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/£. T Daar zit
genoeg stof
in voor een

( arnavals-tumbaAmigoe
Nieuws in vogelvlucht

AMSTERDAM — De koersdalingan dedollaris nognietten einde.De
®unt noteerde vanmorgen 1,8635

gulden tegen een slotkoers
maandag van 1,8760 gulden. In To-
*yo werd hetdieptepuntvan 133,65yen bereikt. Na een daling op de
w j8 Van Wall Street maandag,
"erd detrend vanmorgen in hetVer-e Oosten,Londen en Amsterdam ge-bigd.

*****COLOMBO — Singalese ex-
remiBten8ten die zich verzetten tegen
autonomievan deTamilsopSriLan-a, hebbenvandaaghetopenbare le-
J*«i het zuiden van het land ont-
di l ' '^n e* parlement begonnen
°e debattenover de wetten die de Ta-ns in het noordenen oosten een be-Perkte mate van autonomie moetengeven.

*****~ UAKHA — Massale demonstra-tes inBangladesh tegen het bewind
J*President Ershad zijn vandaag

""gelopenop gewelddadigheden.De
Watie opende het vuur toen enige

demonstranten in de
■Yjetöstad Dakha een regerings- ge-"°*»w wilden bestormen. Volgens de
ruitte vielen daarbijvierdoden, vol-
Kens de oppositie 6.

*****°AYRUT — De Libanese algeme-
ei Ya^centrale heeft vandaag een/°de gemaaktaan delandelijkesta-
onhB devori&eweek donderdagvoor
j. bepaalde duurwas uitgeroepen,
br |isen van de vak' centrale, waar-
"" 65 bonden met 300.000 leden zijna ngesloten, zijn desondanks niet
«rvuld. De vakcentrale vreest dat

v
« staking door de verschillende ri-

tieVerenc'e Sr^P^riögell Voor poh-
i *e doeleinden zou worden ge-
v 'Kt. Geëistwerd een beëindiging, ar> deburgeroorlog,gratismedische
, U'Pvoor delaagst- betaaldenen on-ersteuning van hetLibanese pond.

*****
v ADDISABEBA — De VNhebben

toestemming gevraagd ome voedsel- konvooien inEtiopië, die
p^en opgeschort na een aanvalvan
j^o-eseopstandelingen op 23 okto-
j r. tehervatten.De transporten zul-
x'! geen militaireescortekrijgen en
yJl"elijk te herkennen zijn aan een

w' vlag,alduseen woordvoerder.

l6S|OUL—In Zuidkoreazullen op
„, december verkiezingen worden
* louden om een opvolger tekiezen

r de huidige president,
(j^dvoerders van de oppositie zei-
de rf 86en bezwaren ** hebbentegen

*****l^PSKOU—DeSUheeftvandaag
NaV^ geu't °P "plannen" van de
0,- ,jU om de verdwijning van de
"bellange- afstands- raketten

""e iÜ e'** compenseren doorande-
nJ^aatregelen. De problemen kun-
dat j6ll'acuutkarakter'krijgen,om-
Vgldaarmee het INF- akkoordover
10TIJderingvan dezewapens defac-
tor» n WOI-den omzeild, zei
Su dvoerder Gerassomiv van het
u ministerie van BuitenlandseZa-en in Moskou.

*****U^^NISKILLEN — Het verboden
heeft maandag de verantwoor-

°oi« opgeëist voor de zware
Hjg explosie bij een oorlogs- monu-
jy,,at in de Noordierse plaats Ennis-

<} '^i. waarbij zondag 11burgers de
dl d vonden en tientallen verwon-«gen opliepen.De IRAzegt de"tra-
öe Ivf gevolgen diep te betreuren".
v e;i " m was bedoeld voor de Britse
oftt"gheids- troepen en is te vroeg

_, *****24r PSTAD — De President van
tje' °°tha, heeft maandag specula-

dat ruj de invryheid-
te' ngvanmeergedetineerdezwar-

(Mandela, Sisulu)
w aankondigen in het lichtvan de
optingvan Mbeki. Hij sprakver-
teiHi6611datZAeenzwartemeerder-a heeft. Het land bestaat uit een
'H!^ bevolking van 74 procent die
va itlvaliserende stammen uiteen-
(O aldus Botha, die verder het VS
hu aan dekaak steldevanwege
Pfo °ndermijnende houding. Ook
bü Sfessieve politici in ZA en de
[w randen kregen een veeg uit de

*****h^jttJZALEM- In de door Israël
l?- j .Oaza- strook is vandaag een
deJarige Palestijnse scholiere tij-
'ijn 6en demonstratie in eenPales-
ges kamp dood-
"fon ■ ten' Uit Israëlische politie-
««H »8 vernomen dathetmeisje door
ge»«i:Braëiische kolonist is dood-schoten.

MINIMAAL AKKOORD
Iraq en Syrië, waar elkaarvij-

andig gezinde vleugels van de
Arabische Baath- partij aan de
macht zijn, levenal jarenopvoet
van oorlog met elkaar. Dama-
scus heeft dan ook de zijde geko-
zen van Iran in de al zeven jaar
durende oorlog met Iraq. Een
overeenkomst tussen beide lan-
den is niet uitgesloten ,maar dit
zal waarschijnlijk niet verder
gaan daneenminimaalakkoord,
aldus waarnemers. Het is on-
waarschijnlijk dat Syrië en Iraq
de diplomatieke betrekkingen
herstellen.

VolgensKourieh heeftAl- As-
sad"zich bijzonder ingespannen
de topconferentie tot een succes
te maken". De Syrische presi-
dent is voorstander van resolu-
ties die "het hogerbelang van de
Arabische Natie dienen en zijn
strijd tegen de Israëlische
vijand".

FRONT
SindsdeArabische top zondag

van start ginghebben de meeste
van de 21 leden zich grote in-
spanningen getroost te komen
tot een gemeenschappelijk front
tegen Iran. De Iraaksepresident
dreigde zondagechter nogwegte
lopen en klaagde over wat hij
noemde halfzachte steun voor
Iraq in zijn oorlog met Iran.
Iraaksevertegenwoordigers zet-
ten hetIraaksestandpunt maan-
dagkracht bij met gruwelijke
beelden van de slachtoffers van
de jongste Iraanse raketaanval
op Baghdad, waarmee Teheran
kennelijk zondag rond de ope-
ning van de top in Amman zijn
gewicht in de schaal wilde leg-
gen. Iranbekritiseerde deconfe-
rentie maandag als"alleenmaar
toespraken".

Iraqheeftmaandagals vergel-
dingvoor de Iraanseraket haar
luchtaanvallen op Iraanse olie-
doelen hervat. Volgens het op-
perbevel werden 89 missies uit-
gevoerd tegen Iraanse troepen-
concentraties en economische
doelen.

Volgens waarnemers kan al-
leen door gezamenlijk optreden
Teheran ertoe worden gebracht
zich neer te leggen bij de oproep
tot een staakt- het-vuren van de
VN- Veiligheidsraad.

EGYPTE
De Golfoorlog heeft opdetop in

Amman tot nu toe debrandende
vraagstukken van devorige top-
conferenties, de Palestijnse
kwestie, het conflict met Israël
en deLibanese burgeroorlog,
naar de achtergrond gedrukt.
Ook de steeds krachtiger wor-
dende roep om de terugkeer van

Egypte in de Arabische Liga
heeft geen resultaat gehad. Al-
hoewel Iraq de diplomatieke be-

trekkingen met Egypte niet
heeft hersteld, onderhoudt het
uitstekende banden met Cairo.Egypte steuntBaghdad met ma-
terieel en volgens sommige mel-
dingen met militaire adviseurs.
Jordaniëknoopte in 1984deban-
denmet Cairoweer aan en dezes
gematigde olie- staten aan de
Golf hebben de wens geuit datEgypte, dat zich beschouwd als
bakermat van de Arabische we-reld en dat met 50 miljoen inwo-

ners het grootsteArabische land
is, weer in deLiga wordt opgeno-
men. Maar Syrië weigert ook op
dit punt toe te geven. "Elke po-
ging deuitstotingvanEgypte uit
de Liga ongedaan te maken zal
eventuele positieve resultaten
overschaduwen", aldus Kou-
rieh. "Kunnenwepraten over te-
rugkeer van Egypte zolangs de
Israëlische vlag wappert boven
de Israëlische ambassade in
Cairo ?".

WILLEMSTAD - Gedepu-teerdeRaymond Bentoera legt de
eerste steen tijdens de officiëleopening van het verkavelings-plan Salifia Harbour View Esta-te. Achter de gedeputeerde een
van de initiatiefnemers EricWormgoor. Gedeputeerde AngelSalsbach kijkt toe. Het gehele
project beslaat een oppervlakte
van 110.000vierkante meter.

Suralco dicht
Surinaams leger:
situatie Moengo
weer normaal

PARAMARIBO — Het Su-
rinaamse Nationale légerheeftmaandagviahetofficie-Ie persbureau SNA laten we-ten <*«* het de situatie in enrond Moengo volledig ondercontrole heeft. Door het inci-dent m de electriciteits-
centrale zal het herstel vanhetnormale leven in debaux-ïetstadgeen stagnatie onder-vinden, aldus SNA.

Moengo werd in de nacht vanvrijdag op zaterdag opgeschrikt
door sabotage aan de electrici-teits- voorziening. Hierdoorstagneerde ook de toevoer vanwater. De actie wordt toege-schreven aan leden van hetJungleCommando.

De bedrijfs- activiteiten in debauxiet- onderneming zijn totnader order stopgezet. Werkne-
mers van Suralco zouden be-dreigd zijn met meer sabotage-
actiesals ze proberen decentrale
weer in werking te stellen.

GOLFOORLOG DOMINEERT BIJEENKOMST IN AMMAN
Damascus blokkeert terugkeerEgypte in Liga

Top: geen verzoening
tussen Syrië en Iraq

AMMAN — Berichten over een verzoening tussen Syrië en
Iraq op de Arabische topconferentie in Amman, zijn voorba-
rig. Ditheeft dewoordvoerdervan deSyrischepresident Hafez
Al- Assad vandaag verklaard. "Het is voorbarig om nu al te
spreken over resultaten", aldus Gibran Kourieh. "De
standpunten van beide leiders over de oorlog tussen Iraq en
Iran zijn tot nu toe nietgewijzigd". Ook tegenoverEgypte dat
weer toe wil treden tot deArabischeLiga neemt Syrië een on-
verzoenlijke houding in.

Maandagwerd uitAmman ge-
meld dat de Jordaanse koning
Husayner in wasgeslaagd deSy-
rische president en zijn Iraakse
ambtgenoot, Saddam Husayn,
met elkaar te verzoenen. Een
dergelijkresultaat zou de kan-
sen op een gemeenschappelijk
standpunt van de Arabische we-
reld over deoorlogtussen Iran en
Iraq aanzienlijk doen toenemen.
Geruchten over een verzoening
tussen de twee politieke
kemphanen staken de kop op
toen beidemannen elkaarop een
dinerdehand gavenen opschijn-
baar vriendschappelijke wijze
converseerden. Volgens een ge-
tuige waser echter slechts spra-
ke van "hoffelijkheid". Aan het
etentje gingeen lang gesprek tu-
sen Al- Assad, Husayn, de Jor-
daanse koning en vijf andere
Arabische staatshoofden vooraf.

PresidentReagan:
VS onder voorwaarden bereid
met Sandinisten te onderhandelen

WASHINGTON —De Ame-
rikaanse presidentRonaldReagan heeft verklaard dat
de Verenigde Staten bereid
zijn met de Sandinistische
regering in Nicaragua te on-
derhandelen. Voorwaarde
voor dergelijke gesprekken,
zo zeiReaganmaandag,isdatde Sandinisten "serieuze on-
derhandelingen" over een
staakt- het- vuren beginnen
met de anti- Sandinistische
opstandelingen, decontra's.

De Amerikaanse president
doeldedaarmee op de onderhan-delingen tussen Sandinisten en
contra's, die onder bemiddeling
van de Nicaraguaanse kardi-
naal Miguel Obando y Bravo
moeten plaatsvinden. Reagan
hieldmaandag een toespraak tij-
dens een lunch met ministers
van Buitenlandse zaken van La-
tijns Amerikaanse landen, diemomenteel in Washington zijn
voor de jaarlijkse vergadering
van de organisatie van Ameri-
kaanse staten (OAS).

De Amerikaanse president
maakte in zijn toespraak ook
duidelijk dat hij geen bilaterale
onderhandelingen met de rege-
ring in Managua wenst, maar
het de Sandinisten slechts in 're-
gionaalverband" wil spreken.
VolgensReagan iszijn minister
van Buitenlandse zaken George

Shultz bereid gezamenlijke ge-
sprekkentevoeren metdeminis-
ters van Buitenlandse zaken.

Minister Shultz heeft op zijn
beurt bilaterale onderhandelin-
genmet de Sandinistische rege-
ring niet geheel uitgesloten.
"Datzijn dingendie snelkunnen
gebeuren", aldus deAmerikaan-
se minister van Buitenlandse
zaken.

Vandaag zal de Nicaraguaan-
se president Daniel Ortega ar-
riveren in Washington, waar hij
woensdag de OAS zal toespre-
ken. Volgens Shultz is het voor
rechtstreekse gesprekken tus-
sen Washington en Managua
noodzakelijk dat de besprekin-
gen tussen de door de VS ge-
steunde contra's en de regering
in Managua op gang komen, en
dat in Nicaragua alle politieke
gevangenen vrijkomen en de
persvrijheid wordt uitgebreid.

MinisterShultz preesbij voor-
baat het "voortreffelijke werk"
van kardinaal Obando y Bravo— een streng criticus van het
Sandinistisch regime — indien
dezebereid is alsbemiddelaar op
te treden. Maar volgensdeAme-
rikaanse minister moet het ui-
teindelijke doel van de onder-
handelingen tussen Sandinisten
en contra's de "rechtstreekse"
deelname zijn van de opstande-
lingenaan hetpolitiekeprocesin
Nicaragua.

Boy Rozendal:
'D.P. deed
beroep op mij'

WILLEMSTAD — Minis-
ter van Financiën mr Leslie
Navarro heeft S.G.M. (Boy)
Rozendal tweemaalbenaderd
omterugtekeren alsactieflid
binnen de gelederen van de
Democratische Partij en in
het bijzonder voor de wijk
Santa Maria. Dat verklaart
Rozendal zelf in een persbe-
richt. Rozendal is minister-
president van deNederlandse
Antillen geweest. Hij heeft
ook verschillende minis-
tersposten bekleeden hij is in
Nederland gevolmachtigd
minister voor de N.A. ge-
weest. Rozendal werd even-
wel enkele jarengeleden als
lid van deD.P. geroyeerd.

In het persbericht meldt
Rozendal verder, dat hij be-
reid is zich in te zetten voor de
D.P. Hijheeft dat op 4 novem-
ber schriftelijkbevestigd aan
het partij-bestuur. Ook Pe-
trus van der Veen, voorzitter
van de D.P., heeft de terug-
keer van Rozendal toege-
juicht,zo schrijftRozendal.

Het DP-bestuur zal de te-
rugkeer van Rozendal offici-
eel per brief bevestigen.
Daarnaast zal de partij het
royement, dat in 1982 werd
uitgesproken, intrekken.

VolgensRozendal hebben
tal van partij-leden jarenlang
een beroep op hemgedaanom
weer actief deel te gaan uit-
maken van deD.P. Rozendal
benadrukt in zijn verklaring,
dat anderen hem hebben be-
naderden dat hij niet het ini-
tiatief heeft genomen om te-
rug te keren tot de partij,
waarvoor hij jarenlangkei-
hard heeft gewerkt.

Agustin Diaz:
'Boy is out'

WILLEMSTAD — "Boy is
out", zo luidt het commentaar
van Agustin Diaz, lijsttrekker
van de Democratische Partij op
het persbericht, dat vanmorgendoor ex-D.P.-er S.G.M. (Boy) Ro-zendal werdverspreiden waarinhij aankondigde, dat de partijhem had gevraagd terug tekeren.

"Rozendal heeft hiermee aan-
getoond, dathij zijn streken nog
steeds niet iskwijt geraakt", al-
duseen toaal verbolgen Diaz, die
zei namens het bestuur van de
D.P. te spreken. "Rozendal heeft
gezegd, dat onze partij hem een
brief heeft geschreven. Perti-
nent onwaar. Het is juistander-
som. Boy heeft laten weten, dat
hij departij weer wilde gaan hel-
pen. Dat mag, iedereenmag ons
helpen. Maar wij hebben onmid-
dellijk gezegd,dathij ons daneen
brief moest schrijven. En dat is
gebeurd. Dus hij heeft ons ge-
schreven", zo zei Diaz.

Het royement van Rozendal
wordt beslist niet ingetrokken,
aldusDiaz: "Hij is in 1982geroy-
eerd. Voor het eerst in de ge-
schiedenis werd iemand als lid
van onze partij geroyeerd. Hij is
namelijkweggegaan enhij heeft
toen zijn zetel meegenomen.
Vervolgens heeft hij een eigen
partij opgericht. Hij heeft zich
niet aan onze statuten gehouden
en ook niet aan ons huishoude-
lijkreglement".

Diaz verder: "Om het roye-
ment van een lid op te heffen,
daarvoor is een heel proces no-
dig. De wonden moeten helen,
want Rozendal heeft onze partij
enorme schade berokkend. Nu
hij zo reageert als in deze brief
van hem aan de pers, ishetnu al-
lemaal nogveel erger geworden.
Het getuigt van een verkeerde
mentaliteitbij dieman.We kun-
nen niet in goedvertrouwen met
hem samenwerken. Nogmaals:
"Boy is out

Belangstelling voorEEG

Braziliaans bedrijf
huurt kantoor in ITC
WILLEMSTAD—De direc-

tievan een Braziliaanse siga-
retten-fabriek heeft nu aleen
kantoor gereserveerd in het
International Trade Center
vanCuracao.Denaam van de
fabriek wildeeenwoordvoer-
dervan het ITC nog niet noe-
men. "De Brazilianen willen
het een en ander nog op een
'low level'houden", zo zei hy.

De Brazilianen zijn in ons ei-
land geïnteresseerd geraakt tij-
dens hetrecente bezoek van een
grote delegatie uit dat land aan
het ITC. Enkele weken terug is
de directeurvan defabriek, Ph.
van Harreveld, een Nederlander
die al zestien jaar in Brazilië
woont, voor een tweede maal op
Curasao geweest.

Toen hebben er spoed-
vergaderingen plaats gevonden
met ondermeer het ministerie
van Handel, Industrie en
Werkgelegenheiden met Curin-
de (Curasao Industrial and in-
ternational Trade Development
Co. N.V.). Daarbij werden voor-
namelijk de mogelijkheden be-
sprokenomvanuitCurasao siga-
retten teexporteren naar de Eu-
ropese Gemeenschap. De Brazi-
liaanse fabriek is namelijk 'een
grote jongen'met vijftienhon-
derd man personeel en een pro-
duktievantwintig miljoen siga-
retten per dag(ongeveereen mil-
joenpakjes). —Het is de vraag of het ooit zal
lukkenommetsigaretten deEu-
ropese Economische Ge-
meenschap te kunnen bin-
nendringen. "Sigaretten vor-
men een gevoeligprodukt. Er is
alzoveel handel in. Het zal moei-
lijkzijnomBrussel zover tekrij-
gen, datze daarzegen: gajegang.
Er moeten nog heel wat drem-
pels genomen worden", aldus
een ITC-woordvoerder.

Vermoedelijk zal een en ander
over twee tot drie maanden wor-
denbeslist. "Maar", zo voegde de
zegsman er aan toe, "dater grote

belangstelling voor het ITC en
voor Curacao bestaat, dat is een
feit. Daarop moeten we verder
metde meeste spoed inspelen".

Presentaties
in Brazilië

WILLEMSTAD — Volgende
week donderdag vertrekt een
'zware' Curacaose delegatie
naar Brazilië, waar in drie ste-
den het 'produkt Curagao' ver-
kocht zal worden aan potentiële
Braziliaanse industriëlen en
handelaren. Dereis zal ongeveer
een week duren.

De permanente vertegen-
woordiger in Brazilië van het
Curasaose International Trade
Center heeft de presentaties in
Brazilië voorbereid in samen-
werking met de federaties van
industriëlenin debetrokken ste-
den en met de betreffende ex-
port-organisaties. De volgende
steden zullen worden bezocht:
Rio deJaneiro,SaoPaolo enBlu-
menau, dat in het zuidelijk deel
van het land ligt en waareen gro-
teDuitse kolonieis gevestigd.

De Curasaose delegatie be-
staat uit: Cayoochi Romer van
Curinde, JackyVoges van CPA,Karel Aster van CPS, Lionel
Anthonyen DonWerdekkervandeKamer van Koophandel, RonGomez Casseres als vertegen-woordiger van de Curasaose fi-nanciële wereld, John van Dorp
van AnthonyVeder en JoséCijn-
tje als vertegenwoordiger vanNedLloyd. John Schoonen enHugo de France gaan namenshet ITC mee.

De presentaties in Braziliëzijn, volgens een woordvoerder
van hetITC,'grootsvan opzet. InBrazilië is veel belangstelling
gegroeidvoor Curasao, dat daar
gezienwordt als een goedemoge-
lijkheid voor penetratie van de
Europese markt.
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MENSEN

Bij deLeon Batterij fabriek werd
EVON MAXWELL gehuldigd
omdat zij 10 jaarin dienst was.
Zij werd toegesproken door di-
recteur Connor, terwijl assis-
tent- director Chemie Connor de
jubilaresse een geschenk aan-
bood.

*** * *
Negen miljoen buitenlanders
hebben de afgelopen zeven jaar
het nieuwe Joegoslavische BE-
DEVAARTS- OORDMedjugorje
bij de stad Mostar bezocht. Het
bedevaarts- oord ontstond toen
enkele boeren- kinderen ver-
klaarden gedurende zeven jaar
dagelijks Mariatehebben gezien
op dieplek. Binnenderooms- ka-
tholieke kerk is de verschijning
zeer omstreden.

*****Enkele taxichauffeurs die een
autokrakeropheterdaad betrap-
ten namen het recht in eigen
handen en gaven de 24- jarige
Hagenaar een aangepaste
STRAF. De man probeerde 's
morgensvroegeenauto optebre-
ken met een schaar. De chauf-
feurs grepen de Hagenaar vast,
terwijl een van hen de man met
deschaar vrywelkaalknipte. De
autokraker heeft daarvan geen
aangifte gedaan.

*****Jean Ernst (26) werd veroor-
deeld totvier jaar gevangenis-
straf. Op een warme zomerdag
liet zij haar drie-maanden oude
tweeling alleen achter in de wa-
gen terwijl zij boodschappen
ging doen. De kinderen overle-
den doordegrote HITTE in deaf-
geslotenauto.

