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Nieuws in vogelvlucht
BOSTON — Op een ondergronds

iZ o"'n deVS staat Massachusettsm l treinen met elkaar in botsing
r^omen. Er waren 110 gewonden

wie er 6 ernstigaan toezijn. Een
een?? 1 met 7 "jtuigen reed in °P
gers

S
f

trein waaruit reizi"
den pten- Beide treinen vervoer-samen ongeveer 500 passagiers.

*****k AMSTERDAM - De aandelen-
\W6 n°P deeffectenbeurzen in het
aan 6 osten zijn vandaag verder
Nik! kken- In Tokyo steeg de
lia» oo 'ndex met 901,75 punten
>»esi«j 448,25 Punten. De Dow Jo-
t 'ndex was gisteren almet61pun-
oOrr0Orru tegen tot 196°.21 punten,
hand 1

Cn waren een meevallend
°ver ? ekort" c 'Jfer en optimisme
be». t- terugdringen van het VSnou!!ings'tekort- In Amsterdamdanl en de h°ofdfondsen deson-
koera Sn anmorSen een iets lagere
dee„'Ue dollar hieldzich welstaan-

I'B99sn£ïirndhetmiddagUUr1'8995n£ïirndhetmiddagUUr

*****veronÜA,SCUS~Syfië verwerpt deAraK mg die de ,anden van de
hebbén ga op de top in Amman
SyrkrK UltBesProken over Iran. De
Zaken Aimó mster van Buitenlandse
daßd»/j bhara verklaarde donder-
geng T k °Pstelling van zijn land je-
De min ,eran "ongewijzigd" blijft.
van dff zei datde slotverklaring
*as vl P pa^ üidms de slotzitting
derh!?preid terwiJl "zij er veeleer-
Wo rri : movetenueten zijn om te kunnen<tki besProken". In de
Vef00rdePMmg W6rd Iran Unaniem,dvoorziin gedrag in de

m, *****leider rHINGTON ~ De suPartiJ"decenj^^atsjov zal tussen 7 en 10
Vs V een bezoek brengenaan de
kafsn^ï 7'B en 9 decemberzijnwer-
gezien Îf gemaakt- Gorbatsjov zal,
Waar "ekorte duurvan het bezoek,
eerci

eni-)nlijk niet ingaan op een
t'scho e uitnodiging tot een toeris-

ierondreis door het land.
I_ *****tie WANNESBURG- De ZA poli-

ce foj!'t vandaag het huisvan Win-
gen8l n.T . omsingeld en is vervol-
den ftp6

isbinnengegaan. Ze zei-
Verk!"n, onderzoek uit te voeren in
Wnk i"6tdiefstallen. Natwee uur
jongp" Politiemacht. Een tiental
"onien Van 15en 16 jaaris meege"

*****heeft all ~~ De Tunesische regering
ere va a nationale feestdagen ter

v°ormalige president
dat d!ïba afgeschaft. Dit betekent
k*ntie hBl6'8 nu nog maar 13va"
Plaat dagen per jaar krijgen in
VolkgijJan 18'Het Tunesische
Be*ett ï Waarin denaamvan de af-

-6 leider wordt genoemd zalQen vervangen,
p. *****vanJiI'IS ~~ De muiterij in de ge-

Ch genis van Saint-Mur, bij
fankr Uis°ux in het midden van

«erBt , yk. is achter de rug. Nadat
hadden rau iters zich vanmorgen
Ige2nn°JVergegeven volgden deove-

voorbeeld later.De gegij-
de ge ' waaronder de directeur van
be m angenis, werden vrijgelaten.
o,tlstanHerS.eiBten detentie-
Hik.? 'gleden en meer voorwaar-J*evrijlatingen,

p. *****VCIJs —De clandestiene net-
at». d V° r̂ waPenleveranties aan

'ftiokk'? Z^n °Pgezet door een ware
divers? mternationale, hebben op
°ft**eil manierenembargo'skunnen
die in jn\^°Tde justitiële stappen
"Hen e .S en Europa zijnonderno-

en ankzij het speurwerk van
Sentek aanwiJzingenvan deskundi-
Kl w kDt Z'cn langzamerhand een

w Van contact- punten over dee*ereldaf.
HijÏÏ?VE ~°e Wereld- ge-
haar ";'ds- organisatie WHO heeft

de 'tingvan hetaantal lijders
feld lmmuun-ziekteAids inde we-
lso or.et 50 procent verhoogd naar
Vv* mensen- Bij de WHO zijntot
62.5qq door 127 landen meer dan
i^are Aidsgevallen aangemeld,VBp f zijnwaarschijnlijkveel 'ver-

tot io
gevallen-De WHO schat dat

8t"le d mi^oen mensen in de wereld
J'ie d gers zijn van het virus, bij
heeft „ Zlekte zich tot dusver niet'geopenbaard.

SK,!l^A—Kurdischeseparatis-
L^ak " in de buurt van de stad

J 6 2 H
'n net zuidoosten van Tur-

VJj orPen overvallen.Bij deactie
Vrde6811 urkse leraar gedood enn 9 dorpelingenontvoerd.

w. *****— Een zware bom
jW].7°nderdag een deel van de
Vh„k kn noorden van de Nami-

eftoofdstadWindhoekvernield.
*****

AFGROND
Volgens de Zuidafrikaanse

minister waren de Zuidafrika-
nen tussenbeide gekomen om te
voorkomen dat deRussen en Cu-
banen hetrebellen- leger van
Unita een nederlaag toe zouden
brengen, waartoe het Angolese
regerings- leger op eigenkracht
nietin staatzou zijngeweest.Als
de troepen van Unita- leider Jo-
nas Savimbi worden verslagen
door een troepenmacht onder
Sovjetleidingraakt zuidelijk Af-
rika volgens Malan op "de rand
van de afgrond"van Sovjet- over-
heersing.

Savimbi ontkende in zijn
hoofdkwartier in de Zuidangole-
se plaats Jamba datzijn troepen
steun hadden gekregen van
Zuidafrikaanse eenheden. Uni-
ta had het offensief van het An-
golese regerings- leger afgesla-
gen dankzij deStinger-raketten
diedeVS aan derebellen hebben
geleverd. Volgens Savimbi is de

Amerikaanse militairehulp van
beslissende betekenis geweest.
De Zuidafrikaanse bijstand is
naarzijn zeggenbeperkt tot geld
en munitie. Hij ontkende met
klem dat Unita was geholpen
doorZuidafrikaanse mankracht
en luchtsteun, maar sloot niet
uit dat de Zuidafrikanen elders
in Angola tegen de Russen en
Cubanen vechten.

VREDE
De escalatievan de strijd in

Angola heeft voorlopig de hoop
op vredes- onderhandelingen in
zuidelijk Afrika getorpedeerd.
Westerse en Afrikaanse diplo-
maten in de Zambiaanse hoofd-
stadLusaka menen datde recht-
streekse Zuidafrikaanse inter-
ventievoor hetogenblik een ein-
de maakt aan de voorzichtige
ontspanning die afgelopen
maanden leekin te zetten tussen
Pretoria en Luanda. Angola
heeft enkele maanden geleden
nieuwe voorstellen gedaan voor
een geleidelijke terugtrekking
van derond 35.000 man sterke
Cubaanse troepenmacht om de
impasse in hetoverlegover onaf-
hankelijkheid voor Namibië te
doorbreken.

In september waren Zuidafri-
ka en Angola partners in een
grootscheepse gevangenenruil,
die toen al werd gezien als een
veelbelovend voorteken dat
Zuidafrika en Angola aan de on-
derhandelings- tafel, met Was-
hingtonalsbemiddelaar, een op-
lossing zouden kunnen berei-
ken. Maar eventuele gevoelens
van welwillendheid zijn nu ver-

moedelijk ophetslagveld inrook
opgegaan.

ZUIDAFRIKA MENGT ZICH RECHTSTREEKS IN ANGOLESE OORLOG

Minister van Defensie Malan:
"Sovjet agressie
halt toeroepen"

PRETORIA —De oorlogin Angola is een nieuwe fase inge-
gaannu hetZuidafrikaanselegerrechtstreeks betrokken is ge-
raakt bij de strijdtegen deCubaanse en Sovjet- eenheden. Het
nieuwsover deescalatievan deoorlog heeftvoorlopigdehoop
opvredesonderhandelingen in zuidelijk Afrika getorpedeerd.
Unita- leider Jonas Savimbi ontkende overigens datzijn troe-
pen hulpkregen van Zuidafrika. Volgensministervan Defen-
sie Magnus Malan is Zuidafrika het uiteindelijke doel van de
Russische penetratie in zuidelijk Afrika.

Minister van Defensie Mag-
nus Malan verklaarde datZuid-
afrika weloverwogen het besluit
genomen heeft tot de recht-
streekse interventie, die
woensdagvoor heteerstopenlijk
werd toegegeven. Zuidafrikaan-
se eenheden hebben zich met
jacht-bommenwerpers, tanksen
gevechts- helikopters gemengd
in de strijd in de Angolese pro-
vincie Cuando Cubango. Vol-
gens Pretoria zijn aan Zuidafri-
kaanse kant vier doden en een
niet nader aangeduid aantal ge-
wonden gevallen. "De prijs van
devrede is hoog", zei Malan.

Jeltsin verweetpartijtop traagheidbij hervormingen

Leider van communistische
partij in Moskou ontslagen
MOSKOU— Boris Jeltsin,

de hervormings- gezinde lei-
der van de communistische
party van Moskou, is uit zyn
ambt ontheven en vervangen
doorLev Zajkov.Dit heeft de
Sovjet- televisie gemeld.
Jeltsin, diekandidaat-lid is
van het Politburo, had op 21
oktoberzijn ontslagaangebo-
den tijdens de voltallige ver-
gadering van het Centraal
Comité. Hij verweet de
hoogste partij- organen niet
snel genoeg hervormingen
door tevoeren.

Jeltsin werd ontslagen tij-
denseen vergadering van de
beleids- commissie van de
partij in Moskou wegens
"ernstigetekortkomingen" in
dewijze waarophij departij-
organisatie in de hoofdstad
leidde.

Hetofficiëlepersbureau TASS
meldde in een vijfregeling be-
richt dat Lev Zajkov, die lid is

van hetPolitburo en secretaris is
van hetCentraal Comité van de
CPSU, unaniemwas gekozen op
depost vaneerste secretarisvan
het Moskouse partijcomite. In
zijn toespraak, waarbij de 70e
verjaardag van de revolutie
werd herdacht, uittepartijleider
Michail Gorbatsjov indirectkri-
tiek op Jeltsin. Hij wees op de
"koppige en ongeduldige men-
sen" die de hervormingen voor
verandering in de Sovjetunie te
snel willen doorvoeren.

Zajkov, die 64 jaar is, is een
van deweinigebelangrijke com-
munisten die zowel lid van het
Politburo als secretaris van het
Centraal Comité is. De enige

anderen die, afgezien van Mi-chail Gorbatsjov, beide ambtenhebben bekleed zijn Egor Li-
gatsjev, denummer2vandepar-
tij, Aleksandr Jakovlev, propa-
gandachef, Viktor Nikonov,landbouwspecialist en Nikolaj
Sljoenkov.

De energieke Zajkov heeft denaam een"manager" tezijnzoalsGorbatsjov. Hij is deskundig ophet gebied van debewapenings-industrie enhijbegon in 1940 alsstaalarbeider in Leningrad. Hijstudeerde in zijn vrije tijd enwerd ingenieur. Leider van decommunistische partij van Le-ningrad tot juli 1985, werd Zaj-kov lidvan het secretariaat vanhetCentraal Comité voor de mi-litairesector, opdedagzelfwaar-op GrigoriRomanov, zijn voor-gangeraan hethoofd van depar-
tij- organisatie van Leningrad,uit bestuursorganen van hetland werd uitgesloten vanwege
zijnrivaliteit met Gorbatsjov.

Wat Zajkovs voorganger
Jeltsinbetreft, men achtte hetniet uitgesloten dat hij ook uithet Politburo zou worden gezetAls niet-stemgerechtigd lid hier-van woonde hij vorige week nogde feestelijkheden ter gelegen-heidvandeverjaardagvan dere-volutie bij. Zijn verwijderingwordt door westerse waarne-mersvan grotebetekenis gevon-
den omdathij gold alseen van debetrouwbaarste toeverlaten vanGorbatsjov in het Politburo. Inde voorbije maanden heeft Gor-batsjov toegevingen moetendoen aan orthodoxer leiders, dievinden dat dehervorming tevergaat.

Gorbatsjov zei na zijn recente
langdurige vakantie "voor het
afmaken van mijn boek", dat
men democratieen pluralisme in
de Sovjetunie niet moest uitleg-
geninwesterse, maarin socialis-
tische zin. Ook zijn rede op de
verjaardag van derevolutie was
volgens waarnemers een
compromis tussen de verschil-
lende opvattingen in de leiding
van de Sovjetunie.

Boris Jeltsin werd als hervor-
mer bekend door zijn felle aan-
vallen op de corrupte en incom-
petente handelwijzen van
vroegere partijleiders in Mos-
kou. Ook hekelde hij de voor-
rechten diedeelite van de Sovje-
tunie geniet, zoals de mogelijk-
heid tot kopen in speciale, voor
de burgerij ontoegankelijke,
winkels en hetgenietenvan spe-
ciale medische verzorging, en
kritiseerde het ontbreken van
openheid op Partij- bijeen-
komsten.

Jeltsinbouwde aanzijn carrie-
re in de industriestad
Sverdlovsk in de Oeral,waar hij
van 1976 tot 1985 gewestelijk
partijleider was. Overgeplaatst
naar Moskou brak hij met de
schichtige geheimzinnigheid en
afstandelijkheid van zijn voor-
gangers,reisde met de metro en
bezocht doorburgers bestormde
winkelsomte zien hoe degewone
man het erafbracht. In januari
1986 deed hij in aanwezigheid
van zijn voorganger, Viktor
Grisjin,eenfelleaanvalopdena-
latigheid van Moskouse partij-
leiders in het verleden om voor
afdoende openbare diensten te
zorgen.

WASHINGTON—Uiteenwapen-
depotvan hetVSleger in deBondsre-
publiek Duitsland zijn 12 zgn Clay-
more- mijnen verdwenen. Volgens
Senatoren lagen de mijnen tegen de
voorschriften in op een onbeveiligde
plaats opgeslagen. Twee senatoren
gaven onlangs eenrapport uit waar-
in zij felle kritiek leverden op de ge-
brekkige beveiliging van in W-
Europa opgeslagenVS wapens.

GESABOTEERD
Een Angolese diplomaat in

Lusaka zei datzijn land al het
mogelijke heeft geprobeerd om
een vreedzame enrechtvaardige
oplossing voorhetconflict te vin-
den. "Maar onze inspanningen
wordenaltijd doorZuidafrika ge-
saboteerd". Hij ontkende overi-
gens dat Cubaanse en Sovjet-
eenheden deelnemen aan de
strijd. Ook Moskou heeft met
klem tegengesproken dat zijn
militaire experts in Angola
rechtstreeks betrokken zouden
zijn in de oorlogs- voering. Vol-
gens het Sovjet- ministerie van
Buitenlandse Zaken beperken
de Sovjet- experts zich tot assis-
tentiebij debedieningvan mili-
tair materieel.President Kenneth Kaunda
van Zambia, tevens voorzitter
van de organisatie van Afri-
kaanse eenheid, zag deZuidafri-
kaanse interventie als een be-
dreiging voor de veiligheid van
de landen van zuidelijk Afrika.

Zakkenroller
WILLEMSTAD — Twee tran-

sit toeristeïi^üif-hel passagiers-
schip "Fairwind"*zijn tijdens hun
korte verblijf op Curagao be-
roofd. Een 81-jarige vrouw ver-
klaarde tegenover de politie dat
haar portemonnee plotseling
was verdwenen. In deportemon-
nee had zij haar mast'erkaart,
eenbedragvan 135 dollar, foto's,
een verzekeringskaart en een
bril. Een 56-jarige man was na
een wandelingin Pundazijnpor-
temonnee kwijt met daarin 70
dollar, een creditcard, twee che-
ques ter waardevan twintig dol-
lar, een rijbewijs en zijn instap-
kaart van de Fairwind. Beide
passagiers hebben zonder hun
portemonnee het eiland ver-
laten.

WILLEMSTAD — Volgende
week kunnen debewoners van de
gerenoveerde huizen op Juana
Matheo verhuizen. Dat maakte
Herman George,directeurvande
FKP, gisteren bekend toen de
huizen officieel werden opgele-
verd. In bijzijn van gedeputeerde
Angel Salsbach vertelde George
dat de huizenniet alleen zijn op-
geknapt, maar tevens zijn uitge-
breid. Over enkele dagen zullen
twintig huizen in de omgeving
worden gerenoveerd.

Rol voor leger Suriname
Verkiezingsprogramma
oude politieke partijen
PARAMARIBO — De oude
politieke partijen in Surina-
mezienook in hettoekomstig
ontwikkelings-beleid een rol
weggelegdvoor het leger.Het
front voor democratieen ont-
wikkeling, waarin de oude
partyen NPS, VHP en KTPI
samenwerken, heeft donder-
dag zijn verkiezings- prog-
ramma gepresenteerd.

Daarin stelt het front dat het
leger niet alleen van wezenlijk
belang is voor de handhaving
van de territoriale integriteit,
maar in vredestijd ook een bij-
drage moetIeverentotversnelde
sociaal- economische ontwikke-
ling, binnen het raamwerk van
de grondwet. De ontwikkeling
van Suriname vereist een
meerjaren-ontwikkelings- prog-
ramma en een herstelplan om

hethoofd te bieden aan degevol-
genvan decrisisin hetland.Bui-
tenlandse hulp wordthierbij on-
ontbeerlijk geacht.

Voorderelatie tussen Surina-
me en Nederland heeft het front
in zijn verkiezings- programma
een apart hoofdstukje inge-
ruimd. Het onderhouden van
goedebetrekkingen met Neder-
land wordt hierin van groot be-
lang genoemd. "Tot de primaire
doelen van het buitenlands be-
leid van het front behoort dan
ook het streven naar normalise-
ring van de betrekkingen, die
reeds zo lange tijdverstoord zijn.
Dit zal uiteraard dienen te ge-
schieden met inachtneming van
de principes van gelijkwaardig-
heid en wederzijds respect", al-
dus het front voor democratie en
ontwikkeling.

Mysterieuze verdwijning
Arubaanse piloot Anjie is
nog in leven, zegt moeder

ORANJESTAD —De Aru-
baanse piloot Robert Anjie,
diein hetweekeindevan 1 au-
gustus dit jaarbij vertrek uit
Punto Fijo metvliegtuig en al
op mysterieuze wijze ver-
dween, isnog in leven.

Het ochtendblad Corant
schreefvanmorgen hieroverbe-
vestiging te hebben gekregen
van de moeder vanRobert Anjie
voor haarvertreknaar CostaRi-
ca. De moeder wilde niet in de-
tails treden. Ook waar haar zoon
zich nu bevindt, zei zij niet. Zij

wilde alleen kwijt, datRobert
veiligen gezondin leven is,aldus
Corant.

PilootAnjieverdween opmys-
terieuze wijze toen hij vanuit
Punto Fijo naar Aruba wildevliegen. Hierdoor ontstonden de
wildste geruchten: hij zou met
zijn vliegtuig zijn neergestort,
hetvliegtuig zougekaapt zijn en
Anjie zou zich in handen van
smokkelaars of drugshandela-
ren bevinden. Laatstelijk waren
er nog geruchten, dat Anjie in
handenvan deVenezolaanse au-
toriteiten was gevallen, gevolgd
door geruchten dat hy in Vene-
zuela door criminelen opgepakt
was. Beide geruchten werden
hierna ontkend.

Rozendal niet
terug in DP

WILLEMSTAD - Het be-stuurvan deDemocratische Par-tij heeftgisteravond besloten omde discussie binnen de partij-
gelederenover een eventuelete-
rugkeervan S.G.M.(Boy) Rozen-
dal te beëindigen. Dit besluit is
genomen 'in het belang van zo-wel de partij als van Rozendal-
zelf, aldus een woordvoerder.
Volgens onze zegsman zijn de'gelederen weer gesloten en zijn
alle problemen binnen deDP de
werelduit.
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MENSEN

Twee leden van de Willemstad
Jayceesoverhandigden de gede-
puteerden van DOW en DROV
een project dat oorspronkelijk
bedoeld was voor Otrabanda,
maar nu aan hetWaaigat gerea-
liseerd zal worden. Het project
behelst de constructie van zes
BUSHALTES met een dak, 12
zitbanken en diverse planten-
bakken. Het wachten bij de bus-
haltes zal hierdoor veraange-
naamd worden. Op de foto het
momentvan overhandigingmet
vlnr Henry Cornelia (voorzitter
van de Willemstad Jaycees), ge-
deputeerde Angel Salsbach
(DOW), zijn collega Raymond
Bentoera (DROV) en Wil-
lemstad Jaycees-lid Tony Her-
nandez.

*****
Deze week bereikte dokter JAN
WILLEM RAUCHBAAR de
leeftijdvan 60 jaar,redenomvan
een welverdiend pensioen te
gaan genieten. Dokter
Rauchbaar was artsvoor hetdis-
trictSantaRosa en hadzijnprak-
tijk in Landhuis Rust en Vrede.
Gedeputeerde Angel Salsbach,
diecollegaLucilleWoutverving,
overhandigdede scheidendearts
een plakkaat als blijk van
waardering voor hetwerk dathij
gedaan heeft. De overhandiging
gebeurde tijdens een gezelligsa-

menzijn waarbij aanwezig wa-
ren mevrouw Rauchbaar en de
dochter van het echtpaar, Dr.
BernardWhiteman enhoofd van
de GGD Dr. Mac Kibbelaar.
De Nederlandse zanger en
dichterCORNELIS VREES-
WIJK is donderdagop 50-jarige
leeftijd in Stockholm overleden.
Op 12- jarige leeftijd verhuisde
Vreeswijk naar Zweden met zijn
ouders. Het werdzijn tweede va-
derland en leverde hem de bij-
naam "deZweedseNederlander"
op. Hij debuteerde in 1964 in
Zweden. Zijn LP's gingen onder
meer over de oorlog in Vietnam,
vrije liefde en problematische
jongeren.Zweden was in het be-
gin geschockeerd door zijn lied-
jesen zij werden zelfs voor enige
tijd verboden voor radio entv. In
Nederland baarde vooral zijn
liedje «De nozem en denon» veel
opzien. In menig huisgezin ging
de radio uit als het gedraaid
werd. Vreeswijkhield ereen on-
conventionele levensstijl op na
die in de Zweedse pers breed
werd uitgemeten: belas-
tingschulden, echtscheidingen
en drugsgebruik waren wat on-
derwerpen. Hij heeft Zwedendi-
verse malen de rug toegekeerd

maarkeerdealtijdweer naarzijn
tweedevaderlandterug. Zijn uit-
bundige levensstijl is hem
waarschijnlijk noodlottig gewor-
den. Vreeswijk zei zelf liever
kort te willen leven met eten en
dirnkenin overvloed danzomaar
een leven te willen leiden. Hij
stierfaan leverkanker.

*****

Deze week herdacht STANLEY
JONES hetfeit dathij 25 jaarin
dienst isbij het eilandgebied. De
jubilariswerkt nu bij Selikor.
Ter gelegenheidvan het jubi-
leum overhandigde hoofd van
dienst JaimeFrancisco (rechts),
Stanley Jones de gebruikelijke
envelope met inhoud. Dat ge-
beurde in het bijzijn van me-
vrouw Jones, CesarPaas van de
dienstPersoneelszaken en Ri-
chard Albertus, de directe chef
van de jubilaris.

De 20-jarige studente in devee-
artsenijkunde uit Oostenrijk,
Ulla Weigerstorfer, is donderda-
gavond in de Royal Albert Hall
in Londen uitgeroepen en ge-
kroond tot MISS WERELD van
1987. Weigerstorfer versloeg 77
anderekandidaten, onderwiede
Venezolaanse Albani Lozada Ji-

menez, die tweede werd. Arme
Margret Jonsdottir van IJsland
plaatste zich derde. Weigerstor-
fer heeft de kroon gekregenvan
missWorld 1986, Giselle Laron-
deuit Trinidad.
De Egyptische DICHTER en
schrijver Abdel- Rahman El
Sharkawi is op 67-jarige leeftijd
aan een hartaanval overleden.
El Sharkawi, die ook secretaris-
generaal van de Afrikaans- Azi-
atische Organisatie van Volks-
solidariteit was. was met lon-
gontsteking uit Moskou naar
Cairo teruggekeerd. Hij leed al
aan suikerziekte.El- Sharkawi,
die rechten hadgestudeerd, was
werkzaamvoor een aantal kran-
ten en tijdschriften in Cairo
waaronder Al Gomhouria, Rose
El- Youssef en Al Ahram. Hij
werd latervoorzittervan de hoge
raad voor kunsten en letteren
van het rijk. Hij vestigde zijn
faam als dichterin de jaren vijf-
tig na de publikatie van een ge-
dicht dat heet -Van een Egyp-
tische Vader aan President
Truman-. Latere romans, to-
neelstukken en verhandelingen
van zijn hand gaanover deEgyp-
tische strijdvoor onafhankelijk-
heid, de Algerijnse oorlog tegen
Frankrijk en vroege moslim-
heiligen. El Sharkawi, dieer ge-
matigd linkse standpunten op
nahield, werd secretaris- gene-
raal van de Afrikaans- Azia-
tische Solidariteits- organisatie
-een los verband van Derde We-
reld landen-na demoordin 1978
op Youssef El Sebai, eveneens
een Egyptisch schrijver, doorPa-
lestijnse radicalen opCyprus.
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CT ,-,,„.,„ loST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspondente.
mevrouw Peggy van de Horde, White-
wallwegl.

HILVERSUM
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Torn Poes en de Partenspeler doorManen Toonder

1519 — Torn Poes zat duizelig op de grond en Partenspeler
staarde hem ontzet aan.

"Duizendmaal vergeving", stamelde hij. "Ik ben een
schuchteren misdeeld iemand, maar driftover de misdaden,
die de een of andere schurk aan u bedrijft, deed mij mijn
schroom vergeten!"

"O, hetisnieterg",zeiheerBommel. "TornPoes isnogjongen
kanweltegen een stootje!"

"Heerlijk, dat u het zo opvat!" riep het ongelukkige ventje
stralend."Wat bentutochruim engoed!De gaonmiddellijk de
politie helpen om de schurkachtige dader op te sporen!" En

opgeruimd huppelde hij de deur uit, heerBommel geroerd
achterlatend.

"Hij isdedader!"zeiTornPoes. "Voordatubinnenkwam, gaf
hij zelftoe dathij twintigkilo dynamietonder de brug had ge-
legd. Hij kwam het testamentverrekenen!"

Heer Olliekeek zijn jongevriend verwijtend aan. "Kwaad
spreken achter iemands rug is héél lelijk!" zei hij streng.
"Waarom heb jediearmeweesnietin zijn gezicht gezegd watje
me hiervertelt? Maar datdurfde je natuurlijk niet!"

"Dat deedik immers!"riep TornPoes woedend. "Maar toen
sloeg hijme neer. En uluisterde niet naar mij!"

BIOSCOPEN
GOLDENDRIVE-IN
21.00+24.00 uur The Untouchables
(’.5,- p.p.).

TELECURACAO
VRIJDAG: 16.30 Ora pa mucha; 17.30
AGHUSAku Leo Floridas;^B.oo Con-
tact; 18.15Ajedres na ptëka chiki kv
Omalio Merien; 18.30Man drechi di Di-
os; 18.45 Informe deportivo kv Hector
Rosario; 19.00 Special: «Century of
surgeons»; 19.30 PR-programma;
20.00Notisiero Tele-8; 21.00 Miniserie:
«Sins»; 22.00 Wega di Number; 22.10
Show di Job: «Meivin Landburg/Oscar
Harris»; 23.00 Sluiting.

ZATERDAG: 16.30 Jimmy Swaggart;
17.30Telefiesta kv Tante Irmai Tante
Shirley; 18.30Studiosport; 19.30Pano-
ramiek; 20.00 Notisiero Tele-8; 20.30
Carrousel kv Gonzalo Cuales; 21.30
Estreno: «Victory»;22.ooWegadiNum-
ber; 22.10vervolg Estreno; 23.00 Slui-
ting,
(wijzigingen voorbehouden)

CURACAO AGENDA
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS-EN 2DE DISTRICT OOST
14november 1987vanaf 08.00uurt/m
16 november 1987om 07.00uur.
Dokter Olie, Sentro Mediko Marie Pampun,
tel.: 615265/615044;spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
613121 b.g.g.625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
13 november 1987vanaf 17.00uurt/m
14november 1987om 24.00uur
Dokter Swari, Spreekkamer:Van Leeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113/624443;spreeku-
ren 11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedge-
vallen: tel.: 82367 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.

Vorige week vierde GRACE
DAAL- PIPER het 5- jarig be-
staan van haar programma
«Atardi di Antano» dat iedere
maandag wordt uitgezonden
doorRadio Kórsou FM. Het jubi-
leumwerd zaterdagherdacht op
een gezellige receptie die opge-
luisterdwerd met speeches,zang
en dans en een show van ouder-
wetsekleding. Onder de aanwe-
zigen gedeputeerde Angel
Salsbach die Grace Daal- Piper,
namens de Curacaose overheid,
een plakkaat aanbood als
waarderingvoor hetsociaal- cul-
turele werk dat zij met haar
programma verricht.

