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Nieuws in vogevlucht

JERUZALEM— De Israëlische
Minister van Buitenlandse Zaken,
Peres, verklaarde dinsdag datdeVS
"^geringbereid is de economischeen
"elitaire hulpvoor dekomende jaren
vastte leggenineen intentie- verkla-
ring als de Israëlische regering ak-
soord gaat met een internationale
VredeB- conferentie over het Midden-
Oosten.

*****Washington—Een groep«m--Congresleden heeft
*?t protest-acties gedreigd als SU
j?iderGorbatsjov volgende maand
Hjdens zijn topontmoeting metRea-
gande gelegenheidkrijgt het voltal-
lige Congres toe te spreken. "Gor-
batsjov zou netzo min welkom moe-
kn zijn in hetCongres alsAdolfHit-
ler", menen zij.

*****GENEVE — De SU onderhandelaarN het SU- VSontwapenings- over-
ig in Genève verwacht dat een ver-lagover devernietigingvan nucle-
airerakettenvoor demiddellangeaf-
stand maandag gereed kan zijn. Er
S'jn nog wel menings- verschillen
Jjjaarhetverdrag kan tijdensde Top
begin december ondertekend wor-
den,zegtVorontsov.

*****TEHERAN — Volgens Iran was
Radioactief materiaal opgeslagen in
"e dinsdag door de Iraakse
'uchtmacht gebombardeerde
kerncentrale inBushehr. De Iraanse
f"nbassade inBonn steldeineenver-
klaring datIraqhiervan op dehoogte
*as en dan ook verantwoordelijk is
v°or een eventuele ramp door het
y^jkomen vanradioactievestraling,'ndustriële kringen meldden even-
Wel daternauwelijksradioactief ma-teriaal in dekerncentrale aanwezig
Wa8.Bij de Iraakse aanvalwerden 10
*ensen gedood, waaronder een

technicus. Alle
Westduitse technici hebben daarop
Bushehr verlaten. De Westduitse
?"niBter van BuitenlandseZaken

brengtvandaageenbezoek
{JB^ haq. De aanvalzal danter spra-
kekomen.

*****AUCKLAND — De voormaligegouverneur- generaalvanFyi, Gani-
lau, wordt waarschijnlijk de eerstepresident van de republiek Fiji. Ditneeft deFijische ministervan Voor-
''chtingverklaard. Eenofficiële me-
Qedelingwordtdonderdagverwacht.

*****
j BELGRADO—Deonafhankelijke
Joegoslavische journalistBrkic, die
orige maand na een hongerstakingan 2 wekenop vrije voeten werd ge-

**e|d,moet alsnogeenstrafuitzitten,
"ejournalisthieldzichbezigmetcor-

praktijken onder Joegosla-
*^chefunctionarissen. Hijwerd ver-
oordeeld wegens "het beledigenvan
Politieke instellingen". De aan-
dacht is nu veranderd in "het ver-
preiden van onjuiste berichten diee Publieke opinie in verwarringgunnenbrengen" en Brkic werd als-nogveroordeeld tot 25 dagen cel.

*****LONDEN _ De internationale"^jjjen voor ruwe olie zijn dinsdag
erder gedaaldonderinvloedvanhet
veraanbod en de aanhoudende ge-

datsommigeOPEC- landen
**° dePerzische Golfhunolieverko-
Panmetkortingen op de officiële prij-
*_*"Brent oliedaaldetot 17,40dollar
j**vat en West Texas Intermediaten°t*erde 18,40 dollar.

*****-ATHENE — Naar schatting 1000
gieken hebben dinsdag in het

van de Griekse hoofdstadf^nene betoogd tegen de VSbasis en
*kernwapens inhunland.Volgens

ooggetuigen sloeg de politie zo hard
>nrf

indatzeker 15mensen, waar-
onder 5 journalistenbotbreuken op-epen. Tot de protestmars ter gele-
erdheid van de herdenkingvan de
Jrjdenten- opstandtegen de militai-
|* dictatuur,nu 14jaargeleden,was
gPgeroepen door de studentenbond