*****

Kathleen Butler hield er een ze-
re keel aan over en Brian Voug-
las zwoer in twee maanden geen
telefoon meer aan te raken.
Maar de twee inwonersvan San
Francisco haddener danook net
een TELEFOON- GESPREK
van 72 uuropzitten. Zij voerden
hun 'langste gesprek' als recla-
me voor een nieuw telefoonsys-
teem voor bedrijven. Het tele-
foongesprek werd uitgezonden
door een tv- station. Butler (35)
en Vouglas (33) kletsten, speel-
den spelletjes, declameerden ge-
dichtenen zongen in hunpoging
detijd door tekomen. Hettwaat-
alkreeg 40 dollarper dag en een
bonusvan 50dollaralszij dedrie
dagenvol zouden maken.Regel-
matig deden zij andere kleding
aan en speelden zijverschillende
karakters in 'interviews' tijdens
het telefoongesprek. leder uur
hadden zij recht op 5 minuten
rust. Soms spaarden zij die vijf
minutenopom nadrieuurer een
kwartiertjetussenuitteknijpen.

Het is jammer dat niemand er
eerder op gekomen is want het
vuilnisprobleem is sinds kort
geen probleem meer. Zakenlie-
denmet een neus voor "business'
hebben een dccl van het VUIL
dateen zwerftocht door deVS en
de Golf van Mexico heeft ge-
maakt opgekocht. Leuk bijeen-
gevatenomgeven dooreen dikke
plastic laag is het vuilnis nu te
koop voor tien dollar.De oplage
is beperkt want, zo deelde een
woordvoerdervan deontwerpers
mcc,"deeitjesvan dekakkerlak-
ken beginnen al uit tekomen".

*** * *

Bedolven onder het geldraakte
de FBI in Miami. Tijdens een
huiszoeking vonden de re-
chercheurs schoenendozen vol
bankbiljetten. Waarschijnlijk is
het geld afkomstig van
drugshandel maar ten tijde van
de huiszoeking was er niemand
thuis en ook later kon niemand
gearresteerd worden. Intussen
zit depolitie metdie schoenendo-
zen vol geld. Een eerste ijverige
poging om het geld te tellen liep
al snel spaak toen de agenten

pijn in^iun duimenkregen. Het
bleek onbegonnen werk. Ook de
automatischebankbiljetten- tel-
lers die ingeschakeld werden
legden het loodje. Alleen de
WEEGSCHAAL hieldhetvol en
zo kon de FBI meedelen dat de
stapel $ 10,$ 20, $ 50 en $ 100
biljetten 400 pond weegt. Het
geldwordtbeschouwdals bewijs-
materiaal enzal aan de overheid
worden overgedragen. Inmid-
dels hebben banken hun mede-
werking toegezegd bij het tellen
van de stapels. Volgens een me-
dewerker van de Amerikaanse
bank wegen duizend biljetten
van welke nominalewaarde dan
ook 2.2 pond. Vierhonderd pond
$ 10 biljetten zou dan 1.818.181
dollarwaard zijnen vierhonderd
pond $ 100 biljetten 18.181.810
dollar.DeFßlinMiamibezit dus
eenbedrag ergensdaartussenin.
Politie- agenten in Tacoma,
Washington hebben een petitie
ondertekend waarin zij hun su-
perieuren vragen GEEN
DIENSTmeer tehoeven doenbij
heavy- metalconcerten. Detecti-
ve Bill Belante (een van de 150
ondertekenaars, verklaarde -na
eenconcertvan MotleyCure- dat
hij mensendrugszag gebruiken,
in het openbaar de liefde bedrij-
ven en dat -na een vechtpartij-
een jongenhetbloed van devloer
aflikte. "Je staat stomverbaasd
van water gebeurt",zeiBelante.

De pedagogische inzichten van
een onderwijzeresopdeHarvard
universiteit brachten onlangs
nogal wat beroering teweeg. De
lerares in creatieve vakken gaf
haarstudentenopdrachteen dag
meteen levendeKB? omte gaan,
het dier vervolgens naar het
slachthuistebrengen,hierteky-
ken hoe het dier gedood en
schoongemaaktwerdomhetver-
volgens mcc naar huis te nemen,
klaarte makenen opteeten. Van
debotten van dekip moest dan

een kunstwerk worden ge-
maakt. "Omdatzij dekip opheb-
ben, zal het dier een onderdeel
van hun lichaam uit gaan ma-
ken", aldusRitsuko Taho."Deze
ervaringzalhunfantasie enbeg-
rip vergroten", meende de do-
cent. Maar sommige dieren- be-
schermers vonden deze lesme-
thode wat te ver gaan. Drie van
de studenten weigerden dan ook
de opdracht tevervullen. "Als je
een dagzon kip in debuurt hebt
gehad, wordt het een huisdier.
En je huisdier laat jetoch ook
niet zomaar afmaken", zei Han-
nah Gittleman, een van de stu-
denten.Zij bracht dekip naar het
asiel.

In decategorieromans enverha-
len isKEES VAN KOOTEN de
populairste auteur in Neder-
land. Datblijkt uiteen wedstrijd
van de organisatie 'Collectieve
Propaganda van het Neder-
landse boek". Hetpubliek heeft
ruim een maand in boekhandel
en bibliotheek via deelnemers-
formulieren zijn meest geliefde
auteur kunnenkiezen. In totaal
zijn er 58.378 stemmen uitge-
bracht. Het publiek kon kiezen
uit elf gerenommeerde auteurs
en daarnaasteen vrijekeuze op-
geven. Kees van Kooten kwam
met veertien procent van de
stemmen als nummer een uit de
bus. Hij krijgt als beloning een
geldbedragvan 15.000guldenen
een bronzen sculptuur van Je-
roen Henneman. Tweede werd
Yvonne Keuls, derdeMaarten 't

Hart gevolgd doorA.C. Baantjer
en OlafJ. deLandell. Van de in
totaal 251 ingezonden auteurs
van eigenkeuze kreeg Haarry
Mulish de meeste stemmen.

"God ontferm uover haar, want
ik kan het niet". Met ditbriefje
opgespeld werd onlangs een
geestelijk gehandicapte tiener
achtergelaten op het VLIEG-
VELD van Springfield. Het
meisjewerd gevondenin eentoi-
letruimte. "Ze had een zuigfles
bij zich en als iemand probeert
dieaftenemen, gaat ze schreeu-
wen. Het lijkt net een baby", al-
dusdepolitie. "Eentriest geval".
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TomPoes en de Partenspeler door Manen Toonder

1516—HeerBommelwas intussen naarbinnen gedragen enop
een gemakkelijke stoel neergezet Joost snelde afen aan met
ijsblazen en hete kwast terwijl een inmiddels ontboden arts
met grote aandacht depols van depatiëntvoelde.

"Kom wat dichterbij, TornPoes", sprakheer Ollie met zwak-
ke stem. "De schurk, diehetop mijn leven heeftvoorzien, is in
zijn duivelseopzetgeslaagd. Ikvoel heteindenaderen.Laat de
notariskomenvoor mijn testament jongevriend.Want welis-
waarkrijgt die arme heerPartenspeler eenbehoorlijkvermo-
gen, maar jijbent nietverzorgd. Ikwil dus..."

"Ziezo!"riep op ditmoment degeneesheerkrachtig. "Het isin orde. Mooi zo!"

"Watis in orde?" vroeg heerBommel ongerust
"U!" legde de arts uit "Er isniets met uaan dehand. Zo ge-

zond alseen vis!Een beetje geschrokken,maar verder niets!"
"O!" zei heer Olliemat "Een beetje geschrokken, maar ver-

derniets. O!"

De bediende Joost stak zijn hoofd om de deur. "Excuseer,
heer Olivier!" zei hjj zacht "Daar is een bezoeker!"

"Ach, watbezoeker!"riep heerBommel ontstemd uit."Zie je
danniet datikdoodziek...eh...ziejeniet datikhevig geschrok-
ken ben? Ikkan niemand ontvangen!"

"Ik zalwel even gaankjjken", zei TornPoes.

Bod te laag

Dollarcrisis voorkomt
verkoop gouden munt

GENEVE — Een 12 kilo
zware massief gouden
munt die waarschijnlijk
's werelds grootste is,
kwam maandag in Geneve
onder dehamer, maartrok
geen hooggenoegbod.

Veilingmeester Geza von
Habsburg zei dat de krach
van vorige week op de aande-
lenmarkt een verklaringzou
kunnen zijn voor het feit dat
demunt, eenvan twee zeven-
tiende- eeuwse Islamitische
gouden munten die ter vei-
lingwerden aangeboden, niet
de minimum- prijs opbracht
die de eigenaar had be-
dongen.

Het laatstebodop de munt
was8 miljoendollar,maar dat
was ietsonder de prijs die de
eigenaar had vastgesteld.
Von Habsburg bood toen uit
naamvan deeigenaarachten
een half om aan het bieden
eeneinde te maken.

Er waren volgens de vei-
lingmeester aanvankelijk
twee serieuze gegadigden ge-
weest, maar na de "zwarte
maandag" op Wall Street

hadden zij zich niet meer la-
ten horen.

Voordetweedemunt—ge-
slagen voor Mogolkoningen
van India —met een gewicht
van 1.1kilo, werd 2.8 miljoen
dollar geboden, eveneens iets
onder debedongen prys. Von
Habsburgbood3miljoen,eve-
neens om aan het bieden een
einde te maken.

Volgens de veilingmeester
had deeigenaarvoorde grote-
re munt een privé- bodvan 10
miljoen dollar gehad, waarop
hij hadbesloten ter veiling te
gaan.

Een paar uur voor de vei-
ling had de Zwitserse rege-
ring eenverzoek van deIndis-
che ambassadeafgewezen om
deverkoop uit te stellen om-
datde muntenillegaal uitIn-
dia zouden zijn uitgevoerd.
VonHabsburgzei datdemun-
tenal meerdan50 jaarin Eu-
ropawaren. Indiawerdpas30
jaaronafhankelijk.

Onderhandelingen zijn
gaande over eventuele parti-
culiere aankoop van de
munten.

CURACAO
AGENDA
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 huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopendvan maandag
t/mvrijdag van 07.00-17.00 uur, zaterdag
degeheledaggesloten;na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen:zusterWever,
tel.: 87181, pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURASAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopendvan
maandagt/mvrijdagvan 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zuster Wever, tel.: 672754,
pageboy027-345.

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.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur;tJonderdagmiddagvan
07.15-10.30uur; alleen volgens afspraak.

GEZINSVERZORGING (KwkJo pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijden
van maandagt/mvrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Sta. Maria, Winston
Churchillweg, tel.: 80800.
Panda: Popular, hoek Madurostraat/Co-
lumbusstraat, tel.: 611269.

*****
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 donderdagavondom
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

CENTRO PRO ARTE: 20.30 uur optreden
van danseresLeela Samson.
REGISTERTEAM NASHKO: 20.00 uur le-
zing(titel: «Demoelijkheden van een regis-
terGGZ»; spr.: mevr. dr.G.H.M.M. tenHom)
-aulaUNA.

TIENDA Dl LEY(spreekuur): op dinsdag
van 18.00-20.00 uur op Martinus Ba-
sisschool, Brionplein.

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

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Jaws, the Revenge (’.5,-
P-P-).

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00 MTVMusical; 18.00Obra di man
kv Loupe; 18 30 Contact Magazine;
18.45 fnforme deportivo kv Hector Ro-
sario; 19.00Kushina diorokv Saida Her-
nandez; 19.15Showbizz; 19.30Sledge
Hammer; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Enkuentro ku Paul deWindt; 21.30Re-
vista Deportivo ku Gonzaio Cuales;
22.00 Wega di Number; 22.10 Crime
story; 23.00 Sluiting.

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30Kwes kv Tante
Irma; 18.15 New wilderness; 18.45 In-
forme deportivo kv Hector Rosario;
19.00Planeta 3; 20.00Notisiero Tele-8;
21.00 Falcon Crest; 22.00 Wega di
Number; 22.10 «60» Minutes; 23.00
Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

HENRY ® By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

BONER'S ARK ® By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess
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GEZAGHEBBER: 'NATIONAAL FEEST'

Carnaval 1988krijgt
nieuwe organisatie

WILLEMSTAD — Het Bestuurscollege van Curacao heeft
besloten het organisatie-comite van hetcarnaval voor 1988
Keen subsidiemeerteverlenen.Hetcomité isernamelijknietin
geslaagd eenfinanciëleverantwoordingafte leggenvan deuit-
gaven tijdensdejaren 1984totenmet1987.Het tekortover 1987
wordt geschatopongeveer 450.000 gulden, aldus gedeputeer-
de van Toerisme Reintje Martina gistermiddag tijdens een
Persconferentie, waarbij ook gezaghebber Ronnie Casseres
en gedeputeerde Angel Salsbach van Onderwijs en Cultuur
aanwezig waren.

Hetcomité ontvingvoor deor-
ganisatievan het carnaval dit
Jaar 250.000 gulden. De jaren
daarvoor ging er ongeveer
300.000 guldennaar hetcomité.
En over al die jarenwerd geen
Verantwoording afgelegd, waar
net ging om het uitgaven-
Patroon. Dit jaarzou het comité

op devolgende data op de prop-
pen komen met een financiële
verantwoording over 1987:1 ju-
li;31 juli;30 oktoberen 3 novem-
ber. Woensdag hakte het BC de
knoop door: een andere opzet,
omdat niet van andere stichtin-
gen geëistkan worden datzij wel
tijdig met een financiële ver-
antwoordingkomen en het car-

navalscomite niet
Tochblijft het comité bestaan.

Omdat overheid grote waarde-
ring heeft voor al het werk, dat
door deleden isverzet. HetBC is
beslist niet ontevreden over de
wijze waarop hetcarnaval totnu
toe is georganiseerd. Integen-
deel, hetcomitéheeftertoebijge-
dragen, dat het carnaval mo-
menteel zon belangrijke plaats
inneemt, zowel sociaal, econo-
misch als op cultureel gebied. Zo
zei gezaghebberCasseres.

CONTROLE
Van overheidswege zullen

enige personen worden toege-
voegd aan deorganisatie, om zo-
doendeeen beterecontroleophet
uitgaven-pakket mogelijk te
maken. Hoe een en ander in el-
kaarzal worden gezet, is nogniet
bekend: "De detailszijnnog niet
besproken", aldus de gezagheb-
ber, dieverderzei: "Hetcarnaval
moet blijven doorgaan. En als
het even kan op een nog hoger
peil dan voorheen. We blijven
het beschouwen als een natio-
naalfeest. Wehebbendan ook de
politie-autoriteiten gevraagd

om depersonen, die het carnaval
organiseren in alle opzichtenbij
te staan".

Hetaccountants-bureau heeft
tot nog toe geen enkele uitgave
kunnen controleren: "Dat be-
schikte doodeenvoudig over te
weiniggegevens enkon dusniets
doen", aldus Casseres. Waarom
er niet eerder is ingegrepen?
Casseres: "Omdat hetfeest goed
georganiseerd was. We hebben
altijd vertrouwen gehad in de
mensen en datvertrouwen heb-
benwe nog steeds".

Toch wordt er al aan gedacht
om in de toekomst tekomen tot
een meerprofessioneleopzetvan
het carnavalmet een permanen-
te bezetting van een carnavals-
organisatie. Ook daarover die-
nen eerst nog besprekingen te
worden gevoerd.

Hetcomité heeft, volgens Cas-
seres, de beslissing van het BC
aanvaard: "Het comité kon ook
niet anders, want ons besluit
stondvast. We hebbenvoldoende
geduld getoond. Maar waar het
gaat om het verlenen van subsi-
dies maken we geen uitzonde-
ringen".

Curaçao krijgt zo een slechte naam

Gedeputeerde Toerisme vindt
houding Horecaf niet volwassen

WILLEMSTAD — Gede-
puteerde Reintje Martina
vanToerisme,betreurt het
ten zeerste dat de Horecaf
van mening is dat stakin-
gen en andere acties de
beste methoden zijn om de
Problemen in hetCaribbe-
an Hotel aan te pakken. De
gedeputeerde benadrukte
dat de handelwijze van de
nieuwe eigenaar van het
hotel af en toe te wensen
°verliet, maar datkan aan
tafel worden uitgepraat,
aldus Martina.

Juist in de huidige econo-
misch moeilijke tijden wordt
van alle instanties een "vol-
gassen" houding gevraagd
°m deproblemen op te lossen.
Men schieter niets mee opom
Ui het wilde weg te gaan sta-
ken of een grote mond op te

Integendeel, Martina
vreest dat dit voor de ont-
wikkeling van het toerisme
zeer negatieve gevolgen kan
hebben.

De houding van de Horecaf
?al ook in het buitenland be-
kend wordenen indien Cura-
sao voornemens is de andere
hotels ook te verkopen, kan

dit de investeerders afschrik-
ken, zovreest Martina. De ge-
deputeerde erkende dat niet
allesvaneen leiendakje is ge-
gaan bij de verkoop van het
Caribbean Hotel. "Het isvoor
deoverheid ookdeeerste keer
dateen hotelverkocht wordt.
Menkan dan nietverwachten
datalles meteen goed gaat."

De verkoop- commissie
heeft de procedure inmiddels
geëvalueerd en daar is een
rapport uitvoortgevloeid. Be-
paalde "fouten" zullen geen
tweede keer gemaakt wor-
den, aldus Martina. Op de
vraag ofhij voornemens is de
Horecaf aan tafel uit te nodi-
gen om hun houding te be-
spreken, antwoordde Marti-
na datvia deHoldingCompa-
nyaleen mechanismebestaat
waardoor regelmatig contact
wordt onderhouden met de
bond. Martinasprakin ditka-
derdehoop uitdat deHorecaf
zich bij de verkoop van de
andere hotels, een andere
houding zal aanmatigen.Dat
is noodzakelijk voor de ont-
wikkeling van het toerisme,
aldus Martina.

Project-ontwikkelaar van
Salina Harbour View Estate:
'Verkavelingsprocedure

sneller'
. — Gister-middag is het verkavelings-ran SalinaHarbour ViewEs-
\a*e in gebruik genomen en
veeft de eerste steenlegging
jj?11 de eerste woning
£ aatBgevonden. Het is een
t °ject van het projec-
h^twikkelings- team Eric
jjOtmgooren Steve Boom.
ket geheel omvat 170 bouw-sels. SalinaHarbour View
uBtate ligt vlak achter de Dr.
j^lwegop een schuin aflo-
k&de hoogvlakte die in oos-
k llJke richting by de Sorsa-
V Weg/Druifweg uitkomt.
*&afditprojectkijktmenuit

yver het hele havengebied,
„^af de hoogste delen kan

6n tevens dezee zienen gro-
Jtedeeltenvan Curacao.

ftleïï de eerste fase klaar is en
het bouwen vanwoonhuizen

vo
n *orden begonnen, zal er

a^al aandacht worden ge-
om dekopers tehelpen

derealisatie van hun eigen
*wf e ProJoo*" ontwikkelaars
p, 'en ook in dit verkavelings-

-1 Salina HarbouwView Esta-ebouw verzorgenvan huizen.

EERSTESTEEN
{jc j lsteren werden de wegen of-
t ccl opengesteld doorgedepu-
sal ikde van DOW- Angel
g/foach. Raymond Bentoera,
5JJePuteerde van D.R.O.V.
ij. eg letterlijk een steentje bij
Ie»r eerstefeestelijke steen te«genvoor het eerste woonhuis

e project- ontwikkelaars wij-
do °P hetgrotebelangvan gron-

op het eiland om
<Jitec°nomie te stimuleren. Om
Bev* *®realiseren zullen on-qjeer 400.000 manuren nodig
WY y wijzen erop, dat dezoge-

<*n verkavelings- procedure,

die alleen op Curasao van toe-
passing is, verkort dient te wor-
dentotmaximaal driemaanden,
indien men investeerders geïn-
teresseerd wenst tehouden. Mo-
menteel is deze procedure niet
wettelijk tijdgebonden en op dit
plan bijvoorbeeld heeft de goed-
keurings-procédévanhetverka-
velings- plan vijftien maanden
in beslag genomen.

KOSTEN
Ten tweede vragen de ontwik-

kelaars de aandachtvan deover-
heidvoor de hogekadastrale kos-
ten, diegemoeidzijnbijdemetin-
gen van grote stukken woeste
grond. In de huidige wetgeving
wordt dezelfde kostenformule
per vierkante meter gehanteerd
voor grote terreinen woeste
grond als voor kleineontwikkel-
debouwkavels. De consequentie
hiervan houdt in, dat de
meetbriefkosten van een grote
plantage oplopen tot 17 miljoen
Antilliaanse courant. Deze kos-
ten staan in geen verhoudingtot
dewerkelijke offers.

De ontwikkelaars hebben het
volste vertrouwen dat de over-
heid in haarbeleid opkorte ter-
mijn de nodige aandacht zal be-
steden aan deoplossingvan deze
problematiek. Derhalve zijnzij
momenteel bezig met het verka-
velings- project te Casa Grandi,
hetgeen wat uitzicht, gevari-
eerdheid en woongenot evenveel
te bieden heeft als SalinaHar-
bour ViewEstate. Dit project zal
tegen het einde van dit jaar ge-
heel bouwrijp worden opgele-
verd. Ook is men nu bezig met
het opstarten van een nieuw
groot verkavelingsplan op plan-
tage Blaauw. Gezien decentrale
ligging en de rustige landelijke
omgevingzijn deverwachtingen
hieroverpositief.

STEMADVIES
VolgensPapa Leitovan deHo-recaf, ligt de oorzaakvan depro-

blemen voor een deel bij het feit
dat deze vakbond geen stemad-
vies heeft gegeven bij de laatste
verkiezingen. Daarom wil deregering geen medewerking ge-
venaan devakbond, zobracht hij
naar voren. Dat het toerisme
slecht gaat kan niet de Horecaf
verweten worden, aldus Leito,
dat komt door eengebrekkig be-
leidvande overheid. Dat alletoe-
risten naar de andere eilanden
gaan, ligt ook niet aan de vak-
bond of haar leden, maar de
schuld daarvan ligt eveneens bij
deoverheid.

De autoriteitenen instanties
die de laatste weken hebben uit-
gehaald naar deHorecaf, zouden
dehand in eigenboezem moeten
steken, zo meent de Horecaf, en
eens moeten kijken wat zij zelf
fout hebben gedaan. Het is naar
mening van de vakbond niet te-
recht om alle schuld op de Hore-
caf af te schuiven en de bond te
betichten van terroristisch ge-

Diefstal
WILLEMSTAD - Door het

forceren van een raam van een
woning,kwamen dievenhethuis
binnen. Zij verlieten dewoning
met een grote hoeveelheid gou-
den sieraden.

drag omdat het management
van het Caribbean Hotel zelf
heel wat steken heeft laten
vallen.

SMOESJE
Dat het personeel ontslagen

werdomdat zij blijkgavenniette
willen werken, noemde de Hore-
cafeen "goedkoop smoesje". Het
ligt er duimendik bovenop dat
getracht wordt de vakbond uit
het hotel weg te werken: zeven
ontslagen werknemers waren
gedelegeerden van de Horecaf.
Dat er twee gedelegeerden in
dienst zijn gebleven is alleen te
dankenaan hun directechefs die
er voor gepleithebben debetrok-
kenen in diensttehoudenomdat
zij zeer goedfunctioneren, aldus
Leito gistermiddag.