Moeders die graag opscheppen
over het GEBOORTE- GE-
WICHT van hun kind, krijgen
een harde dobberalszijoog inoog
komen te staan met de Brazili-
aanse Maria da GloriaCosta Li-
ma. De 27- jairgevrouw schonk
het leven aan een zoon, Ronan,
diebij de geboorteruim 14pond
woog en 62 cmlang was. De dok-
tervan het ziekenhuis van Dom
Expedito Lopes op 340 km ten
zuiden van Teresina die debaby
door middel van de keizersnee
haalde, zei dathijzoietsnog niet
eerderin zijn loopbaan had mee-
gemaakt.Hij hadereen helskar-
wei aan gehad, want Ronan
bleek "groter en zwaarder dan
mijn dochtertje van zes maan-
den". De moedervan debaby had
een normale zwangerschap ge-
haden was het ziekenhuis inge-
gaanin deovertuigingdatzij een
tweeling zou krijgen, aldus de
dokter. Het gemiddelde gewicht
van baby's in haar deelvan Bra-
zilië is 6 pond, omdathet volk er
arm en ondervoed is.

15 november 1987vanaf00.00uurt/m
16november 1987om07.00 uur
Dokter Goilo, Spreekkamer:Van Leeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113/624443;spreeku-
ren 11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedge-
vallen: tel.: 615958 b.g.g.625822/625800
toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr.Rosales-Concession, mevr.
Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
13november 1987vanaf 17.00uurt/m
16november 1987om07.00 uur.
Dokter Vonhögen, Spreekkamer: Barber,
tel.: 641658/641605; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
75761 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens,Bote-
ro Duqueen Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsen van Bandabao (3edistrikt)kunnen in
spoedgevallentelefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

*****
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 Uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uur kunt u
de zuster van de wacht bellen: zuster Van
Velthoven,tel.: 76728, pageboy027-360.

*****
WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdagvan 07.00-18.00 uur;
dewachtheeftzuster Joe,tel.: 87550,page-
boy 027-345.

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

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgensafspraak.

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

GEZINSVERZORGING (KwkJo pa Famia):
geopendvan 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/m vrijdagvan 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

*****
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Curacao, Breedestraat, tel.:
623575.
Punda: Vredenberg, Socratesstraat, tel.:
613300.

VERLOF BEGRAFENIS
14november:R.J. Gaining, Patrijsweg 9.
15november:P.A.J. Scnerptong,Winston
Churchillwegls7E.

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

LES SYLPHIDES:20.30 uur opvoeringvan
«Splash»- Centra Pro Arte.

*****

ZATERDAG
DIVERSEN
PNA: 10.30 uurkookwedstrijden; 14.301
Sing-lnn -terrein Peter Stuyvesant Co**'
OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan *Walbeeckplein 13): openingstijden ma'
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdagl
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.001»
woensdagvan 10.00-12.00/14.00-20'
uur;donderdagmiddagvanl4.oo-18.00' 'enzaterdagmorgenvan 09.00-12.00 iW
De studiezaal is elke dag openvanaf 09'
uur.
FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op ma'
dagopenvan 14.00-20.00uur(voorvol*' I
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag *"14.00-17.00uur; dinsdag-en vrijdagmid*
van 14.00-19.00uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK(Consiëncieste* .
Plaza Brion): maandag en donderdag "" *14.00-18.00uur;dinsdag,woensdagenV \daglo.oo-12.00/14.00-18.00uurenza» «dagvan 09.00-12.00 uur. sElke maandag na 16.00uur: activiteitenV
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADUfIj j
(Landhuis Rooi Catootje): openingstij* j
dinsdag, donderdag en vrijdag van 094 .12.00 uur (voor afspraken gelieverr# }
Dankmeyer, tel: 34263 op te bellen). "ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SA^TORIUM: (bezoekuren) 's morgens *11.30-12.30 uur en 's middags van 16$ z
19.00uur(kinderafdeling van 10.00-19" /,
uuren IntensiveCare: 18.00-19.00uur) ,
DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK:(H V
zoekuren) opname afd. Mannen vj [
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opname» TVrouwenvanls.oo-16.00/18.00-19.00iij .overigeafdelingenvanO9.OO-12.00/l4.0) c
16.00/17.00-19.00uur. V. \

FUNDASHON PA KONSUMIDO (SdJ \looweg64, te1.:611733):openingstijdenl''
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.

KANTOOR ALKOHOL-EN DRUGSTÊ*J t(Wittewegs4, te1.:623973):spreekuren* cgelijksvan maandagt/mvrijdagofvotg**
afspraak.

TENTOONSTELLING l
CURACAOSCH MUSEUM: tot nader* ,
dergesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pj 'da): dagelijks geopend van 09.00-12.0ll|
14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geop**
van08.00-15.00;zondagreeds vanafof_;uur. Voorrondleiding en andere activiteit*
tel.: 640363.

KAS DlARTEKORSOU (LocalArt Gallet
Breedestraatl26(o),tel.:624sl6:openV»
maandagt/m zaterdag van 08.30-18"
uur.

CURACAO ONDERWATERPAfIJ;duiktripsvoor lokale duikers in hetweek^
de.Voor informatietel.: 624242/62470$

CURAQAO SEAQUARUIUM (BaporKiW*
openingstijden maandag t/m zondag "*10.00-22.00uur.
SOKUDI: elkevrijdagmogelijkheid omin**
matjete verkrijgen enbloedsuikergehalte?
bepalen - nieuw gebouwKraamkliniek "
Canario.

STICHTINGKINDERBESCHERMING <#
RACAO (Scharlooweg 61, tel.: 6131*iedere dinsdag t/m vrijdagochte"
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALECUf£CAO, Kaya David 157,Abrahamsz, P-O*
3311,tel.: 672685/614913.
SYNAGOGE MUSEUM: open van mat'
dag t/m vrijdag van 09.00-11.45/ 14J*17.00uur; geslotenopallefeest- en Jood*
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend v*
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.3?
15.00-18.00uur (toegangskaarten verkrf
baarbij «Curava» en Landhuis Brieveng*

i__: - - - -■-=-*

BEETLE BAILEY By Mort Walker

VRIJDAG! 3 NOV6MB6R 1987

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess
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LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN NOG STEEDS IN ONZEKERHEID
Consulaat wacht op antwoord Venezolaanse autoriteiten

Paspoorten-kwestie
blijft onduidelijk

WILLEMSTAD — Het blijft voorlopig een onduidelijke
kwestie ofpassagiers meteenpaspoort datnog minderdaneen
J ârgeldig is,zonderproblemen Venezuela binnenkomen. Het
Venezolaanse consulaat is van mening, dat indien men over

visum beschikt, datgeenprobleem is.De luchtvaart-maat-
schappijen,enmetnamedeALM,blijvenevenwelhuiverigom-
j*atzij het zijn, dievoor de boeteopdraaien indien deVenezo-,aanse immigratie, dewetgeving totop deletternaleeft en toe-

tsten alleen toelaatindienhunpaspoort nogeenjaargeldigis.
MetVenezolaanse consulaat heeft de immigratie- autoriteiten
*Venezuelagevraagd,deregels voorAntülianenteversoepe-
le&, daar is nog geen antwoord op gekomen.

Enige weken geleden werd de-
AT *

estie aangekaart, toen de
j»^Mbesloot zich strenger te
noudenaan de diverserestricties,Van landen waarop deze
luchtvaart- maatschappij vliegt,
pgebeurde nadat deALM gro-
Jproblemen kreeg in Miami
*aar twee buitenlanders zonder
""sum werden afgeleverd. Al-

de 'schuld' daarvan bij
werknemer op Bonaire lag

r^e waarschijnlijk doorhet twee-
71 Was omgekocht, was ditvoore ALM aanleiding deregels
lu°K na te Saan- Het kan een
luchtvaart- maatschappij name-
Jkeenbehoorlijke boeteopleve-n> indien passagiers zonder de
jj°odzakelijkepapieren in het
Ultenland arriveren.

EENJAAR
y ölJ een onderzoek bleek dat
Jenezuela van alle buitenlan-
J*s eist, dat deze over een pas-
P°°rt beschikken dat minstens
3 een jaar geldig is. Toen de

ditook gingeisen,ontstondeen chaos op Hato omdatver-
kolende passagiers geweigerd
erden. Het is voor hun boven-er» niet mogelijkom een nieuw

jjasPoortte halen, indien het ou-
„e.Paspoort nogenkele maandenee|digis.*iet Venezolaanse consulaat
1

eP alle betrokkenen, zoals
re° k

vaart" maatschappijen en, '«bureaus,bijeen om dezepro-
/eaiatiek te bespreken. Bij die
j*sprekingeerder deze week, is

c
geen oplossing gevonden. Het

°ftBulaat heeft namelijk nog
y en antwoord gehad van de

en ezolaanse autoriteiten opde

vraag of voor Antilliaanse toe-
risten, een uitzondering ge-
maaktkan worden. Dat moet op
ministerieel niveau besloten
worden en men verwacht in de
loop van volgende week uitsluit-
sel te krijgen. Het consulaatre-
kenteropdat datpositiefzal zijn.
Wat te doen als de autoriteiten
onverhoopt een negatief
antwoordgeven,kon vanmorgen
niet verteld worden omdat men
daar vooralsnog geen rekening
mee wil houden.

ONDUIDELIJK
Ondertussen blijft de situatie

onduidelijk en voor de
luchtvaart- maatschappijen on-
bevredigend. Robin Visser,
woordvoerder van de ALM, liet
vanmorgen slechts weten dat de
ALM een "concurrerende hou-
ding" zal aannemen, dus datge-
ne zal doen wat de andere
luchtvaart- maatschappijen ook
doen. Dat betekent dat van de
passagiers vooralsnog geen pas-
poort met een geldigheidsduur
van een jaargeëist wordt. De
andere maatschappijen doen dat
namelijk evenmin. De ALM
vreest passagiers te verliezen,
indienzij alsenige maatschappij
zich wel hardopstellen.

Volgens het consulaat is het
geen probleem: is een paspoort
minder daneen jaargeldig, dan
moet de betrokkene een visum
halenwaarmee men Venezuela
wel binnenkomt. Daarmee is het
consulaat echter ook in 'overtre-
ding' omdatervoor deafgiftevan
zowel een "toeristenkaart" (die
de reisbureaus zelfkunnen ver-
strekken-red) alseen "toeristen-

visum" (die alleendoor het con-
sulaat wordt afgegeven- red)
geëist wordt dat de betrokkene
over een paspoort beschikt dat
minimaal nog eenjaargeldig is.
Het consulaat lietechter weten
de visa ookaf te gevenaan men-
sen meteenpaspoort datnog een
maand of twee geldigis.

VERANTWOORDELIJK
De luchtvaart- maatschappij-

en zijn echter niet zo gelukkig
met deze ontwikkeling. Het is
immers niet het consulaat dat
verantwoordelijk is voor passa-
giers die niet aan alleregels vol-
doen, maar de luchtvaart- maat-
schappij.Extra problematisch is
bovendienhetfeit dateen visum
voor zestigdagengeldig is, en dat
dit visum slechts driemaal per
jaar wordt afgegeven.' Voor de
vele Antülianen die vaak naar
Venezuelareizen, is dit te wei-
nig. Volgens het consulaat kun-
nen deze mensen echtereen "bu-
siness- visum" krijgen. Dat vi-
sum is 120 dagen geldig en kan
tweekeer per jaarverlengd wor-
den. Dat is dus volgens het con-
sulaat geen probleem. De be-
trokkene moet deeerste keer dat
hij gebruikmaaktvan ditvisum
in Venezuela 1000 bolivar uit-

reis- geld betalen en de daarop
volgende keren 400 bolivaraan
belastingen.

Venezuela is overigens niet
het enige land, dat dergelijke ei-
sen steltaan bezoekende toeris-
ten.Voor deAntillen isditechter
het meest problematische land
gezien de grote hoeveelheid pas-
sagiers diewekelijks naarVene-
zuelavervoerd worden. WILLEMSTAD - Onlangs

brachten de leden van de Ei-
landsraad een bezoekaan Curin-
deNVomzichopdiemanieropde
hoogte tehouden van hetwerk dat
deze dienstverricht. Om zich op
dehoogte te houdenvan hetreilen
enzeilen binnen de verschillende
diensten en ondernemingen,
brengen de leden van de Ei-
landsraad regelmatig een bezoek
aan deze instanties. Curinde NV
beheert de VrijeZone en de in-
dustrie-terreinen. Het bezoek be-
gon met een uitleg in Landhuis
Koningsplein waarna de leden
een bezoek brachten aan de Vrije
Zone en het industrieterrein van
Brievengat. Foto:De ledenvan de
Eilandsraad in gezelschap van
de directeur van Curinde NV,
CarlosRomer, en enkele werkne-
mers.

Veel wegen zijn nog naamloos

Wie heeft een idee
voor straatnamen?

WILLEMSTAD — Het is
beslist niet waar dat de
jaatstetijdnamenvanstra-
in enpleinen lukraakver-
anderd worden.De straat-
hamen- commissie neemt
ek verzoek uitgebreid in
overweging en bekijkt
jjaarbijook dewaarde van, originele straat- ofPleinnaam. Alhoewel de
mdruk gewekt wordt, dat
let veranderen van na-

de laatste tijd aan deordevan de dag is, valt ditv°lgens commissie- voor-
Angel Ramirez best

Pee. Slechts twee pleinen
*regen een nieuwe naam
®? van de ruim 30 straten
?*e een naam kregen, ging
ftet bij de meerderheid om
eerste namen' voor stra-
in die nog geen officiële"aam hadden.. De straatnamen- commis-
*lebestaat al heel lang, maar
eel mensen weten niet eens

Van hetbestaan af, terwijl de
j;°rnmisBietoch al het voorbe-
eidende werk doet bij het
erzinnen ofveranderen van

Bt*aatnamen.. Er komt volgens voorzitterj^gelRamirez heel wat bij
alvorens een straat

an een naam kan worden
°orzien. Zo komen er vele
erzoekenbinnen vanorgani-
aties of groeperingen met

tüggesties voor straatnamen.
ftdien dat om een verande-
'ng gaat, moet onderzocht

gorden wat de historischeaarde isvan denaam die detraat op dat moment heeft,
?. wat de gevolgen zoudenIJo indien de straat vanaam zou veranderen. Niet

Jtijdwordt hetverzoek inge-
*lHigd: de Jonge Wachtj*°est zich tevreden stellenj^eteen straat, terwijl het
erzoekwas ingediendomhet

Wouters Pleinan naam teveranderen.

Veel straten op Curasao,
jfetnamein nieuwe woonwij-
*eD, worden nog aangeduid

met A, B en C omdat er geen
officiële namen zijn bepaald.
Ook daar houdt de straatna-
men- commissie zich inten-
sief mee bezig. Dat vereist
veel naslagwerk. Wilmeneen
serie straten namelijk naar
personen vernoemen (zoals
nu deplannen zijnvoor een se-
rievan namen van politici en
een wijk met straatnamen
van bekende sporters), moet
er bijvoorbeeld met de fami-
lieleden gesproken worden.
Gaan zij daarmee akkoord en
watzijn deeventuelewensen.
Ook debuurtmoetopde hoog-
te gesteld worden van de
plannen.

De namen mogen niet te
moeilijk zijn en voor iedereen
uitspreekbaar. Dat leidde tot
problemen, toen het verzoek
binnen kwam een serie stra-
ten orchideeën- namen te ge-
ven. Dat zijnvaak heel moei-
lijke namen,maardecommis-
sie is hier nog steeds mee be-
zig omdathet ideeop zich, wel
gesteundwordt.

Dr Antoine Maduro geeft
hulp alshetom Papiamentse
namengaat, hijcontroleertde
spelling en voorziet de com-
missie van allenoodzakelijke
informatie. De commissie
kent zelf leden die de histo-
rische aspecten onder de lou-
pe kunnen nemen.

Dat er nogal eens borden
gemaakt worden, met spel-
lings- fouten, is een probleem
dat door de commissie onder-
kend wordt. Onlangs nog
prijkte de naam van Romulo
Betancourt met grote letters
foutief op het naambord. De
commissie probeert een
controle- systeem in te voe-
ren, omdat het niet alleen op
deze boulevard was, dat een
fout naambord prijkte.

De straatnamen- commis-
sie zal in de nabije toekomst
meer naar buiten treden. Er
zijnnogveel straten dieop een
naam wachten en de ge-
meenschap moethiermeerbij
betrokken worden, zo vinden
de leden.

Oudercommissie
Forsa Mayor
opgericht

WILLEMSTAD- Gezien hetfeit dat ouders niet worden be-trokken bij het nemen van be-
slissingen op het gebied van on-derwijs, hebbenelf ouders beslo-ten om een ouder-commissie op
te richten. Het doel van dezecommissie is eenbijdrage te leve-ren aan hetonderwijsbeleid doorzich te verdiepen in de verschil-lende problemen die zich op ditgebied voordoen en het bestude-ren van nota's over het on-derwijs.

Onderdenaam "Forsa Mayor"wil de ouder- commissie opkortetermijn aandacht besteden aaneen voortgezet onderwijs- sys-
teem voor dekinderen van hetbijzonder- onderwijs. Daarnaast
wil de commissie denota "integ-
raal stimulerings- beleid ten be-hoeve van het funderend onder-
wijs"behandelen.

Door de behandeling van deze
twee punten wil Forsa Mayor zo
spoedig mogelijk haar mening
over hethuidige onderwijs- sys-
teem naar voren brengen. De
commissie wil zoveel mogelijk
ouders aansporen om het werk
van Forsa Mayor testeunen. Ou-
ders die geïnteresseerd zijn in
het werk van de ouder- commis-
siekunnen contact opnemenmet
Robert Celestina via telefoon-
nummer 614270 of met Hubert
Jansen via telefoonnummer
614664.

Lezing over
meditatie
in de UNA

WILLEMSTAD — Vrijdag 27
november organiseert de
Stichtingvoor Integrale Gezond-
heid (Fusaint) in samenwerking
met het Center for Higher
Consciousness in Minnesota en
Himalayan International Insti-
tute ofYoga Science enPhilosop-
hy een praktisch- filosofische le-
zing over meditatie. De lezing
vindt plaats in de aula van de
UNA en begint om acht uur 's-
avonds.

Gastsprekerzal zijn drUshar-
budh Arya, een filosoof die be-
kendheid heeft verworven door
de praktische, diepzinnige en
humane inhoud van zijn lezin-
gen. De voertaal van delezing is
Engels en de toegang is gratis.
Op 28 en 29 november vindt er
een weekeindtrainingplaats on-
der leiding van dr. Usharbudh
Arya. Geïnteresseerden voor de-
ze training kunnen voor infor-
matie bellen naar de heer F.
Francisca via telefoonnummer
676584, in de avonduren en de
nummers 623422 en 626322 tij-
denskantooruren.

Lezing over
epilepsie

WILLEMSTAD — Woensdag
18november organiseert deVer-
eniging van ouders en vrienden
van geestelijke gehandicapten,
Totolika een lezing over epilep-
sie. Deze lezing wordt gehouden
in het centrum van Totolikaaan
de Utewegz/nen begintomacht
uur 's- avonds. De lezing wordt
verzorgd door drR.E. Rico, neu-
roloog, die tijdens de avond zo-
veel mogelijk informatie zal ge-
ven over epilepsie.

Volgende week beginnen verhuizingen

Eerste fase renovatieplan
Juana Matheo opgeleverd
WILLEMSTAD — Het res-

taureren van een wijk bete-
kent datje de wyk en de hui-
zen zodanig opknapt, dat het
wonen in die wijk een stuk
aangenamer wordt. Om het
leven aangenamer te maken,
moet er niet alleen aandacht
worden besteed aan deinfra-
structuur, maar er moet ookaandacht worden besteed
aan demensen diein diewijk
leven. Dat zei Herman Geor-
ge, directeur van de Fundas-
hon Kas Popular (FKP) gis-
termiddag bij de presentatie
van deeerste fase van het in-
novatieplan Juana Mateo.
Acht maanden geleden is de
FKP begonnen met deze
eerste fase en volgende week
kunnen de bewoners begin-
nen met de verhuizing.

De huizen diebij JuanaMateo
of Kura Grandi zoals de wijk in

de volksmond wordt genoemd,
zijn gerestaureerd, zijn bedoeld
voor de bewoners die er voor de
restauratie in woonden. Zijkrij-
gen nietalleen een "nieuw" huis
terug, maar ook een groter huis.
De huizen aan de Juana Mateo-
weg zijnallemaal uitgebreidmet
twee slaapkamers en een ruime
achtertuin.

Over enkele dagen begint de
FKP met detweede fase van het
restauratieplan. De twintig hui-
zen die in de omgeving van de
eerste fase staan,wordendanop-
geknapt,watinhoudt dathetuit-
zicht vanuit de pas afgeleverde
huizen een stuk aangenamer
wordt.

OPDRACHT
In 1980 heeft de Cura?aose

overheid de Fr I , DOW en de
DROV opdracht gegeven om de
wijken Coronet, Monte Verde,

Parera, Coco enJuanaMatheote
restaureren. De Nederlandse
overheid gaf, inhetkader van de
ontwikkelingshulp, in 1982
haar goedkeuring voor dit pro-
ject.De restauratievan deze wij-
ken gaat in totaal twintig mil-
joenguldenkosten.

Na debouwvan dertig huizen
in Parera, voor de bewonersvan
Araraten derenovatie van dege-
kleurde huisjes opBerg Altena,
zijnnu deeerste huizenopJuana
Matheo opgeleverd. De renova-
tie van deze huizen hield in het
opknappen van de huizen die in
slechtestaat verkeren, verande-
ringen aanbrengenzodatde ven-
tilatieinhethuisoptimaal wordt
en het uitbreiden van de wonin-
gen zodat de bewoners meer
ruimte tot hunbeschikking heb-
ben. De renovatie heeft in totaal
580 duizend gulden gekost.

BC roept Hooi op het matje

Uitlatingen over Salsbach
zijn zeer beledigend

WILLEMSTAD — HetBe-
stuurscollege van het Ei-
landgebied Curacao is het
niet eens met de uitlatingen
vanRichard Hooi, leerkracht
aan de Manuel Piarschool,
overdegedeputeerdevan On-
derwijs Angel Salsbach en is
van plan om Hooi een zware
disciplinaire straf op te leg-
gen. "Wij vinden datde dooru
gehouden toespraak, waarin
u gedeputeerde Salsbach be-
schuldigt van bepaalde han-

delingen, denigrerenden be-
ledigend is voor genoemde
autoriteit, die lid is van het
collegiaal bestuur, het Be-
stuurscollege", staat in de
brief die het Bestuurscollege
naarHooi heeftgestuurd.

Richard Hooi zou tijdens het
radio-programma "Pueblo na
Palabra"fel van leerzijn getrok-
ken tegenhetbeleidvan degede-
puteerde van Onderwijs. Vol-
gens het Bestuurscollege heeft
Hooi opzettelijk de eer en goede
naam van Salsbach aangerand,
door hem publiekelijk van on-
waarheden te betichten, met het
doel omruchtbaarheid te geven
aan deze leugens. HetBC vindt
het gebrek aanrespect van Hooi
gezagsondermijnend.

"Datuzich nietkan verenigen
met de door Salsbach, gedepu-
teerde belast met onderwijsza-
ken, voorgestelde oplossingvoor
het conflict datthans op de Ma-
nuel Carlos Piarschool bestaat,
is uw goed recht. Als ambtenaar
dient u, zoals het een goed
ambtenaar betaamt, echter wel
degelijkrekening tehouden met
deambtelijke hiërarchischever-
houdingen en uw uitlatingen
over de radio dienovereen-
komstig af te stemmen, terwijl
daarbij geldt dat u zich moetont-
houden van het debiteren van
onwaarheden", aldus het BC in
haarbrief.

STRAF
Hooi wordt verzocht om bin-

nenveertien dagenzich schrifte-
lijkteverantwoorden tegenover
het BC. Volgens gezaghebber
Ronald Casseres houdt de ver-
antwoording in datHooi binnen
dieveertien dagenmetzijnargu-
menten naar voren kan komen.
Deze argumenten worden daar-
na door hetBC geëvalueerd en
wordt besloten of Hooi alsnog
een strafkrijgt opgelegd of niet.
Ontvangt het BC geen ver-
antwoording van de leerkracht,
krijgt hij een disciplinaire straf
opgelegd.

Een disciplinaire straf vari-
eert van een berisping tot ont-
slag, met daartussen inhouding
op salaris, schorsing of voor-
waardelijke verwijderingvan de
school.

JUWEEL
Gedeputeerde AngelSalsbach

zeigisteren datderenovatie niet
alleen het wonen aangenamer
maakt,maar datdehuizen op de-
ze manier een juweelvoor hét ei-
land worden. De restauratie van
de huizen stimuleert overige
wijk- bewoners om hun huizen
ook van een nieuwe verflaag te
voorzien. Hij was blij dat er nu
toch een instantie was die het
nut vanrenovatie inzag.

Sinds 1983 probeert Salsbach
binnen de eilandsraad het be-
lang van renovatie duidelijk te
makenaanzijncollega's, die lie-
ver moderne gebouwen uit de
grond zienverrijzen. Door deres-
tauratie van de bestaande hui-
zen en gebouwen blijft, volgens
de gedeputeerde, een deel van de
architectonische cultuur ge-
handhaafd.

Vechtpartij om
verloofde

WILLEMSTAD — Een be-
woonster van de bankwer-
kersweg werd gisteren in haar
huis aangevallen door een voor
haar onbekende vrouw. De
vrouw was haar huis binnen ge-
drongen op zoek naar haar ver-
loofde. Zij was er van overtuigd
dat de bewoonster van het huis
eenrelatie hadmethaarverloof-
de. Toenzij de man nietkon vin-
den, verontschuldigde zij zich en
verdween. De bewoonster heeft
een aanklacht ingediend tegen
devrouw.

Norbert Hendrikse
naar Nobo

WILLEMSTAD - Norbert
Hendrikse, dieper 1 november is
afgetreden als directeur van de
Antilliaanse Televisie Maat-
schappij, ATM, gaat deredactie
van het dagblad Nobo leiden.
CarlosDaantje blijft hoofdredac-teur. Zondag viert het dagblad
zijnvijftien-jarig bestaan.Hendrikse is geen onbekendein het krantenbedrijf. Twaalfjaargeleden was hij samen met
Daantje betrokken bij de op-
richting van Rotaprint N.V.,
waardeAmigoe enNobo wordengedrukt. Bovendien is Hendrik-
se, voordat hij ATM-directeurwerd, bijdeAmigoe als hoofdre-dacteur/directeurwerkzaam ge-
weest.
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1Vanaf 1 9.30 uurkunt Uop het
Belle Terraces Restaurant

genietenvan onze:— Barbeque en Salad-Bar
— Live - muziek
—Romantische sfeer
— Zicht op zee
***************Reserveer nu Uw tafel bij ons!
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v Penstraat 130- Tel.: 614377
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Hotels bouwen, investeringssubsidie enpalmen

Nisbet grootse voorstellen
ontwikkeling San Nicolas

ORANJESTAD — PPA-
voorzitter BennyNisbetheeft
in een openbrief aan deRaad
van Ministers enige sugges-
ties gedaan over de kwestie
San Nicolas. Hy vindt dat er
een totaal plan moet komen
en nietzo maar wat plannen,
omdat volgens hem de AVP
voor wat betreft San Nicolas
in paniek is geraakt. Nisbet
stelt voor dat deregering 1.5
miljoen florin apart zet om
San Nicolas als een Caribbe-
an City te propageren, wan-
neer bezoekers Aruba aan-

De regering moet bereid zijn
zich garant te stellen voor de
eerste 25 tot dertig zaken, die
zich in San Nicolas willenvesti-
gen, met een minimale investe-
ring van 150.000 florin. Voorts
moet de regering zich garant
stellenvoor debouw van tweeho-
tels van twee- tot driehonderd
kamers: een aan het strand te
Cura Cabai en het andere hotel
te Boca Grandi.

In verband hiermede moet de
gehele omgeving van Cura Ca-
bai een «facelift»krijgen en moet
de weg door de Zeewijk worden

opgeknapt en van palmbomen
voorzien. Dit moet ook gebeuren
te Lago Heights enBoca Grandi.
Wegen zoals Diamantbergweg,
Juana Mortostraat, Golfweg,
Nijhoffstraat, Weg Rooi Hundo
en andere straten moeten trot-
toirs en palmbomen krijgen. De
palmbomen in San Nicolas moe-
tenmeerwaterkrijgen, omdatzij
aan het verdorren zijn door ge-
brek aan water.

Het gerechtsgebouw moet
naar San Nicolas verhuizen, nu
ook het nieuwe Huis van Bewa-
ring daar gebouwd wordt. Dit
zou dichtbij de gevangenis moe-
ten zijn,want datvermindert het
risico van gevangenen, die
vluchten.Door dieverhuizingen
zal ermeerverkeernaar San Ni-
colaskomen, terwijl ook de advo-
catenkantoren naar San Nicolas
zullen gaan.

Tenslottewenst Nisbet, dat de
bevolking van San Nicolas niet
voor de gekwordt gehouden, zo-
alsrecentelijkbij deeerste steen-
leggingvoor zesendertig wonin-
genindeVillage. Voorditproject
vond in het verleden reeds een
dergelijke gebeurtenis plaats,
aldus Nisbet.

