan te pakken. De onderne-
mings- lust is in Nederland gro-
ter dan in Oostenrijk, vindt hii.
Dattrekthem aan.Daarom voelt
hij zich hier zo thuis. Ook omdat
Nederland "gastvrij is en oog
heeft voor het menselijke". Het-
zenauer: "Ik ben alzoveel Neder-
lander dat ik net zo hard op Ne-
derland kanker als iedereen
hier. Maar net alsandere Neder-
landers ben ik, als ik in het bui-
tenland ben, altijdweerblij naarhuis, naarNederlandwel te ver-
staan, terug tekunnen".

Omdater, zegt hij, in dit inter-
nationaal ingestelde land kan-
sen zijn voor ondernemende
mensen. "Ik beweer altijd datwe
het beterkunnen dan de Japan-
ners. In de jarenzeventigprodu-
ceerden ze inderdaad slimmer
danwij,maarwe hebben veelbij-
geleerd. We kunnen de concur-
rentie met hen weer aan. Ui-
teindelijk hebben wij Nederlan-
ders en Europeanen meer visie.
We zijn creatiever. Weinig ont-
wikkelingenkomen uitJapan,of
jehet nou over auto's ofelektro-
nica hebt. Als we maar nietver-
getenonze creativiteit omte zet-
ten in een marktaandeel".

Angst op olieplatform:
”Wegwezen, het

brandt overal”
LONDON — Dave Lam-

bert was net naar bed ge-
gaan, toen deeertste doffe
knal het olieplatform "Pi-
perAlpha" deed sidderen.
Seconden later rukten een
paarmannen de deurnaar
zijncabine openenriepen:
"wegwezen, het brandt
overal".

Lambert(3B) is een van de
eerste overlevenden van de
ramp van donderdagnacht
diein het"AberdeenRoyal In-
firmary" enkele woorden
weetuit tebrengen tegenover
journalisten, "we zochten een
vluchtweg, maar overal wa-
ren vlammen", luidt zijn re-
laas. Korte tijd leek het erop
dat het einde niet af te wen-
den viel. "Ik dacht, dat was
het".

Maar plotseling brak het
anders zo onwrikbare dek,
waar de mannen op stonden,
in tweeën, daardoor ontstond
een groot gat, dat voor de
mannen totuitwegwerd. "Wij
moesten wel springen, al wis-
ten wij nietofer water onder
ons was of iets anders. Het
moet 20 of 30 meter geweest
zijn".

Lambert had geluk. " wij
moesten beslissen: geroos-
terd worden ofspringen".

"De wilde eenvoudigniet le-
vend verbranden", herinnert
een andere overlevende zich.
In het begin bestond er nog

hoop dathetvuuropeen ande-
re manier bedwongen kon
worden. Maar er gebeurde
niets. "Al dat water om ons
heen, en geen kans om te
blussen".

Maar anderen werd de
sprong in zee noddlottig.
"Overal brandde het water",
weten de gereddennog. Gloei-
ende resten, Brandende olie,
onverdraagelijke hitte. Lij-
ken drijven tussenoverleven-
den, die vertwijfeld grijpen
naar wat nog over is van een
reddingsboot.

Voor Dave Lambert staat
na deze nacht een ding vast:
"Ik zet nooit meer een voet
aan boord van een boorplat-
form". Roy Cary ziet het an-
ders,, als minister van ener-
giePeter Morrison hem inhet
ziekenhuis een hart onder de
riem steekt, vraagthij:"zorgt
U er A.U.B, voor dat ik geen
ontslagkrijg".

De spannende uren en dedoodsangst staan nog op het
gezicht van de overlevenden
te lezen,enkelen van henzul-
len derest van hun leven ge-
brandmerkt blijven. Maar zij
behoren tot de gelukkigen.
Voor de meestevan de 230 be-
manningsleden was er geen
uitweg uit de hel. Zij ver-
brandden in hun Cabines. Zij
hadden geen schijn van
kans.zelfs hun lijk zal men
niet meer terugvinden.
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GEWELD
De algemene indruk van Co-

lombia in Europa is die van een
land waar linkse guerrilla- be-

wegingen, rechtse doodseska-
ders en drugs- baronnen de 27
miljoen tellende bevolking ter-
roriseren. De liberale regering
van president Virgilio Barco
schijnt daarbij machteloos toe te
zien.Amnesty International pu-
bliceerde enkele wekeneen rap-
port over de veelvuldige schen-
dingen van de mensenrechten.
Bestudering van honderden ge-
vallen heeft uitgewezen dataan
doodseskaders toegeschreven
moorden en 'verdwijningen' in
feite werden uitgevoerd doorpo-
litie, militair personeel en hun
burgerlijke hulptroepen, hande-
lend opgezag van hetmilitair op-
perbevel. De gekozen regering
draagt dientengevolge de ver-
antwoordelijkheid.

"Veel te ongenuanceerd",
wijst ze die beschuldigingvan de
hand. "Wat de drugsbetreft: het
gaat hier om een internationaal
probleem dat alleen internatio-
naal kan worden opgelost. Co-
lombia is slechts een schakel in
een groteketting. De coca wordt
niet bij ons, maar in omringende
landen geproduceerd. Wel wordt
onze jungle, slechts drieuurvlie-
gen vanafMiami, gebruikt voor
de illegalebouw van laboratoria
waarin de cocabiaderen che-
misch worden verwerkt tot het
eindprodukt".

Het onderscheppen van de
cocaïne op weg naar de afzet-
markt, zal volgens mevrouw de
ambassadeur geenzoden aan de
dijk zetten. "Het gevolg zal al-
leen zijn dat de prijswordt opge-
drevenen dedrugsmafia nogrij-
ker wordt. Zolang er vraag blijft
bestaan naar cocaïne, zal er ge-
produceerd worden. Het pro-
bleem kan daarom alleen wor-
denopgelostdoor een samenhan-
gende aanpak aan zowel deaan-
bod- als aan de vraagzijde".

Al pratend maakt mevrouw
López zich boos. "De enige fout
die de Colombiaanse regering
heeft gemaakt is dat ze het ge-
vaar van de cocaïne- handel
heeft onderschat. Aanvankelijk
vergeleek ze het probleem met
datvan demarihuana. Maar dat
verdween vanzelf toen deVS zelf
hasjies begon te produceren, ter-
wijl de cocaïne- problematiek
een jaar of vier geleden als het
ware is geëxplodeerd".

López Montano komt fel op
voor haar werkgever, zoals het
een ambassadeur betaamt. "De
Colombiaanseregering doetwat
ze kan om het drugskartel te be-
strijden. Er is geen sprake van
dat de narco- dollars iedereen
corrumperen. Wie worden er
vermoord door de drugsmafia?
Politici, ministers, rechters, ad-
vocaten, journalisten,eigenlijk
iedereen in een openbarefunctie
die democratie enrechtvaardig-

heid wenst. De dodenhadden ge-
kozen voor integriteit terwijl zij
zich ook miljonair hadden kun-
nen laten maken".

De Colombianen voelen zichin
de steek gelaten. Zij zijn het die
met hun bloed moetenbetalen.
"Toen we drugsbaron Lehder
uitleverden aan de VS werden
wij prompt geconfronteerd met
een oorlogs- verklaring van het
Medellin- drugskartel en een
dag later werd onze procureur-
generaal Hoyos vermoord. Van
dekant van de VSkon er amper
een bedankje af. Maar toen een
rechter de drugsbaron Ochoa op
vrije voeten stelde, wilde het
Amerikaans Congresweer zono-
digvoor god spelen door te eisen
datColombia wordt gestraftmet
strengere invoerregels. Geluk-
kig dat geheel Latijns- Amerika
ons steunde, want datresulteer-
deineenbriefvanpresidentRea-
gan aan president Barco waarin
hij de handels- maatregelen in-

trok. Dat was een groot succes
voor ons, maar wat lees jedaaro-
ver in de Europese pers? Geen
letter!".

CECILIA LOPEZ MONTANO

OOSTAZIE
Ook de opkomende industrie-

landeninOostazië (Taiwan, Sin-
&apore, Zuidkorea en

ongkong) moeten meer doen

om debinnenlandse vraag te sti-
muleren. Verder moeten zij hun
valuta's opwaarderen ten op-
zichte van de dollar en hun
markten toegankelijker maken.

Van de ontwikkelings- landen
verlangt de Wereldbank, dat zij
doorgaan met aanpassing van
hun economisch beleid.

Als aan deze voorwaarden
wordtvoldaan,kunnen de indus-
trielanden voor deperiode 1987-
-1995rekenen op een gemiddelde
reële toeneming van het BNP
per hoofd van de bevolking van
2,6 procent per jaar. In de ont-
wikkelings- landen zal er dan
een jaarlijkse groei zijn van 3,6
procent. ■

Komen de gewenste beleids-

aanpassingen er niet, dan blijft
de groei beperkt tot 1,8 procent
in de industrielanden en 2,2 pro-
cent voor deontwikkelings- lan-
den. Grote delen van de Derde
Wereld zullen er slechteraan toe
zijn. Daarnaastbestaan er inhet
ongunstige scenariorisico's voor
nieuwe onrust op de financiële

markten en stijgingvan deren-
tetarieven.

De Wereldbank wijdt een
groot deelvan haar jaarlijksrap-
port, zoalsgebruikelijk, aan een
specifiek tnema op het gebied
van de ontwikkelings- proble-
matiek. Deze keer is dat net be-
heer van de overheids-financiën
in ontwikkelings- landen. De
bank noemt daarvoor twéé re-
denen.

In de eerste plaats vormen de
begrotings- tekorten en de bui-
tenlandse schuld een dilemma
voor veel regeringen. Zij staan
voor devraag hoe zij opkorte ter-
mijn economische stabilisering
kunnen verwezenlijken zonder
de ontwikkeling op lange ter-
mijn tevertragen. Verder zijn de
ideeën over de rol van de over-

heid de afgelopen tien jaarver-
anderd. Waar"de regering vroe-
ger algemeen werd beschouwd
als katalysator voor de econo-
mische ontwikkeling, zien velen
haar nu juist als een obstakel
daarvoor, aldus de bank.

De Wereldbank concludeert
uit een uitgebreide analyse on-
der meer, dateen voorzichtig en
stabiel fiscaal beleid verre de
voorkeur verdient boven een be-
leid waarin perioden van ex-
treme versoepeling en verstrak-
king van het belastingsregime
elkaar opvolgen. Regeringen
van ontwikkelings- landen zou-
denverder bij het vergaren van
inkomsten meer hun toevlucht
moeten nemen tot verbruiks- be-
lastingenen hetbelastingstelsel
als geheel moeten vereenvoudi-

gen. Daardoor kunnen de inko-
mens stijgen en is het tevensmogelijk economische vervor-
mingenrecht te trekken.

De bank stelt voorts vast, dat
een doelmatig uitgavenbeleid
eist, dat er duidelijke prioritei-
ten worden gesteld en vooral
wordt gestreefd naar kwaliteit.
Prioriteiten komen eerder naar
voren als de beleidsmakers zichbewust zijn van de beperktheid
van hun middelen en weten dat
zij het daarmee moeten doen.De
Wereldbank pleit er tenslotte
ookvooroverheids- instellingen,
inclusief staatsbedrijven, te de-
centraliseren. Daardoor kan wat
betreft zowel de uitgaven als de
inkomens grotere doelmatig-
heid worden bereikt, aldus de
bank.

...insommige landen vandeDer-
de Wereld is de aanhoudende
malaise alernstiger dan decrisis
van de jaren dertig in derijke
landen...

Colombiaanse ambassadeur Cecilia López Montano:

’Waaromtonen julliejeeigenellendeniet?’POLITICI EN RECHTERS in Colombia moeten hel-
den zijn.En datniet alleen. Zemoeten er bovendien mee
kunnen leven datze geenwaardering krijgen, dat de in-
ternationale publieke opinie tegen hen is in plaats van
hen te steunen".

Een markanteuitspraak, maar diekomt danookuitde
mondvan eenmarkantmens. Haar gestalte isklein, haar
Bersoonlijkheid des te imponerende'r: Cecilia López

[ontano. Ambassadeur van Colombia in Nederland
sinds tweeëneenhalfjaaren alweer op weg naar devol-
gende functie in haar indrukwekkende carrière. Ze
heeft opuitdrukkelijk verzoekeenfunctiegeaccepteerd
bij het ILO (International Labour Office) van de Vere-
nigde Naties, dat armoede- bestrijdings- en werkgele-
genheids- programma's ontwikkelt.

Cecilia López Montano wil
niet ontkennen dat Colombia
grote problemen heeft. Sterker
nog, het Latijns- amerikaanse
land ondergaat volgens haar op
ditmoment de grootste crisis in
zijnmoderne geschiedenis.Maar
wie gewaagt te spreken van een
'onverklaarde burgeroorlog' of
eenvergelijkingtrektnaar detot
chaos leidende anarchie in deLi-
banese hoofdstad Beiroet, kan
rekenen opeen scherperechtzet-
ting van de bijna 43-jarige am-
bassadeur. Diplomatiek is ze
niet. Maar het is dan ook juist
haar onconventionele optreden
waarmee ze zich heeft onder-
scheiden inhet meestal zo terug-
houdende corps diplomatique in
Den Haag.

López Montaho deinst er niet
voor terug enige harde stellin-
gen te uiten in de vorige maand
betrokken ambassade aan de
Haagse Groot Hertoginnelaan.
"Ikben hierinruim twee jaarbe-
zig geweest om de Nederlanders
ervan te overtuigen dat Colom-
bia de moeite waard is om in te
investeren. Geloof me maar dat
ik door de grond ging toen ik die
inspanning in één klap teniet
zagdoen dooreen televisie- docu-
mentaire, die voor het grootste
gedeelte was opgenomen in een
mortuarium en de indruk wekte
alsof jeniet normaal over straat
kunt gaan in Bogota of een van
de 14 andere miljoenensteden
diewehebben.

Het was een volstrekt eenzij-
dig beeld, dat de werkelijkheid
niet benadert. De westerlijke
mediawillen hetliefst misèreto-
nen, waarom tonen jullie dan je
eigen ellende niet"?

PARADOX
Een 'realistische' kijk op de

Colombiaanse maatschappij
onthult een geweldige paradox.
Een kant van de medaille is de
armoede, sociale ellende en het
geweld van links en rechts. De
ambassadeur analyseert:

"Net als zoveel landen is Co-
lombia snel geïndustrialiseerd
en ge-urbaniseerd. Wezijninhet
verleden zo dom geweest te doen
wathetrijke westen ons opdroeg,
waarmee we de hele landbouw-
structuur hebben opgeblazen.
Daarnaast is een grote fout ge-
weest dat niet is onderkend dat
het geweld in de samenleving —
van oudsher aanwezigin Colom-
bia — gaandewegvan karakter
is veranderd. Traditioneel wa-
ren er de liberalen en de conser-

vatieven die elkaar bevochten,
iet wel, dangaat hetom een ver-
schil tussen conservatief en
ietsje minder conservatief. Van-
afdejarenveertig iser echtereen
linkse oppositie ontstaan, die
een perfecte voedings- bodem
vond in de arme, geïsoleerde
plattelands- regio's waar deaan-
wezigheidvan destaat ontbrak".

"Daarop ontstond er paniek
voor communismeen detraditio-
nele landeigenarengingen ertoe
over hun eigen belangen te be-
schermen. Zo werd het geweld
van 'uiterst rechts' geboren.
Voegdaarbij de gewone crimine-
len, deopkomstvan de drugsma-
fia en de onderlinge samenwer-
king — er worden vele gelegen-
heids- huwelijken gesloten — en
danhebjeeencompleetbeeld. En
dankom jeook tot het besef dat
het nietzal volstaan een onder-
deelvan het geweld aan te pak-
ken. Daarmee geef je slechts
meer ruimte aan de andere
PToepen".