Ondertussen probeert het
nieuwemanagement de werkne-
mers onder te brengen in een
"werknemers -stichting" diedan
door het managementbeinvloed
kan worden.Als bewijs hiervan,
lietLeito eenrondschrijven zien,
dat aan alle werknemers werd
gestuurd en waarin zij werden
opgeroepen vertegenwoordigers
van alleafdelingen tebenoemen
om eendergelijke organisatieop
terichten.

De Horecaf heeft nooit afge
sproken dat zij de eerste zes
maandenvan het nieuwemana-
gement het personeel niet zou
vertegenwoordigen, zo bena-
drukteLeito. Er is alleen een af-
spraak gemaakt over de collec-
tieve arbeids overeenkomst die
pas maart volgend jaarbespro-
ken zal gaan worden. De vak-
bondbehoudt zichhetrecht voor,
om ook nu al namens het perso-
neelop te treden.

SCHOFTEN
De leden van het nieuwe ma-

nagement werden doorLeito be-
titeld als"schoften" die bijvoor-
beeld een gerechtelijk vonnis
naast zich neer leggen en links
en rechts mensen zondergeldige
reden ontslaan.

Dat de vakbond tot een "vak-
bonds- actie" overging vorige
week terwijl er een gesprek met
deCIG en ministerLourens gep-
land was voor de vorige dag,
vloeide volgens Leito voort uit
het bericht van één van de
werknemersvan hethotel, dater
vijftig werknemers op de nomi-
natie stonden om ontslagen te
worden. Toen datbericht de Ho-
recaf bereikte, werd de "strate-
gie" gewijzigd en vertrok het be-
stuur naar het Caribbean Hotel
voor een gesprek met het mana-
gement.Dat liepenigszins uit de
hand maar volgens Leito waren
het niet de leden van devakbond
die in de keuken met de
vechtpartij begonnen.

Het verwijt vanministerLou-
rens aan de Horecafdatzij de le-
den in gevaar brengen door tij-
denseen proeftijd acties te orga-
niseren, werd door Leito ont-
kend. Alle leden zijn er volgens
hem van op dehoogte dat zij tij-
dens deproeftijd voor het minste
of geringste ontslagen kunnen

worden. Bovendien worden alle
actiesgeorganiseerd in opdracht
van, ofmet toestemming van de
leden, aldusLeito.

Nieuwe eigenaren Caribbean zijn "schoften"
Horecaf schuift schuld
op andere instanties af
WILLEMSTAD — De

functionarissen van hetnieu-
we management zijn "schof-
ten"enministerWinstonLou-
rens "liegt", daarkwam de
boodschap van de vakbond
Horecafdiegistermiddag een
persconferentie belegde, op
neer. Secretaris Papa Leito
die voornamelijk het woord
voerde, gaf de schuld van de
problemen bij het Caribbean
Hotel aan de nieuwe eige-
naar, de regering, de ver-
koopcommissie en andere in-
stantiesmaar verklaarde dat
de Horecaf geen blaam treft.
Dat er een "vakbonds- actie"
is geweest vorige week don-
derdag, was om het manage-
mentde onvrede en demacht
van debond te tonen.De actie
heeftvolgens deHorecafhaar
vruchten inmiddels al afge-
worpen: de plannen van het
nieuwe management om nog
vijftig andere werknemers te
ontslaan, werden door deze
actiegetorpodeerd.De Hore-
caf zegt over een lijst te be-
schikken met alle namen van
werknemers diedeCIG wilde
ontslaan.

Nadat het nieuwe manage-
ment van het Caribbean Hotel
vorige weekeenpersconferentie
belegde en ook de minister van
Arbeid en Sociale Zaken pu-
bliekelijk zijn mening gaf over
het gebeurenin het hotel, achtte
de Horecaf het nodig ook uitge-
breid haar visie op het gebeuren
te geven. Dat gebeurde in ge-
zelschap van alle "slachtoffers"
van hetnieuwe management: de
ontslagen personeelsleden.

VERGADERING
Vanmorgen om half tien zijn

de partijen aan tafel gaan zitten
in gezelschap van minister Lou-
rens van Arbeid en Sociale Za-
ken. De Horecaf bevestigde
g'stèren naar de vergadering te
zullen gaanom achteraf niethet
verwijt te horen dat ze niet be-
reid zijn te onderhandelen.Wat
er exact besproken zal worden,
kon Leito niet zeggen. De vak-
bond was welvanplan om diver-
sevan haar grieven ter discussie
te stellen.

Arubaanse vlagoor Brakkeput
Warren Kremer gaat reclame
voor Curasao verzorgen

WILLEMSTAD—HetAme-
rikaanse reclame- bureau
Warren Kremer is vrijwel
unaniem (op één stem na) ge-
kozen tot officiële vertegen-
woordigervoor deCuracaose
reclame gedurende het ko-
mende jaarin de Verenigde
Staten en Canada. Na een
voorselectie, werdenonlangs
drie bureaus uitgenodigd op
Curacao om hier een presen-
tatie te geven van hetgeen zij
ingedachtenhebben voor een
reclame- campagne voor dit
eiland. Vrijwel alle aanwezi-
genbleken demeestevertrou-
wen te hebbeninWarrenKre-
mer dieblijkgafvan demees-
te creativiteit.

Dat verklaarde gedeputeerde
Reintje Martinadesgevraagd te-
genover de Amigoe. Momenteel
is er een reclame- bureau belast
met de campagne, maar dat
contract loopt eind van dit jaar
af. De opdracht aan dereclame-
bureaus was een campagne te
formuleren binnen het budget
van 1 miljoen dollar datvoor re-
clame- doeleinden in Noord
Amerika is uitgetrokken.

Warren Kremer bleek de
meestcreatievecampagne opge-
zet te hebben en met dit bedrijf
worden momenteel onderhande-
lingen gevoerd voor een defini-
tief contract, hetgeen voor het
bureau eenopdracht isvan 1 mil-
joendollar.De drie bureaus ga-
ven op Curasao een presentatie
van hunkunnenwaarvoor diver-
se instanties uit de toeristische
sector waren uitgenodigd. Alle

aanwezigen werden gevraagd
hun meningover depresentaties
oppapier te zetten en een keuze
te maken. Slechts één persoon
koos voor een anderbureau dan
Warren Kremer, aldus gedepu-
teerde Martina.

Het reclame- bureau zal ad-
vertenties in dagbladen gaan
verzorgen,zowel in deVerenigde
Staten als Canada. Daarnaast
zullen radio- en televisie- spots
gemaakt worden en zullen arti-
kelen verzorgd wordenvoor spe-
cifieke reis- bladenzowel oppro-
fessioneel niveau als in de bla-
den die voor consumenten be-
stemd zijn.

WILLEMSTAD -Een verte-
genwoordiging van depas opge-
richte serviceclub «RotaractClub
ofCuracao» heeft onlangs een be-
leefdheids- bezoek afgelegd aan
minister-president ir. DonMar-
tina en minister van Financiën,
mr. Leslie Navarro. Rotaract is
aangesloten bij het netwerk van
serviceclubsvanRotary Interna-
tional. Op 14 novemberzalRota-
ract een seminar over de
«offshore» organiseren.Foto: het
moment waarop ing. John
Loefstop, vice-voorzitter van Ro-
taract, een folder met
achtergrond- gegevens overhan-
digt aan premier Don Martina.
Bij deze gelegenheid waren ook
aanwezig mr. Gwendell Martis,
penningmeester van het comité,
en Alfred Palm, voorzitter van
Rotaract.

Sieraden
gestolen

WILLEMSTAD — De bewo-
nersvan een huis in dePenstraat
kregen ongewenst bezoek. De
dieven gingen er vandoor met
300 dollar, een radio- cassette-
recorder en vier gouden kettin-
gen die een waarde hebben van
bijna 3000 gulden. Derecherche
heeft de zaak in onderzoek.

|curapao
CARACASBAAIWEG27-TEL.:615940
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Hoofdofficier van Justitie
Er moet 'alles' aan gedaan
worden om Heijn op te sporen

HAARLEM —Het justitiële
onderzoek in de ontvoe-
ringszaak Gerrit Jan Heijn
moet "in zijn volle omvang"
doorgaan"tot er opzyn minst
duidelijkheid is over de toe-
stand"van deAhold-topman.
De Haarlemse hoofdofficier

van Justitiemr.H.Remmerts
de Vries verklaarde dit van-
daag.

Hetbeleidsteamvan politie en
justitie in Haarlem omvat nog
altijd 60 tot 70 personen. Daar-
naast wordt geregeld bijstand
verleend door politiekorpsen in
deomgeving. Remmert de Vries
meent,dathier geenwijziging in
moetkomen, ook albetekent dit
dat andere onderzoeken in het
gedrangkomen. De hoofdofficier
vindt dat er "alles" aan gedaan
moet wordenom Heijnop te spo-
ren. Hijrekent nogopeen "goede
afloop" en verwacht zelfs, dat de
zaak "binnenkort" tot een "soort
ontknoping" zal leiden.

Remmerts DeVries: "Ik vertel
daarniets nieuwsmee. Dat valt
ook op te maken uit de
boodschappen in dekranten".
Hij denkt dat de zaak binnen
twee weken ("laten we zeggen:
voorheteindevan demaand") af-
loopt. De hoofdofficier is niet
bang, dat hij met een uitspraak
alsdeze,dieafloopweerindeweg
staat: "Ik neem aan dat de ont-
voerders dat ook willen". De
Haarlemse hoofdofficier is in de
zaak Heijn de hoogste opspo-
rings- autoriteit. De procureur-
generaal in Amsterdam "ziet
toe". Daarnaast wordt ook mi-
nisterKorthals Altesvan Justi-
tie op dehoogtegehouden.De be-
windsman bracht al een enkel
bezoek aan het beleidscentrum
in Haarlem en wordt "op zijn
minst ingelicht" als er in dezaak
belangrijke besluitenvallen.

De ontvoeringszaak duurt
ruim twee maanden (63 dagen)
en gaatwoensdag detiende week
in. Onduidelijkisofer ontwikke-
lingenzijn. De familie Heijn, het
Ahold-Concern en depolitie hul-
len zich reeds anderhalve week

in volstrekt stilzwijgen. Meer
danooitwordt verwezen naar de
al na een week door de familie
Heijnverlangde informatiestop.

Het is daarom niet bekend of
de ontvoerders van zich hebben
laten horen sedert de laatste
boodschap van "Johan"aan"Ma-
ria", die in een aantal kranten
van 30 oktoberverscheen. Ahold
gaf bij het verschijnen van die
advertentie voor het eerst toe,
dat deze en eerdere annonces in
deze "serie" van haar danweide
familie afkomstig zijn.

In die laatste (bekende)
boodschap verlangt de familie
Heijn een levensteken in de
vorm van een kleurenfoto van
Heijn met eenrecente krant in
zijn hand. Een week daarvoor
werd aan de ontvoerders ge-
vraagd: "Hoe heette de zwarte
kruier op Sint Maarten?". Het
antwoord op die vraag was
kennelijk onbevredigend, getui-
gedeadvertentieeen week later.

Dat strikterde hand wordt ge-
houden aan de informatiestop,
blijktonder meer uithet feit, dat
zelfs geen antwoord meer wordt
gegeven op "simpele" vragen be-
treffende bijvoorbeeld de grootte
van hetpolitieteam ofhet aantal
tips. Als een en ander al zou wij-
zen op (kritieke) ontwikkelin-
gen, danwordtook daaropsteev-
ast door de betrokkenen niet in-
gegaan.

Ahold-voorzitterAlbert Heijn
vertoonde zich de afgelopen we-
ken weer wat meer in het open-
baar, maar hij zegde afgelopen
vrijdag plotseling een "spreek-
beurt" inHengelo af. Ookdaarop
werd niet gereageerd. Aangeno-
men wordt nogaltijd dathet los-
geld zou moeten bestaanuit geld
en diamanten.Ofer al losgeld is
overgedragenis niet bekend.

Reinigingsdienst
haalt veel
autowrakken op

ORANJESTAD—DeReini-
gingsdienst heeft in de perio-
de maart / oktober dit jaar
2340 autowrakken opgehaald
enbij devuilnis-stortplaats te
Parkietenbos gedeponeerd.

Deze actie zal in deresterende
maanden van dit jaar worden
voortgezet. Eigenaren van au-
towrakken, die nog niet zijn ver-
wijerd en dit alsnog willen laten
doen, kunnen hierover contact
opnemen met de Reini-
gingsdienst in San Nicolas (tel.:
45080/46152) en in Oranjestad
(24700).

Zwemtocht
Aruba Dolphins

ORANJESTAD—De jaarlijk-
se 1- en 2km zwemtochten van
zwemvereniging Aruba
Dolphins wordt op 29 november
in het Savaneta- lagoen gehou-
den. Op deze dag zullen tevens
windsurf- wedstrijden
plaatsvinden. Voor de inwendi-
ge mens wordt op deze dag goed
gezorgd: een grote variatie zal
verkrijgbaar zijn.

Buitenlandse geestelijken en missieraad
Braziliaanse veiligheidsraad wil
dat regering rk kerk hard aanpakt

SAOPAULO — In Brazilië
is eenrapport bekend gewor-
den, waarin de veilig-
heidsraad van het land de
regering adviseert harde
maatregelen te nemen tegen
deRooms-Katholieke kerk, in
het bijzonder de Missieraad
voor de indianen en de bui-
tenlandse geestelijken. Zij
worden er in hetrapport van
beschuldigd sociale proble-
men te veroorzaken, het ge-
bruik van geweld teprediken
en de soevereiniteit van het
land te bedreigen.

Het document is door de alge-
meensecretarisvan denationale
veiligheidsraad, generaal Ru-
bens Bayma Denys, gestuurd
naar een parlementaire onder-
zoeks- commissie, die een ver-
meende internationale sa-
menzwering onderzoekt, waar-
bij de Missieraad betrokken zou
zijn. Mijnbouw- ondernemingen
hebbenmet steunvan deconser-
vatieve Braziliaanse pers be-
schuldigingen geuit tegen de
raad naeen campagnevan deRK
kerk tegen de ontginning india-
nengebieden in hetAmazonege-
bied.

Hetdocumentnoemt 118bui-
tenlandse geestelijken, onder
wie bisschop Pedro Casaldaliga,
een van dewoordvoerders van de
progressieve vleugel van de
kerk, "die de vreemdelingenwet
eenenden". Aanbevolen wordt
een gerechtelijke procedure te
beginnen tegen de geestelijken,
die"misdaden bedrijven". Daar-
onderwordt verstaan belediging
van de autoriteiten, het aanzet-
ten van landloze boeren tot
grondbezettingen en indianen

tot ontvoeringen en het stimule-
ren van arbeiders totpassiefver-
zet ofopenlijkerebellie.

UITZETTEN
Een aantalbuitenlandse gees-

telijken moetbovendien het land
worden uitgezet omdat ze in-
breuk hebben gemaakt op "de
nationale veiligheid, de politie-
ke en socialeorde en deopenbare
rust", zo meent de veilig-
heidsraad. De veiligheidsraad
wijst er in het document op dat
bijna dertig procent van de 400
(hulp) bisschoppen in Brazilië
uit het buitenland afkomstig is
en datvan de53.000 geestelijken
in hethele land slechtsongeveer
zestig procent Braziliaan is. Tot
de buitenlandse geestelijken
behoren enkele honderden Ne-
derlanders.

Ook wordt ingegaan op de fi-
nanciëlesteun die deBraziliaan-
sekerk uithetbuitenlandkrijgt.
De veiligheidsraad spreekt haar
"verontrusting" uit over het
optreden van "de progressieve
minderheid" van de kerk, ge-
steund door een goede "infra-
structuur" van ruim 2500 scho-
len, ruim 1300 ziekenhuizen en
medische posten, tientallen
kranten en radiostations en
150.000basis- gemeenschappen.

REVOLUTIONAIR
Volgens de veiligheidsraad

heeft de "vooruitstrevende min-
derheid"van de geestelijken "al-
le leidende posities binnen de
bisschoppen- conferentie bezet".
Daardoor vaart de conferentie
een "sociaal-politieke ofzelfsre-
volutionairekoers". Daarbij ma-
ken debisschoppen handig ge-

bruik van de "religieuze gevoe-
ligheid"van de Brazilianen.

De regering wordt aangera-
den haar sociaal- economische
programma's uit te breiden "als
efficient middelom desteunpun-
tenvan dekerkelijkecampagnes
weg te nemen". Ook zou een in-
ter- departementale werkgroep
moeten worden ingesteld diesa-
men met leden van de veilig-
heidsdienst in het geheim "het
probleem van de kerkelijke in-
menging in staatszaken" onder-
zoekt.

Andere aanbevelingenvan de
veiligheidsraad aan deregering
zijn: het stimuleren van de dia-
loog met de "traditionele" kerk
verzet tegen acties van de voor-
uitstrevende geestelijken. Van
kerkelijke zijde heeft men laten
weten paste zullenreageren na-
dathet documentuitvoerig is be-
studeerd.

Women's club
walk-a-thon

ORANJESTAD—Women's
Club ofAruba (WCA) organi-
seert opzondag 15november
een walk-a-thon, als haar
eerste fundraising activiteit
van ditjaar.

Deze 10-km wandelmars be-
gint om zeven uur 's morgensbij
de Bucuti Yachtclub, waar ook
definish zal zijn. Na afloop kun-
nen de deelnemers tegen eenre-
delijke prijs een ontbijt krijgen.
De opbrengst van de wandel-
mars gaat naar de liefdadig-
heids- instellingen. Vorig jaar
ontvingen zij een bedrag van
’.10.000,-van de WCA.

Inschrijfformulieren zijn ver-
krijgbaar bij Antraco Aruba in
Oranjestad enBata inSan Nico-
las alsmede bij WCA- voorzitter
JoyCarson (tel.: 25592) en ande-
re bestuursleden.

Zakenvaria
VANDE HAND van defilmpro-
ducentRené vanNie isnietalleen
de video «Aruba, paradise in the
Caribbean». Hij heeft ook een
goed verzorgd boekje uitgegeven,
met als titel «The heart of San
Nicolas». Het is een fotoboekje
over de mensen in San Nicolas.
De uitgave werd mogelijk ge-
maaktdoor de medewerking van
de Sticusa. Wim Wal verzorgde
deomslag(ziefoto), de litho'szijn
van GerlingsAalsmeer by,en het
zetwerk van Euroset te Amster-
dam.Het boekje werdgedruktbij
hetLimburgs Dagblad in Heer-
len. Vierduizendexemplarenvan
ditboekjezijnaangebodenaan de
YMCA. ledere cent van de
opbrengstkomt het YMCA - werk
tengoede dankzijSticusa enRe-
né van Nie.

Verkiezingen Suriname
Zetels in probleemgebieden
voor kandidaten van leger

PARAMARIBO — Het ziet
ernaar uitdat detienzetels in
de Nationale Assemblee, die
bestemd zijn voor afgevaar-
digden uit de zogenoemde
probleem- gebieden, vrijwel
zeker alle naar vertegen-
woordigers van de Nationale
Democratische Partij zullen
gaan. Deze partij wordt be-
schouwd als depolitieke arm
van hetSurinaamse leger.Le-
gerleiderDesiBouterse isvan
mening dat de campagne
voor de verkiezingen steeds
meer wordt gekenmerkt door
geweld en vandalisme.

De NDP heeft in Marowijne,
Brokopondo en Sipaliwini kan-
didaten gesteld voor de verkie-
zingen van 25 november. De
Pendawalima is van de overige
partijen de enige die een kandi-
daten- lijst indiende in Marowij-
ne. Volgens politieke waarne-
mers in Paramaribo zal de NDP
bij de strijd om de drie As-
semblee- zetels in dit district
echter weinigofnietste duchten
hebbenvan dePendawalima.

De andere partijen hebben
geenkandidaten- lijsten gepre-
senteerd in de probleemgebie-
den.Zijvinden datdesituatie het
niet toestaat hier verkiezingen
te houden.

HetFront voor Democratie en
Ontwikkeling, debundelingvan
de "oude" politieke partijen
VHP, NPS en KTBI zal hetvol-
gens waarnemers moeilijk krij-
genbij het verwerven van de ge-
wilde tweederde- meerderheid
in de Nationale Assemblee. Van
de41 zetels uit de 7 kiesdistric-
ten,waar hetFrontwelkandida-
ten stelde, zal heter nu 34 moe-
ten halen. In de strijd om de ze-
tels heeft het Front de NDP,
SOA, Palu, Pendawalima en
PPRS als mededingers.

Bouterse voerde maandag
overlegmet devoorzitter van de
politieke partijen dieaan dever-
kiezingen deelnemen. Onder-
werpvan gesprekwas hettoene-
mende geweld en vandalisme.

Hijvroeg depoliticier voor tezor-
gendathun aanhangers zich be-
ter gedragen. "We kunnen een
plezierige verkiezings- campag-
nebeleven indienkalmteen ver-
draagzaamheid het winnen van
molest, vandalisme, intimidatie
en andere vormen van ge-
weldpleging",aldusBouterse.

TE HUUR
GEVRAAGD

omgeving Oranjestad
ONGEMEUBILEERDE

3-SLAAPKAMER
WONING
Aanbiedingen:
telefoon 28297
na 6 uur n.m.
(Aruba)

"waarschuwing
De commandant van de marinierskazerne
Savaneta maakt bekend dat er op
woensdag 11 november 1987van 07.00
uur tot24.00 uureen schoolschietoefening
gehouden zal worden op Anabui en datop
donderdag 12 november 1987van 07.00
uur tot 1 3.20 uur een gevechts-
schietoefening gehouden zal worden op
Californië. Er zaTmet scherpe munitie ge-
schoten worden. Het onveilig zeegebied
bedraagt 4000meter, terwijl hetonveilig ge-
bied aan landzijde zalworden afgebakend
met rode vlaggen en waar-
schuwingsborden. Het onveilig gebiedaan
landzijde zal 'snachts afgebakend worden
met rode lampen.

VV*PETFALIMARUBA N.V.
VOOR ONDERHOUD VAN JE:

3Ó - WOONHUIS - KANTOOR - BEDRIJFSGEBOUW
BEL TEL: 23194

k PETFAUMARUBA N.V.

m.i.v. 1 november 1987 is Dhr. R.J.M. V.D. VAART
NIET meer werkzaam bij:

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK PHYSIOMED N.V.
Venezuelastraat 22
Oranjestad, Aruba
Tel.: 21774.

Zijn plaats is ingenomen door:
DHR. ALEX A. HESSELS

Praktijkuren: 08.00 -17.00 uur
Behandeling volgens afspraak. J.H. de la Fuente

Dir.