MANAMA— Een onderPaname-
se vlag varende Japanse tanker is
woensdag onder vuur genomen door
2 Iraanse speedboten. Er brak brand
uit die sneldoor de bemanning werd
bedwongen. De tanker kon zonder
hulp doorvaren.

OOST-LONDEN — De ZA autori-
teiten hebben dinsdag2 zwarte jour-
nalisten op vrije voeten gesteld. De
twee dieruim 1,5 jaargevangenheb-
ben gezeten, werden vrijgelaten 2
weken voordat een hofvan beroep
zich over hun zaak zoubuigen.

Leider van Republikeinen in Senaat

Robert Dole stelt zich
kandidaat voor presidentschap

RUSSELL — Robert Dole,
de leidervan deRepublikein-
se minderheid in de senaat,
heeft zich maandag officieel
kandidaat gesteld voor het
presidentschap van de Vere-
nigde Staten. In november
1988 kiezen de Amerikanen
een opvolger van Ronald Re-
agan.

Op een bijeenkomst in zijn
thuisstaatKansas zei Dole dat
hij op basisvan het gezonde ver-
stand oplossingen weet voor de
problemen waarmee de VS te
maken hebben, en dat hij als se-
natorover een waardevolIe erva-
ring beschikt. "Ik zet mijn erva-
ring in, en niet een opsomming
van functies", sneerde hij
richting vice-president George
Bush. Deze koploper onder de
Republikeinen in de opiniepei-
lingen heeft er op gewezen dat
zijn vele posten binnen de rege-
ring hem geschikt maken voor
het presidentschap. Bush is di-
recteur van de BuitenlandseIn-
lichtingendienst (CIA) en 'am-
bassadeur' in China geweest
voordat hij in 1980onderRonald
Reagan vice-president werd.

In een toespeling op deze pos-
ten van Bush zei Dole voor een
hem gunstiggezindpubliek: "Ik
kan onderscheid maken, ik heb
onderscheid gemaakt, ik zal on-
derscheidmaken". Staandevoor
de drogisterij waar hij als jonge-
tje spuitwater verkocht, zei hij:
"Ik bied een leven vol ervaring
aan en een staat van dienst
waaruit niet alleen blijkt waar
ik voor sta, maarookdehoopvan
een leven datzijn wortelshier in
Russel heeft".

De 64-jarige Dole verklaarde
dat "antwoorden opbasisvan ge-
zond verstand" een oplossing
vormen voor de problemen van
de Verenigde Staten. Het zeer
omvangrijke begrotings- tekort
noemde de senator de ernstigste
bedreiging voor de welvaart in
de VS. Dole, die eerder gezegd
heeft datverhogingvan debelas-
tingen een oplossing kan zijn,
zegde zijn gehoor toe dathij het
tekort zou verminderen "zonder
de belasting- tarieven te ver-
hogen".

Zijn exp! icieteverwijzingnaar
"tarieven" lijkt een opening te
bieden naar andere vormen van
belasting- verhoging, zoals
hogere accijnzen. Met zijn uit-
spraak distantieert Dole zich
van concurrenten in destrijd om
de republikeinse nominatie die
elke belasting- verhoging uit-
sluiten. Op dit punt hebben
Bush, het uit New York af-
komstige lid van het Huis van
Afgevaardigden Jack Kemp en
oud-gouverneur van Delaware
Pierre Dv Pont zich categorisch
uitgesproken tegen lasten-
verzwaring voor deburgers.

Andere deelnemersaan dera-
ce om derepublikeinse nomina-
tie zijn televisiedominee PatRo-
bertson en ex-minister van Bui-
tenlandse Zaken (ex-

-opperbevelhebber van de NA-
VO) AlexanderHaig.

Dole besteedde geen aandacht
aan de jongste verwikkelingen
rond de aandelen op de diverse
effectenbeurzen of de tussen het
Witte Huis en hetcongres aan de
gang zijnde besprekingen over
defederale begroting.

CONCURRENT
Maar Dole, die kritiek gele-

verd heeft op het feit dat presi-
dent Reagan niet persoonlijk
aan deze besprekingenmeedoet,
zegde toe dat hij — eenmaal in
het Witte Huis — in de eerste
weekvan zijnpresidentschap om
de tafel zou gaan zitten met de
leiders van het congres en met
hen zou proberen een compro-
mis-begroting overeen te
komen.

Dole geldtalsdebelangrijkste
concurrent voor Bush om de re-
publikeinse nominatievoor de
opvolgingvan Reagan. De Ame-
rikaanse grondwet verbiedt een
zittendepresident, zichvoor een
derde termijn achtereen kandi-
daattestellen voor het ambtvan
staatshoofd van de Verenigde
Staten.

In deopiniepeilingenligtDole
tussen 15en 20procent achterop
Bush, maar het verschil is aan-
zienlijkkleiner ineen aantalvan
de 50 staten van de VS waar in
een vroeg stadium "primaries"
(voorverkiezingen) gehouden
worden. De twee liggen zelfs on-
geveer gelijk in de
landbouwstaat lowa, waar der
traditie getrouw op plaatselijke
bijeenkomsten van de partijen
('caucuses') het startschot valt
voor 'delange marsnaar hetWit-
te Huis.

Volgens de meeste verkie-
zings- strategen zou een over-
winningvan Dole in lowa hetbe-
ginzijnvan een langdurige strijd
om de nominatie voor de GOP
(Grand Old Party). Als Bush in
lowa als eerste eindigt, gaan de
'koffiedikkijkers' er van uit dat
hijvrijwel niet meer te verslaan
is.

GEVOEL
In zijn toespraak deedDole de

oproep dat er een amendement
op de grondwet wordt aangeno-
men, waarin deregering en het
parlement de opdracht krijgen
voor een sluitendebegroting te
zorgen. Ook wil hij verbetering
in het schoolwezen en meer me-
discheverzorging voor kinderen
en Amerikanen opleeftijd.
* Terloops wees hij op de wense-
lijkheid van de factor 'gevoel' bij
het regeren — een thema dat
veel in zijnredes opduikt en dat
vermoedelijk ook een belangrij-
kerol gaat speleninzijn campag-
ne. "Ik zal gevoelig zijn voor de
noden van de 'outcasts' en de
Amerikanen die 'knock-out:
zijn". Verder beloofde hij door te
gaan met 'star-wars', het anti-
raketsysteem in deruimte over
dehaalbaarheidwaarvan Presi-
dentReagan zich al verscheide-
ne jarenoptimistisch uitlaat.
Maar deskundigenopmilitairen
financieel gebiedhebbenhardop
twijfel uitgesproken over derea-
liseerbaarheid van het 'strate-
gische-defensie- initiatief.

Contra's overvallen
boerencoöperatie

MANAGUA — Vijftig rebel-
lenhebbeneen boerencoöperatie
op 125km ten noorden van Ma-
nagua aangevallen. Twee boe-
ren werden hierbij gedood, vier
gewond en zes boeren werden
ontvoerd. De contra's vielen de
coöperatie San Lorenzo aan met
machinegeweren en granaten,
aldusooggetuigen.

GIBRALTAR — Gibraltar was
dinsdag geheel verlamd toen meer
dan een derde van de bevolking-de
straat op ging uitprotest tegen het
gebruik door Spanje van de plaatse-
lijke luchthaven. De politie sprak
van 12.5000 betogers die met span-
doeken door de stad liepen met leu-
zen als"geenconcessies aan Spanje".
Spanje maaktaanspraak opdeBritse
kroon- kolonie en wil gebruik kun-
nen makenvan de luchthaven. Ma-
drid blokkeerde afgelopen junieen
planvan deEGom goedkoperte kun-
nen vliegen op Gibraltar, omdat
daaringesprokenwerdvan eenBrits
vliegveld.

|Q0o DRL.G.BEKE-MARTINEZ

sffil? HUISARTS
HERVAT PRAKTIJK MAANDAG

16november
Tevens maakt zij van deze gelegenheid gebruik om
eenieder te bedanken voor de getoonde belang-
stelling gedurende haar ziekte.

V -—-—:

Iqlq b.j.arends&sons

JUSTA FEW OF THE MANY PRODUCTS AVAILABLE IN
O'STAD, DAKOTA & SAN NICOLAS:
AWNINGS, BEAMS, BRICK, CANOPIES, CARPETING,
CEILINGS, CEMENT, CLOSETS, COLUMNS, DOORS
DOWELS, ENTRANCES, FLOORING, GLASS, INSULA-
TION, JALOUSIES, LUMBER, MOLDINGS, PANELING,
PLASTER, PLASTIC LAMINATES, PLYWOOD, RAI-
LINGS, ROOFING, SHEATING, SHELVING, SHINGLES,
SHUTTERS, SIDING, SKYLIGHTS, STAIRS, THRES-
HOLDS, TILE, VENTILATORS, WEATHER STRIPPING,
WINDOWS.
BRENCHIE'S O'STAD& SAN NICOLAS HARDWARE STORESL^'VF YOU CANNOTFIND ITATBRENCHIE'S, YOU DON'TNEEDIT'

TE HUUR GEVRAAGD
WOONHUIZEN

Representatief, in goede staat van onderhoud,
gemeubileerd/ongemeubileerd.

Contact op te nemen: Dhr. J. van de Haar

Ballast Nedam lnt'l Aruba N.V. (i.0.)
p/a Ass. Architects N.V. - Postbus 648 - Tel.: 23959

\ W^ «*** "&<* * *>*** \
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/
PRESIDENT/CHIEF

OPERATING OFFICER
SERVICE INDUSTRY

Ourclient, an international, growing service business organization seeks a
President/Chief Operating Officer

for its diversified Aruba division.
Reporting to the Board of Directors, responsibilities include hands-on corporate
managementof all divisions, short and long range planning, and further develop-
ment of growth and profitability, selection and development of key personnel.

Preference given to applicants degreed in business with a minimum of ten years
executive managementbackground in service industries.
Important are, indepth experience in corporate, operational, marketing, and finan-
cial management with a proven record of performance in setting and meeting cor-
porate goals, and leadership abilities.
Competitive compensation, profit sharing and benefits with excellent growth po-
tential. Relocation assistance offered where applicable.

Applicantmust submitletterrenumerating strengthsand experiencerelative tothis
position, along with detailedresumé including salary and educational history, as
well as references.

Send in complete confidence to: International Business Services
Dept.J.B. Ref. nr.1002
P.O. Box 86
Oranjestad, Aruba.

■ 1| International iB " /I
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" ARUBA DAILY
j ENTERTAINMENT I

jS

"~^^ Zondag: Dansen

" met drie Dands vana*6-00 'n de
" yÊm^^ middag tot vroeg in de ochtend.
" |^ Jji/ De beste Pizza van Aruba eet of haalt U bij ♦

" L.G. smith Blvd. Go/pore P ïSEKA
" Oranjestad, Aruba AVon/mAi I" Detopnightclub ■ , „nn

A®**
nn i2wnAruba Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. i

" _^V GOLDEN TULIP" /■ V m ARUBA CARIBBEAN

" VSVy RESORT & CASINO
« Vl£/fANDANGO NIGHTCLUB

" proudly presents:

" THE LADIES OF THE 80s
Z a LAS VEGAS revue with 4

" leggy female dancers, THE
" LATIN COWBOYS & the ex-
" citing jugglerJOHN -JOHN
" dailycurtaintime 10.30 p.m.
» except Mondays

Club openfrom 8:00 p.m. till2:00a.m." Cover charge show-time $5 min. 2 drinks

" Forreservations please call 33555

Een goed verzorgde
CATERING i

voor welke gelegen- j
heid ook,

bel 24544

FAfI£lffiflTO j
Restaurant |

Wij geven U gaarne een
vrijblijvende offerte.

0 I —'

J De tijd breekt weer aan, dat RESTAURANT

" U gezellig metpersoneel of r>. -^ s~^X gezin wilt gaan dinneren. n^__^^=eL_^/ !
" Doe het dan in de gezellige
t sfeer met uitstekende service in €»ffH_JE\|_ta©B*j
" Wij verzorgen ook Uw catering. - Tel. 22977 en 27833 J
: Boulevard Theatre i

I TODAY at -w-
-8:15 & 9:30 & 12:00 p.m.

MATINEE 6:00 p.m. JU-

" M ÉÉk 4\ A oir! 2ie lovss '
a : »; _rLIiO i2€? o OJiij' i /

lé__é___B ""Vs?lPte____l _Bt __l _h^^__l I i
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J MUSICAL 14yrs. j
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ARUBA
AGENDA

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

f Telefoon: 24333.
| r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
I «950en 22316.
| pageboy: 027-849.

| Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

1 POLITIE: 100
'i
| ALARMCENTRALE: 115.

5 ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
% Ïsda95da9 en kunnen iedere dag tussen 08.00-

-|i(
'ij "ehalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
j jjPmaandag en donderdag voor 10.00 uur> Binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus

tv a"isdag en vrijdag) verschijnen.

i BIOSCOPENI BOULEVARD THEATER
S "" 20.15,21.30 en 24.00uur La Bamba (14I &\ "R'VE-IN: 20.30+24.00uur Jaws,theße-
) "«"Se (14jr.).

I BOTICAS (nachtdienst)
£abao brug: Sta. Cruz, tel: 28028.:; Zariba brug: San Nicolas,tel.: 45712.

|i DOKTOREN
j oranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord, Tanki;: Paradera en Sta. Cruz: dokterE.
I Lade, Seroe Pita 548, tel.: 23379/28442.j rps Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
ij *toer Britt-Croes, via Centra Medico Sanij tel.: 48833.. J lnderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/
I '14300 (hospitaal).

I JUIIIGELEKRUIS:Oranjestad:teI:23I6B;J *ord:tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
J '*: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:; "020/48301; SanNicolas:tel.: 45906; Da-
ï *o,a: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
i ai° °' ander ongeluk gelieve
j op te bellen, tel.: 115)

D'VER SEN|J- IQHT INFORMATION CENTER: dage-
',Ksaeopend van 07.00-20.00uur; na 20.00
Urinformaties viaverkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):
rJ-W uurper jaggeopend(alleen geslo-
J*1yan zondag 20.00uur tot maandagmor-
*n 07.00 uur?
>? AKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
/.^L(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45
'8-30-19.30 uur.

i&NINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
J!°52/22817): informatiecentrum
pT^sdag geopend van 08.30-12.00 uur -

8 (boven).

fp* 13 november)
van postersover de

p^leAIDS -vitrine All Electric Salesop de
"""enade teSan Nicolas.

6iß* 15november)
Ij!°MOTECA NACIONAL: gelegenheidtot
Renting van expositie van olieverf- schil-
lenenaquarellen vanAliciaDomlnguez-

(UolEDAD BOLIVARIANA DE ARUBA
'BlfiV' SO-Jangbestaan): 20.00 uur cultu-
foiS avond (optreden van Venezolaanse"wist Hemen Gamboa).

wj^A-ARUBA: 19.00uurfilm- voorstelling-
A-gebouw Dakota.

g^HREVIVAL CENTER: 19.30uur evan-
(jj isatie- campagne -terrein Sabana Libre

V>r^t-EYBALL (CB Noord): 20.00uur toer-
gfjr '-S-v. 15-jarigbestaan van volleyballte-
t 6 |T' overdektespeelplaatsSt. Annaschool

cJpBAL(^ divisie,groepA): 16.00uurjZ^yetiovs Dos Caminos - Dos Caminos-t^!n: 16.00uur Jaravs Santa Fe - Jara-

TELEARUBA
"RIJDAG: 18.00Shera Princess of Po-
Wer; 18.30 CNN international news;
l9-30 Cocktail musical; 20.00Telenoti-
°ias; 20.30 Movie of the week:
"Forbidden»; 22.30 Telenovela:
"venganza de Mujer»; 23.10 Health
*eek (CNN); 23.35Sluiting.

WATERDAG: 18.00 Style with Elsapensen (CNN); 18.20 Science and
lechnology(CNN);lB.4oHigjwaytohe-

fX*n; 19.30CedeAruba; 19.35Big story
(CNN); 20.00Tetenoticias;20.30InTop;
~1-20 Estreno: «And millions will die»;

St. Elsewhere; 23.30Sluiting.

Diefstal
„ORANJESTAD — Een auto-
milist deed aangifte van
f ejBtal van de accu en de carbu-
i teur van zijn auto. Het

van de auto werdongebroken en de motorkap
fefendeldom dezespullenweg
jannennemen.

j rit eenkoraal teButucu wer-
\>

ft vijf geiten gestolen. De be-
loerverklaarde aan depolitie,
j* lammetjeeen schotwond
| *Un rechterpoot had opge-

Pen.

c|6 — De afgelopen 5 jaaris
iaa ~.'nese bevolking gegroeid met
& e ,'jks bijna 13 miljoen mensen.
Idl'rT 'ul; varen bet er in totaal

Bft '2-330.0ü0 zo berichtte deChine-
-Btaat- televisie.

Verhuurbedrijven bezorgd

Veel ongelukken met
gehuurde wagens
ORANJESTAD — In de

kringen van de verhuurwa-
gen- bedrijven op Aruba
maakt men zich zorgen, om-
datnogalwat toeristenbij on-
gelukken betrokken zijn. Dit
werd bevestigd doordesecre-
taris van de organisatie van
verhuurwagens Op Aruba,
Maurice Malmberg.

De organisatie van verhuur-
bedrijven — die nu acht leden
telt— wil graageen gesprek met
minister Watty Vos om de situa-
tie te bespreken. Malmberg en
andere collega's pleiten ervoor
dat bijvoorbeeld onder ver-
keersborden, die bij de toeristen

niet zo bekend zijn, met enige
woordeninhetEngels debeteke-
nisvan hetbordwordtuitgelegd.
Dit dientvooral te geschieden bij
borden "voorrang verlenen" en
"rijden in verboden richting".
Hiertegen wordt veelvuldig ge-
zondigd, zo blijkt. Overigens
krijgen de toeristen wanneer zij
een auto of motorfiets huren een
kaart van Aruba waarop ook de
belangrijkste verkeersborden
staan.

Gouverneur
op vakantie

ORANJESTAD — Gouver-
neurF.B. Trompzalvan 14tot20
november voor vakantie in het
buitenland verblijven. De gou-
verneur moest eind vorige
maand zijn reeds aan de gang
zijnde vakantie onderbreken in
verband met het bezoek van de
Venezolaansepresident. Waar-
nemend gouverneur, mr. Max-
imo Croes, zal in bovengenoem-
de periode als gouverneur
optreden.

Lotto prijs wordt
14 mille florin

ORANJESTAD — De vier
winnende nummers van de
Lotto- trekking, die gistera-
vond voor TeleAruba gehou-
den werd, heeft niemand ge-
raden. De winnende num-
mers zijn: 5-11-21-25. De
eerste prijs van ’.9.236,70
blijft in de pot. Hierdoor kan
voor volgende week een be-
drag van ongeveer veertien
millein depot verwacht wor-
den voor de eerste prijs. Er
waren zestig deelnemers, die
drie nummers goed hadden
ingevuld.Zij ontvangen ieder
’.49,55.

Dr. De Windt:
Direct samenwerken

via regentenraad

veel beter

ORANJESTAD — De voorzit-
ter van demedische specialisten
op Aruba, dr. F. de Windt, her-
haalde in Telenoticias nog eens
datdespecialistenmet deRegen-
tenraad willen samenwerkenen
datdit hetbeste kan geschieden
als de specialisten goed verte-
genwoordigd zijn in deRegen-
tenraad.

Op de vraag of de samenwer-
kingnu niet goedis, antwoordde
dr.DeWindt, datditnu"via via"
gebeurt en dat een directe sa-
menwerking aanmerkelijk be-
ter zoukunnen zijn. Dit is ookin
het belang van de patiënten en
het beleid in hetziekenhuis.

Handel Oranjestad
verwacht goedseizoen

Venezolaanse
maatregelen

toerisme
ORANJESTAD — De ver-

wachtingenvan de handel in
Oranjestad zijn, dat er goede
maanden aankomen, zo liet
ORMA- voorzitter Monte in
Telenoticias horen.

Monte voegde daar wel aan
toe, dat de afgelopen maanden
voor de handel niet zo gunstig
zijngeweest ofschoonwel sprake
was van een lichte opleving.

Op vragen wat de ORMA er-
van vindt dat vele mensen naar
Venezuela gaan om inkopen te
doen, stelde de ORMA- voorzit-
ter, dat wanneer dit doorblijfl
gaan ditfunest is voor de lokale
handel.

Hij verwachtte wel een ver-
minderingvanhetkooptoerisme
aangezien de Venezolaanse
regering restricties heeft inge-
steld. Bij vertrekkomt het veel-
vuldig voor, dat passagiers niet
toegestaan worden bepaalde
goederen uit Venezuela mee te
nemen. De goederen worden dan
in beslag genomen hetgeen veel
mensen huiverig maakt om in-
kopen te gaan doen in Venezue-
la.Dat komt de lokalehandel al-
leen maar ten goede, aldus
Monte.

Zakenvaria
OP DONDERDAG werden di-
ploma's en certificaten uitge-
reikt aan de eerste vijf geslaag-
den van Dirksen Opleidingen
Aruba, diezes maanden geleden
de deurenopende. S.Werleman,
J. Koek, R. Hernandez, R.
Arends en W. Tham slaagden
voor "basiselectronica"of"prak-
tischehalfgeleider- techniek.

ORANJESTAD — Minister
van Justitie, Watty Vos, ontving
gisteren de tekeningen voor de
bouw van eenpatrouilleboot voor
hetPolitiekorps in hetkader van
de drugsbestrijding. De kosten
voor deze patrouilleboot, die ge-
bouwd wordt doorhet scheepsbe-
drijfSchottel Nederland bv, be-
dragen 1.7miljoenflorin.De boot
moet in dehop van volgendjaar
klaar zijn. Op deze foto, samen
met deminister, ing. H. vanLeest
(directeur Schottel Nederland
bv), commissaris vanpolitie Ro-
landPeterson, mevrouw Arends
van hetKABNA en ing. A.
Schaap.

Over verhuisplannen San Nicolas
Regering praat met bestuur
gezamenlijke vakbonden
ORANJESTAD — Het be-

stuur van de Gezamenlijke
vakbonden, SUA, krijgt mor-
gen dekans om met de rege-
ring te spreken over de ver-
huizingsplannennaarSan Ni-
colas. De SUA had hierom in
eentelegramgevraagdenvan
regerings- zijde bestaan geen
bezwaren om aan de SUA de
nodige uiteenzettingen te
geven.

Inmiddels heeft de San Nico-
las Business Association
(SNBA) gistereneen openhartig
gesprek gevoerd met vertegen-
woordigersvan de vakbond SE-
PA. Naar aanleidingvan dit ge-
sprekvertelde SEPA- voorzitter,
GregorioWolff, datzijn groepbe-
reid is met andere groeperingen
in de gemeenschap deze kwestie
te bespreken omdat hij meent
dat het hiereen nationale zaak
betreft.

De SEPA had de Kamer van
Koophandel, ATIA en AHATA
uitgenodigd voor de vergade-
ring, die eergisteravond in Tro-
cadero werd gehouden. Op deze
vergadering was alleen de SUA
vertegenwoordigd. In kringen
van de handel had men slechts
een kort commentaar: Het be-
treft hier een geschil tussen
werknemerenwerkgever, waar-
in men zich nietwil mengen.

De voorzitter van de SNBA,
Karel Wever, stelde kort maar
krachtig dat hij voor niemand
partij trekt, maar datdemensen
welkom zijn in San Nicolas. De
wens is echter, dat niet slechts
een paar departementen naar
SanNicolas verhuizen, maar dat

San Nicolas vestigingen krijgt
van alle departementen of de-
pendances hiervan. Als voor-
beeld haalde hij aan dat perso-
neel, dat onder de SVB valt en
ziekwordt, veel tijdverliest met
helemaalnaar het SVB-kantoor
tegaan,datnaast hetziekenhuis
in Oranjestad gelegen is. Bij de
eerstvolgende bespreking met
deregering zal de SNBA deze
kwestie dan ook naar voren
brengen.

Wever is van mening datver-
huizing van de departementen
naar San Nicolas goed is. Van
iets kan meer komen, aldus de
voorzitter, diemetzijn ledenmet
belangstelling de verdere ont-
wikkelingen in dezevolgt.

Mannen
slaags

NOORD— In een barte Noord
raakten twee mannen slaags
naaraanleidingvaneen oude ve-
te.Er vielenniet alleenklappen,
maar deene man dreigde tevens
deandereman te zullenverbran-
den. Beide mannen verkeerden
onder invloed van sterke drank
en werdennaar derecherche ver-
wezen.

Bijscholingscursussen
schoolmedewerkers
ORANJESTAD — Het

programma van de Stichting
Onderwijs- organisatie en
Onderwijs- management
(SOO) vermeldt een zestal
cursussen, die gedurende
1988zullenworden gegeven.

De cyclus opent met de cursus
"Leerling- begeleiding en be-
roepskeuze" doorprof. dr.P. van
den Broek, van de vakgroep on-
derwijskunde van de Rijksuni-
versiteit te Leiden. Deze cursus
is van 11 toten met 15januarien
is bestemd voor schooldecanen,
beroepskeuze- adviseurs,
mentoren,pedagogen enpsycho-
logen.

De tweede cursus heet "De
schoolleider enzijn team, deel 2"
en wordtgegevenvan 29februa-
ri toten met 3 maart,door drs.K.
Gielen (van Interstudie
Arnhem) en is bestemd voor
schoolleiders. "Het ontwikkelen
van een schoolwerkplan in deba-
sisschool" wordt behandeld van
25toten met 29april, dooronder-
wijskundige drs. Frank Zaan-dam en is bestemd voor teams
van de basisscholen.

De cursus "Tijdige onderken-
ning van ontwikkelings- stoor-
nissenbijkinderen van 0-7 jaar"
vindtplaats van 22 toten met 30
augustus. Docent is dr. J. Groe-nendaal (vakgroep ontwikke-ling en socialisatie Rijksuniver-
siteitUtrecht) en decursus is be-doeldvoor psychologen, pedago-genen personenwerkzaam in degezondheidszorg en dag-
verblijven.

"De schoolleider en de indivi-
dueleleerkracht"wordtgegeven
doordrs.K. Gielenen is bestemd
voor schoolleiders. Deze cursus
is van 10 tot en met 14 oktober.
De laatste cursus wordt gegeven
van 28 novembertot en met2 de-
cember en behandelt de "Ont-
wikkeling en productie van in-
structie- en voorlichtings- mate-

riaal. Het regionaal onderwij-
scentrum Interstudie Arnhem
zal dezecursus verzorgen,diebe-
stemd isvoor leerkrachten, voor-
lichtings- functionarissen, me-
diamedewerkers, instructeurs
van cursussen en lay-out mede-
werkers.

Grace Bareño (MEP)

Overheid moet bemiddelen
in hospitaal-conflict

ORANJESTAD— "Doet de
regering alle moeite om de
specialisten ende anderepar-
tijen in het hospitaal- conflict
aan tafel te brengen voor op-
lossing van het probleem in
het belang van de volksge-
zondheid?"vraagt MEP- Sta-
tenlid Grace Bareno in een
brief aan de minsiter van
Volksgezondheid.

Zoals bekend hebben de me-
dische specialisten ernstige be-
schuldigingen geuit over het
hospitaalbeleid en de weigering
van de Stichting Ziekenverple-
ging Aruba (SZA.) om medische
specialisten in deRegentenraad
te benoemen.

Volgens Bareho is dit conflict
nadeligvoor een goedfunctione-
ren van hethospitaal eneen ade-
quate zorgvan depatiënten. Ba-
reno vraag deministerofhijmet
haar eens is dat het voortdurend
wisselen van deportefeuille van
Volksgezondheid van de ene mi-
nister naar de andere, desa-
streus is voor een consistentbe-
leid op dit terrein. Daarnaast
vraagt zij zich af of deze porte-
feuille ook de veroorzaker kan
zijnvan ditconflict omdatde mi-
nister als een appendix van de

ministerieswordt beschouwd,
HetStatenliddoetop deminis-

ter het verzoek om alsnog
antwoord te geven op de vragen
diezij in hetverleden alheeft ge-
steld alsmede op de vragen over
hetconflict SZA - specialisten.

AVP- kandidate Margaretha:
Deining over verhuizing
belediging voor San Nicolas

SANNICOLAS—"Dewjjze
waarop gereageerd én gea-
geerdwordt tegen de verhui-
zing van de directie Ar-
beidszaken naar SanNicolas
iseen beledigingvoor San Ni-
colas", aldusAVP- kandidate
Glenda Margaretha namens
debewoners vanSanNicolas.

In verband hiermede stelt zij

in hetbijzonder devakbondslei-
ders een drietal vragen: de SE-
PA, die nu tegen de verhuizing
fulmineert,wordtgevraagdofzij
vergeten zijn, dat de gelden voor
debegrotingen,waarmede desa-
larissen worden betaald, mede
worden opgebracht door de be-
woners van boven debrug?

Ten tweede vraagt zij wat de
vakbonden gaan doen wanneer
de Lago weer mocht opengaan?
Gaan zij danookdestraatop om
te protesteren omdat demensen
in SanNicolas moeten gaan wer-
ken? Tenslotte vraagt zij wan-
neer zij als eensgezinde vak-
bondsleden de straatopgaanom
teprotesteren tegen het feit, dat
vele werknemers van boven de
brug dagelijks in hethopsitaal
en hotels beneden de brug moe-
ten gaanwerken.