Wereldbank in ’World Development Report’:

Economische maatregelen nodig om ontwikkelingslanden te redden
WASHINGTON — De aanhoudende onevenwichtig-

heden in de wereldeconomie vormen op middellange
termijn een bron van onzekerheid en risico voor de
groeivooruitzichten. Als er geen verdere maatregelen
worden genomen om die onevenwichtigheden weg te
werken, zal de groei te traag blijven om de ontwikke-
lingslanden uit hun misère te halen. Dit zegt de We-
reldbank in haar donderdag gepubliceerde jaarlijkse
'WorldDevelopment Report.

De bank steltvast dat de groei
van het Bruto Nationaal Pro-
dukt (BNP) perhoofd van debe-
volking indeindustrielanden de
afgelopen twintig jaargestaag is
verminderd. Aanheteind van de
jarenzestigwas ernog een groei
van 3,6 procent, over de periode
1973-1980 gemiddeld nog maar
2,1 procenten in dejarentachtig
slechts 1,9procent. Dit heeft zijn
weerslag gehad op de ontwikke-
lings- landen. Die kregen in veel
gevallen zelfs te maken met een
achteruitgang.

In de schuldenlanden met
middelhoge inkomens (vooral
Latijnsamerikaanse staten)ver-
minderde hetBNP per hoofd in
de periode 1980-1987 met 1,3

Srocent en in de Afrikaanse lan-
en ten zuiden van de Sahara

met 2,9procent. In sommige lan-
den van de Derde Wereld is de
aanhoudende malaise al ernsti-
gerdandecrisisvan dejarender-
tig in de rijke landen, aldus de
Wereldbank.

De bank heeft twee modellen
uitgewerkt voor deontwikkelin-
gen op middellange termijn. In
het ene wordt ervan uitgegaan
dat de benodigde aanpassings-
maatregelen inderdaad worden
genomen. De Verenigde Staten
moetenhunbegrotingstekort se-
rieus aanpakken en zo zorgen
voor vermindering van het te-
kort op de betalings- balans en
dalingvan dereële rente. De ne-
gatieveeffecten daarvan moeten
worden opgevangen door landen
met overschotten op de beta-
lingsbalans. Japan dient de
groei van debinnenalndse vraag
oppeil te houden en deBondsre-
publiek Duitsland moet die ver-
snellen.

GROEI
De keerzijde van demedaille is

echter dat Colombia een van de
economisch snelst groeiende
landen van het continent is, en
een bloeiend cultureel leven
kent. "Wehebben een vrije pers,
goedopgeleide mensenen deeco-
nomie groeitjaarlijks met 5 pro-
cent. Dat is echt niet uitsluitend
met de carco-dollars te ver-
klaren.

We hebben groeiende ex-

porten van koffie, olie,kolen, en
nikkel. Vanuit het niets hebben
we vanaf de jaren zeventig een
snijbloemen- sector opgebouwd
die opexportgebied nuop Neder-
land na de meest succesvolle in
de wereld is. Bovendien hebben
we de laagste schuldenlast van
Latijns- Amerika. Het inkomen
per hoofd van de bevolking is
1500dollars, waarmee we mon-
diaal tot de 'middenklasse'
behoren.

Ofdit'Wirtschaftswunder' be-
stand is tegen het geweld,zal de
toekomst uitwijzen. López Mon-
taho is allesbehalve pessimis-
tisch. Ze wijst op de creativiteit
van deondernemers, degroeien-
dewelvaart, depolitieke ontwik-
kelingen. "Na vele decenniavan
coalitie- regeringen hebben we
voor het eerst een regering met
alleen liberalen. Bovendien is er
nu eindelijk een derde politieke
Êartij, de links geö iteerde

fnion Patriotica. Ja veetaat
er al 500 leden v. zijn ver-
moord, maar bij . burgemees-
ter- verkiezing* o .an dit jaar
heeft de UP wel s'/_ van dez.
behaald. Daar ben ik ver-
schrikkelijk blij mee. Net zo blij
als met het feit dater überhaupt
mensen te vinden zijn met vol-
doende moed om hun nek uit te
steken en bereid zynware demo-
cratie na te streven. Wat is het
dantochjammerdaterzo weinig
begrip bestaat in hetbuitenland
voor wat er werkelijk gaande is
in Colombia".

Economisch activiteit drastisch
afgenomen

PANAMASTAD — De eco-
nomische activiteit in Pana-
ma is tot minder dan de helft
van het normale niveau te-
ruggevallen. Dit als gevolg
van demonetaire problemen.

Dit blijkt uiteen nota van het
particuliere bedrijfsleven. De
Kamer van Koophandel, Indus-
trie en Landbouw van Panama
kreeg tijdens een onderzoek te
horen dat98 procent van de 188
ondervraagde ondernemingen
lietenweten dathunverkopenin
de maanden maart en april van
dit jaar in vergelijking met ver-
leden jaar erg achteruit waren
gegaan. Van dezebedrijyen stel-
de72procent vast datzjj minder
dan de helft van hun normale
verkoopbehaalden; 42,7 procent

van de ondernemingen zag zijn
afzet met 75 procent of meer
achteruitgaan. De meest getrof-
fen sectoren zijn die van dekle-
ding, bouw, distributie, commu-
nicatie,electronica enindemeu-
bel- sector.

Door de bank genomen heeft
men in dieperiode zijn personeel
gereduceerd tot 32 procent van
verleden jaar.Wanneer desitua-
tie blijft voortduren zal er niets
anders opzitten dan het perso-
neels- bestand tot vijftien pro-
cent te beperken. Zestig procent
van de bedrijven liet weten dat
men het nog maximaal drie tot
zes maanden kan uitzingen. In
het andere geval moet men zijn
poorten sluiten.

Wereldbank doet ongewone uitspraak:
Uitgaven aan bewaping
geen bijdrage economie
WASHINGTON — Het

wordt steeds duidelijker,
datdeuitgaven die ontwik-
kelings- landen doen voor
hun bewapening geen bij-
drage leveren aan de ont-
wikkeling van hun econo-
mie. Dit zegt de We-
reldbank in een ongewone
uitspraak in haar jaarlijk-
se rapport over de econo-
mische ontwikkeling van
deDerde Wereld. Normaal
gesproken houdt de bank
zich afzijdig van bewape-
ning omdat zij, althans
naar buiten toe, het
standpunt huldigt dat zij
zich metwil bemoeien met
zaken aangaande binnen-
landse veiligheids- aange-
legenheden.

De Wereldbank zegt tot
haar uitspraak te zijn geko-
men omdat er een theorie is
die zegt dat militaire uitga-
venwenselijkzijn methetoog
op de ontwikkeling van de

economie. "Onze lezing is dat
dat niet het geval is , ver-
klaarde een functionaris van
debank inWashington. Inhet
rapport staat woordelijk dat
"het steeds duidelijker wordt
dathoge militaire bestedin-
geneen bijdrage leveren aan
fiscaleproblemen en deschul-
dencrisis een negatieve in-
vloed hebben op de econo-
mische groei en ontwikke-
ling".

De Wereldbank schat dat
ongeveer zes procent van de
totale overheidsuitgaven in
de wereld wordt besteed aan
bewapening. In 1985 was dat
meer dannegenhonderd mil-
jarddollar. In absolute zinen
per hoofdvan debevolking ge-
ven de industrielanden welis-
waar het meest aan wapen-
tuig uit, maar de ontwikke-
lingslanden besteden geme-
ten aan hunBruto Nationaal
Produkt meer aan bewape-
ning.

In Latijns-Amerika vergen
de Defensie- bestedingen het
minst: anderhalfprocent van
hetBrutoNationaal Produkt.
In het Middenoosten en
Noordafrikalag datpercenta-
ge in de jaren1984tot en met
1985 tussen deelfen de veer-
tien procent aan wapens be-
steed. InZuidazië en in de lan-
den tenzuiden van deSahara
is datnog geen vier procent.

De Wereldbank merkt in
haarrapport nogop, dattradi-
tioneel gezien de militaire
uitgaven in de ontwikke-
lingslandenzijnbestemdvoor
wapenimport en voor per-
soonlijk wapenbezit. In de af-
gelopenjaren heeft eenreeks
van landen, waaronder Ar-
gentinië,Brazilië, China, In-
dia, Korea en Pakistan,
echtereeneigen wapenindus-
trieontwikkeld. Brazilië is op
het ogenblik de op vijf na
grootste wapenexporteur ter
wereld, aldus deWereldbank.

ZAT6RDAG9JUUI9BB AMIGOE 9



Van knellende kerker naar luchtgekoelde legbatterij

Misdaad loont
SHERIFF LAVELLE PITTS

van Bay County (Florida) heeft
derechter onlangs heel watuit te
leggen. Ex-sheriff Pitts eigen-
lijk, wanthij werdonlangsuitzn
ambt gezet.De klachten stromen
nog binnen. De gezagsdrager
had er een gewoonte van ge-
maakt pas- gescheidenvrouwen
in zijn corps te recruteren. Die
hadden zon baan hard nodig en
sommigen namen daarvoorzelfs
de ongewenste intimiteiten van
Pitts voor lief.Bij anderen echter
stak het zelfrespect uitboven de
zorg om dekinderen en ze dien-
den aanklachten in.

Tijdens het onderzoek kwam
vast testaan datsheriffPitts dan
misschien een prima politieman
geweest mag zijn, maar als ma-
nager op vele fronten had ge-
faald. Niet alleen zijn onsmake-
lijke personeelsbeleid zal hij
moeten verantwoorden, ook
bleek datde sheriffop papier 75
mensen had belast met de bewa-
king van deBay County- gevan-
genis in Panama City, een
badplaats in Florida.

's Nachts echter holden vaak
één oftwee bewakers detrappen
open neerom het zes verdiepin-
gentellende cellen- complex een
beetje in de gaten te houden.
Noodgedwongen werd de zorg
overhele verdiepingenovergela-
ten aan gevangenen zelf. Op die
etages ontstondenbroeierige ge-
zags- verhoudingen waar menig
gevangene die minder sterk inzn schoenen stond nu nog
nachtmerries van heeft. Het mi-
nisterie van inspectie begon
rechtszaken tegen de gang van
zaken in de gevangenis aan te
spannen. En rechtszaken die
verloren wordenkosten geld.

De Bay County- gevangenis
werd duurderen duurder.Zokon
het gebeuren dater 48 dollar per
dag pergevangene nodig was om
dezaak draaiendetehouden. En
dat terwijl de bewaking aan alle
kanten faalde, demedischevoor-
zieningen beroerd waren, de cel-
len overvol raakten en de gevan-
genen als gevolgvan dat allesop
voet van oorlog leefden met hun
bewakers. De aanvraag van de
sheriff om verhoging van zijn
budget voor de gevangenis viel
samen met een aanbod van de
Corrections Corporation ofAme-
rica (CCA). Een commerciëleon-
derneming die stelde de gevan-
genisbeter en goedkoperte kun-
nen 'runnen' dan wie ook.

TIJDDOEN
Een donker, deprimerend ge-

bouw, dieBay County- gevange-
nis. Rammelende sleutels, veel
beton, veel tralies, verveloze
ijzeren deuren en stevige dames
en heren voor de bewaking.
Achter die tralies ruimtes die
weinig zonlicht toelaten, waar
gevangenen lusteloos aan lange
tafels zitten. Tijd doen', zoals de
uitdrukking luidt.

Toch leidtDennyDurbin—de
bedrijfsleider van CCA in Bay
County — zijn gast rond met
nauwelijks verholen trots. Effi-
ciency is het sleutelwoord. En
hoewel hij met een vies gezicht
wijst op de zware deuren en de
onhandige indeling van het ge-
bouw laat hij niet na te bena-
drukken dat, ondanks de sombe-
re omstandigheden, de gevange-
nen er heelwatbeter aan toe zijn
daneen paar jaargeleden. 'Doel-
matig', datwoord zal tijdens het
bezoek vaker vallen.

De CCA kreeg de gevangenis
in oktober 1985 'in handen. Er
werd een contract afgesloten
waarin isbepaald dat deCCA de
komende twintig jaarzorg zal
dragen voor de huisvesting van
gevangenen tegen debescheiden
vergoedingvan 30 dollarperdag
per gevangene. Bay County blij,
de CCA blij. En de gevangenen?
"Niemandzit graag in de gevan-
genis",zegtDurbin. "Maaruitde
reacties die we krijgen merk je
datde gevangenen overhet alge-
meen tevreden zijn. De voorzie-
ningen zijn gewoon beter. Wij
bieden wat geboden moet
worden".

ONDERHANDELING
Bay County is geen opzichzelf

staand geval. De CCA werd in
1983 opgericht door twee zaken-
lieden uit Nashville (Tennes-
see). Inmiddels heeft het bedrijf
het beheer over negen gevange-
nis- complexen in Tennessee,
Texas, New Mexico en Florida.
Een paar maanden geleden wer-
den de contracten ondertekend
voor de bouw van nog eens twee
500bedden tellende gevangenis-
sen in Texas. De CCA adviseert
de Franseregering bij hetpriva-
tiseren van gevangenissen en is
in onderhandeling over contrac-
ten in Groot- Brittannië.

Onmiddellijk sprongen ook
anderebedrijven inop dezebusi-
ness. Wackenhut Security Co.,
bouwteen gevangenis inColora-
do en zelfs de machtige
Bechtelgroep zocht samenwer-
king met deZuidkoreaanse Dae-

wooCorp. omeen graantjemee te
pikken.

Maar het succes- verhaal be-
gonbij CCA, nog steedsde onbe-
twiste marktleider. De beide op-
richters, TornBeasley en Doctor
Grants — ooitkameraden op de
prestigieuze West-Point acade-
mie—zagenhet gat in demarkt.
Dat gat in demarkt is niet alleen
ontstaan omdat hier en daareen
sheriff er een potje van maakt,
maar heeft zeker ook te maken
met de dramatische overbevol-
king van degevangenissen in de
Verenigde Staten. Denny Dur-
bin beaamt dat laatste volmon-
dig. De explosieve groei van het
aantal gevangenen speelt CCA
zeker in dekaart.

In 1970zaten in de Verenigde
Staten 196.429 mensen achter
de tralies. In januarivan ditjaar
waren dater 581.609. Vooral als
gevolg van een veranderende
moraal en strengere strafmaat;
de misdaadcijfers daalden tus-
sen 1973 en 1988 met 13,7 pro-
cent. Erwordt in sommige staten
in de VS geëxperimenteerd met
electronischepolsbandjes diehet
mogelijk maken omgevangenen
huisarrestop teleggenen datvia
detelefoon te controleren.En nu
zijn erorganisaties dietegen een
schappelijke vergoeding de za-
ken keurig regelen. De priva-
tiseringvan hetgevangenis- we-
zen. Is daar ietsop tegen?

HAAKS
Jazeker is daar iets op tegen,

meent Russell Clemens,
woordvoerder vanthe American
Federation ofState, County and
Municipal Employees (AF-
SCME). Zeg maar een soort
ambtenarenbond, die dus ook de
belangen behartigtvan debewa-
kers in de gevangenissen dienog
niet door het bedrijfsleven zijn
opgeslokt. Clemens betoogt dat
de belangen van het bedrijfsle-
ven (hoe meer gevangenen hoe
meer geld) haaks staan op het
streven naar reclassering voor
gevangenen. "Hét streven erop
gericht moet zijn een gevangene
weer een volwaardige plaats in
de maatschappij te geven, herha-
ling te voorkomen. Maar daar is
een onderneming die geld ver-
dientaan gevangenennietbij ge-
baat. Dat is fundamenteel
scheef.