VY' 18,000r W NISSAN SUNNY Coupe

23733 '^^^■i^'^"^^^^^^^"^

I-IL^A^ SERVICIO Dl TELECOMMUNICACION
HENDRIKSTRAAT 20-22

ARUBA

SETAR maakt hiermede bekend datervoor hetBedrijfsleven (za-
ken e.d.) de mogelijkheid bestaat

TELEGRAMMEN en TELEXBERICHTEN
bij de Balie van de Telegraafkantoor Oranjestad en de Telegraaf-
kantoorSan Nicolas, op credietaan te bieden.
Wel moet men metingangvan 1 november 1987denaam (namen)
van de bevoegde(n) en de gemachtigde(n) met hun handteke-
ning, identiteitsnummer(s) en te belasten telefoonnummer(s)
schriftelijk bij de SETAR indienen.
Verder zal SETAR deze service slechtsverlenen, indien:
a) het concept telegram/telex bericht voorzien is van een

stempel en dehandtekening van de(één) bevoegde(n),
b) het te belasten telefoonnummer geen onbetaalde schul-

denvoor zijnrekening heeft,
c) depersoon diehetaanbiedt, zichduidelijkkan identifice-

ren alsde(één) gemachtigde namens hetbedrijf, bijv. met
een identiteitsbewijs of rijbewijs, en het concept aldaar
ondertekent.

Voorverdere informatie gelievecontact te nemen metSETARon-
dervermelding van "Crediet bij Telegrafie berichten".

Directeur SETAR.

J

5 ARUBA DAILY f
I ENTERTAINMENT |
\ /^j_^ÊÊ_mm___, Gezellig uitgaan, wij zijn
S geopendvan 21.00uur tot 06.00 uur.

Gezellige sfeer, goedeservice.
F _-JT De beste Pizza haalt of eet Übg:: öv^tLg. smith Blvd. ,-» 8?99A :w Oranjestad, Aruba. \3>Q/pQI& r-9 I' «E -TF \ *\\-\m-?** Geopendvanll.ooa.m.to^lwa-.m. j

: >- -■ - ' i _+y_ ~ GOLDENTULD? *: l| imxWi ARUBACARIBBEAN 2
■ VSÜrI RESORT* CASINO S

■^^^^ XJL'' FANDANGO NIGHTCLUB J
Flooting Restaurant OF THE 80». \L\ iM i a LAS VEGASrevue with 4 *»JI*7I-<1 leggy female dancers, THE S= (onder nieuwe directie) LATIN COWBOYS & the ex- \: ■■ „ « . citing juggler JOHN-JOHN; zeer verzorgderijsttafeL *,$„&„ time 10.30 p.m. \W Open 11.00-middernacht. except Mondays.

S HappyHour6.oo-B.OOTa- 1!»». 5
; ly Wever. Forresor/atlons please can 33555

: Feest... jubileum...verjaardag... verloving, enz.
Dat viert ook U natuurlijk in RESTAURANT

: Tel.: 22977 of 27833. CAWlW^©^| WHHEBBEN OOKCATERINGSERVICE.

j Boulevard I Drjve _,n j
Theatre today

I at 8:30 p.m.

K\\*\ 1rvH} \iP_* H■t^pjSrrTTrTfTji|

I *''■'* fl Hi *^B

Urn \-r y KmÊsr Kagf üüP »

Z Action 18 yrs. I Action 18 yrs. ;

\ Boulevard j^**A
II TODAY sjf^^r

\ MM atB:4rp.m. \
Comedy 14yrs. <ry^ . \
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ARUBA
AGENDA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'4.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,

en 22316.
027-849.

nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

■AKERTJES verschijnen op dinsdag en
1?rS3 en kunnen iedere da9tussen 08.00-

-7.00 uur worden opgegeven:
£>halveop zaterdag. Alleen zoekertjes, die
?P baandag en donderdagvoor 10.00 uur°!nr,en zijn, kunnen de dag daarop (dus
'"sdag en vrijdag) verschijnen.

NOSCOPENBOULEVARD THEATER
j20.15 uur MgMSftc* (iBjr.).
"20.45 uur Wise Guys (18 jr.).
"HIVE-IN: 20.30 uur Concrete Jungle (18

êP^CA'S(nachtdienst)
jjooaobrug:Sta. Cruz, tel.: 28028.
rwiba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

WachtreGELlNG DOKTORENy^njestad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki
Paradera en Sta. Cruz: dokter A.

Sta. Cruz 362, tel.: 28017.
°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:

rf^er E. Weststrate, viaCentro Medico San
£lco|as,tel.: 48833.kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/24300 (hospitaal).

!J"T GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
tel.: 23425;SantaCruz en Paradera:

,"'-28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
rfü2o/48301; sanNicolas: te1.:45906;Da-
|^«:tel.: 29008(wijkgeoouw), 24444(kan-

°or brandgevallen, ongelukken of
A?n of ander ongeluk gelieve

op te bellen, tel.: 115)

S&BARUBAy NSDAG: 18.00 Nie & Pic; 18.30CNN
news; 19.30Actualidad;

f"-00 Telenoticias; 20.30 The Cosby
r*w: 21.00Falcon Crest; 22.00Telen-
wela: «Venganza di Mujer»;22.45Lar-
in», n 9 show; 23.10 Showbiz today
(v% 23.30 sluiting.

18.00 Thundercats;
«"30 CNN international news; 19.30

! neBeachcombers: «Jo-Jo»; 20.00Te-«noticias; 20.30 Programma di limpie-
J*; 21.00 Documentary: «The fifth
«state»; 22.00 Telenovela: «Venganza
ï?Mujer: 22.45 LarryKing show; 23.10ono*biz today (CNN); 23.30 Sluiting.

liiki HT INFORMATION CENTER: dage-
JJs 9eopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00

'nformatiesvia verkeerstoren.

34(k? SERVICE CENTER (Oranjestad):
WUur Per daggeopend(alleen geslo-
9en 07 20nda9 2000uur tot maandagmor-

TAaÏTEr HORACIO ODUBER HOSPI-/Ift.;i,el':243oo):bezoekurenls.oo-15.45

?46so GlN WILHELMINA FONDS (tel.:
W.//22817): informatiecentrum
l>taM a 9 geopend van 08.30-12.00 uur -Q6nbaaistraatB(boven).
SnrtNCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere

9 van 19-30-20.30uur cursus voor
Btßrati 6rdenen van 2030-21.30uurFranse
VistwU,r; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
Hür Jl6lessen;woensdagvan 19.00-20.00
r^ TJrsus voor beginners -Colegio Aruba-

61/62

AN^'NG TOT BEVORDERING VER-
S) P°RD OUDERSCHAP (Famia Pla-
-16 do aa3elijks van 08.00-12.00/13.00--?5TUu-Medical Centre, Bernhardstraat
22S an Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
Sijdg

P'aktijken in het Wit GeleKruis- ge-
lei, j,d|nsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,
*C, 5; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
\'n9straat/Emmastraat, tel.: 23168;
3&C i

a9uur te Santa Cruz
\L_-- 28288; donderdag: 10.00-12.00
W^mpoenastraat 15, Dakota.
19 tel° * Barrio Dakota, Pampoenastraat
Vr 23822:donderdag 08.00-10.00 uur.
Nk?ique,f°. Paradera 47A, tel.: 24280:„ 08.00-10.00 uur.6(jßt
LljKs»U LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-N&w °E|LIJKHEDEN (Lagoenweg 9A.
?00/'.6pin9): 'edere werkdag van 07.30-W" 13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-

'Bl!S„l9TECA NACIONAL (ope-

SECTIE, STUDIEZAAL,
Jaarw^0KrIANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
%t. *9 t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
f*t lp;" Tijdschriften- afdeling is ooktus-kulTic°o-13.30 uur open).
SnJLNING AFDELING: maandag,1 Ooi?89 en vn'i'teg 09.00-11.55/13.30-
-/"00 ~Ur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30--'V 1"; donderdag van 13.30-17.30 uursensgesloten).

1%) Hulpaan SlechthorendenSjisi (Lionsgebouw t/o
?%/I,'"is dagelijksgeopendvan 08.30-

-,, '3-00-l6.30 uur.
Vember)

§\»1 "^STELLING (Bibüoteca Na-
Ato '"*-n>. Centro pa Informacioni «üSeAn):van P°sterB over AlOlB "i^k SalesopdeProme-

Nhe^CA NACIONAL(tot 15 no-
"siNtie totbezichtiging van\VanVari °'ieverf-schilderijen en aqua-
k 9n AliciaDominguez- De Veer.

ÜmEiCQ
T0EDUCACION PA ADULTO

K^Sf 's;3O-21.00 uur cursus «Engelsea,le» - St. Janschool te Cadushi

**"katJIANTSE KERK: 1900uur belijde-
bij dsA. van denDoel.

BONBINI FESTIVAL: 18.30-20.30uur inhet
FortZoutmanfoptredensvanTipicoOlaTro-
pical.kahiorgelCristalendansgroepDanza
Aruba).

WOENSDAG
DIVERSEN
CpQDT
SOFTBALL(voor scholen): 16.00uur Pa-
so Sigur HuishoudschoolvsFilomena Colle-
ge (meisjes) - Lago Sportpark.

eerste thuis-winst
din derby tegen Atletico
eerste nderlaag 4-0

dehelft washetdePortugese top-
voetballer Paolo Futre die voor
zijnnieuwewerkgevervijfminu-
ten na rust de stand op 2-0
bracht. Lopez Ufarte maaktehet
feest voor deploeg van de Argen-
tijnse coach Cesar Luis Menotti
helemaal compleet. Hij scoorde
in de74e en 84e minuut.Bij dat
laatste doelpunt kreeg hij onge-
wild hulp van Solana. De Real-
verdediger veranderde een kei-
hard schot van Ufarte net vol-
doende van richting om zijn ei-
genkeeper kansloos te maken.

Leo Beenhakker: "De benzine
was op na de geleverde inspan-
ningtegen FC Porto."

Celta moest na de 0-2 neder-
laag tegen Barcelona de derde
plaats afstaan aan Real Socie-
dad, dat met 1-0 van Mallorca
won. De overwinning van Barce-
lona betekende de eerste winst
voor de Catalaanse ploeg in ei-
genhuis.Bernd Schusteropende

in de 27eminuutdescore. Zesmi-
nutennarust scoorde deParagu-
ayaanAmarillahettweede doel-
punt. Celtavormt samen metSo-
ciedad, Osasuna en Athletic de
Bilbao het groepje achtervol-
gers.Allevier deploegenhebben
12 punten. Athletic de Bilbao
heeft wel hard moeten werken
omop de (gedeelde) derde plaats
tekunnen blijven.

In deuitwedstrijd tegen Spor-
ting Gijon keek de ploeg na de
eerste helft tegen een 0-2
achterstand aan. Sarabia (65e)
en Uralde (70e) redde een punt
voor de 'Baskische Leeuwen.
Hekkesluiter Logrones behaal-
de ten koste van Murcia haar
eerste overwinning in dehoogste
Spaanse voetbaldivisie. Murcia
werd in eigen huis met 3-2 ver-
slagen.

Het komend weekeinde is er
geen competitievoetbal. Het
Spaanse nationale team ont-
vangtinSevillahetteamvanAl-
banië. ,

Drie maanden op non-actief
Van Basten laat zich
aan enkel opereren
BARCELONA — Marco

van Basten heeft besloten zo
spoedig mogelijk een opera-
tie aan derechterenkel te on-
dergaan.

De spits van Oranje heeft dit
maandagzijn club AC Milan la-
ten weten na een medisch onder-
zoek bij FC Barcelona. Na dr.
Marti van het AMC te Amster-
dam meende ookde clubartsvan
Barcelona dat alleen een opera-
tie totvolledigherstelvan de sle-
pende enkelblessure kan leiden.
Van Basten zal minimaal drie
maanden niet kunnen voet-
ballen.

De operatiezal op zonkort mo-
gelijke termijn worden uitge-
voerd in Barcelona. Een Cata-
laanse specialist zal het enkel-
gewricht ontdoen van kal-
kaangroei. AC Milan heeft zich
intussen akkooord verklaard
met de ingreep. De Italiaanse
club wasaanvankelijktegen om-
dat deNederlandse spits daarna
lange tijd niet zou kunnen
spelen.

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde zijn:
Betis - Cadiz: 3-2; Barcelona -
Celta: 2-0; Murcia -Logrones: 2-
-3; Real Sociedad - Mallorca: 1-0;
Valladolid - Sabadell: 0-0; Real
Madrid - Atletico Madrid: 0-4;
Gijon - Athletic de Bilbao: 2-2;
Zaragoza - Valencia:2-2; Osasu-
na - Espanol: 0-0; Las Palmas -
Sevilla: 1-2.

De stand is nu:
1. Real Madrid 1017
2. AtleticoMadrid 1016
3. Real Sociedad 1010
4.CeltaVigo 1012
5. Osasuna 1012
6. Athletic deBilbao 1012
7. Cadiz 1011
8. Valencia 1011
9. Real Betis 1010
10.Zaragoza 1010
11. Valladolid 1010
12. Sevilla 1010
13.Barcelona 10 9
14.Espanol 10 9
15.Mallorca 10 8
16. Sporting Gijon 10 8
17.Real Murcia 10 7
18.Logrones 10 6
19.Las Palmas 10 5
20. Sabadell 10 5

n Basten geblesseerd
blijft leider innse competitie

kampioenschappen 1987vaA"
deAruba Lawn TennisBond.

Erzal gespeeldworden indeA-, B- en C-klasse. Een team moet
betaan uitminimumtwee dames
en twee heren- spelers. De in-schrijf- formulieren zijn reedsverkrijgbaar bij de bar van het
Marlboro Tennispark. De loting
isop 20november envanaf21 no-
vember kan het wedstrijdsche-
ma worden afgehaald in het
Marlboro Tennispark.

De clubkampioenschappen
beginnen op dinsdag 24 no-
vember.

Softball
Dames Amstel Doves
winnen met 7-1
van Plymouth Coca Cola

ORANJESTAD — De Amstel
Doves dames bleken sterker te
softballen dan dievanPlymouth
Coca Cola en zij wonnen danook
met 7-1.

Bij de heren werden devolgen-
de softball- uitslagen geboekt:
Duracel - Mansur 9-2, Tremont
Tigers- AmstelBeers 4-3;Kibai-
maAll Stars- Athletics Amsteh-
to 8-7, Aruba Video Center - La
Confianza 10-2,Blue Stars-San-
ta Cruz Stars 11-0; Napa Auto
Parts-Theßasingl3-lenolym-
pic-Jani'sHemcoll-2.

poli: 0-0; Empoli -AS Roma: 2-1;
Internazionale - Ascoli: 2-2; Pe-
scara - AC Milan: 0-2; Pisa - Ju-
ventus: 1-2;Torino-Verona: 1-1.

De stand na ditweekeinde:
1. Napoli 814
2. Sampdoria 812
3. AC Milan 811
4. ASRoma 810
5. Juventus 810
6. Inter Milan 8 9
7. Fiorentina 8 £
8. Verona 8 i.
9. Torino 8 t
10. Pesnnra g r

...LEO BEENHAKKER: als ex-
cuus voor degevoeligenederlaag

Habibe's programma
eenjaar op
Venezolaanse radio

ORANJESTAD — Hetprogramma «HitParadeAru-ba International» van omroe-
per Johnny Habibe op hetVenezolaanse radiostation
RQ-910 bestaat op zaterdag
14november één jaar.
In ditprogrammabrengt Johnny
de Top 10-platen en interviews
als promotion voor Aruba. Het
programma op 14 november is
van halfvijf's middags tot zeven
uur 's avonds. Naast de Top 10-
-platen zal ook een interview met
zanger Claudius Philips te be-
luisteren zijn.

Kasparov kar
Blunder
partij leid

SEVILLA — De kans ii
groot datGariKasparov van
daag de leiding neemt in d<
schaaktweekamp om de we
reldtitel tegen Anatoli Kar
pov. De elfde partij in Sevilh
werd maandagavond bij de
41ezet van witspelerKarpov
in voordelige stellingvoor de
titelverdediger afgebroken,
Hierover waren alle aanwezi-
ge experts heteens.

Kasparov gafzijn 41e zet on
der couvert af aan de Neder

Amerikaanse
journalistschrijft
over Aruba

ORANJESTAD — Op uit-
nodiging van het Arubaanse
Toeristenbureau in New
York brengt de Amerikaanse
journalistBruce Douglas mo-
menteel een bezoek aan
Aruba.

Douglas is de «travel and en-
tertainment editor» van het
avondblad «Muncie Star». Hij
zal bij terugkeer een artikel
schrijven over zijn verblijf op
Aruba, waarbij het nachtleven,
de culinaire standaard en de
winkel- mogelijkheden aan de
orde komen.

SAN NICOLAS - De
werkzaamheden voor deverbete-
ring en verfraaiing van de Pro-
menade inSanNicolaszijngiste-
ren begonnen met deaanleg van
bloembakken. Dit iseen deel van
een groterplan, datook inhoudt:
de aanleg van parkeerplaatsen,
een trainings- centrumvoor han-
denarbeid en schilderen, stands
voor deverkoop van souvenir-ar-
tikelen en het organiseren van
meer culturele activiteiten op de
Promenade.Deregering heeft en-
kele maandengeledeneen bedrag
van honderdduizend florin be-
schikbaargesteld voor deaanleg
van kiosken op dePromenade en
heeft meerrecentelijk een bedrag
van vijfhonderdduizend florin
van de Nederlandse ontwikke-
lings- hulp beschikbaar gesteld
voor werkzaamheden op dePro-
menade.

Meisjes softballtoernooi
Paso Sigur Huishoudschool
wint van La Salie College

ORANJESTAD — De Paso
Sigur Huishoudschool boek-
te een 8-7 overwinning op demeisjesvanhetLa SalieColle-
ge in het softball- toernooivoor scholenvanhet voortge-
zet onderwijs.

In de jongens D-groep behaal-
de hetSt. Antonius College eendefault- zege op Colegio Aruba-
no, datnietkwam opdagen Van
deoverige wedstrijden (jongens-
D) waren deresultaten: Filome-
naCollege - JohnWesleyCollege8-2, Abraham de Veerschool -Colegio Arubano 3-1.

Het toernooi wordt woensdag-middag om vier uur in hetLago
Sportpark voortgezet met demeisjes- wedstrijd tussen de Pa-

so Sigur Huishoudschool en het
FilomenaCollege. Opdonderdag
13 novemberzal er — eveneens
in het Lago Sportpark — als
volgt worden gespeeld: Maria
College - Abraham de
Veerschool (meisjes-E, om 3.30
uur) enomvijfuurdeeersteplay-
off- wedstrijd (meisjes-E) tussen
San Nicolas I en Oranjestad 11.

Kool Aid jeugdtennistoernooi
Malice Koolman, Xenon Laclé
en Andra Tromp kampioenen

ORANJESTAD — In het
Kool-Aid jeugdtennis- toer-
nooi zijn in de drie categori-
eën de kampioenen en sub-
kampioenen al bekend.

In de meisjes C-klasse werd
Malice Koolman kampioen. Zij
won in de finalemet 6-1,6-2 van
Rosalinda Franken, die subkam-
pioen werd.

Xenon Laclé won de kampi-
oenstitel in de jongensC-klasse.
Hij won eerst met 6-4, 6-3 van
Danguillaume Oduber en daar-
na met 6-3, 6-0 van Lionel
Harms, desubkampioen.

De derde kampioenstitel was
voor Andra Tromp in de meisjes
B-klasse. Zij behaalde overwin-
ningen op Susan van Lis (6-0,6-
-0), Malice Koolman (6-1,6-1) en

Jolanda Pronk (6-0, 6-1).
Laatstgenoemde werd subkam-
pioen in deze categorie.

ORANJESTAD — Namens
deregering heeft het waarne-
mend hoofd van het Toeris-
tenbureau, Rafael Estrada,
aan eenaantaltoeristen deer-
egast- onderscheiding uitge-
reikt.

Dit waren: Raymond Theri-
ault, Jeanne Gover, Arthur en
Sheina Hadscomb, John Dyer,
Johnen Nancy Smagalski, Fred
en Jean Suteren Harvey Marko-
witz. Al dezepersonen zijnAme-
rikanen, die al tien tot vijftien
jaar ieder jaarhun vakantie op
Aruba doorbrengen.

Modderig Grapefield zware klus voor lopers

Ryan Arends dwingt respect afmet snelle tijd op 3 km.
SANNICOLAS—De eerste

veldloop van de Arubaanse
AtletiekBond werd afgelo-
pen zondag opeen moeilijk te
belopenparkoers—vanwege
een ten delemodderigterrein— op de Grapefield ge-
houden.

De meeste deelnemers wisten
toch tot een acceptabele tijd te
komen, waarbij de 14-jarigeRy-
an Arends de meeste indruk
maakte met een tijd van 12 mi-
nuten en 24 seconden over de
3000 meter.

De uitslagen waren: heren se-
nioren, over 20 jaar,5000 meter:
1. VictorTromp 19.03,2. Nicolas
Robert 19.28, 3. Eric Soemers

20.06, 4. Gert van Vliet 21.15;
jongensonder 20,400m: 1. Alex
van Vugt 18.23; jongens onder
17, 3000m: 1. Ryan Arends
12.24; heren veteranen, 4000m:
1.Rinus de Graaff 16.32; dames
senioren, over 20,3000m: 1.Lia
Melis 13.32; meisjes onder 17,
2000m: 1. Valeria Wernet 9.24;
dames veteranen, 200m: 1.
Agaat van Vliet 13.27; jongens
onder 14,2000m: 1.TheoNogue-
ra 8.33; jongens onder 12,
1000m: 1. Henny Tromp 4.02;
jongensonder 10, 1000m: 1. Mi-
chael Fingal 4.30; meisjes onder
14, 1000m: 1. Marushka Solog-
nier4.ls;meisjesonder 12: l.Zu-
laikaGomez 4.31; meisjes onder
10:1. Sharon Tromp 4.56.

ABSTRACT
De volgende drie dansen tot de

pauze bestonden uit een zuiver
abstract stuk met als thema het
langzaam openen van een lo-
tusbloem, badende dames in de
bomen verstopt, en daarna een
combinatievan abstracte en in-
terpretatieve (geacteerde)
dansvormen, voorstellende de
kosmische dans van Shiva, de
godvan de dans,dieo.a. wijsheid
aan de mensen schenkt.

Na de pauze volgden twee
stukken, het eerste over de
eerste ontmoeting tussen het
meisjeRhada en de godKrishna,
diemelk aanhet stelenwas in de
tuinvan haarvader. Hetvolgend
stuk was weer een combinatie
van abstracteen interpretatieve
dans, bestaande uitverschillen-
dekortere stukjes,bedoeld om de

veelzijdigheid en techniek van
de danseres te demonstreren.

Elk stuk werdsteedsvoorafge-
gaan dooruitlegvan LeelaSam-
somzelfenover de inhoudvan de
gedichten en de muzikale en
dans- technische aspecten van
elkstuk.

Opvallend was het verschil
tussen deze voorstelling en die
van het London Ballet Theatre
een week geleden. Waar het En-
gelse gezelscahp uitblonk door
oppervlakkigheid, afstandelijk-
heid, en ongeïnspireerde in-
terpretaties, wist Leela Samson
met een bescheiden maar supe-
rieure glimlach, gebaseerd op
een eeuwenoude traditie, met
een boeiende prestatie het hele
publiek in debante houden.

’. 8000 Sorteo diahuebs anoci prome cu Telenoticia.
Informatie-avond
over Aids

SANNICOLAS—Insamen-
werkingmet hetCentro di In-
formacion San Nicolas orga-
niseert de Nationale biblio-
theek op woensdag 11 no-
vembr een informatie- avond
over deziekte AIDS.

