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It's
the samewith
tourists: they
come and go
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Nieuws in
vogelvlucht

AMSTERDAM — Een bescheiden
winst werd gisteren op Wall Street
genoteerd. De Dow JonesIndex steeg
met 14,10 punten tot 1.949,11 pun-
ten. In hetVerre Oosten moesten de
beurzen vandaag een deel van hun
winstenvan gisterenprijsgeven om-dater in de VS nog steeds geen over-
eenstemming is bereikt over de ver-
mindering van het begrotings- te-kort. Reagans uitlating dat belas-
ting- verhoging in deze niet de juiste
methode is, haalde de koersen naarbeneden. De Nikkei index in Tokyo
daalde met 271,15 punten tot22.344,28 punten. In Amsterdam
leefde men tussen hoop en vrees. De
hoofdfondsen werden naar beneden
gedrukten de dollarkoers daalde.De
munt noteerderond het middaguur
1>9114 Ned. gulden tegen een slot-
koers van 1,9275 maandag.

*****STOCKHOLM — Bij een botsing
tussen 2 passagiers- treinen zijn
maandaginZwedenzeker lOmensen
°mhet leven gekomen.Er vielen on-geveer 90 gewonden.De 2 treinenre-den, in tegenovergestelde richting,
°P hetzelfdespoor. Verscheidene wa-
gons sloegenover de kop. Na debot-
sing brak brand uit. De reddings-
werkzaamheden werdenbemoeilijkt
door de grotehitte.

*****CHICAGO—In deVSismaandag,
een dag na het ongeluk op het vlieg-
veld in Denver, opnieuw een vlieg-
tuig- ongeluk gebeurd. In de staat
Wisconsin stortte een tweemotorig
Vliegtuig neer met 8 mensen aanboord. Volgens de eerste berichten

jeen overlevenden.
*****INNSBRUCK — De vorige week

afgezette partijleider van Moskou,
".oris Jeltsin, is opgenomen in een
ziekenhuis. Hij wordt behandeld
v°or hartklachten. De hoofdredac-
teur van het SUregerings- blad Iz-
vestija,Laptev, verklaarde datdere-
cente politieke ontwikkelingen
Jeltsin zo hebben aangegrepen dat
bij "naar een ziekenhuis is overge-
bracht om bij te komen".

*****MADRAS— De leidervan de Ta-
mil Tijgers Prabhakaran heeft de
VN- secretaris- generaalPerez de
Cuellar in een brief gevraagd te be-
middelen zodat een staakt- het- vu-
Jen van kracht kan worden op Sri
Lanka. Prabhakaran beschuldigde
in zijnbriefde Indischevredesmachtvan gewelddaden jegens de Tamil-
ourgers.

*****PEKING — China heeft plannen
°P stapel staanvoor de bouw van een
juimteveeren een permanent ruim-
testation. Dat heeft het Chinese mi-
nisterievoor deluchtvaart- industriebekendgemaakt. Volgens Westersee*pertszal het eerste Chineseruim-
teveer opzijnvroegst in 2050kunnen
Worden gelanceerd. Volgens het mi-
nisterie zal de eerste bemande Chi-neseruimtevlucht nog voor het jaar
2000 plaatsvinden.

*****Washington—su-ieiderGor-
batsjov zal volgende maand tijdens
*>jn bezoek aan de VS het Congres
teespreken. President Reagan zal
daarnavoordeSU-televisieverschij-nen, aldus de democratische fractie-
leidervan deSenaatByrd, maandag.
Volgens een Westduitse krant zou
j^orbatsjov tijdens de top willen be-

kendmaken datMoskouzijntroepen-
macht binneneenjaar uitAfghanis-
ten wil terugtrekken zodra hierover

akkoordisbereikt.
*****. AMSTERDAM—Het cao-conflict

'n destukgoed- sectorvan deAmster-
damsehaven heeftvandaagopnieuw
tetverrassings-acties geleid.Vorige
*eek vrijdag en gisteren waren er
°ob al verrassings- acties. Er is nog
?'cht op een mogelijke bemiddeling
ln bet conflict door de burgemeesterv«n Zaanstad.

*****BELGRADO — Joegoslavië heeft
Pet directe ingang zijn munteen-ne id, de dinar, gedevalueerd met
■p6procent. De devaluatievolgt 2

agen na een gedeeltelijke bevrie-mg van de lonen en prijzen, waar-mee deregering de inflatiete lijfwilgaan. Voordat de bevriezing van de
Pr,jzen inging zijn brandstoffen,
"oodzakelijke levensmiddelenen de
ransport- tarieven met tussen de
<jertig enzeventigprocent verhoogd.

Joegoslavië heeft een inflatie van
£*5 procent.De buitenlandse schuld
"«draagt 20 miljard dollar.

*****PEKING — Zhao Ziyang, die on-
i^ögsop het 13epartijcongresvan de
Communistische Party in China als
Secretaris- generaal werd gekozen
jteeftofficieel zijneerste- minis-
terschapneergelegd.Westerse waar-nemers nemen aan datLi Peng (59)
ac nieuwe premierwordt.

*****

OVERPRODUCTIE
Het voornaamste doel van die

reis ishet herstelvan de discipli-
ne bij de olie- productie. De
OPEC produceert op het
ogenblik rond de negentien mil-
joenvaten (van 159 liter)olieper
dag, terwijl de organisatie
zichzelf een maximum heeft ge-
steld van 16,5 miljoen vaten per
dag.

Door die overproductie is de
OPEC- olieprijs van achttien
dollar per vat moeilijk te
handhaven. Volgens Lukman
willen sommige OPEC- landen
vasthoudenaan dieachttien dol-
lar, maar willen andere leden
een verhoging van die prijs, al-
leen al ter compensatie van de
dalingvan de dollarkoers.

VALUTAMANDJE
De afgelopenweekverklaarde

Lukman dat de OPEC ook zal
praten over de mogelijkheid de
olieprijs uit te drukkenineen ge-
middelde van een aantal valu-
ta's om minder afhankelijk te
zijnvan dekoersschommelingen
van de dollar. Saudiarabië, de
grootste producent binnen de or-
ganisatie, is daar in ieder geval
tegen. Deskundigen in de oliein-
dustrie achten het niet
waarschijnlijk dat de OPEC de
dollar als rekeneenheid voor
haar olieprijszal opgeven.

Chileense rechter:
Pinochet's geheime
politie 'beestachtig'

SANTIAGO—EenChileen-
se rechter die aanklachten
over martelpraktijkenin Chi-
li onderzoekt, heeftmaandag
ernstige beschuldigingen
geuit aan het adresvan de ge-
heime politie van president
Augusto Pinochet.

In een vraaggesprek met het
oppositionele sociaal- democra-
tische weekblad Cauce noemt de
70-jarige rechter Rene Villegas
de geheime politie CNI
"monsterlijk" en "pervers". Vol-
gens de rechter zijn de agenten
van de CNI "tot de extreemste
krankzinnigheden instaat".Vil-
legas is sinds augustus her-
haaldelijk met de dood bedreigd
en staat sinds eenweekonderpo-
litiebescherming. In een recent
rapport van de Chileense com-
missie voor de mensenrechten
staat dat er dit jaaral meer dan
300 aanklachten bij de justitie
zijn ingediend in verband met
martelpraktijken door vooral le-
den van degeheimepolitie.

CONTROLE
Lukman lietverder weten dat

zijncomité ookweer de mogelijk-
heid naar voren heeft gebracht
om deolie-productie in de afzon-
derlijke landen door een onaf-
hankelijke instelling te laten
controleren. "We moeten zienof
dat aanvaardbaar isvoor alle le-
den.Tot nu toe heeft niemander
bezwaartegen gemaakt", zover-
klaarde hij.

Inl9BskreeghetNederlandse
accountants- kantoor Klynveld
Kraayenhof voor een jaarde
opdracht om tecontroleren of de
afzonderlijke OPEC- landen zich
aan de voorgeschreven produc-
tie- hoeveelheden hielden. Deze
opdracht zorgde toen voor een
kwart van deomzetgroeivan het
kantoor. Op het ogenblik heeft
het kantoor, nu Peat Marwick
Goerdeler (KPMG) geheten en
degrootste accountants- organi-
satie ter wereld, nog geen con-
tact met de OPEC gehad. "We
wachten de uitkomst van het
OPEC-overlegafenhopen erhet

beste van", verklaarde een
woordvoerder dinsdag.

PRIJSDALINGEN
Het overschot op de wereldo-lie- marktheeftEgypte, dat geen

lidvan deOPEC is maarhet olie-
beleid van het kartel wel aan-
hangt, er toe doen besluiten om
voor detweede helft van novem-
ber zijn olieprijzen te verlagen

met een dollarpervat. De tochal
vrijzwakke oliemarktreageerde
daarop met prijsdalingen. Olie
uit hetNoordzeeveld Brent daal-
de op devrije marktmet tiendol-
larcent in prijs tot 17,85 dollar
per vat. In de VS ging er van de
prijsvanWest Texas Intermeda-
te 28 dollarcentaf. Voor een vat
moet nu 18,65 dollarworden be-
taald.

Brein achter verscheping van drie ton

'Henry Ford' van handel
in cocaïne staat terecht

JACKSONVILLE — In de
Amerikaanse stad Jackson-
ville (Florida) ismaandag het
procesgeopend tegen eenCo-
lombiaan, dieverdacht wordt
van grootschalige smokkel
vanverdovende middelen. De
openbare aanklager noemde
de38-jarige CarlosLehderRi-
vas op de eerste dag van het
proces de "Henry Ford" van
de verboden handel in
cocaïne.

Tijdens deeerste zittingsdag is
Lehder ervan beschuldigd steek-
penningen te hebben betaald
aan depremiervan deBahama's
en aan andere Caribische functi-
onarissen, om zijn transacties
doorgang te kunnen laten vin-
den.De Colombiaanwordtervan
verdacht hetbrein te zijn achter
deillegaleverschepingvan meer
dan 3 ton cocaïne, in 1979en in
1980. De verdachte, die heeft
verklaard onschuldig te zijn,
staat maximaal levenslange ge-
vangenisstraf te wachten.

Volgens de openbare aankla-

ger zatLehder tot over zijn oren
in de smokkelvan drugs.De man
zou zelfs zijn eigen moeder een
met cocaïne volgeladen koffer
naar de Amerikaanse stad Los
Angeles hebben laten smokke-
len. Tachtig procent van alle in
de Verenigde Staten illegaal
binnengekomen cocaïne zou
door de verdachte zijn geleverd.
Carlos LehderRivas isin februa-
ri vorig jaardoor Colombia aan
de VS uitgeleverd.

Het proces tegen de onge-
kroonde cocaïne-koning is het
grootste inzijnsoort datooitin de
VS is gevoerd. Behalve van
smokkelvanverdovende midde-
lenwordtLehder ervanbeschul-
digd verantwoordelijk te zijn
voor diverse moorden. Het pro-
ces zal naar verwachting meer
dan drie maanden duren. Advo-
caten van deverdachten hebben
reeds latenweten datzij grote be-
denkingen hebben tegen een
aantal getuigena charge. Dezen
zouden namelijk zelf be-
kendstaan als notoire smokke-
laars vanverdovende middelen.

COMITÉ EIST DISCIPLINE BIJ OLIEPRODUKTIE
Lukman: problemen cruciaal voor overleven van leden

OPEC-vergadering
lang en moeizaam

JAKARTA—Dekomende vergadering van de Organisatie
van Olie Exporterende Landen, OPEC, volgendemaandin We-
nen,zal moeizaamverlopen en lang duren, zo heeft devoorzit-
ter van de OPEC, Rilwanu Lukman, dinsdag in Jakarta ge-
zegd. Erzullenveel problemen ter tafelkomen diecruciaalzijn
voor het"overleven" van deOPEC- leden, aldusLukman. Hij
verwees naar de overproductie van het kartel en de dalende
dollarkoers die een hogere olieprijs zouden rechtvaardigen.
Een andervoorstel isomdeolieprijsnietmeer in dollarsmaar
in een combinatie van valuta's uit te drukken.

Enkeleproblemen hebbeneen
politieke invalshoek en mede
daaromreist een comité van drie
OPEC- ministers onder voorzit-
terschap van Lukman langsalle
dertien landenvan de olie- orga-
nisatietervoorbereidingvan het
overleg in december.

RAPPORT
Wako weigert mededelingen

te doenoverzijnonderzoek. Hij is
wel verrast door het onver-
wachte torpederenvan zijn voor-
stel tot het instellen van een be-
middelaar door New York. In
zijnrapport laat Wakooverigens
de invulling van depersoon van
bemiddelaar in het midden,
maar zijn intentie is duidelijk
schrijft hetNRC: niemandinhet
VN-apparaat kent na twee mis-
sies Suriname beter danhijzelf.
Wako onderzocht in 1984 de de-

cembermoordenop 15prominen-
te Surinamers.

Wako's mondiale commissie-
rapport over standrechtelijke
executies, waarin ook Suriname
wordt genoemd, is pas klaar in
februari volgend jaar.Tijdens
zijn missie ondervroeg de VN-
rapporteur hiervoor een hon-
derdtal getuigen zowel in Suri-
name als in de vluchtelingen-
kampen in St Laurent, in Frans
Guyana.

Vanuit Paramaribo reageert
minister Henk Heidweiler van
Buitenlandse Zaken voor-
zichtig, zo meldthetNßC. "Ikwil
niet geciteerd worden als ie-
manddieervoor isWakote laten
bemiddelen tussen de rebellen
en deregering Bouterse". Maar
volgens Heidweiler zal hetregi-
me-Bouterseeen VN-poging tot
bemiddeling niet direct afwij-
zen. Doelend op de groep-
Brunswijk zegthij."lkzelfbener
niet tegen datWako contact
zoekt met dieterroristen- groep,
opdat ze eindelijkophouden met
acties". Heidweiler vindt Wako
"een heleobjectieve man". Heid-
weiler acht het voorstel tot een
staakt- het- vuren "veel te bela-
den".:"Bijeen staakt-het- vuren
denkik aan NicaraguaofEl Sal-
vador met grote bendesrebellen.
Dat is hier niet het geval. Het is
een kleine groep bandieten die
geheel incidenteel opereert".

In Genève bestaat niettemin
het vermoedendatbeide partijen
het tweedebezoekvan Wako niet
al te serieus hebben genomen.

WILLEMSTAD-Een over-
zicht van deuitbreiding van het
Princess Beach Hotel met 65 ka-
mers en een nieuwe, uiterst lux-
ueuze bar. Rond de bar worden
tal van fonteinen geplaatst,
waardoorde tropische sfeerextra
wordt geaccentueerd. Met deze
uitbreiding is een bedrag van vijf
miljoen gulden gemoeid.

Architect is Jacques Smeul-
dersvan hetAntilliaansAdvies-
en Ontwikkelingsbureau, AOB.
De uitvoerder isABC Constructi-
on andEngineering CoN.V. van
Theo van Bergen.

Met debouw isin maartvan dit
jaarbegonnen. Op15decemberis
het feest, dan gaan devleugel en
de bar open.

Volgende week start de bouw
van devolgendefase: nog eens65
kamers erbij.HetPrincess Beach
Hotel telt dan volgend jaar268
kamers. Het hotel is eigendom
van deCuraqaoHolding Compa-
ny. Het wordt geëxploiteerd door
de Curasao Hotel Management
Company, een particuliere on-
derneming, waarvan drs Martin
Vlietmanpresident-directeur is.
Frank Maynard is general ma-
nager.

Dit jaarwordt er ook nog eens
250.000 dollargeïnvesteerd in
'landscaping', waarbij ook hetbestaande zwembad wordt be-
trokken: "Dan wordthetPrincess
Beach Hotel echt een paradijs",
alduseen enthousiasteMaynard'.
Het is ook de bedoeling om hetstranduitte breiden tothetzeezij-
de-frontvan de nieuwe vleugel.

Geen spoor van dader

Brute roofoverval:
buit 37 duizend florin

SANTA CRUZ -Ter
hoogte van het kantoor
van de ArubaBank te San-
ta Cruz werd gistermiddag
een brutaleroofoverval ge-
pleegd. De eigenaar van
het Esso Santa Cruz- stati-
on, diedeopbrengstvan de
laatste dagen op de bank
wilde deponeren, werd
neergeslagen en van ruim
zevenendertigduizend flo-
rin beroofd.

De dader, die gekleed was
in een overall en een kous
over hethoofd getrokkenhad,
wist via het steegjeachter de
bank in de mondi te ontko-
men. Enige jongeren zetten
de achtervolgingin, maar dat

leverde geen spoor van de da-
der op.

De bewaker in de bank, die
deovervalzag gebeuren,ren-
deooknaarbuiten doch de da-
der was verdwenen. De zoon
van de eigenaar van het Es-
sostation, die kort tevoren
zijn vader met de auto bij de
bank had afgezet, reed met
zijnauto een rondje in de om-
gevingvan de Sporthal, maar
ookhij vondgeen spoorvan de
dader.

De recherche is methet on-
derzoek bezig, maar vanmor-
gen om halfnegen had dere-
cherche de dader nog niet te
pakken.

"Plat op zijn gezichtgevallen"
Missie VN-bemiddelaar
Wako in Suriname mislukt

GENEVE — Een poging
van VN- rapporteur Amos
Wakotebemiddelen in hetSu-
rinaamse conflict heeft
schipbreuk geleden. Bron-
nen in het Newyorkse hoofd-
kwartier van devolkeren- or-
ganisatie en bij het VN-
centrum voor derechten van
demensin Genèvebevestigen
dat de Kenyaanse juristbij
het initiatief Suriname na-
mens de secretaris- generaal
zijn "goede diensten" aan te
bieden als bemiddelaar "plat
op zijn gezicht gevallen" is,
meldt het NRC- Handelsblad.

Oorzaak is eengebrek aan be-
langstelling van zowel de rege-
ring Bouterse, het Jungle Com-
mando alsvan secretaris- gene-
raal Perez deCuellar zelf, die de
handen vol heeft aan hetconflict
Iran- Iraq.

Wako was van plan om nog
vóór de verkiezingen van 25 no-
vember een door hem gesugge-
reerd staakt- het- vuren te be-
nutten om beide partijen nader
tot elkaartebrengen. Inzijn ver-
trouwelijke interim-rapport aan
Perez de Cuellar noemt Wako
aanbevelingen voor VN- be-
moeienis dieverder gaan dan al-
leen rapportage. Dit valt op te
maken uit gesprekkenmet door-
gaans goedingelichte zegslieden
binnen enbuiten deVN-bureau-
cratie.Hij doetonder andere sug-
gesties voor de verbetering van
de situatievan derechtenvan de
mens. Wako toont zich in zijn
rapport vooral bezorgd over de

districten die door het Jungle
Commando van Ronnie
Brunswijk worden bedreigd.

Maarvorigeweek lietdePeru-
aan De Soto, onder- secretaris-
generaal voor politieke zaken,
afdeling Latijns Amerika aan
het Geneefse centrum voor de
rechten van de mens weten geen
heil te zien in Wako's geheime
plan. Bemiddeling in een gewa-
pend conflict behoort niet tot de
taal van een VN-rapporteur.

Un bon beter di
BRANDY
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MENSEN

Op het kantoor van de (Lands-
)Ontvanger nam het personeel
afscheid van twee bekende ge-
zichten: ontvanger LD. PRO-
VENCE en adjunct- commies
FLAVIA TROMP. Zij gaan bei-
denvan een welverdiend pensi-
oen genieten. Provence was 31
jaarin dienstvan deoverheid en
Tromp 30 jaar.

Een Londense touroperator
heeft de Oostduitse autoriteiten
gevraagd het 17de eeuwse kas-
teelCOLDITZ te mogenpachten
om er een luxueus hotel van te
maken. Het kasteel ontleentzijn
faam aan het feit dat er in de
Tweede Wereldoorlog geallieer-
de krijgsgevangenen waren on-
dergebracht die herhaaldelijk
hadden geprobeerdte vluchten.
GunterThamm, dieis geborenin
Liepzig en wiensLondense reis-
bureau gespecialiseerd is in va-
kanties in Duitsland, heeft nog
geen bericht ontvangen van de
Oostduitse overheid. Maar vol-
gens deLondense krant Daily
Telegraph zijn de Oostduitsers
bereid zon 80 miljoen dollar in
het Thamms project te steken.
Het kasteel is nu een zwaar be-
waakt tehuis voor geestes-
zieken.

Inwoners van de Zuidindiase
stad Madras schrokken zich on-
langs rot. Uit hetriool kwamen
geenonfrisse geurennaar boven
zetten maar een heusekrokodil.
Mensen probeerden het beest
met stenen te doden, maardaar-
opwachttehetdierniet: deKRO-
KODIL trok zich haastig terug
in hetriool. Daarmee was echter

het probleem nog niet opgelost.
Tenslotte arriveerden enkele
WSdewerkers van een dieren-
tuin die de bek van de krokodil
met jute zakken volpropten.
Daarna kon hij gevangen wor-
den en naar de dierentuin ge-
bracht. Aangenomen wordt dat
het dier vanuit een kanaal in de
riolering terecht is gekomen.

Vorige weekherdachtDIEGOA.
LAMBERTO het feit dat hij 35
jaargeleden in diensttrad bij de
KAE. Lamberto werkt hier als
technisch onderhoudsmonteur.
Op de foto de jubilaristemidden
van echtgenote en dochter, sa-
men met de directie, chefs en
andere personeelsleden na de
bijeenkomst waarop het jubi-
leum gevierd werd.

Het lijktwel of de huisvrouwen-
en mannen in Nederland niet
kunnen KOKEN. Anders valt
hetsuccesvan hetBlueBandBa-
siskookboek toch niet te verkla-
ren. Hetboek verscheen driejaar
geleden voor het eerst en
sindsdienzijner een miljoen ex-
emplaren van verkocht. Het Ba-
siskookboek is vooral bedoeld
voor beginners, die nog nooiteen
aardappel of een stukje vlees
hebben gebraden. Alle grondbe-
ginselen van het koken worden
behandeld, metduidelijke uitleg
via foto's. Men kan bij wijzevan
spreken zien hoe bruin de jus
moet worden. Het succes is deste
opmerkelijker omdat hetboekje
niet gewoon in de boekhandel
verkrijgbaar is. Men moet ze-

geitjes van margarine- verpak-
kingen sparen, of een bestelling
opsturen. De nood is blijkbaar
hoog.

De Amerikaanse popster TE-
RENCE TRENT D'ARBY heeft
zijn concert dathij in Wenen zou
geven als onderdeel van zijnEu-
ropese toerneegeschrapt. Hij wil
niet optreden in een land waar
Kurt Waldheimpresident is. "Ik
kan voor mijngeweten niettoes-
taan dater geld wordt verdiend
aan mijvoor deregerings- schat-
kist van een land dat tegen beter
weten in een nazi- collaborateur
tot staatshoofd kiest", aldus
Trent D'Arby. De Oostenrijkse
organisatorvan hetconcert wees
erop dat het merendeel van zijn
publiek nietoud genoeg is om te
stemmen en dus geen schuld
heeft aan de verkiezing van
Waldheim. Het Amerikaanse
popidool vroeg zijn Oostenrijkse
fans om vergeving voor zijn be-
sluit. De 3000 kaarten voor het
concert waren uitverkocht.

*****
Christopher Peach, de schooljon-
gen van wie bekend werd dathij
Londense effecten- makelaars
heeftopgezadeldmet een verlies
van 20.000 pond sterling, heeft
een baan aangeboden gekregen
van een EFFECTENBEDRIJF.
Croxley Securities uit Manches-
ter deelde gisteren mee dat
Christopher in de zomervakan-
tie terecht kon bij een verwante
firma in de Londense City. Te-
vens biedt hetbedrijfzijn ouders
een goedkope tweede hypotheek
aan, zodat zij hun huis niet be-
hoeven teverkopen om de schul-
den van hun zoon af te betalen.
Christopher Peach (15) heeft
voor een bedrag van ongeveer
100.000pond geleenden belegd.
Als gevolg van de beurscrisis
verloor hij hierbij 20.000 pond.
De gedupeerde effecten- make-
laars, die hebben gedreigd de
verliezen op de ouders te verha-
len, dachten steeds met een fi-
nanciële «whizz kid» van negen-
tien te maken te hebben. Zij wa-
ren overtuigd van de krediet-
waardigheid van hun cliëntna-
datzij zich bij debeurs- instantie
ervan hadden vergewist dat hij
geen schuldenhad.

Depostzegelverzamelaar uitPu-
erto Rico, ANGEL RUIZ
(rechts), wononlangsmetzijn in-
zending «Aruba en sus Epocas
Filatelicas» de tweede prijs in
een op zijn eiland gehouden In-
ternationaal Postzegel Festival.
Demedaille diehijalsprijskreeg
overhandigde Ruiz, die momen-
teel op Aruba vertoeft, aan
Franklin Croes van de Filatelis-
tische Dienst van Aruba. De in-
zending vanRuiz aan de postze-
gel- tentoonstelling bestond uit
Arubaanse postzegels van voor
en na deStatus Aparte.

*** * *Een 37- jarigeWestduitser, die
enrom veel geld heeft verloren
bij derecente BEURSKRACH,
heeft de hand aan zichzelf gesla-
gen. Volgens de vrouw van de
Westduitser, een particuliere
belegger die een halfjaar gele-
denvanDüsseldorfnaarCalifor-
nië verhuisde, was haar man
wanhopig geworden door het
verlies van grote sommen gelds
als gevolgvan de instortingvan
debeurs van Wall Street.

**# * *De Hertog van Edinburgh heeft
inLausanne deGoudenMedaille
1987 van het Wereldnatuur-
fonds uitgereikt aan de Ameri-
kaanse hoogleraar PAUL
EHRLICH voor diens bijdragen
aan debeschermingvan het mi-
lieu. Ehrlich, dieaan de univer-
siteit van Stanford demografie
doceert, iseen controversiële au-
teur van tientallen boeken en
honderden wetenschappeljke
geschriftenwaarin hij argumen-
teert datverzet tegen geboorten-
beperking het begunstigen van
hogere sterftecijfers betekent.
"De vijfmiljardvan ons dienu op
de aarde zijn consumeren ruw-
weg 40 procent van devoedsel-
bronnen van alle dieren. Stel je
voor wathet zoubetekenenals de
bevolking zich zou verdubbe-
len", aldus Ehrlich.

*****"Het is verheugend dat VAN
GOGH zich zozeer in de liefde
van degeldwereldkanbaden.En
ik voel mij nu zeer vermogend
met zoveel werken van Van
Gogh in mijn museum. Maar de
ontwikkeling dienu aan de gang
is heeft meer schaduw- dan goe-
de kanten. Deze is ronduit on-
rustbarend". Dat is dereactie
van directeurR. De Leeuw van

hetRijksmuseum Vincent van
Gogh in Amsterdam op de re-
cordprijs die het schilderij «De
Irissen» van VanGogh opdevei-
ling in New York heeft opge-
bracht. Op deze manier blijft er
nog maar weinig speelruimte
over voorzowel aankopen als het
organiseren van tentoonstellin-
gen. Wat aankopen betreft ko-
men musea als hetVincent van
Gogh museum er allang niet
meer aan tepas. Maarookhetor-
ganiserenvan tentoonstellingen
wordtsteedsmoeilijkeromdatde
verzekerings- bedragen dievoor
bruiklenen betaald moeten wor-
denin gelijkemate stijgen als de
veiling- prijzen.