AFSCME heeft intussen al
een voorbeeld van de juridische
vragen die het privatiseren van
gevangenen oproept. In Houston
werd een man — opgesloten om-
dat hij illegaal het land binnen
wasgekomen—in een geprivati-
seerde gevangenis doodgescho-
ten toen de bewakers dachten
dat hij wilde vluchten. Wie is
daarvooraanspreekbaar, vraagt
AFSCME zich af. De staat of het
bedrijf? Clemens vertelt ook hoe
een geprivatiseerde gevangenis
in Pennsylvania 55 gevangenen
uiteen andere staathad gehaald
om de winstcijfers op te schroe-
ven. Hier heeft derechter inmid-
dels ingegrepen.

Clemens: "Maar ons be-
langrijkstebezwaar is datbedrij-
ven die geld willen verdienen
aan gevangenen, dat het beste
kunnen doen door op perso-
neelskosten te bezuinigen. Dat
betekent dat er steeds minder
stafleden per gevangene zullen
komen. Het betekent dat het
weinig aantrekkelijke banen
worden. Zodra zon bewaker een
baan kan vinden die beter be-
taalt vertrekt-ie. Dan moet je
weer iemand anders opleiden,
datkost weer geld, om dat terug
teverdienen moetje weer bezui-
nigen op salaris-kosten. Een ge-
vaarlijkeontwikkeling".

Een ander bezwaar van AF-
SCME is dat de bedrijfsleiding
van een gevangeniskan bepalen
wieer in aanmerking komt voor
vrijwilligers- werk (waar in de
regel straf- verminderingtegen-
over staat). "In feite heeft daar-
mee een privé- onderneming de
zeggenschap over de lengte van
iemands gevangenschap". Maar
voorlopig lijkt CCA (het bedrijf
publiceert geenomzetcijfers) een
jaarlijksverlies op dekoop toe te
nemen als een soort investering
in detoekomst.

MODEL
'In Bay County kun je mooi

vergelijken', hadPeggy Wilson,
woordvoerstervan deCCAal ge-
zegd. Daar bevindt zich niet al-
leen die oude gevangenis waar
nog detreurnis hangtvan detijd
vóór de CCA detouwtjes in han-
den kreeg, maar een paar kilo-
meterverder op ook degevange-
nis die de CCA zelf liet bouwen.
Een soort model- gevangenis,
zou jekunnen zeggen. Dat is een
gevangeniswaar defilosofie van
de onderneming — mag je aan-
nemen — is ondergebracht in
eenruime, frisse en vooral doel-
matigeomgeving.

Die splinternieuwe gevange-
nis is niet moeilijk te vinden. De
interstate 98 in westelijke
richting volgend sla je ietsvoor

Panama- City afbij een groot
bord Gun-mart, alwaar dus wa-
pens in alle soorten en maten
kunnen worden gekocht. Rij-
dend op highway 243 is het
rechtsaf, twintig meter na een
ander bord datin schreeuwerige
letters aangeeft dat daar muni-
tie uitvoorraad leverbaar is.

Diep verscholen in het groen
doemtdaneen witgebouwop. Je
zou er een verzamelplaats van
jonge, van markt- segmenten
dromende managers invermoe-
den. Een high-tech bedrijf
misschien, of een zich langzaam
naar roem toewerkend meubel-
fabriekje. Maar neen, dat strak-
ke gebouwtemidden van hetvro-
lijke groen, het getsjilp van de
vogeltjes en het gezoem van de
bijtjes is de straf- inrichting voor
jeugd- delinquenten en vrouwe-
lijke gevangenen van Bay
County.

AQUARIUM
De rondleider hier is Robert

Williams, hoofd van debeveili-
gingvan de gevangenis. Dat was
hij al toen de sheriffnog de scep-
ter zwaaide, de CCA nam zijn
contract over. De CCA kan dan
ook op Williams' — reeds op
rijpere leeftijd — eeuwige
dankbaarheid rekenen. Tijdens
de rondleiding verslikt hij zich
bijna in een lofzang op zijnnieu-
we werkgever.

Zelfverzekerd gaat Williams
zijn bezoeker voor in de ruime
gangen van het complex. Het
doet denken aan de gangen in
een sporthal. Ruim, licht,
schoon, fantasieloos. De trots
van de CCA is de wijze waarop

met behulp van detechniek deu-
ren worden ver- en ontgrendeld.
Hieren daarinhetgebouwzitten
personeels- leden in aquarium-
achtige ruimtes met monitors
achter grote bedienings- pane-
len vol interessante lampjes en
knopjes hetgehelecomplextebe-
waken.

Hier wordt de 'geluids- en be-
wegings- detectoren' bediend,
het gesloten camera- systeem.
Niets aan geluid enbeweging in
de celruimtes kan de mensen
achter de lampjes en schake-
laartjes ontgaan. De overige per-
soneelsleden zijn uitgerust met
walkie- talkies. Daarmee staan
ze in contact met de luitjes in de
vissekommen, die na te zijn op-
geroepen op de vereiste knopjes
drukken en 'tsjoek!' de deur
springt open. Williams glimt.
Zijn bezoeker zal zeker wel beg-
rijpen dat dit heel wat ar-
beidskrachten scheelt.

Heeft het zin hier namen als
Huxley ofOrwellte latenvallen?
Vast niet. Het hoofd beveiliging
heeft zich gepresenteerd als een
ware gelovige en zal zeker niet
zitten wachten op een referentie
aan toekomstvisies waarin
techniek en kilheid zij aan zij
gaan. Bovendien torst Williams
de ervaring met zich mccvan de
Bay County- gevangenis onder
sheriff Pitts, toen er welhaast
middeleeuwse toestanden
heersten.

Maar zijn bezoeker moet on-
willekeurig denken aan een va-
kantie in Frankrijk toen hij zich
moe, hunkerend naar een
slaapplaats, had gemeldvoor de
deur van een Formule- 99 hotel
langs de snelweg. Er was geen
portier, de toegangsdeur kon
slechts worden geopend met be-
hulpvan eencode, decijfer- com-
binatie kon worden verkregen
dooreen credit-cardin een appa-
raatje te steken. Eenmaal bin-
nen bleek het 'hotel' de warmte
van een parkeer- garage uit te
ademen. Kille gangen en onge-
lofelijk doelmatig ingerichte ka-
mers.Zó schoonen doelmatigdat
jegelegenop hetbed alleenmaar
vol weemoedkon denkenaan de
februikelijke hotelkamers in

rankrijk, waarhet behangover
vriendin erachter komt dat ik

het plafond doorloopt, de water-
leiding rammelt en vanuit de
keuken gemene geurtjes
doordringen. *

Denny Durbin in de controle-
ruimte.

PLASTIC
Nou nee, dat is een beeld dat

Williams niet aanspreekt. Wie
zou er nou in vredesnaam heim-
weekunnen hebbennaar een ge-
vangenis waarin de gevangenen
zo slecht verzorgd werden datze
het bloed van de bewakers wel
konden drinken. "En kijk hier
eens". Williams gaat voor naar
het keuken- gedeelte. Ook hier
alles cool andclean. Ineen lange
rij staankeurig inplastic gewik-
kelde bordjes vol smakelijk uit-
ziend voedsel; de inmates staan
duidelijk op het punt hun doel-
matig verpakte lunch aange-
reikt tekrijgen.

In de hoek zitten enkele jeug-
dige gevangenen uit te rusten
van hun werkzaamheden.
"Kijk", zegt Williams, "vóór
CCA dezaak overnam was geen
enkele gevangene ertoetebewe-
gen enig vrijwilligerswerk te
doen. Nu melden ze zich spon-
taanomin dekeukentehelpenof
om de zaak schoon te houden".
Dat scheelt vast ook weer in ar-
beidskrachten. Hetisvechten te-
gen valse gedachten in zon leg-
batterij voor gevangenen.

Williams is inmiddels al met
zijnwalkie-talkiebij devolgende
deur. 'Bliep-bloep' en we staan
buiten, op hetrecreatie- terrein.
Een uit gewapend beton opge-
trokken ontspannings- mede-
werkerposeert graagvoor eenfo-
to. Achter hem spelen vier zwar-
te jongerenbasketbal. Eén van
hen maakte zich ijlings uit de
voeten. "Ik wil niet dat mijn

hier zit". De tegenwerping dat
deze krant in Panama-City
slechts dooreen enkeling wordt
gelezen doet hem niet van zijn
besluit terugkeren.

Terug naar Denny Durbin
voor wat verhelderende laatste
woorden. "Umoetonszien alsbe-
drijfsleiding, managers. Wij

hebben geen zeggenschap over
wie er in de gevangeniskomt of
wie wordt vrijgelaten. Wij run-
nen de zaak, devergelijking met
de bedrijfsleiding van een hotel
is nietzo slecht".

"Toen we dezaak hier overna-
men lag er een stapel rechtsza-
ken te wachten. Binnen zes

maanden waren ze allemaal in-
getrokken. We hebben de zaak
opgeruimd en schoongemaakt.
We hebbende medische voorzie-
ningen drastisch verbeterd en
we hebben een tweede gevange-
nishier in debuurt gebouwdom
de overbevolking op te lossen.

Bovendien hebben we nu 135
personeelsleden in dienst, heel
wat meer dan vroeger onder de
sheriff.Dat zal nogalwat inves-
teringen hebben vereist? Dur-
bin: 'T)aar ga ik niet over, dat
weet ik niet".Maar weet Durbin
danwel waaromde CCA een ge-
vangeniszo goedkoperkan laten
draaien?"Er is veel minder ver-
spilling van kleding, voedsel,
personeel. Er stonden ten on-
rechte bepaalde posten op debeg-
roting voor de gevangenis. Er
zijn geen rechtszaken meer te-
gen de gevangenis, dat scheelt
ook een heleboel geld". Doelma-
tig, daarkomt het weer.

Is hetgeenraar ideeomgeld te
verdienen aan gevangenen?
Durbin: "Privatisering is een
niet te stuiten proces. Ik sprak
pasnog iemandvan hetCounty-
bestuur en diezei medathetpri-
vatiseren van deze gevangenis
één van de beste beslissingen
was die hetbestuur delaatste ja-
ren hadgenomen". AlsCountyof
staat blijkbaar niet in staat zijn
gevangenissen goed te leiden,
bent u dan nietbang dat dat ook
op andere gebieden geldt? "Dat
zou ik niet weten". Durbins we-

reld ziet er heel overzichtelijk
uit, dat moge duidelijk zijn.

WeguitPanama-_.ïty,met het
hoofd vol tegenstrijdige ge-
dachten. Wat is erger, bewaakt
worden dooreen cameraen appa-
ratuur die elk geluidje en elke
bewegingregistreert, of—zoals
vroeger in Bay County — door
een mede- gevangene? In de re-
gel, zo stel je je dat tenminste
voor—een terreur uitoefenende
spierbundel met wie geen goed
gesprek te voeren is.

Professor IraRobbins van de
Amerikaanse rechten universi-
teit zei: "Als gevangenen slechts
uniformen om zich heen zien,
waar CCA op staat, beseffen ge-
vangenen dannogwel datze een
strafuitzitten?' Maar hoe zwaar
weegt dit mooie ethische argu-
ment tegen de waarschuwing
van bij voorbeeld Allan F. Breed
van de AmerikaanseRaad voor
misdaad- bestrijding? Breed
trok vorige maand aan de
alarmbel in de NewYork Times.
Uit overvolleen slechtgeorgani-
seerde gevangenissen, liet hij
weten,' komen gevangenen vol
wraakgevoelens. Haatdragende
beesten worden daardoorons ge-
kweekt. Als we daar niets aan
doen zal onze maatschappij op
zekere dag moeten leren met de-
ze beesten om te gaan".

Om dat te verhinderen kun je
waarschijnlijk niet doelmatig
genoegte werk gaan.

Een bewaker bij het recreatie-
veld van deCCA- model- gevan-
genis.

Fosfaatvreter
geeft geheimprijs

DEBACTERIE Acinetobacter
spreekt het fosfaat dat zij op-
neemt en in haar lichaam
opslaat pas aan als zij in een
zuurstofarme omgevingkomt.
Ditheeft demicrobioloogir. J.W.
van Groenestijn, die onlangs op
zijn onderzoek van genoemde
bacterie promoveerde aan de
Landbouw- universiteit in Wa-
geningen, ontdekt.

De 30-jarige onderzoeker
kreeg al eerder deChrisTrentel-
man Prijs van de Nederlandse
Verenigingvoor Afvalwater- be-
handeling en Waterkwaliteits-
beheer.Zijnontdekking isname-
lijkvan groot belangvoor debio-
logische zuivering van afval-
water.

Van Groenestijn kwam er
achterdatdebacterie hetfosfaat
opslaat in devorm vanketenmo-
leculen. Als zogenaamd polyfos-
faat dient deze voorraad dan als
energiebron bij gebrek aan
zuurstof in deomgeving. Water-
zuiveraars geven de voorkeur
aan een biologisch proces boven
zuiveringmetbehulpvanchemi-
caliën, waarbij fosfaat wordt
neergeslagen met behulp van
ijzer-, aluminium- of calcium-
zouten.

Biologische zuivering met de
Acinetobacter is niet alleen
goedkoper, maar er ontstaat ook
een bruikbaar afvalprodukt, in
de vorm van fosfaatrijk bacte-
rieslib, een goede meststof. Het
isverder betrekkelijk eenvoudig
het fosfaat uit het slib terug te
winnen voor hergebruik.

Hetbacterieslib verblijftin ge-
val van biologischezuiveringaf-
wisselend in zuurstofrijk en
zuurstofarm water. De Acineto-
bacter gaat daardoor de andere
soorten overheersen.

Bombardement van neutronen uit supernova
ELKEAARDBEWONER is in

februari van dit jaar 'gebombar-
deerd' door 10.000 miljard neu-
trino's onzichtbare elementaire
deeltjes dieafkomstig warenvan
de Supernova 1987A in de Mag-
helhaese Wolken, op 150.000
lichtjaren van de aarde.

Neutrino's zijn zo klein dat ze
door alles heen gaan, door men-
sen, gebouwen en zelfs de hele

aardbol zónder ook maar de
minste schade aan terichten.

Sporen van hun passeren zijn
gemeten in ondergrondse water-
reservoirs in Amerika en Japan.
Ze werden ontdekt toen ze
botsten met water- moleculen.
Bij de ster- ontploffing die het
ontstaan van de supernova tot
gevolg had, kwam een hoeveel-
heid energie vrij van honderd

keer dievan dezon, aldus de ge-
leerden. Van dezeenergiehad99
procent de vormvan neutrino's,
derest van licht.

Supernova's vormen de bron
vanstoffen dievoor het leven on-
ontbeerlijk zijn, zoals calcium
voor onze beenderen. "Wij men-
sen zijn eigenlijk gerecycled
sterrenstof, zegt deAmerikaan-
se astronoom Larry Sulak.

Mozaieken weerals nieuw metkunsthars
CONSERVATOREN en we-

tenschappers van het Brits Mu-
seum inLonden hebben een me-
thode gevonden om oude, uit el-
kaar vallende mozaïeken teres-
taureren met behulp van
kunsthars.

Zij repareerden zo al een
mozaïekmasker van de zonne-
god Phoebus, in 1857 opgegra-
ven uiteenRomeins mausoleum
in Halicarnassus (Turkije), dat
ernstig te lijden had van scheu-
ren en uitval van steentjes. Dit,
als gevolg van de negentiende
eeuwse hijs- en bevestigings-
technieken. Vooral het gebruik-
te cementenen deleisteenplaten
aan de achterkant waren ver-
antwoordelijk voor deze ver-
schijnselen.

In het Brits Museum brengt
men de aangetaste mozaïeken
nu weerin oude staatmetbehulp
van een kunsthars, een zowel
licht als sterkmateriaal. Hetop-
pervlak krijgt tijdens de
werkzaamheden een bescher-
mende laag zodathet op 'zijn ge-
zicht' kan worden gelegd zonder
beschadigd teraken.