De avond begint om acht uur
in het gebouw van All Electric
Sales. Leden van de Women's
Club ofAruba (WCA) zullen een
lezing houden, terwijl dokter
Cyrril Zaandam deWCA- dames
zal assisterenbij het beantwoor-
den van de vragen uit de zaal.
Een beroep wordt gedaan op de
ouders, leerkrachten, andere
volwassenenen de jeugdom deze
lezingbij te wonen. Arubaanse vlag

voor Brakkeput
SAN NICOLAS — Tijdens

een geanimeerde reünie van
"oud bewoners" van Brakke-
put in hetBlue Army Center
bood Statenlid JohnBooi de
broederseen Arubaanse vlag
aan.

Er waren nog meer geschen-
ken, onder meereen plakkaat ter
herdenkingvan het gouden jubi-
leum aangeboden door de
"oudste bewoners" (1939), Guil-
lermo Ranis en Felice Wanga.
Voor ieder van de broeders was
er een fotoboek van Aruba en
voor de congregratie het boek
met de geschiedenisover Aruba.

Vandaag zijn debroeders naar
Sint Maarten vertrokken.

Marlboro Mario's
neemt voorsprong
in baseball-finale

ORANJESTAD — Marlbo-
ro/Mario's won deeerste twee
wedstrijden van de baseball-
finale in de jeugdklasseen
nam een belangrijke voor-
sprong op Carpet Center.
Marlboro/Mario's won beide
wedstrijden met dezelfde 2-0
score.

In de eerste wedstrijd maakte
Marlboro 4 hits en 1 error, met
Eldwin Chundro als winnende
pitcher. CarpetCenterhad4 hits
en 5errors. De nederlaag gingop
naam van OlindoKoek.

In de tweede wedstrijd was
Raymundo Dijkhoff winnende
pitcher voor Marlboro en Clyde
Roga verliezervoor Carpet Cen-
ter. Marlboro had 6 hits, 0 error
en Carpet Center 3 hits, en 2 er-
rors.

LEELA SAMSON
hoogstaande cultuur

Voorstelling: A Classical of In-
dia n
Soliste:Leela Samson
Muziek: Instrumentaal en-
semble
Zaal: Cas di CulturaAruba
Datum: Vrijdag 6 november
1987

INEEN BIJNA geheel gevul-
dezaalkoneen selectpubliek, in
aanwezigheidvan gouverneur
Tromp, de ministers Croes en
Engelbrecht, de Indiase ambas-
sadeur in Venezuela Gupta, en
leden van het Corps Consulaire,
een éénmalige voorstelling bij-
wonen van de Indiase klassieke
danssoliste Leela Samson.

De organisatie was in handen
van de LAA, deIndianAssociati-
onofAruba, dieinhetlofwaardig
kader van een jaarlijksterugke-
rende culturele presentatie een
bijdrage wil leveren aan de in-
tegratievan deArubaanseen In-
diase gemeenschappen.

Na het spelen van de
volksliederen en welkomstwoor-
denvan de organisatorenkon de
voorstelling — na een half uur
geduldig wachten van het pu-
bliek — beginnen. Drie musici
(Sitar, fluit, en tablas) en één vo-
calistebrachten eersteen aan de
goden opgedragen muzikaal
stuk.Dit ensemblebegeleidde de
danseres ook gedurendehet ver-
dere programma op perfecte
wijze.

HELDERHEID
Dezuiveretechnieken contro-

le diezij beheerst accentueerden
sterk de helderheid van haar be-
wegingen en het schijnbare ge-
mak waarmee zij de dansen
bracht. Het opvallend effect van
de details (een bewegende pink,
zoekende ogen, een subtiele ver-
andering van houding), gecom-
bineerd met de steeds naar een
climax toe groeiende, complexe,
muzikale, ritmische en dans-
technischeelementen(o.a. hetin
opmaat bewegen van de voeten
terwijl hoofd en armen
geïsoleerd andere bewegingen
maken), ditalles zorgdevoor een
beeld dat constant de volledige
aandacht van het publiek
opeiste.

Deze klassieke danseres heeft
door haar charme en feilloze in-
terpretaties in een geslaagde
voorstellingdevitaliteit van een
eeuwenoude cultuur doen her-
leven.

Minister Mito Croes sprak naafloopwoordenvan dankuitaande organisatoren en reikte na-
mens de Arubaanse regering
blijken van waardering uit aan
Leela Samson en haar ge-
zelschap.

STANKUIPER!

Vanavond treedt Leela
SamsonopinCentroProArte
op Curacao. De voorstelling
begint om half negen.

0 lest Uw dorsthet best met

FM
■J?» uitstekendom temixen.Welbij Uwkruidenier.

Victoria Bottling
Company

ORANJESTAD - Sachiko
Camaru en TinoRuiz maakten
met hunzangen muziek ook deel
uit van de Arubaanse delegatie,
die in het kader van de Holland
Express gedurende twee weken
reclame maakte in verschillende
Japanse steden. Sachiko Cama-
ra zong onder andereeen speciaal
gecomponeerd lied— halfin het
JapanshalfinhetPapiamentu —waarin de Japanners uitgeno-
digd worden een bezoek te bren-
genaanArubawaarheneen war-
me «bonbini» te wachten staat.
De muziek van TinoRuiz, zowel
op het orgel als op de mandolin,
trok veel aandachtvan de Japan-
se pers en andere bezoekers aan
dewagon vanAruba.
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#AiYP<;ONA "T" NEW SEA FREIGHT SERVICE TO
Phi p p - n g PARAMARIBO-SURINAM

- _09^Sx or our commerc'a'account-

This is the opportunity to extend your business to Surinam.
We are pleased to inform you that asfrom November 1st 1987,
Aerocar go N.V. offers a

new sea-freight service
to Paramaribo-Suriname

We offer you an attractive rate of Usdlrs 105.00W/M.
The frequency of this service is once a month.
Call us for more information. . M MAerocargo N.V.

Aeropuerto Hato
Telephone: 82244 ext. 40,41,42
Telefax: 82905
Contact: Ms. M. Fecunda or

Ms. Th. Philipa.

y_Mf EILANDGEBIED CURACAO

JMJ GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST

In het kader van de aangekondigde Inhaalcampagne tegen mazelen en rode
hond (rubella), roept de G.G.D. Curacao alle ouders die tussen 1 november
1983 en 1 juni 1986 geboren kinderen hebben die nog niet tegen mazelen
en/of rode hond (rubella) ingeënt zijn op, deze kinderen te laten inenten.
OP WOENSDAG 11 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU SANTA MARIA
(WIT-GELE KRUIS) achter kerkhof Santa Maria.
Openingstijden: 8.00 - 11.00 uur 'smorgens.
OPGEROEPEN BUURTEN:
— Mahuma - Juan Domingo - Steenen Koraal - Kanga - Santa Maria -

Suffisant - Buena Vista - Seroe Fortuna - Muizenberg - Emmaslad - Rio
Canario - Asiento - Roosendaal - en andere nabijgelegen buurten.

"VOOR DIEGENEN DIE OVERDAG NIET KUNNEN KOMEN IS ER OP
WOENSDAG 11 NOVEMBER 1987 VAN 17.00 - 20.00 GELEGENHEID
OM HET KIND OP HET CONSULTATIEBUREAU TE SANTA MARIA IN
TE LATEN ENTEN. DIT GELDT VOOR GEHEEL CURACAO.

De ouders worden verzocht de mentingskaart van hun kind(eren) mee te

nemen.
Hoofd v/d G.G.D.

Afd. P.R. Dr. Mac Ribbelaar.

American Airlines
vliegt dagelijks non stop

Curasao - New York.
Ef "Wide Body Jet".
Ef Vooraf gereserveerde plaatsen.
Ef Films en nieuws aan boord.
Ef Eigen internationale aankomst-

hal waar U snel en gemakkelijk
door immigratie en douane gaat.

Ef "AAdvantage"* reispunten
programma.

Ef Uitstekende bediening aan boord
en service waar U op kunt rekenen.

Vlucht # Vertrek Aankomst

679 16^15 20.32

Bel Uw reisagent of American Airlines
Tel. 81081 Curasao

AmericanAirlines
Somehingspecialin theair!"
* AAdvantage is a registered service of American Airlines, Inc.

THE OF
lAN NICOLAS
RenévanNie

i'ANDE HAND van defilmpro-
lucentßenévanNie isnietalleen
!e video «Aruba,paradise in the
Caribbean». Hij heeft ook een
oedverzorgd boekje uitgegeven,
%et als titel «The heart ofSan
Jicolas». Het is een fotoboekje
ver de mensen in San Nicolas.
"c uitgave werd mogelijk ge-
laakt door demedewerking van
c Sticusa. Wim Wal verzorgde
comslag(ziefoto), de litho'szijn
inGerlingsAalsmeer by, en het
itwerk van Euroset te Amster-
am. Hetboekje werdgedruktbij
et Limburgs Dagblad in Heer-
n. Vierduizendexemplaren van
"t boekjezijnaangebodenaande
MCA. ledere cent van de
'brengstkomt het YMCA - werk
ngoede dankzijSticusa en Re-

' van Nie.

Women's club
walk-a-thon

ORANJESTAD—Women's
Club ofAruba (WCA) organi-
seert op zondag 15 november
een walk-a-thon, als haar
eerste fundraising activiteit
van dit jaar.

Deze 10-km wandelmars be-
gint om zeven uur 's morgensbij
de Bucuti Yachtclub, waar ook
definish zal zijn. Na afloop kun-
nen de deelnemers tegen eenre-
delijke prijs een ontbijt krijgen.
De opbrengst van de wandel-
mars gaat naar de liefdadig-
heids- instellingen. Vorig jaar
ontvingen zij een bedrag van
’.10.000,-van deWCA.

Inschrijfformulieren zijn ver-
krijgbaar bij Antraco Aruba in
Oranjestad en Bata in San Nico-
las alsmede bij WCA- voorzitter
JoyCarson (tel.: 25592) en ande-
re bestuursleden.

erkiezingen Suriname
ketels in probleemgebieden
oor kandidaten van leger
PARAMARIBO — Het ziet
naaruitdatdetienzetels in
; Nationale Assemblee, die

zijn voor afgevaar-
tgden uit de zogenoemde
"obleem- gebieden, vrijwel
iker alle naar vertegen-
oordigers van de Nationale
ïmocratischePartij zullen
an. Deze partij wordt be-

Bouterse voerde maandag
overleg met devoorzitter van de
politieke partijen dieaan dever-
kiezingen deelnemen. Onder-
werpvan gesprekwas het toene-
mende eeweld en vandalisme.

Hijvroeg depoliticier voor tezor-
gendathun aanhangers zich be-
ter gedragen. "We kunnen een
plezierige verkiezings- campag-
ne belevenindienkalmte enver-
draagzaamheid het winnen van
molest, vandalisme, intimidatie
;n andere vormen van ge-
weldpleging", aldus Bouterse.

RADIO AM/FM
CLOCK - SEATBELTS

C^SBTjJ^STD: //^ AUT
7,000 18,000

Eg NISSAN SUNNY Co

//!ats4es^~ i
"

—■ 1

23733 ■»«

Informatie-ochtend
Dede Pikina

WILLEMSTAD — "De waar-
de van speelgoed" is het onder-
werp dat de creche Dede Pikina
zal bespreken tijdens de laatste
ouderochtendvan dit jaar. ..

De creche heeft gedurende de
laatste maanden diverse malep
de ouders bijeen gehaald om di-
verse onderwerpen uittediepen.
Tijdensdeze laatsteochtendzul-
len de eerste bijeenkomsten
geëvalueerdwordenenzalde oU-
dercommissiehaarplannen voof
een activiteit op 28 november
ontvouwen. Tevenszullen de da-
ta voor bijeenkomsten in 1980
geprikt worden.

De informatieochtend wordt
gehouden op 15 november van
tien tot twaalf uur.

—>, estart
yi^j servicio di t^ n©©f
"?\XjW HENDRIKVi^ Bel nodig

SETAR maakthiermedebekend dater\
ken e.d.) de mogelijkheid bestaat , ,cao advertenties geplaatst wor-

TELEGRAMMEN en TELE denen anders moetener mensen
w.: a~ Q^ii«.,-.« riQ Toiom-o^.nt^x, r>. ui* het buitenland worden aan-, nieuwe krachten zullen ook heiWelmoetmenmetingangvanlnovemthuidige personeel moets»van de bevoegde(n) en de gemachtig bijscholen,zodatdieop een gege-
ning, identiteitsnumrner(s) en te belaven moment door ervaring een-schriftelijk bij de SETAR indienen, zelfde niveaubereiken.
Verder zal SETAR deze service slecnt£Oro«nicïitipc
a) het concept telegram/telex beriVrfednisaiies

stempel en dehandtekening vanbundelen krachten
b) het te belasten telefoonnummer

den voor zijnrekening heeft, WILLEMSTAD - "Uit be-
e) depersoondie het aanbiedt, zichf.ol^^°ve,\ de°?.twikkl

ren als de(één) gemachtigdenam"ll^ ".het onderwasen ge-
een identiteitsbewijs of r ijbewijsz?nf1leidszo?"g'Jieb~en Zft
ondertekent. viertal organisaties elkander.. benaderd om tot een geza-Voorverdere informatie gelievecontact Imenhjkstandpunttekomen,

dervermelding van "Crediet bij TelegralDatdelendeorganisatiesme«
in een gezamenlijk perscom-
muniqué.

IKSSII ii.iïiiiiiiiiinniiiiHuisartsen Vereniging (CVH)<
ie vakbond CBV en de onder-

A Dl ID A rv^ijsbond Sitek, hebben d«
AnUÖA Uitrachten gebundeld. Het geza-i_, _

m Jienlijke standpunt zal beken<>
lu | 13 I Ivorden gemaakt tijdens een if

'" ' ■ ■ ■ ■ formatiemorgen dieop 5 decetf'

-~ Afi-iu \^ —jer om 10uur wordt gehouden
: r^j^ftÊmp^f- Gezellig uitgaai "Uitgangspunt is denog te b»
■ geopendvan 2tiandelen begrotingvoor het e>'

jMF^kZs Gezellige sfeerjandgebied Curacao", aldus he']p jn/ De beste Pizza perscommuniqué. De organise;
©S^TLG. Smith Blvd. _0%. ties spreken tot slot dehoop ui'

Oranjestad, Aruba. vy£l/|[>Cldat alle Curagaosepolitieke paf'
IDe topnightclub tUen een "representatieve dele-
-1 van Aruba Geopend van gatie" zullen sturen naar de &
Z __—_^ï I _gmformatieochtend.W €\J WILLEMSTAD—Vanuiteef
2 Floating Restaurant

pr personeels- afdeling van be*
IK A J i Tl Princess Beach Hotel werd e**
i\ /j / i a ! tas gestolen waarin zestig fff'*J» 1 9-% lei denzat, een handdoek, 2 tennis

(onder nieuwe directie) Lfi rackets, 1 bus deodorant, cc"
■ zeer verzorgde rijsttafel. f {^f t? «^veer 86 tennj'
ï rinonii nn mi^«m,^w d' ballen. De recherche zoekt O 8. Openll.oo-middernacht. "tennisliefhebber''dieermetd*
\ Happy Hour 6.00-8.00 Ta- . ze tas vandoor ging.
■ lv Wever.

TE HUUR
GEVRAAGD

OranjestaJ
ONGEMEUBILEERDEI

3-SLAAPKAMER
WONING
Aanbiedingen: I Dat vjertook u natuurlijk i^T^T. tIM \
telefoon 28297 ■ _\of"a N \—mi/Tana \ \>

353!) Wasmachine Samsung 255jgf|§p||Plr^E|^ Cash Special: FL.279.-- drie maanden vanf1.115.-- Strijkijzer Cetron BLB6
-^^^MkÊmiJ Cash Special: FL.19.99Radio - cassette Cetronic CC2I7

Cash Special: FL.99.99 fT"* "hT\ 'T"?5*
«Goldstar TV 2073Uskast Cetron424s i ofc lCa<ïh FI 170r»„~u r*_ " ■ i^i -r\n \viß ■^«n opeciai. rL.I /».-Cash Special: FL.599.- . jM^W/^l^l -~ I

of drie maanden van fI. 250.- '^^S&fl' Bt |cetronic stereo 528

Gasfornuis Cetron Charme jBW*fl Special: FL.329,

Cash Special: FL.259.-. oi dr,emaandenvan,L133"
of drie maanden van f1. 109.- / NJ^*SU*^ Sunbeam handmixer 03056

/^^^ ~~~-^-2~-9 ~~^gkCaSh Speclal: FLS2-

I^^^^^é^it___^ÊJi/ (ft'ij Cash Special: FL.89.99

'^^^^^^^^^^^3 / Staandefan Cetron S-1 601 S-^^^^^^^p^^gffy Cash Special: FL.89.99

Regina stove table-top M 7cashspeciai: FL.99.99 Zeelandia Tel: 613333 a
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Barcelona's eerste thuis-winst
Real Madrid in derby tegen Atletico
Madrid naar eerste nederlaag: 0-4

MADRID — Real Madrid
beeft in hetseizoen 1987/1988de eerste nederlaag van het
seizoengeleden. Ineen zinde-
rende hoofdstedelijke derby
tegen Atletico Madrid werd
de ploeg van Beenhakker in
bet eigen Bernabeu-stadion
Biet de duidelijke cijfers 0-4
verslagen. Ondanks deze ne-
derlaagbüjftReal Madrid lei-der in de Spaanse competitie
o»et een punt voorsprong op
aartsrivaalAtletico Madrid., Dewedstrijd werdop eenmoei-
"jk bespeelbaar terrein ge-
-Bpeeld. Voor en tijdens de wed-
strijdregendehet flink. Het deedechter niets af aan het niveau
van dewedstrijd, welkeerg aan-trekkelijk was. Het grootste wa-
Pen van Altetico was de counter
toet grote snelheid uitgevoerd,
«rwijl de sterren van Beenhak-
ker goedwerden afgedekt.

Het keerpunt in de wedstrijdwas de verwijdering van de Joe-
goslaaf Milan Jankovic die na
herhaaldelijke aanmerkingen
°P de leiding in de 38e minuut
jQochtgaan douchen, Real Ma-
dridmet tien man achterlatend.

In deeerste helft werd slechts
eenmaal gescoord. JulioSalinas
scoorde het eerste doelpunt voor
bijna 100.000 toeschouwers in
bet duel, datrechtstreeks op de
tvwerd uitgezonden. In de twee-

dehelft washetdePortugese top-
voetbalier Paolo Futre die voor
zijnnieuwewerkgevervijfminu-
ten na rust de stand op 2-0
bracht. Lopez Ufartemaakte het
feest voor deploeg van deArgen-
tijnse coach Cesar Luis Menotti
helemaal compleet. Hij scoorde
in de 74e en 84e minuut.Bij dat
laatste doelpunt kreeg hij onge-
wild hulp van Solana. De Real-
verdediger veranderde een kei-
hard schot van Ufarte net vol-
doende van richting om zijn ei-
genkeeper kansloos te maken.

Leo Beenhakker: "De benzine
was op na de geleverde inspan-
ningtegen FC Porto."

Celta moest na de 0-2 neder-
laag tegen Barcelona de derde
plaats afstaan aan Real Socie-
dad, dat met 1-0 van Mallorca
won.De overwinningvan Barce-
lona betekende de eerste winst
voor deCatalaanse ploeg in ei-
genhuis. BerndSchuster opende

in de27eminuutde score.Zesmi-
nuten narust scoordedeParagu-
ayaanAmarillahet tweede doel-
punt. Celtavormt samenmetSo-
ciedad, Osasuna en Athletic de
Bilbao het groepje achtervol-
gers. Alle vier deploegen hebben
12 punten. Athletic de Bilbao
heeft wel hard moeten werken
omop de(gedeelde) derdeplaats
tekunnen blijven.

In de uitwedstrijd tegen Spor-
ting Gijon keek de ploeg na de
eerste helft tegen een 0-2
achterstand aan. Sarabia (65e)
en Uralde (70e) redde een punt
voor de 'Baskische LeeuwenY
Hekkesluiter Logrones behaal-
de ten koste van Murcia haar
eerste overwinningin dehoogste
Spaanse voetbaldivisie. Murcia
werd in eigen huis met 3-2 ver-
slagen.

Het komend weekeinde is er
geen competitievoetbal. Het
Spaanse nationale team ont-
vangt inSevillahet teamvan Al-
banië.

WK-voetbal
Chili geen
kandidaat meer
, ZURICH —De wereldvoet-
balbond Fifa heeft Chili ge-
schrapt alskandidaat voor de
organisatie van de eindron-den van hetWK in 1994.

Dit gebeurdetoen dekandida-
tuur van Brazilië definitief
*erd. Chili stelde zich alleen
kandidaat voor het geval Brazi-
"ë zich zou terugtrekken.

Na het schrappen van Chili
D.leven drie landen over: Brazi-
Jjé. Marokko en de Verenigde
staten. Een speciale technische
p°ttimissie van deFifa zal tussen
Januari en april werkbezoekenbrengen aan die landen.

Drie maanden op non-actief
Van Basten laat zich
aan enkel opereren
BARCELONA — Marco

van Basten heeft besloten zo
spoedig mogelijk een opera-
tie aan derechterenkel te on-
dergaan.

De spits van Oranje heeft dit
maandagzijn club AC Milan la-
tenweten naeen medisch onder-
zoek bij FC Barcelona. Na dr.
Marti van het AMC te Amster-
dam meende ookdeclubarts van
Barcelona dat alleen een opera-
tie totvolledigherstel van de sle-
pende enkelblessurekan leiden.
Van Basten zal minimaal drie
maanden niet kunnen voet-
ballen.

De operatiezal opzonkort mo-
gelijke termijn worden uitge-
voerd in Barcelona. Een Cata-
laanse specialist zal het enkel-
gewricht ontdoen van kal-
kaangroei. AC Milan heeft zich
intussen akkooord verklaard
met de ingreep. De Italiaanse
clubwasaanvankelijktegen om-
dat de Nederlandse spits daarna
lange tijd niet zou kunnen
spelen.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

penweekeinde zijn:
Betis - Cadiz: 3-2; Barcelona -
Celta: 2-0; Murcia -Logrones: 2-
-3; Real Sociedad - Mallorca: 1-0;
Valladolid - Sabadell: 0-0; Real
Madrid - Atletico Madrid: 0-4;
Gijon - Athletic de Bilbao: 2-2;
Zaragoza- Valencia: 2-2; Osasu-
na - Espanol: 0-0; Las Palmas -
Sevilla: 1-2.