*****Een goudenjubileumregistreer-
de een 77- jarigeman uit Veen-
endal. Hij reed een halve eeuw
zonderRIJBEWIJS. Hij liep on-
langsvoor de eerste keer in zijn
levenin een verkeersfuik, zodat
eindelijk aan het lichtkwam dat
hij niet in het bezit was van een
geldig rijbewijs. Zijn auto bleek
bovendien nietverzekerd te zijn.
Tegen de man is proces- verbaal
opgemaakt, aldus depolitie in
Veenendaal.

Torn Poes en de Partenspeler doorMarten Toonder

1522 — Onbewust van alles wat zich om hem heen afspeelde,
tilde heerBommel zijn glasvergiftigdemelkopomditin enkele
forse slokken te ledigen. Inmiddels bracht Partenspeler zijn
schiettuig in deaanslag en haalde de trekker over

Maarop ditmoment suisdedesteen die TornPoes geworpen
had door deruit en bonkte temiddenvan een regen glasscher-
ven op de grond.

Heer Olie liet, hevig geschrokken, zijn drank vallen en de
schurkachtige zaakwaarnemer verloor met een gil zijn re-
volver.

"Help!"riep heerBommel,terwijlhijverwilderdnaarP. Par-
tenspeler staarde. Deze echter, nietvlug verlegen, schoof met

ecu voet zijn schietwapen uit het gezichtèn trok een veront-
waardigd gezicht.

"Deschurk!"riep hy uit."Bijnachtenontijzweefthij doorde
tuin om u,mijn weldoener, meteen steen te bezeren. Maar heb
geen angst! Ik zal u met mijn leven verdedigen!"

Deze opmerking trof heer Bommel zozeer, dat hij naliet te
vragen wat het vlugge ventje in zijn slaapvertrek deed. In
plaats daarvan boog hij zich moedig uithet venster en blikte
naarbuiten omdedadervan deaanslagtezoeken.Dat was niet
moeilijk. Op het grasveld stond commissaris Bulle Bas, die
Torn Poesin een stevigegreep gevathield.

"Geen nood!"riep depolitiechef. "Alles in orde, heer Bom-
mel, ik heb dedader op heterdaad betrapt!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur The Untouchables (’.5,-
PP)-

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00 MTVMusical; 18.00Obra di man

kv Loupe; 18.30 Contact Magazine;
18.45 Informe deportivo kv Hector Ro-
sario; 19.00Kushinadioroku Saida Her-
nandez; 19.15Showbiz; 19.30Sledge
Hammer;20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Enkuentro ku Paul deWindt; 21.30Re-
vista Deportivo ku Gonzalo Cuales;
22.00 Wega di Number; 22.10 Crime
story; 23.00Sluiting.

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

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL: elkewoensdagvan 14.00-16.00
uur is ervrij spreekuur.

KINDERCIRCUS: 16.00 uur optredenvan
«SirkoPikina» - Centra Pro Arte.

CURACACT
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

*. " * *
WIT GELE.KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledag gesloten; na 17.00uur kuntu
de zustervan de wacht bellen: zuster Van
Velthoven,tel.: 76728, pageboy027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopendvan
maandagt/mvrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeftzusterJoe,tel.: 87750,page-
boy 027-345.

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

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

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/mvrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallenna kantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Goede Hoop, Jan Noorduyn-
weg, tel.: 82857.
Punda: Cerrito, Winkelcentrum Promena-
de,tel.: 76155.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

TENTOONSTELLING
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): openingstijden: dinsdagt/m vrijdag
van09.00-12.00/14.30-17.30;zaterdagvan
09.00-12.00 uur.
t/m 22november expositieolieverf- schil-
derijen enwerken ingemengdetechniek van
JoséMaria Capricome.

KOUSA KOMUN: 20.00 uur lezing over het
politieksysteemendepolitiekecultuur inhet
Caribisch gebied (spreker: mw. Sedoc-
Dahlberg) -aula UNA.

STUDIO Dl BAILE KORSOU: 20.00 uur
workshop 0.1.v. Sandra Leonora (onder-
werp: «KikotabaileAfro-Karibense?») "Ca-
racasbaaiweg 22D.

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

»**»*

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

Amigoe
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvel z/n of P.0.8. 577
Cut.ijaoN.A.
Giro 440.000
Bankrek.nr.: 11-07-313
Algemene Bank-nv
Bankrek.nr: 874.825.10
Maduro & Curiels Bank nv
CURAQAO
Centrale (alle afdelingen)
672000
Directie:
I.M.Ph. de Maayer-Hollander.
Antillean News Holding NV
Hoofdredactie:
Ard Horvers(hoofdredacteur)
Laureen Schenk (adj.)
Overige ledenRedactie:
Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,
Monique van Meerwijk, Nancy van der Wal,
Sheila Rhodes (secretaresse), Chris van
Grol (sportmedewerker), Solange Isselt (op-
maak) en Ken Wong (fotograaf).

ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
Viola Bernardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
Maandag t/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10 00uur.

Alle advertenties voor de' komende dag
moeten 1 dagvan tevorenvóór vieruur bin-
nen zijn of op dezelfde dagvóór tien uur.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 07.30-
-16.00 uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en don-
derdag vóór twaalf uur binnen zijn, kunnen
de dag daarop(dus dinsdagen vrijdag) ver-
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraatno.
Tel.: 24333 (drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Jos van der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Anna Tromp- Van
der Schoot, Djisbie Franken(fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan der Schooten
Etleen Landsmark.

BONAIRE
Correspondent:
HubertLinkels, Kaya Gobernador N. Debrot
154. tel.: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118, tel.: 873859
(Franse kant).

Abonnement en advertenties:
The Chronicle, Grounddove Road, Pointe
Blanche, tel.: 23919.
Losse nummers: Papergarden, Food
Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
(opposite Holland House), Great Bay Hotel,
Little Bay Hotel, Mullet Bay Hotel, Papertrip
Julianaluchthaven en Boekhandel Van
Dorp/Eddine.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell, tel.: 2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspondente:
mevrouw Peggy van de Horde, White-
wallweg1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B. JosdeRoo en Victor Hafkamp:Radio Ne-
derland Wereldomroep (tel.: 035-16151
toestel 319).

UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf).

Persagentschappen:AUP en AP.
Samenwerkingsovereenkomst met The Mi-
ami Herald, De Haagsche Courant, De Bra-
bantsePers.

DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao: Districo NV, tel.: 70503, 70504 en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden viaGiro rek. nr.: 208.000, Ma-
duro'sBankrek. nr.: 286.330.08enABNrek.
nr.: 11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso):mv.A.
Wong-Loi-Sing, Noord Saliria.

Losse nummers 50cent:
Abonnementsprijs op alle eilanden van de
Nederlandse Antillen veertien gulden per
maand.

Buiten Antillen (Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeepost); jaarlijks'vooruit te betalen.
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BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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TEVREDEN
Reintje Martina is twee jaar ge-
deputeerde geweest. Daarvoor
was hij werkzaam bij de Inspec-
tie voor Geneesmiddelen. Die
functie is voor hem opengehou-
den. Toch lijktMartinanietveel
zintehebben detoeristen-sector
te verlaten, zo bleek uit zijnver-
klaringen. "Ik moetdaarnogeen
beslissing over nemen", aldus
Martina die de berichten dat hij
hoofd van het Toeristenbureau
gaatworden, eenvacante plaats,
ontkende. "Dat hebik ook uit de
media vernomen", zo liethij
weten.

Terugblikkend opzijn periode
als gedeputeerde, is Martina
tochwel tevredenen trotsop het-
geen hijbereiktheeft. Hij erkent
fouten te hebben gemaakt, maar
is van meningdat hij toch ook
zeer goede stappen heeft geno-
men, die in de nabije toekomst
vruchten zullen afwerpen. Zo
heeftMartinazichaltijdvolledig
ingezet om ook gedurende het
laagseizoen meertoeristen naar
Curasao te halen. "Dat zal vol-
gend jaaralblijken", aldusMar-
tina.Dat erzoveelkritiek opzijn
beleid is geweest, lijkt de gede-
puteerde wel dwars tezjtten: "Er
is naareen zondebokgezocht, dat
benik geworden", aldusMartina
tegenover deAmigoe.

IPRA-voorzitterPaulKoop:

'Public Relations van
overheden kan beter'
v^LLEMSTAD—Momenteel«blijft Paul Koop, voorzitter
jan de International Public Re-pons Association, IPRA, op
vo a^°' K°°P> die deze functie
kuL duur van één Jaar be"
een t; vanmiddag tijdens
het __!ni-seminar een lezing in

Beach hotel.
Mltr ns z^n voorzitterschap\JK9°P zoveel mogelijk landenRoeken om de banden tussen
B(P,r--genootschappen te ver-
tea <£n- 2° heeft hiJ d Austra-p^> Afrika enAziëbezocht.Euro-
"Unn? 'tussendoor meege-
don j'en numaa^t mJ een reis
VoW An»erika's. Curasao
g .Xt na een bezoek aanLos An-
v»Be_' waar ook een seminar
Qd gehouden: "De Neder-
liiu Antillen kon ik onmoge-

öon? reist hij naar deyj^caanse Republiek: "Daar
hiJfeWeéénlid".Zondag keert
bgV^^g op ons eiland. Maandag

oekt hij Bonaire -een dagje
n nsdai vüegt n*J naar

is voor deeerstemaal op
gen ?ao: "^kan dus weini6zeg-
e_L°Ver dit eiland, maar mijn
fend mdruk: het is hier schitte-
hekT. Wat ik ondertussen wel
tj 0n"egrepen, is datpublic rela-
Wft er n°g niet Qet niveau
\Cn «Is in Europa of als in de
*oüd nigde Staten.De overheden
*en vee* meer gebruik moe-
etL.^aken van p.r. Dat dient18ael gedaante worden".

PROGRAMMA
De D?RA-president heeft een

druk programma afgewerkt op
Curasao. Hij is op bezoek ge-
weest bij de gezaghebber en bij
gedeputeerdeRaymond Bentoe-
ra en hij heeft tal van gesprek-
ken gevoerd met plaatselijke
p.r.-functionarissen, zoals Dis-
rael Orphelin vanCurinta N.V.,
Shon Garcia van Holding Com-
panyCurasao N.V.,Roberto Su-
riël van de eilandelijke p.r.-
afdeling,Johnny van lerland en
met ex-IPRA-voorzitter Arturo
Jesurun. Ook heeft hij gespro-
kenmetLeslieRoosbergvanKo-
delaN.V. en met Jules Tunk.

Gistermiddag had Koop een
onderhoud met pers-
vertegenwoordigers in derecep-
tie-hal van deAmstelBrouwerij,
waar hij werd ontvangen door
Haim da Costa Gomez, Pim
Fangman en Bobo Nieuw.

Het seminar van vanmiddag
inhetPrincessBeach hotel heeft
de volgende sprekers: gedepu-
teerde Bentoera, Arthur Reef,
die jarenlangdepublic relations
voor verscheidene overheden
heeft behartigd, Arturo Jesu-
run, die ingaat op de Caribische
aspecten van p.r. en ir Herman
George, directeurvan FKP.

■■JPRA-voorzitterPaulKoop en-«e/e Curagaose p.r.-functionarissen opbezoek bij ge-
zaghebberRonald Casseres...MISVERSTANDEN

sta OoP over zijn vak: "Er be-
°»er ta^ van misverstanden"^n relations. Wy staan
U^ ofQieer tussen het manage-
W eQ de journalistiekin.Met

6
-*

Journalistiek kan veel
Vel- hebben van goede p.r.-
H) e j;loöarissen. Diekunnen im-
iJoq j veel nieuws-items
°°k^Ü*2en" nan^ersomkan er
W7?wisselwerkingontstaan,
v°orK P'l"-"111811 i8 °°kadviseurv. hetmanagement".
isjCr_leinternationalp.r.-wereld
ta ?°Pbepaaldgeenonbekende.
Vr 8 burende eenentwintig
ttaPr--adviseur geweestby de

! Hcjoriandse Omroep Stichting,
1985maakte hij ge-

ke] fft
Van het zogenoemde arti-

'W"> dat 'vervroegde uittre-edJJ?ogelijk0gelijk maakt. Koop was
Ij:?/Jaar.'WaL*8 Qu seni<)r counselor van

Q/Marsteller, een van de

grootste -zo niet het grootste-
p.r.-bureaus terwereld met 1800
manpersoneel. Koop is ookvoor-
zitter geweest van de Neder-
landse Verenigingvan Public
Relations, NVPR. In 1985 was
hij voorzitter van het tiende we-
reldcongres van de IPRA, datin
Nederlandwerd gehouden.

HERMAN GEORGE
De MAN zou een lijst hebben

gemaakt met mogelijke kandi-
datenvoor deportefeuille toeris-
me. Bovenaan die lijst prijkte de
naamvan HermanGeorge diete-
genover de Amigoe niet veel
meer wilde loslaten dan een be-
vestiging dathijbenaderd isdoor
de MAN en dat vrijdag een be-
stuursvergadering plaats vindt
waarin een beslissing wordt ge-
nomen. Uit MAN-kringen ver-
nam deAmigoe evenwel datGe-
orgebereid lijkt tezijndefunctie
te aanvaarden, zij het voor
slechtseen periode vanongeveer
twee jaar. George zou een week
bedenktijd hebben gevraagdom-

dathij bij FKP zijnvertrek moet
regelen.

Voor Herman George is onder
andere gekozen omdat hij al
achter de schermen werkzaam is
in de toeristen- sector. Zo is hij
voorzittervan de stuurgroeptoe-
risme, dieoverigens al geruime
tijd in 'winterslaap' is. Daar-
naast is George vice- voorzitter
van de commissie Masterplan
diehettoeristischebeleidvoor de
komende paar jaarmoet uitstip-
pelen. Herman George is ook
commissaris van de Holding

Company Curacao.Hijkwam als
zodanigrecentelijk nog in het
nieuwsomdathijwerd aangewe-
zen als 'bemiddelaar' voor de
vakbondHorecaften tijdevan de
verkoop van het Caribbean Ho-
tel. Hetvoordeel van deze kandi-
daat is dan ook dathij niet inge-
werkt hoeftteworden maar vrij-
wel meteen dedraadkan oppak-
ken. In tegenstelling tot de hui-
dige gedeputeerde, staat Her-
man George bovendien bekend
als een besluitvaardige man.
Overigens vernam de Amigoe
dathetbesluit van Georgegeba-
seerdzou zijn op het dienen van
het'algemeen belang".Depositie
van gedeputeerde zou voor hem
namelijkgeen vooruitgangbete-
kenen.

WILLLEMSTAD —Door de
politie werd op de Schottegat-
weg-West controle uitgeoefend
opovertreding van demaximum
snelheid. Negenentwintig men-
sen gingen tijdens deze controle
op debon. Op de Schottegatweg-
Zuid werd controle uitgeoefend
op hetnegeren van hetrode ver-
keerslicht.Tijdens deze controle
reden 28 chauffeurs door het ro-
delichten mochtenvan depolitie
een bekeuring in ontvangst
nemen.

HERMANGEORGE
...besluitvaardig...

SIDON —Bij gevechten in Sidon
tussen Palestijnse guerrilla's en le-
denvan de sunnitischePLA organi-
satiezijn5 dodenen 49 gewondenge-
vallen.Veelgewondenzijnerernstig
aan toe. Een staakt- het- vuren
maaktemaandageen eind aan de ge-vechten, aldus de politie.

Ingezonden

Aalmoes
HOEWEL DE opbrengst van

de in oktober gehoudenjaarlijk-
se collectie vanruim 32.000 gul-
den de Dierenbescherming in-
tens dankbaar stemt, blijkens
het krante-artikel van 14 no-vember jl, stemt het mij intens
droevigdatwaar er jaarlijkswel
meer dan60 miljoen gulden aan
legale loterijen wordt uitgege-
ven de Dierenbescherming metzon aalmoes wordt afgescheept.

Mochtbinnenkort dezoveelste
commissiewordengeïnstalleerd
om door middel van grote inves-
teringen het toerisme te be-
vorderen, dan stelik voor om bij
hetbegin tebeginnen eneerst de
meest elementaire fatsoensnor-
men te propageren: te wetenhet
vuil niet langs de weg gooienen
de hondenen katten te laten ste-
riliseren.

Als nu een cynicus opmerkt
datdit dan weleen heelerg dure
campagne zal worden, vrees ik
dathij helemaal gelijk heeft.

W.H. WULLINK
Curagao

REINTJE MARTINA BEZWIJKT ONDER KRITIEK
In december wordt nieuwe gedeputeerde benoemd

George moet toerisme
nieuw leven inblazen

WILLEMSTAD— Gedeputeerde Reintje Martina van Toe-
risme die om "persoonlijke redenen" zijn ontslag heeft inge-
diend, wordtnaar alle waarschijnlijkheidvervangen door di-
recteur Herman George van de Fundashon Kas Popular
(FKP). Martinazal in december aftreden, zo liethij de Amigoe
desgevraagdweten.AanstaandevrijdagmoetHermanGeorge
het bestuur van de politieke partij MAN laten weten ofhij de
positie aanvaardt.Datzou evenwel geenprobleemzijn: dehui-
dige FKP- directeur moet alleen nog regelen hoe hij op korte
termijnbij deFKP wegkan. De keus van de MANisop George
gevallen omdat dezereeds in detoeristen sectoractiefis en dus
geeninwerkingsperiode nodig heeft.Bovendien staat George
bekend als een besluitvaardigpersoon.

Dekritiekophetbeleidvan ge-
deputeerde Reintje Martina is
niet nieuw: de achteruitgang in

hettoerisme wordtvoornamelijk
aan hem verweten. Met name
het feit datMartina geen beslis-
singen zou durvennemen, is on-
derwerp van kritiekgeweest.Na
de verkiezingen begin dit jaar,
dedenal hardnekkige geruchten
deronde, dat de MAN voorne-
mens zou zijn de gedeputeerde
van Toerisme te vervangen. Die
geruchten blijken nu bewaar-
heid. Martina laat weten dat
"persoonlijke redenen" waaro-
ver hij niet verder in detailswil-
de treden, dereden zijnvan zijn
vertrek. De Amigoe vernam
echter uit partij- politieke krin-
gen datde aanhoudendekritiek,
en met name het feit dat dituit
eigen kring kwam, de oorzaak
zou zijn.

REINTJE MARTINA
...tevreden...

Geen 'hotpatatoes' besproken

Coalitiepartijen praten
met sociale partners

WILLEMSTAD— De coali-
tie- partijen MAN, DP en
Frente, hebben gisteren ver-
gaderd met afgevaardigden
van de socialepartners, tewe-
ten het bedrijfsleven en het
vakbonds- wezen. Er zijn
punten van 'algemeen be-
lang' aan deorde geweest. Er
zullen meer van deze bijeen-
komsten worden georgani-
seerd waarbij de regerings-
partijen met de sociale
partners van gedachten wil-
len wisselen.

Alhoewel er vrij geheimzinnig
wordt gedaan over de vergade-
ring van gistermiddag en het debedoeling was dat dit niet zou
uitlekken, vernam de Amigoe
dater geen "hot patatoes" op de
agenda stonden. De regerings-
partijen willen slechts doormid-
del van dergelijke bijeen-
komsten, aftasten wat er in de
gemeenschap leeft: waar debur-
ger zich drukom maakt.

De vergadering gistermiddag
leverde geenconcreteresultaten
op. Dat was ook niet de bedoe-
ling. De komende maand zullendesocialepartners, die daarove-
rigens allemaal 'a titrepersonal'
aantafelzitten, nogmaalsbijeen
komen.

De coalitiepartijen kwamen
gisteren overigens ook in coali-
tie-beraadbijeen met departijen
van de andere eilanden. De ver-
wachting was dat de DP Sint
Maarten daarbij een nieuwe
kandidaat voor de ministerpost
van Verkeeren Vervoer en Jus-
titie, bekend zou maken. Dat is,

tot groteverrassingvan de ande-
re partijen, nog steeds niet ge-
beurd.DP- man Claude Wathey
liet weten, dat binnen twee we-
ken een kandidaat gepresen-
teerdzal worden

Allepartijen
hebben schuld
SSK over
Caribbean
conflict

WILLEMSTAD—De vak-
centrale SSK laat in een
persberichtweten dat alle be-
trokkenpartijen inhetCarib-
bean Hotel- conflict fouten
hebben gemaakt.

Op de eerste plaats noemt
de SSK de nieuweeigenaren
"arrogant" en hebben zij een
gebrek aan respect voor de
werknemers diezy uitbuiten.
Dat is voor de SSK onaan-
vaardbaar.

De overheid heeft echter
ook schuld, aldusdeSSK. "De
overheid doet haarbestom de
toeristen- sector te ontwikke-
len en moet daarom een dui-
delijkepositie innemen en al-
le informatieoveronzewetge-
ving en de geldende normen,
verstrekken." Dat is volgen-
de SSK nietgebeurd: deover-
heid had een veel duidelijker
rol kunnen spelen in hetvoor-
komen van deproblemen.

De Horecaftreft tot slotook
schuld, zo meent deSSK. "In-
vloeden van buiten het ei-
land", zo meent devakcentra-
le,hebbener toe geleid datde
situatie geëscaleerd is. De
Horecaf is aangesloten bij de
internationale organisatie
Clat, die volgens de SSK de
bond 'geinspireerd' heeft om
te gaan staken.De SSKkeurt
het afdatde Horecafzich door
buitenlandse vakbondsmen-
sen laat beinvloeden omdat
die immers met op dehoogte
zijnvan de lokale situatie.

De gebeurtenissen in het
Caribbean Hotel moeten een
'les' zijn voor de hele ge-
meenschap. Indien alle par-
tijenhunfouten erkennen en
daar lering uit trekken, kan
de situatie genormaliseerd
worden, zo meent de vak-
centrale SSK.

Overheid betaalt
eerder salarissen

WILLEMSTAD — De uit-
betaling van salarissen van
ambtenaren en de lonen aan
arbeidersen werksters alsook
de betaling van pensioenen
over de maand december
vindt vóór de Kerstdagen
plaats. Daarom worden op 18
en 30 december de kinsena's
25 en 26 aan de arbeiders en
werksters uitbetaald: op 14
decemberworden depensioe-
nen uitbetaald: op 22 decem-
ber zullen de salarissen aan
de ambtenarenworden uitbe-
taald.

Op 15 januarizal kinsena
no. 1 aan de arbeiders en
werksters worden uitbetaald;
op 14 januari de pensioenen
en op 22januaride salarissen.

Caribbean Hotel 'verboden terrein' voor vakbond

CIG is acties
Horecaf beu
WILLEMSTAD—Het nieu-

we management van het Ca-
ribbean Hotel heeft alle plan-
nen voor hethotel'bevroren.
Deze week wordt de situatie
geëvalueerd, waarna de Ca-
ribbean Investment Group
zal beslissen opwat voor ter-
mijn deinvesteringen gedaan
zullen worden. Het nieuwe
management heeft een enor-
meklap gehadvan deproble-
menmetdevakbond Horecaf.
Reden voor advocaat Erich

Zielinski om bezorgd te zijn:
"Als burger heb ik getracht
het management te overtui-
gen van de goedekanten van
het eiland", aldus Zielinski
dievreest dathetvertrek van
deze investeerders de "psy-
chologische genadeklap" zou
zijn voor Curasao.

Volgens Zielinski staan de
koffers van hetnieuwe manage-
ment nog nietgepaktom te ver-
trekken. Wel betekenen de pro-
blemen met devakbond Horecaf
een enorme klap voor dekopers
van het Caribbean Hotel. Daar-
om wordt momenteel de situatie
bij het hotel geëvalueerd.

Direct na het incident twee
weken geleden, waarbij de vak-
bond Horecafeen wilde staking
uitriep en het zelfs tot een
vechtpartij kwam, zijn de aan-
deelhouders van de Caribbean
Investment Groupnaar Curasaogevlogen om de situatie te be-
spreken. Daarbij is opdracht ge-
geven alle investeringen te be-
vriezentotdateenbeleid is uitge-
stippeld. Volgens Zielinski zit
het de heren dwars dat zij sinds
deovername van het hotel, am-
pertijdhebbengehadinternorde
op zaken te stellen omdat men
constantbezig was deproblemen
met deHorecaf op te lossen. Dat
zijn denieuweeigenarennubeu.

In een briefaan deHorecaf is
als 'ordemaatregel' medege-
deeld dat de bestuursleden van
deze vakbond, hun advocaat en
depersoneelsleden diebij het in-
cident op 5 november betrokken
waren, niet langer het terrein
van het hotel mogen betreden.
Indien datwel gebeurt, lopen zij
hetrisicoer doordepolitieuitge-
zet te worden omdat dan sprake
isvan huisvredebreuk.

Advocaat Zielinski, momen-
teel officiële Woordvoerder van
het CaribbeanHotel, lietzich af-
keurend uitover dehouding van
de Horecaf. "Deze vakbond
houdt vast aan achterhaalde
ideeën en denkt dat alleen met
het conflictmodelproblemen op-
gelost kunnen worden. Boven-
dien is de bond meer bezig methet beschermen van haar eigen

positie dan met het behartigen
van de belangen van haar le-
den", aldusZielinski die als 'ver-
ontruste burger" getracht heeft
de nieuwe eigenaren te overtui-
genvan degoedepunten van Cu-
racao toenzij hetnietmeerzagen
zitten ophet eiland.

Zielinski is optimistisch ge-
stemd dat de Caribbean In-
vestment Group op Curasao en
in het Caribbean Hotel blijft,
maarwaarschuwde dat de groep
veel meerproblemen nietzal ac-
cepteren. Dezeweekzalbesloten
worden, hoeveel geld op korte
ternüjn geïnvesteerdzal worden
en op welke manier dat geld be-
steedzal worden in het hotel.

Dat het hotel 'opfleurt' onder
het nieuwe beleid, is voor Zie-
linski een duidelijke zaak. "Als
jein het hotel gaatkijken, is het
een verschil van dag en nacht.
Het personeel werkt met veel
meer plezier danvoorheen en is
veel gemotiveerder. Het is ook
methetpersoneel waar deCarib-
bean Investment Group proble-
men mee heeft. Alleen de Hore-
caf ligt dwars", aldusZielinski.

Op de redaktie van het dagblad Amigoe op Curacao is
plaats voor een

ERVAREN
ALGEMEEN VERSLAGGEVER -

REDAKTEUR(M/V)

Belangstellenden worden verzocht te solliciteren.

Vereisten: — gedegen beheersing van de Neder-
landse en Papiamentse taal en kennis
van de Engelse en Spaanse taal;— minimaal H.A.V.O. of V.W.0.-opleiding;— brede maatschappelijke interesse;— in team-verband kunnen werken.

Sollicitaties te richten aan:

Direktie van Uitgeverij Amigoe N.V.,
P.0.8. 577, alhier.