Vervolgens wordt de oude
achterkant vervangen door een
nieuwe, bestaande uit een vier
centimeter dikke laag van epox-
yhars versterkt met staalgaas.

In deze laagzitten oo__ debouten
verankerd voor het ophangen
vanhetmozaïek. Tenslottekeert
men het kunstwerk weer om, de
beschermende laag wordt met
water verwijderd en het op-

pervlak grondig gereinigd met
watten.
Dit Romeinse mozaïek van dezonnegod Phoebos ondergaat
zijn laatste restauratie-behandeling, een schoonmaak-
beurt.
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SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRODEPORTIVO KÖRSOU
(zwe_nbad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.001 ur;
dinsdag- en donderdagmorgen geslote i.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
b.weg) jm^^mmmtmmmmmmopeningstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
vani6 00uurtot na 02.00uur;zondagvanaf
1-.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -training voor dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL
{J\A-ifIhbhc-1
20.00 uurRoyal Scorpions/MCBvs StaMa-
ria Pirates/Wallé Constructions-SentroDe-
portivoKörsou.
SOFTBALL ... .
(9e Centraalamerikaans en Canbiscn
dameskampioenschap)
18.00uur Colombiavs Guatemala;

'20.00uur VenezuelavsBahamas -Curagao
Little LeagueBallparkte Suffisant.

*****
ZONDAG
SCHIETEN
(SchietclubCDM)
09.00 uur wedstrijden op geweer;
11.45 uur op luchtdrukpistool - CDM-
schietbaante Dominguito.

VOETBAL
(Federashon Futbdl Körsou)
2e+3e divisie
10.00uurDesa vs CCR» Magdalena;
12.00uur Wacao vs UDTera Köra;
14.00uur SV Dep. Moreno vs SV Montana
Bao;
16.00uur C-BuenaVistavs SVAtomic -veld
te Barber.
1e divisie
16.00uurElevenBrothers vs CanisiusBoys;
eredivisie
18.00uur JongColombia vs JongHolland -StadionDr Antoine Maduro.
BASEBALL
(AA-klasse)
10.30 uur Sta Rosa Indians/Komplan vs
Alpha- Sentro Deportivo Körsou.
SOFTBALL
(9e Centraalamerikaans en Caribisch
dameskampioenschap)
10.00uur Colombiavs Puerto Rico;
12.00uur Cubavs Guatemala;
16.00uur Venezuelavs Mexico;
18.00uur Belicevs Santo Domingo;
20.00uur Bahamas vs Nod. Antillen- Cura-
saoLittle LeagueBallparkte Suffisant.
10.00uurArubavs Belice;
12.00 uur Bahamas vs Aruba - SabanaBallpark.
(LigaUniTur)
10.00uur Family vs IslaRangers;
11.30uur Warda 'D' vsBow diPalu;
13.00uurAlesievs SureLottery HS;
14.30uur GasoraGiants vs Citco;
16.00uur Teremoto/MCB vs Pepina - Sta
Maria Ballpark.

Maandag
softball
(Be Centraalamerikaansen Caribisch
dameskampioenschap)
CurasaoLittleLeagueBallpark
10.00uur Venezuela vs Guatemala;
12.00uurPuerto Rico vsBahamas;
16.30uur Ned. Antillenvs Guatemala;
18.30uurBelicevs Ned. Antillen;
21.00uurArubavs Mexico.
Sta Maria Ballpark
10.00uurSantoDomingovsColombia;
12.00uur Cubavs SantoDomingo.

tafeltennis
(t/m 15 juli)
09.00-17.00 uur trainingskamp voor de
ieugd 0.1.v. Robert Hosé enEdith McLeod -Recreatiecentrum Irene Moreno te Suffi-
sant.

NEW YORK — De uitslagen
van de wedstrijden, die vrijdag
werden gespeeld in de MajorLe-
ague van de Noordamerikaanse
baseball- competitie, zijn:

AmericanLeague:
(Ie) Chicago White Sox - Boston
Red Sox 6-5, (2e) Chicago White
Sox - BostonRed Sox 7-10, Kan-
sasCityRoyals -New YorkYan-
kees 4-0, California Angels -Cleveland Indians 10-6, Oak-
landAthletics - Detroit Tigers 3-
2, Toronto Blue Jays - Seattle
Mariners 3-2, Texas Rangers -
Baltimore Orioles 8-5, Milwau-
kee Brewers - Minnesota Twins
5-3.

National League:
Philadelphia Phillies - Cincin-
nati Reds 1-0, Montreal Expos -
Atlanta Braves 7-1, Houston
Astros -NewYork Mets 4-2, San
DiegoPadres - ChicagoCubs 4-2,
San Francisco Giants - Saint
Louis Cardinals 1-0,Pittsburgh
Pirates -Los Angeles Dodgers 4--- 0-0-0-0-0

PADUA — (Hockey) Zuidko-
rea heeft dinsdag tijdens het da-
mes- hockeytoernooi in Padua
ook dederdewedstrijdvoorgroep
A gewonnen. Frankrijk was
geenpartij en verloor met 0-9na
een ruststand van 0-4. Malaya-
sia en Polen speelden gelijk: 2-2
(1-1). Malaysia is tweede in de
groepmet 5punten.

VOOR DE PAUS
DebelangstellingvanFerrari,

waar de Italiaan Michele Albo-
reto alnaenkelewedstrijden zijn
vertrek aankondigde, kwam deBrit goed üit. Navier weken on-derhandelen zette Mansell, vijf
dagen voor de Grand Prix van

Engeland op het circuit van Sil-
verstone, zijn handtekening on-
dereen twee-jarigcontractbij de
Italiaanse autofabrikant. "Het
is netof ik nuvoor depaus garij-
den", verklaarde de Brit opge-
lucht.

Zijn overstap naar Ferrari is
het logische gevolg van de te-
leurstellende resultaten met de
door Juddontworpenmotor. "Als
Honda als motor- leverancier
wasgebleven, wasik nietbij Wil-
liams vertrokken", gaf de cou-
reur toe.

Met het binnenhalen van
Mansell is Ferrari bijna gereed
voor het komend seizoen. Het
wachten voor de Italianen is nu
nog op het nieuwe ontwerp van
John Bernard. De Brit die twee
jaar geleden van McLaren naar
Ferrariverhuisde enzijnlandge-
noot Harvey Posthlewaite in
korte tijd buiten werkte, heeft
een conventionele racewagen
ontwikkeld. De Italianen ver-
wachten nog voor het einde van
het lopende seizoen de wagen te
presenteren en tetesten.

Bij Lotus is men eveneens op
zoek naar nieuwe rijders. De
komst van Nelson Piquet heeft
nog bitterweinigresultaat opge-
leverd. De Braziliaan wordt er-
van verweten zijn wereldtitel
met iets teveel enthousiasme te
hebben gevierd, waardoor de
voorbereidingen op de wereldti-
tel in '88 veel te laat op gang
kwamen.

...Peter Post leidt de Pana-
sonic-ploeg...

JALOERS
Lotus kijkt nu jaloersnaar

McLaren, dat met dezelfde
krachtbron (beide teamsworden
door Hondagesteund) deconcur-
renten ver achter zich laat.

Volgends Piquet zijn demage-
re resultaten te wijten aan het
ontbrekenvanvermogen. De we-
reldkampioen heeft aan een
eventueel vervolg bij Lotus en-
kele (financiële) eisen verbon-
den. Gezien zijnresultaten heeft
deBraziliaan geenbeen omopte

staan en manager Feter Wan-
heeft al laten doorschemeren
naar een opvolger uittekijken.

MicheleAlboretoslaagdeer de
afgelopenvijfjaarnietin dehoge
verwachtingen bij Ferrari in te
lossen. Het eeuwige talent stapt
volgend jaarin de wagen van
Tyrrel, dat met de bij Ferarri
overbodig geworden construc-
teur Posthlewaite de aanslui-
ting met de wereldtop hoopt te
bewerkstelligen.

Intussen kijkt ook de
Fransman Alain Prost naar een
nieuwe werkgever uitna detwee
wereldtitels bij McLaren en een
op handen zijnde derde titel. De
33-jarige lijst- aanvoerder is het
middelpunt van een geheim pro-
ject van Williams, waarbij Re-
nault eenbelangrijkerol speelt.

De Franse automobiel- fabri-
kant levert deBritten vanafvol-
gend seizoeneen nieuwe 3,5 liter
zuigmotor. Prost, op zoek naar
een nieuwe uitdaging, heeft al
metveel interesse naar de moge-
lijkheden van de motor
geïnformeerd.

ThierryBoutsen is een van de
meest begeerderijders op ditmo-
ment. De talentvolle Benetton-
coureur, na zeven Grand Prix
zesde in het klassement met elf
punten, karma dit seizoen uit di-
verse aanbiedingen kiezen. De
Belg, die nog een optic voor één
jaarbij Benetton heeft, heeftmet
teamchefPeterCollinsafgespro-
ken na de Grand Prix van Hon-
garije (7 augustus) zijn keuze te
maken.

VOLGEND SEIZOEN ZUIG-MOTOREN VOOR BOLIDES

Transfers nu al in volle gang

Formule Iwereld
staat op zijn kop
SILVERSTONE — De overheersing van de McLaren- wa-

gensin destrijdom dewereltitel Formule Iheeft deconcurren-
tievroeger danooitbuiten debaan in beweging gebracht. Nog
voor ue eerste helftvan het seizoen verstreken is, zijn denual
bekendeverliezers Williams,Lotus en Ferrari nadrukkelijk op
z.-ek naarversterking. Detransfer van NigelMansell, die deze
week deracewagen van Williams verruilde voor een vuurrode
bolide van Ferrari, was de eerste in de serie van aanstaande
transfers.

De onafgebroken zegereeks
/an McLaren heeft deFormule I
vvereld "mpleet opz'nkop gezet.
In de . ge' >pen jaren werd de
jacht ■ j d. coureurs pas in de
slotfa0 " va i het seizoen ingezet.
De huiUigt transfer- perikelen
komen eigenlijk voor veel teams
ongelegen naast de tijdrovende
en geldverslindende ex-
perimenten met dezuigmotoren,
dievanafvolgend seizoen detur-
bo's moeten vervangen.

De opzienbarende overstap
vanMansell isvoor Williamseen
harde klap. Het Britse team liet
aan het eind van het vorig sei-
zoenwereldkampioenNelson Pi-
quet onder gejuich naar Lotus
vertrekken. De Braziliaan vero-verde weliswaar na een slopend
gevecht met Mansell de we-
reldtitel, maar de verhouding
tussen beide coureurs was zo
slecht dat de leiding van derenstal slechts met een van bei-denwilde verder gaan.

De Britten kozen voor hunlandgenoot, die echter snel spijt
kreeg van zijn handelwijze. Met
de door John Judd ontworpenmotor haalde Mansell in de ze-
ven groteprijzen niet eenkeer definish.

Volgend seizoen met zuig motoren ipv turbo s

...Nelson Piquet vierde we-
reldtitel te uitbundig...

ANTILLEN HOUDEN GOEDE VORM VAST

Softbalsters geven elkaar niet veel toe

Vandaag belangrijke
ontmoeting NA-Mexico

WILLEMSTAD— Afgaan-
de op de resultaten van de
tweede speeldag in het kader
van het internationale
softball- toernooi blijken de
meeste landen elkaar maar
weinigte ontlopen. Drie maal
werdgisteren descorevan 1-0
geregistreerd. In één wed-
strijdviel debeslissingpas na
drie extra innings terwijl een
andere wedstrijd na twee ex-
tra innings met de score van
2-2- gestaakt werd vanwege
de regen. De Antilliaanse
meisjes deden het weer goed
met een 5-1 overwining op
Venezuela.
Met deze tweede winst vestigde
de Curagaose ploeg zich voorlo-
pig op dekoppositie. De Antilli-
aansen namen de leiding in de
tweede inning op een twee-
honkslagvan Soraida Julianaen
een honkslag van Tyrena Han-
son maarraakten devoorsprong
kwijt in devierde inningtoen Ce-

Liz Gomez, die een honkslag
sloeg,opeenpass- ball voor Ven-
ezuela tegen scoorde.

In devijfde inningkwamen de
Antilliaanse meisjes echter te-
rug met een rally van vier runs.
Een vrije loop en een vier-
honkslag van Sherry Howell
bracht twee loopsters inscoring-
positie voor de Antillen zonder
outs.

De tweede run werd gescoord
opeen fout van de Venezolaanse
eerste honk speelster, waarna
Soraida Juliana met een home-
run tussen het linker- en mid-
denveldnog driepunten liet aan-
tekenen.

De eindcijfers luiden: 5-6-0
voor deNederlandseAntillen en
1-3-1 voor Venezuela Rosaelyn
Kinburn eindigde als winnende
werpster en Marisela Navas als
verliezende werpster.

OVERIGE RESULTATEN
De overige resultaten waren

alsvolgt: Mexico - Dominikaan-

se Kepubliek: 4-ü, met en no hit
no run van werpster Paricia
Torres.

Dominicaanse Republiek -Venezuela: 2-2. Dit duel zal la-
ter, indien nodig voor de
rangschikking van de ploegen,
worden voortgezet.

Guatemala - Belize: 1-0. Co-
lombia- Aruba: 1-0enPuerto Ri-
co -Cuba werd eveneens 1-0.De-
ze laatste wedstrijd was tevens
deafsluiting van de twede speel-
dag in het toernooi om de CON-
CACAS- beker. Pas in de tiende
inning slaagdePuertoRico erin,
dankzij een veldfout van hetCu-
baanse binnen- veld, de enige
run van dewedstrijd te scoren.

Vandaagwordter opdevelden
van Sabana Ballpark en het
Little League Park gespeeld. De
Antilliaanse- ploeg zal dan aan-
treden tegen de Mexicaanse
ploeg die, zoals eerder vermeld,
een indrukwekkende zege be-
haalde op de Dominikaanse Re-
publiek.

Kneteman stapt afin zesde etappe Tour de France

Brit Sean Yates profiteert
van gunstige wind
WASQUEHAL —De zesde etappe van deRonde van

Frankrijk, een tijdrit over 52kilometer van Lievin naar
Wasquehal, is gewonnen door de Brit ScanYates uit de
ploegvan PierreBazzo. Hijliet eentijd van 1uur,3 minu-
tenen 22 secondennoteren. Tweede werdde Italiaan Vi-
sentini, derdedeZwitserRominger. JelleNijdameindig-
deals vierdeen nam degeletruiovervanzijnlandgenoot
Lubberding. Nijdam heeft in het algemeen klassement
een voorsprong van één seconde op de Canadees Steve
Bauer. Erik Breukink staat derde op 21 seconden
achterstand.

Dereusachtige verrassing in
de grote tijdrit van de Tour
kwam opnaam van Scan Yates,
eenkilometer- vreter. "Puurtoe-
val", stelde hij vast. "Ik had de
omstandigheden mcc. Voor mij
blies dewind in derug."

Scan Yate, goed tijdrijder on-
derscheidde zich nooit eerder in
een tijdrit van een behoorlijke
lengte tegen specialisten als
Mottet, Bernard, Visentini en
Vanderaerde. De 28-jarige En-
gelsmanbehaalde zijn resulta-
ten over het algemeen in prolo-
gen en kleine koersen. De man
uitLonden verkeerde dezedagen
wel in goede vorm. Hij won voor
de Tourdrie wedstrijden.

Yates geniet inhetpeloton be-
kendheid om zijn trainings-
ijver.Hij maakt zeer langetrai-

nings- tochten, dikwijls moeder-
ziel alleen.Datuitte zichin solis-
tisch optreden in verschillende
koersen. Meermalen bekroonde
hij soli vanmeer dan 100kilome-
ter met de dag-overwinning.