De stand is nu:
1.Real Madrid 1017
2. Atletico Madrid 1016
3. Real Sociedad 1010
4.CeltaVigo 1012
5. Osasuna 1012
6. Athletic deBilbao 1012
7. Cadiz 1011
8. Valencia 1011
9. Real Betis 1010
10.Zaragoza 1010
11. Valladolid 1010
12. Sevilla 1010
13.Barcelona 10 9
14.Espanol 10 9
15.Mallorca 10 8
16. Sporting Gijon 10 8
17.Real Murcia 10 7
18.Logrones 10 6
19.Las Palmas 10 5
20. Sabadell 10 5

Gullit en Van Basten geblesseerd

Napoli blijft leider in
Italiaanse competitie

ROME—AC Milanbezetna
acht ronden de derde plaats
ijl dehoogste Italiaanse voet-
balafdeling, maar beschikt
<jver twee geblesseerde Ne-
derlandse internationals,

van Basten was al uit-
en Ruud Gullit

ytel zondag na 32 minutenuit
Jj1 de wedstrijd tegen Pesca-

Het bezoekende AC Milan
*°Q met 2-0. Het deed daar-mee de uitschakeling in het

een bee-
-9e vergeten.
?et eerste doelpunt werd door
Vf lrdisen hettweede door Gullits
Vervanger Bortolazzi gescoord,
j e aanvoerder van het Neder-
'a.nds elftal tobt met een
zj^erblessure en zal volgens de

stafvan AC Milan een
rust moeten houden.Naprli bleef, zonder de ge-

dorsteaanvallersBagnien Ca-eca, koploper. De landskampi-
e& kwam, net als zijn te-

f^stander Como,datdevan AC
j^'lan geleende Argentijn
orghi in dienst heeft, niet tot

»J 0ren. De afgeslankte Diego
Y^aradona speelde secuur, maar
j/et spectaculair, in de we-
gschap datde0-0 in de uitwed-
J^jdvoldoende zouzijnvoor het
wbouden van de eerste plaats.
3 had de leiding van de defen-eop 2icn genomen. Directna de
Wedstrijd vertrok Maradonaaar Saoedie Arabië om als

van SauditaAhli een
p^endschappelijke wedstrijd te-
°?ö het Deense Brondby te
|*len.J^pdoria is de voornaamsterecurrent voor de landskampi-
"***■ Door treffers van internati-ïjbal Vialli en de Westduitserotlegel uit vrije trappen bleef
j^pdoriaAvellino netvoor (2-
-'" Avellinokwam vlakvoorrust

terug door een doelpunt van de
Oostenrijker Schachner.

Het als vierde geklasseerde
AS Roma zag Juventus naast
zich komen. DeRomeinen verlo-
ren met 1-2 van hekkesluiter
Empoli, dat in Cucchi en de
Zweed Ekstrom zijn schutters
had. Binnen twintig minuten
stondEmpoli, dat de competitie
na een omkoopschandaal met
vijfverliespunten begon, op 2-0.
Zonder deWestduitse spits Vol-
ler wasRoma nietgevaarlijk ge-
noeg, al werkte de Pool Bomek
voor twee en bracht Manfredo-
nia enigehoop dooraanheteinde
van deeerstehelft tescoren. Vol-
lerwas zaterdag naarzijn vader-
land gereisd om zich te laten be-
handelen aan een hardnekkige
blessure. Dit leidde in de Itali-
aanse hoofdstad tot speculaties.
Vollerzou met de club in onmin
leven. . .. _.

Juventus behaalde bij Pisa
zijn eerste uit-zege (2-1) in een
jaar.DeTurijnse club had tegen
het laag geklasseerde Pisa niet
overgebrekaangeluk teklagen.
Tweeminuten voor tijd passeer-
de de Engelse verdediger Elliott
zijn eigen doelman. De
WelshmanRush had op het doel
van Pisa geschoten, waarna de
ongelukkige Elliott debal tegen
het lichaam kreeg. Elliott was
tot dat moment de held van de
wedstrijd. Hij had niet alleen
Rush als een schaduw gevolgd,
maar ook voor het doelpunt van
Pisa gezorgd.

... RUUD GULLIT en MARCO
VANBASTEN: beiden gebles-

seerd inItalië...

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde zijn:
Avellino - Sampdoria: 1-2; Cese-
na - Fiorentina: 1-0;Como - Na-

poli: 0-0; Empoli -ASRoma: 2-1;
Internazionale - Ascoli: 2-2; Pe-
scara - AC Milan: 0-2;Pisa - Ju-
ventus: 1-2;Torino-Verona: 1-1.

De standna ditweekeinde:
l.Napoli 814
2. Sampdoria 812
3. AC Milan 811
4. ASRoma 810
5. Juventus 810
6. Inter Milan 8 9
7. Fiorentina 8 9
8. Verona 8 8
9. Torino 8 8
10.Pescara 8 7
11.Ascoli 8 7
12.Pisa 8 5
13. Como 8 5
14.Cesena 8 5
15. Avellino 8 3
16. Empoli o 0

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

SCHAAKVERENIGING CURACAO
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken in hetMaduro Plaza.
BASEBALL
(AA-klasse)
play-off
20.00 uur Sta. Rosa Indians/Mermen
Speedstick vs Wild Cats/Banco di Caribe -Sentro DeportivoKörsou.

SCHAKEN
(Capablanca)
20.00uur III"Torneodi Agedres na memoria
di CharlesFeman - Plantersrust.

Kasparov kan leiding nemen
Blunder van Karpov in elfde
partij leidt tot verlies

SEVILLA — De kans is
groot datGariKasparov van-
daag de leiding neemt in de
schaaktweekamp om de we-
reldtitel tegen Anatoli Kar-
pov. De elfde partij in Sevilla
werd maandagavond bij de
41e zet van witspeler Karpov
invoordelige stellingvoor de
titelverdediger afgebroken.
Hieroverwaren alleaanwezi-
ge experts heteens.

Kasparov gafzijn 41e zet on-
der couvert af aan de Neder-
landse hoofdscheidsrechter
Geurt Gijssen in de veronder-
stellingdathijvandaagnieteens
meerin de speelzaal hoeft te ver-
schijnen voor het uitspelen van
de partij. De algemene ver-
wachtingwasmaandag datKar-
pov de partij telefonisch zal op-
geven.

Voor Kasparov had de elfde
partij een miraculeus verloop.
Met dewitte stukken zette Kar-
povhem onderdruk.De uitdager
veroverde eenpion winsten leek
op de overwinning af te steve-
nen. Op de35e zet beging de uit-
dager een ongelooflijkeflater.
Karpov sloegKasparovs loper op
b6, waarna de titelhouder de to-
ren op c6veroverde. Kasparov
was zichtbaar verbaasd over dit
cadeau. Hij stondplotseling een
kwaliteit voor en op winst.

SNELLE PARTIJ
Beide Sovjets waren in

sneltreinvaart aan de elfde par-
tij begonnen. Voor de eerste ne-

gentienzetten gebruiktenze nog
geen twintig minuten. Karpov
verkoos deopeningmetdedame-
pion. In al hunvorigeontmoetin-
gen had deze opening slechts
eenmaal tot een nederlaag ge-
leid. Kasparov hieldvast aan de
Grünfeld-verdediging.De eerste
14 zetten waren een herhaling
van devijfdeen dezevende partij
uit detweekamp in Sevilla.

In de elfde confrontatie vari-
eerdeKarpov opdevijftiendezet.
Aan de snelheid veranderde dit
niets. Beide kemphanen waren
erkennelijk op voorbereid. Kas-

parovbeslootna eenpionoffertot
de dame-ruil. In diefase werden
Kasparov nog goedekansen toe-

gedicht door de aanwezige ex-
perts, onderwieGenna Sosonko.
De Nederlandse grootmeester
noemde de elfde partij een
'analyse-examen' voor zowel de
spelers als de begeleidende
teams.

Over de helft kreeg Karpov
hoe langer hoe meer greep op de
stellingvan dewereldkampioen.
De Noor Simon Agdestein, de
jongstegrootmeester ter wereld,
bleefniettemin geloven in Kas-
parovs kansen. Sosonko beoor-
deeldeKasparovs 31e zet als
slecht. Wit gafhierna tweemaal
schaak. Zwarts positie werd kri-
tiek.

De situatie draaide volkomen
omtoenKarpov op zeldzame wij-
ze blunderde!

KASPAROV: dankzijblunder
Karpov aan de leiding?...

Cruiff wil concurrentie Feijenoord ontlopen

Ajax vervroegt duel
om Super Cup één dag

AMSTERDAM — De Euro-
pa-Cuphouders Ajax en FC
Porto hebben de datumvoor
hun eerste wedstrijd om deSuper Cup met een dag ver-
vroegd. Het eerste duel is nu
vastgesteld voor dinsdag 24
november in het Olympisch
Stadion te Amsterdam.

Aanleiding tot dezeomzetting
was de derderonde van het Uefa-
beker toernooi, waarin Feije-
noord op de eerder vastgestelde
datum,25 november,thuis tegen
Bayer Leverkusen moet aantre-
den. Inoverleg metFeijenoord is
tot dezeomzettingbesloten.Bei-
de clubs hopen nu op een vol sta-
dion.

Ook Porto ging vrij snel ak-
koord met de omzetting. DePor-
tugese ploeg heeft in het wee-
keinde na de Super-
Cupontmoeting een vrij zware
competitiewedstrijd en kon de
dag extra rust wel gebruiken.
Ajax op zijn beurt vervroegde de
competitiewedstrijd tegen PEC
Zwolle. Dit duel wordtnu op za-
terdag 21 november gespeeld.

Dereturn van het duel om de
Super Cup, in de eerste twee edi-
ties ('73 en '74) door Ajax vero-
verd,wordt opwoensdag 13janu-
ari gehouden. Het is op verzoek
van beide Europa-Cuphouders
dat de strijd om de Super Cup
weer in twee edities wordt afge-
werkt. Mede oorzaak van het te-
rugschroeven van het besluit
één duel te spelen (in Monaco) is
de geringe publieke belangstel-
ling die de laatste twee afleve-
ringen opleverden.

Elfde partij
WK schaken
zet voor zet
SEVILLA —De tweekamp

om de wereldtitel schaken is
na de 41e zet afgebroken. De
kenners zijn van mening dat
deelfde partij op naam van de
wereldkampioen Kasparov
zal worden geschreven. Uit-
dagerKarpov maakte een
grote blunder en de ver-
wachting is dat hij niet eens
verder zal spelen.

De elfde partij had hetvol-
gende zetten verloop:

Wit:Karpov
Zwart: Kasparov

Grünfeld-verdediging

1. d2-d4 PgB-f6
2. c2-c4 g7-g6
3. Pbl-c3 d7-d5
4. c4xds Pf6xds
5. e2-e4 Pdsxc3
6. b2xc3 LfB-g7
7. Lfl-c4 c7-c5
8. Pgl-e2 PbB-c6
9. Lcl-e3 0-0
10.0-0 LcB-g4
11.f2-f3 Pc6-a5
12.Lc4xf7l TfBxf7
13. «xg4 Tf7xfl t
14.Kglxfl DdB-d6
15.Kfl-gl Dd6-e6
16.Ddl-d3 De6-c4
17.Dd3xc4l Pasxc4
18.Le3-f2 csxd4
19. c3xd4 e7-e5
20.d4-d5 Lg7-h6
21.h2-h4 Lh6-d2
22. Tal-dl Ld2-a5
23. Tdl-cl b7-b5
24. Tcl-c2 Pd6-c4
25. Pe2-g3 Pd6-c4
26. Pg3-fl Pc4-d6
27. Pfl-g3 Pd6-c4
28. g4-g5 KgB-f7
29. Pg3-fl Pc4-d6
30. Pfl-g3 Pd6-c4
31.Kgl-fl Kf7-e7
32. Lf2-c5l Ke7-f7
33. Tc2-f2l Kf7-g7
34. Tf2-f6 Las-b6
35. Tf6-c6 Pc4-a5
36. Lcsxb6 Pasxc6
37. Lb6-c7 TaB-fBl
38. Kfl-e TfB-f7
39. Lc7-d6 Tf7-d7
40.Ld6-c5 Pc6-a5
41.Pg3-fl

Afgebroken.

Kraakbeen verwijderd

Geen operatie
voor Lerby

HOENSBROEK — Soren
Lerby hoeft geen knie-
operatie te ondergaan.

Dit werd maandagmiddag be-
kend in het ziekenhuis van
Geldrop.De knie werd inwendig
onderzocht. Lerby bleek alleen
last te hebben van zwevende
stukjeskraakbeen. Deze werden
directverwijderd.

PSV's trainer Guus Hiddink
vertelde maandag in
Hoensbroek, waar PSV de 75e
verjaardag van EHC opluister-
de, datLerby slechts drie dagen
rust hoefde te nemen. "Donder-
dagen vrijdagkan Soren alweer
looptraining doen en ik ga er
vanuit dat ik hem op 21 novem-
berindewedstrijdtegenRoda JC
kanopstellen. "Zijnreisnaar De-
nemarkenomdeDeen JohnJen-
sentebekijkenheeft nietveel op-
geleverd. Hiddink 'was nietveel
wijzergerwordenY

Na slechteresultaten
Hamburger SV ontslaat
trainer Josfp Skoblar

HAMBURG — Vijf dagen
na deuitschakeling inhetEu-
ropese bekerwinnaarstoer-
nooidoorAjaxheeft Hambur-
gerSV trainer Josip Skoblar
ontslagen. Het nieuws werd
maandag door voorzitter
Ernst Naumann bekend ge-
maakt.

De 46-jarige Joegoslavische
opvolger van de Oostenrijkse
succescoach Ernst Happel was
slechts enkele maanden in
dienst van HSV. Hij had een
contract tot 1988. Onder leiding
van Skoblar waren deresultaten
van de Westduitse bekerwin-
naar en vice-kampioen slecht.
Hij bezat de laatste weken geen
enkele autoriteitmeer.

HSVwil zo snel mogelijkWilli
Reimann als nieuwe trainer in
dienst nemen. Reimann boekte
recentelijk succes metFC Sankt
Pauli in de tweede Bundesliga.
Hij komt in elk geval per 1 juli
1988. Naumann sprak maandag
dehoop uithem eerder 1os tekun-
nen weken. Zolang neemt
hulptrainer GerdVolker detrai-
ningwaar.

Het ontslag van Skoblar bij
HSV is het 144ein de geschiede-
nis van de Bundesliga en het
tweede dit seizoen na Uwe Kli-
maschefski bij FC Homburg.

DDR voorstander
gescheiden Spelen

OOST-BERLIJN — Oost-
Duitsland heeft een nieuwe
oproep gedaan de Olym-
pische Zomerspelen in 1988in
beide Korea's te laten
plaatsvinden.

Volgens de Oostduitsers zou
de splitsing debeslissingover de
eventuelekomst naar de Spelen
voor veel Olympische Comités
vereenvoudigen.

Günther Heinze, vice-
president van het Oostduitse
Olympisch Comité, verklaarde
in de sportkrant Deutsches Spor-
techo, dat de Oostduitse teams
inmiddels met de voorbereiding
op deSpelengestart zijn. Tijdens
een bijeenkomst van het Olym-
pisch Comité van de DDR zei
Heinze datzijn land hetvoorstel
vanhetlOCNoord-Koreaenkele
evenementen toe te schuiven zal
blijven steunen. "Dit compromis
komt de eenheid van de Olym-
pische Beweging ten goede", al-
dusHeinze.

Monaco wint van Mets

Club Sunny Silooy
naar vierde plaats

PARIJS — Monaco blijft
het goed doen in de Franse
competitie. De club uit het
vorstendom wist thuis weer
een concurrent terug te wij-
zen: Metz werd met 2-1 ver-
slagen.

Voornaamste concurrent
Bordeaux bleef echter goed vol-
gen op vier punten afstand. Het
versloeg mede-concurrent Nan-
tesook met 2-1.De club van Son-
nySilooy staat ook hoog. Racing
staat nu op de vierde plaats na-
dat de ploeg voor de negende
maal in decompetitie gelijk had
gespeeld. Nu tegen Toulon: 0-0.

ParisSt. Germainblijft diepin
de zorgen zitten. Een 1-1 ge-
lijkspel mag danwel weer na zo-
veel weken puntloos te zijn ge-
weest, een kleine opleving bete-
kenen, slechts twee ploegen
scheiden de eens zo gerenom-
meerde ploeg van de onderste
plaats. Het duel Brest - Laval
moest worden gestopt. Door de
mist werd hetverder spelen on-
mogelijk.

De uitslagen zijn:

Bordeaux - Nantes: 2-1;Monaco-
Metz: 2-1; Cannes - Nice: 0-1;
Toulon -RacingdeParis:0-0; Ni-
ort - Auxerre: 0-0; Toulouse -
Lens: 0-1;Lille - St.Etienne: 1-2;
Montpellier -Le Havre: 3-1; Pa-
ris St. Germain - Marseille: 1-1;
Brest - Lavalle: gestaaktwegens
mist.

De stand is nu:
1.Monaco 18 27
2. Bordeaux 18 23
3. Nantes 18 21
4. Racing Paris 18 21
5. Metz 18 20
6. Saint-Etienne 18 20
7. Marseille 18 20
8. Montpellier 1819
9. Auxerre 1819
10. Niort 1819
11.Cannes 1818
12. Toulon 1817
13. Nice 1817
14.Lille 1816
15. Lens 1816
16. Toulouse 1815
17.Laval 1714
18.Paris St. Germain 1814
19. Brest 17 11
20.Le Havre 1811

...LEO BEENHAKKER: als ex-
cuus voor degevoeligenederlaag
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tegen stadgenootAtleticoMadrid
(0-4) voerdehijaan'datdebenzi-

Ne nahetEC-duel tegenFCPorto
opwas...



WILLEMSTAD — Een Chi-
neesrestaurant riep dehulp van
de politie in toen één van haar
klanten van zijn portemonnee
bestolen werd. De 24-jarige dief
S.O. nam met het geld debenen,

maarverschillendeandereklan-
ten zetten een achtervolging in
en wisten de daderte grijpen.De
eigenaarkreeg zijn portemon-
nee terugen de daderwerd over-
gebracht naar hetpolitiebureau
voor verhoor.

Claude Wathey voert overleg

Israëlisch bedrijf wil
waterfabriek bouwen

IN 'THE JERUSALEM
POST' van 5 november stond
een artikel over het bezoek
van Dr. Claude Wathey, de
leider van de Democratische
Partij op St. Maarten, aan Is-
raël. Hij verbleefdaarvoor de
besprekingvan een eventueel
contract met de IsraelDesali-
nation Engineering Ltd.
(IDE) voor de bouw van een
nieuwe waterinstallatie op
St.Maarten dieeenproduktie
van3000ton waterperdagzal
hebben.

Volgens dekrant isditvoor
de IDE eenbelangrijkproject
daar het niet alleen om een
contract van zes miljoen dol-
lar gaat. Volgens Thomas
Loewy, president van de IDE,
wil zijn bedrijf de markt-
superioriteit behoudenin het
Caribisch gebied en zal dit
project als een prestige-
kwestie geldenen beschouwd

worden als een 'showcase'
Op ditmomentheeftdeIDE

zes installaties in de Neder-
landse Antillen diehet gebied
voor ongeveer vijftig procent
van vers water voorzien. Vol-
gensWathey kost deproduk-
tie van gedistilleerd water
het eiland momenteel $ 6.50
per ton; na de bouw van de
IDE-installatie zal deprijsge-
reduceerd worden totéén dol-
lar per ton.

Totnu toe is ergeen besluit
gevallen wie het contract,
waarvoor ookFranse, Japan-
se en Deense maatschappijen
een bod hebben gedaan, zal
krijgen. De krant meldt ver-
der datvolgens de verklaring
vanWathey "de IDEtotnu toe
het beste, meest uitgebreide
en omvangrijke bodheeft ge-
daan." De uiteindelijke be-
slissing echter zal in januari
worden genomen.

Hoewel, volgens Wathey,
hij niet de uiteindelijke zeg-
genschap heeft over de toe-
zegging van hetcontract van
de water-installatie, beves-
tigdehij weldatzijn aanbeve-
ling hoogstwaarschijnlijk
aangenomen zal worden. Hy
insinueerde dat het de
richting van de IDE op zal
gaan.

Dekrantmelddeverder dat
Wathey opdedagvanzijnver-
trek ook een bespreking zou
hebbenmet deIsraëlische mi-
nister van Energie Moshe
Shahal.

De 'Jerusalem Post' be-
steedde voorts uitvoerigaan-
dacht aan Sint Maarten. Met
name het toerisme kwam
daarin ter sprake. De krant
schreef, dat het eiland door
één miljoentoeristen per jaar
tegastheeft.

Antilliaansdrugsbeleid in voorbereiding

Hele gemeenschap moet
néé zeggen tegen drugs

WILLEMSTAD — Ruim
tweehonderd professionelen
en vrijwilligers zullen gedu-
rende drie seminars worden
opgeleidomeen integraalAn-
tilliaans drugsbeleid uit te
gaan voeren. In mei van dit
jaarwerd opdracht gegeven
aan de afdeling Algemene
Geestelyke Volksgezondheid
(AGV) om een inventaris te
makenvan derandvoorwaar-
den die noodzakelijk zijn om

een verantwoord beleiduitte
stippelen. Dat resulteerde in
eenreorganisatie vandeAGV
dienu belastismet decoördi-
natie van ditplan dat in sa-
menwerkingmet de centrale
regering wordt uitgewerkt.
De hele gemeenschap moet
uiteindelijk een hartgrondig
"nee" zeggen tegen de drugs.

Dat brachten gedeputeerde
Lucille Wout en minister Frank
Rozendal van Volksgezondheid
gistermiddag tijdens een
persconferentie naar voren. Zo-
wel de gedeputeerde als de mi-
nisterbenadrukten de noodzaak
dat een integraal beleid wordt
uitgestippelt om de drugsproble-
matiek bij de wortel aan te pak-
ken. Dat isnietalleen deopvang
van drugsverslaafden en het
voorkomen dat jongeren aan de
drugs gaan, maar ook depolitie
en andere autoriteiten hebben
hierin eenbelangrijke taak. Het
heeft immers geen zin een goed
beleid te bepalen als de
drugshandel onveranderd blijft,
aldus benadrukte de gedepu-
teerde.

Omdat al snel bleek dater een
gebrek aan kennis is op dit ge-
bied, zijn drie seminars voorbe-
reid waaraan zowel professione-
len van de verschillende lands-
en eilands- dienstenzullen deel-
nemen, als vrijwilligers van di-
verse socialeen andereorganisa-
tiesuit demaatschappij. De ver-
wachtingis dater in totaal ruim
200 deelnemers zullen zijn die
tijdens de drie seminars ook het
uiteindelijke beleid zullen bepa-
len, afgaandeop debehoeften die
er bestaan.

Hetbeleid zaler voornamelijk
op gericht zijn om via alle kana-
len de bevolking, met name de

jongeren,te doordringenvan het
gevaarvan drugsgebruik.Daar-
naast zal opvang geregeld moe-
ten worden voor de
drugsverslaafden.