Icuracao
!CARACASBAAIWEG 27 - TEL: 615940
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"SMIKKELEN EM SMULLEN IN HET
BELLE TERRACE RESTAURANT"

***************

lOnze
Deense chefs presenteren onder

andere: . -^— Langouste on toast <^7'c- r>-"7— Fleurons stuffed with - w.-Ó^ v rchicken salad orlen- /_o^,tó Jz¥k- M

— Qratinated fillet ofCaribbe-
an fish J__Ëz______^_L'— Marinatedroast beefsirloin £'_Ïa/5üP2p^— Garden fresh vegetables cïaß/ c7v— Hazelbachpotatoes ? hij//— Fruitcake with sweet crè- (^47t / /§
rnefraiche. - J'io P"**,***"**" ~1,,,,,,^^^^ ' II!,

Liye-Music
Nariachis Solis

dfrvila cßcach Votel
Penstraat 130- Willemstad
Reserveringen: tel.: 614377



Belangrijkste literaire onderscheiding
Marokkaanse schrijver wint
Franse Prix Concourt
PARIJS — De in Marokko

geboren schrijver en journa-
list Tahar Ben Jellounis tot
winnaar verklaard van de
Prix Goncourt, de be-
langrijkste literaire onder-
scheidingin Frankryk. De 44-
-jarige auteur krijgt de prijs
voor het werk "La nuit sa-
cree", zo heeft de jurybe-
kendgemaakt. De literaire
onderscheiding Prix Renau-
dot is toegekend aan Rene-
Jean Clot, voor zijn roman
'TEnfantHaJlucine".

Het bekroonde werk van de
Marokkaans-Franse schrijver
Tahar Ben Jelloun schetst het
portret van een vrouw, tegen de
achtergrond van een oosterse
vertelling. De vrouw bevrijdt
zich van de druk dieuitgaat van
zeden enverbodenvan een maat-
schappij. Het is dezevendekeer
dat dePrix Goncourt, diein 1903
voor het eerst is toegekend,
wordt uitgereiktaaneen buiten-
landsauteur uiteen Franstalige

land. De beslissing ten gunste
van Taharben Jellounviel in de
zesde stemronde, met zes stem-
men voor en vier tegen.

Ben Jelloun levert journalis-
tieke bijdragen aan het Franse
dagbladLe Monde. Zijn literaire
Oeuvre is omschreven als
"Flamboyant en Lyrisch". Hij
staat bekend als een maat-
schappelijk geëngageerd schrij-
ver en journalist,diein zijnwerk
opkomt voor "verdrukten en
bannelingen".

Sinds 1971woont Ben Jelloun
in Frankrijk. Regelmatig keert
hij echter terug naar Marokko:
zijn "stoffige" geboortestad Fes,
het "geurende" tanger — dit al-
les beschreven in zijn in 1983
verschenen "I'Ecrivain Public".
Tijdens zijn studie filosofie
schreefhij eenessay over desek-
suele ellende van de emigrant
("La plus haute des solitudes",
1977). Voorts heeft hij "Breed-
voerige en heftige"poëzie opzijn
naam staan, zoals "Insu dv sou-
venir" (1980), waarin Ben Jel-

loun varieert op het thema van
de "wonden", geslagen in het li-
chaam van iemand die aan zijn
grond is ontrukt.

"Het is voor het eerst dateen
Arabier in Frankrijk een zo be-
langrijke onderscheiding
krijgt". Met deze woorden rea-
geerdeTaharBen Jellounop het
berichtvan detoekenningvan de
Prix Goncourt aan zijn persoon.
De auteur meent dat de "glans"
van de prijs zal afstralen op alle
Noordafrikaanse landen. "Mijn
werk verbindt de landen van de
Maghreb (Noord-Afrika) met
Frankrijk, en Frankrijk met de
landen van de Maghreb", aldus
de "ontroerde maar niet bewus-
teloze" auteur. Hij voegde daar-
aan toe momenteel te werken
aan een nieuwe roman.

De 74-jarigeRene-Jean Clot,
winnaar van de Prix Renaudot,
is de schrijver van een breed
maar bij het publiek weinig be-
kend oeuvre. Hij waseen vriend
van wijlen Nobelprijs- winnaar
AlbertCamus. Zijn eerstepoëzie
schreef hij onder de "waakzame
ogen" van Franse dichters als
Supervielle, Michaux en
Paulhan.

Twintig jaarlang —van 1965
tot 1985—weigerde hij een let-
ter oppapier te zetten. In diepe-
riode gaathij volgens zijnvrien-
denalseen "gekweld" mens door
het leven.Zijn "come-back"viert
hijmet "Un amourinterdit", een
aan het fantastische grenzende
vertelling over de blik van een
kat.

In het bekroonde 'TEnfant
Hallucine" schildert Clot in de
ik-vorm het portret van een
"achterlijk kind", dat lijdt onder
de hartverscheurende liefde
voor zijn moeder, een kuise we-
duwe die met een tekenleraar
een harde, vernederende, bijna
sado-masochistische relatie
heeft. Ook in dezepoëtische ver-
telling schept Clot een aan het
fantastische grenzendewereld.

Eerlijke vinder
toch nog beloond

DEN HAAG — Een man
uit Steenbergen die na de
watersnoodramp in 1953
een portefeuille met 3.000
gulden vond, krijgt van de
Nederlandse minister
Korthals Altesvan Justitie
alsnog dit bedrag uitge-
keerd. Dit heeft de Natio-
nale Ombudsman meege-
deeld. De man heeft diver-
se pogingengedaan het ge-
vonden geld te krijgen om-
dat deechte eigenaar zich
nooit heeft gemeld. Ui-
teindelijk deed hij zijn be-
klag bij de Nationale Om-
budsman, die hem in het
gelijk stelde.

De ministervan Justitiere-
ageerde echter niet op het
rapport dat de Ombudsman
eind vorig jaaruitbracht. De
nieuweOmbudsman,mr. drs.
M. Oosting, stelde de zaak dit
jaar tijdens zijn kennisma-
kingmetdeministeropnieuw— met succes — aan de orde.

De eerlijkevinderbracht in
november 1953 een porte-
feuille met een inhoud van

3.000 gulden inbankbiljetten
naar de rijkspolitie en kreeg
daarvoor in ruil een ontvan-
gstbewijs. Na vijftien jaar
wilde hij het geld ophalen,
maar kreeg van de politie te
horen dathijover vijftienjaar
terug moest komen. De ter-
mijnvan dertig jaarwaarbin-
nen de eigenaar het geldkon
opvragen was immers nog
nietverstreken. De man nam
daargoedenotavanen gingin
1983 opnieuw, maar tever-
geefs, naar depolitie om het
geld opte halen.

Minister Korthals Altes
deelde in mei 1984 mee dat
nietmeerwasnategaanwaar
hetgeldwasgebleven.Het be-
dragvan 3.000 gulden wordt
door de Nationale Om-
budsman een "tegemoetko-
ming" genoemd. De minister
wil geenrente betalen omdat
volgens hem niet vaststaat
dat hij een wettelijke ver-
plichting heeft het geld terug
te geven en bovendien de
staat geen rente over het ge-
vondenbedrag heeft genoten.
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Adreswijziging
per ingaande 9 november 1987:
ENNIA BUILDING - NASSAUSTRAAT 85

1everdieping - Oranjestad
Telefoon : 25151
Telex : 5200-SETAR
Telefax : 33593

Our dient PLAYA LINDA DEVELOPMENT COMPANY, the suc-
cessful, all suites (178 upon completion) award winning, five-star
deluxe timesharingresort is seekingapplicants for:

GENERAL MANAGER
As Co-Managing Director of the company, reporting to the Board of

- Directors, responsibilities include the running of day-to-day operati-
ons,operational start-upof its phases II & 111expansion, development
ofkey personnel and operations systems, short and longrange plan-
ningand profit enhancement.
Applicants must have 3-plus years of International General Manage-
ment experience in luxury hotels or timeshare resorts, a strong
background in rooms-division, property operation and maintenance,
food andbeverage and,above all, developingan exclusiveresort envi-
ronment. The ideal candidatewill possess proven leadership abilities,
a clearcommitment to guest satisfaction,positiveemployeerelations
& development, as well as knowledge of budgeting andforecasting. A
hotelschoolorequivalent businessdegreepreferred. English must be
fluent, verbal as well as written.
Excellent compensation, profit sharing and comprehensive benefits
package. Relocation assistance offered where applicable.
For confidential consideration, please submit letter renumeratingstrengths and experience relative to this position, along with salary
and education history, to:

INTERNATIONALBUSINESS SERVICES
DEPT. J.B.Ref. nr.2001
P.O. Box 86 .
Oranjestad, Aruba è| IB_________rr: Jj

f PRESIDENT/CHIEF
OPERATING OFFICERI SERVICE INDUSTRY

Our client, 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 witha proven record ofperformance 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.

Applicantmustsubmit letterrenumerating strengthsand experiencerelative to thisposition, along with detailed resumé including salary and educational history aswell as references.

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

|l =ri| International _
|l 1.8.5.1 Business Services A

vVj*PETFAIJMARUBA N.V.
V°OR ONDERHOUD VAN UW:

** - WOONHUIS " KANTOOR. BEDRIJFSGEBOUW
BEL TEL: 23194

V. PETFAI_MAR_BAN.V. j

■Levsner & de Cuba__
accountants

Voor één onzer relaties zoeken wij
vooronmiddellijke indiensttredingeen
ADMINISTRATIEVE MEDEWERKSTER
Voor deze functie dienen kandidaten
een HAVO- en een typediploma te
bezitten.
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te
richten aan:

P.O. Box 379, O'stad, Aruba.
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I ARUBA DAILY \
[ENTERTAINMENT j
■ |7W?pßfcii^, Gezellig uitgaan, wij zijn
; geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur.

w^^_p1' Gezellige sfeer, goede service.
■ Jk De beste Pizza haalt of U biJ:- t) 7^i_G. Smith Blvd. _ ■■■■■ ___!___ '.w Oranjestad, Aruba. GjO/pCtfe I SE 3E^* -ï De topnightclub >&Sg@B4
■ vanAniba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m.

{
Floating Restaurant

\ (onder nieuwe directie)
ï zeer verzorgde rijsttafel.: Open 11.00-middernacht.
! Happy Hour 6.00-8.00 Ta-i ly Wever.

■ .

©GOLDENTULIP J
ARUBACARIBBEAN *RESORT & CASINO <FANDANOO NIGHTCLUB ;proudlypresente:

THE LADIES OF THE 80's 5
a LAS VEGAS revue with 4 S
leggy female dancers, THE ;
LATIN COWBOYS & the ex- -citing juggler JOHN-JOHN !
dailycurtaintime 10.30p.m. S

except Mondays.
Club openfrom 8:00 p.m. tin2:00a.m. *Cover charge show-time $5 min. 2 drinks JForreservations please call 33555

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

\ Te"-: 22977of 27833. £Aml^_S©K S
: WIJHEBBEN OOKCATERINGSERVICE*
ï Boulevard
■j Theatre

I II
TODAY at_ 8:15 & 9:30 p.m.

■ ..'.« ■

" I' * ' m tilts

a *&<■'** I Atnilhoßsamawgfanß.
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: the "L'-fc-T-i-f: MOVIE ...■ ■■J

" MUSICAL 14 yrs.

Drive - In \

TODAY S
at 8:30 p.m.

ADVENTURE 14yrs. 5
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IN CAS Dl Cultura werd een se-
minargehoudenover hetvoorko-
men van verduisteringmetAme-
rican Express Credit Cards en
Traveller Checks Dit seminar

Zakenvaria

eenkomst werdgeleid door de se-
minar- leiders: de heren Musca-
rello, VictorFerreyros (van Ame-
rican Express) en Rigoberto An-gela van SEL Maduro and Sons
(Aruba) nv.

werd bijgewoond door ongeveer
150 employés van bedrijven op
Aruba, die een overeenkomst
hebben metAmericanExpress en
de agentMaduro& Sons. De bij-



ARUBA
AGENDA

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

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950en 22316.
Pageboy: 027-849.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES.verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdag voor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
l+H:2o.ls+2l.3ouurLaßamba (14jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur Jaws, theRevenge
(14|r.).

BOTICA'S (nachtdienst)Pabao brug: delPueblo, tel.: 22154.
Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord, Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterJ.
Prederiks, Stadionweg 27, tel.: 24482.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
*>kter O.L. Ponsé, via Centra Medico San
Nicolas, tel.: 48833.Kinderarts: dokterCroes, tel.: 27591/24300
(hospitaal).
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
«el.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.:45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

DIVERSENPLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
'ijks geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
u"rinformaties via verkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
*4-00uurperdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-gen 07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-IAALlAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45'18.30-19.30 uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
«=4652/22817): informatiecentrum*°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Kaardenbaaistraat 8 (boven).

BONBINI FESTIVAL: 18.30uur in het Fort
«>utman(optredensvanTipicoKibrahacha,
Kfh'i orgel Melodia diAntano en dansgroepDanzaArubano).
ALLIANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere"laandag van 19.30-20.30uurcursus voorgevorderden envan 20.30-21.30uurFranseWeratuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-
"ersatielessen; woensdagvan 19.00-20.00
"ur cursusvoor beginners -Colegio Aruba-"o. lokaal 61/62.

fJJCHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-n|a): dagelijks van 08.00-12.00/13.00--16.00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat
g? San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/

Pjj °e praktijken in het WitGeleKruis- ge-oouw: dinsdag 10.00-12.00uur te Noord 66,
'ei.: 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,

tel.: 23168;
reisdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruzf*C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
"wte Pampoenastraat 15,Dakota.
r?ntro di Barrio Dakota, Pampoenastraat1». tel.: 23822;donderdag08.00-10.00uur.
~lub Caiquetfo, Paradera 47A, tel.: 24280:o'nsdag 08.00-10.00 uur.
BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-I-WKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
'e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-'^■oo/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-haakte makenviatel.: 23145 of 25111).

BJBLIOTECA NACIONAL (ope-
A^8t«den>ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
At-DELING KRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:"aandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de

en Tijdschriften- afdeling is ook tus-f* 2.00-13.30uur open)."iTLENING AFDELING: maandag,
r??hsdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30--f^ 00uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30--'OO uur; donderdag van 13.30-17.30 uurSrnorqensaesloten).
ArihSA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
EanSi' (Lionsgebouw t/o
agwiub), is dagelijksgeopendvan08.30--,<:-00/i3.00-16.30uur.

TELEARUBA
DINSDAG: 18.00 Nic &Pic; 18.30CNN
international news; 19.30Actualidad;
19.45Pa vn Aruba mas sigur; 20.00Te-
lenoticias; 20.30 The Cosby show:
«Theo's flight»; 21.00 Falcon Crest:
«Dangerous ground»; 22.00Telenove-
la: «Venganza di Mujer»; 22.45 Larry
King show;23.loShowbiztoday(CNN);
23.30 Sluiting.

WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30
TheBeachcombers; 20.00Telenoticias;
20.30 Documentary: «I'll get there
somehow»; 22.00 Telenovela:
«Venganza de Mujer: 22.45 Larry King
show; 23.10 Showbiz today (CNN);
23.30 Sluiting.

***** Goodwill
ambassadors en
eregasten

ORANJESTAD — De rege-
ring heeft de Amerikaanse
echtparen, Raymond en Marjo-
rieAlderenLawrence enKathe-
rine Gallina, benoemd tot
«goodwill ambassadors» van
Aruba. Tevens werd de "ere-
gast"-onderscheidinguitgereikt
aan Jozeph enCarmella Cardel-
lo, John Perriccio en Beverly
Carroll. De onderscheidingen
warenvoor hetfeit, datbovenge-
noemdepersonen alvoor vele ja-
ren (12-24 jaar) ieder jaar weer
hun vakantie op Aruba
doorbrengen.De uitreikingvond
plaats in Holiday Inn Aruba,
waarvan de directie de onder-
scheidenen ook nog met een
«dignitary award» verraste.

Domino-competitie

Old Parr en
Nwiwa Stars
aan kop

ORANJESTAD — In de
competitie van deArubaanse
DominoBond wordt deeerste
plaats bij de heren ingeno-
men door Old Parr en Nwiwa
Stars en bij de dames door
Caiquetio en Sporting.

Old Parr wist met 21-15 te
winnen van Ayó. terwijl Nwiwa
Stars eveneens met 21-15 de
baas bleefover Aruba Stars. Old
Parr en Nwiwa Stars hebben nu
elk vijf gewonnen en één verlo-
ren wedstrijd.

Bij de dames won Caiquetio
met 21-15 van Centro di Barrio
Lago Heights, terwijl Sporting
een 21-17 overwinning behaalde
op Ayó. Koplopers Caiquetio en
Sporting hebben drie gewonnen
en één verloren wedstrijd.

Diploma-herdenking
La Salie College
en Maria College

ORANJESTAD — De ge-
slaagdenvan hetLa Salie Col-
lege en het Maria College uit
het jaar 1967 komen op
woensdag 18 november bij-
een om het feit te herdenken,
dat zij twintig jaar geleden
hun diploma ontvingen.

Om zeven uur's avonds wordt
in de St. Franciscuskerk in
Oranjestadeen mis gecelebreerd
waarinmonseigneurWimWillis
zal voorgaan. Na demisvolgteen
receptie in Club Caribe.

SPORT
DOMINO (overheidsdiensten): 19.00uur
Posterijen vs Economische Zaken - Doua-
neclub.

TELEARUBA
De campagne start op

woensdag 18 november om half
negen op TeleAruba, waarbij
dokter Cyrill Zaandam zal uit-
leggen watAids is, hoe het over-
gebracht wordt en wie besmet
kan raken met hetAids-virus.

De televisie-programma'szul-
len hierna—telkens om halfne-
gen — als volgt wordenvoortge-
zet: donderdag 19 november:
Marcelino de Windt (Dienst Be-
smettelijke Ziektes) over de
Aids- symptomen en wat deze
ziekte met het menselijk li-
chaam doet. Op vrijdag 20 no-
vember: drs. José Fernandez
Perna over Aids- preventie en
hoe het virus niet overgebracht
wordt.

FORUM
De televisie- programma's

worden op woensdag 25 novem-
ber besloten met een forum be-
staande uit de hierboven reeds
genoemde heren Zaandam, De
Windt en Fernandez Perna, die
devragen, die de televisie- kij-
kers telefonisch kunnen stellen,
zullenbeantwoorden.

Ook op deradio's zullen diver-
se informatie- programma's en
spots tebeluisteren zijn. HetPro-
jectoEducacion paAdulto(PEA)
zal twee programma's wijden
aan hetonderwerp «Aids».Dit is
op zaterdag 21 en 28 november
om tienuur 's morgens op hetra-
diostationCanal 90.

De Aids- commissiezal voorts
artikelen over de Aids- ziekte in
de verschillende dagbladen la-
ten publiceren. Vanaf dinsdag
24 novemberkan het publiek de
«Info-line-Aids» bellen. Hier
kan men informatiekrijgen over
alles wat met de ziekte Aids te
maken heeft. Het nummer van
Info-line-Aids is: 48833 (Me-
disch Centrum,San Nicolas). De
Info-line-Aids is alleen op
dinsdagen van drie tot vijfuur te
bereiken.

Om een beter idee te krijgen
van hoe de bevolking over de
Aids- ziekte denkt en wat men
hierover al weet, zal de commis-
sie een enquête houden. Hier-
voor wordt een vragen- formu-

lier gebruikt, dat anonieminge-
vuld wordt: bijhetbeantwoorden
van de vragen hoeft men geen
naam op hetformulier in te vul-
len. De commissie zal nog be-
kend maken waar de ingevulde
formulieren naar toe moeten.

Onderzoek naarkennis over ziekte

Aids informatie
campagne van start

ORANJESTAD—Deinder-
tijd door deminister van Jus-
titie/Volksgezondheid, Watty
Vos, geïnstalleerde Aids-
commissie begint deze week
met een grootscheepse infor-
matie-en motivatie- campag-
ne. Deze iser op gerichtdebe-
volkingermeerbewustvan te
maken wat deze ziekte eigen-
lijk inhoudt, hoe zij overge-
bracht wordt en hoe de be-
smetting met het Aids- virus
voorkomenkan worden.

De commissie maakte giste-
ren bekend dater op Aruba geen
Aids- patiënten zijn. Wel zijn er
acht gevallenbekendvan perso-

nen, die het Aids- virus dragen.
De motivatie/informatie- cam-
pagne bestaat uit programma's
op TeleAruba, opderadio's en in
dekranten, educatieveprogram-
ma's op de scholen en een alge-
mene enquête om de mening
over dekennis van debevolking
over de ziekte Aids te inventa-
riseren.

ORANJESTAD -De infor-matie/motivatie- campagne van
deAids- commissie werd giste-
ren symbolisch ingeluid toen
commissie- voorzitter, dokterE.Li Fo-Sjoe, aan ministers Watty
Vos en drs.Frank Booi het rap-
port overhandigde. Op defoto de
commissieleden en de ministers
bijeen, vlnr drs. JoséFernandez
Perna, mevrouw J. Carson, mi-
nisterBooi, ministerVos, dokter
Li Fo-Sjoe, mevrouw Marie-
Thèrèse Croes en mej. NildaKoolman.

California
Veldloop Atletiek
Bond afgelast

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Atletiek Bond (AAB)
besloot develdloop te Califor-
nia op 29 novemberniet te la-
ten doorgaan.

Dit is in verband met de eve-
neens op deze datum te houden
«3udweiser 10k»,aan de organi-
satie waarvan deAAB ook haar
ïnedewerkingwenst tegeven.De
California- veldloop zal nu op
een nader te bepalen datum
doorgangvinden.

Belang in Thais bedrijf verkocht
Hagemeyer neemt
Martijn Trading over

NAARDEN — Het han-
delsconcern Hagemeyer
heeft alle aandelen gekocht
van Martijn Trading op Aru-
ba. De activiteitenvan hetbe-
drijf sluiten aan bij de al be-
staande op de Nederlandse
Antillen, te weten die op het
gebiedvanhuishoudelijke ar-
tikelen, beeld- en geluidsap-
paratuur, horloges en schrijf-
gerei.

Voorts heeft Hagemeyer haar
belang van 32,1 procent inhet in
Bangkok gevestigdebedrijfBer-
li Juckerverkochtaan zijngroot-
aandeelhouder First Pacific In-
ternational in Hongkong. De
verkoopprijs beloopt ongeveer
veertien maal het laatste
winstaandeel van Hagemeyer in
het Thaise bedrijf en zal tot een
bijzondere bate dit jaar leiden.
Hetvrijgekomengeldzal wordengebruiktvoor deverwervingvan
meerderheids- belangen in voor

het concern van strategisch be-
lang zijnde ondernemingen, al-
dus Hagemeyer.

Intussen heeft Hagemeyer in
principe overeenstemming be-
reikt over de overnemingvan de
activa van een middelgrote on-
derneming op het gebied van
kwaliteits- levensmiddelen in
Noord-Amerika. Hierdoorzalde
omzet in Noord-Amerika vol-
gendjaarin debetreffende sector
een niveau van ruim hon-
derdmiljoen Nederlandse gul-
denkunnen bereiken. Nadere
mededelingen zullen op korte
termijnvolgen.

De concern- resultaten van
Hagemeyerbevinden zich op dit
moment op hetverwachte ni-
veau. Het ziet ernaar uit, datde
eerder gedane uitspraak over
eenwinstverbetering ditjaarge-
stand zal kunnen worden ge-
daan.

Cooper test
ORANJESTAD — Op don-

derdag 19 november organi-
seert de Arubaanse Atletiek
Bond (AAB) de tweede Coop-
ertest- loopvan hetnieuwe at-
letiek- seizoen.
De tijdsduur van de loop zal
twaalfminutenbedragen, waar-
na deafgelegde afstand per deel-
nemer zal worden gemeten.
Deelname is ook mogelijk voor
personen, diegeenlid vaneen at-
letiekcluh zijn. Aanvang van de
loop voor kinderen is vijf uur
's middags en voor ouderen
kwart voor zes in het Wilhelmi-
nastadion.

FECTIFICATIE
Boven het artikel in de

krant van maandag waarin
Sun Development president
Emirto de Cuba zijn mening
geeftover debelasting-facili-
teiten op Aruba werd abu-
sievelijk in dekop de naam
Emirto de Croes geplaatst.
Dat moet natuurlijk Emirto
de Cuba zijn. Onze excuses
hiervoor.

MOSKOU—In de SUiseen bende
opgerold diezich bezighield met het
naar het Westen smokkelenvan an-
tiek, ikonen en anderekunstwerken
met behulp van diplomatieke koe-
riers van buitenlandse ambassades.

Tweeduizendflorin
uit drankzaak verdwenen

ORANJESTAD — Tegen drie
uurin de ochtend begafeenpoli-
tie- patrouille zich naar een
drankenzaakaan de Boulevard,
waarvan deetalagewas ingesla-
gen. Er werd een bedrag van
tweeduizend florin vermist, dat
in een sigarendoos zat alsmede
honderd dollar inklein geld.

Bij een woning te San Nicolas
werden enige shutters van een
deur weggehaald om binnen te
kunnen komen. Uit een kleren-
kast werd een portemonnee met
180florin, alsmede een geldkis-
tje met daarintachtig florin en
enige sieraden, Vermist.

De recherche heeft deze zaken
in onderzoek.

Juridischepolemiek metExxon voorkomen
MEP-actieplan voor San Nicolas

SANNICOLAS—"AIIe mo-
gelijke acties om San Nicolas
te helpen moeten gesteund
worden", aldus MEP- leider
Nelson Oduber. "Wij van de
MEP geloven, dat er moge-
lijkhedenzijn om San Nicolas
op het gebied van industrie-
vestigingen te helpen", zegt
Oduber in een verklaring
waarin hij alle aandacht be-
steedtaan dedeplorabele toe-
stand in en van SanNicolas.

Om San Nicolas werkelijk te
helpen moet dit op een oprechte
wijze geschiedenen nietom poli-
tiek mee te bedrijven. Na opge-
merkt te hebben, dat deherope-
ningvan deLago, volgens MEP,
bij dezeregering geen eerlijke
kans heeftgehad, omdatniet alle
mogelijkhedenwerden afgetast,
stelt de MEP- leider dat over de
besprekingen met Exxon /Lago
geen juridische polemiek mag
ontstaan. Het is bekend, dat de
multinationals als het moet tien
jarenkunnen procederen, maar
de bevolking van San Nicolas
kan niet zo lang wachten.

Exxon heeft een verplichting
aan het volk van Aruba. Wij
moeten Exxon overreden, aldus
Nelson Oduber, te voldoen aan
de overeenkomst die Exxon had
met de MEP- regering om drie-
honderdwerkplaatsen ineen in-
dustrie- vestiging te scheppen.
Daarnaast werd beloofd, dat ge-
holpen zouworden aan deecono-
mische ontwikkeling van Aruba
en het Lago- terrein schoonge-
maaktzouworden. Logisch ishet
dat de schadevergoeding voor
vervuiling van het terrein een
van de voornaamste eisen van
Aruba blijft.

De MEP- leider vervolgt zijn
betoog met enige voorbeelden
hoe het niet moet. Bob Swain
werd twee jaartijd gegeven om
geld te zoeken dat hij niet had,
terwijl Whiteford geen reële
kansenkreeg, aldusdeMEP- lei-
der. Oduber is van mening —

blijkens zijn contacten met
Houston — dat Whiteford nog
steedsinteressein deLago heeft.
Tweeduizend hotelkamers extra
nochvierhonderdduizend toeris-
tenper jaarkunneneen eventue-
le heropening van de Lago ver-
vangen.