...Gerrie Kneteman in betere tijden...

KNETEMAN
Zijn dertiende Tour heeft Ger-

rie Kneteman geen geluk ge-
bracht. Gisteren moest hij opge-
ven, omdat zijn linker sleutel-
been gebroken bleek te zijn.

Kneteman was donderdag tij-
dens de vijfde etappe ten val ge-
komen door weigerende rem-
men, waardoor een massale val-
partij ontstond. Een andereren-
nerraakte zijn schouder, precies
op de plaats waar zijn sleutel-
been in maart gebroken was.
Door enkele pijnstillers van de
ronde- dokterkon Kneteman de
vijfde etappe beëindigen. Inhet
ziekenhuis van Lille werd don-
derdag- avond vastgesteld dat
het sleutelbeen opnieuw gebro-
ken was.

Kneteman ging desondanks
vrijdag van start in de tijdrit
naar Wasquehal. Het was een
zinloze onderneming. Hij ver-
ging van de pijn en stapte gede-
sillusioneerd af. Op dat moment
zag de 37- jarigAmsterdammer
het einde van zijn wieier- loop-
baan heel dichtnabij. Zijn vrouw
Greet kwam 'de kneet' ophalen
voor de droevetocht huiswaarts.

Teunvan Vlietkon de Tour de
France wel voortzetten. Devoor-
malige gele-truidrager, die don-
derdag op zijn rechterhand viel,
was eveneens in het ziekenhuis
van Lille voor een röntgenfoto.
Hij bleek niets gebroken te heb-
ben. "Gelukkig werden alleen
kneuzingen vastgesteld," zei
VanVliet.

De Amerikaan Andy
Hampsten gedroeg zich in de
eerste week van de Tour zo dis-

creet, dathij indestart- volgorde
voor detijdrit Lievin - Wasque-
hal werdvergeten. Noggeen drie
weken geledenboekte hij debes-
te prestatie van het wielersei-
zoen. Hij won deGiroDltalia na
een heroïsch gevecht met Erik
Breukink.

Hampsten was gelijk grootkanshebber voor de Tour, zijn
hoofdobject voor dit seizoen. De
viering van zijn overwinning in
de Giro deed zijn voorbereiding
op de Tour grotendeels misluk-ken. "In Amerika stond er altijd
wel iemand voor de deur. Van de
televisie ofzo maar vrienden. Ik
kon daardoor weinig op de fiets
zitten. Zo bekeken ben ik slecht
feprepareerd aan de startvan de

'our verschenen", aldus de
Amerikaan in Wasquehal.

Hampstenzagook depositieve
kanten van de festiviteiten in
Boulder, Colorado. "Mentaal
was diebelangstelling eenenor-
me oppepper. Een bewijs dat
mijnprestatie in de Giro iets be-
tekende voor al die mensen.
Trouwens, wat is er mooier dan
praten, etenen drinken tussen al
jevrienden."

Drie.minuten achterstand
hebben Hampstens zelfvertou-
wen niet aangetast. "De tour
wordt in debergenbeslist. In het
hooggebergte kan ik toeslaan.
Mijn instelling was ook hele-
maal gericht op het tweede ge-
deelte. Ik heb overigens respect
voor ErikBreukink, mijnrivaal
uit de Giro. Zijn ploegheeft hem
in een ideale positie gemanoeu-
vreerd zonder dat hij zelf diep
hoefde te gaan. Erik zal tot het
eindeblijven meedoen. Netals in
de Giro en ik zie Zimmermann
ook weer ver komen. De eerste
drie van de Giro eindigen zeker
bij deeerste vijfvan de Tour.

Na afloop van de tijdrit tussen
Lievin en Wasquehal had
Hampsten het toch even te
kwaad. Hij wistnietteprofiteren
van de gunstige weers- omstan-
digheden waaronder hij zijn 52
kilometer mocht rijden.
Hampsten presteerde het
slechtst van alle kanshebbers:
1.06.00. Hij weigerde ook maar
enig commentaar te geven. Hfi
had geluk, de schade viel hard
mee tegenover Mottet, Bernard,
Kelly en Breukink voor wie dë
wind niet in derug wildewaaien.
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Opzienbarend artikel in ”De Tijd”:
Liberia positief tegenover
Amerikaanse basis op Curaçao

-van een correspondent-
DEN HAAG / WIL-

LEMSTAD — Maria Liberia-
Peters, depremier van deNe-
derlandse antillen, wijst het
idee deAmerikanen op Cura-
gao een basis aan te bieden
nietbijvoorbaatvan dehand.
"Ik sta niet a priori afwijzend
tegenover zon voorstel aan
Washington. Economisch ge-
sproken is het zeer interes-
sant. Wat zou er tegen zijn! Ik
kan nauwelijks bezwaren
verzinnen. Mij is ter ore geko-
men, dat men onze positieve
geluiden in de VS duidelijk
oppikt. Nou 'let's put the
cards on the table. Kijken
water teregelen zou zijn, een
afweging maken en dan de
knoop doorhakken", zegt ze
deze week in een interview in
hetweekblad 'De Tijd.Frenk
van derLinden, verslaggever
van het blad, heeft Maria Li-
beria gevolgd bij haar terug-
keer van haar missie naar
Den Haag, waar ze om extra
steun voor de Antillen kwam
vragen, maar waar Neder-
land dehand opdeknip hield.

De premier had zich tevoren
gerealiseerd, dat de Neder-
landse minister Ruding een
moeilijkte omzeilenklip zouvor-
men tijdens haar Haagse cam-
pagne. DeKoningzou bereid zijn
watconcessies te doen, maar ver-
der spijkerhard blijven. Van-
daar dat haar hoop was geves-
tigd op premier Ruud Lubbers.
"Dat Lubbers niet viel te ver-
murwen, was een domper voor
Maria", zegt iemand die de be-
sprekingen in Den Haag heeft
bijgewoond. "Ik heb haar zelden
zo zien worstelen met een decep-
tie", zo wordt de anoniememet-
gezel van depremier geciteerd.

BELEDIGEND
MariaLiberia is zeer negatiel

in haar opvattingen over de Ne-
derlandse minister van Finan-
ciën, Onno Ruding. Hij zou tij-
dens de onderhandelingen als
eenbok op deNederlandse schat-
kist zijn gesprongen. Éénmaal
maakte hijeen als "ronduit bele-
digend" ervaren opmerking:
"Beste mevrouw, de goédgevig-
heid van Nederland houdt een
keertje op".

Liberia- Peters kon zich met
moeite inhouden enrepliceerde,
dat het gesprek niet over schen-
kingen maar over zachte lenin-
gen ging. Na afloop van de ver-
gadering blies ze stoom af door
zich tegenover ambtenaren tela-
ten ontvallen, dat ze "dat enge
boekhoudertje met zijn vette
glimlach welkon wurgen".

"Ja,pfóe....", legtzeuit, "jever-
onderstelt op een volwassen ma-
nier zaken met iemand te kun-
nen doen en dan zegt zon vent
met een verschrikkelijke dédain
dat Nederland zo goed, zo liefen
zo aardig is. Jesus!Lord! Ik werd
metoch kribbig Ik wilde hem
pakken, pakken". Zo wordt Ma-
ria Liberia geciteerd.

De verslaggever van 'De Tijd'
constateert wel een zekere be-
wondering bij Maria Liberia
voor koningin Beatrix. Met haar
heeft ze nogeen gedachtenwisse-
ling gehad in Nederland. De
vorstin liet weten, datprins
Claus, die in augustus op Cura-
sao het International Trade
Centre zou openen, geen kans
zag deafspraak na tekomen.

TELEURGESTELD
"Het acclimatiseren na de

oversteekkost hemom medische
redenen drie tot vier dagen. Na
thuiskomst doet zich hetzelfde
probleem voor. Al met al zou de
onderneming teveel tijdkosten".
Teleurgesteld vroegLiberia- Pe-
ters aan Beatrix ofprinses
Margriet dankon verschijnen.

"Nee", was het antwoord. "Zij
voelt er niets voor; tegen die tijd
doet een van haar zoons ex-
amen". Dezelfde avond dineerde
deAntilliaanse premier met mi-
nister De Koning. Ze deed haar
beklag, waarop de bewindsman
tot vermaak van tafelgenoten
zei: "Een examen in augustus?
Er zijnalleen herexamens indie
maand, dus die lummel is ge-
zakt". Een vervanger van Claus
kon vooralsnog niet worden ge-
vonden, onthult 'De Tijd.

Liberia- Peters toont zich ver-
bolgen over hetfeit, dathaar om-
geving "het geheim van
Soestdijk heeft geschonden" en
gaat liever niet op de zaak in:
"Journalisten worden niet ge-
acht dit te weten - klaar".

MINI-THATCHER
Curasao's eigen 'mini-

Thatcher', zoals depremier in de
kop van het artikel heet, heeft
volgens haarechtgenoot een car-
rière als een gloeiende meteoor
gemaakt sinds ze halverwege de
jaren zeventig in de politiek
ging. "Ik wilde snel eenbeterkli-
maat voor de mensen creëren.
Hopi naief, idealistischenonrea-
listisch natuurlijk. Ik weet in-
middels dat de politiek een 'po-
werplay' is. Na twee jaarbeleef-
de ik mijn eerste zenuwinzin-
king; anderepolitici zochtenvui-
le dingenachter mijn handelen,
ze waren nu eenmaal aan sme-
righeid gewend. Tegen diemuur
botste ik op. En die was van
steen, begrijp je?Die bleefstaan
en oh, jongens:Maria zakteboem
in elkaar".

MariaLiberia zegt in het arti-
kel in 'De Tijd' vastberaden te
zijn. "Ik zal doen wat ik moet
doen. Mensen verwachten dat
van mij, je hoorde het toen we
door de straten liepen. Hoe luidt
die mooie Haagse term ook al-
weer? Oja, socialerek. Well, I be-
lieve dat er nog genoeg sociale
rek is.Een paarjaarterugvoerde
ik een crisisherfing in: iedereen
moest tienprocentvan zijn inko-
men inleveren. Sommigen gil-
den dathetvolk Willemstad let-
terlijk in de as zou leggen, maar
het volk heeft het wel even geac-
cepteerd, remember?"

Een anonieme informant zegt
tegen Frenk van der Linden:
"Het zou dom zijn te denken dat
Maria hier de scepter zwaait en
toch het zieltje blank houdt. In
haar ijver opnieuw premier te
worden heeft ze zich door Wa-
they een minister laten opdrin-
gen —Louis Gumbs — die zich
bij de Landsradio op Sint Maar-
ten allerlei dubieuze praktijken
heeft veroorloofd. De justitiële
autoriteiten laten hem om on-
verklaarbare redenen lopen.
Danki! Verder accepteert ze dat
haar NVP wordt gedomineerd
doorRufus McWilïiam, een no-
toire godfather die continu is be-
trokken bij duistere zaakjes als
Watertankgate —jullie Tweede
Kamer moppert daarmomenteel
over. In wezen is Maria de oog-
verblindende vlag die de stin-
kende lading van haar partij
dekt".

KANIBAAL
Over haar Nederlandse jaren

schrijft "De Tijd": "Maria Libe-
ria-Peters kent het moederland
uit eigen ervaring. Afkomstig
uit een eenvoudig Curacao's ar-
Hoi/.o.'crr.il.*m belanHfl^ 7. e.nr)

jarenvijftig in Emmen, Drente,
om een opleiding tot kleuter-
leidsterte volgen. Boy, ikhad al
heimwee toen ik in dat gat aan-
kwam", giertze. "Zehadden daar
nog nooit zwartemensen gezien.
Automobilisten en fietsers
staarden me aan: het was toch
nog geen vijf december? Zelfs
volwassenen vroegen of dat
donkere eraf. ging als ik hard
over mijn voorhoofd wreef. My
Lord, dat kwam hard aan. Ter-
wijl ikhierhadgeleerd datbij Lo-
bith deRijn 'ons land' binnen-
stroomde, wisten Nederlanders
zero van de Antillen. Daar leef-
den barbaren in strohutten of
zo".

Tijdens deeerste lessen die ze
gaf(in Klazinaveen) "vlogen de
kindertjes tegen de wanden op
uitangstvoor mevrouw dekani-
baal diehenkwam opeten". "Ge-
lukkigginghetop denduur alle-
maal over, ook thanks to de Em-
mer Courant, die hele pagina's
wijdde aan hetpikzwarte feno-
meen. Nuherinner ikme die tijd
toch als een ontzettend plezieri-
ge." Aldus het weekblad "De
Tijd".

GENEVE — De VS, Japan en de
bondsrepubliek moeten samenwer-
ken om de nog steeds grote en
zorgwekkendeonevenwichtigheidin
de handel te verminderen, aldus
IMF- voorzitter Camdessus. Het VS-
betalings- balans- tekort en de over-
schotten van Bonn en Tokyo verho-
gen namelijk de spanningin de we-
reld- economie.

Stommiteit chauffeur
Bus in brand
in Colombia:
negen doden

BOGOTA — Een volgela-
den autobusis in Colombiain
brand gevlogen waarbij ne-
gen mensen om het leven
kwamen.

Behalve de dodenwarenernog
23 mensen die gewond raakten
bij dit ongeluk. Verschillende
van hen zijn er ernstig aan toe
met veel brandwonden. Het on-
geluk gebeurde bij de stad San-
tuario op 230 kilometer ten
noorden van Bogota. De brand
was te wijten aan onverstandig
handelen van de chauffeur van
de bus die benzine gooide over
een gloeiende carburator in een
poging de motor aan de praat te
krijgen. Daarop vatte de zaak
vlam. Veel passagiers zagen
kans uit debus tevluchtenwelke
binnen de kortste keren in
lichter laaie stond.

Bush: gekozen
komt er Spaans

sprekende

minister
DALLAS — Als George

Bushwordt gekozenalspresi-
dentvan deVerenigde Staten
is hij van plan een Spaans-
sprekende aan te trekken
voor een der ministers- pos-
ten.Hij noemde diteen "oude
schuld" welke vereffend
moet worden.

Vice-president Bush deed de-
ze belofte tijdens een toespraak
tot de conventie van de liga van
VerenigdeLatijns- Noordameri-
kaanseburgers (LULAC). Hij zei
dat hij een belofte wilde doen,
welke voordien nog nimmerwas
gedaan, doorniemand, door geen
enkele groep.Toenkwam hij met
de toezegging van een Spaans-
sprekende minister. Hij wees er
op dat andere achtergestelde
groeperingen zoals de vrouwen,
negers enz. al hun minister heb-
ben gehad.

*****BONN — De wens van Bonn in 89
meer gelduit tegevenvoor Defensie
leidt tot onenigheidbinnen de coali-
tie. Volgensde liberaleFDP isditbe-
leidnietterijmen metde huidigeont-
spanningtuasenOost en West.

*****MADRID — Premier Felipe Gon-
zalez van Spanje heeft zijn kabinet
gewijzigd,maar deomstredenFinan-
cien- minister Solchaga ge-
handhaafd hoewel de vakbeweging
bezorgd is over zijn strakke anti- in-
flatie- beleid.