Het eerste seminar wordt op
20 en 21 november gehouden.
Daar zullen alle plannen die nu
op tafel liggen geconcretiseerd
wordenen zullen lokale deskun-
digen de deelnemers het hoe en
waarom van drugs bijbrengen.
Aspecten als de oorzaken van
drugsgebruik, de consequenties
daarvan, zowel de economische,
sociale als juridische en de
drugshandel op zich, zullen
daarbij aan de ordekomen. Eind
decemberwordt de"tweede ron-
de" gehouden waaraan de Pan
American Health Organisation
(PAHO) medewerking verleent
door deskundigen op dit gebied
af te vaardigen. Siegfried Victo-
rina van deAGV verklaarde in
ditkader dat de Antillenveel
kunnenlerenvan campagnesdie
in het buitenland zijn opgezet:
welke aspecten daarvan zijn
aangeslagen en wat eventueel
verbeterdkan worden.Ookkomt
tijdens dit seminar aan de orde
wat de buurtcentra en de media
voor hulpkunnenbieden, enwat
sportactiviteiten kunnen bete-
kenen in de strijd tegen het
drugsgebruik.

Eind januari is het laatste
congres waarbij alleAntilliaan-
se eilanden afgevaardigden zul-
len sturen. Dit congres moethet
uiteindelijke drugs- beleid uit-
stippelenop grondvan alle gege-
vens dietijdens deeerstetwee se-
minarsvergaardzijn. Hetbeleid
zal voor twee jaarbepaald wor-
den en devoorlopige begroting
bedraagt 350.000gulden.

In Memoriam Albert Heath
IN DE NACHTvanvrijdag

6 novemberkwam ons vrij on-
verwacht te ontvallen: Colle-
ga Dr. A.A. Heath, Oogarts,
gevestigd op Curacao sinds
1964.

Geborenop30 januari1922
in Paramaribo, doorliep hij
vlot de middelbare schoolop-
leiding, waarna hij in re-
cordtijd zijn artsstudie vol-
tooide aan de Medische
school. Tijdens zijn studen-
tentijd ishij ookvoorzitter ge-
weest van het Studenten
Corps.

In 1947,kort na de bevrij-
ding van Nederland en het
verre Indonesië, gaf hij ge-
hoor aan de oproep van Ne-
derland(via prof. Bonne) me-
dische steun aan Nederlands
Oost Indië (het tegenwoordi-
ge Indonesië) samen met nog
eenzestalcollegaeuitSurina-
me. Nederland hadnl. zelf te
kampen met een groot tekort
aan medici.

Hij verbleefin Indonesiëtot
1963, waar hij veel pio-
nierswerk, onderzeer moeilij-
ke omstandigheden heeft
moeten verrichten. Hij
rondde zijn studie tot oogarts
af en promoveerde tot doctor
in de medicijnen in 1963 op
een proefschrift over het tra-
choom (infectueze oogaan-
doening), waarbij hij zichzelf
aan het ene oog infecteerde
om te komen tot de bewijs-
levering. Zijn proefschrift is
danook opgenomen in de lite-
ratuurlijst van deW.H.O.

Het leven en werken in In-
donesië heefteen belangrijk
stempelopzijn levengedrukt.
Hij kon er dan ook vaak en

zeer boeiend over praten. Hij
beschouwde Indonesië als zijn
tweede vaderland, waar hij
veel en goed werk heeft ge-
daan.

Vanaf 1964 vestigde hij
zich op Curacao enwaarhij de
oogheelkunde in zijn moder-
ne opvatting heeft helpen be-
palen. Zijn spreek- en
werkkamer zagen er altijd
keuriguitenhijbediende zich
van modern instrumentari-
um. Altijd gekleedin zijn lan-
ge doktérsjas. Met zijn fijne
manieren en omgangsvor-
men, vormde hij het toon-
beeldvaneen opentop gentle-
man en waardige collega.

Hij steldeveel belang in de
vooruitgang van zijn vak en
was goed geïnformeerd. Hij
was een briljant student en
goed geneesheer. Daarnaast
steldehij ookveelbelang in de
bijbelstudie en hulp aan zijn
geloofsgenoten. Hij was ook
een liefhebbervan denatuur
en hij ging, als het enigszins
kon, vaakkamperen. Hij was
een goedmens.

Albert, waarde vriend en
collega, wij zullen jeerg mis-
sen, maar we zijn ervanover-
tuigd datjouwzoekennaar de
diepere meningvanhet gebo-
ren worden, strijden streven,
sterven enheteeuwige leven,
nu rijkelijk beloond zal
worden.

Innig medelevenen sterkte
toegewenst aan Yvonne en
Albert Jr. en de overige fa-
milie.
Rust zacht waarde vriend en
collega.

JULESVANBOCHOVE
Oogarts

RenéA. Romer. Decossaux is in
deAntillen voor een productie
over amateurtoneel. Nadat oor-
spronkelijk vijf afleveringen in
Nederland warengepland, kwa-
men bij de voorbereiding zoveel
Antilliaanse sporen naar voren.

dat werd besloten een zesde af-
leveringover amateurtoneel inde
Antillen en op Aruba te maken.
Het script van deze aflevering
werd aan de gouverneur aange-
boden. Inapril 1988zullen deop-
namen beginnen.

WILLEMSTAD- Onlangs
maakten deonafhankelijke Ne-
derlandse filmproducent Ri-
chardDecossaux (rechts) enzijn
coördinator in deAntillen, Ed-
winLopez Ramirez (links), hun
opwachting bij gouverneur dr.

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van hetEilandgebied Curacao maakt hierbij bekend
datmetingangvan hetstudiejaar 1988/1989devolgende studiefaciliteiten
worden verleend aan degenen die hiervoor in aanmerking komen en die
volgens de hierondervermelde procedure daartoetijdig een verzoek heb-
ben ingediend:
1. studiebeurzenen aanvullende studieleningen voor het volgen

van studies aan deAkademia Pedagogiko er deUniversidat Nas-
honal diAntia;

2. in beperkte mate leningen voor het volgen van studies aan door
hetBestuurscollegeaan te wijzen institutenvoor hoger beroeps-
en wetenschappelijk onderwijs in de Verenigde Staten en dere-
gio;

3. leningen of aanvullende leningen op deRijksstudietoelage voor
het volgen van studies in Nederland die lokaal nietgevolgd kun-
nen worden;

4. reis- en uitrustingskosten voor het volgen van opleidingenin het
buitenland die lokaal niet gevolgd kunnen worden, één en ander
afhankelijk van het inkomenvan de ouders/verzorgers.

Voor allekategorieën geldt, om in aanmerking te komen:
a. datgegadigdeeen bewijs dientover te leggenvan inschrijving op

het instituut waarde gewenste opleiding zal wordengevolgd;
b. datmeningezetene moetzijnvan hetEilandgebiedCuracao,in het

bezit moet zijn van de Nederlandse nationaliteit en van rechts-
wege zijn toegelaten. Zij die niet in het bezit zijn van de Neder-
landse nationaliteitdoch een naturalisatieverzoek hebben inge-
diend,kunnen eveneens in aanmerkingkomen;

c. datgegadigdenvooreen eerste studienietouder mag zijndan25
jaaren voor een vervolg-studie niet ouder dan29 jaar;

d. dat gegadigdeniet eerdermet een overheidsbeurs of-lening een
studie heeft volbracht en thans voor een andere studierichting
opteert; indien geopteerdwordtvoorspecialisatieofafrondingop
een hoger niveau ophetzelfde studiegebied, dient dekandidaat,
om in aanmerking tekomen, ruim voldoende studieprestaties te
hebben behaald, een goed advies teverkrijgen van het instituut
datdoorlopen is alsmede een gunstig psychologisch advies;

e. datdegegadigdealhier getesten beoordeeld wordt;zij dieopei-
gen kosten naar het buitenland zijn vertrokken en van daar uit
beurs- of leningfaciliteitenaanvragen, dienenopeigen kosten te-
rug tekeren omtijdigaan de lokaleprocedure deelte nemen;voor
vervolgstudiesvan eerder meteen eilandsbeurs of -lening in het
buitenland gevolgdestudies kan van deze procedureworden af-
geweken;

f. datde gegadigdegeen inkomen mag genieten door of vanwege
eenvaste betrekkingdoor eigenarbeidofvan deechtgenoot(ote).

Voor studiesaan deAkademiaPedagogiko en deUniversidatNashonal di
Antiaworden aan degenen diedaarvoorin aanmerkingkomen basisbeur-
zen toegekend van NA/.5.000.- per jaar ongeacht het inkomen van de
ouders; de oudersvan degenendieeen basisbeurs verkrijgenzijn vrijges-
teld van betaling van een ouderlijkebijdrage. Voor de aanvullende lening
tot maximaal NA/.2.500- per jaarwordt wel een ouderlijke bijdrage ver-
langd;
Zowel de aanvullende lening alsde ouderlijke bijdrage wordtvastgesteld
volgens vastgestelde tabellen gebaseerd op het inkomenvan de ouders.
Degenen, diein aanmerking wensen tekomen voor een dergelijke studie-
beurs of -lening of reis- en uitrustingskosten dienenvoor 15november
1987verzoek hiertoeaan hetBestuurscollegeterichten opeenformulier
(in tweevoud) dat bij de Dienst Onderwijs, Schouwburgweg z/n, kamer 8,
kan worden afgehaald. Bovengenoemde sluitingsdatum geldtzowel voor
degenen diein de maandaugustus 1988, alswelvoor degenendiein janu-
ari 1989 met hun studie wensen te beginnen.
Puntenlijst(en) bij het (de) behaalde diploma('s)of eenfotocopie daarvan
dient (dienen) te worden overgelegd indien het examen is afgelegd.
Indien menniet in hetbezitdaarvan is, kan(kunnen) decijferlijst(en) opeen
latere datum worden overgelegd.
Inlichtingen omtrent deze studiebeursof studieleningen of reis- en
uitrustingskostenkunnen eveneens bij de Dienst Onderwijs, kamer 8tus-
sen 2-4 n.m. wordenverkregen.
Verzoeken die na 15 november 1987 worden ontvangen, zullen in
geen geval meer in behandeling worden genomen.
Wij verzoeken U dan ook, de aanvrage niet uit te stellen tot Uw zoon/
dochter/pupil het diploma heeft behaald, daarvan deze datum 15 no-
vember 1987niet zal worden afgeweken.
Ten overvloede zij vermeld datbij debeoordelingvan de aanvragen o.m.
de navolgendekriteria worden gehanteerd nl. de motivatievoor de geko-
zen studie, debekendheid met de inhoudelijkaspecten van het gekozen
beroep en goedestudieresultatenmetname voor deaanverwante vakken
van de gekozenstudie van de kandidaat.

HetBestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber, De Secretaris, a.i.
R.A. Casseres. pR suriel.
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interamo nv. *adviesbureau voor personeel en organisatie

In 1984 organiseerde ons bureau een tweetal seminars over
'ziekteverzuim. Nu, ongeveer 3 jaar later is het onderwerp niet minder
actueel. We blijven van mening -en er zijn bedrijven die dit bewijzen-
dat het terugdringen van vermijdbaar ziekteverzuim zeker uitvoerbaar
is. Daarom nogmaals een seminar over

ZIEKTEVERZUIM 1
en welopvrijdag 4 december a.s.

Geen herhaling van 1984. Wel een bredere en meer intensieve bena-
dering van de problematiek. We zijn namelijk nu in de gelegenheid om
vooral de bedrijfsgeneeskundige aspecten extra aandacht te geven.
Bovendien zal deSVB dezekeer een bijdrage leveren.

Doordacht beleid, voorbereid en uitgevoerd in samenspel met alle be-
trokkenen (lijnmanager, personeelsfunctionaris, artsen), is een eerste
voorwaarde voor het verminderen van het ziekteverzuim. Daarover
gaat het seminar.

INLEIDERS: " controlerend geneesheer SVB
" S.H.E. Cabenda, sociaal geneeskundige, richting

arbeids-en bedrijfsgeneeskunde; BGD
" H. van Hoeve, arts, hoofd medische dienst Isla
" P.H. Lauffer, personeelsfunctionaris
" H.A. luidens, computer-specialist
" medewerkers Interamo N.V.

DOELGROEP: " directie-leden en hogerkader/ personeels-
functionarissen.

Belangstellenden kunnen zich voor aanvullende informatie en voor 9^ S^
opgave van deelname wenden tot INTERAMO N.V. (mevr.drs. E. mr^_w_m
Leueofdhr. H. Dieperink), Wilhelminalaan 9, Curagao, tel. 73577. Ij J|
~ VS.:.:::i^',h,r,,^ li!::;,:,., . ,:,:::, S|iJP
■IFOR ONLY ■I $ 150U.S. MONTHLY I

Now, you can purchase aresidential lot in one the most
exclusive areas in the United States and pay monthly in U.S.
dollars or florines. We are located in the fastest growing area I

in the state of Florida, where your investment is
guaranteed. Completely developed with four golfcourses,
inland chanels, beach, golfand tennis clubs, Yatch Club,

Private Air Port, Schools, Banks, etc. There are more than
500 homes alreadybuilt.

Don'tmiss this opportunity to make the best investment
of the moment..

Monthly payments from U.S. $ 150.00 or its equivalent in
florines.

KENESI INVESTMENT Co. INC.
6787 Brookline Dr.
Country Club of Miami
Hialeah. Miami
FLORIDA. 33015. U.S.A.

NAME . | 'ADDRESS

PHONE NUMBER

COUNTRY II±m

UNIVERSITEIT VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN

Faculteit derRechtsgeleerdheid
Namens de studenten-commissie

" Herziening Examenreglement"
nodigt de studentenraad alle studenten van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid uit voor een

ALGEMENE STUDENTENVERGADERING
Datum : donderdag 12november 1987
Tijd : 13.45-16.00uur
Plaats : AuIa(U.N.A.)

AGENDA:
1. Opening.
2. Inleiding.
3. Goedkeuring studentenconcept-examenreglement.

UnlvOTtdl Mnhomt * ___ I I
UramMl«ndg NedoiKnrtM AiM.ii
UnMVMv d»» Nc#wt»«» Hi**
UKvuxk» do In»***»Mm»»"«».">.n



BONAIRE
AGENDA
S?ANDWEER:B222TAXICENTRALE:8845"OSPITAAL:8900

LANDFILL teLagoen:maandagt/m vrijdag
*an 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00"w;zondaggesloten.

*ENBARE BIBLIOTHEEK
voor hetpubliek)

""«"dag en donderdag van 14.00-18.00
r^nsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
uuri 1700 uur;za,erda9 van 1000-12.00
<°PeningBtüden voor lezers)
""«nsdag van 14.00-19.00uur.
j*OSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
«"getekende stukken 15.45uur; gewone«"kken 16.30uur.
SERVICE CLUBS£*anis:donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.J***:informatie E. Felipa, tel.:8546/8238.
"ound Table: elke tweede maandag -Terra Corra."^ary:woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
"00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-

[jjUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
J^angelieve contactopte nemen met de
"■*«udy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

J^UJIECLUB(Weg naar Willemstoren):
St*"*1°Pvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-,9,da9van 12.00-24.00 uur.

daREEKUUR(gezaghebber): elkedonder-
sti.r Van 09-00-11.00 uur op het Be-
dan n,OOr'Kra|endijk; laatste donder-
flj^h de maand van 10.00-12.00 uur te

najrKOLISHI ',el': 8198>: verzameling Bo-
dinMnse scnelpen en koraal; open van
KaJ^9 ,/m vnjdag van 10.00-12.30uur -Nikiboko Zuid 3.
LW-
te* opemngstyden slachthuis maan-

woensdagvan 07.00-12.00/13.00-Og-yo uur en donderdag en vrijdag van"""«M 1.00/11.30-14.30uur.

K&ember>
intern, 0NKOME SALU: 19-30"21 °°uur
dj^atieveavond- Sentro diBario Niniki-

dtol^fmarduskerkKralendyk:
uuf Jks 18-45 uur; zondag 08.30en 19.00

19.30uur; zondag 09.00en 18.00

dS^kerkßincon:"""Iks, ookzondag, 19.30uur.

J^CHTENBEZORGINGdoorgeven
V 4 A' W°ng' Si°g'

Kaya

Tennis-eervan Bonaire
JJALENDIJK-Inhetinter-
dat onale tennis-/ toernooi

" afgelopen week opArubabehouden, heeftBonaire de
,j.

VftH hetFlamingo- eiland
j^tVerveverdedigd. In deA-

SBe gaf Bonaire hetnakij-
&a?*an **etgehele internatio-*'e veld. Rudy Domacassé
itiiA^n Ga~le'Party meteen

jJaeüjke8-6overwinning.
ah

e legatie van Bonaire be-
Iw Uit coacn en sPeler Rudv
Wm assé' delegatie- leider Zu-
Ay °Uel 'Maria Maduro, Carlo
4h?ul > Jan van Tilburg en
tog^1-Domacassé. Het tennis-
voig °°i op Aruba was een ver-
vJ:\lnaar tevens een revanche
*°efn " succesvoUe Marlboro-
We °°i datenkelemaanden ge-
s^j.j °P Bonaire werd georgani-

ruDaanse tennisleraar
»ati P y Hosé had een Inter"

SezelscnaP uitgeno-
C^' oestaande uit spelers van
Wly'a°' rSin Islands, Ameri-
«4 al ru")a- OpBonairewasHo-
(Je s.s a.lgemeen overwinnaaruit
i»aB

d gekomen, dus met hem
ftoB 00r verscheidene spelers

Iüh 11 te schillen.
y domacasséen de uitCu-li^0 afkomstige Kenneth Phe-

6ft jj6lndigden beidenin definale
ge

Cr
n daarmee alle aanwezi-

e fiaC^ s in de scnaduw staan-
«eu'^e- partij werd tenslotte
f*aahVerwinnin£ voor de Bonai-
re tf tennis_ leraar,

aireaanse delegatie
k trouwensvan de aanwe-

Vh opAr*iba gebruik om de
Shri

='v'ng voor het tennis"
i i°PBonaire alte openen,

W1mei 1988 zal plaats

Semi-finale
volleyball
CJ4LENDIJK — Zaterdag
Ve m de B-klasse van deBo-
tie v volleyball- competi-
Ü^Pe^6Bovobo de semi-finale

' *n de dames B-klasse
Sj. nerenB-klasse zullen win-en verliezer tegen elkaar

\^n- °at zijn Galaxia te-
fch^üitex en Friend Stars te-

In h namPi°n-H<j dames A-klasse wordt
wUUif tweede wedstrijd tussen
\,c en Galaxia gespeeld.
\a galaxia, dan zal de wed-
Vtosen Dynamite de finale
*1 et nt echter Galaxia, dan

Ü^ld een der(^e wedstrijd ge-
Hl^ Roeten wordenomtoteen
!%; ?*ng te komen, gezien hetHk^lde dat beide ploegen.TSbehaald.&<C otte de laatste partij za-
Vo?avond tussen Tigers en}W^Pion die geldt als der--5 VBtriJd in de "play of' voor
Hat,611 A-klasse; dit is tevensye finale.

Over en weer beschuldigingen

Ellis (UPB) reageert fel
op verklaring van PDB

KRALENDIJK — Kort na
het schorsen van de ei-
landsraads- vergadering af-
gelopen vrijdag belegde de
fraktie van deoppositie- par-
tij Partido Democratico Bo-
nairiano (PDB) een perscon-
ferentie. Daar uitte men haar
onvrede over het onbegrijpe-
lijke schorsen van een
raadsvergadering, alvorens
de gedeputeerde van Onder-
wijs Carmo (Boeboei) Cicilia
de kans had gekregen om de
vele vragen van de oppositie
te beantwoorden. Ernstiger
was de beschuldiging van
fraktieleider van de PDB Jo-
séWinklaar, dieUPB-fraktie-
leider Rudy Ellis ervan be-
tichtte gezaghebber mr Geor-
geSolianavoorgesteld teheb-
ben de raadsvergadering te
schorsen, zodat gedeputeer-
de Cicilia het woord niet be-
hoefde te voeren.

Rudy Ellisbenadrukt datvan
de zijde van de UPB op geen en-
kele manier druk is uitgeoefend

opgezaghebbermr George Solia-
na om de vergadering te schor-
sen. leder die de raadsvergade-
ring via Voz diBonaire heeft ge-
hoord, aldusEllis, zal moetenbe-
amen dat de vragen van dePDB
op geen enkele maniereen pro-
bleem hebben veroorzaakt bij de
UPB/POB die samen het Be-
stuurscollegevormen.

Ellis die tijdens de raadsver-
gadering als fraktie- voorzitter
van deUPB wel het woordvoer-
de,beantwoorddeeen aantalvan
devragen van deoppositie, maar
benadrukte, dat hij daarmee de
taak van de gedeputeerde van
Onderwijs niet wenste over te
nemen. Daarbij attendeerde El-
lisophet feit, dat deoppositie na
een bestuurs- periode van vier
maandenreeds fellekritiekuitte
op het huidige BC, terwijl gedu-
rende vier jarendat de PDB de
bestuurs- verantwoordelijkheid
droeg (van 1983 tot juli 1987)
weinigofgeenaandacht werdbe-
steed aan onderwijszaken en ze-
ker nietaan hettevoeren beleid.

In een verklaring na de
raadsvergaderingweesRudy El-
lis erop, dat het vorige Be-
stuurscollege wel twee
leerkrachten uit de school haal-
deom hetinvoeren van hetPapi-
amentu te introduceren. Juistin
een periode, waarin een grote
vraagwas naar leerkrachten, al-
dus Ellis. Deze leerkrachtenechter werden door het toenma-
lige (PD) Bestuurscollege echter
vrijgesteld voor het dirigeren en
redigeren van een partijblad datgedurende de verkiezings- cam-
pagne verscheen onder denaam
Dibo.

Forsa Nobo, bestaande uit de
coalitie van UPB en POB, heeft
wel degelijkinteresseinhetgeen
de onderwijzers- vakbond naar
voren brengt, aldus Ellis. Hoe-
wel dePDB meer danacht maan-
den de boot afhield om een ge-
sprek te voeren met deonderwij-
zers- vakbond Simabo, heeft de
huidige gedeputeerde van On-
derwijs Carmo Cicilia nog afge-
lopen week vergaderd met de
vakbond.

Chileense guerrilla:
losprijs kolonel
is 250.000 dollar

SANTIAGO DE CHILE —De
Chileense guerrilla- beweging
ManuelRodriguezheeft een ver-
klaring uitgegeven waarin zij
zeggen kolonel Carlos Cerreno,
die twee maanden geledenwerd
ontvoerd, vrij te lateninruil voor
250.000 dollar.Hetgeldmoetten
goedekomenaan de arbeiders in
de sloppenwijken. De geestelijke
Antonio Soysa,van derooms- ka-
tholieke kerk, hebben zij aange-
wezen als demandieheteten, de
kleding, speelgoed, en bouwma-
terialen moet verdelen onder de
bewoners van drie wijken van
Santiago de Chile. De ontvoer-
dersvoegdendaaraantoe datal?
pogingen ondernomen worden
om de kolonel te bevrijden, hij
meteen geëxecuteerd zal wor-
den.De regering heeft tot op he-
den ieder overleg met de "terro-
risten" van Manuel Rodriguez
afgewezen.

BC verkleind
KRALENDIJK — Het hui-

dige Bestuurscollege bestaat
uit gezaghebber mr George
Soliana en gedeputeerde Ju-
ancho Meiaan. Beide andere
gedeputeerdenbevinden zich
buiten het eiland.