InmiddelsheeftExxon al laten
weten dat het in januari 1988
met deontmanteling van de La-
go, de woningen alsmede enige
tanks zal beginnen. Exxonheeft
zelfs advertenties in de Ameri-
kaanse pers geplaatst om de wo-
ningenteSeroe Coloradotehuur
aan te bieden. Niemandkan dit
overigensverhinderen, wantLa-
go heeft nog steeds de concessie.

Oduber isvan mening datSan
Nicolas en Aruba het beste ge-
holpen worden als:- definitief een punt achter de
raffinaderij wordt gezet;
- zo spoedig mogelijk getracht
wordt tot een overeenkomst met
de Exxon tekomen welke in het
belang van Aruba is. De tijd is
voor ons van meer belang dan
voor de multinational.- definitieve besprekingen be-
gonnen worden over het boren
naar olie, hetgeen zeker geld in
de overheidskas brengt.- na het bereiken van een over-
eenkomstmetExxon deregering
de maatschappij«Aruba Oil»zou
oprichten. Deze maatschappij
zou debenzine, kerosine, jetfeul
enz. moeten invoeren en distri-
bueren opAruba. "Neem alles
van Esso Petrolera «ver en geef
het in handenvan mensen dieja-
renlang in dezezakenbij deLago
gewerkt hebben", aldus de ver-
klaring. Ook zou Aruba Oil de
terminals in San Nicolas kun-
nen beheren.- gekomen wordt met een effec-
tieve campagne omdecriminali-
teit in SanNicolasen andere dis-
tricten te bestrijden. Investeer-
dersen bezoekers willenrust en
veiligheid.- de handelaren, die moeilijke
tijden hebben doorstaan, een

speciale behandeling krijgen.
Een regeling op achterstallige
belastingen is in het belang van
deoverheiden hetvolk, meent de
MEP-leider.

Tenslottevindt Oduber, datna
zich twee jaarachter commissies
verscholen te hebben het tijd
wordt nu zonder uitstel de plan-
nen voor een financieel centrum
uit tegaan voeren. Hetenige di-
recte alternatiefishet toerisme,
hetgeen thans wel in derichting
van consolidatie moet gaan. "We
hebben bijnahet plafond bereikt
en verder gaan zou zekere risi-
co'sbrengen", aldus Oduber.

Festival
Biljarters zingen
Mexicaanse liedjes

NOORD — In samenwer-
king met Barracuda Bil-
jartclub organiseert Country
Club Noord een festival van
Mexicaanse liedjes.

Hetfestival is op 28 november
en de deelnemers zijnafkomstig
van de verschillende biljartte-
ams op Aruba. De deelnemers
zijn: Silvester Werleman, Jet
Jansen(Trappers), Pedro Dirksz
(Urataka), Mena Eramus, May-
ra Mackay (Trinitaria), Somma
Kastaneer, Larry Geerman (Ho-
liday Inn), Marco Orman (Taxi
Drivers), Elsa Maduro (Arubus)
en Luis Sanchez (B.J. Arends
and Sons).

Eind deze maand
rapport commissie
olie- exploratie

ORANJESTAD — Naar
verwacht wordt zal de com-
missie, die zich bezig houdt
met olie-exploratie- aangele-
genheden eind deze maand
haar rapport indienen bij de
regering.

Nadat ook de Staten hun bij-
drage hebben geleverd, kan
overgegaan worden tot concre-
tisering van deolie-exploratie in
de bodemvan Aruba. Zo wisthet
ochtendblad Diario vandaag te
melden. De regering zal dan
kunnen overgaan tot het voeren
van concrete besprekingen met
de maatschappijen, die be-
langstelling nebben in de
olie-exploratie.

Het ochtendblad meldt dat er
voortdurend verzoeken binnen-
komen van geïnteresseerde
maatschappijen die nadere in-
formatie wensen over de petro-
leum-landsverorderingen ande-
re zaken, die verband houden
met deolie-exploratie op Aruba.

Begin december
Eman gastspreker
op CBI-conferentie

ORANJESTAD — Aruba
zal een belangrijke plaats in-
nemen tijdens de CBI- confe-
rentie van Caribische landen
welke in Miami begin decem-
ber wordt gehouden.

Premier mr. Henny Eman zal
een der gastsprekers zijn wan-
neer door deAmerikaanse Sena-
tor Graham de nieuwe Ameri-
kaanse ontwikkelingen worden
bekend voor het toekennen van
beurzen in hetCaribisch gebied.
Zoals bekend is van Arubaanse
zijde door premier Eman en mi-
nistermr. Mito Croes tijdens be-
zoeken aan Washington gewe-
zen op de noodzaak dat ditbeur-
zen-beleid veranderd zal
worden.

Minister van Toerisme, Don
Mansur, werd uitgenodigd om
tijdens de conferentie een panel
te leidenover toerisme inhetCa-
ribisch gebied.

Winnaars naar Curaçao

Uitslagen wedstrijden
remote control auto's

ORANJESTAD — De R/C
Organization organiseerde
op de RCA- basketballbaan
wedstrijden voor remote
control auto's.

Er werden 93 inschrijvingen
ontvangen. DeR/C Organizati-
on zal binnenkort weerwedstrij-
den organiseren, ditmaal vóór
hetRitz- gebouw in Oranjestad.

Hieronder volgen deuitslagen
van de wedstrijden, waarvan de
kampioenen in de diverse cate-
gorieën in de tweede week in de-
cember zullen uitkomen in wed-
strijdenop Curasao.
Fourwheel modified
1.TitoRasmijn, BigWig; 2. Onno
van Romondt, Big Wig; 3. Jairo
Oduber, Boomerang.

Pick-up
1. Onno van Romondt, Black
Foot; 2. Jairo Oduber, Chevolet-
te; 3. Tito Rasmijn, Monster
Beetle.
Two wheel stock
1.AllenArrindell, Striker;2. Al-
vin Flanegin, Road Wizzard; 3.
Wolter Franken, Porch 956.
Two wheel modified
1. Juliën Crocs, Striker; 2. Gre-
gory Fung-A-Fat, RC Team; 3.
TitoRasmijn, Fox.
Four wheel stock
1. Alle Bareno, Porch 959; 2.
Marcel Henriquez, Porch 959; 3.
Randy Zijlstra, Hot Shot 11.
IndurenceRace % hour
1. Jairo Oduber, Boomerang; 2.
Tito Rasmijn, Big Wig; 3. Alle
Bareno, Ninja.

INCENTRODIBarrio Savaneta
vond dedoopplaats van hetzaal-
voetbal- team Centro di Barrio
Savaneta. Dit team wordt ge-
sponsord door VictoriaBottling
Co., waarvan de manager Cor
Slagtop defoto de doop verricht,
terwijl madrina MonicaArends
het shirt vasthoudt. Op de fotozijn verder tezien:Francisco Ro-
driguez, voorzitter van Centro di
Barrio Savaneta,Luis de Cuba
penningmeester en spelers van
CB Savaneta/Seven-up.

Bel. 24766
JocelynNobrega

PosAbao23
Wat U elders in dollars
betaalt, bij ons in
florin.

ledereen js altijd Happy
met

|PEPSI|
Bestel bij Uw kruidenier
VictoriaBottling 1. Company )
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WASSENAAR- Prinses
Christina heeft een ga-

rage bij haarhuisin Wasse-
naar laten bouwen zonder
dat er een bouwvergun-
ning is verleend. "Het gaat
formeel inderdaad om een
illegale blokhut", aldus
een woordvoerder van de
gemeenteWassenaar.

Volgens hem is er welis-
waar in hetbestemmingsplan
rekening gehouden met een
garage, maar er loopt nog een
bezwaarschrift tegen debouw
hiervan. Zolang dat niet be-
handeld is mag er niet ge-
bouwd worden. Volgensdege-

meente woont de Appellant
ongeveer 2 kilometer van het
landgoed van Christina van-
daan. De garage is vanaf de
weg niet te zien. De
woordvoerder verwacht dat
devergunningbinnenkort af-komt, maar dankan deklager
nog naar de raad van state
gaan. Hij kan daar eventueel
schorsing aanvragen, waar-
na Christina de garage zal
moeten latenafbreken. De ge-
meentezal haar daarvoorals-
nog niet toe dwingen. 'We
hebben haar een brief ge-
schreven, maar verder willen
we niet onnodig vervelend
gaan doen".

TWEE JAPANSE ondernemingen,
Matsushita en Japan

Synthetic Rubber, hebben een
batterij voor huishoudelijk ge-
bruik ontwikkeld, diezo dun en
flexibel is als papier. De nieuwe
batterij isaanzienlijkkleiner en
lichter en ook goedkoper dan de
bestaande productie. Er is tien
jaar aangewerkt. De bedrijven
hebben niet meegedeeld wan-
neer de batterij op de markt
komt.

Lezing over
intoxicaties

WILLEMSTAD — "Analyse
en behandelingvan intoxicaties:
samenspel tussen arts en analy-
ticus", is de titel van een lezing
die morgenavondin de aula van
deUniversiteit wordtgehouden.

Spreker is prof. dr. R.A. de
Zeeuw, die verbonden is als
hoogleraar in de Toxicologie aan
deRijksuniversiteit van Gronin-
gen. De Zeeuw verblijft momen-
teel op Curagao in hetkader van
een samenwerkings- verband
dat gedurende de afgelopen ja-
ren tussen hetLandslaboratori-
um en het laboratorium van de
Groningse Universiteit is ont-
staan.

De lezing is toegankelijk voor
alle geïnteresseerden.De toe-
gang isgratis en delezing begint
om acht uur 's avonds.

Dader aangehouden

Minderjarige jongen
sexueel misbruikt

WILLEMSTAD — Een 33-
-jarige man is door de politie
aangehoudenwegens hetsex-
ueelmisbruikenvan een acht-jarig jongetje. De man heeft
bekend vier tot vijf maal hetkind te hebben misbruikt en
betaalde de jongen de eerste
keer een kwartje en daarna
een gulden.

De moeder van het slachtoffer
vertelde de politie dat haar zoon
plotseling het huisbinnen rende
en directnaar debadkamer liep.
Zijging hem achternaenzag hoe
hij met toilet- papier bloed van

zijn lichaam afveegde. Toen zij
hem vroeg wat er was gebeurd,
wilde hij geen antwoord geven.
Zijbleefhem ondervragen waar-
na de jongenverklaarde dateen
man uit de buurt hem had ge-
dwongen tot sexuele omgang.
Deze omgang zou hebben
plaatsgevonden in een bouwval-
lige steeg in de Sanchezsteeg in
Otrobanda.

Samen met de politie is de
moedervan het slachtoffer naar
het huis van de man gegaan
waar zij de moedervan de dader
aantroffen. In eerste instantie
wildezij geen medewerking ver-
lenen maar toen de politie haar
vertelde wat de consequenties
zijn als zij weigert haar mede-
werking te verlenen, zei de
vrouw dat haar zoon lag te
slapen.

De man werd door de politie
onderworpen aan een kort ver-
hoor waarna hij werd aangehou-
denen overgebracht naar de po-
litiewacht. Na het zien van het
slachtofferbekende hij dejongen
sexueelte hebbenmisbruikt. Hij
verklaarde dat hij de jongen de
eerste keer een kwartje had ge-
geven, de tweede keer een gul-
denen wathijhem dederde,vier-
de en vijfde keer had gegeven,
wisthijnietmeer. Volgensdeda-
der kwam de jongenzelf naar
hem toe.

De dader, deminderjarige jon-
gen en zijn moeder zijn overge-
dragen aan het bureau Kinder
Zeden Politic voor verder onder-
zoek.Politiewoordvoerder Coffie
meldde dat de dader in verzeke-
ring is gesteld en voorlopig niet
vrijkomt. Hetslachtoffer is naar
de dokter verwezen voor me-
dischebehandeling.

Lyon Figaro sprak metbetrokken militair

Frankrijk leverde wapens
aan zowel Iran als Iraq
LYON — Franse militaire

vliegtuigen met piloten van
de luchtmachthebben tussen
1982en 1986directwapensen
munitie geleverd aan Tehe-
ran. Dit meldde dinsdag de
Franse conservatieve krant
Lyon-Figaro. Hetbladhaalde
als bron een militairuitLyon
aan,diebetrokken wasbij het
aan boord brengen van de
vracht.

Het bedrijf Manurhin, dat
wordt geciteerd als leverancier
van het materieel, heeft de aan-
tijgingen van Lyon-Figaro van
de hand gewezen. De krant pu-
bliceerde echter een fotocopie
van een inschepings- verklaring
van 14 februari 1986 als bewijs
datnegenton "wapentuigen mu-
nitie" aan Teheran was gele-
verd. Volgens hetdocumentwas
Manhurin de expediteur en het
vertrek- en laadpunt de
luchtmachtbasis 124 van
Straatsburg.

Debestemming Teheranwerd
via bases in Istres (Frankrijk),
Solenzara (Italië) en Ankara
(Turkije). Het document is gepa-
rafeerd door de gezagvoerder en
door een functionaris van het
vliegveld. De krant schrijftover
zes van dergelijke documenten
tebeschikken, waaruitblijkt dat
drie zendingen naar Teheran
zijn gegaanen drie naar Iraq, hi
februari 1982 is zo twaalf ton
munitieen wapensnaar Iran ge-
stuurdaanboord van twee Tran-
sall-C-160 transport- toestellen.
Eenjaar later ging eenzelfde la-
ding naar Kirkuk in Iraq. In
maart 1985 werd twintig ton
naar Baghdadverscheept. Op 21
junidatzelfde jaarging ook veer-
tienton naar Teheran. In februa-
ri vertrok opnieuw een vliegtuig
met 18 ton aan boord naar Iran,
terwijl een maand later 15 ton
aan Iraq zou worden geleverd.

Volgens de informant van de
krant zijn in totaal ongeveer
"twintig nachtvluchten" uitge-
voerdvanuitStraatsburg tussen
1982 en 1986. Maar ook vanaf
andere bases in Frankrijk zijn
met wapens geladen toestellen
vertrokken, met name Istres en
Orleans. De wapens waren vol-
gens hem "raketwerpers". Ook
zouden in 1986 granaten voor
tanks zijn geleverd door een
anderefirma dan Manurhin.

De directeur van Matra- Ma-
nurhin-defensie, zoals het be-
drijf heet sinds het in 1984 door
Matra werd overgenomen, heeft
verklaard geen enkel contact
met Iran te hebben. "Wij verko-

pen wapens aan Iraq. Daartoe
hebben wij toestemming. Maar
wij hebben niet veel met ze ge-
daan. Het gaatmeer om machi-
nesvoorhetmaken vanmunitie.
Wij hebben natuurlijk geen en-
kele relatie met Iran", aldus di-
recteur Jan-PolPhilouze.

De krant Lyon-Figaro maakt
deeluitvan dekrantengroepvan
Robert Hersant, die lid is van de
conservatieve UDF-groep in hetparlement (Union pour la demo-
cratie Francaise — departij van
voormaligepresident Valery Gi-scard d'Estaing). Maandag had
de socialistischepresident Fran-
cois Mitterrand, aan de voora-
vond van de publikatie, ver-
klaard dathijzowel in 1981alsin
1984 wapenverkopen aan Iranformeel heeft verboden en dat il-
legale handel tijdens zijn man-daat in tegenspraak is met de
"regel" diehij zelfheeft vastges-
teld.

De president reageerde hier-
meevoor heteerst opdeindirecte
beschuldigingen van conserva-
tieve kranten dat de socialis-
tische partij steekpenningen
heeft ontvangen voor het ver-
zwijgen van illegale levering
van granaten aan Iran door de
wapenfabriek Luchaire, van
1983tot 1986toende socialisten
regeerden. In maart 1986 werd
Jaques Chirac premier met een
conservatief kabinet, maar Mit-
terrand bleefaan alspresident.

De afgelopen maanden komt
in Frankrijk het ene schandaal
na het ander aanhetlicht, waar-bij zowel regeringsleden als deoppositie in verlegenheid wor-
den gebracht. Volgend voorjaar
worden presidents- verkiezin-
gengehouden.

SANSALVADOR—InEl Sal-
vador zullen op 20 maart 1988
parlements- en burgemeesters-
verkiezingen worden gehouden,
zo heeft de Salvadoraanse kies-
raad maandagbekendgemaakt.
De kiezers zullen vertegenwoor-
digers kiezen voor de 60 leden
van de wetgevende vergadering
en deburgemeesters van 262 ge-
meenten.

Op hetogenblik bezet derege-
rende Christen- Democratische
partij 33 zetels inhetparlement,
derechtse Arena-partij dertien,
derechtse partij voor Nationale
Verzoening twaalf, en derechtse
Salvadoraanse Institutionele
partij en deCentrumrechtse De-
mocratische Actiepartij elk een
zetel.

STRIJD OM VOLLEYBAL-TITEL DUURT VOORT
Watakeli vecht na achterstand
terug en wint van Xaverianen
WILLEMSTAD — Met de

rug tegen de muur strijdend
heeft Watakeli/GoldLabel
gisteravond tegenstander
Xaverianen/MueblesKenne-
dy vooralsnog weten af te
houden van een tweede pro-
longatie van zijn volleyballti-
tel. Op achterstandin de bes-
te-uit-vijf finale-serie met 0-2
leek alles hopeloos verloren
toen Xaverianen gisteravond
de eerste twee sets voor zich
opeiste. Watakeli toonde
echter de mentale kracht en
het atletischevermogen tebe-
zitten om alsnog descore om
te buigen naar een 3-2 over-
winning en aldus een vierde
wedstrijd te forceren.

Xaverianen, dat op zijn derde
achtereen- volgende titel raast
en met derespectieve scores van
3-2 en 3-0 de eerste twee wed-
strijdenvan de finaleserie had
gewonnen, leek gisteravond re-
gelrecht naar de eindoverwin-
ningaftestevenen. De eerste set
gingnogalmoeizaam, deploegen
scoorden beurtelings tot Xaveri-
anen in de slotfase doordrukte
naar een 17-15zege, maar in de
tweede set vlotte het veel beter

bij de Öuffisantse ploeg.
Met Clarissa, Janga en Roos-

berg als de betere spelers pakte
menopvrij simpele wijze dezege
met 15-7 (via 6-4, 9-5 en 13-5).
Watakeli speelde de tweede set
duidelijk onder druk en liet het
initiatief volledig aan Xaveria-
nen over.

Anders werd het echter in de
derde set. Het vertrouwen in ei-
gen kracht keerde terug toen
men met beter georganiseerd
verdedigingswerk aan het net
erin slaagdede aanvalsdriftvan
detegenpartijafteremmen. Tal-
rijke smashesvan deSuffisantse
ploeg sneuveldenop hetvakkun-
dig opgezette Watakeli-blok. De
strijd ging gelijkop tot 8-8. Wa-
takeli draaidebeter in deeindfa-
se terwijl bij Xaverianen een se-
rie eigen fouten de illusie van
een overwinningin drie straight
sets verstoorde. Het werd 15-9
voor de ploeguitMontagne.

Under de leidingvan de jeug-
dige Christinaen Angelastartte
Watakeli ook in de vierde set
goed (4-0), raakte deze voor-
sprongkwijt (5-7) maar scoorde
daarna 10 punten achter elkaar
voor een ruime 15-7 overwin-

ning.Omhetafblokkenbij Xave-
rianen zoveel mogelijk te ontre-
gelen smashten de Watakeli-
aanvallers vanuit iets terugge-
trokkenpositie. Xaverianen kon
in deze set de concentratie niet
vasthouden. Ongeduld als het
niet naar wens ging en ergernis
over eigen gemaakte fouten
maaktendatXaverianenzijnca-
danskwijtraakte en ernietmeer
inkon komen.

Hetzelfde scoreverloop kreeg
men min ofmeer in devijfde, be-
slissende set te zien. Een Wata-
keli dat naar een hoog niveau
uitgroeide en met de moed der
wanhoop bleef vechten voor de
zege en een Suffisantse ploeg die
zijn draai maar nietkon hervin-
den. Watakeli won via 9-4, 9-7,
13-7, 14-9 en 14-13 met 15-13.
Een lateoplevingbijXaverianen
bracht nog de nodige spanning
maar de schadewasreeds onher-
stelbaar.

De vierde wedstrijd tussen de
beide ploegen vindt komende
vrijdag plaats. De aanvangstijd
is acht uur. Eerst wordt morgen
nogom dekampioenstitel van de
heren B-klasse en dievan de da-
mes hoofdklasse gespeeld. De
wedstrijd tussenKamari en Xa-verianen van de heren B-klassebetreft een beslissings- wed-
strijdomdatbeide ploegengelijk
op de eerste plaats zijn geëin-
digd. De ontmoeting tussen Xa-
verianen en Hurricane is in hetkader van definale om dedameshoofdklasse titel. Xaverianen
staatvoor met 2-1 enkan er mor-
geneen eind aan maken.

...een beeldvan defelle volleybal-
strijd om detitel. Het staat voor-
alsnog nietvast welke ploegzich
straks kampioen magnoemen...

Tiempo de morir in
Theater De Tempel

WILLEMSTAD — Morgena-
vond om half negen draait de
Filmliga in Theater De Tempel
deColombiaans/Cubaansefilm
"Tiempo de morir", tijd om te
stervenuit 1985."Tiempo deMo-
rir", een van de ontdekkingen
van het Filmfestival vanBerlijn
is deeerste grote film, die werd
gebaseerd op een origineel sce-
nario van de Colombiaanse No-
belprijswinnaar Gabriel Garcia
Marquez.

Het is het noodlottig verhaal
van Juan Sayago, die eens werd
gedwongen tot een duel, waarin
hijzijn tegenstander doodt.Dezegeschiedenisplaatst hemen zijn
tegenstanders in een proces dat
onontkombaar naar meer onge-
lukkenmoet leiden.Eenprachti-
ge psycho- drama op sobere wijze
verfilmd.

De Filmliga heeft voor hetko-
mendehalfjaar nogvierfilms ge-
programmeerd. Negen decem-
berwordt defilm "Down byLaw"
gedraaid.Dit is een Amerikaan-
se film uit 1986 over drie ont-
snapte gevangenen. Twintig ja-
nuari draaitdeFilmliga deItali-
aanse film "Kaos". Zeventien fe-
bruari is de Nederlandse film
"Mama is Boos" een vervolg op
"Schatjes" te zien en zestien
maart wordt de Nederlandse
film "Pervola" gedraaid.

Al deze films zrjn te zien voor
een lidmaatschapsprijs van 35
gulden of voor een introductie-
prijs van negen guldenper voor-
stelling.

PromotorEduardo Halabi
ITC als "magneet"
voor investeerders
WILLEMSTAD _

Woensdag is de eerste alge-
mene aandeelhouders- ver-
gadering van de exploitatie-
maatschappij International
Trade Center(1.T.C.) N.V. ge-
houden in het in aanbouwzijnde complex te Piscadera
omzodoende de aandeelhou-
ders een indrukte geven van
de omvang van het 1.T.C.-
-project en de vorderingen
ervan.

Tijdens deze vergadering zijn
de gebruikelijke agendapunten
afgehandeld en is door de ver-
gadering met algemene stem-
men décharge verleend aan de
directie en commissarissen. Bij
deze vergadering waren aanwe-
zig vertegenwoordigers van di-
verse groepen aandeelhouders,
zoals het eilandgebied Curacao,
het Land, de Ontwikkelings-
bank Nederlandse Antillen en
van departiculiere sector.

Tevens isvan gedachtegewis-
seld met deze groeperingen over
de huidige en toekomstige rol
van het I.T.C. Reeds nu levert
het I.T.C. een belangrijke ma-
kro- economische bijdrage aan
de Curagaose gemeenschap. Zo
heeft het I.T.C. gefunctioneerd
als een magneetvoor een aantal
geprojecteerde investeringen,
vooral in dehotelsector.

De interesse van bijvoorbeeld
de Sonesta- hotelketen voor Cu-
rasao is medetot standgekomen
door de aanwezigheid van het
I.T.C, zo bevestigde promotor
Eduardo Halabi. De Raad van
Commissarissenziet dan ookeen
belangrijke katalysator- functie
weggelegdvoor hetI.T.C. in deze
sector.

£en ander aspect dat
woensdag naar voren kwam, is
debelangrijkerol die weggelegd
isvoor hetCura^aose bedry'fsle-
ven. Aan de ene kant heeft het
I.T.C. de waardevolle externe
kontakten van hetbedrijfsleven
nodig; anderzijds kan het be-
drijfsleven door gebruik te ma-
ken van I.T.C- faciliteiten toe-
gang verkrijgen tot buiten-
landse markten en waardevolle
contacten leggen.

Luis Santine, president- com-
missaris, maakte van de gele-
genheidgebruikom namens alle
aandeelhouders en commissa-
rissen de vertrekkende alge-
meen directeur Pieter Hanrath
te bedanken voor diens be-
langrijke bijdrage. Hy verzeker-
de devergadering datinmiddels
naarstigwordt gezocht naar een
opvolger en dat de continuïteit
vanhetLT.C-beleidwordt gega-
randeerd.
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OPENBARE AANBESTEDING
HetBestuurscollegevan hetEilandgebiedCuracaomaaktbekend de aan-bestedingvan

Bestek 87-32
"Het vernieuwen van de elektrische installatie
van de afdeling Werkplaatsen van de Dienst
Openbare Werken".
INSCHRIJVING EN AANBESTEDING:
De inschrijving dient, in een gesloten enveloppewaarop duidelijkhet be-steksnummerenomschrijvingzoalsvermeldt op hettitelblad is vermeld, teworden gedeponeerd ineen daarvoorbestemde en alszodanig aangedui-de busop hetBestuurscollege, Concordiastraat 24 Willemstad, tot uiterlijkop woensdag 9 december 1987om 10.00 uu, wanneer de opening derinschrijvingen zal plaatsvinden.
Het bestek is vanaf heden te verkrijgen bij de Dienst Openbare Werkentegen betaling van Na/. 150.-per stuk.
INLICHTINGEN:
De inlichtingen-vergadering zal gehouden worden ten kantore van deDienst van Openbare Werken op25 november 1987om 10.00uur.
NOTA VAN INLICHTINGEN:
De nota's van Inlichtingen en Wijzigingen liggenvanaf 2 december 1987ter inzage op hetkantoor van deDienst van Openbare Werken CuracaoAan de kopers van een bestekzal de daarop betrekking hebbende notaworden toegezonden.

NAMENS HET BESTUURSCOLLEGE
VAN HET EILANDGEBIED CURACAOHET HOOFD VAN DIENST OPENBARE WERKEN

AMIGOE DINSDAG 17 NOV€MB6R 1987

f EILANDGEBIED CURACAO
GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST

(G.G.D.)
In het kader van de aangekondigde Inhaalcampagne tegen mazelen en rode
hond (rubella), roept de G.G.D. Curasao alle ouders die tussen 1 november
1983 en 1 juni 1986 geboren kinderen hebben die nog niet tegen mazelen
en/of rode hond (rubella) ingeënt zijn op, deze kinderen te laten inenten.
OP DINSDAG 17 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: SENTRO MEDIKO MONTANA ABOU.
Openingstijden: 5.00 - 8.00 uur 's avonds.