Men zietwel wie vriend ofvij-
andvan San Nicolas is, aldus be-
sluit zij haar kritiek.

Budweiser Sports Festival
Spelers meten krachten op
groene laken en grasmat
ORANJESTAD — Het

«Budweiser Sports Festival»
wordt dit weekeinde met di-
verse activiteitenvoortgezet.

In Joey's Drive-in worden do-
mino- wedstrijden gehouden op
vrijdagavond tussen Warawara
Stars en RCA en Colga Lep en
Mabon. Op zaterdagavond
neemt Mangel Halto het op te-
genGeermanBrothersen Proud
and Rebel tegen Seroe Blanco
Boys. Ookop zondagmiddagwor-
den twee wedstrijden gehouden:

Woeste Honden spelen tegen
MadikiBoys en winnaarA tegen
winnaarB.

Vrijdagavond biljarten in
Joey'sDrive-in: Bonaireclub -
Rocky's Place. Zaterdagavond
meten Joey's en Trappers hun
krachten op hetgroene laken en
zondagmiddag speelt Urataka
tegen TechnicosSanta Cruz.

Baseball wordtgespeeld inhet
Rockets Ballpark: op zaterdag:
Macuarima Indians - Rockets
(pre-junior) enRockets - Pepsi
Cola(peewee). Op zondag speelt

MaltaAmsteltegenRockets (pre
junior),Dakota Bombers -Macu-
arima Indians (pre junior) en
PinturasLuna -MaltaIndia(pee
wee).

Of debal nogrond is, zal zon-
dagblijken als ophet Santa Fe-
veld tegen elkaar uitkomen: Bu-
bali - San Luis Deportivo (jon-
gens 6-10 jaar),Rooi Afó - Santa
Fe (dames), selectie Curacao -
Trinitaria Potoshi Boys en De-
portivo Nacional - Estrella (ere-
divisie).

Volleybaltoernooi
Centro di Barrio Noord

NOORD —De volleyballte-
ams van Centro di Barrio
Noord bestaan deze maand
vijftien jaar.Inverband hier-
mee wordt een volleyball-
toernooi gehoudenopvrijdag
13,zondag 15en vrijdag20 no-
vember.

Op 13 en 20 november begin-
nen de wedstrijden om acht urn-
's avonds in Centro di Barrio
Noord, en op zondag 15 novem-
ber om tien ur 's morgens op de
overdekte speelplaats van de
Sta. Annaschool te Noord.

Op zaterdag 21 november
vindt in de St.Annakerkeen hei-
ligemisplaats, gevolgd door een
feest in Centro diBarrio Noord.
Politiewacht
uitgebreid

ORANJESTAD —De nieuwe
politiewacht aan de Wilhelmi-
nastraat heeft er sinds gisteren
weer twee afdelingenbij. Dit zijn
het bureau Vreemdelingen-
diensten hetbureau Bijzondere
Verordeningen, die elders ge-
huisvestwaren.

Verzoek om statuten te wijzigen
Regering bevestigt benoeming
specialisten in Regentenraad

ORANJESTAD — Minister
van Volksgezondheid, Watty
Vos, verklaarde gisteravond
in Telenoticias, dat de rege-
ring voor de drievacatures
van deregerings- plaatsen in
deRegentenraad vanhet hos-
pitaal in september reeds
twee personen heeft aange-
wezen, te weten de juristmr.
Benky Fowler en de voorzit-
ter van deMedischefederatie
van specialisten en hui-
sartsen, dr. Guda.

De derdeplaats heeft derege-
ring opengehoudenvoor een ver-
tegenwoordiger van specialis-
ten. Voorts heeft deregering de
Regentenraad verzocht haarsta-
tuten te wijzigen, zodat specia-
listen wel lid van de Regenten-
raad kunnen worden.

Ofschoon de minister deRe-
gentenraad van deze benoemin-
gen en hetverzoek tot wijziging

van de statuten reeds eerder op
de hoogte heeft gesteld, werd nu
een telegram—destijds toen het
werdmedegedeeld, werdditver-
zoek niet gedaan — van de Re-
gentenraad ontvangen met het
verzoek om debenoemingen van
de regerings- vertegenwoordi-
gers in de Regentenraad
schriftelijkte willenbevestigen.
Indeministerraad isbeslotendit
alsnog te doen.

Minister Vos herhaalde dat
het in het belangvan het beleid
in het ziekenhuis en voor de
volksgezondheid eengoede zaak
is dat de specialisten in de Re-
gentenraad zitting hebben. Op
de vraag of de bewindsman ook
demening deeltdat despecialis-
ten twee vertegenwoordigers in
deRegentenraad moeten heb-
ben, noemdehijditeen goedeba-
lans.Maaruiteindelijkzal deRe-
gentenraad moeten beslissen,
aldusVos.

Commissie maakt toekomst-studie

Verhuizing WEB naar
Lago-terrein voordelig

BALASHI — De mogelijk-
heid bestaat dat deWEB van
Balashi naar hetLago- ter-
rein zal verhuizen. Zodra de
commissie, die ditplan in stu-
dieheefteenrapport heeftaf-
gerond,zal deregering hierin
een beslissing nemen.

MinisterDon mansurwijst er-
op dat het WEB- bedrijf de ge-
meenschap de afgelopen vijfja-
ren veel geld heeft gekost. Een
commissie onder leiding van
WEB- directeur, ing. Chenco
Yarzagaray maakt nu een toe-
komststudie voor het bedrijf.
Daarbij neemt een mogelijke
verhuizing naar het Lago- ter-
rein een centraleplaats in.

MinisterMansur steldedatde

aanwezige faciliteiten bij Lago
nog in uitstekende conditie ver-
keren. Met een verhuizing naar
hetLago- terrein zou veertigtot
vijftigprocent bespaard kunnen
worden op investeringen die no-
dig zijn als hetWEB bij Balashi
blijft.

Minister Mansur voegde er
aan toe, datverhuizing naar La-
go ongetwijfeld naast voordelen
ook nadelen kan hebben en dat
moet goed bestudeerd worden.
Hij vertelde verder dat er plan-
nen bestaanom van Balashi een
toeristisch gebied temaken, het-
geen niet inhoudt, dathet WEB
van Balashi weg moet, maar dat
verhuizing naar het Lago- ter-
rein wel goed uit zou kunnen
komen.
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door Hannekevan Kouwen Balente Bunita heeft grote maten

Dikke mensen
zijn ook mooi

"JE VERKOOPTNIETalleenmaarkleding,maar jehelpt
demensen ook want die worstelen vaak met een hoop pro-
blemen."Dat zeggen ThelmaKibbelaaren NydiaEcury die
samen deboutique BalenteBunita aan deVan Engelenweg
10 hebben opgezet. Een boutique diezich duidelijk onder-
scheidt van andere zaken op het eiland, omdat dekleding
begint bij maat 16.Dikke mensenkunnen daarterecht voor
modieuzekleding. Een gat in de markt, zo constateert het
tweetal. Indetweede helft van novemberhopen Thelma en
Nydia dezaakte openen.Dereacties van dikkevriendinnen,
waren tot nu toe zeer enthousiast: "God zelf heeft julliege-
stuurd",bleef één van detoekomstige klanten uitroepen.

De naam BalenteBunita is
zeer bewust gekozen door de
twee initiatief- neemsters.
Nydia legt uit: "Een vrouw
die balente is, is niet alleen
gezet of dik, maar balente
zegt zoveel meer: dat bete-
kent dat iemand flink is, van
werken houdt, energiek is en
moedig. Balente heeft zoveel
mooie betekenissen, veel
meer dan alleenmaar dik."

MODESHOW
Het idee om een zaak op te

zetten met kleding in grote
maten, werd al jaren geleden
geboren bij Thelma Kibbe-
laar, zelf ook een grote, stevi-
ge vrouw. Op Curasaokan zij
vrijwel nooit leukekleding in
haar maat vinden, maar dat
lukte in Nederland wel.
"Waar koop jij jekleren?",
was dan ook een veelgestelde
vraag aanThelma, en "kun je
voor ons nieteenswatmee ne-
men?". Ook bij haarbezoeken
aanNederland, werd zij gesti-
muleerdomopCuracao iets te
beginnen, door zakenlieden
die haar het voorstel deden
een dependance te openen.
"Maar het drong niet tot mij
door. Tot ik aan een modes-
how voor grote maten in Ne-
derland meedeed, en ontdek-
te hoeveel leuke kleding er
wordt gemaakt voor nog veel
en veel dikkere mensen dan
ikzelf ben. Toen begon het
idee steeds meer vorm te
krijgen."

Thelma zocht echter een
partner voor haarproject, die
zij nu gevonden heeft in de
persoon van NydiaEcury. "Ik
kwam Nichi tegen toen ikeen
Finse jurkdroegen kreeg van

haar ook weer devraag, waar
ik die gekocht had. Daarop
deed zij het voorstel, waar ik
al zo lang meerondliep: laten
we een zaak openen." Daarna
ging het heel snel: de dames
kwamen bij elkaar en het
bleek datveel van deplannen
die zij hadden, prima bij el-
kaar pasten. De financiering
werd gegeven door Fundas-
honEmpresa Chiki.

MAAT 26
De kleinste maat van Ba-

lenteBunita ismaat 16en dat
loopt op tot maat 26. Die kle-
dingdenkende energieke za-
kenvrouwen goed te kunnen
slijten op Curacao. Een

steekproefwees datoverigens
al uit: alle "gezette" kennis-
sen werden opgetrommeld en
die reageerden ontzettend
enthousiastop devoorraad.

Enthousiastzijn Thelmaen
Nydiazelfook. Zehoudenniet
op metpraten, antwoorden af
en toe in koor en halen bijna
alle kleding uit derekken om
te laten zien. Dat ontlokt bij
mij meerdere malen de uit-
roep "was ik maar dik" en
"kunnen jullie geenkleinere
matenkopen", want er zitten
een heleboelmodellen tussen
die ook aan mijn smaak vol-

doen. Dat brengt me op de
vraag of dikke mensen alle
mode kunnen dragen. Die
wordt immersveelal ontwor-
pen op slanke modellen.

"Nee, niet alles",
antwoordt Thelma. "Heel
strakke kleding staat mees-
tal niet zo goed. Uiteraard
heeft iedereen zijn eigen
smaak, maar een lage taille-
lijn doetbijvoorbeeld slanker
aan. En je merkt toch vaak
dat dikke mensen, ook al heb-
ben ze met hun gewicht zelf
geen problemen, het prettig

vinden om dankzij de juiste
kleding er wat slanker uit te
zien. We proberen diekleding
te vinden, die vooral ook lek-
ker zit." Nydia vult haar
partner aan: "Je moetje hap-
py voelen in een jurk, zonder
constantte moetenfriemelen,
om alles op zijnplaats te hou-
den. Comfort, dat is be-
langrijk."

VN-resolutie

Illegale handel in
antiek verhinderen

NEWYORK—De algemene
vergadering van de Verenig-
deNatiesheeft op-
nieuwgepleitvoor teruggave
van cultuurgoed aan het land
van herkomst. Zonder te-
genstemmenwerdeenresolu-
tie goedgekeurddieo.a. voor-
ziet in maatregelen diede ille-
gale handel in antiquiteiten
en andere belangrijke
kunstvoorwerpen moeten
verhinderen. Dit thema staat
sinds 1972 op de agenda van
dealgemene vergadering.

De meeste westerse landen,
waarvan demuseauitpuilenvan
bezit uit andere beschavingen,
onthieldenzich van stemming.
Onder hen de Bondsrepubliek
Duitsland, Denemarken, Zwe-
den, Frankrijk, Verenigde Sta-
ten, VerenigdKoninkrijk en Ne-
derland.

De britse afgevaardigde,John
A. Birch, zei datzijn landhet be-
ginsel niet kan accepteren dat
cultuurbezitdatop wettige wijze
is verkregen, teruggeven wordt
aan andere landen. Voor Grie-
kenland klaagde gedelegeerde
Costas D. Zepos dat geen enkele
vooruitgangwordtgeboektbij de
bemoeienissen om het "marmer
van Elgin"van hetVerenigdKo-
ninkrijk terug te krijgen. Lon-
den deelde in november 1985
mee dat de Britse wet het te-
rugsturen van de Friezen van
hetParthenon naar Athene ver-
bood.

De Turkse afgevaardigde, li-
ter Turkmen, deelde mee dat de
DDR zich na onderhandelingen
die twaalfjaarduurden, had be-
reidverklaard een collectie van
7.400 kleitabletten van de Het-
tietencultuur aan Turkije terug

te geven. Het Faul Getty-
museum in Malibu in Californie
heeft fragmenten van een sarco-
faag teruggegeven aan Turkije.
De Colombiaan Ernesto Rodri-
guez-Medina hekelde het
"plunderen en onbeschaamde
stelen, eerst uit naam van het
imperialisme en nu uit naam
van de kunst en het Toerisme".

Ambassadeur Abdel Halim
Badawi van Egypte zei dat de
Egyptische afdelingen van vele
internationale musea elke
Egyptenaar trots en verbitterd
tegelijk stemde.

Mishandeling
WILLEMSTAD — Bij depoli-

tiewacht Rio Canario verscheen
een 27 jarigevrouw dieverklaar-
de dat zij door haar 19-jarigeex-
-vriend met een betonblok was
mishandeld. De vrouw vertoon-
de een opgezwollen voorhoofd.
Kort hierop voelde zij zich misse-
lijk en zakte in elkaar. Zij werd
met de ambulance naar depoli-
kliniek vervoerd voor behande-
ling. Enkele uren later werd de
19-jarige G.E. op de Kaminda
Brievengat aangehouden en
overgedragen aan derecherche.

DIEET
Automatisch komt het ge-

sprek toch op diëten. Nydia
verhaalt over haar eetpro-
bleem toen zij stopte met ro-
ken en alles haar te strak
werd. Voor dikke mensen
kunnenvermagerings-kuren
het leven erbehoorlijk onaan-
genaamopmaken.Thelmaen
Nydia zijnhet ook op ditpunt
hartgrondigmet elkaar eens:
"Jehoeft niet slank te zijnom
mooi te zijn."

Door de jarenheen zijn de
meningen over 'diken slank'
behoorlijk veranderd, zo ver-
telt Nydia. Vroeger moest
men gezet zijn, om meer aan-
zien te krijgen. De slanke,
magere mensen,kregen teho-
ren datze er 'slecht' uitzagen.

Dit beeld veranderde lang-
zaam maar zeker en daarna
kreeg de "Twiggy- rage" de
overhand waarbij men vol-
gens de mode, broodmager
moest zijn om aantrekkelijk
te zijn. Alhoewel deze ex-
treme denkwijze inmiddels
ook achterhaald is, schrijven
de modehuizen nog steeds
voor datmen slank moet zijn.

Daarom werd jarenlang ook
weinig aandacht besteed aan
kleding in grote maten.

DIKKE MODE
In Amerika en in Europa

bestaannu echterheleketens
vanzaken diegespecialiseerd
zijn in 'dikke mode. Het zijn
vooral dikke mensen die uit
wanhoop omdat ze nooit iets
leuks konden vinden, dit ini-
tiatief hebben genomen. Op
Curagao wil Balente Bunita
in deze behoefte gaan voor-
zien. Er wordt kleding ver-
kochtuitEuropa enAmerika.
Daarnaast is er, zij het nog

een bescheiden, collectievan
lokaal vervaardigde kleding
van het merkBalenteBunita.
Die kleding wordt zelf ont-
worpen,waardoor hettweetal
kan inspelen op de behoeften
en wensen van de klanten.

Er is kledingvoor alleleef-
tijden, voor elke smaak en
voor elkeportemonnee. Daar-
naast is er een assortiment
bijzondere zeepjes met zeer
exotische geurtjes zoals
aardbei of appel. Voor veel
kleding heeft BalenteBunita
bijpassende sieradenin huis,
dieuiteraardook losverkocht
worden.

Distributie olie in staatshanden

Shell dreigt zich terug
te trekken uit Brazilië

RIO DE JANEIRO — Shell
heeft gedreigd zich terug te
trekken uit Brazilië als een
voorstelomde distributievan
olieprodukten in dat land in
staatshanden over tebrengen
wet wordt.

Het voorstel behelst verder
dat bij nationalisering van de
distributiebuitenlandse olie-
maatschappijen een minder-
heids- belang in
staatsmaatschappijen kunnen
nemen. "Onder geen enkele
voorwaarde zal Shell een min-
derheids- belang nemen in een
staats- onderneming", verklaar-
de Robert Broughton, vice-
president van ShellBrasil.

"We zullen er alles aan doen
om de grondwetgevenderaad er-
van te overtuigen dat het distri-
butie- systeem moet worden ge-
laten zoals het is", aldus
Broughton. Shellzit al 74 jaarin
Brazilië en heeft in de diverse
sectoren van de economie al
meer dan een miljard dollar
geïnvesteerd,zo voegdehijeraan
toe. Ook van andere buiten-
landseolie- maatschappijen zijn
al de nodige protesten te horen
geweest.

De grondwetgevenderaadvan
Braziliëheeft hetvoorstel opges-
teld, maar er is al veel te-
genstand tegen gekomen, zowel
vanuit het Braziliaanse be-
drijfsleven alsvan dekant van de
overheid zelf. Zakenlieden heb-
ben al latenweten dathet voor-
stel buitenlandse beleggers zal
afschrikken.

Minister van Financien Bres-
serPereira heeft gezegd dat het
voorstelgeen bijdrage levertaan
devermindering van de 113mil-
jard dollar grote buitenlandse
schuld van Brazilië. Zelfs top-
man Ozires Silva van de staats-
oliemaatschappij Petrobras
heeft het voorstel afgewezen,
terwijl Petrobras toch het meest
van de nationalisering van de
distributie van olieprodukten
zal profiteren.

Het is detweede maal binnen
korte tijd dat de overheid in bot-
singkomt met buitenlandse on-

dernemingen.Eerder dezeweek
stapte Autolatina, het samen-
werkings-verband van deautop-
roducenten Ford en Volkswa-
gen,naar derechter. Hetconcern
wil van devan hogerhand opge-
legde prijs- verhogingen af om-
dat dieveel teklein zouden zijn.
Autolatina heeft gedreigd zich
terug te trekken uit Brazilië en
dat was voor de rechter aanlei-
ding om het concern voorlopig
zijn eigen prijsverhogingen toe
te staan.

Vertegenwoordiger
Rode Kruis
naar Suriname

WASHINGTON — Surina-
me heeft het internationale
Rode Kruis toestemming ge-
geven een vertegenwoordi-
ger naar Paramaribo te stu-
ren. Dit heeft de Surinaamse
minister van Buitenlandse
ZakenHenkHeidweillerdon-
derdag inWashington meege-
deeld.

De vertegenwoordiger is vol-
gens Heidweillervorige weeki»
Suriname gearriveerd. De VN-
vertegenwoordiger Amos Wako,
die voor de secretaris- generaal
van de VerenigdeNaties een ge-
heim rapport heeft opgesteld
over de situatievan de mensen-
rechten in Suriname, sprak eer-
der dit jaar met de Surinaamse
regering over de mogelijkheid
een kantoor van hetRode Kruis
te openen inParamaribo. Wako
was in augustus in Suriname.

In een perscommuniqué vaD
een VN- woordvoerder in Netf
York op6 novemberwerdzonde*
nader commentaar een kantoor
van hetRode Kruis in Paramari-
bo als onderwerp genoemd, met
de toevoeging dat zon kantoor
nog niet geopend was. Daarn*
heeft Heidweiller naar eige»
zeggen persoonlijk het Rode
Kruis toestemming gegeven
naar Suriname tekomen. Heid-
weiller is in Washington voor de
vergadering van deorganisatie
van Amerikaanse Staten(OAS)-

Zolang de voorraad strekt.
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Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 15 november 1987

vanaf 09.00 t/m 16.00uur
* Ansinghstraat - Trompetsteeg en Julianapark.
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UEFA-STRAFCOMMISSIE DOET UITSPRAAK
Duel tegen Griekenlandplotseling weer belangrijk

Overwinning Oranje op Cyprus
omgezet in 0-3 nederlaag

— De straffen die de Europese voetbalunie de
heeft opgelegd, zijn zwaarder danZeist had verwacht.pan de daarbij behorende teleurstelling plus de bij de bond

'evendeovertuiging, datereigenlijk geenwerkelijkemogelijk-
hedenwarenhet incidentmetdebommengooierby Nederland
' Cyprus te voorkomen, ligt debeslissing ten grondslag in be-

tegaan tegen deuitspraak van destrafcommissie.Die uit-
braak luidt: Nederland - Cyprus wordt in plaats van een 8-0
overwinning een 0-3 nederlaag, een boetevoor deKNVB van

Juni 13.000guldenenDeKuip magtotljulil99onietmeer wor-
den gebruiktvoor interland-wedstrijden.
van der Louw maakte een

°?rbehoud ten opzichte van het
«j^cipe-besluit inappel tegaan.
WIJ zijn nog niet op de hoogtean de motivering van de straf-
"jftimissie, dievolgt pas vrijdag,
'echts wanneer debeweegrede-en van de commissie zodanig; IJO dater geenbeterperspectiefoorons inzit,zullenwij nietbin-

,ei» de daarvoor vastgestelde
inberoep gaan.". Het lijkt mij echter dat die

atis vrij gering is. Naar mijn
to?n'n.g iseen beroepszaak nood-
*pehjk in verband met devraag

er gesproken kan worden van
jjcnuld van de KNVB. Nu im-ers iser een uitspraak gedaan,
da r<*?or de wandaad, of mis-

ad. ik weej. n jet precies welk
°°rd ikinditverband moetkie-

-11 " van één man het resultaat
Vnfi e^n sPol"tieve ontmoeting
DQpJf^.B kfln wijzigen. Het zou
Jüri Z^n a's er °P Pun* meer
i prudentie zou zijn, want nu

Sebleken dater van buiteneen
tot manipulatie is

H et betrekking tot de wedstrij-

UITZONDERLIJKZWAAR
j endsvoorzitterJovan Marie,
s. aanwezig als be-
j^urslidvan de Uefa en he-
rstellend naar de uitspraak,
g. ei"ide de beslissing van de

uitzonderlijkaar. "Het is erger uitgepakt
v*? ik had gedacht, maar het

't nog mee wanneer jereke-
hebt gehouden met de mo-

6eïïkheidvan diskwalificatie."
zi yiristos Triantafilides, voor-

Cv!fr van e voetbalbond van
moest zich nog met zijn

bestuurDeraden over devraag of
zijn bond in beroep zal gaan te-
gen de geldboete van ruim
55.000 gulden, die is opgelegd.
"Daarover kan ik nu nog niets
zeggen. Verder ben ik zowel te-
vreden als gelukkig met de be-
slissing van de strafcommissie.
Het iseen indicatievoor deernst
waarmee deUefa ditsoort zaken
wil aanpakken. Ik beschouw dit
als een waarschuwing aan het
internationalevoetbal, het is de
eerste grote stap in de strijd te-
genhet vandalisme."

De gedachten van Van der
Louw gaan daar tegenin. Hij
toonde begrip voor de moeilijke
positie waarin de strafcommis-
sie - en ook de Uefa -zich hadbe-
vonden. "Men stondvoor een di-
lemma.Aan deene kantmoeten
zij het gevoel hebben dat ons
geen werkelijke schuld kan wor-
denaangerekend, aan de andere
kant is er de noodzaakeen voor-
beeld te stellen."

"Ik had mij kunnen indenken
dat er een uitspraak was ge-
volgd, diemildervoor ons was ge-
weest. In onze gedachten waren
er twee straffen, betreffende de
wedstrijd, mogelijk. Het resul-
taat ongeldig verklaren en de
wedstrijd opnieuw vaststellenof
een reglementaire nederlaag
van 0-3. Het is voor ons de
slechtste uitkomst geworden.
Theoretisch bestond er ook nog
de mogelijkheid van diskwalifi-
catie, maar daarmeeis niet echt
rekening gehouden."

"Wijkunnenin iedergevalnog
voetballen voor plaatsing in de
eindronde van West-Duitsland,
maar er is nu wel een heel grote
spanning gekomen op de wed-
strijd in Athene. Tegenover de

spelers vind ik de beslissing on-
redelijk. Die groep staat er vol-
strekt buiten. De teleurstelling
van de spelers zal ontzettend
groot zijn. Wij kunnen slechts
hopen dat die tegenvaller in
Athene alleen maar een positie-
ve prikkel zal zijn."

OVERSPELEN REDELIJKER
"Een beslissing de wedstrijd

over tespelenzouvolgensonsre-
delijker zijn geweest. Dan zou-
denwij ook zeker niet in beroep
zijn gegaan. Een dergelijk be-
sluit zouden wij zonder meer
hebben aanvaard. Wij hebben,
over het gebeurde op 28 oktober
geen schuldbesef, weleen gevoel
van schaamte."

"De enige vraag, die gesteld
kan worden, is: had de KNVB
iets kunnen doen, of nalaten,
waardoor het incident met de
bommengooier niet had plaats
gevonden? Ik zeg: neen. Jekunt
tenslotte explosieven in het sta-
dion smokkelen, verborgen in
een vulpen. Het is mogelijk da-
genvoor dewedstrijd ietsbinnen
de hekken te verstoppen. Tegen
dergelijke dingen kun je jeniet
wapenen. Tenzij jemaatregelen
neemt, dienog voor een polities-
taat te ver gaan. Wat kun je
doen? Je bent overgeleverd aan
één man die een wandaad
pleegt."

Van der Louw liet nadrukke-
lijk achterwege enige kritiek te
uiten op de beslissing van de
commissie. "Ik heb altijd gezegd
dat je vertrouwen moet hebben
in jerechters. In de strafcommis-
sie van de Uefa zitten onze
rechters, maar jehebtookde mo-
gelijkheid tot in het uiterste ge-
val gebruik te maken van jeei-
genrechten. Dat betekent dus
een uitspraak vragen van de
commissievanberoep, waarbijje
jewel moetrealiseren datdieook
in negatievezinkan uitvallen."

DeKNVB heeft dezaak Sawi-
dis onbesproken gelaten. De Cy-
priotische international, die in
Griekenland bij AEK voetbalt,
had voor de Griekse televisie
verklaard dat deKNVB de spe-
lersvan Cyprus eenriant bedrag
had gebodenom de wedstrijd na
het bom-incident in Rotterdam
uit tespelen. "Wij wilden niet op
voorhand een tegenoffensief be-
ginnentegen deCyprioten, diein
Rotterdam natuurlijk iets over-
komen is. Maar het punt Sawi-
dis ligtnatuurlijk nogwelbij ons
en het blijft mogelijk dat wij er
gebruik van maken bij de be-
handeling van de beroepszaak
volgende week."

DCC organiseert open
duikwedstrijd Port Marie

WILLEMSTAD — Op zon-
pj*B 22 november vindt op
teh Marie-baai de jaarlijks
Kj^gkerende duikwedstrijd
r'^ts van Diving ClubCura-
doüi eze ia niet s,ecnts bc'
ach .Voor leden van deruim
«ieWien JaarBeleden °PBe"
VrvT e duikclub, maar is ook
C'öietb« deDCCaangeslo-

j!.duikerstoegankelijk.
,jü. eelname aan de open-
w*wedstrijd kost vijf gulden
gjr leden van de DCC en tien
Wh voor niet"leden- Na af"
6i"o e vindt
ty Pde baai eenbarbeque plaats
dufwaan zowel de deelnemende

a^s nun geziusle^en
vanHen aanzitten- e kosten
ge '"eelname aan debbq bedra-
Dg /l. 2,50 per persoon voor
jwr;ledenen vijf gulden persoon voor niet-leden.
atJ^hrijving voor de duikwed-
Vtu an Plaatsvinden bij de
rje p s«ops van Masterdive aan
f: °kkerweg en in het Seaqua-
foyj11» waar incchrijvings-

'eren liggenvoorzowel de
topwedstrijd als de barbeque.
rjj e *""leden kunnen zich boyen-
tot j inschrijving wendenj ê ledenvan hetclubbestuur.K^® Wedstrijd begintom elfuur

's morgens, maar dedeelnemers
dienen zich tenminste een uur
vantevoren temelden bij dewed-
strijd-leiding op het strand van
Port Marie.Er wordt, zoals in de
duikwereldtedoengebruikelijk,
gedoken volgens het buddy-
systeem. Deelnemers dievoor de
wedstrijd geen eigen buddy heb-
ben, zullen door dewedstrijdlei-
ding een buddy aangewezen
krijgen.

Aandewedstrijd zijn een aan-
tal bijzonder mooie prijzen ver-
bonden. Sponsors van de hoofd-
prijs, bestaande uit een regula-
tor, inclusiefdieptemeteren ma-
nometer, zijn Masterdive en het
Seaquarium. Daarnaast sponso-
ren ondermeer Aerocargo een
diepte meter en restaurant Ga-
ruda een dinervoor twee. Leden
van de DCC maken bovendien
kans op de unieke wisselbeker
van de club.

Duikers die zich inschrijven
voor de DCC-duikwedstrijd, zijn
ook dit jaarweer verzekerd van
een afwisselend evenement, dat
zich op maximaal 27 meter (88
voet) zal afspelen en waarbij zij
devaardigheden diezij zichvoor
deze sport eigenmaakten, ten
volle zullenkunnen benutten.