*****

Stand in de Tour
WILLEMSTAD - De stand

in de Ronde van Frankrijk
ziet er na dezesde etappe (tij-
drit) van gisteren als volgt
uit:

ALGEMEEN KLASSEMENT:

1.Nijdam(ned) 15uur, 48mi-
nuten en 49 seconden 2. Bau-
er (Can) op 1 sec 3. Breukink
(Ned) op 21 sec 4. Vanderaer-
de (Bel) op 46 sec 5. Bernard
(Fra) op 1.03 mm 6. Visentini
(Ita) op 1.04 mm 7. Mottet
(Fra) zt 8. Duclos-Lassalle
(Fra) 1.27 mm 9. Brun (Fra)
1.30 mm 10 Golz (WDI) 1.37
mm.
ALGEMEEN PLOEGENKLASSEMENT:

1. Superconfex/Raa547.28.33
2. Panasonic/Post op 1 sec 3.
Weinmann /Cochli op 2.28
min 4. Systeme U/Guimard
op2.53 5. Peugot/Legeay 2.53
min 6. Toshiba /Le Guilloux
op4.18min 10.PDM/Gisbers
op 5.26 min.

Binnenstad kan één stem laten horen:
Opzet professionele winkeliers
vereniging verloopt naar wens

WILLEMSTAD — Een van
de belangrijkste functies van
deorganisatievan winkeliers
in de binnenstad, die zich nu
onder proffesionele leiding
aan het formeren zijn, is dat
zij dangezamenlijk deproble-
men in debinnenstad kunnen
aanpakken. Carolyn
Feimster, die door bemidde-
ling van de Curagao Action
Group naar Curacao kwam
om de "Downtown Manage-
ment Organization" op te zet-
ten, is zeer tevreden over het

verloop van haar werkzaam-heden. Een actieplan is ge-
reed en de financiering daar-
van verloopt goed.

De Amigoeberichtte al eerder
over de aanwezigheid van Caro-
lyn Feimster op Curasao en de
plannen van dewinkeliers in de
binnenstad om zich opproffesio-
nele wijze te verenigen en actie
te ondernemen om de bin-
nenstad weer te maken tot wat
het vroeger was: een drukbe-
zocht winkelcentrum met veel
keuze in artikelen voor zowel
toeristenals de lokalebevolking.

Feimster is voor driemaanden
op Curacao en heeft onlangs het
actieplan afgerond. De punten
die daarinzijnopgenomen,heeft
zij verzameld dooreenenquêtete
houden onder de winkeliers: die
droegen zelf de punten aan die
als problematisch ervaren wor-
den. Feimsters werkzaamheden
verlopen volledig naar wens: zij
is zelfs voor op schema en zoekt
naarstignaarfinanciering.- mo-
gelijkheden voor het actieplan.
Fondsen daarvoor zijn zowel af-
komstig uit de private sector
(metname debinnenstad)en ook
de overheid draagt hieraan bij.

In het plan worden als be-
langrijkste punten genoemd:
een verbetering van de veilig-
heid in debinnenstad; eenproffe-
sionele aanpak van gezamenlij-
ke reclame, public relations en
een programma met speciale
evenementen; markt- onderzoe-

ken; een beter onderhoud van de
binnenstad; verfraaiing van de
binnenstad en eenherinrichting
van de winkels.

LEDENVERGADERING
Omdit actieplan succesvol uit

tevoeren, ishetbelangrijk dater
een aantalproffesionele mensen
worden aangetrokken "die hier-
mee ervaring hebben, aldus Ca-
rolyn Feimster. Daar wordt mo-
menteel naar gezocht. De direc-
tie belast met de uitvoeringvan
het plan, staan onder controle
van een Raad vanCommissaris-
sen die wordt samengesteld uit
leden van de organsatie. De
eerste algemene ledenvergade-
ring vindt op 1 augustus plaats
en daar zullen de commissaris-
sen gekozen worden.

Feimster noemde het belang-
rijk dat de binnenstad nu één
stem kan laten horen, bijvoor-
beeld bij onderhandelingen met
overheidsdiensten over noodza-
kelijke veranderingen in de bin-
nenstad. Op die manierkunnen
de zakenlieden veel meer be-
reiken.

Niet alleen zal de binnenstad
aantrekkelijker worden voor de
lokale bevolking als het actie-
plan tot uitvoer is gebracht,
maar dit past ook goed in het
streven van de overheid om het
toerisme te bevorderen. De
attractie die debinnenstad nu al
is voor buitenlanders, zal dan
nog indrukwekkender worden.

Bij Openbaar Onderwijs

Twaalf leerkrachten hebben
geopteerd voor wachtgeld

WILLEMSTAD -In het
Openbaar Onderwijs hebben
twaalf leerkrachten geop-
teerd voor de wachtgeld-
regeling. Deze mensen mogen
vóór de ingang van het nieu-
we schooljaarper 1 augustus
weggaan. Bij de groep van
vaste invallers bij het Open-
baar Onderwijs hebben acht
mensen gekozen voor de
wachtgeld- regeling. Deze
mensen mogeneveneens ver-
trekken. De vaste invallers
zullen vervangen worden
doorlossekrachten dieopba-
sis van het aantal gewerkte
uren betaald zullen worden.
Ditheeft degedeputeerde van
Onderwijs, Dito Mendes de
Gouveia, gistermiddag mee-
gedeeld.

De gedeputeerde staat op het
Standpunt dathet afvloeien van
leerkrachten op zo korte termijn
het onderwijs niet mag ont-
wrichten. "Ik moet proberen te-
gemoette komen aan de wensen
vandiegenen dieper sé weg wil-
lengaan. Sommige van hen heb-
ben elders een werkkring gekre-
gen of willen opnieuw gaan
studeren. Met de komst van de
wachtgeld- en lumpsum- rege-
ling voor ambtenarenkrijgen zij
nu onvoorzienefinanciële moge-
lijkheden, diehet verloop van de
leerkrachten voor het komende
schooljaar sterk zou kunnen
beïnvloed .n. Verscheidene
leerkrachten willen van deze
mogelijkheid gebruik maken en

ik wil proberen om hen zoveel
mogelijk tevreden te stellen.
Voorwaarde is wel dathet onder-
wijs niet in de war wordt ge-
bracht door het onverwachte
vertrek van leerkrachten die
opteren voor een wachtgeld- of
lumpsumregeling", aldus
Mendes.

Hij verklaarde dat hij eerst
met de diensthoofden van het
Openbaar Onderwijs en met het
bestuur van het Centraal
Rooms- katholiek Onderwijs
heeft gesproken, omdat zij de
meeste leerkrachten in dienst
hebben. Dit zijn ongeveer 65
leerkrachten bij het Openbaar
Onderwijs en 120 leerkrachten
bij hetR.K. onderwijs. Binnen-
kort zal gedeputeerde Mendes
praten met het bestuur van het
Christelijk Gereformeerd On-
derwijs om hun wensen ten aan-
zien van een geschikte afvloei-
ings- regeling te vernemen.

De gedeputeerde zei verder
dathij geen vaststaand aantal
leerkrachten in gedachten heeft
die moeten afvloeien om de ge-
wenste afslanking van het
ambtenaren- apparaat te kun-
nen bewerkstelligen. Wel gaat
gedeputeerde Mendes deklasse-
groottes scherper controleren.
"Deflexbiliteit van delaatste ja-
ren wordt minder. Er komen
geennieuweregels voorklasseg-
roottes. Wel zal ik nagaanwelke
klassen voor het komende jaar
samengevoegdkunnen worden",
aldusMendes.
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prE KOOP ■>.
CARAWARAWEG 95

3 slaapkamer, 1 badkamer, woon- eetkamer, garage, washok,
dienstbodekamer met badkamer, overdekte voor- en achter-
porch, eigendomsgrond 1160 m 2

Oplevering per 17 augustus 1988
_____■ _r Vraa9Pr'Js Nafl. 130.000,--

lICARESTOI I Arraratwe94B
JmW Inlichtingen: h

Tel. 614744-614712 Ji
"_ sjm\\ V' " Service is our business -. -^m

OPENBARE VERKOOP
Opdinsdag, 12juli 1988desvoomrtiddagsom 10uurzaltenkanto-
re aan de Polarisweg 31-33 alhier ten overstaan van éénvan de
notarissenof diensplaatsvervanger van hetkantoor Palm & Seni-
or inhetopenbaar wordenverkocht exartikel 1203van hetBurger-
lijk Wetboek:
het tot 9 mei 2035 lopend recht van erfpacht op een perceel
grond, groot 950m2, bekend alsBlok T, kavel 11 van hetver-
kavelingsplan "OOST JONGBLOED", nader omschreven in
meetbrief nummer755van 31 december 1974,methetdaarop
gebouwde, plaatselijkbekend alsOost-Jongbloed 165.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoor vanaf8dagen voor deveilingen houdenondermeer in dat
iedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomendekosten.
Voor nadere informatie omtrent definanciering door de ex-
ecuterende schuldeiserkunt U zich wenden tot de onderstaand
notariskantoor.

NotariskantoorPalm & Senior
Polarisweg 31 - 33
Tel.: 613199 -613655.

BEKENDMAKING
DEPARTAMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE EN

WERKGELEGENHEID
maakt bekend dat vanaf 1 juli 1988 tot en met 30 juni 1989
geheel ontheffing wordt verleend bij de invoer van hieronder
vermelde goederen In de eilandgebieden Bonaire en Cura-
cao, nl.:

- versnaperingen o.a. cheese weese, cheese curls, cheese
balls, etc.;
- joodsbrood;- koek, biscuits en wafels'
- joghurt Mary hot& spicy, mix zonder alcohol;
- Bloody Maryregular » » ~- Sweet 'n sour lemon, " " »

_■__._______ tit „- Daiquiri,
-MaiTai, „ „ \\
" Margarita, ,- Pina colada- Whiskey sour, " " »

-Tom Collins,- doopkaarsen'- paaskaarsen;- nachtlichtjes (mariposa) op olie;
- bedrukte en onbedrukte geglaceerde zakken;
- bedrukteen onbedrukte plastic vacuum zakken;
- bedrukte en onbedrukte waxpapieren en plastic boterham
zakjes;- meat filmcellulose zakjes;
- papieren zakken van 1 lb.;
- stofzuigcrzakken;- plastic spuitzakken;- snapcapzakjes (sluitzakjes);- plastic zakken van 200 liters inhoud;- laundryplastic zakken;
- minigripzakjes;-ritssluitingszakjes;- sier bedrukte papieren - plastic mode propaganda zakken,
beneden 500 (vijflionderd) stuks:
" juwelierszakjes;
-babyzeep;- tinten, reinigings en antiroestmiddelen (in vloeibare of
vaste vorm) voor gebruik by fotografische ontwikkelen, off-
set en drukken;
- auto boenwas (polish) corrosiewerende preparaten
(radiateur en spoelmiddelen);
- auto shampoo (beneden I gal. per stuk);. schuurpasta (rubbing compound);
- mcubelboenwas (furniture polish);
- aluminium delen van schuiframen en - deuren;
- zoutzuur
-reinigingsmiddelen inspuitbussen;
- platen-, audio-, videocassette reinigers;
- ontstoppingsmiddelen (beneden 1 gal. per stuk):
-kontaktlens reiniger,
- vliegtuigschoonmaakmiddel;- vloeibare schuurmiddelen (beneden 1 gal. per stuk);
- zwembadchloor (tabletten, vloeibaar, of in poedcrvorm);
-roosterreiniger (beneden 1 gal. per stuk);
- overschoonmaakmiddel in pasta;
- ovenschoonmaakmiddel vloeibaar (beneden 1 gal. per
stuk);- zeepvlokken;
- caustic soda;- toiletreinigingsmiddel in vaste vorm;- toiletreinigingsmiddel vloeibaar slechts in waterreservoir:
- vlekken veiwijderingsmiddel;- tapijtreinigingsmiddel (beneden 1 gal. per stuk);- verfafbij .middel (beneden 1 gal. per stuk);
" hondenzeep
- wassoda;- kabelreinigingsmiddel;- snaarinstrumenten poetsmiddel;
- sieraden -, goud-Juwelen-, muntreinigers;
- schoonmaakazijnsoortcn;
- zilver-, metaal-, koperpoetsmiddel:
- hooi;- alfalfa- gemengd geperst hooi;
- horse crunch - kleverige veevoer met molasse;
- super vole (Petrorina) veevoer voor veulens;
- duivcnvoer;
- Flag (soft winter wheat);
- pocket size (zak) papieren servetjes;
- gedecoreerde papieren servetten;
- cocktail napkins;
- vliegtuigverven;
- chinese lakken;- drukzeefverf;- hitte bestendigeverven boven 550 C, m.u.v. aluminium HR
200 en zinc stackpaint 400;
- auto grondverf (primer);
- autostopverf (glazing putty);
" stopverf;
- schrootjes beits;
" hard hout beits (parket lak);
- harmonica deuren;- aluminium ramen, deurenen kozijnen in de vorm van on-
derdelen (knock down);
- alle lijmsoorten, met uitzondering van tegellijm in pasta's,
p.v.e.-lijm, houtlijm en kontaktiym in alle vormen, alsmede
halffabrikaten;- schilderijen (canvas) schoonmaakmiddelen;
- sportuniformen;- zakken bestemd voor ver snippermachine;
" figuurkaarsen;- voor gebruik gerede alumiumfoil;
--voor gebruikgerede vetvrij papier (waxpaper);- voor gebruikgeredepolyethyleen plastic folie;
- limonade siroop voor diabetici;- bedruktereclame t-shirt tot 500 stuks;
- voor gebruik gerede vloer- en plafonddelen van massief
hout;- voor gebruik gerede wandelementen (schroten) van
massief hout, balustrade van massiefhout;
- springbakken, spiraalmatrassen, bestaande uitmetalen veren
en vlechtwerkvoorzienvan een houtenofmetalenraam (metalen
springbakken)danweluiteen houtenbak metbinnenveren, wel-
ke is opgevuld en overgetrokken met textiel (gestoffeerde
springbakken);- dinnernapkins;
- vetdichte papieren zakken (voor noten);
- gevoerde papieren zakken (voor noten);
- medische papieren servetten (onderleggers bij onderzoek).

De ontheffing Voor wat betreft bovengenoemde produkten
wordt verleend door de Sectie Invoerregeling van het De-
partement van Handel, Industrie en Werkgelegenheid en zal
bestaan uit een op de aangifte tot invoer te plaatsen stem-
pelafdruk met paraaf van de dienstdoende loket-ambtenaar.

De wnd. Direkteur,
Drs. K. Abraham.. I



AGENDA

BONAIRE

POLITIE:8000
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL: 8900
UNDFILL te Lagoen: maandagt/mvrijdag
van 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
uur; zondag gesloten.

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

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekendestukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICECLUBS
Kiwanis: donderdagavond19.30uur - HotelBonaire.Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Pound Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Potary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelieve contactopte nemen met de
"eer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9eopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-terdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dagvan de maand van 10.00-12.00 uur teRincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya NikibokoZuid 3.

DIERENARTS DR JA. JANSEN (Dok-
'erskliniek Noord Salina, tel.: 4255):
spreekuren: dinsdag en vrijdag van 14.00--15.00 uur envoorts volgensafspraak.

tW: openingstijden slachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-16.00 uur en donderdag en vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30 uur.

KERKDIENSTENSintBernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
Uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 1930uur; zondag 09.00en 18.00
Uur
LudovicuskerkRincon:
dagelijks, ook zondag, 19.30uur.

Cuba: opbellen
binnenkort met VS
iets beter

HAVANA — De telefo-
nische communicatie tussen
Cuba en de Verenigde Staten
?al "licht verbeteren" met de
installatievan eennieuwe on-
derzee-kabel.

Zo berichtte het Cubaanse
Persbureau Prensa Latina. Het
Cubaanse telecommunicatie-
bedrijfheeft zijn voorbereidend
Werk voor ditproject afgesloten.
Het isklaar om denoodzakelijke
Segevens over de situatie over
et betrokken stuk zeebodem

voorzijnkust teverstrekken aan
het Amerikaanse bedrijf Telep-
hone andTelegraph. MoisesCor-
tes, directeur van de Telecom-
municatie- dienst van Cuba zei
dat de vraag naar telefonische
communicatie tussen beide lan-
denveel groter is dan de nieuwekabel kan verwerken.