"OP WOENSDAG 18 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU SANTA MARIA,
gebouw Wit-GeleKruis achter kerkhof Santa Maria.
Openingstijden: 5.00 - 8.00 uur 's avonds.
Alle ouders uit alle buurten die hun kind(eren) niet konden inenten op de
eerder vastgestelde data en buurten kunnen dit nu doen op de boven-
genoemde data en buurten.
D« ouders worden verzocht de inentingskaart van hun kind(eren) mee te
nemen.

Hoofd v/d G.G.D.,AftL PR' Dr. Mac Kibhelaar.

m-FOR onlymt
$ 150U.S. MONTHLY

Now, you can purchase aresidential lot in one the mostexclusive areas in the United States and pay monthly in U Sdollars orflorines. We are located in the fastest growing areain the stateofFlorida, where your investment is
guaranteed. Completely developed with four golf courses,
inland chanels, beach, golfand tennis clubs, Yatch Club,
Private Air Port. Schools. Banks, etc. There are more than

Don't miss this opportunity to make the best investment

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

KENESI INVESTMENT Co. INC.

PHONE NUMBER I
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Weerremise in Sevilla

Veertiende partij
zonder opwinding

SEVILLA— Uitdager Ana-
toli Karpov heeft maandag,
net de zwarte stukken, in de
veertiende partij tegen Kas-
parov, geen ernstige poging
gedaan zijn achterstand weg
te werken. Na 21 zetten, met
vrijwel al hetmateriaalnog
op het bord, werd na minder
dan drie uur spelen besloten
tot delingvan hetpunt, hetre-
sultaat van drie overwinnin-gen, twee nederlagen en ne-
genremises.

Kasparov verscheen een mi-
nuut nadat deklokken in wer-
king waren gesteld. Hij stelde
2ijn openingszet echter uit tot
Karpov, vier minuten later, bin-
nenkwam. De uitdagerzette zijn
vertrouwen op de Caro-
Kannverdediging, een solide
wapen tegen gedurfde aanval-
len. Dat lag echter in het begin
van de partij zeker niet in de be-
doelingvanKasparov. Net als in
de tiende partij koos de jongste

van de twee grootmeesters uit de
Sovjetunie voor behoud van het
loperpaar, dat minimale, maar
voornamelijktheoretische, posi-
tionelevoordelen biedt.

Nadat de eerste negen zetten
op snelheid waren uitgevoerd,
doorbrak Karpov de lijn van de
tiende partij metDds. Een nau-
welijksverholen voorstel tot da-
meruil met als vrijwel onver-
mijdelijk gevolg een deling van
het punt. De ontwikkeling ver-
raste de aanwezigen, die van
Karpov meer initiatief hadden
verwacht gezien zijn
achterstand in detweekamp.

De stelling bleef, hoewelKas-
parov niet inging op het afruilen
van de dames, volstrekt in even-
wicht. Edoeard Goefeld, secoh-
dant van Kasparov, stelde dat
deze speelwijzeKarpov nietszou
opleveren. "Uit dezepositie mag
Karpov niets meer verwachten
danremise, alleenKasparov zou
meer dan een halfpunt kunnen
halen uit deze stelling."

Ook Kaspaorv heeft daartoe
geen serieuzepogingenonderno-
men in de zekerheid dat zijn te-
genstanderook in devoorgaande
twee partijen met zwart een wa-
terdichte verdediging op het
bord wist te houden.

Coach teleurgesteld

Twaalf doelpunten
niet voldoende

AUCKLAND — Het
Nieuwzeelandse voetba-
lelftal heeft zijn coach KevinFallon ernstig teleurgesteld
door in de Olympische kwali-
ficatie- wedstrijd tegen West-
Samoa 'slechts' twaalf doel-
punten te maken.

Fallon hadnarust, die met
een voorsprong van 8-0 was
ingegaan, gehoopt dat het
Olympischrecord van zestien
trefferg zou sneuvelen. De
Nieuwzeelanders deden het
echter in de tweede helftkalmpjes aan en bovendien
onderscheidde de Westsamo-
aanse doelmanFaleviPetana
zich met een aantal fraaie
reddingen.

Falon maakte zich na af-
loop enorm boos over de in-
stellingvan zijn spelers en de
gemiste kans op een zege van
tenminste 17-0. "We hebben
nota bene veel meer kansen
gemist dan doelpunten ge-
maakt.We hadden datrecord
moeten pakken", foeterde de
ontevreden coach.

Zwedenmet 2-1 verslagen

Italië plaatst
zich voor EK
. NAPELS—Italië heeftzich
Jö het weekeinde als zesde
'and geplaatst voor de
eindronde van het toernooi
0m het Europees kampi-
oenschap voetbal, dat vol-
|eod jaar juni in West-
Duitsland wordtgehouden.

De Italianen dwongendekwa-
uficatie af door in Napels in een
Wedstrijd van groep 2 met 2-1 te
Winnen van Zweden. De Italia-nen werden daarmee, met nogeen wedstrijd te spelen, onbe-reikbaar in groep twee.Eerder hadden zich al naast
gastland West-Duitsland, de
Sovjetunie, Engeland, Dene-
marken en lerland geplaatst.

In dezelfdegroep twee speelde
Zwitserland op Malta gelijk te-
Ben Malta. Nadat de ZwitserHansPeterZwickerin detweede
minuut de score had geopend,
Raakte tot vreugde van de 6000
toeschouwers Carmel Busuttilm de slotminuut gelijk. Het was
*ijnvierde treffer voor Malta inoezekwalificatie ronde. Hij is deemge schutterdieraak heeft ge-
schotenvoor zijnland. De laatste
wedstrijd voor Malta, 20 decem-
Der thuis tegen Portugal, heeft
verder geen betekenis meer. Ita-
"e moetop 6 december nogthuis
'egenPortugal aantreden.

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 16.00uurtot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken in hetMaduro Plaza.

MEDISINADEPORTIVO KORSOU
19.00-23.00uur congres in het Holiday Be-
ach Hotel.
SCHAKEN
Capablanca)
20.00uur lll° Torneona memoria di Charles
Feman - Plantersrust.

BRIDGEN
(Asiento)
19.30uur voortzettingcompetitie -speelzaal
Rust & Burgh.

... BETTINE VRIESEKOOP
heeft inHongarije de open natio-
nalekampioenschappen tafelten-
nis in het dames-enkelspel op

haarnaamgebracht...

Vijfenzestig aanmeldingen binnen

Communistische landen
(nog) niet naar Seoul '88

SEOUL — De communis-J^he landen hebben de uit-
oaiging voor deelneming

*aa de Olympische Spelen
*an Seoul 1988 nog niet be-"atwoord.

Uat meldde het organisatie-
°mité in de Zuidkoreaansen°ofdstad. Volgens de organi-

hebben 65 nationale co-
jnitéspositief gereageerd op de'ivitaties, die 17 september -Precies eenjaarvoor deaanvangan de Spelen - aan het recor-
daantalvan 167 landenzijnver-tuurd Deuiterstedatum,waar-
P «e landen zich kunnen aan-een, is 17 januari,
"everwachting is,dat decom-munistischelanden wachten tot

er meer duidelijkheidis rond de
verdeling van de sporten over
Noord-en Zuid-Korea. De situa-
tie is nog altijd schemerig. De
noordelijkeneiseneen evenredi-
ge verhouding onder het motto:
"De Spelen zijnvoor alle Korea-
nen". Het lOC en Seoul zijn be-
reid het noorden enkele takken
van sport te laten organiseren,
maar vinden dat het grootste
deel van de Spelen, inclusief de
openinigs- en sluitingsceremo-
nie, in het zuiden dientplaats te
hebben.

Van de65 aangemeldelanden
zijner achttienafkomstiguitEu-
ropa, vijftienuit Azië, twaalfuit
Afrika, vijftien uit Noord- en
Zuid-Amerika en vijf uit Oce-
anië.

Veertiendepartij

WK schaken
zet voor zet
SEVILLA — Het verloop

van de veertiende partij om
het wereldkampioenschap
schaken tussen wereldkam-
pioen Gari Kasparov en uit-
dager Anatoli Karpov heeft
niet lang geduurd. Binnen
drie uur kwamen de twee
Russen remise overeen.

De partij had het volgende
zettenverloop:

Wit: Kasparov
Zwart: Karpov

1. e2-e4 c7-c6
2. d2-d4 d7-d5
3. Pbl-d2 dsxe4
4. Pd2xe4 PbB-d7
5. Pgl-f3 . PgB-f6
6. Pe4xf6l Pd7xf6
7. c2-c3 LcB-g4
8. h2-h3 Lg4xf3
9. Ddlxf3 DdB-d5
10.Lfl-e2 e7-e6
11.0-0 LfB-d6
12.Df3-d3 Ld6-c7
13.Le2-f3 Dds-d7
14.Tfl-dl 0-0
15. c3-c4 TaB-d8
16.Dd3-b3 Dd7-e7
17. g2-g3 Lc7-b8
18.Lcl-e3 TdB-d7
19.Tdl-d2 TfB-d8
20. Tal-dl h7-h6
21. a2-a3

Remise.

Liverpool gelijk (1-1) tegen Manchester
Arsenal neemt leiding over
in Engelse competitie

LONDEN— Arsenal vierde
dit weekeinde zijn tiende
achtereenvolgende overwin-
ning (4-2 bij Norwich) voor de
Engelse eerste divisie (een
clubrecord) met het herove-
ren van deeerste plaats op de
ranglijst. Liverpool verzuim-
de in dezondag-wedstrijd bij
Manchester United de kop
weerover te nemen doorop 1-
-1 te blijven steken.De voor-
malige landskampioen bleef
wel deenige ploeg zonder ne-
derlaag. Het gaatje met Arse-
nalbedraagt nu twee punten,
maar Liverpool is wel twee
wedstrijden achterop ge-
raakt. Queens Park Rangerszag deachterstand ookgroter
worden door bij TotenhamHotspur 1-1 gelijk te spelen.
Na een sprankelende beginfase
in hoog tempo nam Liverpool inde twintigste minuut tegen de
verhouding in de leiding door
een kopbal van Aldridge. Vier
minutennarust sloegen de Man-
cunians terug met een treffer
van Whiteside. Voor 47.000
toeschouwers hield de thui-
sploeg het initiatief zonder datdit echt tot scoringskansen
leidde.

Arsenal profiteerde volledig
van de huidige vormcrisis bij
Norwich, dat ook nog zonder
nieuwe manager is, nadat Ken
Brown was ontslagen. Norwich
begon nog wel enthousiast en
nam zelfs na een halfuur de lei-
dingdoorDrinkell. Maarkort na
de hervatting stelden de Lon-
denaren orde op zaken met drie
treffersbinnen vijfminuten (van
Rocastle, Thomas en Smith). In
de 62e minuut maakte vleu-
gelspeler Groves er met het
hoofd 1-4van, alvorensDrinkell
negen minuten voor tijd zijn
tweede doelpunt voor Norwich
kon maken.

Queens Park Rangers moest
bijna eenuur met tien man spe-
len, nadat verdedigerDennis in
de 32e minuut uit het veld was
gestuurdwegens een grove over-
treding tegen deArgentijnArdi-
les. Een vroegtijdige gang naar
dekleedkamer lijkt gewoonte te
worden voor Dennis, die al tien
keer eerder in zijn loopban rood
kreeg. De bond is van plan de
man extra hard aan te pakken.
De eindstandwas op datmoment
al bereikt door treffers van Co-
ney voor Queens Park Rangers
in de elfde minuut en Allen na
een halfuur.De Spurs slaagden
erverderniet inteprofiterenvan
de numerieke meerderheid.

NottinghamForest, vierde op
deranglijst, had geen moeite de
in degradatie-zorgen verkeren-
de nieuweling Portsmouth met
5-0 er onder te houden. De doel-
punten kwamen van verschil-
lende producenten: Wilson, Wil-
kinson, Webb (tegen zijn oude
club), Rice en Nigel Clough, de
zoon vanmanagerBrianClough.

TitelverdedigerEverton blijft
op de loer liggen door een zege
van 3-1 op West Ham United.
Watson, Reid en Sharp scoorden
in de eerste helft in een periode
van acht minuten. Hilton redde
de eer achtminuten voortijd.

Een van de opwindendste du-
elsontspon zichtussen Coventry
en Wimbledon (3-3). Coventry
nam de leiding door een
strafschop van Kilcline, maar
raakte vervolgens met 1-3
achter (Fashanu twee keer en
Wise). Een krachtig slotoffensief
leverde echter alsnog een
winstpunt voor Coventry op,na-
dat Speedieen invallerGynnhet
doel hadden gevonden.

International-doelman Peter
Shilton speelde zijn 800eLea-
gue-wedstrijd, waarin hij met
zijn clubDerby geen doelpunten

tegen Newcastle hoetde te in-
casseren. Hetrecord staatop 824
duelsvanTerry Paine.

... YANNICKNOAHheeft beslo-
ten om tot het begin van het vol-
gend jaarrust te houden. Een
spierblessure in de maag moet zo
genezen. Daardoor ziethijafvan
deelname aan het Masters toer-

nooi inNew York ...

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen van het afgelo-

penweekeinde in deEngelse Le-
ague zijn:
Coventry - Wimbledon: 3-3;
Everton -WestHam United: 3-1;
Newcastle -Derby: 0-0; Norwich- Arsenal: 2-4; Nottingham Fo-
rest -Portsmouth: 5-0; Sheffield
Wednesday - Luton Town: 0-2;
Southampton - Oxford: 3-0; Tot-
tenham Hotspur - Queens Park
Rangers: 1-1; Watford -
Charlton: 2-1; Manchester Uni-
ted - Liverpool: 1-1.

De stand is nu:
1.Arsenal 15 35
2. Liverpool 13 33
3. Queens ParkRangers 1531
4. NottinghamForest 1430
5. Manchester United 15 26
6. Everton 15 25
7. Chelsea 1525
8. Tottenham Hotspur 16 22
9. Wimbledon 15 20
10.Southampton 15 20
11. Oxford United 15 20
12.Luton Town 15 18
13.Derby County 1417
14.Coventry City ' 1517
15.West Ham United 15 15
16. SheffieldWednesday 1615
17. Newcastle United 1414
18. Portsmouth 15 14
19. Watford 1412
20. Norwich City 16 11
21. CharltonAthletic 15 9

BOWLING/KUALA LUMPUR—Irene Gronert heeft in Kuala
Lumpur in Maleisië dewereldti-
tel bowling voor amateurs op
haar naam gebracht. De 42-
-jarige speelsterwerd daarmee de
eerste Nederlandse, die in deze
tak van sport tot dewereldtop
doordrong.

TENNIS/PARIJS—De Franse
tennisser Yannick Noah heeft
beslotenrust tenementot janua-
ri van het volgend jaar. Hij wil
zijn spierblessure in de maags-
treek, diehem enige tijdgeleden
tijdens het toernooi in Parijs
dwongzich terug te trekken, vo-
lop de gelegenheid geven te ge-
nezen. Hij gaatmet zijnkinderen
op vakantie naar Cameroun en
zal niet deelnemenaan hetMas-
ters toernooi in New York.

PROF. MR W.R. BOOM ANALYSEERT ELFDE PARTIJ
Karpov stond aanvankelijk erg goed
Onbegrijpelijke blunder Karpov
geeft Kasparov alsnog winst

-Door Prof. Dr. W.R.Boom -
WlLLEMSTAD—Onderstaandeanalysevan deelfde partij

is een heel bijzondere. Hierin wordtnog eens haarfijn aange-
toond opwelke manieroud-wereldkampioen AnatoliKarpov
blundert. Hij blundert opeenmoment datdetegenpartijop het
punt staat onder de voet te worden gelopen.Kasparov maakt
hiervan onmiddellijk gebruik en wint (uiteindelijk) departij.
Prof. Boom haalt in zijn analyse Tartakoweraan, die eens de
gevleugelde woorden heeft gesproken: "Een schaakpartij
wordt gewonnen door de speler die de voorlaatste fout heeft
gemaakt." Karpov spartelt nog wel een (flink) aantal zetten
door, maar hetis tevergeefs. Kasparov maakt geenfout meer.
Bij het analyseren van deze partij heeft Prof. Boom gebruik
gemaaktvanzijn schaakcomputerMephistoen deaantekenin-
gen vanByrnes in deNew York Times.

Elfde partij

Wife Anatoli Karpov
Zwart: GariKasparov

Grünfeld-Indisch
(Klassieke nulvariant)

1. d4Pfß
2. c4g 63. Pc3d5
4. cxds Pxds
5. e4Pxc3
6. bxc3 Lg7
7. Lc4 c5
B.Pe2 Pc6
9. Le3 0-0
10.0-0 Lg4
11.Ö P_s
12.Lxf7l Txf7
13.fxg4 Txfl t14.Kxfl Dd6

Totzover alles conform devijf-
de partij. Nukomt deafwijking.
is.Kgi .:..

De wittekoning verlaat directde f-lijn. Zo gauw mogelijk weg
uit de tocht. In de vijfde partijspeeldeKarpov 15.e5, maar die
zet belette niet dat Kasparov
toenmet 15 Dds; 16.Lf2, TfB;
17- Kgl, Lh6; 18. h4, Df7; 19.
Lg3, Le3l; 20.Kh2 een vrij ster-
ke druk ging uitoefenen op de
witte stelling
15 De6
16.Dd3 Dc4
17.Dxc4 1 Pxc4

Zwart heeft weliswaar een pi-
on minder, maar hij vertrouwt
erop, dat zijn verbonden pion op
de b-lijn in positioneel opzicht
voldoende compensatie biedt
voor dit materieel verschil, an-
ders had hrjïn dit stadiumzeker
geen dame-ruil aangedurfd.
18.Lf2 cxd4
19. cxd4 e5

Door dezezet wordt wit uitge-
lokt om 20. d5te spelen.
20. d5Lh6
21.h 4Ld2
22.Tdl Las
23. Tel b5
24.Tc2 Pd6
25. Pg3 Pc4

Het activerenvan de lopervia
h6, d2naara5en hetcombineren
van deze manoeuvre met 23
b5; 24 Pd6en 25 Pc 4vor-
men een actie diekennelijk te-
gendegeblokkeerde e-pion isge-
richt. Wezenlijk echter heeft zij
geen andere betekenis danKar-
pov ervan te overtuigen dat
diensmaterieel overwichtonvol-
doende isvoor winst.
26.Pfl Pd6
27.Pg3 Pc4
28.g5Kf7
29. Pfl Pd6
30.Pg3 Pc4

Kasparov treedtin herhaling,
kennelijk metdebedoelingremi-
se teforceren, maarKarpov - die
er beter voor staat - voelt daar
natuurlijk niet voor. Mephisto
evalueert0.59voordeel voor wit.
31.KT1 Ke7

Byrnes zegt hier niets over,
maargrootmeester Sosonko, die
de partij in Sevilla bijwoonde,
keurde de tekstzet zonder meer
af. Onder degegevenomstandig-
heden lijkt 31 TcB beter,
maar met 32. Kd3 (gedwongen
wegens de dreiging 32 Pd2)
a6; 33.Kd3, Lb4; 34.Pfl, TdB be-
houdtwit zijnvoordeel.
32.Lc5t Kf7
33.Tf2t Kg7Zwarts positie is nu moeilijk
geworden. Sommige aanwezige
grootmeesters noemden deze
zelfs kritiek.
34.Tf6

Karpov is hierteoptimistisch.
Beter lijkt 34.Ke2, zoals decom-
puteraangeeft.
34 Lb6
35.Tc6??

Wat is dit??
Een verschrikkelijke fout!!
Onbegrijpelijk!
Karpov staat namelijkbekend

als iemand die nooit blundert.
Karpov mocht de zwarte loper
niet slaan, omdatKasparov dan
na het terugslaan met 35
bxc6, gevolgd door 36. Tf2, Ta6
een sterk initiatiefzou hebben
verkregen.

Niets belette Karpov echter
hiervoort te zetten met 35. Lf2,
zoalsByrnes en Mephistoaange-
ven. Karpov zou dan zijn voor-
deel - inmiddelsaangegroeid tot
0.92 -behoudenhebben.
35 Pas

Het getij isvolkomen gekeerd.
Na Karpovs blunder is het nu
Kasparov die een voordelige po-
sitieheeft. Tartakower heeft ge-
lijk: "Een schaakpartij wordtge-
wonnen door de speler die de
voorlaatste fout heeft gemaakt".
36.Lxb6

Dat moet wel.
36 Pxc6

Dekwaliteit gaat verloren als
gevolgvan deblunder. De stand
is meteen 1.02 in het voordeel
vanKasparov.
37.Lc7 TfBt
38.Ke2 Tf7
39.Ld6 Td7
40.Lc5 Pas
41. Pfl

Hier werd de partij afgebro-
ken. Karpovs positie is nu
zorgwekkend geworden. De
grootmeesters vrezen hetergste.
41 Tc7

De afgegeven zet: de scherpste
en debeste. Hetwinnendeplan is
duidelijk!Zwartgeeftzijn e-pion

in ruil voor wits a-pion. Beide
spelers hebben dan een verbon-
denvrij-pion, maar de sterke en
beweeglijke toren is het beslis-
sendeverschil.

De winst kan Kasparov niet
meer ontgaan!
42.Ld6 Tc2t
43.Kd3 Txa2

De a-pion vanwitvalt waarhij
altijd gestaan heeft.
44.Pe3 Kf7
45. Pg4 Pc4
46.Pxe5t Pxest

Depaarden slaan elkaar dood
in het slotakkoord.
47.Lxe5 b4

"Ave Caesar, morituri te salu-
tant!"
48.Lf6 b3
49. e 5

Karpov vecht tegen de bier-
kaai.

Ook 49. Kc3 zou nuttelooszijn
geweest, wegens 49 Te2; 50.
Kxb3, Txe4.
49 Txg2

De slachting gaat door.
50.e6t KfB

Wit geeftop.
Het heeft absoluut geen zin

meerom door te gaan.Met name
nietmetsl.d6,wegenssl b2;
52. Lxb2 (of52. d7, bID t) Txb2.

WildCats met8-5 verslagen
StaRosa Indians baseballkampioen

Liga Hubenil 1987
WILLEMSTAD—Sta.Rosa

Indians Pif-Paf is afgelopen
zaterdag in SentroDeportivo
Korsou baseball-kampioen
Hubenil 1987 geworden. Het
versloeg in de laatste play-
offwedstrijdWild CatsBanco
diCaribe met 8-5.

De wedstryd bleef in deeerste
twee inningszonderruns. Pasin
de derde inning wist Sta. Rosa
Indians drie runs te scoren. Het
antwoordvanWild Cats lietniet
lang op zich wachten. In devol-
gende (vierde) slagbeurt ver-
kleinde de Bank-ploeg de
achterstand tot één punt door
tweeruns tegenover de drie van
Sta. Rosa te stellen. In de zesde
inningwerd de standzelfs gelijk:
3-3, maar in de gelijkmakende
slagbeurt van die zesde inning
scoorde PifPaf weer een run,
goedvoor een 4-3 voorsprong.

De genadeklap werd in de
achtste inning uitgedeeld door

Sta. Rosa Indians. Er kwamen
maar liefst vier lopers over het
thuishonk: 8-3. In delaatstemo-
gelijkheid om alsnog dewinst te
pakken (de negende inning)
kwam Wild Cats niet verder dan
twee runs, goed voor een
eindstandvan 8-5.

Winnende werper werd Rony
Inecia. Hij stond Wild Cats
slechts zes honkslagen toe,
waaronder een homerun van
Minguelito Koeks. Hensley Jo-
sephina sloeg tweemaal raak
voorWild Cats. Bij Sta. Rosa In-
dians was Junedry Balentina
erg waardevol voor zijn ploeg.
Metvier honkslagen in vijfslag-
beurten droeghij erg veel bij tot
het kampioenschap voor zijn
ploeg. PifPafsloeg in totaal elf
maal een hit en greep slechts
eenmaal mis, een keer minder
dan de tegenstander, waarbij
Clifton Jones de verliezende
werperwerd.

In HolidayBeach-hotel
Vandaag start congres
over sportgeneeskunde

WILLEMSTAD — Vana-
vond om 20.00 uur wordt in
het Holiday Beach Hotel het
eerste Caribisch congresover
sportgeneeskunde geopend.
Hetzal durentot21november
en vangt elke avond om 19.00
uur aan.

Dit congres wordt georgani-
seerd door de stichting Sportge-
neeskunde Curacao en staat on-
derauspiciën vanhet NAOC.Erhebben zich tot nu toe deelne-
mers uitachtCaribische landen
ingeschreven en 50 lokale
geïnteresseerden. Vanavond
tussen 18.00 en 19.00 uur wordt
in het Holiday Beach Hotel delaatste mogelijkheid geboden
zich alsnog in te schrijven. Hetinschrijfgeld bedraagt ’1.90,-.

Opvallend is het grote aantal
inschrijvingen door lokale
artsen en mensen uit de me-
dische wereld.

(ADVERTENTIE)

De honk-en softbalvereniging

TEX TOWN TIGERS
Enschede, Nederland

uitkomend in de Nederlandse
eerste klasse honkbal

heeft ter completeringvan haar
honkbalselectie voor het sei-
zoen 1988nog plaatsvoor een:

PITCHER

Belangstellenden worden ver-
zocht per omgaand contact op
te nemen met het secretariaat
van Tex TownTigers, p/a Jesse
Maduro, Spechtstraat 52, 7523
WN Enschede, tel. 053

357674.
Pitchers, die eveneens ingezet kunnen
worden op infield-posities en hoofdklas-
se ervaring hebben, genieten de voor-

keur.
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Onvoldoende toezeggingen voor hulp
Voedselsituatie in delen van Afrika
onverwacht sterk verslechterd

DEN HAAG — De voedsel-
situatie in delenvan Afrika is
de laatstemaanden sterkver-
slechterd.Het beeld in 15 lan-
denten zuidenvan deSahara
ziet er onverwacht veel som-
berder uit, zodat de hulpbe-
hoefte aanmerkelijk groter
zal zijn dan totvoorkort werd
geraamd. Voor deze landen
zal 2,7 miljoen ton aan nood-
hulp nodig zijn. Zorgwek-

kend isdat1,2miljoentonvan
de behoefte aan granen en
200.000 ton van de behoefte
aan andervoedsel nog niet is
gedekt door toezeggingen
van de internationale donor-
gemeenschap. Dat blijkt uit
cijfers die in Nairobizijn ver-
strekt door het wereldvoed-
sel- program (WFP) van de
Verenigde Naties.

Zes landenindehoorn van Af-

rika en in zuidelijk Afrika zijn
het zwaarst getroffen: Etiopië,
Sudan en Somalia en Mocambi-
que,Angolaen Malawi.WatEti-
opië betreft is pasruim eenderde
van de voedselbehoefte van
950.000 ton in 1988 gedekt door
leveranties of toezeggingen van
hulpgevende landenoforganisa-
ties. Bovendien is die schatting
van 950.000 aan de bescheiden
kant: hetWFPverwacht datdeze
raming spoedig nogzal stijgen.