HERHALING
Rob den Bakker, de veilig-heidsman van deKNVB, achttehet gevoelsmatig niet onmoge-

lijk dat de strafcommissie inzijn
oordeelsvorming het punt van
herhaling heeft laten meespre-
ken. Eerder namelijk werd inVelsen de Uefa-bekerwedstrijd
tussen Nederland en Lux-

emburg door een vergelijkbaar
incident, in klein formaat, ver-
stoord. De Luxemburgse doel-
man raakte toen aan zijn hand
gewondbij hetoppakkenvan een
rotje. Ook die wedstrijd werd
voor Nederland met0-3 verloren
verklaard. "De tuchtcommis-
sie", zei Den Bakker, "zou in het
gebeurde vanRotterdam een be-
vestiging kunnen zien van wat
er eerder in Velsen is gebeurd.
Toen zijn wij ook in beroep ge-
gaan, de reglementaire neder-laagbleefechter staan, alleen de
boete werd met 2000 Zwitsersefranken teruggebracht, maar
datvielweerwegtegen dekosten
van de beroepszaak. Persoonlijk
had ik mij ingesteld op een uit-spraak als donderdag is gedaan.
De bepaling overhet stadionvan
Feijenoord had ik nietverwacht,
gezien de reputatie van DeKuip."

Opheteerste gezichtmisschien
een wat ongewonefotovoor op de
sportpagina.

Het is een. bjeeld van de kin-
dercrèche Sta. Rosa. Het dag-
verblijfontvangt de opbrengsten
van de combi-tocht, welke ko-
mende zondag wordt gehouden.
De combi-tocht wordt georgani-
seerd doorZweminrichting Bar-
bouquetenDivingClub Curacao,
in samenwerking met dePolitie
Sport Vereniging Vaersenbaai.

In decombi-tochtkan elke wa-
terliefhebber zich welvinden. Er
kan bij deelname een keuze ge-
maakt worden uit: een toer-
zwemtocht, wedstrijdzwemtocht,
een snorkeltocht en een duik-
tocht. Menkanzich bij de ingang
van Vaersenbaai op de dag zelf
(zondag 15 november) laten in-
schrijvenvoorvijfgulden. Vanaf
halfachtzitiemandachterde in-
schrijftafel en de eersten starten
om tien uur (her-zwemmers en
snorkelaars) gevolgd om elf uur
door de wedstrijdzwemmers en
deduikliefhebbers.

Interland op trim-schoenen
h ATHENE — Vier dagenna, "o vluchtnaar Griekenland
jSbben twee Albanese voet-
al-internationals een schrij-
endbeeld gegevenvan desi-

vUatic in hun land. De twee
bsrklaarden tijdens een

in Athene te
, Jöuitgeweken omdat ze on-
goedwarenenwerdenver-

cht een interland-
g

eustrijd te spelen met trim-
j^hoenen, omdat voet-
balschoenen niet verkrijg--oaaraar waren.

jvue 23-jarige doelmanAnid
°xha en de drie jaarjongere

Vg v aller Lulzim Dersheni
j 'Heten de nationale ploeg
aterdag op de luchthaven
*u Athene. De selectie was

;P.Weg naar Malta voor een
(^erland-wedstrijd. Voor hetJpginvan de triphad debond
w

e BPelers meegedeeld van-
*eSe geldgebrek niet tekun-
j*° zorgen voor voet-

Volgens de spe-

lers was dit de druppel die de
emmer deed overlopen.

"De voedselrantsoenen wa-
ren ontoereikend. Op devoet-
balschool was geen verwar-
ming, electriciteit en water
om te douchen. Toenwij hier-
overklaagden, werden webe-
dreigd met straf in een
werkkamp", verklaarde Der-
shgeni. Hoxha verklaarde,
dat demotivatievan deAlba-
nese sportlieden zo gering
was, datze zichmet opzetniet
zouden inspannen bij wed-
strijden.

De voetballers werden in
hun vlucht vergezeld door
twee landgenoten. Grieken-
landheeft deviernoggeenpo-
litiek asiel verleend. Albanië
behoort tot devijfarmste Eu-
ropese landen. De persconfe-
rentie was georganiseerd
door een groep, die opkomt
voor de belangen van een
200.000 personen tellende et-
nische minderheid in zuide-
lijk Albanië.

Snelle remise in Sevilla
Kasparov weigert in twaalfde
partij risico's te nemen

SEVILLA—Dezieleroerse-len vanKasparov en Karpovzijn ondoorgrondelijk.Uitda-ger Karpov weigerde na zjjnonthutsende blunder in deelfde party voor de twaalfdeeen time-out aan te vragen.
Met veel gevoel voor zelfkas-tijdingzette hij zich woensdag inSevilla achter het bord om dezwarte stukken te bespelen

Kasparov had in gedachten degenadeklap klaar liggen. Hijoogde agressief, ambitieus enmaakte achter het bord de in-druk vaneen uitgehongerd roof-dier op zoek naar zijn prooi.
Voordathet gevechtwerkelijkop gang kwam, werd tot remisebesloten. Kasparov weigerde,ri-sico's te nemen. Eerder in-detweekamp werdhij in zijn onge-

controleerdedadendrangaltweekeer doorKarpov om deoren ge-
slagen, trek in een derde neder-
laag had hij geenszins. Boven-

dien is elke remise in zijn voor-
deel.Halverwege dematchheeft
hij eenpunt voorsprong (6,5-5,5)
en moetKarpov in deresterende
twaalf partijen twee overwin-
ningen behalen om hem te ont-
tronen.

De opening van de twaalfde
partij was veelbelovend. Het En-
gels (c4)vanKasparov werddoor
Karpov vlotomgezetin hetklas-
sieke damegambiet.Karpov
trachtte met zwart de Ala-
tortsev-variant door te drukken,
maar de wereldkampioen wei-
gerdedaarop in te gaan. Met zijn
7e zet (Pge2) introduceerde hij
een geheel nieuw plan, dat af-
weekvan huneerdere confronta-
ties in het klassieke damegam-
biet tijdens de matches in Mos-
kou 1985 en Londen 1987.

Wit had het initiatief, speelde
met grote eerzucht, verwierf op
het oog aantrekkelijk positio-
neel voordeel, maar deeerste in-
drukken bleken optisch bedrog.
Ofzoals Ljubojevic het na de 14e
zet zei: "Zwart staat als een kat
verscholen in de schaduw, maar
klaar om toe te slaan." De Joe-
goslavischegrootmeestergafwit
in deperszaal deraad offensieve
daden te ontwikkelen op de da-
mevleugel met a3, b4en de
paardsprong viaa4naar c5.

Uiteraard deedKasparov het
achter het bord anders. Hij
slaagde er niet in enig voordeel
te ontwikkelen en nam na zijn
21e zet genoegen met delingvan
hetpunt.

ATLETIEK/ROME -De Italiaanseatletiekbond gaat alsnogeen onderzoek instellen naar dedoor velen in twijfel getrokkensprongvan 8,34meter, waarmeede Italiaanse verspringer Gio-vanniEvangelista tijdens de we-reldtitelstrijd in Rome van au-gustusbrons won. Getuigen wa-ren van mening, dat de aanvan-kelijk teleurgesteld reagerende
Evangelista ternauwernoodoyer de acht meter was gekomenbij debewuste sprong.

Michels: 'Domper enrechtvaardig'

'Het wordt heel moeilijk,
maar niet onmogelijk'

ZEIST —De strafmaat van
detuchtcommissievan deUe-
fa is de Nederlandse bondsco-
achRinus Michels zwaar te-
gengevallen. "De zaak werd
steeds nogal optimistisch af-
getekend.Dan isditeen dom-
per. Als voetbalman vind ik
het oordeel, technisch en
sportief gezien, onrechtvaar-
dig. Er wordt een heel elftal
gestraft, dat dekwalificatie
eigenlijkal hadverdiend", zei
Michels in een televisie-
interview.

De succesvolle coach, die
Oranjeuit het dalhaalde, was
tevens de mening toegedaan,
dat Griekenland door de
maatregel is bevoordeeld.
"De Grieken waren eigenlijk
al van het venster verdwe-
nen. Onze laatste tegenstan-
der indepoule is ineensweer
medekandidaat door iets wat
niets met voebal te maken
had. Ik heb ditaan de voora-
vond van hetdueltegenPolen
al gezegd: als het erop aan
komt tegen Griekenland
wordt het, met deomstandig-
heden daar, heel moeilijk.

Maar niet onmogelijk."
Hans van Breukelen heeft

zijn hoop gesteld op deberoep-
sprocedure die deKNVB aan-
spant. "De Uefa heeft deze
zaak niet goed ingeschat. Het
is een zaak tussen Nederland
en Cyprus, waar een derde
partij, Griekenland, voordeel
uit trekt. Ik hoop dat men de
wedstrijd, net als bij Celtic -Rapid Wien, over laatspelen.
Waarom opnieuw tegen Cy-
prus, is dateenreële straf, zul
jejeafvragen. Nou, jemoetdie
wedstrijd ten eerste nog zien
te winnen, bovendien is het
een eerlijke zaak om dit tus-
sen twee partijen tehouden.

Als de beroepscommissie
van de Uefa niet tot een ande-
re strafbesluit, dan verwacht
Van Breukelen eenzeer gela-
den Nederlands elftal in
Athene. "Wij zullen daar als
een gebelgd elftal verschij-
nen. Dat kan in ons voordeel
werken. Ik denk dat we daar
willen bewijzen dater maar
één elftal uit groep 5 thuis
hoort in de eindrondein West-
Duitsland."

FC Den Haag met lege
handen terug naar huis

ZWOLLE —Een bevlieging
van Pelleboer was voldoende
voor dewinstvan PEC Zwolle
tegenFC Den Haag. Daarmee
kreeg hetteveel, want de Ha-
genaars waren beter, kregen
ook twee goede kansen
(Rontberg, Boere) maar ble-
ven opnulachterin Zwolle: 1-
0.

"We hebben minder aanval-
lend kunnen spelen, omdat de
Hagenaars in uit-wedstrijden
goed presteren", verontschul-
digde Adriaanse zich voor het
zwakke spel van zijn ploeg. De
Zwolse trainer zei met deze zege
een breekpunt in de competitie
tehebbenbereiktvoor zijnjonge
ploeg. "We hoeven niet meer
naar onderen tekijken. Nukrij-
gen we detijd omrustig te gaan
bouwen aan betere spelpa-
tronen."

Dat is FC Den Haag nauwe-
lijks gegund. Trainer Pim van

der Meent hoopt op een nieuwe
stunt in deKNVB-beker. Zon-
dag wacht opnieuw PEC als te-
genstander. "Dat moet te doen
zijn, want we hadden ook hier
kansen genoeg om een punt weg
teslepen."

Voorin waren de Hagenaars
niet alert genoeg. Boere en
Rontberg liepen harder dan no-
digwas en ookophetmiddenveld
waren van Alphen en Van den
Hoogenband nauwelijks in de
wedstrijd. De beste speler werd
Purvis, die deZwolse topscorer
Van derWaartvolledig aanban-
den legde. Daarmee leek dewed-
stryd zonder doelpunten te ein-
digen. TotdatDe Meijeracht mi-
nuten voor tijd een hoge voorzet
losliet en Pelleboer langs Stam
raak kopte. Van Swieten, dieten
overstaan van de2.500toeschou-
wers geel had gegeven aan Bou-
wens, liet nog wel enkele minu-
ten langer doorspelen, maar de
pijp was leegbij FC Den Haag.Twaalfdepartijremise

WK schaken
zet voor zet

SEVILLA — De twaalfde
partij in de tweekamp om het
wereldkampioenschap scha-
ken in Sevilla is na 21 zetten
in remise geëindigd. Na de
21e zet bood Kasparov met
witremise aan. Het aanbod
werd doorKarpov geaccep-
teerd. Halverwege de twee-
kamp leidt de wereldkampi-
oen (Kasparov) met 6,5 - 5,5.

De twaalfde partij had het
volgende zettenverloop:

Wit:Kasparov
Zwart:Karpov

1.c2-c4 e7-e6
2. Pbl-c3 d7-d5
3. d2-d4 LfB-e7
4. c4xds e6xds
5. Lcl-f4 PgB-f6
6. e2-e3 LcB-f5
7. Pgl-e2 0-0
8. Tal-el c7-c6
9. Pe2-g3 Lfs-e6
10.Lfl-d3 TfB-e8
ll.Ddl-b3 DdB-b6
12. Db3-c2 PbB-d7
13.0-0 g7-g6
14.h2-h3 Le7-f8
15.Pg3-e2 TaB-c8
16.Dc2-d2 Pf6-h5
17.Lf4-h2 Phs-g7
18. g2-g4 Db6-d8
19.f2-f3 Pd7-b6
20. b2-b3 LfB-a3
21. Tcl-c2

Remise opvoorstelvan wit.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandagt/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur totna02.00 uur;zondag vanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken in hetMaduroPlaza.

SCHAKEN
(Capablanca)
20.00uur lil"Tomeo diAgedresna memoria
di Charles Feman - Plantersrust.
BRIDGEN
(Bridgeclub «Corsow»)
19.30uurKersttoernooi - Scherpenheuvel.

WATERPOLO
(Securicor Meet)
20.30 uur jeugdselectie Jamaica vs junio-
ren- selectie Dolfijnen - zwembad Sentro
DeportivoKórsou.
ZATERDAG
BASEBALL
(jeugd)
play-off
17.00uur Banco diCaribevs Pif Paf -SentroDeportivoKórsou.
(Liga Promoshonal)
play-off
15.00uur Amstel BBCvs Thorenquest- Hófï
Agustin.

WATERPOLO
(Securicor Meet)
09.30uur jeugdselectie Jamaicavs selectie
Antillen;
17.00uur jeugdteamDolfijnen vs jeugdteam
Dolfijnen;
18.30uur Jamaica vs Dolfijnen - zwembad
Sentro Deportivo Kórsou.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD — De uitsla-

gen van de laatste ronde in de
bridge- competitie van Asiento
(dames) luiden: 1. damesSchnit-
ger-Hanrath60.71%; 2. V/d Jagt-W. Fontilus 60.65%; 3. Geenen -Maas57.87%; 4. Breusers -Mes-
ker 54.76%; 5. V/d Velde - De
Paus 54.37%; 6. Vlug -
Gumbman 52.78%; 7. Kusters -De Vries 51.59%.

De einduitslag: 1. mevr. Geen-
en 58.03%; 2.- mevr. Maas
55.65%; 3. echtp. Van Meijeren
55.53%; 4. dames Schnitger -Hanrath 55.27%; 5. mevr. Breu-
sers 55.13%; 6. dames Boude-
wijns -Kruisheer 54.82%; 7. V/d
Jagt-W.Pontiluss3.7B%;B. VanBeek - Blankevoort 52.73%; 9.
Henriquez - Henriquez 51.00%
10. mevr. De Paus 50.22%; 11.
dames Kusters - De Vries
50.20%.

DeuitslagvandeeersteKerst-
drive van "Baranca": 1. echtp.
Van Loon 64.96%; 2. Groot -Cloose 58.71%; 3. echtp. Kruis-
heer 57.01%; dames De Vries -De Jong 56.06%; 5. Boer - De
Paus 54.92%; &7. dames Pijl -Van Wittmarschen 52.84% en
echtp. Van Bochove 52.84%; 89.
dames Engelman - Bustraan
52.65% enEngelman-Roerhorst
52.65%; 10. dames Boudewijn -Blankevoort 51.70%; 11/12.
echtp. Van Beek 51.33% en da-
mes Valkenberg - Winkel
51.33%.

VOLLEYBAL/OSAKA — De
dames volleybal-ploeg van Peru
heeftin Osaka ook dezevende en
laatste wedstrijd voor het toer-
nooi om de beker van Japan ge-
wonnen. Dit keer wonnen de da-
mes met 3-2 van de Verenigde
Staten. China, dat met 3-1 van
Japan won, eindigde als tweede
voor de Amerikaanse dames.
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ff GRANDIOZE UITVERKOOP |
vanaf 13 november '87 t/m 21 november '87

bij bij bij

AARBEE N.V.
(£ \\ voorheenCasaßadiantet.o."Marshe Nobo" in Punda , -j-vJ| GROTE BADDOEKEN VOOR

\ DE BEACH NU ’. 5.00n speelgoed opbatterij ■ zeer goedkoop -
» VOOR DAMES: Ü
"mi Pantalons’.5.-, B.H.'s en Panties’.10.-,Roksetnü/.19.-en *"kl ’.25.-, Sweaters en Blouses ’.10.-, snow-washed ■I rokken ’.20.-, alle jurken 20%korting, tassen ’.6.-, snow-

washedtassennüjt .15.-,schoenen/.22.so,grotesortering 5
cosmetica.
VOOR HEREN: H
Ondergoed en sokken van het merk Playboy’.2.-, Onder- j 2ff goedvan het merk Swan ’.2.-, sokken ’.l.- en ’.1.50, Polo-
shirts’.5.-, Pyama's met lange en korte pijpen’.10.-, Blue II
Jeans’.15.-,Shorts grotematent/m maat42,merkPlayboy U

" ’.8.-, Overhemden ’.8.-, mooie Cabanasets ’.15.-, Trai- UJj ningspakken’.22.-, Broeken ’.18.-.

HVOORKINDEREN:
Poloshirts ’.3.- en ’.4.50, Shortsets ’.5.- en ’.7.-, Broeken’. 10.-,Witteoverhemden nu’ .5.-,Sokken en onderbroeken 53 voor ’.5.-, Horloges ’.9.-, Trainingspakken ’.8.-, Ameri-■ kaanse jurken voor meisjes was ’.40.-, nü voor ’l5- en
10%korting op alle electronische artikelen u

Z 0.a.: radio's, cassettes,walkman, haardroger, voor de keu- "*ken: Blenders, Foodprocessors, Rice-cookers, Horloges ■voor dames en heren.
Haast U de uitverkoop duurt tot 21 november. |
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Leider mensenrechten-organisatie
'Amnestiewet El Salvador afschuwelijk'

DEN HAAG — "Ik geloof
niet dat de Salvadoraanse
president JoséNapoleon Du-
arte amnestie heeft afgekon-
digd om tegemoet te komen
aanhetvredesplan voor Mid-
den-Amerika. Hij heeft dat
vooral gedaanomhetlegerte-
vreden te stellen, dat grote
druk op hem uitoefentom te
voorkomen dat militairen
voor hun misdaden worden
vervolgd. Die amnestiewet is
afschuwelijk".

Dat zegt Aryeh Neier, vice-
voorzitter van de Amerikaanse
mensenrechten- organisatie
America's Watch, die deze week
inDen Haagisvoor een symposi-
um over het Nederlandse ont-
wikkelings- beleid in Centraal-
Amerika. Volgens Neierprofite-
ren niet zozeer linkseguerrilla-
strijders maar voornamelijk le-
den van de rechtse doodseska-
dersenmilitairen van deamnes-
tiewet, die eind vorige maand
door het Salvadoraanse parle-
ment werd goedgekeurd.

Linkse strijders die in aan-
merkingwillenkómen voor am-
nestie, kregen slechts twee we-
ken de tijd om hun wapensneer
te leggen. Aan deregeling voor
doodseskaders en militairendie
zich schuldig maakten aan
moordenmarteling, zijndaaren-
tegen geen voorwaarden ver-
bonden.

Onder de politieke gevange-
nen die op vrije voeten komen
zijnvolgens Neier niet veel strij-
ders van de guerrillabeweging
FMLN. De meeste gedetineer-
denmaken geen deel uitvan het

verzet, maar zijn burgers dieer-
van zijn beschuldigd de guerril-
leros tehelpen. Velenzittenvast
zonder ooitvoor derechter tezijn
verschenen. Gevangenen hoe-
ven ook niet altijdblij tezijn met
vrijlating. "In hetverleden is het
herhaaldelijk voorgekomen dat
vrijgelaten gedetineerden bin-
nen twee of drie dagen werden
vermoord. Hun lijken werden
dan neergegooid voor de gevan-
genis waaruit zij waren ontsla-
gen", zo zegt Neier.

Hij vertelt dat het leger de
druk opDuarte opschroefde toen
bleek dateen nieuwe procureur-
generaal van plan was de ern-
stigstemisdaden niet tenegeren
zoals zijn voorganger had ge-
daan.Zokwam ereen arrestatie-
bevel voor eenkolonel en een ka-
pitein, die enkele jaren geleden
betrokken waren geweest bij de
moord op ruim zeventigboeren.
Dit totgrootongenoegen van het
leger, datvolgensNeiernooiton-
dercontrole van de president is
geweest. Kwam het vredesplan
Esquipulas II dus als een ge-
schenk uit de hemel voor Duar-
te? "Jazeker" antwoordt Neier
resoluut.

Device- voorzitter vanAmeri-
ca's Watch reageert geprikkeld
op de suggestie van Duarte dat
derecente moord op de mensen-
rechten- activistHerbert Anaya
het werk zou kunnen zijn van
linkse strijders die het vrede-
splan willen dwarsbomen. "Het
is een beledigingvoor hetgezond
verstand te suggereren dat de
moord opAnaya is gepleegddoor
het verzet. Er is geen enkel be-
wijs dat links verantwoordelijk
isvoor deze daad, erzijn wel tal-
loze bewijzen datrechtse dood-
seskaders de afgelopen jaren
duizenden moorden hebben ge-
pleegd".

Neier is niet alleen kritisch
over de amnestie inEl Salvador.
Ook voor deregeling in Guate-
mala heeft hij weinig goede
woorden over. "In Guatemala
kregen demilitairenalamnestie
kort voordat president Vinicio
Cerezo in januarivorigjaarwerd
beëdigd. De amnestiein hetka-
der van Esquipulas II was be-
doeld voor opponenten van de
regering. Er zijnechter niet veel
gevangenen. Tegenstandersvan
deregering worden gewoonlijk
vermoord".

De meeste druk om hetvrede-
splan na te leven was volgens
Neier tot nu toe gericht opNica-
ragua. In dat land zijn dan ook
meer stappen genomen dan in
andere Middenamerikaanse
landen, meent de vice- voorzit-
ter. Hij somt demaatregelenvan
het Sandinistische bewind op:
verlichting van deperscensuur,
toestaan van demonstraties en
devrijlating van bijna duizend
gevangenen. America's Watch
schat datin totaal vier- tot vijf-
duizend personen om "veilig-
heids- redenen" gevangenzitten
in Nicaragua. Daaronder zyn
voormalige leden van de natio-
nale gardevan deverdreven dic-
tator Somoza, maar ook boeren
dieschuldigzoudenzynaan"col-
laboratie" met deContras.

Neier vindt dat alle gevange-
nen die na de Sandinistische
machtsovername door speciale
tribunalen zijn veroordeeld

recht hebben op een behoorlijk
proces voor een gewone
rechtbank ofandersmoeten wor-
den vrijgelaten. "Er moet een
fatsoenlijke rechtsgang zijn, of
het nu om Gardisten, Contras of
Sandinisten gaat". Hij wijst er
echter op dat het bewind in Ma-
nagua volgens het internationa-
le recht niet verplicht is perso-
nen vrij te laten diein gevechten
zijnopgepakt, zolang devijande-
lijkheden doorgaan.

Neier verwijt Nicaragua dat
hetnog weinigheeft gedaanvoor
Nicaraguanen die van hun
woonplaats zijn verdreven. Het
vredesplanroept op tot repatrië-
ringofhervestiging vanvluchte-
lingen. Er wordt wel gewerkt
aan de hervestiging van Miski-
to-indianenlangsdeAtlantische
kust, maar deze operatie was al
in gang gezet voor onderteke-
ningvanEsquipulas 11.

Ondanks al zijnkritiek op de
amnestie- regelingen hecht

Neiergrote waarde aan het Mid-
denamerikaans vredesplan.
"Esquipulas II verbindt vrede
met maatregelen voor bescher-
ming van de mensenrechten.
Het vredesplan is echter hetbe-
gin van een proces datveel tijd
nodig heeft. Ikvergelijk datmet
de akkoorden van Helsinki uit
1975. Pas de laatste jarenzien
wij verbeteringophetgebiedvan
de mensenrechten in het
oostblok. Ik denk dat het vrede-
splan voor Centraal-Amerika
pas over een lange periode in-
vloed krijgt".

Voor het slagenvan Esquipu-
las Jïï moeten deVS dehulp aan
deContras geheel stoppen,vindt
Neier. Washington dient dere-
geringen in Centraal-Amerika
volgens hem te helpen bij nale-
ving van dewet. Nederland kan
samenmet andereEuropese lan-
den steun geven aan democra-
tisering en onafhankelijkheid.
Het is belangrijk dat Midden-

Amerika niet alleen onder if
vloed staat van de VS, ald«
Neier. __^_

BANTHEVILLE-Ditisgeen
knollenveldje maareen bommen-
veld. Een ploeg van de Franse
explosieven opruimingsdienst
had handenvol werk op het veld
van een hoer in Bantheville, waar
20.000 kilo aan granaten uit de
Tweede Wereldoorlog werd aan-
getroffen.

Toestemming voor

Nicaraguaansekardinaal

om te bemiddelen

MANAGUA -Dekatholieke
bisschoppen van Nicaragua
hebbenkardinaal Miguel
ObandoyBravotoestemming
gegeven op te treden als be-
middelaar tussen de linkse
Sandinistischeregering en de
contra-rebellen.

In welingelichtekringen werd
vernomen dat dekatholieke pri-
maat van Nicaragua vandaag
zal vertrekken naar Was-
hington, waar president Daniel
Ortega en de leiders van de
contra'sthans verblijven.

Leger El Salvador
verbreekt bestand

SAN SALVADOR—HetIetf
van El Salvador heeft dinsdfl
een actie uitgevoerd tegen eCT
heden van de guerrilla in W
noorden van het land. Het legf
verbrak daarmee het eenzijw
afgekondigde bestand, dat 5Dj
vember in hetkadervan hetW
denamerikaanse vredespW
was ingegaan.

Over de actie in de proviM
Chalatenango zijn geen nadej
gegevens bekendgemaakt. V*
gens dechefstafvan hetSalvafl"
raanse leger, generaal AdoJl
Blandon, was hetmilitair optfl
den noodzakelijk vanwege j
aanwezigheid van opstandelil
gen in de nabijheid van vf'
terkracht- centrales.

Snelle verkoop

Recordprijs voor
Irissen van Van Gogh

NEW YORK —De "Iris-
sen", het beroemde schil-
derij van Vincent van
Gogh, is woensdag in New
Yorkverkochtvoor eenre-
cordprijs van 49 miljoen
dollar (92 miljoen gulden).
Het is hetduurste schilde-
rij datooitopeen veiling is
verkocht.

Hetbieden bij Sotheby's in
New York begon bij 15 mil-
joen dollar. In enkele minu-
tentijd schootdeprijs omhoog
naar bovende40miljoen.Het
bedrag dat door kenners was
voorspeld als de meest
waarschijnlijke opbrengst.
De hamer vieluiteindelijk op
49 miljoen dollar. De koper
deedzijnbodper telefoon.

Dat er zoveel geld werd ge-
boden voor het schilderij
komt toch nog enigszins als
een verrassing, omdat de af-
gelopen dagengevreesd werd
dat door de paniek op Wall
Street het geschatte bedrag
van 40 miljoen dollar nietzou
worden gehaald. De "Irissen"
was eigendom van deAmeri-
kaanse verzamelaar en fi-
lantroop John Whitney
Payson.

Twee andere Van Goghs
behoren al enige tijd tot de
kostbaarste schilderijen van
de wereld. Het schilderij de
"zonnebloemen" ging in
maart van dit jaarvan de
hand voor een kleine 40 mil-
joenpre-krach-dollars, een
kleine 80 miljoen gulden. En
in junibracht "de brug van
trinquetaille" 20 miljoen dol-

lar op. De veiling van deze
weekhadplaats bij Christie's
inLonden, de groterivaal van
Sotheby.

Van Goghheefthet Irisveld
in mei 1889geschilderd, toen
hij vrijwillig introk in het
krankzinnigen- gesticht
Saint-Paul-De Mausole van
SaintRemy in hetzuidenvan
Frankrijk. Het schilderij
heeft onder andere toebe-
hoord aan deschrijver Octave
Mirbeau (1850-1917) en het
kwam in 1947in hetbezit vai>
mevrouw JoanWhitney Pay-
son, demoedervan dehuidige
eigenaar.

Payson heeft meegedeeld
dat de opbrengst van het
schilderijzalwordenverdeeld
tussen een familierust, eel>
schenking aanhetWestbrook
college inPortland in Maine,
waar de "Irissen" nu hangtt
en een op terichten stichting
voor steun aan dekunsten.

Sotheby's lietwetendathet
telefonische bod afkomstig
was van eenEuropese tussen-
persoon, die optrad namens
een niet bij naam genoemd*
kunstverzamelaar. Sameö
met een provisie vantienpro-
cent voor Sotheby's moet d«
nieuweeigenaar53,9 miljoefl
dollar (101 miljoen gulden)
neertellen voor het schil'
derstuk. De Franse impressi'
onistische schilder Claude
Monet zei eens van de "IriS"
sen": "Hoekon een mandiez°
van bloemenhielden dieze z°
goed weerga, zo ongelukkig
zijn?".