Dat was dan ook de reden
waaromgezaghebber Soliana de
raadsvergadering heeft ge-
schorst. De vragen die door On-
derwijs- gedeputeerde Carmo
Cicilia beantwoord moesten
worden, waren aanzienlijk veel
enbovendien tamelijk gecompli-
ceerd. Aangezien echter Carmo
Cicilia als gedeputeerde de ko-
mende vier dagen op Curacao
verblijft in verband met verga-
deringenvan de OKSNA, had
het weinig zin, om de vergade-
ring voor enkele dagen te schor-
sen. Cicilia zou er toch niet zijn.
Normaliter is de vervanger van
deportefeuillevan gedeputeerde
Carmo Cicilia de gedeputeerde
Ramoncito Booi. Hij is echter al
sedertvorige weekin hetbuiten-
land en zal pas volgende week
maandag terug komen. Alle za-
ken dieonder CiciliaenBooi val-
len, zijn derhalve opgeschort.
Naar de Amigoe heeft verno-
men, zal gedeputeerde Cicilia
trouwens niet alleen deze week
op Curacao vergaderingen bij-
wonen,maar ook de daarop vol-
gende week is hij bezet met di-
verse vergaderingen op het
zustereiland.

SU naar Nicaragua
VS verdubbelen
onderzeeërs in
Caribisch gebied

MIAMI — Als de Sovjetunie
militairebases installeert in Ni-
caragua zal de VS ertoe over-
gaan het aantalbases in het oos-
ten van de VS te verdubbelen
evenals het aantal onderzeeërs
in het Caribisch gebied, aldushetdagbladMiami Herald.

Volgens het blad hebben de
Amerikanenvoor heteerst gede-
tailleerde plannen besproken
die een antwoord moeten vor-
men op eventuele Sovjet- Rus-
sischemilitaireaanwezigheid in
Nicaragua.

De vraag is aan de orde geko-
men alsonderdeel van de evalua-
tie van de voortgang in het vre-
desproces van Midden- Ameri-
ka, aldus de Miami Herald. Een
medewerker van hetWitte Huisheeft tegenover het blad ver-
klaard dat zonder vredes- ak-
koord Nicaragua de Sovjets bin-
nen drie totvijfjaar uitkan nodi-
gen gebruik te maken van deba-
ses in het land.

Domino-rel
op Bonaire
KRALENDIJK — Hoewel

deklappen tijdens dedomino-
wedstrijden gewoonlijk op de
tafel vallen, wanneer dubbel
zes geplaatst kan worden,
vallen opBonaire de grootste
klappen in hetbestuurvan de
verenigingLos Vencedores.

Ineen eenvoudig communi-
quélatenzes ledenvan dever-
eniging weten, dat met in-
gangvan 4november devoor-
zittervan de verenigingEric
Tjietjie is ontslagen en dathij
eveneens sedert die datum
niet meer beschouwd kan
worden als lid van dedomino-
vereniging Los Vencedores.
De ondertekenaars van het
vier- regelig persbericht wa-
ren Tica Evertsz, Salomon
Bernabela, Francisco Goeloe,
Hesus Bernabela, Pablo Mul-
lerenRichard Faneyte.

Desgevraagd verklaarde
voorzitter Eric Tjietjie dat
niemand in staat is hem afte
zetten noch als lid teroyeren.
Er is niet eens een ledenver-
gadering geweest, aldus
Tjietjie,diedaaraantoevoegt,
dat de voorzitter noch de se-
cretaris heteens is met dezes
opstandige leden.

In het perscommuniqué
wordt overigens op geen en-
kele manier duidelijk ge-
maakt waarom deze dras-
tische maatregelen tegen
Tjietjie zijn genomen. Ver-
klaart Tjietjie desgevraagd:
„Ik laat niet over me lopen.
Richard Faneyte heeft zonder
devoorzitter en de secretaris
inkennis testellen, metande-
re vereniging afspraken ge-
maakt over de te spelen wed-
strijden. Dat accepteren wij
niet. Ik heb negentien leden
achter me staan en zij zijn
maar met zes."

De komende dagen zal de
strijd dus op het scherpvan de
domino-steen worden gestre-
denin deverenigingLos Ven-
cedores. Wie de overwinnaar
zal worden in het geschil is
vooralsnog duister.

Puertoricaanse
krant verkocht

SAN JUAN—Twee maanden
nadat dekrant El Mundo moest
sluiten wegens financiële en
vakbonds-problemen, hebben de
uitgevers van het blad be-
kendgemaakt dat zij de krant
verkocht hebben aan Hector L.
Gonzales. El Mundo, die in 1919
begon, is de oudste en grootste
krant van Puerto Rico. In zijn
gloriedagen had de krant
200.000 abonnees.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van
hetoverlijden van onze collega

Dr. A. HEATH I
In leven oogarts te Curacao.

Namens de
Curacaose Huisartsen
Vereniging. [

Kv tristesa nos ta partisipé kv awe a bai di nos mi
esposo stimé; nos tata, ruman, kuna i tio

Eithel Carl de Haseth
naedat di 65 ana

Kremashon lo tuma luga 12-11-'B7nakrematorio
Ockenburgh;Den Haag(Loosduinen).

Na nömber ditur
9-11-'B7 May B. deHaseth-Winkel
Ocarinalaan242
2287 RH
Rijswijk (Z.H.)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Kolossenzen 323
Wat gijook doet, verricht Uw werk metgeheel Uw ziel.
Als voor Jehovah en nietvoor mensen.

Tot onze grote droefheid is van ons heengegaan
onze inniggeliefde man en vader

Dr. ALBERT AUGUST HEATH
in leven oogarts op Curacao

Dè teraardebestellingvindtplaats woensdagom
16.30uurvanuit derouwkamer vanhet St.Elisa-
beth Hospitaal naar de Protestantse begraaf-
plaats aan deRoodeweg.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00uur.

Namens defamilie
Yvonne Heath - Gonesh en

Albert Heath Jr.

fIMSTHSMM TCQftY NOVIMBER 10,1987.

Aegon 48,30 KM 25,70
Ahold 58,60 Mend» 37,00
Akzo 80,70 Philips 25 70Cred.lyon. 54,00 Royal Dutch 192 50Fokker 20,00 Telegraaf 208,00Gist.Broc. 26,30 Unilever 90,50
Heineken 111,50 Index 202,60

NEW YCRK STOCK EXCHANGE
Ahbott Labs. 45 3/4 ___ 118 1/8American Exp. 24 UT 48 7/8Apache 7 1/2 Jchnscn *J. 73 1/8
Am.Tel.i Tel. 28 5/8 McKesson 27
Amoco 67 1/8 Merck I Co. 173 1/4'
Anheuser B. 29 3/8 Minnesota Mng 57 3/4Becton Dick. 51 1/4 Mobil Corp. 37
Campbell S. 57 1/2 Monsanto 67 5/8Chrysler 23 1/2 NCR Corp. 63 3/4
Citicorp 41 3/8 Norf.South. 22 1/2
OocaCola 38 1/2 PPG Indus. 30 5/8
Diebold 34 5/8 Philips Ind. 14 7/8
Digital Bj. 132 3/8 Placer D.M. il 1/2
Dupont 86 Northrop Corp. 30 1/4
East.Kodak 49 1/2 Pac.First Fin. 11 1/2
Exxon 40 1/8 Pfizer 51 3/4Figgie 'A' 48 Phelpe Dodge 36 1/2
Firestone 32 1/2 Philip Morris 87 7/8Fluor 13 3/4 Quaker 42 3/8
Genl.Electr. 44 1/4 RJR Nabisco 51 5/8
Senljiotors 57 7/8 Sara Lee 35 5/8Gulf & (test. 68 1/2 Shell Trp.Tr. 68
Hecla Mng. 11 3/8 Southern U. 9 3/4
Hiltcn 66 1/2 Unisys 30 1/2
Hanestake Mng. 28 Unocal 27 7/8
DCW JCNES D3CAL STOCKS
Industrials 1.900,20
Transportation 749,86 ANT.BREWERY HFL.7S-85
REUTER.

CICSDE MARKET CWMENT NWÏMBER 9, 1987.
The Bears began the week on a victorious note, driving the Dew
down approximately 58.85 points at 1900,20. The Transport and
Utility indices both slid solidly. Big-board losers held a
three to one edge over winners. The market was lower throughout
today's session. Merck and Co., CBS, Royal Dutch, Dupont,
Lilly (Eli), and Unilever were all lower today. Eastman Kodak
and General Electric were also lower while appearing on today's
most active list. Bell and Howell surged ahead today. The com-
pany declined cement cm Maxwell Ccrrmunications Corp. 's sta-
tement that it intends to pursue a friendly takeover of the
cenpany. Holly Sugar and Southland Corp. also gained. The Dew
is perched just above 1890 support. Monday's have recently as
has been the case historically, proven a real stumbling block
for the bulls.
E.F. HUTTON «ESEARCH.

iPml MAIHJRQ & CIJIHEL'S BANK NX
fIZM INVESTMENTDEPARTMENT
ifijb «j For further information call

}^^_W Tel. 612511/612991/612294
MaaßMH■«y———M

/ *5S^Pflnto mDUSTRmi DE "CnEIUEIB
» É p"^p-r maakt de wisselkoersbekend
* v9_\i_T^ vande BOLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30uur

Casn VERKOOP
’.4.80 ’.5.00 ’.6.00 .

KRALENDIJK — Afgelopen
week heeft de Scholen- ge-
meenschap Bonaire (SGB) een
bezinningsdag gehouden op een
ranch te TeraCord.

Vervan alle
problemen dieafgelopen vrijdag
weer in deraadsvergadering van
de Eilandsraad werden opgera-
keld, brachten de jongeluihun
tijd door met aantrekkelijke mv-

ziek, die de vriendschaps- ban-
dentussen deleerlingenaanzien-lijk versterkte. Ook het team van
leerkrachten bleek uiterst tevre-
den tezijnenposeerdeeensgezind
voor deaanwezigefotograaf. Ge-
heel links algemeen directeur
Rolly Pourier samen met het on-
derwijzendpersoneel en admini-
stratiefpersoneel van deßonaire-
aanseSGß.

.mmmmmmmimimmiimmiimmiimiiiit
Koersen Centrale Bank i

*" -—. 4
3 NOTEMNGENCENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAN- 3
3 TILLEN GELDIG OP DINSDAG 10 NOVEMBER 1987 EM TOT gj5 NADERORDER: 3

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
5 CflN DOLLAR 1.325 1.345 1.365 3:
3 PNDST6RUNG 3.13 3.185 3.245 _
3 N€DGLD 95.17 95.89 96.69 ; S

BOUVfIR — — — 5
> ZLU FRANCS 130.90 131.62 132.42 3

FAFAANCS 30.38 31.48 32.18 3
3 DUITS€MARK 107.21 107.93 108.73 3
3 SURGLD — 100.07 102.59
S ITUA6 1.14 1.44 1.50
3 AA FLORIN 98.00 100.00 100.20

KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- 3
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- |- MENTVANFINANCIENENGELDIGVANAFHEDENIONOVEM- |

3 8ER1987 EN TOTNADER ORDER. 3
"m J

9.75% OBUGATI€L€NING€N P€A 85/89 98.74
3 13 % OBUGATI€L€NING€NP€fI 86/90 104.50

12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 103.91 5
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.87

5 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986 P€A 1990 99.06
3 HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN- *3 GEN BEDRAAGT 10.59%. 5
3 DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN g

BIJ HETLOKALE BANKWEZEN. 5
E 3

nniii ■■■■■nu ■ immuunmuituiii'
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

l fTT^T*^ tot 1°woorden

F-5,50 Y/±S
fj | V Elk woord meer [g&gi )

// l|\ UITSLUITEND Ug^i
JhkJ& V[ A CONTANT!

■■ S . - I - - : ■«■

@*~*ALYPSONA PAKKETTEN SERVICE t
« h :.."» f. j, n . | naar Suriname t

~’ 'jQ^au^Vil^bHH ————— mmmw \ \mm^—————~————mm^—^—^—^—~^—~^—~^—~^Ë—^—^—mmmmmmmmm^^—^, """"" AEROCARGQ !
Profiteer van onze speciale aanbieding voorCuracaoenAruba en stuurnu ■

I perboot of vliegtuig een ♦

■ pakket naar Uw familie/relatieJ in Suriname en Nederland
I Aanleveren: Aerocargo N.V. ♦

Sluitingsdatum: 23 november 1987. I
I Bel voor informatie: Aerocargo N.V. t
■ Curacao: Telefoon 82244 toestel 56 Aruba: Telefoon 22470
\ Heer Elmer Liberia HeerRudy Rodriguez, t

EEN BOOTBoston Whaler, 13.4
foot, met trailer en 40PK motor
en alle toebehoren. In goede
staat. Tel: 75621, na 5.00 uur:
77344.

SUZUKI FORSA 1.3 GL, airco,
toerenteller jan. 1986. km.
15.000, ’.11.900,-. Inf. tel.:
84848.
PROFESSIONELE FOTOGRA-
FISCHE artikelen. Voor meer
informatiebel 70171(tussen 8-5
pm.) of673860 (na 5 pm.).

RACEFIETS PROFF. Batavus;
4 Toyota- riemen 12.Kaya Dodo
Palm 56. Tel: 77897.

APPLE MACINTOSH Compu-
ter, Int. drive 400k, keyboard,
mouse, 512kmemory & softwa-
re: Database, Spreadsheet,
Graphics, games, Wordproces-
sing, ’.2.000,-, Ext. Drive 800k
’.500,-, printer ’.800,-. Tel.:
615814 na 18.00uur.

BABYBED;SALONTAFEL
(glas + chroom); wandmeubel.
Tel: 675139.

ANTIEK-MAHONIE: 1 wasta-
fel; 1 kapstok; 1 glazen kast; 1
schuiftafel+4 stoelen; 1 buffet; 1
legkast(1 filter). Roodeweg 378.
SPLIT UNIT Wall Mounten,
13.000 BTU, ’.1.500,-. Mas in-
formashon: 87682.

MAGRIETLAAN 3: 3 sl.k., 2
badk., eigen grond, vraagprijs
’.140.000,-. Tel: 72940.

WEGENS VERTREK: Nacka-
michi z.g.a.n. tapedeck, ampli-
fier, AM/FM tuner, draaitafel,
cassette- deck. Alles samen voor
’.1.500,-; Tappan gasfornuis
’.150,-; antiek zitkamerstel
’.500,-. Tebevragen: JanNoord-
uynweg32.

BABY WANDELWAGEN, zit +
ligmodel. Tel.: 623075.

TEBERGAltena:een gebouw, 2
verdiepingen, als zakenpand,
kantoor en woonruimte te ge-
ruiken.
T.v. te Jongbloed een gemeubi-
leerde flat, direct opleverbaar.
Tel.: 79253.

ONGEMEUBILEERD WOON-
HUIS inrustige buurt metmini-
maal twee slaapkamers. Tel.:
613230 tussen 18.00-21.00uur.

f
PATRICK'S

for
„Tatay" guitars

and quatro's
Willem de

Zwijgerlaan 1
Tel.: 73298

j j* j «' i j j=g

* TEKOOP: fWOONHUISopRomar;3slaapkamers, I2 badkamers, voor- en I
achterporch.

Prijs: ’.120.000.-
Tel.: 613230.

Tussen: 18.00 - 21.00 J

PER DIRECT een hulp voor 5
ochtenden/week, omgeving Jan
Thiel. Tel.: 671609.

INBOEDEL (ALLES moet
weg!). Weststraat 36. Na 17.00
uur.

TER OVERNAME aangeboden:
perceel eigendomsgrond 895 m 2
op Morgenster, tegen redelijke
prijs. Bel 26008.

RUIM GEMEUBILEERD ap-
partement, 1 slaapkamer, zitka-
mer, apartekeuken. Tel.: 26352.

GEM. HUIS per 1 dec., 2 slaap-
kamers. Tel.: 47100 tst. 136, R.
Janssen.

GEMEUBILEERD HUIS per 1
dec, 2 slaapkamers. Tel.; 47100
toest. 136R. Janssen.

GEVRAAGD: HULP in de huis-
houding voor 2 middagen in de
week. Tel: 28666.

NED. ECHTPAAR met twee
kinderen zoektmet spoed oppas-
huis,periode 18/12t0t4/1.Te1.:
25780/32320 mevr. V. Kessel.

WEGENS TIJDGEBREK zoek
ik een verzorger ofnieuwe eige-
naar voor mijnEngelse rijpaard
(hengst). Uitsluitend ervaren
ruiter/amazone. Ongeschikt
voor kinderen. Informatie tel.:
28666.

TEKOOP
ALLROUND

SURFPLANK
Merk: Wayler
Prijs: ’. 400.-

JaapKroijenga
Landhuis Brakkeput

Abou
V^ Tel.: 672946 J

WANTED TORENTI
a completely furnished

HOUSE
with 2-4 bedrooms for 1 1
year. I
SWEDISH TELECOMS

Tel. office hours.
, 87190

RodeoRanch
nu in

Seaquarium
Geopend 7 dagen

per week
Openingstijden:

5-7 Happy Hour
Speciale prijzen

Snacks onthe house
Dinner 6-1 1p.m.

's Zondags is de saloon
vanaf 10.00a.m. open.
Vrije toegang tot Bar
enRestaurant.

Voorreserv. tel. 615757 na
4 uur.

" biedt U voor het behouden yon een jonge huid: I

I CELLULAR j
J * nightcream Wj_* 9 S»
2 * Eye, contour cream £ J P^ 2
S * Wrinkle cream J jl^Êr *
S * Meek cream f- V 5\ "

J^ 1708

UITNODIGING
In hetkader van deDe laTry Ellislezingencyclusvan de UNA zal

PROF. DR. B. SEDOC-DAHLBERG
op woensdagavond 11 novembereen lezing houden over
KLEINE LANDEN IN DE GROTE WERELD
Binnenlands beleid en de invloed van de wereldmachten in hetCaribisch gebied.
Prof.Dr. Sedoc is verbonden aan het Center for Latin American
studies van de Universiteitvan Gainesville.
Plaats : Aula-UNA
Datum : Woensdag 11 november 1987
Tijdstip : 20:30 uur
Taal : Nederlands
Toegang : Vrij.

DeRector-magnificus UNA
Mr.drs. AlexReinders. \g/ |||||n

Untoreidal Nashonal di Anlia f I

UntwsriGtt wan de Nederlandse Antfcn
Unvoreily of !lw NolheJlandsAnWes
UiiMjrsKfcid de Ins AnHtnsNeell.Tmlus.ls

jg/_^/g/g_^_J_^_^_m_W—mWÊ—~m—~l—W——mm—~imm—w——-——-——my
TE HUURAANGEBODEN \per eind December - begin Januari

EEN COMPLEET GEMEUBILEERDWOONHUIS
met 3 slaapkamers, 2 toiletten, 1ruime keuken, 1 eetkamer,1grotewoonkamer,
1voor balkon, 1 achterporch -s carporch, 1 studiomet balkon, ruime tuin vol
planten en hooggelegen.
Huurprijs: /1.1300.-/mnd.
Geïnteresseerden brieven aan burovan dit blad, onder letter S.D., Curacao. F

<ÜÜT
RATES FROM I

EUROPE/ROTTERDAM \
Please contact:

Xflr» Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

WWW LANDSRADIO \
ml/ (Afd. CURACAO)

bekend, datderekeningen over deboekmaand SEP-
mS TEMBERI9B7 zijn verzonden.

V Deze rekening dient uiterlijk voldaan te zijn per
7 15 NOVEMBER 1987

Telefoonnummers waarop alsdan nog rekeningen openstaan
zullen— geblokkeerdzijn voor ALLE inkomendinterinsulair en in-

ternationaal (automatisch en niet-automatisch)telefoon-
verkeer.— geentelefoongesprekken via onze internationale telefo-
nistenkunnen aanvragen.— telefonisch geen telegrammen kunnen aanbieden.— geblokkeerd zijn voor alle in- en uitgaande telex-
gesprekken. J

Voorts zullen bovengenoemde rekeningen, in han- yfj
den worden gesteld van een incassoloper c.g. incas- ./Mlso bureau. Deextra incasso-kosten komen voor reke- ___m_i4{m
ning van de debiteur. y^Br||Ll
Men gelieveer rekening mee te houden datbank- / M
en girobetalingen ons pasna meerdere dagenbe- >flllMPllÉPrlViken. yflff Jif[ lf JPÏIIII

% J_\& /' Sta'Rosawe9l94\~^<e./ Grandioze Uitverkoop
vanaf26 oktober tot 28 november

Alle schoenen tegen de helft van deprijs!
25% korting op alle kledingstukken

boven de20 gulden.
* Heren overhemden (Lancetti, Hunter's Run, etc.) 2voor ’1.10.00
*Kinder overhemden (Philiphine) 3voor ’1.10.00
* Damesbloesen 3voor ’l. 5.00
* Panties voor damesen meisjes 12 voor’1.10.00
'Herensokken 12voor’1.10.00
"Jeans (Dallas, Gloria v.d. Bilt) 2voor’1.10.00
*Grote baddoeken ’. 5.00
"Paraplu ’. 5.00
U bentvan harte welkom op de

"BARATIO"vanPASOAPASO Santa Rosaweg 194. j

jm—S—Z—SSSESSBSS _ ' i ' ' ' """"^k-

>*"«* op hetgebiedvan
|j| bevestigingsmaterialen
jply, en gereedschappen.

«■■■■■■■■■■■■■l

11 BSM

.._ " *'JSl''^^%*<-.ra^S P^
■IL:___ v^jjjjiijp ** """ *-"-■ |yÊJ|A >' s>~ '*'

~—~ #w^::^JimVy,":n'L, !
CARIBBEAN FASTENERS tt.V.

INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plazaj
TELEFOON 76227 - TELEX 3408

Dokop zaterdag GEOPENDvan 8.30-12.00nor.
V ————= " ■ " ' "*

■mi window film
flk il Voorraam, schurfdeurofetalage. Velekleuren

<Mtoct* ""^l» en soorten. OokPROTEKT heideresafetyfilm
upto \*H tegen Ultraviolet Straling. Professionele en
79%0> /9 snellemontage. Msdicowindowfilmgeeftver-
ïür,n* -~_W koeling en is energiebesparend!
nMK. Mme I

Zonwering en Airconditioning Tel: 675550
UNITED ENERGY MANAGEMENT jansofat 83

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMM

I V M»»«»_

"toko

IWEEK^ECIALü!
■ "" "" — <

I^*^ .^Runderroiïade.. 14.50j

U^^^^Stobavlees 9.90[
Biefstuk 9.90]

J 8.501

j^r^^v^Bloemkool 2-95

l^rl^^ 1.90|

\^C%T%Rode Bieten 720 gr... 1.57J
I^^^ 400 gr 2.1 OJ
i^^^l>SpeculaasHarten 4.2&

|^^a«^^Gevulde Speculaas 7-501

I^^^Marsepein 100 gr 3.6Ö|'

f^^^^Roll-on Deo 3.1 OJ
I^^CS^EToiletzeep green or white&$^ O.60!
[^t^J^Orange 5.1

I <rjv^^^Rookvlees v.d. muis 100 gr.)^s^ 2.6<f
I- ■ '
| TOKo^^uikertuintjei
! een gruttervan ProfèW^ïe!!
I I
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