*****p WArscj^u_ leidingvan de
°°ise communistische party heeft
j^Jgebodeneen dialoogaan te gaan

, et gematigde ledenvan hetverbo-denvakverbond Solidariteit. Solida-"«ate- leider Walesa wil de uitnodi-
welaanvaardenmaarbetwijfelt

lerf geringhem en andere actieve
eden daadwerkelijk zal verzoekene dialoog te beginnen. Volgend

*eek wordt in Poleneenreferendumge.nouden over vergaande econo-ische hervormingen die oa leiden««prijs-verhogingen.
*****JOHANNESBURG—In hetzuid-jfjatenvanAngolazijnopnieuwtwee«oden gevallen onder de Zuidafri-

soldatendie daar betrokken
«iin brj gevechten. Hetaantal dodenonder Zuidafrikaansemilitairendate afgelopen wekenin Angola is ge-
"«n, is daarmee opgelopentot 25.

VERWARREND
Tijdens het overleg tussen de

regering en het Congres over de
wijzewaarop hetbegrotings- te-
kort moet worden verkleind
heeftReagan uiteenlopende ver-
klaringen gegeven over wat hij
nu precies aan het tekort wil
doen. Afgelopen maandag nog
liet hij weten verhoging van de
belastingen een verkeerde ma-
nier te vinden om het tekort te
verminderen. Daarmee maakte
de president een einde aan de
koersstijging op de effecten-
beurzenen valuta- markten.

Eind vorige week leekReagan
nog een plan te steunen om het
begrotings-tekort in twee jaarte
verminderen met tachtig mil-
jarddollar,waarbij deoverheids-
inkomsten met tien miljard dol-
lar moesten groeien. Vorige
week liethijookeen losse opmer-
king vallen over dekoers van de

dollar die volgens hem ver ge-
noeg was gedaald.Die uitspraak
zorgde voor een stijgingvan de
dollarkoers mettwee cent.

DOELGERICHT
Het Witte Huis houdt vol dat

Reagan precies weet wat hijmet
zijn opmerkingen doeten dathij
daarmee een voor hem zo goed
mogelijk onderhandelings- re-
sultaat wil bereiken. De presi-
dentvolgt zijnnatuurlijke weer-
zin tegen belasting- verhoging,
maar de realiteit is wel dat de
overheids- inkomsten omhoog
zullen gaan, aldus een functio-
narisvan hetWitte Huis dieniet
met naam genoemd wilde
worden.

Volgenshem zijn deharde lijn
dieReagan deene dagaanhoudt
en de soepele houding van de
andere dagonderdeelvan de ma-
nier waarop er oppolitieke wijze
wordt onderhandeld. Reagans
opmerkingen hebben lang nietzon grote invloedop definancië-
le markten als de handelaren
zeggen. De handel moet een
kapstok hebben waaraan de da-
gelijkse koersschommelingen
kunnen wordenopgehangen, al-
dus de Witte Huisfunctionaris.

LAME DUCK
Allen Sinai van het beleg-

gings- concern Shearson Leh-
man verklaarde ook dat de tak-
tiekvanReagan kanzijn ingege-
ven door politieke overwegin-
gen, maar hij voegde er direct
aan toe dathetuitblijvenvaneen
beslissende stap van Reagan de
zaken alleen maar verwarren-
der maakt, vooral voor buiten-
landse beleggers. In het buiten-
land wordt een president be-
schouwd als iemand met een
doorslaggevende invloed, aldus
Sinai.

Meer en meer wordt in deVS
en elders gezegd datReagan het
nietmeer voor het zeggen heeft,

het 'Lame Duck' verschijnsel
waarvoor bij de laatste verkie-
zingen al gewaarschuwd werd.
In Amerikaanse kranten ver-
schijnen commentaren waarin
staat dat er een sterkere presi-
dentmoetkomen. "Het isnuniet
devraagofdepresident zijn taak
aankan, maar of deze koppige,
ouder wordende man wel bereid
is om hetteproberen", schrijft de
New York Times.