OPENBAREVERKOOP

DE REGERING VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN
STUDIEFINANCIERING

De Ministervan Onderwijs en Cultuur deeltmede, datvoor het studiejaar
1988-1989studiefinanciering zal wordenverleendvoor hetvolgen van een
studieo!opleiding in de NederlandseAntillen, in Nederland, in de Verenig-
de Staten van Noord Amerika en in de Regio.
1. Studiefinanciering wordt verleend indien:

a. hetvolgenvan de studieofopleiding in hetbelang van deAntilliaan-
se gemeenschap is:

b. de capaciteitenvan de gegadigden de toekenning billijken:
c. gegadigden op het moment waarop het genot van de studiefinan-

ciering aanvsngt de leeftijd van 18 jarenhebben bereikt en nietou-
der zijn dan 30 jaar;'

d. gegadigden de Nederlandse nationaliteit bezitten dan wel een na-
turalisatie-verzoek hebben ingediend;

e. de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de gegadigden als
woonplaats heeft (hebben) de Nederlandse Antillen:

f. gegadigden medisch geschikt zijn bevonden en tevens voldoen
aan andere te bepalen selektie-kriteria;

g. de gegadigdenvoldoen aan de toelatingsvoorwaardenvan de op-
leidingsinstituten;

h. de opleidingsinstituten erkendzijn;
i. gegadigden geen deficiënt examenpakket hebben.
"Gegadigden jongerdan 18ofouderdan3ojaardienenaandeMinister
van Onderwijs en Cultuur dispensatietevragen viaeen verzoekschrift.

2. In zeer bijzondere gevallen kan studiefinanciering voor een parttime
opleiding wordenverleend.

De formulieren voor het aanvragen van studiefinanciering en informatie
hierover zijn vanaf 9 november 1987te verkrijgen op:
Aruba : Stichting Begeleiding Bonairiaanse en Boven-

windse Bursalen;
Bonaire : Departement van Onderwijs, Kaya Manuel Piar 9;
Curacao : Departement van Onderwijs, Sta.Rosa 48;
Nederland : Stichting Studiecommissie Nederlandse Antillen,

Nassauplein IA, Den Haag;
Saba : kantoor van de Gezaghebber;
St Eustatius : kantoor van deGezaghebber;
St Maarten : Departement van Onderwijs, Backstreet 30.
Aanvragen met bijlagen dienen uiterlijk 1 december 1987persoonlijk
ingeleverdte worden op de bovengenoemde adressen.
Na 1 december 1987ontvangenaanvragen worden niet inbehande-
ling genomen.

De Ministervan Onderwijs en Cultuur,
E.A. Woodley, M.A.

ONDERHOUD
iOO PAAR KABEL

y Landsradio maaktbekend

dat er op Vrijdag 13 November a.s. de 600 paaf
kabel tussen de telefoon Centrale Steenrijk el
het Telecommunicatiecentrum Vredenberg ge'
sneden wordtin verband met sluitingentussen de
aderparen.
De werkzaamheden zullen om 21.00 Lt. aanvarv
gen en zal 8 uren in beslag nemen.
Ten gevolge hiervan bestaat de mo- Jk
gelijkheid tot stagnaties in het Interin- Z1
sulair-en Internationale Telex en Da- y^4'!
Ta verkeer. jL.i...ï\

Op 1 december 1987zal doordedeurwaardervoor burgerlijkezaken bijhet
Gemeenschappelijk Hofvan Justitievan de Nederlandse Antillenen Aruba
en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, Zittings-
plaatsCuracao, F.G.M. Cratz,om 10.00uur des morgens in hetopenbaar
aldaarworden verkocht de aan deBanco Industrial de Venezuelain fiduci-
aire eigendom overgedragen goederen, zich bevindende op en om het
terrein van Edel Marine & Technical Services N.V., gelegen aan de Baai
van Versailles, t.w.:
1. een hoeveelheidschroot bestaandeuit pijpen, platen, buizen, au-

to-en scheepswrakken en dekschuitenen defecte machinerieën;
2. diverse compressoren, lasapparaten en anderewerktuigen;
3. een sleepboot, genaamd "Oso Negro",

bruto tonage: 234.55
L 57.6B 20.3 D 9-3 ft.
Aantal P.K.: 800

Devoorwaarden voor deverkoopzijn:
1 De goederen wordenverkocht voetstoots, zoals dezezich bij de

toewijzing zullen bevinden,zodat de kopers geenvordering hoe
ook genaamd ten laste van de verkopers zullen hebben terzake
van de juistemaat ofomschrijving, hoedanigheidofhoeveelheid,
noch wegens verborgen gebreken.

2. Dekopers zullen bovendekooppenningen moetenbetalen zesen
zes/tiende percent (6.6%) van de koopprijs terzake van aan de'
verkoping verbonden lasten.

3. Zowel dekoopprijs als de hiervoor bedoeldekosten moeten wor-
den voldaan uiterlijk op 2 december om 16.00uur bij de Banco
Industrial de Venezuela S.A. aan de Heerenstraat No. 19, al-
hier.

4. Het verkochte isvanaf het ogenblik dertoewijzing voorrekening
en gevaarvan de koper zonder dat deze vergoeding kan vragen
voor de schadeaan het verkochte overkomen.

5. De koper die nalatig blijft dekoopsom op de aangegeven dag en
tijd te betalen verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete aan de
verkopervan tien percent (10%)van dekoopsom voor elke dagdat
hij in verzuim blijft.
De verkoper behoudt hetrecht dekoopovereenkomst als ontbon-
den te beschouwen onder behoud van de alsdan reeds verschul-
digde boete.

6 De verkoop geschiedt bij opbod en iedere bieder is tot het einde
derveiling aan zijn bod gehoudeh, tenzij een ander bod is
aanvaard.

De z.g. kijkdagen zijn vastgesteld op:
27,28en 30 november 1987van 9.00 A.M. -17.00 P.M.

Voor verdere informaties:
Advokatenkantoor Braam en Braam
Hendrikplein No. 5
Curacao.
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Onvermoeibare Beyers Naude
Vrijlating van ANC-leiders zonder
onderhandelingen is nietszeggend
AMSTERDAM —"P.W. Bo-

*a zal zijn hervormingsbe-
*??"opzyn eigenmanier enin
«jn eigen tempo voortzetten,
gesmeerdover zo'n 20 tot
* Jaar. Hy is nietvan plan dePas te versnellen. Dat blijkt
v
°k uit de vrijlating van Go-a« Mbeki: hij is vrijgelaten
"r ®®ntijdstip en opeen wijze
j£eBotha zelfheeft gekozen".
p'^idafrikaanse dominee

"*" Beyers Naude maaktzich
«mig illusies over de plan-

-2,®? yan de regering-Botha.j*ïl act devrijlating van ANC-'der Mbeki wel als een sig-
nal aan het westen en hij
s°udt het voor mogelijk dat
iev tezÜnertyd ook bereid
}skelson Mandela devrijheidJf geven. "Maar alleen als
dafi°r'a ervan overtuigd is
j *"epositie van deregering
.a»rdoor niet wordt be-areigd".
Beyers Naude, in NederlandP Uitnodiging van de Novib,ces ermeenpersgesprekookop

de 77-jarige Mbeki nu welis-jaarvrij is, maar ook monddood
so^akt' HiJ "» een "listedPer-j"." een overheids- maatregel
Jjie 'nhoudt dathij inZuidafrika
«iet geciteerd mag worden.aar bovendien, "vrijlatingennder onderhandelingenzeg-
|e° de zwarte bevolking van, u'dafrika niets. MisschienR het u'teindelijk tot onder-op elingen, maar dan alleen
«aerzeersterkedruk". Derege-"g wil wel beperkte hervor-

maar alleen als ze zelf
.controle over dat proces kangouden.tteyerg auie blijft, het onver-
deel aar herhalen: als onder-
hal Van d*e c*ruk zyninternatio-
Sa

e sancties onmisbaar. Als de
or.„Ü les tot dusver niet hetbe-
OtoH effect hebben, dan is dat
toèe Ze niet effectief worden
ve» "^ast- Ook een sanctiebeleidt^ist lange adem: "effectieve

van sanctieszal acht
eiWn jaar tiJd vergen". Hij is
be^! 1 overtuigd dat de zwarte
Ban .. m.g in meerderheid voor
da„r; lesis»enbereid degevolgen

te dragen,
sanctie is

var. ,Zl-In mening de stopzetting
oö7 .^internationale vluchten
ka» Uldafnka. "Van deZuidafri-
Pfoc passagiers is 95 tot 98
*Ul] 6nt blank, dus de zwarten
2uid

en daar niet onder lijden".
dBn ,afrikaanse passagiers zou-
aau?an.v°or hun internationale

gen naar de zwarte
is (.jAanden moeten reizen. Dat
dus J r °vend en omslachtig en
Hj zou blank Zuidafrika op die
tHet ier^worden geconfronteerd
pol j?eposten van deapartheids-

e vliegvelden van
naenZimbabwe zijnheel

te v"lkt om die van Zuidafrika
Vfe ij!"vangen. Het is een ge-
aPawk Ze methode tegen deiQ^Jbeid: als de Lufthansa, de
left ! British Airways, het wil-

.? bunnen ze bet. Maar
«Ulie r drukvan hunregeringen
'Wh'' Ze ne^ waarschijnlijk niet

Vej.,jVers Naude verwacht eenre verscherping van het
eHeHgeconflicttussenhetVer-
(ÜDp? Democratisch Front
% 7 ien de Inkatha-beweging
*i i^uleider Gatsha Buthele-
Sve proyincie Natal, dat tot
Qeeft F ,zon 130mensenlevens
|W Sekost. Achter de scher-Xe de Riders van de
hniinV11 Natal verzoenend en
be^delend op te treden. Dat
Ver „^delings- pogingentot dus-
«^rf11succes hebben ligt niet

0 , biJ dekerken en even-

fJlun^M8 niet gelukt omdat
tk

e hoofdstadvanButhe-
W; UlslandKwazulu) mede-dogweigert. Archie Gume-

de,eenvan devoorzittersvan het
UDF, heeft zijn eigen geloof-
waardigheid op het spel willen
zetten met zijnpogingen om vre-
de te stichten. Door zijn eigen
achterban, vooral door de UDF-
jongeren,is hem datniet in dank
afgenomen, maar hij heeft het
toch geprobeerd".

Volgens Beyers Naude, tot
voor kort secretaris- generaal
van deZuidafrikaanseRaad van
Kerken, is Inkatha alleen
geïnteresseerd in de uitbouw
van zijn eigen sterke machtspo-
sitie. Mogelijk zal Inkatha zijn
leden gaan oproepen om de ker-
ken niet langer te steunen. Hij
acht het niet uitgesloten dat In-
katha eigenkerken in Natal zal
gaan stichten, zoals het ook al
zijn eigen vakcentrale heeft ge-
sticht.

"Dergelijke kerksplitsingen
zijn er ook geweest in andere
thuislanden, zoals Transkei en
Bophutatswana. Daar is de lei-
ding van verscheidene kerken
onder druk gezet om zich af te
scheiden van de Zuidafrikaanse
kerken, en eigen kerkge-
nootschappen voor hetthuisland
testichten". Hij verwacht dat de
Zuidafrikaanse regering pogin-
gen zal blijven doen om zoveel
mogelijk kerken aan haar kant
tekrijgen. Met een aantal onaf-
hankelijke zwarte kerkge-
nootschappen, deZion Christian
Church bijvoorbeeld, is dat ook
gelukt.

Een nieuwe, verontrustende
ontwikkeling is volgens Beyers
Naude dat vanuit de Verenigde
Staten politick conservatieve
kerken worden aangemoedigd
om in Zuidafrika te gaan wer-
ken. "Dat is de laatste tijd sterk
toegenomen". Beyers Naude
verwacht dat dezwarte vakbon-
den een steeds belangrijker rol
zullen gaanspelen in destrijdte-
gen de apartheidspolitiek. Hij
voorspelt meer stakingen, ook
als politiek drukmiddel. "De
vakcentrale Cosatu en de mijn-
werkersbond NUM voelen zich
verplicht tot op zekerehoogte de
rol van het UDF over te nemen,
omdat derepressie het UDF het
werken vrijwel onmogelijk
maakt".

Ook op de universiteitenver-
wacht hij toenemend verzet, zo-
wel van dekantvan docentenals
studenten. Door de nieuwe "on-
mogelijke en onmenselijke
maatregelen" van de regering,
die elk politiek protest wil uit-
bannen van de universiteiten,
worden de universiteits- bestu-
ren gedwongenals politie-agent

op te treden tegen studenten en
studenten- organisaties. "Deze
maatregelen zijn terecht draco-
nischen duivels genoemd". Pre-
toria heeft gedreigd met inhou-
dingvan deoverheids- bijdragen
aan de universiteitenalser geen
eind komt aan depolitieke acti-
viteit op de Campus.

Het verzet tegen de apartheid
wordt steeds meer ondergronds
gedrukt, en daardoor wordt het
moeilijk te voorspellen hoe de
strijd zich verder zal ontwikke-
len.De scherpecensuur- maatre-
gelen van de regering hebben
hun uitwerking niet gemist:
"Zuidafrika isverdwenenvan de
televisieschermen over de we-
reld, en datisprecies watderege-
ringbeoogt. Maar dat is geen ex-
cuus voor de wereldpers om nu
verder weinig aandacht aan
Zuidafrika te besteden".

Het zal zeker nog een lange,
moeizame strijd worden, voor-
spelt Beyers Naude. "Maar het
verzet isveel sterker,veel breder
en veel vastberadener dan ooit
eerder tijdens mijn leven. Het
verzet zal blijven toenemen,
want de wil tot bevrijding is
daar". Hij is zich bewustvan het
risico dat door internationale
campagnes voor sancties bij
zwart Zuidafrika de illusie ont-
staat dat het land van buitenaf
van de apartheid bevrijd zal
worden.

"We beseffen goed dat het ini-
tiatief in Zuidafrika zelf ligt,
daarmoet het proces van bevrij-
ding zich voltrekken. Maar we
hebben een multi-strategie no-
dig: het initiatiefvan binnenuit
moet ondersteund worden doormorele en materiele druk van
buitenaf.

Weer huurder
'Sjon Joonchi'

WILLEMSTAD — Maduro &
Curiel's Bank heeft voor het
symbolische bedragvan een gul-
den per jaar de tweede verdie-
ping van het Landhuis Shon
Joonchi verhuurd aan de
stichtingPierre Lauffer en het
instituut Raul Romer, twee in-
stellingendiezich wijden aan de
studieen debevorderingvan het
Papiamentu.

Hiermee wil de bank niet al-
leeneen bijdrage leverenaan het
culturele leven op Curacao,
maar ook en vooral Lauffer en
Romer eren, die zoveel voor ons
eiland hebben gedaan.

De beneden-verdieping van
het landhuis is alin beslag geno-
men door het Prinses Wilhelmi-
na Fondsen 'Ayudo Social.

BELGRADO — Joegoslavië heeft
de bouw vankerncentrales gestaakt
tot hetjaar 2000. Het besluit is een
reactie op de groeiendepublieke on-
rust na het ongeluk met de kern-
centralein Tsjernobyl in april 1986.

Sensationele vangst

Slechts 1,5kilo cocaïne
en 243 kilo graan

SPIJKENISSE — Na
eerdere berichten
woensdag die de indruk
wekten dat de politie van
Spijkenisse een enorme
partij cocaïne in beslag
had genomen werd
woensdag aan heteind van
demiddag duidelijk dat in
Spijkenisse slechts 1,5kilo
cocaïneen verder 243,5ki-
lograankorrelsinbeslag is
genomen.

Het overgrote deel van de
zending, die overigens wel
Nederland als bestemming
had, is aldoorde douaneinhet
Engelse Southampton van
boord gehaald en met grote
spoed aangevuld met het eni-
gedat directvoorhanden was,
namelijk zakjes graankor-
rels. Dat heeftrecherche- chef
Andriessenvan depolitie van
Spijkenissewoensdagmiddag
desgevraagd bevestigd.In totaal blijft het overi-
gens gaan om de grootste
cocaïnevangst die ooit in Eu-
ropa gedaan is.Aanvankelijk
werd deindruk gewekt dat de
Engelse autoriteitenwelis-
waar alcocaïne uit de contai-
nerhaddengehaald, maardat
in Spijkenisse tussen de 200
en 300 kilo drugs in beslag
was genomen. Later deelde
commissarisBornmee, dat in
Groot-Brittannie ruim 200
kilo uit de container was ge-
haald en nog laterkwam hij

met een nadere mededeling
dater in de in Spijkenisse on-
derschepte container nog
slechts 1,5kilo zat.

VolgensAndriessenzijn de
verwarrende mededelingnen
van de politie in Spijkenisse
een gevolg van een slechte
coördinatie met hun Engelse
collega'sover hetgeenbekend
gemaakt zou worden. Aan-
vankelijk was, in verband
methetbelangvan hetonder-
zoek, slechts tot een zeer su-
miere mededeling besloten.
Toen in de loop van de dag
bleek dat de Britse politie
steeds meer bekend maakte
over de hele affaire, vond de
politie van Spijkenisse dat
men dan de Nederlandse pers
ookbepaalde details nietkon
onthouden, aldus Andries-
sen. "De Engelsen hebben er
veel meer nieuws uitgegooid
danwe aanvankelijk hadden
afgesproken", aldus de chef
van derecherche.

Politiek
systeem encultuur

WILLEMSTAD—Dinsdag 17
november omacht uur's- avonds
organiseertKousa Komun een
lezing over hetpolitiek systeem
en depolitieke cultuurin hetCa-
ribisch gebied in de aula van de
UNA. De lezing wordt verzorgd
door mevrouw Sedoc- Dalhberg.
Mevrouw Sedoc Dalhberg was
rector-magnificus van de Uni-
versiteit in Suriname. Momen-
teel is zij werkzaam aan de uni-
versiteit in Florida en heeft zij
zich gespecialiseerd in de poli-
tiek binnen het Caribisch ge-
bied.

Tijdens delezingzalhetaccent
worden gelegd op de politieke
cultuur. Politieke cultuur is de
manier waarop de bevolking
denkt over politieke aangele-
genheden. Enkele thema's die
aan deordezullenkomen, zijnde
relatie tussen de politieke cul-
tuur en deregering en derelatie
tussen de politieke cultuur van
het volk en de politieke cultuur
van deregeerders.

Na de lezing is er de mogelijk-
heid voor een discussie.

WILLEMSTAD — In totaal
hebben gisteren acht aanrijdin-
gen plaatsgevonden. Twee per-
sonen raakten licht gewond. De
schade is geraamd op 10.500
gulden.
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f 1VENTURA DESKTOP

PUBLISHER
"..the hot story for 1987is desktop publishing, thanks large-

ly to the release of Ventura Publishing ...."
PC-World Magazine World Class Award 1987.

see PC-World of Oct. 1987.

"..Ventura Publisher was the first major desktoppackage
available for the PC-compatible world.."

see Computer Buyer's Guide & Handbook, Guide no. 8

PC-Magazine Editor's Choice
see PC-Magazine Oct. 13th. 1987.

Xerox Antilliana N.V.
is now locally selling and supporting Ventura Desktop

Publisher.

Ventura Desktop Publisher version 1.1 now available
from stock for only Nafl. 1100.-.

For more information please call

Xerox Antilliana N.V.
Curacao at 70233.Vi J

PRAAT EENS MET
Van Dien: Co

OVER JE TOEKOMST
ALS

ASSISTENT-
ACCOUNTANT (M/V)

Momenteelbestaan plaatsingsmogelijkheden voor VWOen Bedrijfskunde(UNA)
studenten die in 1988hopen af testuderen.
Belangstellendenkunnen schrijven ofbellen naar Van Dien+Co Curacao, Pieter-
maai 20A, tel. 613244. (de heren P.J. van Ham en T.K. Hernandez)

Van Dien^Co Accountants
lid van

Deloitte Haskins+Sells International

GEDEPUTEERDERaymond
0 Bentoera heeft een filiaal van
1 j Joyotageopend,datteßandabao

is gevestigd in een winkel-
centrum bij TeraKora. Foto: de
gedeputeerde met directeur

Schnog enfüiaal-chefHugins te-
midden van de werknemers en
belangstellenden.

AMIGOE

2Pizza
pafl.s?!

SI, KADA PIZZA PA MENOSKU 3 FLORIN!!!
PIZZA HUT Sta. Maria takumpli 3 aria i pa selebraesaki huntukv su klientenan
diSta. Maria i besindarioPIZZA HUT ta ofresefor diaworte kv 30 di novembere
oferta unikoaki:

KUMPRA UN PERSONAL PAN PIZZA
PA MENOSKU 3 FLORIN!!!

E Pizza ta wördu traha den su mespanchi. kubri kv su delisioso Sous diTomati.
Su bon Keshi i ademas kv vn di el 3 diferentetoppingnan manera Ham,Salami!
Tuna óf Mushroom.

KUMPRA 2 PIZZA PA ’. 5,95 KEMEN
1 PIZZA PA MENOS KU 3 FLORIN!

E ofertadi 2 Pizza pa ’.5.95 tavahdotur dia for di awor _-_"

te kv dia 30 di november, unikamente na PIZZA HUT A'XM'MWsta. Maria. ««- mjTZZ| i ademas vn sorpresa??? "flUt
wÈmÈmÈiÊÉÈiËËÊLWLWLwmmmmmÊÉ^

Voorde
modebewustevrouw

hebben wij een
„«"kle)d«
koll*ktl«"

ontvangen.

M
ijk MaduroBtraatl3

Curacao
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Washington wil juistverkleining quota

Japan wil beperking export
auto's naar VS beëindigen

TOKYO — Japan acht het
niet langer nodig om zijn
auto-export naar de Verenig-
de Staten te beperken. Van
Amerikaanse kant wordt
daarentegen gezegd dat de
maximale hoeveelheid van
2,3miljoen stuks, diealenkele
jarengeldt,moet worden ver-
kleind. De Japanse autopro-
ducentenhebben de "vrijwil-
lige"exportbeperking in 1981
ingesteldom nietin conflict te
komen met hunAmerikaanse
collega's.

Eiji Toyoda, de grote man van
Toyota,heeft inNew Yorkomop-
heffing van de exportbeperking
gevraagd. Toyoda is ervan over-
tuigddatdeauto-uitvoernaar de
VS nooit meer zo snel zal toene-
men als enkele jaren geledenen
dat het daarom niet nodig is de
export aan een maximum te
binden.

In de huidige tijd, waarin het
voor de Japanse autofabrikan-
ten als gevolgvan de hogekoers
van de yen tegenover de dollar
toch almoeilijkis omauto's in de
VS te verkopen, isopheffing van
de exportbeperking des te ge-
wenster. De beperking is ver-
deeld over de diverse Japanse
autoproducenten en intrekking
ervan maakt het mogelijk om
door meer concurrentie de pro-
blemen te boventekomen, aldus
de topman van Japans grootste
autofabriek.

De bestuursvoorzitter van
Ford, Donald Peterson, heeft de
afgelopen maand verklaard het
exportmaximum te willen ver-
kleinen met 600.000 stuks. Hij
voorzietdatdeautoverkoop in de

VS zal afnemen tot minder dan
tien miljoen wagens in 1988 als
gevolg van de crisis op de effec-
tenbeurzen. In 1986werdener in
de VS 11,45 miljoen personen-
wagensverkocht. In een slinken-
de markt moet minder plaats
worden ingeruimdvoor Japanse
auto's, aldus Peterson.

De Japanse auto-industrie le-
vert op het ogenblik al minder
auto's dan het toegestane max-
imum als gevolg van de ver-
minderingvan devraag. Toyota
heeftal zijn exportlanden terug-
geschroefd. Dit jaarwil het con-
cern 1,74 miljoenwagens uitvoe-
ren. In 1985 boekte de autopro-
ducent een exportrecord met
1,98 miljoen stuks.

Ondanks de verkoopdaling op
de Amerikaanse markt leveren
de Japanse autofabrikanten
meer auto's aan de VS dan ze
kunnen verkopen. Ze zijn bang
dathetexportmaximum, dat elk
jaar wordt vastgesteld, volgend
jaarwordt verkleind omdat het
Japanse ministerie van handel
en industrie het contingent be-
paalt aan de handvan dein een
voorgaand jaar geleverde aan-
tallen. Van april tot en met sep-
temberwerdener 1,2miljoen Ja-
panse auto's in de VS verkocht,
maar er werden er 1,24 miljoen
naar toe verscheept.

Het ministerie van handel in
Tokio heeft inmiddels al wel ge-
waarschuwd voor "onnatuurlij-
ke" exportpraktijken. Door-
gaans neemt de auto-industrie
de uitlatingen van het ministe-
rie zeer ernstig op, omdat het
vergaande bevoegdheden heeft
om strafmaatregelente nemen.

Apparatuur voor olie-industrie
Eerste gezamenlijke
onderneming VS-Moskou

MOSKOU — Het concern
Combustion Engineering
heeft als eerste Amerikaans
bedrijf een contract onderte-
kend voor het opzetten van

een gezamenlijke onderne-
ming met deSovjetunie.

De Sovjet-regering opende vo-
rigjaar demogelijkheidvoor der-
gelijke jointventures,maarwes-
terse bedrijven hebben daar tot
nu toe inhetalgemeenterughou-
dend op gereageerd. Zij wachten
afhoe de ervaringenvan enkele
pioniers uit Finland en West-
Duitsland uitvallen.

Het woensdag getekende vijf-
jarigecontract voorziet in de
bouw van een fabriek voor de
produktie van apparatuur voor
de olie-industrie. De Sovjetunie
neemt daarin overeenkomstig
deregels voor jointventures een
belang van 51 procent en Com-
bustionEngineering 49 procent.
Er komen 200 a 300 mensen te
werken, voornamelijk van Rus-
sische nationaliteit. Een Rus-
sischealgemeen-directeurkrijgt
de supervisie over de financiën,
terwijl zijn Amerikaanse ad-
junct verantwoordelijk wordt
voor deproduktie. De directiezal
bestaan uit drieRussen en twee
Amerikanen.

Combustion Engineering zal
computer- programma's voor de
fabriek leveren en brengttevens
de helft van het beginkapitaal
van zestien miljoendollarop. De
Sovjetuniebrengt naast de ande-
re helft van hetkapitaal uitrus-
ting en gereedschappen in. De
onderneming, die Pris gaat he-
ten, moet automatische bestu-
rings- systemen maken voor
olie- raffinaderijen en petroche-
mischebedrijven. Woordvoerder
Bill Connolly van Combustion
Engineering verklaarde
woensdag inMoskou daarvoor in
dekomendevijfjaareenmarkt te
zien van tenminste 200 miljoen
dollar. De afzetmogelijk- heden
hoevenvolgens hem nietuitslui-
tend in deSovjetunie te liggen.

Combustion Engineering, ge-
vestigd aan de Amerikaanse
staat Connecticut, boekte vorig
jaar een omzet van 2,8 miljard
dollar, voornamelijk in de Vere-
nigde Staten en Groot-
Brittannie. De onderneming
heeft al ervaring in de Sovjetu-
nie opgedaan. Op het ogenblik
wordtde laatstehandgelegd aan
de inrichting van een fabriek
voor de produktie van Ethyleen
in Nizhnekamsk bij Moskou.

.WILLEMSTAD - De
stichting FEFFYK heeft deze
week de tweede 'workshop' afge-
sloten over deontwikkeling van
een leerplan in de technische
richting voor leerkrachten 6yhet
technisch en huishoud on-
derwijs.

Foto: v.l.n.r. cursus-leider
Paul Meursing, FEFFYK-
directeur Colin Valeriaan, FEF-
FYK-presidentRonny Lauffer,
gedeputeerdevan OnderwijsAn-
gel Salsbach en Eddy Walroud,
adjunct-directeur vanFEFFYK.

Abu Nidal meest gezochte
guerrilla-leider ter wereld
NICOSIA — Abu Nidal,

de leider van een radicale
Palestijnse groep die zegt
acht gijzelaars in haar
macht te hebben nadat ze
dieter hoogtevan deGaza-
strook op hun schip heeft
overmeesterd, bezit ten
minste een titel waarover
geen onduidelijkheid be-
staat: demeest gezochteen
tevens gevreesde guerril-
laleider ter wereld.

Zijn medestanders be-
schouwen hem als een ware
revolutionair, zijntegenstan-
ders als iemand die lijdt aan
grootheids- waanzin. In
spaarzame vraaggesprekken
en de persverklaringen van
zijn groep bewijst Abu Nidal
dathij een onwankelbare vij-
and is van Israël en van Ara-
bische leiders die bereid zijn
tot een politiek vergelijk met
de joodsestaat te komen.

Voorzover westerse en Is-
raëlische inlichtingen-
diensten menen te weten, is
hij het moorddadige brein
achter meer dan60aanslagen
diein deafgelopentien jaarin
ruim 20 landen gepleegd zijn.
Een ervan is deaanslag op de
ambassadeur van Israël in
Londen die leiddetot deIsraë-
lische invasiein Libanon.

De groep van Nidal ver-
klaarde zondag dat een van
haar commando's-ter-zee ter
hoogte van de Gaza-strook
vijf Belgen en een Francaise,
allemaalook in hetbezit van
de Israëlische nationaliteit,
en twee Hebreeuws spreken-
de kinderen had overmees-
terd. Israëlische functiona-
rissen hebben maandag ge-
zegd, datzij denamen van de
ontvoerde mensen nergens
hebben, als Israëlische
staatsburgers noch als bezoe-
kers aan de joodsestaat.