Mozambique heeft 750.000
tonvoedselhulp nodigvoor 1987-
-88 om 3,2 miljoenmensen op het
platteland en 3,3 miljoen men-
sen in de steden te voeden. Tot
dusver is slechts480.000ton toe-
gezegd. Deze twee landen heb-
ben veruit de grootste behoefte
aan voedselhulp, maar daar-
naastzijnnog 13Afrikaanse lan-
den aangewezen op noodhulp.

Volgens directeur James In-
gram van het wereldvoedsel-
program heeft de wereld de ern-
stigevoedseltekorten, met name
in de hoorn van Afrika, te laat
onderkend. De schattingen van
enkelemaandengeleden blijken
nu al sterk achterhaald. Het we-
reldvoedsel- program was ervan
uitgegaan dat in 1987 minder
hulp voor Afrika nodig zou zijn
dan in 1986, maar nu al is
100.000 ton voedsel meer ver-
zonden dan in 1986. De eigen
noodvoorraden van het WFPra-
ken snel uitgeput. Ingram
vraagt de donorgemeenschap
dan ook metklem omhun hulple-
veranties te bespoedigen en ex-
tra hulp toe te zeggen.

Het ministerie van ontwikke-
lings- samenwerking in Den
Haagkon nognietzeggen in wel-
ke mate Nederland kan reage-
ren op dezenoodkreet.Op hetmi-
nisterie wordtdeze maanddeba-
lans opgemaakt van de uitgaven
en toezeggingen die tot dusver
ten laste van de post noodhulp
zijn gedaan. Daarna is duidelijk
hoeveelruimte er nog is in de lo-
pende begroting, en hoeveelhulp
eventueelkan worden verstrekt
als voorschot op de begroting
voor 1988.

Een woordvoerdervan hetmi-
nisterie herinnerde eraan dat
minister Bukman juistvorige
maand nog ongeveer 18 miljoen
gulden extra heeft gereserveerd
voor noodhulp aan Etiopië. Het
rampgebied in Afrika is ditmaal
watkleiner dan in 1984-85, toen
6,6 miljoen ton voedselhulp no-
digwasvoor 22 landen.Inde lan-
den langs de Westafrikaanse
kust worden geen problemen
verwacht, en ook in het westelij-
ke deel van de Sahel is het beeld
niet somber. Hier staat alleen
Tchadop delijstmeteen voedsel-
behoefte van 35.000 ton.

Een onverwachte nieuwko-
mer op de lijstis Malawi, dat ge-
woonlijk juist een voedselo-
verschot heeft waaruit geput

kanwordenvoor leveranties aan
debuurlanden.Dit landheeft nu
echter tekampen met droogte en
een insektenplaag in de Cassa-
ve-oogst. De problemen nemen
een grote omvang aan vanwege
de aanhoudende vluchtelingen-
stroom uit Mogambique, die in-
middels al tot boven de 300.000
mensen is gestegen. Het WFP
verwacht dat Malawi 122.000
tonvoedselnodigheeft voor hulp
aan vluchtelingen en aan de ei-
gen boeren in droogtegebieden.
De overschotten van Zimbabwe,
traditioneel ook een graanleve-
rancier voor deregio, zijn bijna
uitgeput.

Mozambique wordt nu voor
het zesde achtereenvolgende
jaargeteisterd door een combi-
natie van droogte en burgeroor-
log. De noordelijke provincie Ni-
assa isvrijwel geïsoleerden aan-
gewezen op luchtbruggen. In de
zuidelijke provincies Imhamba-
ne en Gaza is de infrastructuur
ontwricht vanwege aanvallen
door deRenamo-rebellen.

In Etiopië moet ook met spoed
worden gewerktaan verbetering
van het transport en de opslag.
Een missie van hulp- organisa-
ties heeft onlangs vastgesteld
dat onmiddellijk behoefte is aan
honderd vrachtwagens. De uit-
rusting van de havens moet ver-
beterd om het lossente bespoedi-
gen. Voor deze uitgaven zal ze-
ker 31 miljoen dollar nodigzijn.

In Sudan wordt eentekort van
134.000 ton voedsel verwacht,
hoewel de definitieve oogstcij-
fers nog niet binnen zijn. Daar-
naast is ongeveer 22.860 ton no-
dig voor de vele vluchtelingen
uitEtiopië en Tchad.Bij voedsel-
transporten naar het zuiden van
Sudan stuithetWFP op ernstige
problemen omdat de wegen on-
veilig worden gemaakt door re-
bellen en verscheidene bruggen
zijn opgeblazen.

Somalia heefteenjaarmet bij-
zonder onregelmatige neerslag
achter derug. De oogst van 1987
is vermoedelijk normaal, maar
90.000 nomaden die een groot
deel van hun veestapel hebben
verloren zullenzijn aangewezen
op voedselhulp. Bovendien
kampt Somalia methonderddui-
zenden vluchtelingen uit Etio-
pië, die eveneens van voedsel-
hulp afhankelijk zijn.

Angola tot slotheefteveneens
te lijdenonder een verwoestende
oorlog. Vanwege de teruglopen-
de inkomsten uit olie-export is
het landminder danvoorheen in
staat commerciële voedselim-
porten te bekostigen. Angola
heeft 240.000 ton voedselhulp
nodig, maar tot dusver is slechts
138.000ton toegezegd.

Deze zes landen samen vor-
men het ernstigste noodgebied:
ze hebben 2,3 miljoen ton nodig
van de 2,7 miljoen ton die vol-
gens hetWFP in totaal geleverd
zou moeten worden aan de lan-
den van Afrika bezuiden de Sa-
hara. Maar ook Zaire, Zambia,
Uganda, Botswana en delen van
Tanzaniazullen op noodhulpzijn
aangewezen.

*****COLOMBO — Het parlement op
SriLanka heeftzijn goedkeuringge-
hecht aan het vredesplan voor het
noorden en oosten, datop 29 julidoor
president Jayewardene en de Indis-
che premier Gandhiwerd getekend.
De drie dagen van debatten in de
volks- vertegenwoordiging zijn gep-
aard gegaan met gewelddadige ac-
tiesvanzowelSinhalezenalsTamils.

*****
MADRID—Hetisuitgeslotendat

de 72 VS F-16 jagers dieop de basis
Torrejon,bij Madrid,staannaarPor-
tugalwordenovergebracht.Ditheeft
de Portugese premier Canaco Silva
verklaard tijdens een persconferen-
tie met zijn Spaanse ambtgenoot
Gonzalez.

Boek uitgebrachtmetprenten

Gehandicapte jongen
blinkt uit in tekenen

LONDEN — De Britse
Stephen Wiltshire is
geestelijk gehandicapt en
kan slechts zinnen stame-
len, dieuitenkele woorden
bestaan. Toch is hij een
fantastisch kunstenaar,
wiens talenteen raadsel is
voor diverse experts.

Stephen is autistisch: een
handicap, die gepaard gaat
met een beperkt taalgebruik
en onder- ontwikkelde sociale
vaardigheden. Maar de 13-
-jarige jongenblinkt uit in te-
kenen. Hij maakt ingewik-
kelde tekeningen van gebou-
wen in Londen. Onlangs is
een boek van hem uitge-
brachtmetprenten van onder
meer deRoyal Albert Hall en
dekathedraal van St.Paul.

ArchitectSirHugh Casson,
die voorzitter is geweest van
deRoyal Academy, zegt over
Stephen's tekenkunst: "Dit
kind heeft een buitengewoon
talent. Stephen is
waarschijnlijk de beste jeug-
dige kunstenaar in Groot-
Britta'nnië". Stephen woont
met zijnmoeder—een wedu-
we — eneen ouderezuster in
Paddington, west-Londen.
Sinds kort bezoekt hij een
middelbare school voor ge-
handicapten. Tot afgelopen
juli zat hij op een speciale
lagere school.

Volgens Lorraine Cole, het
hoofd van die school, sprak

Stephen, toen ze hem leerde
kennen, nooitéén woord. Ook
vermeed hij ieder oog-contact
enuittezichzelfhoofdzakelijk
middels ongecontroleerde
driftbuien. Toen zijn leraren
ontdekten dathij plezier had
in tekenen, moedigden ze
hem daarinaan.

LorraineCole: "Hetwas be-
trekkelijk gemakkelijk hem
iets te leren. Als hij een be-
paalde opdracht had uitge-
voerd, lietenwe hem alsbelo-
ningtekenen. Hij wilde niets
anders dan dat; het was een
obsessie voor hem". Stephens
talent kwam tot uiting toen
hij opzijnnegende gebouwen
gingtekenen, waar hij langs
kwam op weg naar school en
tijdens uitstapjes.

Toen ook begon hij te pra-
ten. "Op een dagzei hij het
woord papier en kreeg in de
gaten wat voor handig ge-
reedschap taal kan zijn", ver-
telt mevrouw Cole. "Vanaf
datmoment hebbenweervoor
gezorgd dat ieder mondeling
verzoek van hem werd inge-
willigd. We vroegen hem te
vertellen over zijn tekenin-
gen en sindsdien heeft hij
enorme vooruitgang geboekt
met spreken".

Stephen opperde onlangs
dathij architect wil worden.
Zijn voormahge lerares sluit
ditniet uit. "Hij zal bij de stu-
diealleen wat extra hulp no-
dighebben".

Amerikaanse
mariniers vermoord

SAN SALVADOR — Een
militaire rechter in El Salva-
dor heeft maandag de vrijla-
ting van drie guerrilleros op-
geschort die verantwoorde-
lijk zijn voor de moord op
twaalf mensen, onderwiezes
Amerikanen, in juni 1985.De
mannen zouden profiteren
van de amnestieregeling die
in het kader van het vrede-
splan voor Midden-Amerika
ookinElSalvador isafgekon-
digd. Er zijn tot nu toe ruim
450 politieke gevangenen
vrijgelaten.

Volgensrechter Serranoheeft
het openbaar ministerie op de
valreep beroep aangetekend te-
gendevrijlatingvan demannen,
dienet alsdemeeste politieke ge-
detineerden deel uitmaken van
het linkse verzet en zondervorm
van proces sinds hun arrestatie
vlak na de aanslag hebben
vastgezeten. Vooral in de Vere-
nigde Staten was bezwaar ge-
maakt tegen hun voorgenomen
vrijlating en was erop aange-
drongen dat de mannen vastge-
houden bleven. Serrano ontken-
de dathij gezwicht isvoor derge-
lijke druk.

Bij de aanslagwerden behalve
de zes Amerikanen — vier mari-
niers en twee computertechnici— vier Salvadoranen, een Gua-
temalan en een Chileen dood-
geschoten. Daarnaast werd een
guerrilla- strijder per ongeluk
dodelijkgetroffen. Dedadersvan
de aanslag, die behoren tot het
linkse bevrijdingsfront Fara-
bundo Marti, bekenden na hun
arrestatie dat zij het gemunt
hadden op demariniers, die deel
uitmaakten van de bewa-
kingsdienst van de Amerikaan-
se ambassade in San Salvador.

'Niet bemoeien met bestand
in Nicaragua'
President Reagan leest
Democraat Wright de les

WASHINGTON — Presi-
dentReagan heeft de demo-
cratische voorzitter van het
Huis van Afgevaardigden,
Jim Wright, maandag de les
gelezen overzijnbemoeienis-
senmetdeonderhandelingen
over een bestand in Nicara-
gua.Wrightmeent echter dat
hijinzijnrecht staatomdatde
regering hetzijns inzienslaat
afweten bij het bevorderen
van vrede in Midden-
Amerika.

Wright nam het initiatieftot
eengesprek met de president na
kritiek op de gesprekken die
Wrightheeft gevoerd met de Ni-
caraguaanse president, Daniel
Ortega, en kardinaal Miguel
Obando y Bravo. Reagans ver-
wijt is dat er verwarring wordt
gezaaid en misvattingen kun-
nen ontstaan als leden van het
congres, buiten deregering om,

betrokken zijn bij complexe on-
derhandelingen met buiten-
landse regeringsleiders, zo zei
zijn woordvoerder Merlin
Fitzwater.

Wright verklaarde echter dat
hijopverzoekvan Obandovorige
week in Washington aanwezig
was bij diens besprekingen met
Ortega. De kardinaal bemiddelt
tussen de Sandinistische rege-
ring en de door Washington ge-
steunde rebellen over een be-
stand. De afgevaardigde leverde
kritiek op deregering die naar
zijn zeggen de Middenamerika-
nen minderwaardig vindt. "Er
zijn wellicht enkele regerings-
functionarissen die niet willen
dathet (door de Middenameri-
kaanse landen gesloten) vrede-
splaneen succeswordt.

Zij zijn als de dooddater vrede
komt", aldusWright. Hij zei dat
het gesprek verder werd bijge-
woond doorvice-president Geor-
ge Bush, ministervan Buiten-
landse Zaken George Shultz, de
stafchefvan hetWitte Huis, Ho-
ward Baker, en Reagans natio-
naleveiligheids-adviseurFrank
Carlucci. Hijzei datde luchtwe-
liswaar is gezuiverd maar dat de
regering nog steeds bezwaar
heeft tegen zijn contacten met
Middenamerikaanse leiders.

Wright bleek duidelijk gesto-
ken doordekritiek van eenano-
nieme regerings- functionaris
diewas vervat in een zondag ge-
publiceerd interview met de
Washington Post. Wrightneemt
aan dat het daarbij ging om on-
derminister van Buitenlandse
ZakenElliottAbrams. Hij zei te-
genShultzdat alseen vanzijn ei-
gen medewerkers zich zo in de
anonimiteit zou verschuilen hij
hem op straat zou zetten. Dathij
echter opde stoelvan deminister
was gaan zitten, ontkende
Wright. In verband met de be-
voogdende houding van Was-hington zei hij: "Als hij
misschieneen open-deurpolitiek
jegens Midden-Amerika volgen
zouden zij wellichtnaar hem toe
te stappen in plaats van naar
mij .

Na operatie

Snurkende Brit
toch

in echtelijk bed
PAIGNTON — Na een

verloving van tien jaar en
eenkeeloperatie heeft Jim
Crawford uit Paigntón in
het Verenigd Koninkrijk
eindelijk kunnen trouwen
met devrouw die daarniet
aan had gewild zolang hij
in zijn slaap snurkte.

Crawford, een 61-jarigege-
pensioneerde marineofficier,
besloot zich te laten opereren
en het resultaat stelde zijn
Amerikaanse verloofdeDoro-
thy Ebright voldoende tevre-
den om een huwelijk aan te
durven."Wanneer Jimbij mij
logeerde sliep hij in de ene
hoek van het huis en ik in de
andere, maar ik kon 'm nog
horen," vertelde de nieuwe
mevrouw Crawford, een anti-
quiteiten- handelaarster uit
San Diego in Californië.

"Hetwas absoluutuitgeslo-
ten datik eenmaal getrouwd
zijndezondereenoperatie een
kamer met hem had kunnen
delen," aldusmevrouw Craw-
ford. Ebright, die in de jaren
zeventig bekend werd door
's werelds enige vrouwelijke
RollsRoyce-dealer teworden,
zei dat het haar verrast had
dat de betrekkelijke eenvou-
digeoperatie terverwijdering
van weefselobstructie, in het
VerenigdKoninkrijk zo onbe-
kend scheen.InCrawfords ge-
val is de operatie ook van vi-
taalbelang gebleken.De chi-
rurg die haar uitvoerde zei
datde obstructie de ademha-
ling van Crawford in zijn
slaap had kunnen doen op-
houden.

OOST-BERLIJN — De opperbevelhebber
van het SU leger in de

DDR, generaal Belikov, is i»
Wunsdorf gestorven aan een acute
hartaanval.Belikov werd 72 jaar.

TOKYO—Gesluierden in beige
linnen gewikkeld, tonen deze

mannequins in Tokyo de voor-
jaar-en zomermode 1988 van de
ontwerper IsseyMiyake.
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\M NOUN Computers Sales & Consultants N.V.
Jjp Winkelcentrum Colon 130-P.O. 80x 404-Tel.: 625232

I UITNODIGING
Bij dezeWillenWij U gaarne uitnodigenbij de inauguratieVan
ons kantoor;

"NORTH-COMPUTERS SALES&
CONSULTANTS, N.V."

gelegen te Winkelcentrum Colon nr. 130.

Tekens WillenWij Van degelegenheidgebruik maken U kennis te
laten maken met onze computers:

"NORTHSTAR DIMENSION 300 öf 50"
Tegelijkertijdhebben Wij enige

Demo's presentaties
omtrent één en ander Software pakketten.

PROGRAMMA:
Woensdag November 18, 1987
9.00 a.m. -15.00 p.m. Algemene Introductie

Dia's Voorstelling (kennismaking mei
B de NorthStar Computers Voorge-

schiedenis)

Deze dia's presentatie zal gegeven Worden door Mevr. Robin
Lutz VertegenwoordigsterVan NorthStar ComputersIne. en
ook doordhr.Tim O'MarahtechnicusVan de NorthStarCom-
puters Ine.1

HFor further information call:
NOrm Computers Sales & Consultants N.V.

1 Colon Unit 130- Tel.: 625232 B

Hierbij maken wij bekend dat de telefoonrekening over de
boekmaand NOVEMBER 1987 op

11 NOVEMBER 1987
op de post is gedaan.
De vervaldatum van dezerekening is

3DECEMBER 1987
Teneinde te voorkomen dat administratiekosten in reke-
ning moeten worden gebracht, doen wij een beroep oponze
abonnees om bovengenoemde rekening uiterlijk op dever-
valdatum te voldoen.
Betaling kan plaatsvinden bij dekassa's vanons hoofdkan-
toor te Sta. Maria, alle banken, girodienst en tevens bij de
hulpkantoren van het gouvernement.

ONZE KASSA'S TE STA. MARIA ZIJN OPEN
VAN 7.30 TOT 15.45 UUR.

Tl SETEL __
Servisio di telekomunikashon

BEKENDMAKING
HET DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE

EN WERKGELEGENHEID
maakt bekend datmet ingangvan heden de invoervan
a. levendevarkens;
b. varkensvlees en eetbare slachtafvallenvan varkens;
c. ham (met uitzondering van gerookte, ingedroogdeen gezouten

ham, dezgn. kerstham);
d. allesoorten worst (met uitzonderingvan worst in blik of bus), ba-

con en toebereid en/ofverduurzaamd spek;
zonder vergunning van de Ministervan Handel, Industrie en
Werkgelegenheid

NIET IS TOEGESTAAN
Het Departement van Handel, Industrie en Werkgelegenheid op Bonaire
enCuracaokan op aanvraagvergunningverlenentot invoervan hiervoren
genoemde goederen onder respectievelijk b, c en d, indien de
geïmporteerdehoeveelheid (in kg.) niet groter is danrespectievelijk 60%,
25%en 30% van de totale importen over 1986.

Bovengenoemde percentages geldentelkens voor een periode van zes
maanden, ingaande 1 september 1987.
Hetverzoek vooreen vergunningdient schriftelijkteworden aangevraagd
bijhetDepartement van Handel,Industrieen WerkgelegenheidopBonaire
en Curacao.

De Plv. Direkteur.

>>2_________________\ 1

gamMfe^. Goldstar Stereo Set5100 Regina Washer SR2P
p^^^^Cash Special :FL.959,- Cash Special:FL.73o,-

-1 of drie maandenvan f1. 399,- of drie maandenvan f1. 299,-

Ü Cetron Stereo Set 2652 „ Mitsubishi Airco 912
j Cash special:FL.4B9,- Cash Special:FL.B6s,-

-jf i of drie maandenvan f 1. 205,- of drie maanden van f1.359,-
-j_t ' Ê&A'i i
I Regina Gasstoof IC Goldstar TV9080

■ Cash Special:FL.299,- Cash Special:FL.669,-
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-v-=^ffl Supertor Rice CookerB-12

\Ï2F Cash Special:FL. 99,-

H^^^^^;^_______Bl__i__M^l^^ Oster Blender 855

LJ /7__^JHK_____H "" _ I Oster Waffle Maker 712

A IteSBSJI Cash sPecial:FL-85--

k Zeelandia Tel: 613333y
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Toerist

beroofd
WILLEMSTAD—Een36 jan-

ge toerist heeft aangifte gedaan
van overval met geweld waarbij
deman verwondingenopliep aan
zijn hoofd. De man liep samen
metzijnvriendin ter hoogte van
een kerkhof toen drie mannen
hem overvielen. Eén van de
mannen drukteeen pistool tegen
zijnneken eistealzijngeld.Toen
de toeristhet geld niet wilde ge-
ven, sloeg deovervallerhem een
paar keer met het pistool op zijn
hoofd. De toeristviel op de grond
waarna deovervallers 1100 gul-
den uitzijn broekzak haalden.
Hierna renden zij weg. De man
liep twee kapwonden aan zijn
hoofd op waarvoor hij werd be-
handeld in de polikliniek.

DROP-INNisdenaamvan een
nieuwesnoepwinkel in hethartje
van Salinja aan deCaracasbaai-
weg naast Panaderia Majestic,
waar uiteraard voornamelijk
drop verkocht wordt inallesma-
ken en in de hoeveelheden die de
klantzelf wenst.

De trotseeigenarenzijnGeorge
en MarlyseDouglas die de zaak
gistermiddagtijdenseen gezellig
samenzijn openden. Het waren
hunkinderen die deze'belangrij-
ke taak'gretig op zich namen: zij
moesten hetdroplint voor dedeur
doorhappen en dat lieten ze zich
geen tweemaal vertellen.

Drop-Inn is een Nederlandseketen van drop- en snoepwinkels
waarvan er in Nederland39 be-
staan. Die opCuragao is deveer-
tigste en tevens de eerste interna-
tionale vestiging.Dat was ook de
reden dat mede- directeuren
Hans en Arnie van derPas naar
Curagaokwamen omtehelpenbijdeinrichting en deopzet van dit
filiaal.

MarlyseDouglas zal hetgroot-
ste deel van de leiding voor haarrekening nemen. Als dochtervan
een Limburgse kruidenier ver-
moedt zij daar niet veel proble-
menmeete hebben,zo lietzegiste-
ren tijdens een openings- speech
weten. Enigszins teleurgesteld
lietze zich uitover hetgebrek aan
medewerkingdat zij ervaren
heeft bij deopzet van dezewinkel.
Zulke initiatieven worden vol-
gens Marlyse Douglas niet be-
paald gestimuleerd. Dank zij
doorzettingsvermogen en hulp
van mensen die het idee wel
steunden, kreeg het echtpaar
Douglas, Drop-Inn toch van de
grond.Alhoewel Drop-Inn totde
Nederlandse keten behoort, is de
zaak met eigenkapitaal opgezet.

Op defoto: een blik op het inte-
rieurvan dewinkel metachterde
toonbank vlnr: George Douglas,
Arnie en Hans van der Pas en
MarlyseDouglas.

Interesse voorpolitiek neemt af
Hubentud Demokrat organiseert
politieke bijeenkomst voor jeugd

WILLEMSTAD — Te wei-
nig mensen zijn geïnteres-
seerdin depolitiek, terwijl el-
ke stap die je zet en elke hap
die je neemt, politiek is be-
paald. Het wordt tijd dat de
mensen zich meer bezig gaan
houden met de politiek. Niet
alleendoordehuidige politie-
ke beslissingen en de politici
te bekritiseren, maar door
zelfbewust deelte nemen aan
depolitiek.Dat werd gisteren
naar voren gebracht tijdens
een persconferentie van Hu-
bentud Demokrat die aan-
staande vrijdag in het Prin-
cess Beach Hotel & Casino
een politieke ontmoeting
voor de jeugdorganiseert.

De politieke ontmoetingvindt
plaats ter gelegenheid van het
dertigjarigbestaanvan dezepo-
litieke partij en omdat Huben-
tud Demokrat de jeugd wil in-
formeren over de politiek in het
Caribisch gebied. Volgens deor-
ganisatoren van deze politieke
ontmoeting neemt de interesse
voorpolitiek afwat metzich mee
brengt dat steeds minder men-
sen naar de stembussen gaan.

Tijdens debijeenkomst vrijda-
gavond zullen drieonderwerpen
aan de orde komen, te weten de
betrokkenheid van de jeugdbij
de politiek, de problemen waar
de jeugd mee te makenheeft, zo-
als criminaliteit en het werk dat
een politicus verricht voor de
jeugd.

Ak Royer, president van Hu-
bentud Demokrat zal de jeugd
vertellen dat zij geen kritiek op
depolitiek moetenleveren, maar
zich moeten inzetten voor een
betere situatie. Hij zal hem
duidelijk maken dat de beste
stuurlui deze keer niet aan wal
moeten blijven staan, maar het
roer moeten overnemen.

CRIMINALITEIT
Rudy Riedel van het departe-

ment van Onderwijszal zichver-
diepen in de problemen van de
jeugd. Tijdens de persconferen-
tie bracht Royer al naar voren
dat de toenemende criminaliteit
op het eilanddeoorzaak isvan de
toenemende werkloosheid. De
jeugd gaat naar school, maar
krijgt na jaren lang studeren
nietaltijd een baan.Het is daar-
omdevraag ofhethuidigeonder-

wijs moet wordenaangepast zo-
datmeermensenkans krijgen op
een baan, waardoor het vanda-
lisme en de criminaliteitaf-
neemt.

Augustin Diaz, lijsttrekker
van deDemocratischePartij ver-
telt vrijdag meer over het werk
van een politicus en het aantal
uren dat zij echt werkenvoor de
jeugd.

INVLOED
De politieke ontmoeting be-

gint vrijdagavond om zeven uur
en duurt tot tien uur. De bijeen-
komst isvoor iedereentoeganke-
lijk, ook voor studenten van de
andere eilanden die momenteel
op Curasao verblijven. Volgens
Royer ishetbelangrijkdatookde
jeugdvan de andere Antilliaan-
se eilanden de bijeenkomst bij-
wonen: "De overigeAntilliaanse
eilanden hebbenwel degelijk in-
vloed op de politiek die hier op
Curacao wordt gevoerd. Als ie-
mand op de andere eilanden
niest, is hier het hele kabinet
verkouden." Na devoordrachten
van de drie sprekers, bestaat er
de mogelijkheid voor het stellen
van vragen.

Geen toename aantal
Aids-patiënten

WILLEMSTAD — Het aan-
■*» Aids- patiënten op de An-
J*uen bedraagt per 1 novem-ber nogsteeds 18.Dat maakte

J.M. Eustatia gisteren na-mens de Aidscommissie be-
kend. La een verslag van het
°öderzoek door de Aidscom-m|ssie staat vermeld dat er
VlJftien mannen, twee vrou-wen en één kind zijn geregi-
?*feerd als zijnde Aids- pa-
tent. Van de 18 Aids-
Patientenzijnper 1november
U overleden.. De meesteAids-patiënten val-'enbinnen de leeftijdsgroep van
«1 tot en met 30 jaar.Binnen de-
**. groep zijn zes patiënten gere-
Kistreerd. In de leeftijdsgroepnW toten met tien jaaris één ge-
Val geregistreerd. Van de onder-
??chte personen in de leef-Hjdsgroep 31 tot 41 waren vijf
Personen methetvirus in aanra-, lng geweest. In ieder van de
{^eftijdsgroepen 41 tot 51 en 51«°t 61 jaarzijn drie gevallen ge-registreerd.