Voor vliegpassages en Landsloterij

Bonaire Trading met
bijkantoor in Rincon

KRALENDIJK — Om de
vooruitgangopBonaire tebe-
vorderen verzocht het be-
stuurscollege, en met name
het StatenlidRudi ellis, on-
langs dedirekteurvan Bonai-
re Treading Company (BTC)
Hugo Gerharts,te overwegen
een fliaal van zijn bedrijf te
vestigen inRincon.

PER 1 SEPTEMBER
De heer Gerharts bevestigde

dat hij begrip heeft voor ditpro-
bleem en daaromheeft hij beslo-
ten een bijkantoor te openen in
Rincon.

Zoals bekend is BTC onder-
meer devertegenwoordiger voor
KLM en ALM en Handelsmij
Kralendijk, eveneens eigendom

van de heer Gerharts, de agent
voor deLandsloterij opBonaire.

Per 1 september 1988 zal het
kantoor aldaarworden geopend.
De keuze van vestiging is geval-
lenopeenruimte gelegen tussen
het Postkantoor en de MCB
Bank.

Vanaf die datum zal het dus
mogelijk zijn vliegtickets van
ALM enKLM te boeken en loten
van de Landsloterij opRincon
aan te schaffen.

De heer Gerharts deelde mede
dat het kantoor ook de gelegen-
heidzal bieden voor hetverlenen
van diensten welke in delijn lig-
gen van dezaken welke door de
heer Gerharts worden gedreven.

BANGKOK - Het Kampucheaanse
verzethoont deVietnamese te-

rugtrekking uitKampuchea als "de-
zelfde oude truc". De vluchtelingen
van Kampuchea twijfelen voorlopig
aan hun terugkeer naar hun land.
Guerrilla- leider Sihanouk vindt datVietnam moet gaan deelnemen aanhetKampuchea- overleg in Jakarta.

*****

Maandag naarEl Salvador terug

Salvadoraanse president
tijdelijk uit ziekenhuis

SAN SALVADOR— Presi-
dent José Napoleon Duarte
Van El Salvadorkeert maan-dagnaar zijn landterug na in
het Walter Reed hospitaal te
sijn geholpen aan een niet ge-
«eeslijkekanker aan delever.

Dit werd vrijdag in Was-hingtonbekend gemaakt. Voor-dathij de Verenigde Statenver-
jaatgaat Duarte bij zijn Ameri-
kaanse collega Ronald Reagan
{öhetWitteHuisopbezoek. Dezeheeft hem daartoe uitgenodigd
h_en hij laatst de Salvadoraanse
President in het WalterReed be-
kocht in gezelschapvanzijnvice-
President George Bush. Reagan
hood toen Duarte een militairvhegtuig aan voor de terugreis
"aar San Salvador.

UITZAAIING. In het Washingtonse leger-
ziekenhuis werd Duarte onder
toeer geopereerd aan zijn maag
baarbij een groot deel daarvan

weggenomen waarmee
toen hoopt demaag-kanker uit-
gebannen te hebben. De kankerhad zich echter eerder al uitge-
laaidnaar de lever. DaaraankonPuarte niet geopereerd worden.
*<r is wel chemotherapie toege-
past, waarmee men hoopt het
"itzaaiings- proces te hebbenaf-
geremd.

DenjiartsvanpresidentDuar-
teheeft eerder al gezegd datzijn
hoogste chef maximaal nog zes
maandente leven heeft.Andere
artsen noemen een levens- ver-
wachtingvan anderhalfjaar. De
Amerikaanse behandelende ge-
neesheeren drukten zich anders
uit en zeiden datzij hun best de-
den om Duarte's leven wat ge-
makkelijker te maken.

REDELIJKE CONDITE
De conditie van Duarte schijnt

redelijk te zijn. Hij zou een paar
uurper dagkunnen werken. Hij
wordt over drie weken weer in
het Walter Reed hospitaal ver-
wacht voor een tweede chemo-
therapie- ronde. Op deeerste be-
handfeing zou hij goed hebben
gereageerd.

Ook in San Salvador werd be-
kend gemaakt datDuarte zou te-
rugkeren. Vice president Rodol-
fo Castillo Claramount die als
president fungeert sindsDuarte
op31 maartnaarWashingtonaf-
reisde deelde de terugkeer mee.
Deze maakte ookbekend dathet
functioneren van de regering
aan Duartes oordeel zal zijn on-
derworpen. De activiteiten als
president hangen afvan de ont-
wikkelingvan zijn ziekte, aldus
de vice- president. Hij ontkende
datDuarte van plan zou zijn he-
lemaal afte treden.

KRALENDIJK - De wegbe-
wijzeringopBonaire laat hier en
daar wel eens te wensen over.
Derhalve ishet jammerte moeten
constateren dat er vandalisme
gepleegd wordt op deze toch al
aan vernieuwing toe zijnde
richtingsborden. Kralendijk
wordtzoals opdefoto tezien is als
luchtreis aangegeven. Ook debe-
vestiging van het bord WASH?
?GTON had welwatiets beterbe-
vestigdkunnen worden.

VERTRAGING
Volgens de onder- minister is

het zo dat bij aanvaarding van
deze wets- ontwerpen en bij het
toepassen van de grondwettelij-
ke bescherming ten aanzien van
deze ongewenste Cubanen dehe-
le herziening van hun zaken al-
leen nog maar langer gaat du-
ren. Een van deafsprakenbijhet
beëindigen van de opstanden
was dat geval voor geval dezaak
van iedere Cubaanse gedeti-
neerde ballingopnieuw zou wor-
den bekeken. Daarbij gaat het
om de vraag of zij in voorlopige
vrijheid gesteld kunnen worden
of niet.

Volgens onder-ministerCope-
land tegenover decongres- leden
is hetzo dat "weeen systeem heb-
ben datkan functioneren en dat
ook inderdaad functioneert. En
we hopen dathetookblijftfuncti-
oneren". Hijzag dan ookgeenre-den om nu veranderingen te
gaan invoeren in de procedures
met betrekking tot deCubaanseballingen.

Een deringediendeontwerpen
wil vastgelegd zien dat iedere
Cubaan, of hij nu valt onder de

Migratie- wetten of onder Justi-
tie hetrecht heeftbinnen negen-
tigdagenteworden gehoorddoor
derechter als hem voorlopige in
vrijheids- stelling wordt gewei-
genl. Op deze zitting voor de
rechter wordt de Cubaanverte-
genwoordigd door een door de
overheidbetaalde advocaat.Dan
moet ook de mogelijkheid be-
staan datergetuigen worden op-
geroepen of dater bewijs- mate-
riaal in zijn of haar voordeel
wordt naar voren gebracht. Dan
kunnen ook getuigen tegen de
betrokkene worden gehoord. Dit
voorstel is ingediend door deDe-
mocraatRobert Kastenmeier.

VEEL MISERE BIJ OPBELLEN
LRD: doen best om problemen spoedig op te heffen
Bouw begonnen van nieuwe
telefooncentrale te Rincon

KRALENDIJK — Zoals be-
kend zijn de telefoonverbin-
dingen van en naar Rincon
een voortdurende bron van
ergernis.

Inmiddels echter is de
bouw x&n een nieuwe tele-
foon centrale opRincon be-

gonnen.
Als dezeover enkele maanden

gereed zal zijn, zal het voor-
naamste leed watbetreft de ver-
bindingen geleden zijn.

Ook het overige deel van het
eilandkampt opditmomentmet
telefoonverbindings- moeilijk-

heden. Vaak ais men de hoorn
van dehaak neemt duurthet een
minuut lang voor datdekiestoondoorkomt. In andere gevallen
valt het gedraaide nummer bij
een andere abonnee, dietelkens
te horen krijgt 'verkeerd num-
mer' of de verbinding wordt di-
rekt verbroken.

Metname voorhetzakenleven
op Bonaire is dit bepaald nietdoeltreffend en zeker zeer hin-derlijk.

OP HOOGTE
Ineen gesprek dat deAmigoe

met de heerDaniel, hoofd van delandsradiodienst op Bonaire(LRD) hield, deelde deze mede,
op dehoogtetezijnvan deproble-
men welkezich momenteel voor-doen.

De iuiste oorzaakkon ofwildehij echter nietkwijt.Of de oorzaak misschien zouliggen in de sterk verouderdecentrale, welke overigens doorde technici van LRD voortdu-rend operationeel wordt gehou-
den, wilde men nietbevestigen,
dochvolgens deheer Daniels zalal het mogelijke gedaan worden
om de problemen op korte ter-
mijn op te lossen.

Binnenkort zal echter begon-
nen worden met de installatie
van een nieuwe centrale.Dit zal
echter nog een jaarin beslag
nemen.

Bij defoto: de inaanbouwzijn-
decentrale opRincon.

REAGAN: BESCHERMING NIET NODIG
Justitie: speciale procedure werkt vertragend
In congres VS voorstellen in
verband met ongewenste Cubanen
WASHINGTON-De rege-

ring van president RonaldReagan voelt er niets vooraan de hond-.r_len niet ge-

wenste Cubaanse ballingen
grondwettelijke bescher-
ming te verlenen voor zover
zij zich in Amerikaanse ge-
vangenissen bevinden. Dit is
gedurende het congres te ver-
staan gegeven.

Onder- minister van Justitie
Cary H. Copeland vertolkte de
mening van Reagans regering
tegenover congres- leden toen er
gesproken werd over twee wets-
ontwerpen welke zijn ingediend
naar aanleidingvan deCubaan-
se gevangenis - opstanden in At-
lanta en Oakdale van verleden
jaar.Daaraan namen toen in to-
taal eenpaar duizend Cubaanse
gedetineerdendeel.

DEPORTABEL
Het andere ontwerp, van de

Republikein PatSwindall,wil detijd datmen een ongewenste Cu-
baanse balling kan vast houden
beperkt wordt tot maximaal zes
maanden. In dieperiode valt de
balling onderdecategorie "onge-
wenste vreemdelingen". Na die
periode vanzesmaanden gaat de
balling vallen onderdecategorie
van vreemdelingen die eventu-
eel gedeporteerd kunnen wor-
den. In deze laatste situatiekan
hij of zij een beroep doen op
grondwetelijke bescherming.
Zoals ook het geval is in het ont-
werpvan Kastenmeier.

GEEN GELD,RECHTERS
De onder- minister van Justi-

tie maakte duidelijk dat derege-
ring geen advocatenkan betalen
voor het vertegenwoordigen van
alle Cubaanse ballingen die ge-
detineerd zijn door de Migratie-
dienst. Trouwens, het ontbreekt
aan voldoende rechters omal de-
ze zaken te kunnen behandelen
binnen deze beperkte termijn,
zei debewindsman. Uithetvoor-
stel van Swindall maakte hij op
dater vrijetoegang in wordtver-

leend aan alleCubanen die in-
dertijd gebruik maakten van de
exodus van Mariel om naar de
VS over te steken.

Van de 125.000 Cubanen die
in 1980over dezee trokken van-
uit de Cubaanse haven- plaats
MarielnaarCayo Huese in deVS
en die dit deden in allerlei soor-
ten van vaartuigen, zijn er 125
sindsdien in Amerikaanse de-
tentie gehouden. Dit omdat zij
werden gerangschikt in de cate-
gorie van deportabele vreemde-
lingen. Onderhenwarenpsycho-
paten en recidivisten. Omdat
president Fidel Castro niet be-
reid washen weertotCubatoe te
latenzittenzij nog steeds vast.

MIGRATIE-AKKOORD
In 1984 werd er tussen Cuba

en de VS een Migratie- akkoord
bereikt met betrekking tot deze
groepvan ongewensteCubaanse
ballingen. Toen was dit aantal
ongewenste Cubaanseballingen
ondertussen uitgegroeid tot
2.746 van de Mariel- ballingen.
Dit akkoord kwam echter niet
ten uitvoer omdat Washington
inmiddelsbegonnenwasmet een
radiozender, gericht op Cuba
waarin Washington zijn versie
van het Cubaanse gebeuren gaf,
ietsdatniet in de smaakviel van
Cuba.Dit zette alsreactie hetak-
koord in de ijskast. Daar staat
het weliswaar de laatste tijd te
ontdooien maar aan uitvoering
ervan is men nog niet toe geko-
men. Washington bestudeert
namelijk sedert november ofhet
akkoord alsnog in werking kan
gaan treden.

LISSABON — De Portugese rege-
ring heeft de VS- marine-attache in
Lissabon uitgewezen wegensspiona-
ge. Hij zou betrapt zijn bij het fotog-
raferen van deladingvan een Iraans
schip.Bijde VS- ambassade had men
geencommentaar.

i|-_fc;t-.|_4(

Verschillendepremiers: geen inmenging

Caricom slikt verwijt
aan Washington in

ST JOHN'S -De Cari-
bischeregerings- leiders heb-
ben tijdens de'Caricom- top-
conferentie op Antigua hun
kritische houding tegenover
presidentRonald Reagan bij-
gesteld. Ineen aanvankelijke
verklaring maakten zij zich
nogal boos over de Ameri-
kaanse inmenging waar het
gaatom de bestrijding van de
handel in verdovende mid-
delen.

De aankondiging van eenboze
briefaan deAmerikaansepresi-
dentgebeurde doorpremier Les-
ter Bird als woordvoerdervan de
Caricom- top. Later lieten twee
Caribische premiers weten dat
deaankondigingvan diebriefop
poten naar Washington
minstens "prematuur" was ge-
weest. Premier James Mitchell
van StKitts enzijncollegavan St
Lucia, John Compton, maakten
duidelijk datzij andersover deze
kwestie dachten.

BARBADOS, BELICE
In antwoord op de vraag of zij

vinden datWashington zichmet
interne zakenbemoeit waarmen
bijstand verleent in de strijd te-
gen de drugs gaven de premiers
vanBelice en Barbados en demi-
nister van Buitenlandse zaken
van Guyana een negatief
antwoord. "De relaties tussen
Barbados en de Verenigde Sta-
ten zijn uitstekend en er is geen
schijn van inmenging door Was-
hington", zo verklaardepremier
Erskine Sandiford van Barba-
dos. Zijn collega van Belice, Ma-
nuel Esquivel, ontkende dat er
een situatie bestaat in zijn land
waarbij sprake is van Ameri-
kaanse inmenging. Ook minis-
terRashleigh Jacksonvan Guy-
ana ontkende het bestaan van
Amerikaanse inmenging op
drugs- gebied.

Woordvoerder Birdheeft later
inderdaad zich onthouden van

hetgevenvan details uit debrief
aan Reagan. Ook gafhij geen
concrete voorbeelden van de
Amerikaanse inmenging. Pre-
mier Mitchell maakte duidelijk
waarhetomging. Debriefis "een
uiting van bezorgdheid ten aan-
zien vanprocedures meteen juri-
disch karakter in de VS, waar
kritiek wordtgeuit door nietmet
name genoemde personen.

KWESTIE PINDLING
Blijkbaar doelde de premier

van StVincent op het feit dat te-
gen een der Caribische leiders,
premier Sir Lynden Pindling
van de Bahamas, een onderzoek
gaande is bij de federale
rechtbank van Florida. Dit we-
gens deverdenking dat hij ban-
den heeft met de internationale
drugshandel.

Aanhangers van
Bucaram vragen
asiel in Panama

PANAMASTAD — Een de-
legatie vanEcuadoraanse po-
litici heeft een onderhoud ge-
had met de commandant van
dePanamese strijdkrachten,
generaal Manuel Antonio No-
riega.