Verder zeimen dathet com-
mando op open zee moet heb-
ben toegeslagen, omdat "Pa-
lestijnse terroristen het wel
laten binnen het bereik van
de Israëlische marine te
komen".

Abu Nidal (deze Arabische
'krijgsnaam' betekent "vader
van de strijd"), wiens echte
naam Sabri Al-Bannais, is in
de(sinds 1948Israëlische) ha-
venstad Jaffa aan de Middel-
landse Zee geboren. Men

neemt aan dathij in 1937ter
wereld kwam.

LERAAR
Op jongeleeftijdtradhij toe

toteen militaire groep diebe-
trokken was bij hetArabisch-
Israëlische conflict. In 1948
verdreefIsraëlisch geschut de
familie Al-Bannauitderegio-
Jaffa nadatIsraëliërsen Ara-
bieren met elkaar in oorlog
waren geraakt als gevolg van
de proclamatie van de joodse
staat.

Enige tijd was Abu Nidal
leraar aan een middelbare
school in Nablus, tot hij zich
in het begin van de jaren'60
aanslootbijYasirArafat's gu-
errillagroep Al-Fatah. Enige
jarenwas hij de vertegen-
woordiger van de overkoepe-
lendePalestijnsebevrijdings-
organisatie (PLO) in Khar-
toum en Baghdad.

Maar in 1974brak hij met
Arafat. Hij vormde de "revo-
lutionaire raad van Al-
Fatah" samen met ex-
-strijders van Al-Fatah die
net alshijgekantwarentegen
politieke stappen om een eind
te maken aan het Arabisch-
Israëlische conflict. Zijn me-
destanders beschouwen hem
als de enige leider die onaf-
hankelijk gebleven is van de
Arabische geldschieters aan
de Palestijnse beweging en
die voet bij stuk gehouden
heeft in de al39 jaardurende
strijd voor een eigen Pales-
tijnse staat. In de ogen van
zijn tegenstanders lijdt hij
aan grootheids- waanzin en
loopt hij aan de leiband van
agenten van de inlichtingen-
diensten van Iraq, Syrië en
Libië.

DOELTREFFEND
Hij leidt "een van de ge-

vaarlijkste terroristische or-
ganisaties in het Midden-
Oosten", schreef het Ameri-
kaanse ministerievan Bui-
tenlandse Zaken in 1985 in
een rapport. Volgens ditrap-
port isde groep vanAbuNidal
waarschijnlijk de best geor-
ganiseerdeen doeltreffendste
guerrillagroep.Kenmerkend
voor haar operaties zijn
zorgvuldigevoorbereiding en
grote geheimzinnig- heid
over doel en tijdstip van ac-
ties.

Luitenant-kolonel Oliver
North, devanwege het "Iran-
gate-schandaal' ontslagen
medewerker van de Ameri-
kaanse Nationale Veilig-
heidsraad (NSC) omschreef
Abu Nidal als "verreweg de
belangrijkste "killer" in de
huidige wereld". In augustus
verklaarde North tegenover
het Congres in Washington
dat, vergeleken met Abu Ni-
dal, "de beruchte terrorist
Carlos er uit zietals een leer-
ling-padvinder".

AANSPRAKELIJK
De geheimzinnigheiden in-

terne discipline binnen de
groep van Nidal maakt het
moeilijk, precies vast te stel-
len welke operaties haar lei-
der beraamd heeft. Zowel
Egypte als de PLO hebben
hem aansprakelijk gesteld
voor dekaping in november
1985van een Boeing-727 van
Egypt Air naar Malta, in de
afwikkeling waarvan 60
mensen omkwamen.

Israëlische veiligheids-
kringen houden hem ver-
antwoordelijk voor een po-
ging tot vliegtuigkaping in
Karachi vorig jaarseptem-
ber, en voor deaanslag op een
synagogein Istanbul, waarbij
indezelfde maand 22mensen
omkwamen die op dat mo-
ment in de synagoge aanwe-
zig waren.

De Verenigde Staten heb-
ben de "revolutionaire raad
van Al-Fatah" er van be-
schuldigd dat die het brein
was achter aanslagen in de-
cember 1985 op Israëlische
boekings- kantoren op de
luchthavens van Rome en
Athene, waarbij 19 mensen
omkwamen.De laatstetijd is
AbuNibal, naaruitPalestijn-
se bronnen verluidt, bezig de
basis van zijn groep in Liba-
non te versterken.

Hij zouzijnstrijders ingezet
hebben bij acties tegen de zo-
geheten "veiligheidszone"
van Israël net benoorden de
grend metLibanon. Een goed
op de hoogte zijnde Libanese
politicus zeikort geleden dat
Abu Nidal, in verband met
veranderingen in de Ara-
bische wereldenelders, beslo-
ten heeft meer in de publici-
teit te treden en zich te
richten op de stryd tegen Is-
raël.

Tekort van 30 miljard verkleinen

Witte Huis en Congres
dichtbij begrotings-akkoord

WASHINGTON —Functio-
narissen van het Witte Huis
en hetCongres zijnwoensdag
weer nader tot elkaar geko-
men in hun onderhandelin-
gen over vermindering van
het Amerikaanse begrotings-
tekort.

Voor het eerst sinds het over-
leg drie weken geleden begon,
verlieten de leiders van de De-

mocratische en Republikeinse
delegatie gezamenlijk de ver-
gadering. "Ik denk dat het het
beste isdatwe meteen stem spre-
ken", zei deRepublikeinse leider
Bob Micheltegenverslaggevers.

Nog steeds hullen de onder-
handelaars zich in een stilzwij-
gen over de inhoud van hun be-
sprekingen. In kringen van het
Congres wordt echter gefluis-
terddathetoverlegzich toespitst
op een verkleining van het beg-
rotings- tekort met "ongeveer
dertig miljard dollar". In begin-
sel waren hetWitte Huis en het
Congres om de tafel gaan zitten
om te praten over de manier
waarop tenminste 23 miljard
van het tekort kon worden afge-
knabbeld.

Naar verluidt wordt er druk
onderhandeld over de combina-
tie van belasting- verhoging en
bezuinigingen, die moet leiden
tot de gewenste vermindering
vanhetbegrotings- tekort. Voor-
al over bezuinigingen op defen-
sie zijn de meningen verdeeld.
HetWitte Huis wil op deze post
aanzienlijk minder bezuinigen
dan dedemocraten, diede meer-
derheid hebben inhet Congres.

Zwaar verlies
Bredero Vast Goed

UTRECHT — Bredero Vast
Goedheeft hetboekjaar 1986 af-
gesloten met een verlies van
302,4 miljoen Nederlandse gul-
den (1985: 8,2 miljoen gulden).
Ditblijkt uitdejaarrekeningdie
is opgenomen in het derde ver-
slag van de bewindvoerders. Dit
verlies wordt in mindering ge-
bracht opdereserves, dienaver-
werking van ditverlies 244 mil-
joen negatief zyn geworden. Na
afboeking van het kapitaal van
byna 30 miljoenresteert een ne-
gatiefeigenvermogen van 214,2
miljoengulden.

De bestuurlijke ontvlechting
met de failliete Verenigde Be-
drijven Bredero VBB is inmid-
delseenfeit, met dejuridischeen
financiële ontvlechting in bin-
nen- en buitenland is dat nog
niet het geval.Breevast en VBB
alsmede derespectieve dochters
hebben over en weer nog vorde-
ringen die voor verrekening ifl
aanmerkingkomen.

1 I^^ wjp lilllr

$ 117 U.S. MONTHLY
Purchase a 12,500 m 2lot (3.09 acres) in one

ofVenezuela's richest and most prosperous areas.
Land development with areas reserved for

Country Club, Swimming Pool. Church. Hotel.
Artificial Lake. Commercial Area, Gas Station.

Children's Playground, Farm, etc.

Located in the area of most rapid growth ,;
and valuation in Venezuela, where land prices

are constantly increasing.
12,500 m 2lot (3.09 acres) from $ 5000 U.S.
and easy monthlypayments of$ 117 U.S.

(Or the equivalent in florines).

DONT LOSE THIS OPPORTUNITY TO MAKE
THE BEST INVESTMENT OF YOUR LIFE

Cut out this coupon and mail it with your address
in order to send you further information a

i — :INVERSIONES INDELOP, C J..
Edificio Cavendes, Piso 8, Oficina 805.
Avenida Francisco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.

Please send me, without obligation,
bookletsand additional information on lots:

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE:

COUNTRY

<£!Z> Sphinx onderdelen |u"
Dat is wat zo vaak vergeten wordt als je sanitair aanschaft. Dat KZ__ "3Ë
er wat mee gebeuren kan, en dat je dan ervan opaan kunt dat I. I Ii^TVL rr\
je de nodige onderdelen meteen bij de hand moet kunnen heb- p^^^^^Hipr- J I IL^^V w w
ben. Gelukkig dat U Sphinx kiest. Zo heeft U wat dat betreft —^===^=jtjpf- BißiS^?T^T!3

Bij CTC LATRA ligt uw Sphinx voor u klaar. —I V VIHHIII IÉIJÜB
Sphinx geeft je dat rijke gevoel. mill m ] 1"S

r,T<yiiAllM Zeelandia Tel. 613333 X

AMIGOE10 VRIJDAG 13 NOV€MB€R 1987

%, tJSï f' Sta.Rosawegl94
\-*SL<*y Grandioze Uitverkoop

—" vanaf26oktober tot 28 november
Alle schoenen tegen de helft van de prijs!

25% korting op allekledingstukken
boven de 20 gulden.
"Heren overhemden (Lancetti, Hunter's Run, etc.) 2voor ’1.10.00'Kinderoverhemden (Philippine) 3voor ’1.10.00* Damesbioesen 3voor/l. 5.00
* Panties voor damesen meisjes 12voor ’1.10.00"Herensokken 12voor ’1.10.00* Jeans (Dallas, Gloria v.d. Bilt) 2voor ’1.10.00* Grote baddoeken ’ 500'Paraplu f 500
U bent van harte welkom op de

V "BARATIQ" van PASO APASO Santa Rosaweg 194. j

i—\ ÊÉÊÊÊk

HMiSH
Voor een schoon en hygiënisch toilet.

" Vanish Solid Automatic

" Vanish Blue Automatic

" Vanish Drop Ins



Invloedrijk VS commentator over tijdperkReagan

Het aardige van Amerikanen is
dat zij geen geheugen hebben
DEN HAAG-"Het aardige
** de Amerikanen is datzijseen geheugen hebben. Als

de van presi-nt Reagan erop zit en hij
jjaarajnboerderij in Califor-
a * zeggen de
V^erikanen: laat de volgen-
"«maar komen". Dit zei de
to?enikaanse Journalist Ja-
"|es Reston in eenj^aggesprek met het ANP.
het "

nB op uitnodiging van
n , ""«tuut voor internatio-"aie betrekkingen Clingen-aeim Nederlandvoor een le-
üti*t>ver deAmerikaanse po-

de 7.8-Ja"ge Reston, die tij-
ik ns zijn bijna 50-jarige loop-an bij de New York Times tot
;, nvan de invloedrijkste Ameri-. aanse commentatoren uit"Roeide, denkt niet dat Reagan
v ° zUn aftreden in 1989een blij-
deA Stempe' za' achterlaten op
y Amerikaanse samenleving.
an01.gens hem heeft Reagan de
o '~ c°mmunistische gevoelens
Wat 6 bevolking weliswaarH l aangewakkerd, maar zal
iJ" Politieke erfenis niet lang

lipton wijst erop dat hettijde-
de a aktervan de invloedvan

Amerikaanse presidentenaan? versterkt doordat bij het
de _|*den vaneen nieuwepresi-
Mn °elegezichtvan derege-
-lamVerandertPresidentCarter
Geo Z-^n e*gen mensen mee uit
rj n r&la > Reagan zette de rege-
Ca jpfv°l met getrouwen uit zijn
Wil ische tjJdenzo zal ookde
Dag Presidentzijn eigenteam

meenemen,
y1feston,

tient ns deAmerikaanse com-
ReWi torishetsterkideologisch
öiet HUïde Reagan-tijdperk al
de T Irangate-affaire ten ein-
de ek°men. Volgens hem slaat
üin

e£ering nu een veel verzoe-
t«aclK.\Brezinder en PraSma-
eer«t aan dan inReagans
ken» ambtstermijn toen "havi-
C ' a,s CIA-directeur William
casn ' ,minister van Defensie
di-if-ok1-Weinberger de ambassa-
anl !?1J deVerenigde Naties Je-
faald Patrick de koers be"

oulne^torvan deAmerikaanse
irrjj/i lstlek is bepaald geen
n,atn?.van Reagan. 'Vraag niet
ma voor je land kan doen,
do erf-,Wat JÜ voor jezelfkan
i^F1 i zo omschrijft hij de

u ap dieReagan onderhet
'ijk K ft verspreid. "Natuur-
daan ft hij goede dingen ge-
kede' Zoa's de vanzelfsprekend-
*°orv Van net ste^selvan sociale
len e°ingen terdiscussie stel-
telfv "ij herstelde het
ttetl van deAmerika-
Je d„f aar mJ net opvoeren van
tu,nj ensie-uitgaven en de be-
tien-&lngen op de sociale voor-
laar!?^11 is nij veel te ver ge-. Voi' 26^Reston.
(IsDr g?ns Reston zal dekomen-
k°ers dl eenveel gematigder
&ü e dan Reagan varen, of dat
kein of eenrepubli-
v 'ce ,; ordt- Overigens geeft hij
de George Bush en

keinse senatorRobert
r°Ww eeBtekans Reagans op-
H-atis h Worden. "In het demo-nen ~„ .c. kamp is het een beetje

Je"" Hij tekent daarbiJ
Hoge i.aan dat de democratennk kunnen profiteren van

de nasleep van de beurskrach
van "zwarte maandag", aange-
ziendetoestandvan deeconomie
een belangrijke rol speelt in de
verkiezingen.

Reston schrijft deverandering
van het politieke klimaat deels
toe aan het onderzoek van het
Amerikaanse congres naar de
geheime wapenleveringen aan
Iran en het doorsluizen van geld
naar de Nicaraguaanse opstan-
delingen. Volgens hem hebben
dehoorzittingen over het Iran-
Contra-schandaal een louteren-
de werking op de Amerikaanse
politiek gehad. "De Irangate-
affaire heeft Reagans positie
flink aangetast", zegt Reston.
"Reagan probeerde het congres
te omzeilen. Dat heeft deAmeri-
kanen diep geschokt. In het be-
gin draaide het steeds om de
vraag of Reagan ervan wist,
maar later kwamen veel Ameri-
kanen tot de conclusie dat het
nietuitmaakteofhij ervan op de
hoogte wasofniet.De zaak heeft
hem veelkwaad gedaan".

VolgensReston heeft de Iran-
gate-affaire aangetoond dat het
Amerikaanse politieke systeem,
waarin deuitvoerende, derecht-
sprekende en wetgevende
machten elkaar over en weer
controleren, goed functioneert.
Met spijt constateert hij dat de
pers, die de affaire pas op het
spoorkwam na eenpublikatie in
eenLibanese krant, het in ditge-
val enigszins heeft laten afwe-
ten. Maar het congres heeft zich

volgens hem wel goed van zijn
taak gekweten. "Het congres
haalde de teugels flink aan en
(Reagans Nationale Veilig-
heids- adviseur) Poindexter en
een paar anderen werden eruit
gegooid", zo zegtReston.

Hij erkent dat er altijd wel
spanningen tussen regering en
congres zullen blijven bestaan
over de uitvoering van het bui-
tenlands beleid. "Ik zeg niet dat
iedereen zich nu opeens netjes
zal gaan gedragen.Maar ik denk
datderegering het voorlopigwel
uit haarhoofd zal laten heimelij-
ke acties te ondernemen", zegt
hij. Daarbij wijst hij erop dat de
macht van de Nationale Veilig-
heidsraad, die voor het debacle
van de Iran- Contra-affaire ver-
antwoordelijk was, flink aan
banden is gelegd en dat ook het
toezicht op de inlichtingen-
diensten is verscherpt.

Reston vindt dat de pers een-
zelfde corrigerende werking
heeft gehadindeaffairerond Ga-
ry Hart, die zich begin april uit
de strijdom de nominatievan de
democratische partij moest te-
rugtrekken nadat de media er-
achter waren gekomen dat hij
een buitenechtelijkeverhouding
hadmet hetfotomodel Donna Ri-
ce. De Amerikaansejournalistis
het niet eens met mensen die de
opwindingrond Harts liefdesaf-
faires ofhetfeitdateen doorRea-
gan voorgedragen kandidaat
voor het hooggerechtshof vroe-
gerwel eens marihuanaheeft ge-
rookt, overdreven vinden.

Volgenshem heeft de pers ge-
woon haar taak gedaan en is er
geen sprake van overdreven mo-
ralisme. Alseenpresidents- kan-
didaat leugens vertelt over zijn
studieresultaten, zoals de demo-

cratische senator Joseph Bidendeed, is het niet meer dan nor-
maal dat de pers diezaak aan de
orde stelt, vindt Reston. "Onzegrondwet is gebaseerd op het
Calvinistische uitgangspunt datde mens van nature geneigd istot het kwade. Daarom houden
wij onze politici graag in de ga-
ten En wijwillen ook graag dat
zij datbeseffen", legt hij uit.Reston verklaart het belangdat aan hetgedragvan openbare
hguren wordt gehecht het feitdat Politici in de sterk verwe-reldlijkte Amerikaanse samen-leving debewaarders van de mo-rele principes zijn geworden.
Met smaakvertelt hij hoe hij diteens vergeefs probeerde uit teleggenaan een Franse journalist
die zich erover verwonderde dateen eenvoudige liefdesaffaire
een eindekan makenaaneen po-litieke carrière. Toen hij zijnFranse collega vroeg of hij echtzoveel op had met Hart,
antwoordde deze dat hij hele-maal geenHart-aanhanger was.Hij zei dat iemand die verteltdathijeen nacht met een vrouw
heeft doorgebracht maar haarmet heeft aangeraakt, alleendaarom al ongeschikt is", zegtReston lachend. "Tja, dat is hetstandpuntvan een Fransman".

DENHAAG—In hetPullman
Central Hotel te Den Haag vond
tijdens het werkbezoek van mi-
nisterE.A. Woodley M.A. van
Onderwijsen Cultuureen bijeen-
komst plaats waarprominenten
uitdeNederlandsepolitiek en het
onderwijs aanwezig waren.
Gastheer was gevolmachtigde
minister mr. G.T. Hernandez.
Foto vlnr: drs. B.M. Leito (oud-
gouverneur), gevolmachtigde
minister Hernandez, dr. Willem
deKwaadsteniet (voorzitter van
devaste commissie van de Twee-
deKamer voor Nederlands- An-
tilliaanse en Arubaanse Zaken),
minister Woodley en dr. W.
Scholten (secretaris- generaal
van het ministerievan Onderwijs
en Wetenschappen).
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f
ma Assistent-accountant: werken en studeren tegelijk, goede kans om uit hetpeloton te breken. KMG Klynveld Kraayenhof & Co.

wat" te hJïZn h u J8Kr .n°?flinktef naan moe, om E,f.f\baan als assistent-accountant bij KKC betekent Heb je genoeg energieom deze uitdagingop te Kaya Flamboyan 5. Curacao.wat te bereiken, dankan het interessant zijn om eens altijd een combinatie van werken en studeren.Dat is pakken?Bel dan eens voor inlichtinaenkenn,s te maken met de carrièremogelijkheden bij KKC. flink pezen, maar doordat je het geleerdemeteen in KÏÏh PdnoeTpreiSJtSefoon 70500. of schrijf een .. . .praktijkkunt brengen kom je snelvooruit en maak jeeen briefje met je naam, adres, telefoonnummer, geboorte- UU
datum, klas en vakkenpakket aan: rVrVwKlynveld Kraayenhof & Co.

Accountants
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Prosperoßaiz BSSfI
Hardware + Building Supplies

SALINA/STA. MARIA/PARERA V^\v_V \Jy

f ©CUBGfISn» 1
NOS KOMPANIA PA DISTRIBUSHON Dl GAS

SERVISIO EKSTRA j/^S'
preparando pa dianan Sit\?fdi fiesta CURGAS lo ta S O X
habri di awor te fin di X Xana tur djasabra mainta S *Sb Xdl: /ft* /9.00 pa 12.00'0r X^A? X

m*T A^ 'ATS j^K S Por hasipedido natelefönS *S^ mf number 611088

S Jy despues paga via unu di e
S ,^r siguientebankonan.

S Cgr X — Maduro & Curiel's Bank N.V. kuenta No. 265.212
%fc* X ~ A,9emene Bank Nederland kuenta No. 11.07.143

S.**& X —Bankof Boston kuenta No. 3213S S —Banco diCaribekuenta 81505047

l yCÜRGASTA Dl NOS MES.

"""""" """g '■'■■ m^*m*m*m***V**m~m**.CLIMACARS

AUTO AIRCONDITIOnTng
{ Herst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa
""""" "" ■ -- ~...,~.„~*~~s~~~~.

11

ggfb) j&m
(Efss Ontvangen

cocktail en geklede jurken,
ook in grote maten 18 en 20
Fluwelen en zijden rokken enbroeken.

Boutique /%* JlU~- Caracasbaaiweg AJer m^~\Sm Te1.:613496 £T^ ttM^SsSL



SPLIT UNIT Wall Mounten,
13.000 BTU, ’.1.500,-. Mas in-
formashon: 87682.

OPVOUWBED (1.90x0.80); ta-
fel met 4 stoeltjes; telefoon-
antwoord- toestel; diverse lam-
pen / spots; kapstok; plafondfan
en een bureau. Tel.: 74808 na
16.00 uur.

COMPL. ORG. windsurfer + 2
zeilen. Tel.: 75650 na 6 uur.

WEGENS VERTREK: eigen-
domsterrein535 m 2.Kaya Josua
kavel 20 (Abrahamsz). Tel.:
614077 na 6 uur pm.

KOELKAST (PHILIPS), dub-
beldeurs, in goede staat, ’.200,-.
Te bevr. Tel.: 70339.

GRENEN BANKSTEL, 3 zits, 2
zits, fauteuil, hoektafel & salon-
tafel ’.1.800,-; slaapkamer
«Titanic», zwart gebeitst essen
met koperbeslag, 2 deurskast,
commode, nachtkastje & boe-
kenrek ’.275,-; Ikea kinderbed
60x120 en box, samen ’.260,-;
slaapkamer- ameublement, wit,
bed met lattenbodem, nacht-,
hoek-, leg-, planken-, laden-
kastjes + kaptafel en spiegelen
vierdeurs klerenkast ’.3.250,-;
Bosch keukenmachine ’.400,-;
Bosch boormachine’.200,-. Tel.:
671346.

PORCHSALE ZATERDAG 14
november 8.30 uur: Toyota Co-
rolla Station, bwjr. 1983, airco,
i.z.g.st. ’.8.000,-; Mitsubishi
Colt, bwjr. 1981, airco, i.z.g.st.,
’.3.800,-; meubels; kinderbed-
den; 1-p. bedden; stereo- instal-
latie; discomeubel; Philips was-
machine; commode; autos-
toeltje; hang-legkast; servies-
goed; planten etc. Valkenweg 7.
Tel.: 83206.

RENAULT 16TX voor onderde-
len of om op te knappen. Tel.:
616170.

YAMAHA YZI2S motorcrossbi-
ke ’.1.200,-; Yamaha DTI7S
trail ’. 1.000,-; 2-pers.bed ’. 150,-
-; ijzeren bureau ’.500,-; wan-
dmeubel ’.250,-; eiken houten
tafel + 4 stoelen ’.300,-. Tel.:
80688.

KAYPRO 2X COMPUTER met
letterquality printer, software
(o.a. Wordstar), alle manuals,
CP/M. Tel: 611579, 611144 of
626297.Paul Comenencia.

FORD JEEPU-50, '81,groot mo-
del. Tel: 79232'savonds.

LADA 1980,vraagprijs ’.2.000,--.Kaya Sakadó 58. Tel.: 54537.

PRACHTIG GELEGEN woon-
huis, uitzicht over Spaanse Wa-
ter, vraagprijs ’.88.000,-. Tel.:
674093 na 20.00uur.

GRANDIOZE VLOOIEN-
MARKT zondag 22 november
van 10.00-17.00uuro.a. planten,
serviesgoed, pronkstukken, au-
tostoeltje (kinder)kleren, speel-
goed,spelletjes, foto- apparatuur
etc., etc. Carawaraweg 52.

EETHOEK, WIT-WENGE;
staandesmeedijzer kapstok; ba-
byfoon + verl. snoer. Tel.: 77808.

PHILCO UPRIGHT freezer 11
c.f., 50 cycles, 220V, with
transformer; Hoover-matic
scrubber,polisher, rug shampoo-
er, 110V/60cycles;plantsvarie-
ty; ADK 16" fan 110Vwith
stand; baby crib with matress.
Call 671285(7 am-7pm).

PORCHSALEO.A. auto's; airco;
naaimachine; kasten; bedden;
gordijnen; stereo. Zaterdag 14
november 10-16uur: Kaya Mili-
tar46.

FREEZER; JUICER; fornuis;
KG radio; computer; grasmaai-
er; lastrafo; tennistafel; duikset;
kinderstoel; campingbedje; zon-
newering. Tel: 72940.

ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

i^lTTifciss. tot 10 woorden

F. 5,50 As
/ j/\\ Elk woord meer \j£^)//\\ ’. 0,25 ra

// l|\ UITSLUITEND Cg^
flfa* Hl ACONTANT!

LADAI3OOS, bj. '83,50.000 km,
prima staat, vraagprijs
NA/.2.450,-. Tel.: 671625 tij-
denskantooruren 626262.

MAGRIETLAAN 3: 3 sik., 2
badk., eigen grond, vraagpriis
’.140.000,-. Tel: 72940.

PER 1DECEMBER: volledigge-
meubileerd appartement met
airco,televisie, wasmachine. Te-
lefoon aanwezig, ’.550,- p.m.,
borg een maand. Geschikt voor
echtpaarzonderkinderen. Julia-
nadorp. Tel.: 82117.

GEMEUBILEERD APPARTE-
MENT voor alleenstaande heer
in deperiode 1 december'B7t/m
31 maart '88. Aanbiedingen na
18.00 uur via tel.: 74808.

ARTSEN-ECHTPAAR zonder
kinderen zoekt ongem. woon-
ruimte in goede buurt per 1 jan.
Informatie tel.: 86682.

RUIM WOONHUIS in rustige
buurt. Aanbiedingen tel.:
614444 (DOW) t.a.v. M. Huijs-
man oftel.:625200(LasPalmas),
Bungalow 23.

GEZOCHT: HUIS, 3 kamers,
±’.400,-, Ie district, beloning
’.100,-. Tel.: 55302/53916.

VAN 10-12-'B7 T/M 22-l-'88:
oppashuis, eventueel wo-
ningruil, voor een echtpaar (zon
derkinderen) uit Heerlen. Tel.:
76134.

HUISRUIL, HALF december - 9
januari aangeboden, vrijstaand
huis Bilthoven mcl. auto; ge-
vraagd huis mcl. auto Curasao
voor gezin met twee kinderen
(10/14 jr.). Informatie tel.:
83233.

HOLLANDSE JONGE vrouw
zoekt idem om samen de Boven-
windse eilanden tebezoeken. Lo-
geeradres: Kaya Abrahamsz
156. Tel.: 671346.

BMW635 CSI(used) Af.45.000,-
-; BMW 745 I/A (used)
Af. 63.000,-. Both cars fully
equipped. Call 25523for morein-
formation.

WEGENS VERTREK: kasten;
meubels. Papaya 13-B, Para-
dera.

KAWASAKI KX-80 motorcross
1984, perfect condition. Tel.:
28757.

WOONHUIS OP groot terrein,
in goedebuurt, in Oranjestad en
omgeving. Tel: 33991van 17.00
tot 21.00 uur.

WOONHUIS 2 a 3 slaapkamers
in Oranjestaden omgeving.Voor
aanbiedingenbel tel.: 47092.

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

WEGENS TIJDGEBREK zoek
ik een verzorger of nieuwe eige-
naar voor mijn Engelserijpaard
(hengst). Uitsluitend ervaren
ruiter/amazone. Ongeschikt
voor kinderen. Informatie tel.:
28666.

OPPASHUIS GEZOCHT van 1
febr. tot ±15 maartofeen gedeel-
te daarvan. Tel: 47034 fam. Bo-
derie.

WËGËNSVERTREK:tehuis ge-
zocht voor rode kater, geca-
streerd, zwarte poes gesterili-
seerd en jonge hondje (3 mnd.).
Papaya 13-B,Paradera.

f TH KOOP GEVRAAGD
Tweedehands

AUTO
in goede staat

| liefst Buggy, voor nieuwe
| chauffeur.
I Aanbiedingen:
I Tel. 75377-75049
'- J

FORSAjLE; "^Super Sport
13 Boston Whaler with
40 HP Johnson motor

remote control and automa-
tic oil injection - trailer and
accessories.
l Tel.: 671285 (7a.m.-7p.m.)

Rodeo Ranch
nuin

Seaquarium
Geopend 7 dagen ;

per week
Openingstijden:

5-7 Happy Hour
Speciale prijzen

Snackson the house
Dinner 6-1 1p.m.