Het merendeel van de Aids-Patiënten is woonachtig op Cv-f aSao. Vijf van de achttien pa-
tenten komen van de Boven-windse eilanden en er zijn, vol-gens het rapport van derAids-
c°mmissie geen meldingen van
'«ds- gevallenopBonaire.

WILLEMSTAD -Begin deze
maand arriveerde dokter Ter
Horn opCuracao die deAfdeling
Geestelijke Gezondheid (AGV)
zal helpen met het uitvoeren van
werkzaamheden op het gebied
van de geestelijke gezondheid
volgens een internationaal "re-
gister".

Dokter TerHorn is werkzaambij het samenwerking en trai-
ningscentrum van de World He-
alth Organisation (WHO) dat is
gevestigd in deRijks- universi-
teit van Groningen.

Een register heeft als doel hetplannen van de geestelijke ge-
zondheid, het evalueren van hetreeds verrichte werk en het uit-
voeren van wetenschappelijkeonderzoeken.R uimzestig landen
over de wereld beschikken over
een register en samen met deRijks- universiteit van Gronin-
gen is besloten ook een register op
tezetten opCuracao.

In augustus van dit jaar is de
AGV begonnen met hetproefdraaien en één oktober is deAGV officieel van start gegaan
met het register. Samen met het
hoofd van deAGV de heer Victo-
rina, bracht dokterTerHornon-
langs een bezoek aan de gedepu-
teerde van Volksgezondheid Lu-
cilleWoutwaarzij uitleggafover
devoordelen van hetregister.

CAMPAGNE
Momenteel is de Aids-c°mmisBie bezig met het voor-

lichtenvan onderwijspersoneel.
Hiervooris door de ministervan
Volksgezondheid een nieuwe
werkgroep geïnstalleerd diezich
speciaal gaat bezig houden met
deAids- informatiecampagneop
de scholen.

Drs H. Moerkerk, secretaris
van de Nederlandse Nationale
Commissie Aids- bestrijding
heeft twee weken geleden een
speciale op onderwijs gerichte
cursus gegeven aan vertegen-
woordigers van de diverse secto-
ren van het onderwijs.

Het is de bedoeling dat de le-
den van de nieuwe werkgroep,
na een voortgezette training te
hebben gekregen van de lokale
Aids- commissie, de Aids- infor-
matie op de scholen zullen gaan
coördineren.Ook aan devoortge-
zette training van de vertegen-
woordigers van deverschillende
scholen zal door de Aids- com-
missie in de toekomst aandacht
worden besteed. Het is debedoe-
ling dat deze leerkrachten op
hun scholenalsAids- informan-
ten zullen gaan fungeren.

SAFE SEX
De gedachte is dat deskundige

informatievan een groep dienog
niet aan het sexuele verkeer
heeft deelgenomen gemakkelijk
tot de introduktie van een men-
taliteits- verandering met be-
trekking tot promiscue sexueel
verkeer kan bijdragen en de be-
lanstelling voor "safe sex" kan
helpen bevorderen.

BAHRAYN - Als een olievlek
neemt hand over hand het aantal
Arabischelandentoe datzijnbetrek-
kingen metEgypte, 10jaarnahetop-
zienbarendebezoekvan zijn toenma-
lige president Sadat aan Israël, her-
vat. MetSaudiarabië enBahrayn die
maandag de banden met Cairo nor-
maliseerden, hebbennu 12van de21
lidstatenvan deArabischeLiga hun
ambassades inCaïro heropend.

PARIJS—Delanceringvan deEuropese
draagraketAriane-2, dieoor-

spronkelijk vandaag zou plaatsvin-
den iswegenstechnische problemen
verschoven naar de nacht van 20 op
21 november.Deraket moetvanafde
lanceerbasisKourou, inFrans Guya-
na, een Westduitse televisie-
kunstmaanin deruimte brengen.

*****

SCHOOLARTS
De GGDwas tot deze campag-

ne overgegaan omdat uit de
archieven bleek dat de dekking
van deze tweekinderziektes, die
toch erge gevolgen kunnen heb-
ben, niet optimaal was. De dek-
king van mazelen was slechts
zestig procent. Ook hetbezoek
van kinderen aan het consulta-
tie- bureau nam steeds meer af.
Uit onderzoek is gebleken dat
kinderen, naar mate zij ouder
worden, minder bijhet consulta-
tiebureau komen en daardoor
mindervaak worden ingeënt.

Vandekinderendievoor inen-
ting in aanmerking komen,
wordtvan devier-jarigen negen-
tig procent gevaccineerd via de
schoolarts. De kinderen die jon-
ger zijn dan vier jaar,ruim 30
procent, probeert de GGD onge-
veer dehelft te dekken door mid-
del van deze campagne. Dat
houdt in datna decampagne in
principe 85procentvan dekinde-
ren is ingeënt tegen mazelen en
rode hond.

GEVAAR
Rode hond en mazelen lijken

in eerste instantie onschuldige
kinderziektes. Mazelen kan
echter middenoor- ontsteking
veroorzaken diena complicaties
kan leiden tot gehoorstoornis en
hersenvlies- ontsteking. Rode
hond, datmeestal voorkomtin de
eerste drie levensjaren van een
kind, is een gevaar voor zwange-
re vrouwen. Als deze vrouwen
worden besmet met rode hond
hebbenzij grotekans opeen baby
met hartdefecten, een doofkind,
een mentaal geretardeerde kind
ofeen baby waarvanhet hoofdte
klein is.

VOORLICHTING
Volgens de dekkings-theorie

waar de GGDvanuit gaat, moet
negentig procent van de bevol-
king gedekt zijntegen deziektes.
Deze negentigprocent moet dan
regelmatigverspreidzijnbinnen
demaatschappij.

De volgende campagne op de
agenda van de GGD is een voor-
lichtingscampagne.Dokter Xe-

lie vindt het noodzakelijk dat de
ouders op de hoogte worden ge-
steld van de noodzaak van inen-
tingen en hoe en waar zij hun
kinderen kunnen laten inenten.
Volgens Kelie is de informatie
die tot nu toe wordt gegeven on-
duidelijk.

Degenendiehunkinderen nog

willen laten inenten tegen rode
hond en mazelenkunnen van-
daag, vanmiddagvanaf vijf uur
tot vanavond achtuurterecht in
hetSentro Mediko MontanaAb-
ao en morgenmiddag vanaf vijf
uur tot 's- avondsachtuurbij het
Consultatie- bureauvan hetWit
Gele Kruis op Sta Maria.

Kinderziektes zijn niet onschuldig
Opkomst inentingscampagne
GGD deels teleurstellend

WILLEMSTAD — De inen-
tings- campagne voor maze-
len en rode hond, van de Ge-
neeskundige- en Ge-
zondheidsdienst (GGD), is
nietzo goed verlopen als dat
dokterKelie in eerste instan-
tie had gehoopt. Van deruim
tweeduizend kinderentussen
deanderhalfen twee jaar,die
op het eiland rondlopen zijn
nu pas 1064 ingeënt tegen de
twee kinderziektes. Vandaag
kunnen ernog kinderenwor-
den ingeënt bij Montana Ab-
ao en morgen bij Sta Maria.

De campagne van deGGD zou
inprincipe vorigeweek zijnafge-
rond. Omdat vrijdag nog maar
1037 kinderen waren ingeënt,
besloot de GGD de inentings-
campagne drie dagen te verlen-
gen. Gezien de kleine opkomst
gisteravond op Brievengat, acht
dokterKelie het onwaarschijn-
lijk dat het streef- aantal van
1500 kinderen zal worden be-
haald.

| Win elke week een !
KARRETJE VOL MET LEVENSMIDDELEN

van yj!^v
Toko \2_/uikeruintje

terwaarde van ’.300.- doorte winkelen in devol-
! gende zaken van

Shopping Gallery
; r DEL ~i ! DAWICIJEWELRY Ï

! I/IDEE GIFTSHOP ~j
I r^GiTl^^ r ST. MICHAEL'S ~1| L_^_ °Sj j LIHGEME&ruriDERWEAR j 1
I De winnaars van de week:
)14 november —J.van de Veen, Colombiaweg 96 |

' 21 november — ????
! 28 november — Misschien bent U de gelukkige win-
| naar???

5 december — ????
! 12december — Doét U ook mee??? /m*

19 december — ???? h:A
23 december — Wiewint degrote prijs van w-f

’.700.-???

: Toko Wuikertuintje 1/)

\ ?^o^mS^^^Shopping Gallery fz<jjF^^^^^ (^W
i. onder één dakJ^J^-^

"toko J

IWEEKéWüI
l^l^ J^Swissteak 9-90

! .^^^Porkchop 6.75 i

|^^\©_?l<alfslever 7-50 1

Y^~~ 1
l <?r*J^sp Druiven 3.95 1

j^^D^Prei 5.00 1

i <rsrfiVC^© sla 4.50 J
L^lt'*^? Tomato Ketchup 3.12;

♦ Fruit Cocktail 3.35 \

l^^^r"Spaghetti 500 gr 1.27 1

|^>^M)valtine 400 gr 3.93 j
*r~^% " 1j^^tv^Oberlander 1.25!

l^j^^^Speculaas 3.40 1

J^s^V^. Fries 4.38 i
i mn9e 0.99 j

I 1 -90 J

! TQKO^X)uikertuintje!
I een gruttervan Profe®Wie!!
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

ifl^Tt^ tot 10 woorden

F. 5,50 /£\//IjT Elk woord meer [g&tfi )
// li\ UITSLUITEND U—j
/^> _1 A CONTANT!

r PATRICK'S
for

„Tatay" guitars
and quatro's

Willem de
Zwijgerlaan 1

Tel.: 73298
+^J -ilJj J-j

TE KOOP
BOUWKAVEL
te Jongbloed

790 m 2
Prijs nader overeen te
komen.
Informatie:

Tel.: 79920-77386 ,

Elektra en
Novatee is
een begrip!KAYPRO 2X COMPUTER met

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

LADA SAMARA okt. 1986,
’.7.950,-, financiering mogelijk.
Tel.: 672738.

MOTOR 25 HP Yamaha. Bel
44357.

VOLKSWAGEN PASSAAT,
bouwjaar 1981, prijs ’.2.550,-.
Inl. tel.: 55512 (44077). Tampa-
naweg9.

BABYBED + STD.; reiswieg;
aankleedkussen; snelkookpan;
BD- workmate; rol gordijnen;
electron, orgel. Tel: 72940.

MARGRIETLAAN 3, 3 sik., 2
badk., eigen grond 1315 m 2,

vraagprijs ’.135.000,-. Tel.: '72940.

WEGENS VERTREK: Lada
1300 1983, i.z.g.s. (met radio),
vraagprijs ’.3.000,-. Tel.: 75589.

FILMAPP. ’.500,-, bestaande
uit:filmcamera Canon 518SV, 8
mm projector, editor viewer,
plakpers.; pickup /versterker
’.100,-; microwave ’.325,-; ge-
luidsinstallatie ’.1.200,-: 2x tu-
ners, 2x cass.deck, platenspeler,
boxen. Tel: 78893.

HUISH. ARTIKELEN o.a. zit-
kamerset en gasfornuis. Tel.:
611038.

WOONHUIS TERomar: 3slaap-
, 2 badkamers, voor- en achter-
porch, prijs NA’.120.000,-. Tel.:
613230 tussen 18.00-20.00 uur.

MERRIE ’.2.000,-. Tel.: 673573.

HUIS TOT NA/.400,- p.m., in
rustige buurt. Tel.: 615555.

ONGEMEUBILEERD WOON-
HUIS met 2of3 slaapkamers, in
rustige buurt. Tel: 613230 tus-
sen 18.00-21.00 uur.

STAGIAIRE BIJ Anthony Veder
(van shipping, travel, etc.) zoekt
voor hem en zijnechtgenote een
oppashuis omstreeks de periode
van 13-12-'B7 tot 15-l-'BB. Tel.:
614700 (vragen naar Onno).

STAGIAIRE ZOEKT oppashuis
in periode december/januari.
JoepBijholt. Tel.: 612944toestel
36.

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

BMW635CSI(used)A/.45.000,-
-; BMW 745 I/A (used)
A/. 63.000,-. Both cars fully
equipped. Call 25523for morein-
formation.

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

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

EEN OF meerdere exemplaren
«Pleasant English» boek 2. Tel.:
27413.

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

HUIS, MADIKIIOO,
Af.475,-. Tel: 25237.

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

heeft een nieuuue
geur uitgebracht

ALLA

Scala
BY

f\ KRIZIA
f Punda)abean J

AANGEBODEN sv^HUIS
te Cas Coraweg (Rooi Catootje)

Indeling: 3 slaapkamersmetingebouwdekasten, 2badka-
mers,woon- eetkamer,keuken metingebouwde
kastjes, meidenkamer metbadkamer, overdekte
voor- en achterporch, patio, garage, overdekt
terrasjeen deepwell.

Eigendomsgrond 1000 m 2.

Prijs: ’.245.000.-.
rfITTT?^ RAPID N.V.

Makelaars en TaxateursHIIVI MADURO PLAZA■ 1 Tel.: 76244/76256

FOR SALE S
ONE OF THE BEST WORLD CARS

SUPER A CONDITION
MERCEDEZ BENZ

500 SE
Fls. 59.900 INFOR.: TEL. 612038

9 -12N 2.30- 6.00

\ \ J CURACAO,
( presenteert op woensdag 18 november in theatre De i( Tempel

TIEMPO DE MORIR| Tijd om te sterven
( Scenario: Nobelprijswinnaar Gabriel Garcia Mar- ,
( quez
? Aanvangstijd: 8.30 p.m. '(111 ll"~~ Il" —'■■_■■» —*< ■ ~>_«^ll **"l„ I~l.lll~ll_ 1~l ~* " . |f~ _.IH' *_■*>! '*■>! ■^X^~'llH'^l«^~^Bl ~l

% Jz& /' Sta. Rosawegl94

\*3S*/ Grandioze Uitverkoop
vanaf 26 oktober tot 28 november

Alle schoenentegen de helft van deprijs!
25% korting op allekledingstukken

boven de20 gulden.
* Heren overhemden(Lancetti, Hunter's Run, etc.) 2voor ’1.10.00'Kinderoverhemden (Philiphine) 3voor ’1.10.00' Damesbloesen „ 3 voor ’l. 5.00
'Panties voor dames en meisjes 12voor’1.10.00"Herensokken 12voor ’1.10.00Jeans (Dallas, Gloria v.d. Bilt) 2 voor ’1.10.00'Grotebaddoeken , * 500'Paraplu f. 5.'00U bent van hartewelkom op de

\^ "BARATIO"vanPASOAPASQ Santa Rosaweg 194. J

Rodeo Ranch
nu in

Seaquarium
Geopend 7 dagen

per week
Openingstijden:

5-7 Happy Hour
Speciale prijzen

Snacks on the house
Dinner 6-11 p.m.

's Zondags is de saloon
vanaf 10.00 a.m. open.

!; Vrije toegang tot Bar
enRestaurant.

Voorreserv. tel. 615757na ]
4uur.

NEW SEA FREIGHT SERVICE TO
PARAMARIBO-SURINAM
For our commercial account.

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

new sea-freight service
to Paramaribo-Suriname

We offer you an attractive rate of Usdlrs 105.00W7M.
The frequency of this service is once a month.
Call us for more information. Aerocargo N.V.

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

Thelma Philipa.

CTE HUUR GEVRAAGD
GROOT HUIS

Aanb.: tel. 74715/75248

Openingstijden: 8.30-1 uur
2.30-6.30 uur. Caracasbaaiweg (naast Panaderla Majestic)

Groot assortiment
drop en snoepgoed

per stuk, per ons en in leuke Kado-verpakking.

■ TEHUUR "X
AANGEBODEN
per 1 december

gemeubileerd
HUIS

3 slaapkamers, 2 bad-
kamers.
’.1000.- p.m.
Inlichtingen:

V^ Te1.614873

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 18 november 1987

vanaf 09.00 t/m 16.00uur.
* Gedeelte Seru Fortunaweg (vanaf Cabo Verdeweg t/m Atala),

gedeelteStenenKoraal, SeruFortunaAriba, gedeelteSeruFor-
tuna Abou, volkswoningenSt. Jacobscompleet.

ïgsKODELAÜs
FOR SALE

RESIDENTIAL HOME
Location: Exclusive residential districtGaito

(Scalaweg 11)

Lot: 1400 m 2 House build ± 400 m 2
Central Airco

Swimming Pool
including more than /Is. 100.000.-

Valuefurniture,
kitchen and bathroom cabinets

Total price ’Is. 440.000
(Possibility without furniture)

1nf0r.:Te1.612038
9 -12
2.30- 6 _.

PETROLEUM MARKETING MANAGER
N.C. WATHEY AGENCIES N.V.
We require an experienced person to undertake the
marketing activities in conjunction with our Shell Pe-
troleum Agency. The Marketing Manager is to be res-
ponsible for all aspects of this business including de-
veloping new opportunities, control of the retail net-
work, credit collection andthe development of quanti-
fied objectives and strategies.
The successful candidate should have at least 5 years
experience with a proven track record in marketing
supported byrelevant tertiary qualificationsandbe ab-
letoassume moreresponsibilities in time. A command
of the Dutch and French languages will be a decided
advantage.

Applications inwriting toMr. C. Wathey incorporatinga
full curriculum vitae should be addressed to:

N.C. Wathey Agencies N.V.
P.O. Box 18,
Philipsburg,
St. Maarten.

TABENDE
UNKASNOBO I

3kamber, 2bano, sala I
grandi, kushina, ko- 1
medor, washok, teras I
dilanti, teras patras,
algun mata i palu di
fruta.
’.160.000.-
Manda karta bou di
P.0.8. 20 ibo number
di telefön.

■ VAKANTIEI WONINGRUIL
IWiewil zijn huisruilen (+ auto)I van ± 20tot 28 december. Wij
I hebben een mooi huis met 3

slaapkamers op Curasao en
willen naar Bonaire of Aruba.

Graag spoedig bericht na
20.00 u., tel.676746.

TEHIJUR
GEMEUBILEERD
APPARTEMENT

voor één persoon met servi-
ce in rustige buurt.

TEKOOP
PICKUP

CHEVROLET V-8
(Amerikaans) bouwjaar
1982, in goede staat.

Voor Inl.: Tel. 671423
A

' *I__L ' "

(J ' '\f TABENDE
UN KAS

na SantaRosa
tin 5 kamber, 2 bano, terasa
grandi, patras i padilanti, ad-
emas 1 apartement, 2 kam-
ber, 1 bano, washok, sala,
kushina/bar, 1 lugar pa war-
dakoskv por sirbikomo de-
posito. Turkos riba e mesun
tereno.
Poryama:

tel. 675902 turora
>>

<ForAll Cargo to

ST. MAARTEN
Please contact:

AT** Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

TE HUUR AANGEBODEN

Praktijkruimte voor
ARTS/SPECIALIST

Voor inlichtingen
Telefoon: 76155.

f===s=s==s=^=s_______________________________^

\y^[j^Z/ All°s °Pbet gebiedvan
VA> bevestigingsmaterialen

Juk en gereedschappen.

-,■:■-■■ _, . :^l___r^^> * 9_K:jj__B:
JmMK „fc. j______i^___Bg_ëcr "u

"'"A -Wtmmmm .„j x«* ■■;■)"» ■ «W|«:
ffInMBBOOK . ,miQtm% .LJ^rJjJLnJW '^W ***** S^^i*' £ -w?- _V -^"-''"timffWr

CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ookop zaterdag GEOPENDvan 830-12.00 uur.

■
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BONAIRE AGENDA
£OLTTIE: 8000«RANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL:8900

WNDFILL teLagoen: maandag t/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00u"r; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
openingstijden voor het publiek)
bandag en donderdag van 14.00-18.00
*f; dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/'4 00-17.00 uur; zaterdagvan 10.00-12.00uur)
'openingstijdenvoor lezers)
"oensdag van 14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewone

16.30uur.

SERVICE CLUBS
J*anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
°°naire.
y°ns: informatie E. Felipa,tel.: 8546/8238.Lj°und Table: elke tweede maandag -Surfcentrum Terra Corra.Motary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
_00-i 2.00/14.00-15.30uur loketten geo-"«nd.
[^ZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
P*jvan gelieve contact op te nemen met de
"**"Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
p'Pend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-'wdag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
!lu"rskantoor, Kralendijk; laatste donder-
j*9van de maand van 10.00-12.00uur te

JüpKOLISHI (tel.: 8198): verzameling 3o-aireaanse schelpen en koraal; open vanwisdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuidl3.
LW-. »" openingstijden slachthuis maan-
-16 n woensda9van 07.00-12.00/13.00--■OO uur en donderdag en vrijdag vanU6-00-11.00/11.30-14.30uur.
[^november)
IJUMISHONKOME SALU: 19.30-21.00uur
K6rémaieve avond " Sen,r° di Bario Tera

£«BernarduskerkKralendijk:
u«96li]ks 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00

femotokerkAntriol:
ü
«9elijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

J^dovicuskerkRincon:
""wlijks, ookzondag, 19.30uur.

doorgeven„■"mevr. A. Wong-Loi- Sing,Kaya■«que4.

MOSKOU — Bij het overleg over
j*nINP- akkoordinGenève zijnpro-

eö»en gerezen, bevestigde SU-
pordvoerder Gerasimov. Knelpunt

&üL^ nieuweVS eisen over de in-ktte van denalevingvan eenINF-
zii j"d- Volgens de woordvoerderjjJJ»>deeisen diede VS op het laatste

Wöent heeft gesteld voor Moskouona«nvaardbaar.

BUENUS AIRES —De veroorlogs-
misdadiger

JosefSchwammberger heeft
maandag tegenover de Ar-
gentijnse justitietoegegeven
dathij een nazi-officier is ge-
weest.

Schwammberger werd verle-
den vrijdag in Argentinië gear-
resteerd. Hij wordt ervan ver-
dacht tijdens de tweede werel-
doorlog in Polen 1.000 mensen
voor hetmerendeel joden,te heb-
benvermoord. Schwammberger
kwam in 1950inArgentiniëaan.
In 1978slaagdehijer in valse Ar-
gentijnse papieren te krijgen.
Het openbaar ministerie van
Stuttgart vaardigdein 1964een
arrestatiebeveltegenhem uit. In
Innsbruck werd al in 1947 een
arrestatiebevel uitgevaardigd.

Comcobon-strijd met27 deelnemers
Jean Philippe de Lannoy
wint triathlon Bonaire
KRALENDIJK — De door

Comcobon georganiseerde
triathlon afgelopen zondag

werd overtuigend gewonnen
door de Curasaose atleet Je-
an Philippe de Lannoy. Hij
had twee uur, drieëndertig
minuten en 24 seconden no-
dig om de afstand te over-
bruggen en werd daarmee
niet alleen in zijn categorie
van 20 tot 29 jaar winnaar,
maar ook de totale winnaar
van deze eerste triathlon op
Bonaire.

Een triathlon bestaatuit drie
onderdelen, namelijk een zwem-
wedstrijd, een deeldatop derace-
fiets afgelegd moet worden en
tenslotte een hardloop- wed-strijd. De zwemwedstrijd was
uitgezet over de lengte van één
kilometer en dat deelwerd afge-
legd voor dekust van Bonaire
van Habitat tot het Bonaire
Beach-hotel.

Hettweede deelopdefiets was
42kilometer en werdin Kralen-dijk afgelegd. De deelnemers
moesten daarvoor vrijwel alle
wijken door. Tenslotte het tienkilometer lange deel hardlopen
dat leidde vanBBHtot aanVista
Mar enterug. De atletenwerden
onderweg voorzienvan voldoen-
de drinken en vaak werden de
uitgereikte plastic waterbuisjes
nietopgedronken, maarover hethoofd uitgestort om toch enige
afkoeling te vinden. De wed-strijd was weliswaar reeds om
half zeven begonnen, maar delaatsten arriveerden toch na ne-
genuur in de ochtend, ophet mo-
ment dat de zon al aanzienlijk
kan branden. Behalve de Cura-

caose lopers, die het merendeel
vormden, waren er ook deelne-
mers uitArubaenvier uitBonai-
re. Er nam ook één Nederlandse
atleet deel.

De totale uitslag: 16 tot 19jaar
1) Benjamin Martina (2.34.2); 2)
WillemWinklaar (2.53.01) en 3)
Roberto Rosario (3.18.12).

20tot29 jaar: 1) JeanPhilippe
deLannoy (2.23.24); 2) Dielo Ar-
velo (2.34.08) en 3) Gert van
Vliet(2.39.25).

30 tot 34 jaar: 1)Ruben Suriel
(3.00.29); 2) Rudolf Getrouw
(3.07.16) en 3) Addison Obispo
(3.15.10).

36tot39 jaar:1)WalterSichra
(2.56.09); 2) Kesito Anthony
(3.02.20) en 3) Gilbert Joubert
(3.06.58).

Boven de 45 jaar: 1) Walter
Muzo, 2)Rupert Ammerlaan
(3.53.21) en 3) Richenel Frans
(4.06.52).

KRALENDIJK — Slechts één
dame nam deel aan deeerste Bo-
naireaanse triathlon en dat was
de uit Curacao afkomstige Ziia
Isenia Ignacio die met een tijd
van 3.09.10 binnen kwam,
ruimschoots na winnaar Jean
Philippe deLannoy dus.Dat doet
echternietsafaan deprestatie die
ZilaIsenia opBonaire leverdeen
terecht mocht zij uit handen van
gedeputeerde Carmo (Boeboei)
Cecilia een herdenkingaan deze
wedstrijdontvangen.

KRALENDIJK - Op het Bo-
naireaanseerepodium deabsolu-
te winnaar van de eerste opBo-
naire georganiseerde triathlon,
de Curagaoënaar JeanPhilippe
deLannooy. Op detweede plaats

arriveerde deArubaanDieloAr-
velo, die in dezelfdecategorie liep
als de winnaar, maar ruim elfminuten na de winnaar binnen
kwam. Foto: op het schavotje
links De Lannoy en rechts Gert
van Vliet.

ECO-NDTEN
DE BRITSE mediamagnaat Ro-
bertMaxwell wil een belangvan
meer dan vijftig procent in de
Amerikaanse uitgever Bell and
Howell. Maxwell, die zijn over-
neming van Harcourt, Brace Jo-
vanovich eerderdit jaarzagmis-
lukken, is vooral geïnteresseerd
in de boeken van Bell and Ho-
well, dieondermeer ook in infor-
matie- opslag en videoverhuur
zit.Erzijnmeer gegadigdenvoor
deAmerikaanse uitgever.

HETWESTDUlTSEchemiecon-
cern BASF zal de komende tien
jaar twee miljard mark investe-
ren in milieu- beschermende
voorzieningen. Dat bedrag istweemaal zo groot als in de afge-
lopen tien jaar. Met het geldzal
de koelwater- zuivering wordenverbeterd en zullen opslagplaat-
senworden gebouwd.

ALS GEVOLG van de lage olie-
prijzen is het aantal boringen
naar olie en gas in de Verenigde
Statenvorig jaarverminderd tot
37.173. In 1985 werden nog
67.821 boringen verricht. Het
bedrag dat eraan werd besteed,
was met 13,5 miljard dollar 42,8
procent kleiner.