De bedoeling van het bezoek
was politiek asielte vragen voor
de eerder ditjaarverslagen kan-
didaat voor hetpresidentschap
Abdala Bucaram. Bij de aan-
komst op de Panamese luchtha-
ven zei het parlements- lidMartco Maya datdePartidoRol-
dosista Ecuatoriano graag zou
zien dat Panama dit asiel ver-
leent aan partijleider Bucaram.
Op28juni gelastte eenrechter in
Ecuador deaanhouding van Bu-
caram op verdenking van mal-
versatie met gemeenschapsgel-
den in de periode dat Bucaram
burgemeester van Guayaquil
was. De36-jarigeBucaramheeft
vriend en vijand verrast toen hij
doordrong tot de tweede ronde
van depresidente- verkiezingen.
Toen moesthij in het zand bijten
tegen de sociaaldemocraat Ro-
drigoBorja. In dedelegatiezaten
partijleden van Bucaram.

Raad beheer Panamakanaal
Washington:
boycot Panama
onverantwoordelijk
WASHINGTON-Was-

hingtonvindt hetbesluit van
Panama om deeerstvolgende
vergadering van deRaad van
beheer van het Panama- ka-
naal nietbij te wonen "onver-
antwoordelijk".

Bij Buitenlandse zaken in
Washington zeimen dePaname-
se boycot een betreurenswaardi-
ge zaak te vinden. Panama liet
eerder weten dathet devergade-
ringen van deze raad niet meer
zal bijwonen tenzij de door de
huidige regering aangewezen
raads- heren in hetbestuur wor-
denopgenomen. Hetzat Panama
ook niet lekker dat de vergade-
ring van juliplotseling werd uit-
geschreven in de Verenigde
Staten.

Kritiek ophet wegblijven van
de Panamezen had ook William
R. Gianelli die voorzitter is van
deRaad van beheer van het Pa-
nama- kanaal. In dezeraad heb-
ben vijfAmerikanen en vier Pa-
namezen zitting. Hij zei dat het
bij de Panamese regering ont-
brak aanenige bezorgdheid voor
het efficient en veilig laten
draaien van de kanaal- opera-
ties.

Voor arm deelbevolking

Argentinie biedt
aan duizend km gasleiding

aan te leggen
BOGOTA — Argentinië

heeft Colombia aangeboden
een aardgas- leiding aan te
leggenvan duizendkilometer
lengte waarmee het mogelijk
wordt brandstof tegen een
lagere prijs aan te bieden aan
debevolking van geenofwei-
nig inkomsten in Bogota en
andere grote Colombiaanse
steden.

Ditdeelde congres- lidGuiller-
mo Tello Rosas mee als voorzit-
ter van deEnergie- enbrandstof-
fen- commissie van het huis van
afgevaardigden van Argentinië.
Hij deed dit tijdens een studie-
bijeenkomst over Energie en
olie. Omditproject tekunnen fi-
nancieren, aldus Rosas, werken
particuliere bedrijven samen
met het Argentijnse staatsgas-
bedrijf. De Colombiaanse rege-
ring bestudeert het Argentijnse
aanbod nog.
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TE HUURGEVRAAGD
TE BONAIRE

WOONHUIS
MET TUIN

Gelieve tel. kontakt op te
nemen met nummer 8889.

GRADISIMENTU iINVITASHON

Surnan diRoosendaal ifamia diedefuntu
Sur Armemarie Berry (Sur Adelicia)

ta gradisi na vn i turku di vnofotro manera a mustra nan
atenshon na ora di morto i entiero.

Na mes tempu nos ta invite pa Santu Sakrifisio diMisa:
Djaluna 11, djamars 12i djarason 13diyüli naKapel di
Alverna6'or di atardi.



TE KOOP:

WOONHUIS
te Esperanzaweg
"Goede Hoop"

Zeergeschikt voor combina-
tie woonhuis/kantoor zoals
Dokterspraktijk, Fysiothera-
pie, Boutique, etc.
Vraagprijs: Na/l. 135.000.-.
Tel.: 84586 (na 18.00uur)
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[ TE KOOP

AANGEBODEN
WOONHUIS
in goede buurt
’. 75.000.-

Geïnteresseerden kun-
nen bellen: tel.: 74549. j

f GEVRAAGD
WONING(RUIMTE)

TE HUUR
of ter oppas voor co-ass. ge-
neeskunde St. Elisabeth
Hospitaal.
Eind juli t/m begin oktober
1988.

P. Smits,
Tel.: 626191 of 0031-30734559

(^ GEVRAAGD
REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE

TE HUUR
Oppervlak 30 a 40 m2, liefst in omgeving Salinja, Zee-
landia, Sta. Rosaweg en Schottegatweg Oost/Noord.

Reakties:

-^^P; Fundashon Antiano Pa Energia
VyiY P.O. Box 115,

Tel.: 370935.V- )

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

Spreekuur volgens afspraak.
Telefoon: 78788 of 75158

V —_J
r~*^spr--| stichting zorg voor geestelijk gehandicapten

1 ■■ 1 fundashon kuido pa hende mentalmente retarda

zoekt voor spoedige indiensttreding

1 GROEPSLEIDER
Funktie-eisen:— Z-diploma of MBO-V spec, of MBO-IW of studerend

/liervoor— goede beheersing van hetPapiaments— minimum-leeftijd 25 jaar— geenbezwaartegen onregelmatige diensten.
Funktie-inhoud o.a.— het begeleiden van volwassenen meteen geestelij-

ke handicap— schriftelijk en mondeling rapporteren— deelnemen aan interne besprekingen.
Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 10 dagen worden
gericht aan het Bestuur van de Stichting, Postbus 3799.

*^^^PS/^^f^u\ *flr_rtïTß.A*lL________É

___________Ü^_*^^__^^_i \ W V_s_________l__p»^^^^^^ *L^^^^^P^B^^^^^tropisch ingerichte kamers. ,
—^mo^^^ K T VV^^MM^B^^^^^^^l,e kamers aan de zee/uitzicht opzee.

[#^ jl * Alle kamers met haardrogers.
kmyMKO/^^^^ * Al,e badkamers luxe uitvoering met ligbad.

P^___^^^ * Alle kamers kleuren T.V.
a . - . * "Carousel Bar" Uw toekomstig stamcafé.ODfïnCCZ}} DGCICm * Speciale "Honeymoon" kamers.

(mil hota_t.ca>lno
fel lm) Dr. Martin Luther King Blvd. Tel.: 614944

kfe/w©JKlynveld Peat Grootens
Accountants

Voor een van onze stafleden
vragen wij met spoed een

WOONHUIS
te huur in een goede buurt.

Aanbiedingen: tot 5 uur: Mrs. Zaida Jacobino, te1.370500,
na 6 uur: Hotel Las Palmas, tel. 625200 - villa 74

a.s. Zaterdag en
zondag v.a. 12 uur

Heerlijk
SURINAAMS ETEN
verkrijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nassi,
Rotie, Chinese kip, Saoto
Soep.
Adres: Cassandraweg 26S.. Telf.: 72860

fUw favoriete winkel
Net binnen:grote collectie kleding
Zoals: Vakantiekleding

Reiskleding
Unisex schoolkleding
Maternities.

Chahinda Fashions N. V.
vindt U alles watU nodig heeft
daarom is onze zaakfavoriet! >

mm~m^m—-m-m^mwm.mmm——*—-—"*—"^—m—m^mm^m^^^m—m-mmmmmm^mmmmmwmmmwm i

f Ingenieurs- en architektenburo zoekt voor I
spoedige indiensttreding een all-round

SEKRETARIELE KRACHT

Ervaring met tekstverwerking en data-invoer
opkomputers strekt tot aanbeveling.

Brieven onder nummer30 aan hetburo van dit
blad, uiterlijk woensdag 13 juli aanstaande,

l Curacao.L. __J

If€lilL Landhuis ~1.^_»inA>^.w_____v mTI f^ _r

van 5:00 uur tot 10: uur «Ti irMariachi Solis en The Telstars |
Restaurant Funchi Pot met zijn

HOLLANDSE PANNEKOEKEN f^W^en KRIOYO ETEN
Het is geen gok, gezelligheidvindt Uop /Tj

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

* Dinsdag 12 juli 1988
vanaf 09.00 t/m 14.00uur

* Renkumstraat, Deventerstraat, Cher Asilestraat, Oos-
terbeekstraat, gedeelte Velpstraat, gedeelte Heelsum-
straat, Pater L. Jansenstraat, Wageningenstraat, Put-
tenstraat, Venlostraat, gedeelte Grebbelinieweg (vanaf
Zwijssen College t/m Heelsumstraat), gedeelte Zuster-
straat, Dr. Jonckheerstraat, Arnhemstraat, gedeelte
Maastrichtstraat en gedeelte Cornet.

____@iKODE.LAsS
I " —" ■—■

WINNAARS
VAN DE TWEEDE TREKKING

(4 JULI)

VAN POSNER'S
PRIJZEN FESTIVAL

NAfl. 100,-- cash
A. Francisca - Seroe Loraweg 250 | —
NAfl. 250,-- cash 1 PLAYMOBIL SPEELGOED- SET MERKEN EN"
M. Davelaar - Venlostraat 2 Y.Faulborn - Nestorweg 4.0 PRODUKTEN
1 NECCHI NAAIMACHINE K. Leeflang - Caracasbaaiweg 193 Super Mle

C. Bedminster - Abacoweg 13, B. Visla !^artina " p/- Sta. Martha 213 Mee Chung . soya saus
H.Martinus — Matrozenweg 10 _ ...

1 OLIVETTI TYPEWRITER A. Si | ie _ San Matheowijk 7 Redßose-thee
U.Keryer - Canadaweg 9 SURPRISES " Coast -melk
1 TOASTER OVEN M. E. Cabena - Seroe For.un.Jweg 7 Domino " suikw
LFinies - Mgr. Kieckensweg 6 M. Nicolaas - KayaKasrtls Del Monie (U.S.A.)
1 KENWOOD MIXER-BLENDER M. de Palm - J. van Nassaulaan 4 Davis Baking Powder
M.Martis - Blanquiltaweg 96 R. Robinson - Kaya Anahuac 8I Snnhia - Pnrn.f K1 Chunking products Del Monte
1 FLINTSTONESPLAYSET I. bophia - Cornet bl

N.VanDriel - Bonitostraat 7 . 1 VOEDSELPAKKET Hawaiian Punch

1 i/imioniicupicTtTT DV. Allee - Kaminda Turkuas Jack's corn on the cob1 KIWI POLISH GIFT-SET P.Antonio - Rancho 138 Blue Bird - liquoriceG.lgnesia - Hispanolaweg 29 G Caro|jna _ Rancho 20
B,ueß,rd ,lquor,C9

1 EVENFLO GIFT-SET J. Elhage - Reigerweg 30 Fles.a- snoepgoed

A.Maria - Zuid Abrahamsz 54 F.Giterson - Barber 55 Mars-Bounty - M&M (Ned.)

1 GOLDSHAVESET E.E. Hinds - Kaya Santiago de Chile 8 Red Band " drop
O. Lourens - Mahumaweq 34 N.Koolmeyer - Incastraat 15 Bikini Bare
1 POSNERKOSMETICASET 9,.f>hilipa - Ala Blancaweg 19 Evenllo-baby produk.eni c_-.ri_,_ - k-_w=M.:_,„__i_ M.Rach - De Biesheuvel 10 uy _.<-_.____■

rt c ß"vV 8g C-Simon - Donckerstraat9 KM - schoensmeer
1 FIETSOF BUGGY
R.Carolina - Schalieweg 17 1 GROOT SNOEP-PAKKET Osram - gloeilampen (Brazil)

E.Garmers - Mehoranoweg 19 T. Boekhoudt - Bonamll4 Saleguard (U.S.A.)
O.Hansen - Carawaraweg 84 MCon ,_ , ~ °oslewe9 106I06 Ariel
B.Senchi - Perseusweg 15 S. Van Delden - Dwarsweg 1

LViscaino - Aloest.aat 3 gf*ïn ".
_

w c . . . ___ R. Leenen — Weg r-uik 72 IvorvSnowI Vos ~ SaturnusstraaMO C. I.lewellynn - Johan de Laetstraat 3 *,
ADDIS KEUKENARTIKELEN R. Muskiet - Francia 7 CKO

N. Berre - Kaya Zim 24 A. Van Scharrenburg - Kaya Cuango 33 Alw8v»
A. Carosol - Zuid Bonam 34 R. Wever - Garipitoweg 12 Crest (U.S.A.)
J. Davelaar - F.D. Rooseveltweg 344 Duncan Hlnes - Cake mix
6. F ilomena giouxweg 2 Posne - . cosmet||tB
U.Martina - Blfrbouquet 47

Select-rl|st

tl__^lM^NDE I HOE DOET U MEE ? (DE REGELS) I She",oX ,UK'>

TREKKING Elk blik-pakje-zak of wikkel van de hiernaast genoemde Spa ' mlnerBalwater

" C\Q *l Al If^l ICTI IO merken of produkten is 1 punt waard. Voor elke 10 pun- Escort - toiletpapier

Voor elke fl. 25,— die U contant bij ons koopt in de
kantoorartikelen afdeling (niet geldig voor meubels of timers Chee Wee»
apparaten), krijgt U ook 1 lot. (Posner's Agencies, Erieweg Croky Chips

______^ 28,Zeelandia). r"m _"
_^ mfm± gm^ m* _—^

__ kamille " deodorant zeepPOSNER 1p pu°n0
d
r
atrigft'u2 uotdie ucontantkooptbiiMoNlLET' Dofa'" deodoran««-p

:g22""'Hii P8"^1987 Loten 2iin te kri '9en bi POSNER'S AGENCIES CURA- Scope - mouth wash

POSNER'S AGENCIES CURACAO NV. CA°' Eriewe 9 28> 2«landia of bij MONILET, Pietermaai- Head & Shoulders . shampoo
P|ein2°- Pampers " luiers

Al 65 jaar "g«"an van bekende merken wij zul|en de wjnnaars e,ke maand ,n de kranten pub|i Ceren. Luv'.,. Menen kwaliteit, producten. ' I luien

De winnaars kunnen hun prijzen ophalen met bewijs van identiteit
bij: Posner's Agencies Curagao, na Erieweg 28, Zeelandia. | Breeze - wasmiddel

1,1 ■--—'.. ■ ... . - , ■ _. . . I !■-

'Ditnooit/*£?_ t\ Ikben
meer! V^y // B««tef1ll8eerd! Wat eenmat, LU*XC____l_i_____ fI. (1 _f ml'nbaa^r"^^

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 12 juli 1988

vanaf 09.00 t/m 16.00uur
* Gedeelte Seru Fortunaweg (vanaf Asbestweg tot F.D.

Rooseveltweg), gedeelte Asbestweg, Kaminda Oniks,
Kaminda Akuamarin, Kaminda Opal, Kaminda Amatis-
ta, Kaminda Turkuas, Esmeraldaweg, Diamantweg, To-
paasweg, Saffierweg, Rubiweg, gedeelte Cabo Verde-
weg, SteenenKoraal, Fortuna Abou en Ariba, Seru For-
tuna, Sint Jacob, Kaya Falcon, Kaya Merida,Kaya Ara-
gua, Kaya Yobida, Kaya Brisa, Kaya Airu, Kaya Finfin,
Kaya Cumulus, Kaya Cirrus, Kaya Castellatus, Kaya
Strena,Kaya Altostratus, Kaya Lamper, Kaya Halo,Kaya
Neblina, Kaya Meteorologico, Kaya Awaseru, Kaya Nu-
bia, Kaya Regenboog, Kaya Serena, Seru Papaya, ge-
deelte Dein, gedeelte Kanga en omgeving Campo
Alegre.

S@SKODE_LASS

— F V djasabra... ~\yÊP^k
/ m Manachi Fortuna - Impakto Nobo- Frank & Friends - Grupo Nos- ,>ö- j /, \-- H rusicExplo,iondjadumingu... 45/^
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