; 's Zondags is de saloon
vanaf 10.00 a.m. open.
Vrije toegang tot Bar; en Restaurant.
Voorreserv. tel. 615757 na
4 uur. |

fSUVETTE 1
voor verhuur van

Sint en
Pieten pakken I

✓42ir SuusFang"Bll-1
ygk Zingel

hjtaÊk. Pimpiriweg 7
Jg^Til.: 672584-77444f

TRUPtALIMN^&e^DRUGSTORE*^!'
(gelegen op het terrein van
Trupial Inn Hotel te groot
Davelaar(
Voor al Uw:
* geschenken * cosmetica
* boeken * snoepgoed
*tijdschriften * zoutjesetc.
Dagelijks geopend tot20.00
p.m.
(Ook op zondag) J

f 1PATRICK'S
for

NEW and USED
PIANO'S
Willem de

Zwijgerlaan 1
Tel.: 73298
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Penha 's
Men's Boutique I \m
biedt U een groot assortiment I *j
QQfl l x^."33^ **jw

POLO-SHIRTS^^C^/ '

van y- yf /

Polo M Ralph Lauren

in talloze kleuren. f\
Jr ITO» "v^

NPENÏW

Ontvangen;
nieuwe zending

rokken met bijpassende
blouses, jurken en
blouses.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11

mm window film
S Voor raam, schuifdeur of etalage.Velekleuren

deflects ensoorten. OokPROTEKT helderesafety film
upt 0 \w A te9en Ultraviolet Straling. Professionele en
79% of ïn snellemontage. MadicowindowfHmgeeftver-
Ul6fU" S \.y( koeling en is energiebesparend!

Zonwering en Airconditioning Tel.: 675550
UNITED ENERGY MANAGEMENT jansofat 83

f TEKOOP "\
MODERNE HOOGGELEGEN WONING

op Jan Sofat.
3 slaapkamers, 2 badkamers met ligbad, studeerka-
mer, ruime keuken + pantry. Grote living metekstratoi-
let, en een zeer ruime porch. Kindvriendelijke buurt.
1200m2 eigendomnsgrond. Prijs n.o.tk., financiering

S^mogelijk. Telefoon 674660 na 7.00 p.m. f*
/ \

Wij zoeken voor onze debiteurenadministratie:
een serieuze

MANNELIJKE of
VROUWELIJKE MANAGER

* met gedegen kennis en ervaring in deze
branche

* met computer kennis
* zelfstandig kunnen werken, en leiding kunnen

geven aan het ondergeschikt personeel.
Voor de juistepersoon, hebben wijeen zeer goed
salaris met secundaire voorwaarden.
Denkt U de capaciteiten te beschikken voor deze be-
trekking, en kunt U op een lange ervaring bogen, dan
verwachten wij Uw sollicitatie met volledig curricu-
lum, op P.O. Box 3345.

SInternationaleverhuizers en verschepers S

mTERSTERD
Dokweg z/n - achter MaduroPlaza - Curacao N.A.
Tel.: 70140/70141 -Telex: Cared N.A.

AGENTS& CORRESPONDENTS
l ALL OVERTHE WORLD

N

—JJ/ VDENML/IRT L/IBOR/ITORY
Curacao, Netherlands Antilles

Tel.: 625160
zoekt een

GEDIPLOMEERDE TANDTECHNICUS
met min. 5 jaar ervaring in het vervaardigen
van volleen partiële plaat prothesen.
Voor gesprek afspraak maken.

ONZE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ

Zoekt voor haar afdeling Catering gevestigd te Hato
opkorte termijn een:

PATISSIER
Voor dezefunktie worden de volgendeeisen gesteld:
— Diploma patisserie— Tenminste 5 jaar ervaring op het gebied van

bakkerij ofpatisserie— Bereid om diensten te lopen— Verantwoordelijkheidsgevoel— Gedisciplineerd— Leeftijd: 23-40 jaar.
De arbeidsvoorwaarden zullen in een persoonlijk
gesprekbesproken worden.
U wordt verzocht Uw schriftelijke sollicitatie, verge-
zeld van een curriculum vitae, binnen 5 dagen na het
verschijnen van deze advertentie, te richten aan het
Hoofd Dienst Personeelszaken ALM, Aeropuerto Ha-

Curacao, N.A. I

| B^OOiSte" JL o^io^n^g7r,
j zijden bloemen 3cn\Zi^rte^ j

/"" " " " " o"^" TE HUUR:

9 T.V.'s, "

" VIDEO'S "
"poiufcrvpinioci*

Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787 #" " " « " " ";

RUM \
SAN

PABLO l
(o
m

ZEER BEVREDIGEND '';
ui

n

■■■■■■■■^^^■^H^Ufll

i i t
Best Rates from «e

PUERTO RICO *Please contact: ti

Caribbean Cargo Services Pi.V. '"
te1.:672588/671566 fax.: 674366 I

\\

i £Avila 8
| vraagt op korte termijn Penstraat 130 fa

* hostesses * waitresses %
I * waiters * assistantcooks J

I * personeel om 's avonds de keuken grondig 5
schoon te maken. *

Gelieve persoonlijk langs te komen om sollicitatie- l! formulieren op te halen. cV ><
cWTBJQ nESCAnCÏTMEDICAL DENTAL CLINIC '■Dr. Roy Martina M.D. Dr. J. StlenenD.D.S.

Dr.O.E.KlrlndongoM.D. R.B.C. Martina
Adjudantenweg 14A- Curacao, Neth.Antilles -P.O. Box 3923 -Tel.: 74904

Dr. Roy Martina is op Curacao.
Voor afspraken gelieve

Bio Research Medical Dental Clinic
te bellen, telefoon 74904.
=^— ——. j

CANDY BARREL
Sta. Rosaweg 17 - Tel.: 75996

GEVRAAGD j
WINKELVERKOOPSTER I

en een
KINDEROPPAS voor 's middags £

Persoonlijk aanmelden: Sta. Rosaweg 17. I|

s ; \if Ontvangen speciaal voor dekomende feestdagen '%j een nieuwekollektie van debestemerken

.jH si *
Kom eens een kijkjenemen aan de f\

CARAWARAWEG 58
Pas binnenspeciaalvoor dekomendefeestdagen een tIPJ kleine kollektie 'U GEKLEDEJURKEN j

>, Kom langs, wijverwachten U! /

f/ Csa,,eßcy €ïgtety-Six\\
*/ ZATERDAG GESLOTEN
Jjq. i.v.m. opening expositie {

//jjn JoséMaria Capricorne
>v' *^ op 15november. y

PETROLEUM MARKETING MANAGER j
N.C. WATHEY AGENCIES N.V. ;
We require an experienced person to undertake the 'marketing activities in conjunction with our Shell Pc- .
troleurn Agency. The Marketing Manager is to be res-
ponsible for all aspects ofthis business including de-
veloping new opportunities, control of the retail net- t
work, credit collection and the developmentof quanti- *tied objectives and strategies.
The successful candidate should have at least 5 years
experience with a proven track record in marketing >
supported byrelevant tertiary qualifications andbe ab-
letoassume moreresponsibilities intime. A command >t
of the Dutch and French languages will be a decided ti
advantage.

iApplications in writing to Mr. C. Wathey incorporating a v
full curriculum vitae should be addressed to: >

N.C. Wathey Agencies N.V.
P.O. Box 18,
Philipsburg, ,
St. Maarten. j
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BONAIRE AGENDA
{£UTIE:8000«RANDWEER:B222
ÏSaTu^8845

van n
LL 'eLagoen: maandag t/mvrijdag

">07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00ur.2ondag gesloten.

INBAREBIBLIOTHEEK

' wningstijdenvoor het publiek)
uur *g en dor,derdag van 14.00-18.00
I4nn'nsda9 en vriida9 van 08.00-12.00/
iiUr) 7°° uur; zaterdag van 10.00-12.00

"^«ingstijden voor lezers)
"«nsdagvan 14.00-19.00uur.

IL^STSLUITING: maandag t/m vrijdag
e,el<encle stukken 15.45 uur; gewone*""*en 16.30 uur.

fe'CE CLUBS
g^anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel

K^s: informatieE. Felipa,tel.: 8546/8238.
Bi»- Tab|e: elke tweede maandag -Terra Corra.- uiary. woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

E^UURSKANTOOR EN BEVOLKING:
uur loketten geo-

P^IEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
jj' "'an gelieve contact op tenemen met de

«j e' RudyBedacht, Noord Nikrboko 194.

j^JJ'ECLUB(Weg naar Willemstoren):
rWnd opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-p°ag van 12.00-24.00 uur.
rj, WEEKUUR (gezaghebber): elke donder-

-9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
üao nloor' Kfalendijk; laatste donder-
de "de maand van 10.00-12.00uur te

:na°goLlSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
rjinwaanse schelpen en koraal; open van<JKaJT a? ,/m vriJdag van 10.00-12.30 uur -/ <yaNikibokoZuid3.
LVy-

lungstÜden slachthuis maan-
de Oo woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
Bfinn .Uur en donderdag en vrijdag vanrOO-".00/11.30-14.30 uur.

da ' "frnarduskerk Kralendtfk:18.45 uur; zondag 08.30 en 19.00

da^ötokerkAntriol:RJ^'flks 19.30 uur; zondag09.00 en 18.00

dJjvicuskerk Rincon:
[ ook zondag, 19.30 uur.

I»anACHTENBEZORGING doorgevenJcT.'nevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya: ,O,Ue4.

Twee meisjes op devuist
«H^LEMSTAD — Twee
r*«r » * Van rond de veertien
**<latin op de vuJst gegaan
S ~ iden roddelpraatjes
D*,*!kaar hadden verteld.
iNh ♦iSS' beiien leerlingen
iet n' ariaCollege, waren
«Nti * eens met de ver-|Wj3e 8 over zichzelfen hun
\>%gre ei»vlogenelkaar in de

Sr*, ?evecht vond plaats in de
feDe nf. van het Maria Colle-

'Sj^g1"0^^dieterplaatse arri-
Wn' °°r(*e van omstanders

Vandemeisjeseen wapen
%j j^apenin haar bezit had,
1iet le.1e.Politiekonbij onderzoek
S hinden. Het schoolhoofd
?6Schat ïaria C9Uege werd in_
feW , "d, die intern maatre-&«treffen.
'* War e meisJes door depoli-
Vrn 6n onderhouden, zijn zijaaar school gestuurd.

WiEMSTAD - Zonda-
Nai? 0m half elf vindt een£Ser,ering P,aats van allel>. «» van wie familie-ledeniHlaLar2e besteld op de beg-D^'aats SantaRosa.Debedoe-
\S de gelden in <« zamelenNr-i ren ovatie van de ver-
\ybedJ daarvoor is
N P.o jgnodig van zestigdui--1X»f ,n' De begraafplaats
bNjan aLmeer dan tweehon-f%7, °e vergadering vindtHv!P!ietbinnenplein van dean SantaRosa.

WILLEMSTAD — De bewo-
ners van een huis in deKaya Es-
pinela en deKaya Balerein kre-
gen ongewenst bezoek. Uit het
huis in deKaya Espinela ver-
dweneneen gouden halsketting,
een gouden hanger en een
walkman van Sony.

Feest op water en strand

Inschrijving Curacço
Seaquarium Regatta

WILLEMSTAD— De Cura-
cao SeaquariumRegatta, die
op zaterdag 21 en zondag 22
november wordt gevaren in
hetwaterbij hetCuracao Sea-
quarium,ujkt ditjaareen nog
groter succes te worden dan
het vorige jaar. Ook vanuit
Bonaire en van Venezuela
worden deelnemers ver-
wacht, waardoor het zei-
lersveld er nog aantrekkelij-
ker uit zal zien. De inschrij-
vings- avond voor dit zeilfes-
tijn is op woensdagavond 18
november vanaf half acht in
het Seaquarium.

Nu ruim een jaargeleden na-
men de leden van de Catama-
ranclub Curasao en hetbestuur
van de AWA, de Antillean
Windsurf Association, het plan
op om eens een zeil- en surfwed-
strijd te organiserenvoor dekust
van het eiland. De beste lokatie
was ook toen al hetSeaquarium
en na de uitbreiding van het
strand in het afgelopen jaar is
dat er alleen maar beter op ge-
worden.

Die eerste regatta, die in no-
vember 1986werd gevaren,kon-
den alleen de catamarans, sun-
fishes en de windsurfers mee-
doen. Op verzoek van diverse
booteigenarenzullenditjaarook
deverschillende zeiljachten, van
groot tot klein, mee kunnen
doen. Speciaal voor hen zal er
ruimte in de haven van het Sea-
quarium worden gemaakt, zodat
daar voldoende zeilboten kun-
nen afmeren.

Het is de bedoeling van deor-
ganisatoren dezeregatta jaar-
lijks te doen plaatsvinden. De
grote medewerkingvan het Sea-

quarium voor wat betreft hetre-
gelenvan delokatie, en de mede-
werking van diverse grotere en
kleinere bedrijvenduidteropdat
er voor dewatersport op ons ei-
land veel belangstelling is. Op
diverse lokaties hangt de poster
van dezeregatta.

Woensdag 18 november zal
's avonds om half acht de in-
schrijvingbeginnen in het Sea-
quarium. Tevenszal ereen korte
captain's meeting worden ge-
houden, waarop de deelnemers
vragen kunnen stellen over het
programma. Het inschrijfgeld is
laag gehouden: ’ 25,- voor I-
persoonsboten/surfers en ’40,-
-voor andereboten. Meevarenden
en anderen die ook deel willen
nemen aan de bbq op zaterdaga-
vond kunnen ook op woensdaga-
vond eenticketkopen voor’ 15,--
-per persoon.

Hetprogramma zieterin grote
lijnen als volgt uit: Zaterdag-morgen om 10.00 uur de start
van de zeilboten op het Spaanse
Water, waarna deze boten een
kortere of langere tocht langs dekust maken, afhankelijk van het
soort boot. De windsurfers star-
tenomhalfelfvoor hetSeaquari-
um met een Jibe-slalom, die de
rest van dedag zal duren.De gro-
te zeiljachten zullen in de loopvan de middag binnenlopen bij
het Seaquariumenkleinere zeil-
jachten hebben 's middags nog
tweeraces. Starten finish zullenverder steedsplaats vinden voor
het strandvan het Seaquarium.
's Avonds om achtuur begint de
bbq- dansantmet muziekvan DJ
Erik deKid.

Zondagzullen alleboten star-
ten vanaf het Seaquarium. De
eerste start is om 10.00 uur en

eenen anderzal doorgaantoton-
geveer vier uur waarna de
laatsteboten zullen binnenko-
men. De windsurfers varen op
zondag eerst een Course- race
langs de kust van het eiland en
's middags hebben zij eenSpeed-
slalom. Beide dagen worden be-
slotenmet eenprijsuitreiking op
zondagavond die zal beginnen
om zeven uur 's avonds.

Getracht zalwordenomregel-
matig op het strand mededelin-
gen te doen, zodat men op de
hoogte gebracht wordt van de
stand van zaken op het water.
Daar alleraces worden gehou-
den voor de zuidkust van het ei-
landtussen deCaracasbaaien de
haveningang(St. Annabaai) zul-
len deze dagen ook de toeschou-
wers vanaf de kust kunnen ge-
nietenvan deze wedstrijden.

WILLEMSTAD- Het Vene-
zolaanse instituut'ParalaCultu-
ray laCooperacion'heefteen cur-
sus gegeven aan leerkrachten en
autoriteiten, die betrokken zijn
bij hetonderricht van deSpaanse
taal. Daarbij werd gebruik ge-
maaktvan degegevens, die wor-
den verstrekt door het CIDI
(Centro Interamericano de Idio-
m'as), dat is aangesloten bij de
Organisatie van Amerikaanse
Staten, OAS.

Tijdensdecursus, dievandaag
werd afgesloten, is gedurende
veertig uur lesgegeven onder lei-
ding van Yvette Liscano van het
Venezolaanse ministerievan On-
derwijs. Foto: de leiders en de
cursisten.

Wijnrace op 21 november

Beaujolais Primeur ook
dit jaarnaar Curácao

WILLEMSTAD —Het is
weer tyd voor de internatio-
nale"BeaujolaisPrimeur Ra-
ce" die al etterlijke malen
heeft plaatsgevonden. De
Beaujolais Primeur is een
wijn die enkele weken na de
oogstalopdemarkt wordtge-
bracht maar nauwelijks
houdbaar is. In de afgelopen

jarenis deze wjjnzo populair
geworden dat er races geor-
ganiseerdworden als de wjjn
voor consumptie wordt vrij-
gegeven.

Traditiegetrouwwordtdewijn
ooknaar Curasao"geraced" door
restaurant La Bistroëlle in sa-
menwerking metLicores Madu-
ro Ine. en deKLM.

De Beaujolais Primeur is
meestal direct na medio novem-
ber consumptie- geschikt. Men
bereikt diesnelle drinkbaarheid
door toepassingvan de"macera-
tion carbonique", een gistings-
systeem waarbij men de drui-
ventrossen niet perst maar in-
tact in dekuip brengt. Omdatde
vruchten gekneusd zijn, vindt er
binnen de druif toch gisting
plaats. Omdat het frisse fruit de
grote charme is van de Beaujo-
lais Primeur, moet men de wijn
drinken voor Pasen.

De afgelopen jaren hebben et-
terlijke races plaats gehad van
Beaujolais naar diverseEurope-
se landen, hetzij per snelle for-
mule- auto, perhelikopter ofper
vliegtuig. Het gaat erom wie in
zijn land het eerste dezekersver-
se wijnkan aanbieden.

Op zaterdag21 novemberarri-
veert deBeaujolaisPrimeur ook
op Curacao. De flessen kunnen
daarom op dezelfde dag als in
Frankrijk, Nederland en andere
Europese landen ontkurkt wor-
den.De festiviteitvindtopCura-
cao plaats in Landhuis Zeelan-
dia om negen uur 's avonds. De
wijn wordtgeschonken incombi-
natie met een kaasbuffet. De
kaarten zijnvoor 25 gulden ver-
krijgbaar bij Zeelandia Business
Centre en Restaurant La Bi-
stroëlle.

Schepen, vliegtuigen en mariniers

Alarmerings-oefeningen
Bovenwindse eilanden

WILLEMSTAD — In de
nacht van woensdag op don-
derdag is met de oefening
"DIJKZICHT IV" begonnen.
Deoefening"Dykzicht" iseen
alarmerings- oefening. Zon-
derdatdeeenheden van tevo-
ren gewaarschuwd zijn, moe-
ten zij zich binnen een zokort
mogelijke tyd gereed maken
voor verplaatsing. Dit keer
werd de Antilliaanse militie
van het detachement Suffi-
sant gealarmeerd.

Een peloton is in alle vroegte
per Fokker 27 Maritimenaar St
Maarten gevlogen, teneinde op
St Maarten te oefenen. Verleden
week is de oefening "Dijkzicht
III" gehouden. Toen was heteen
peloton van de Arubaanse mili-
tie dat werd gealarmeerd en
naar St Maarten werd gevlogen.
Deze eenheid isnu afgelost door
het nieuwe peloton.

Deze maand staan de Boven-
windse eilanden in het middel-
punt van belangstelling van de
krijgsmacht. Defensie- eenhe-
den zullen daarcontinu aanwe-
zig zijn. Met de oefeningen zal
worden aangetoond dat binnen
korte tijd op elk van de eilanden
van de Nederlandse Antillen de-
fensie- eenheden aanwezigkun-
nen zijn enzich gedurende lange
tijd op de eilanden kunnen
handhaven. De beide schepen
van deKoninklijke Marine, Hr.
Ms Bloys van Treslong en Hr.
Ms. Woerden, debarkeren de
troepen opSaba en StEustatius.

MetbeideFokker 27Maritimekunnen versterkingen of aflos-singen naar St Maarten wordengevlogen. De operationele inzet
van eenheden, ook op deBoven-winden, is opkorte termijngoedmogelijk.

In verband met het belang om
op elk momenten voor onbepaal-
de duureenheden testationeren
op de Boyenwinden, zal op hetvliegveld van St Maarten een
terrein worden geschikt ge-
maakt om te dienen als bi-
vakplaats. De autoriteiten van
de luchthaven verlenen daartoealle medewerking. Het ligt in debedoeling een opslagruimte te
verkrijgen waarin noodzakelijk
materialen (tenten, nood-
rantsoenen en dergelijke) opges-
lagen worden.Op deze wijzekan
een nog snellere inzet worden
verzekerd.

Het stationsschip Hr. Ms.
Bloys van Treslongen hetonder-
steunings- vaartuig Hr. Ms.
Woerden vertrekken op 18 no-
vember van Curasao en Aruba
met de pelotons mariniers aan
boord naar deBovenwinden. Het
stationsschipkomt op20 novem-
ber met demariniers van Aruba
aan bij Saba en het ondersteu-
nings- vaartuig met een peloton
bij StEustatius.

Op 27 en 28 novemberzijnbei-
de schepen weer bij Saba en St
Eustatius, teneinde nieuwe pe-
lotons(ingevlogen perF 27Mari-
time naar St Maarten) op de ei-
landen af te zetten. De pelotons
die afgelost zijn, worden dan
weer meegenomen naar St
Maarten en vandaar terug ge-
vlogen naar Curasao en Aruba.

Op 30 novembereindigt demi-
litaire presentie op de Boyen-
winden. Beide schepen vertrek-
ken dan met beide eenheden
naar de thuishaven.

iwÜALENDIJK- De Carna-
fa'Jpnnissie voor 1988 heeftllfyjfcteel bezoek gebracht aan
$èc?, bber mr George Soliana.
OD eJtaresse Jacintha Rosario
ti^^^de Soliana hetprog-
Weu en een verzicht van het
VJv? bestuur- Foto: v.l.n.r.
<w rRosaurio Mariana, se-
iar?r\ C/fe ac^ntnaRosario, ge-
Mru,* oer Soliana en pen-*"»eesferFelix Thomas.

Benzineprijs
weer omlaag
WILLEMSTAD—Metingang

van vandaag zijn deprijzen van
benzine, kerosine en gasoliever-
laagd met respectievelijk 1,7
cent, 0,9 cent en één cent per li-
ter. De pompprijzen voor deze
aardolieprodukten zijn met in-
gang van vandaag als volgt:
Voor mixbenzine moetopBonai-
re 77,9 cent en op Curacao 79,9
centbetaaldworden. Voorsuper-
benzine betaalt deconsument op
Bonaire 80,6 centen opCuracao
82,6 centper liter.Kerosine kost
vanafvandaag 28,9centper liter
en gasoliekost 29,9centper liter.

Kas diArte Korsou
organiseert kunstshows

WILLEMSTAD—Kas diArte
Kórsou organiseert in de maan-
den november, december en ja-
nuarikunst-shows inOtrobanda
om de sfeer in dit stadsdeel te be-
vorderen en hetmakenvan loka-
le kunst te bevorderen. De
kunstwerken worden tegen lage
prijzen en met korting te koop
aangeboden.

De showsvindenelkezaterdag
plaats van tien tot elf uur 's-
morgens en van vier totvijf uur
's- middags. Aanstaande zater-
dag zal de bekende Curagaose
kunstenaar Erwin Pietersz met
een draaiwiel potten maken. In
de week daarna zullen alle arti-
kelen van Erwin Pietersz met
twintig procent korting te koop
worden aangeboden in deKas di
Arte in Otrobanda.

De 21-ste maakt Hortence
Brown figuurtjes van klei en ce-
ment. In de maanden december
en januariworden erkerststuk-
jes, gegraveerd glas, potten van
klei en gegraveerde spiegels te
koop aangeboden.

Zondag laatste triathlon opBonaire

Goede prestaties van
atleten in Venezuela

WILLEMSTAD—Zaterdag
7 november hebbenvier Cu-
racaose atleten deelgenomen
aan de triathlon in het Vene-
zolaanse Puerto Cabello. Zij
hebben daareen uitstekende
indruk achter gelaten. Zij
hebben dankzij de sportieve
medewerkingvan CivilEnge-
neering Susanna n.v en Nos
Travel kunnen deelnemen.

De triathlon, die bestond uit
1,2kilometerzwemmen, 33,5ki-
lometer fietsen en 7,6 kilometer
hardlopen, werd door Jean-
Philippe deLannoy, Benjamin
Martina, Ronald Djaoen en Zila
Isenia goed gestart. De Lannoy,
dievoor in hetveld uit hetwater
kwam, werd na aankomstbijzijn
fiets onaangenaamverrast. Een
lekke band maakte dat hij vijf
minutenverloor.

Martina bevond zich tijdens
het fietsen bij dekopgroep van
tien. Uiteindelijk eindigde Mar-

tinana ook het derdeonderdeel,
het hardlopen, te hebben beëin-
digd,op een elfdeplaats inhetal-
gemeen klassement. In zijn ei-
gen leeftijdscategorie (16-25
jaar)betekende dat een vierde
plaats. De Lannoy werd mede
doorzijnmysterieuze lekkeband
uiteindelijk 26e in hetalgemeen
klassement. Djaoen werd in zijn
categorie (40 jaaren ouder) zeer
verdienstelijk tweede. De plaat-
singvan de vrouwelijke deelne-
mer,Zila Isenia, werd de atleten
nietop tijdbekend gemaakt.

Komende zondag nemen niet
minder dan 23 Curacaose atle-
ten deelaan de triathlon op Bo-
naire. Daar moeten devolgende
afstanden wordenafgelegd: 1ki-
lometerzwemmen, 41kilometer
fietsen en 10 kilometer hardlo-
pen. Naast Martina en De Lan-
noyvinden weookdenamenvan
Dielo Arvelo en Walter Muzo.
Hetis de laatste triathlon die dit
jaarwordt georganiseerd.
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f Koersen Centrale Bank
Z NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSEAM- 3
S TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 13 NOVEMBER 1987EN TOT 3: NADER ORDER: |

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
; CAN DOLLAR 1.325 1.345 1.365- PNDSTÉRUNG 3.075 3.13 3.19 3
Z N€DGLD 92.89 93.61 94.41 S
5 BOUVAA — — — 3: ZUJ FRANCS 127.54 128.26 129.06
ï FR FRANCS 29.70 30.80 31.50 3

DUITS6MARK 104.70 105.42 106.22
SURGLD — 100.07 102.59 3: rrune 1.11 1.41 1.47 §

: AR FLORIN 98.00 100.00 100.20 3: KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 13NOVEM- 3

-\ 8ER1987 EN TOT NADER ORDER.

5 9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.74
Z 13 % 08UGATI€L€NING€NP€R 86/90 104.50 -,: 12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 103.91: 10.5 % 08UGATI€L€NING€NP€fll988 99.87 a,

10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 99.06 3
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- 3

: GEN BEDRAAGT 10.59%. 3
Z DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN 3
3 BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.
Nimriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiruiimiinuimiiir

i «SËVBnt° mDUSTR,BI DE "EnEZUEIP
~É £vj m~ maakt de wisselkoers bekend

van de BDLIVAR, geldig tot
MAANDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque vtl**W*P

’" 4.90 ’.5.10 ’.6.10
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I Ku pena profundo
nos ta anunsia fayesimentu

di nos fiel kolaboradó

Donald Scorrea
Ku su alma lo sosega na pas.

Personal i genrensia di

em
C.Winkel& ZonenN.V
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"! M V heeft voor iedereen die y^^ ;" g% rSonefleofof 612999 *« *' '1H 2..« van lekker eten houdt tt-^ !" " HUè-^ "«"«"*««5-Tei.:6is4Bs . M ik ", U Jfl ■■" ' « t. mi, "* » y-f^^K " a 5 CkflCrl ledere dag gedurende de lunch- « H ■ " «IfM L,
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IMf '^^ .. . i_«a j ■_ «"L >M f--^^ v^L-t HP /res/i mushrooms and mussels, (riedinherb butterE »*» Kom gezellig langs. sauajzebroodjes, zoutjes voor b.j de bor- ö beste||jn^"rreTrBB22^BB333 gil Escargots Bourguignonne . ’.12.00 flU ' . m^id^mmt^mmm^^^^^^m^mm^^^^^^^^^^^^^^m^^m--m^m-m^m-m^mmt^_: ■ **** as^a^Baaß^Mk^ajjajjMMHHMlMMgl BflL*^^ "*^tJ o,,en baked ivine lotsof'garlicandparsley

.^^^-—__^m- m-mm-------------------------------------------------------------wmm-m-Umm \eoei6 dagGEOPENDvanaf 18.00uur.

MISS ANN BOATTRIPS IN~ ~

k /^T^lk I „#^l
AND RENTALS N.V. open voor lunch f^^Wy,y,n « GJïMJP

;j van 12.30t0t 15.00uur,behal- \ > —H ~^^^^^=J—
boattrips naar Klein-Curagao, Banda Abou, ïL^^ ve maandag en zaterdag. \c^^rylNDONESlArt JAT) AT T C C T?Bonaire, Moonlights, enz. . #Tr^^Éralla^^ X,^!^^ m gzsTAUKANT \AKUU O OLNu ook verhuur van vissersboten, zeil- )Jk Wr . M H JL£ixxvv^ v^k^k^j--

boten, zeilplanken vanaf het Spaanse Hlf V ledere avond open vanaf 18.30 uur behalve op L —llrestau ran'tFWater mi "»iiiiiMiiffl maandag. LJ f'— — —'
Inform.: Solange, Tel.: 671579 in de weekeinden Tel.: 79996 -. Reserveringen tel. 616419 en b.g.g. 77260. Cur. Seaquarium gourmetcuisine
Adres: JanSofat232A. Niesje. Penstraat 5-Tel.: sS4ië I
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