OMAL te snelle geldgroei en in-
flatie te voorkomen wil Taiwan
aanzienlijk meer gaan importe-
ren. Hethandelsoverschotzal dit
jaaruitkomen op het record van
twintig miljard dollar na 15,6
miljard dollar in 1985.Meer dan

tachtig procent van het over-
schot is afkomstigvan de handel
met deVS.Als de maatregel niet
helpt, zal het land zich met zijn
export gaan matigen.

DE IFAPA, de grootste passa-
giers- vereniging ter wereld,
heeft de Zwitserse luchtvaart-
maatschappij Swissair uitgeroe-
pen tot beste maatschappij. Op
detweedeplaatskomt Singapore
Airlines en op de derde plaats
Lufthansa. Vierde is American
Airlines en vijfde Britisch Air-
ways.

WEGENS DE onzekere toe-
komst alsgevolgvan decrisis op
definanciële marktenhebbende
Amerikaanse producenten van
motor- voertuigen hun produc-
tie- plannen voor het eerste
kwartaal van 1988 met tien pro-
cent verlaagd. De productie in
het vierde kwartaal van ditjaar
zal naar verwachting6,5procent
lager uitvallen danvorig jaar.

DE AZIATISCHE ontwikke-
lingsbank (ADB) heeft aan Chi-
na eenkrediet van honderd mil-
joen dollar toegekend ten behoe-
ve van de modernisering van
kleine en middelgrote onderne-
mingen. De lening heeft een
looptijd vanvijftien jaarmet in-
begrip van een aflossings- vrije
periode van drie jaar en draagt
eenrente van 7.03procent.

HET JAPANSE autoconcern

Toyota Motor heeft aangekon-
digd 300 miljoen dollar te in-
vesteren in de uitbreiding van
zijn assemblage- fabriek inKen-
tucky in de Verenigde Staten.
Eerder investeerde Toyota al
800 miljoen dollar in de vesti-
ging, die naar verwachting in
het voorjaar van 1988 deeerste
auto's gaatproduceren.

DE AMERIKAANSE effecten-
bank Shearson Lehman Bro-
thers, onderdeel van American
Express, heeft laten weten vori-
ge maand als gevolg van de
beurscrisis eenverlies tehebben
geleden van zeventig miljoen
dollar. Daarvan was 46 miljoen
dollar toe te schrijven aan het
mislukken van emissie van de
staatsaandelen in BritishPetro-
leum. Shearson is het eerste lid
van het emissie- syndicaat, dat
de omvang van de strop meldt.
De andere banken, diebij gebrek
aan belangstelling gedwongen
waren BP- aandelen optekopen
tegen een prijs ver boven de
beurskoers, hebben noggeen cij-
fers gegeven.

DE WESTDUITSE vakbonden
willen de verzekerings- maat-
schappij Volksfürsorge
Deutsche Lebensversicherung
verkopen aan de coöperatieve
bankDG Bank Deutsche Genos-
senschaftsbank. De onderhan-
delingen zijn in een vergevor-
derd stadium. Volksfürsorge is
de op twee na grootste levens-
verzekeraar in de Bondsrepbu-
liek. DGBank onderhandelt na-
mens haar verzekerings-
dochterR+V.

Onrust in
Braziliaanse

homogemeenschap

SAO PAULO — In de
Braziliaanse stad SaoPau-
lo is in dehomosexuele ge-
meenschap grote onrust
ontstaan na een reeks
moorden op homosex-
uelen. Volgens de politie
zijn in de stad sinds augus-
tus vier homo's onder
soortgelijke omstandighe-
denom hetleven gebracht.

Hetvierde slachtoffer werd
maandagavond dood aange-
troffen in zijnwoning. De 37-
-jarige man, wiens handen
vastgebonden waren, was
met messteken om het leven
gebracht. Volgens de politie
waren alleslachtoffersmetde
handen of voeten vastgebon-
den achtergelaten en was in
geen van de gevallen sprake
van diefstal.

In kringen van homosex-
uelen bestaat de vrees dat de
moorden het werk zijn van
een doodseskader."De homo's
zijn doodsbenauwd", zo zei
een leider van een homo-
groeperinginSaoPaulo. In de
stadis een groot aantalgeval-
lenvanAidsgeconstateerden
volgens homosexuelen is er
sprake van een toenemende
discriminatie jegenshen.

HET CHINESE ministerie van
Lichte Industrie heeft fabrikan-
tenvan horloges,fietsen en koel-
kasten in het land opgeroepen
een eind te maken aan overpro-
ductie. De voorraden van deze
producten zijn de afgelopen tijd
aanzienlijkgegroeid.

DE ZUIDKOREAANSE tex-
tielexport heeft dit jaar de tien
miljard dollar reeds overschre-
den.Regerings- functionarissen
wijzen eropdathetvoor heteerst
is, dat een afzonderlijk product
eenzo hoog exportcijferheeft ge-
haald. Over geheel 1987 zal de
textielexport van Zuidkorea
naar verwachting 11,8 miljard
dollar bedragen.

HHmHHHM_______|

In verband met de begrafenis van onze dierbare
vriendin en medewerkster

SHEILA KAREL
Zijn de winkels van HarmoniaN.V. woensdag 18
november 's middags gesloten.

Plantage Harmonia HealthFood Shop
nst. deSavaan 116 Harmonia
Tel.:85433 Francia 17b.

■»_____________■____■

Het Hoofd van de Dienst Onderwijs maakt
met innige deelneminghetplotselinge over-
lijden bekend van,

SHEILA YLARIA KAREL
in leven hoofd van de Openbare Skol
Preparatorio C.M.L. Maduro te Steenen
Koraal.
Haar liefde en toewijding voor haarwerk zal
ons altijd in gedachte blijven.
Zij ruste in vrede.

Het Hoofd van de
Dienst Onderwijs
H.A. Jourdain.

>> stockmarket <<
■■uLljzA_JL£^______h

AMSIïKDfiM TQDftï NWIMBER 17, 1987,
Aegon 58,40 RUM 29,80
Ahold 69,00 Meneba 37,50
Akzo " 94,00 Kiilips 31,40
Cred.lyon. 56,50 Itayal Dutch 205,50
Fokker 21,50 Telegraaf 207,00
Gist.Broc. 32,20 Unilever 106,80
Heineken 132,50 Index 230,00

NEW YORK STOCK EXCHSH3E
Abbott Labs. 47 3/4 IBM 120
American Exp. 25 1/4 ITT 49
Apache 7 1/2 Johnson SJ. 78
Am.Tel.S lel. 29 1/2 McKessan 28 3/4Amoco 68 Merck & Co. 174 3/4Anheuser B. 31 7/8 Minnesota Mng 63
Bectcn Dick. 49 3/4 Mcbil Corp. 37 3/8 'Canjfcell s. 56 3/4 Monsanto 71 7/8Qnysler 23 7/8 NCR Corp. 64 1/2Citicorp 19 7/8 (torf.South. 23 3/4CbcaCola 38 3/8 PPG Indus. 31 7/8Diebold 33 3/4 Philips Ind. 15 3/8Digital Bj. 131 1/4 Placer DM. 12 3/8Dupont 84 3/8 Iforthrcp Corp. 29 1/4
East.Kodak 50 Pac.First Fin. 11 3/4Exxon 41 1/4 Pfizer 52 3/8Figgie *A' 49 Phelps Dodge 37 3/8Firestone 34 1/8 Philip Morris 89 1/4Fluor 13 1/2 Quaker 43 5/8Genl.Electr. 45 3/8 RJR Nabisoo 49 1/2Genl .Motors 60 Sara Lee 35 7/8
Gulf I West. 68 1/2 Shell Trp.Tr. 70 1/8Hecla Mng. 11 7/8 Southern Ü. 9 3/4
Hilton 70 1/8 Unisys 32 3/4Hcrrestake Mng. 28 3/4 Unocal 28 3/8
KW JCNES LOCAL STOCKS
Industrials 1.949,10
Transportation 748,29 ANT.BREWERY HFL.7S-85
REUÏER.

CIOSIN3 MARKET COMENT «MEMBER 16, 1987.
The stock market saw peak price levels made at the opening
today as the U.S. Dollar moved up and the bond itarket was
steady. The Dew Industrials average was up just over 33 points
after fifteen minutes of tradirrj. As the day went on the gains
were gradually given back and with one hour of trading left
the DJIA was dewn 4 points . The Dow Jones Industrial average
firmed to close at 194.10 up 14.09 points. Advancing issues
outnunbered declining issues with approximately 863 up and
693 down (in the early going the ratio had been 4 to 1). Volune
was on the light side with i64 million shares traded. Seme of
the large gainers included Brockway {up 4), Bell and Howell
(Up 3.3/8), J.M. Smucker (Up 3.1/4) and Lukens (Up 3). Seme
large losers included Squibb (Down 4.1/2), McDonnell Douglas
(Dcwn 2.1/4), A.H. Belo (Down 2) and Centel (Down 1.3/4).
E.F. HUTTON RESEARCH.

ÜgTfl MAMJBO & CUR-EL'S BANK N.V.pL«I INVESTMENT DEPARTMENT
fe_^i« For further information call

Tel. 612511/612991/612294

.............,.....n.. M„..............,,.,.........„.k

§ Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALEBANKVAN DE NEDERLANDSEAN- 3

g TILLEN GELDIG OP DINSDAG 17NOVEMBER 1987Eft TOT
ï NADER ORDER:

f USDOLLfIfi 1.77 1.78 1.80 Z
E CRNDOLLAR 1.33 1.35 1.37 =3 PNDST6RUNG 3.06 3.115 3.175 _.

N€DGID 92.47 93.19 93.99 , -J
j BOUVfIR — — — 53 ZW FRANCS 127.32 128.04 128.84_ FR FRANCS 29.71 30.81 31.51 ï
Z DUITS6MARK 104.26 104.98 105.78 3
5 SURGLD — 100.07 102.59

ITUR€ 1.11 1.41 1.47
Rfl FLORIN 98.00 100.00 100.20

" KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- 3
Z LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- 3_ MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAFHEDEN 17NOVEM-
Z 8ER 1987EN TOT NADERORDER.

9.75% 08UGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.60 £13 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 104.29 *
12 % OBUGfITI€L€NING€NP€R 88/92 103.62 3
10.5 % 08UGflTI€L€NING€NP€R1988 99.72

6 10.25% OBUGATI€L6NING€N 1986 P€R 1990 98.78
Z HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- -= GEN BEDRAAGT 10.69%. -3 DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN 3
3 BIJ HETLOKALE BANKWEZEN. g
£ " " 3

/lï*WßjjflnCo inOUSTRIRL DE UEHEZUEIB
f7ÉJJ Wh maakt de wisselkoers bekend'^^__5^ van de BDLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30uur

Ca,hAANK?HP VERKOOPCash - Cheque
I ’.4.80 ’.5.00 ’.6.10 j

W( VREEMDELINGENDIENST BONAIRE

BEKENDMAKING
°e Gezaghebber van Bonaire maakt hierbij bekend, dat strenge en
Permanente controlezal wordenuitgeoefend op denaleving
van voorwaarden, waaronder buitenlanders en buiten-
landse werknemers opBonaire zijn toegelaten.
Buitenlanders, diewerkzaamheden verrichtenzonder daarvoortoestem-
ming te hebbenen buitenlandsewerknemers, diezowelbinnen alsbuiten
net bedrijf waarin zij werkzaam zijn, andere werkzaamheden verrichten
dan dievermeld in hun verblijfsvergunning, zijn in overtredingvan de op
hen toepasselijke voorwaarden, en zijn strafbaar uit kracht van de
Landsverordening Toelating en Uitzetting.
Constatering van soortgelijke of andere overtredingenvan
de wetkan tot intrekking Van deverblijfsvergunningleiden
alsmede tot strafvervolging van zowel debetreffende bui-
tenlanderals degene diehem in dienstneemt ofwerkzaam-
heden laatverrichten, in strijdmet devoorwaarden verbon-
"en aanzijn verblijfsvergunning.

De Gezaghebber voornoemd,__ mr G.A. Soliana.

f IMMIGRATIONBONAIRE
ANNOUNCEMENT

Tne lieutenantGovernor ofBonaire herewith announces that rigid and
Permanent controlwill be excercised on the fulfilment of
c°nditions under whichaliens and alienworkers have been
«emitted in Bonaire.
Alienswhoperform labour activitieswithouta permitandalienworkerswho
Perform otherlabouractivitiesthanthose mentionedin theirresidence per-
mits, both in and outside the company withwhich they are employed are
'"'ringingthe conditionsapplicable on them, and are liableto criminal pu-
J!_hmentbyvirtue ofthe NationalOrdinance onAdmission andExpulsion.
Paction of similar or other infringements of the law may
'cad to cancellation ofthe residence permit of the alien in-
volved as well as criminal prosecution of both himself and
Jpeperson who hires him or chargeshimwith labouractivi-
"es, in contraventionof the conditionsattached to his resi-
"ence permit.

The lieutenant Governor
aforementioned,
G.A. Soliana.

fSERVICIO DE INMIGRACION DE BONAJRE
PUBLICACION

teniente Gobernador de Bonaire, por la presente anuncia que in-
'Peccionesrigurosas ypermanentes scrantornadosen rela-
ten al cumplimientode las condicionespara las cuales los
extranjeros y trabajadores extranjeros han sido admitidos
"n la islade Bonaire.. °s extranjeros quienes ejecutan trabajos sin el permiso concedidoy los
'rabajadoresextranjeros quienes dentroy fuera delnegocio donde estén
enipleadosejecutan otros trabajos quelos mencionadosen supermiso de
estancia, estén en transgresión a lascondicionesaplicablesa ellosy son

en virtud de la Ordenanza del Gobiemo sobre Entrada y Ex-
pulsion.
Jja comprobacióndetalesy otras infracciónes dela ley pue-
r* conducir a la supresión del permiso deestancia del ex-
j'anjero asi como persecución judicialcontra tanto el ex-
vanjero como la persona quién Ieemplea o quién Ie mandanecer trabajoscontrarioa las condicionesdesu permiso de"«tancia.

El teniente Gobernador
ante mencionado,
G.A. Soliana.
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**" PAKTETTËNTERvicr *~ *~■*" *~ *tI I naar Suriname f

| """"" AEROCARGO !
Profiteer van onze specialeaanbieding voor Curacao en Aruba en stuurnu I

I perboot of vliegtuig een ▲
i pakket naar Uwfamilie/relatie {
* in Suriname en Nederland
| Aanleveren: Aerocargo N.V. *Sluitingsdatum: 23 november 1987. I
| Bel voor informatie: Aerocargo N.V. ’I Curacao: Telefoon 82244 toestel 56 Aruba: Telefoon 22470
I Elmer Liberia Heer Rudy Rodriguez, t

vj^W^JR fan Antilliaanse JuristenVereniging
J^^ (Asosashon Antiana pa Hurista)

UITNODIGING
Op vrijdag20 november 1987organiseertdeAntilliaanse Juristen Vereni-
gingeen

CONGRES
HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING

Knelpunten en aanbevelingenvanuit diverse juridischeinvalshoeken.
Preadviseurs : — Mr. J.P.Jackson ("omstandigheden diekunnen

leiden tot fricties binnen het huwelijk")— Mr. C.A.A. Nicastia ("het Antilliaanse
Echtscheidingsrecht onder de loupe")

—■ Mr. G.C.A. Smeets ("aan elk huwelijk komt een
einde")— Mr. D. Leo ("fiscale gevolgen van huwelijk en
echtscheiding")— Mr. S.E. Romer ("echtscheiding internationaal
bekeken")

Moderator : Mr. Drs. G.H. Lieuw
Kosten : —leden gratis—niet-leden ’. 15.-

De inschrijvingvan niet-ledenkan vanaf 13novem-
ber 1987 geschieden ten kantore van Tarma Trust
Management N.V., Polarisweg 35.
Ookopdedagvan hetcongres zalervanaf 17.30uur
gelegenheidzijntot inschrijving opdepatiovan de
U.N.A.

Plaats : AuIaU.N.A.
Tijd : 17.45 -18.15 uur: ontvangst op de patio met

stokbrood
18.15-21.15uur: congres
borrel na afloop.

Hf EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt be-kend datmevrouw

SHIRLEYAGATHA PANNEFLEK-BIENVENU
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend terver-krijging ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963 (P B8) van een KOFFIEHUIS-RESTAURANT "A" VER-GUNNING voor het perceel gelegen aan de

VAN SPEYCKSTRAAT no. 25, alhier,
tevens toestemming:— ex artikel47 lid 4om een later sluitingsuur;— ex artikel52om muziek, vertoningen of andereverrichtin-gen ten vermake van hetpubliek te maken, te geven oftoete laten, ofgelegenheidtotdansen tegeven of dansentoete laten;— ex artikel 53 lid 1 om vrouwelijkebediening toe te staan-in bovengenoemd perceel.

Dit verzoekschrift en debijlagen liggen vanaf de dag na dezebe-kendmaking gedurendeveertien dagen tervisie bij de afdeling Al-gemene en Juridische Zaken van het Centraal Bestuurskantooraan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende welk tijdvak eenieder hetrecht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het verlenenvan bovengenoemde vergunningen en toestemmingen kenbaarte maken.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,De Gezaghebber. De Secretaris.

Gemengd koor
naar Bonaire

WILLEMSTAD — Het koor
"Laus deo et Mariea", een ge-
mengd koor uit GrootKwartier
zal aanstaande zaterdag en zon-
dag een uitvoering geven in de
aula van de scholenge-
meenschap en de stadskerk in \Bonaire. Ter gelegenheid van
het 30-jarig bestaan van het
koor, is besloten de bevolking
van Bonaire te laten genieten
van een uitvoering. Tevenskun-
nen de leden van hetkoor genie-
tenvan eenkortevakantie ophet
buur-eiland. De uitvoering van
zaterdagbegintom halfnegen 's-
avonds en de uitvoering van

zondag vindt plaats tijdens de
kerkdienst om negen uur 's-
morgens.
LONDEN — De buitengewone

Arabische topconferentie is volgens
Iran opnieuw geëindigd in een "ne-
derlaag voor deArabieren omdat de
resolutie isgedicteerddoordeVS.Dit
heeft deIraanse premier,Musavi ge-
zegd.

ÉCnplasfico tjj
f ! UJ I I Industrieterrein Brievengat

;ï / TC5w ® 79568-75843mm J «nw^’ip.&ttVT. / Producentvan: ELECTRA BUIZEN
<TV* *\X> V. RIOLERINGSBUIZEN

«!>«>. * .» >. GLASHELDERECUPS
i^li/ PLASTIC BESTEK ÜÜ

PLASTIC BUIZEN ||
T.B.V. RIOLERINGS- EN ELEKTRA INSTALLATIES

BESTAND TEGEN U.V. (ZONNE) STRALEN.
NU VERKRIJGBAAR ELEKTRA BUIZEN MET

GOEDKEURINGSMERK.
VOOR AL UW BUIZEN KUNT U TERECHT BIJ:

Prospero Baiz
llariivJate + RuiWirisj Supplies

SALINA/STA. MARIA/PARERA

TEGEN SPOTGOEDKOPE PRIJZEN

fl GRANDIOZE UITVERKOOP |)
t/m 21 november '87

(S=J bij bij bij

m AARBEE N.V. Jfvoorheen Casa Radiante t.o. "Marshe Nobo" in Punda j "«J SNOW WASHED BROEKEN _
|t voor Dames en Heren ’. 25.00 jj
j; GroteBaddoeken voor debeach nu ’.5.00 U

£3 speelgoedop batterij - zeer goedkoop »

HVOORKINDEREN:
Poloshirls ’.3.- en ’.4.50, Shortsets ’.5.- en ’.7.-, Broeken ■’.10.-,Witte overhemdennu ’.5.-, Sokken enonderbroeken ■3 voor ’.5.-, Horloges ’.9.-, Trainingspakken ’.8.-, Ameri-
kaanse jurkenvoor meisjes was ’.40.-, nü voor ’.15.- en £

ff ’.19.00. J
2 10%korting op alleelectronische artikelen j*

0.a.: radio's, cassettes, walkman, haardroger, voor dekeu- _
7 ken: Blenders, Foodprocessors, Rice-cookers, Horloges Jvoor damesen heren.

Haast U de uitverkoop duurt tot 21 november. ■

CLIMA CARS

—V___l^^____J___

aoto^rcowltioog
Herst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa ;

HARARE — Het parlement van
Zimbabwe zal op 30 december een
nieuwepresident keizen. Vast staat
dat premier Mugabe dan tot presi-
dent zal worden gekozen. Nu is het
presidentschap een zuiver ceremo-
niele functie, maar na een
grondwets- wijzigingkrygt Zimbab-
weeen presidentmetuitvoerendebe-
voegdheden. Voor deze eerste keer
wordt de president door het parle-
ment gekozen,maardaarnazullener
algemene verkiezingen worden ge-
houdenvoor hetpresidentschap.

SEOUL—DeZuidkoreaanseopposi-
tieleiderKim DaeJungheefteen ei-
gen partij opgericht "de Partij voor
Vrede en Democratie", die hem ver-
volgens eenstemmig totkandidaat
voor de presidents-verkiezingenvan
16 decemberheeft aangewezen.Kim
isde2epresidents- kandidaatvan d«
oppositie, naastKim YoungSam die
begin deze week door de Party voor
Hereniging en Democratie naar vo-
ren werdgeschoven.

*****

i.'.'.'.'.'.'.'.*.~*""

"X«Xv>>Xi ODUBER AGENCIES CURACAO N.V. is een
XrXvX'Xl groothandel in farmaceutische produkten, diever-
"X*X*X*X*« schillende gerenommeerde merken op de Neder-
X*X*X*X'*^ landse Antillen vertegenwoordigd.
vXvXvM Namens de direktie zoeken wij kontakt met kan-
"X*X"X*X*« didaten die geïnteresseerd zijn in devolgende funk-
X'X'X'X*!* ties:x*x*x* " *J

" """""""" pharmaceutical sales manager
"""""""""X<\*X*X\» Deze medewerker is belast met de leiding van alle aktivitei-
X«X*X"X*I* ten van de artsenbezoekers. Mede op grond van marktver-
IvX'X-X*'* kenningen worden verkoopdöelen gesteld en dienen deme-
vXC'XvX dewerkers op dusdanige wijze begeleid te worden dat zij
XvX*Xv> suksesvol zijn. Tot de verantwoordelijkheden van deze funk-
X*X^Xv*X* tie behoort eveneens het onderhouden van kontakten met
X";-X*X-Xl de vertegenwoordigers van leveranciers. Men rapporteert di-
"X^XyXrX rekt aan de direkteur.
"X*X*X'X*j Kandidaten voor deze funktie dienen tenminste driejaar in
XV'X'X'X een soortgelijke positie gewerkt te hebben.
IvXvivv/ ref. no. 993
" """""""" ■«-■-■■■ __ . '. .. .... .„,

"____^^^__

ixixixxx1 artsenbezoekers m/v
i'Xvi'x'lv' Z'J verzorgen de kontakten met artsen, specialisten, medische
vX*X\vX instellingen, apotheken, enz. ten einde de medicamenten op
Xv.v****'*** de juiste wijze op de markt te introduceren en te volgen.
X'X'X'Xv Men treedt sterk voorlichtend op en rapporteert aan de
vXvXvX Sales Manager.
"Xvï*X\*X Kandidaten voor deze funktie dienen door opleiding en/of
;*X*X\vX* ervaring met de medische of para-medische sektor bekend te

"XvX\vX Zl)n' ref. no. 994

"X%\*X*"*X Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
X*X*X*Xv £-—i gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
;XvX;X*v en I n Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
"XvX'X'l'l | Curapao of Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
XvXvXv I lijke behandling gegarandeerd.
"XvX'X'X \tJ L^y Gelieve ref. no. van de funkties te vermelden.

:::::::x:x':x S psychologisch adviesbureau
XvX*X%V arendstraat 9, aruba scharlooweg 75b,cura?ao
'.V.V*'*'*'» « , ... —_____^_JM^MM^M^M^MM

___
M^_^_MMM^

yyyyyyyy_' ' 'X-i-X-X*X- _,__._ In °Pdracht van F VAN LANSCHOT MANAGE-
*>X*xXx*J $CD S MENT COMPANY N.V. zoeken wij kontakt met
'yyyyyyy.-y T*_lT kandidaten voor de funktie van:

5xW$S eerste administratief
>:§*s*£ medewerker m/v
"Xx-X*X*> Deze funktionaris is belast met de verzorging van de admini-
:X*X*X\*X stratie van vennootschappen van klienten van de trustafde-
v**X*!*X*l*l |in- Bovendien voert hij de administratie van de bankafde-
Xx-X*X*X ling. De administraties zijn geautomatiseerd. Hij rapporteert
X%vX*X%* aan de hoofd-administrateur. Bij gebleken geschiktheid ver-
X-XvvXX' vangt hij de hoofd-administrateur bij diens afwezigheid.
"X-X*X*X"l Kandidaten voor deze funktie moeten een opleiding hebben
'avXv/X °P het niveau van MBA en het liefst bekend Z|in met het
X*X*XvX* werk op een trustkantoor en een offshore-bank.
■:*x"::-:*:*:-x* ref-no- "5

V*X*X*X*X Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
X*X*X*X*"* gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
X-XX******** Tl Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
vX'X'X'X 't-! Tl Curacao of Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
XvX'X'X* lijke behandeling gegarandeerd.
vX'X'X'X I Gelieve ref. no. van de funktie te vermelden.

iS psychologisch adviesbureau
X*X*X"X*«* arendstraat 9, aruba scharlooweg 75b,curacao

__*^^taiMi n̂s»___^*--*_. .__rwi i»^^A7/^^--T^*^Ts»vft^*-C!^^-'^"^i-^j>--'-T.jT -«:-^^t. k. „_y ""y- '"V".* '■«>» Jj,,X j ■* ..M-.. .gT- jBSRI ___
_f~^Ti^%^B'~-4i^*fyj^^ ■r% tt, ,»__ ’' %r<«ia»y<ïJs ________ ___,

V t "/-i_j/ir- i*r^--__y>*s?_]p*^^*_j^,i-_^*"?^^ |^
V tf^ tmma_______U_M_____ffi'________^^S^l__^

______
[88l B____.

Ben jeinvooreenstevigeklim?
Als jeje realiseert dathetbehalenvan je VWO-diploma Assistent-accountant:werken en studeren tegelijk. goedekans om uit hetpeloton te breken. KMG KrynveldKraayenhof & Co.
wat th v'S e" dat '8 8r n°9"inkte9enaan moet om Een Daan ais assistent-accountant bij KKC betekent Heb je genoeg energie om dezeuitdagingop te Kaya Flamboyan 5, Curacao.wat te oereiken, dankan hetinteressant zijn om eens altijd een combinatie van werken en studeren. Dat is pakken?Bel daneens voor inlichtingen IKennis te maken met decarrièremogelijkheden bij KKC. flinkpezen, maar doordat je het geleerde meteen in Liesbeth Prince-de Fretes, telefoon 70500, of schrijf een i—i—i—i

praktijkkunt brengen kom jesnel vooruit en maak jeeen briefje met je naam, adres, telefoonnummer, geboorte- ixi/fi-» ixi ii "✓ , , jJ
datum,klas en vakkenpakket aan: AVAWff-1 KlynVelCl Kraayenhof & CO.
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