NERVEUSDe opgaande lijnin de dollar-
koers werd gisteren abrupt
beëindigd door niewue twijfels
over de kansen op een akkoord
over het Amerikaanse begro-
tingstekort. Ook vandaag bleefde dollarlaag.De munt noteerde

1,9075 Nederlandse gulden.
Voor Wall Streetkwamen giste-
ren de opbeurende berichten
over een mogelijk akkoord te
laat en de Dow Jones index sloot
daarafmeteen verlies van 26,86
punten. In Tokyo werkte het
nieuwsvanmorgen wel door.De
Nikkei- index steeg met 390,21
punten tot 22.734,49 punten.
Gisteren werd hier nog een ver-
lies geboekt van 271,15 punten.
In Amsterdam heerste vandaag
een zenuwachtige sfeer. Er is
geen touw aan vast te knopen,
werdvan de beursvloer gemeld.

WILLEMSTAD-Drs Marco
deCastro, minister van Handel,
Industrie en Werkgelegenheid
begroette vanmorgen de Venezo-
laanse minister vanRuimtelijke
Ordening, drQuintana. De Ven-
ezolaanse bewindsman bracht
ook een maquette mee van een in
Venezuela ontworpen volkswo-
ning. Het bezoek van Quintana
aan Curacao en Bonaire is een
vervolg op de besprekingen, die
de Venezolaansepresident dr
JaimeLusinchi onlangs in de
NederlandseAntillen voerde.

Chili weigert overleg
met Bolivia over
verbinding naar zee

SANTIAGODE CHILE— De
minister van Buitenlandse Za-
ken van Chili, Ricardo Garcia,
weigert overleg te voeren met
Bolivia over eenverbindingnaar
zee voor laatstgenoemd land. De
Organisatie van Amerikaanse
Staten (OAE) heeft Chili opge-
roepen onderhandelingen te be-
ginnen met Bolivia dat graag
een verbindingnaarzee zou wil-
lenhebben.Bolivia wordt aan al-
le zijden door land omgeven
sinds het in de vorige eeuw een
oorlogverloor van Chilien daar-
mee de toegang tot de zee. Vol-
gens Garcia is de OAE niet het
juisteforum omdezekwestieaan
voor te leggenenheeft deorgani-
satiegeenenkelezeggenschap in
deze zaak.

Achtervolgingen schoten

Veroordeelde vlucht
uit rechtszaal

: PHILIPSBURG — Gis-
termorgen zorgde de 18-
-jarige E.M. voor enige
opschudding, toen hij na
het aanhoren van zjjn von-
nis op een onbewaakt
ogenblik derechtszaal uit-
stormdeen viadeGriffie de
straat bereikte. Zijn vrij-
heid was echter van korte
duur. Hjj werd in deBack-
street door een van de be-
waarders gegrepen.

M. stond terecht wegens
meerdere malen gepleegde
inbraken, berovingen en be-
dreigingen metvuurwapens.
Hetgerechthadhem schuldig
bevonden en hij werdveroor-
deeld tot drie jaar gevange-
nisstraf, hetgeen hem
dinsdagmorgen in de
rechtszaal werd meegedeeld
doorderechter mr.E.J.van de
Poel.

De deurwaarder werd ver-
zocht devolgende zaak aan te
roepen, maar de beklaagden
die onderweg waren van het
Huis van Bewaring, waren
nog niet in de zaal aangeko-

men. Toen dezen na enkele
ogenblikken werden binnen-
gebracht, en de aandachtvan
alle aanwezigen op hen was
gevestigd, maakte deveroor-
deelde M.van degelegenheid
gebruik naar de deur aan de
andere kant van de zaal te
rennen om te kunnen ont-
komen.

Hetzat hem echter niet al-
lemaal mee. Eerst liep hij de
plaatsvervangend rechter
mevrouw E. Hoogenboezem
tegen het lijf, die hij opzij
moest duwenom deuitgangte
kunnen bereiken. De griffier
Manning werd door het ge-
stommel gealarmeerd en zet-
te de achtervolging in, teza-
men met een van de bewa-
kers, diedevoortvluchtige uit
de zaal achterna was ge-
komen.

Op straat loste de bewaker
twee waarschuwings- scho-
ten. Hij kon de voortvluchti-
ge, die intussenzijnschoenen
had verloren, in dekraag grij-
penin debuurt vanhetCultu-
reel Centrum.

WITTE HUIS: REAGAN WEET PRECIES WAT HIJ DOET
Experts: president weet niet wat er aan de hand is

Reagan zaait verwarring
op financiële markten

WASHINGTON —Definanciële wereldneigter steeds meer
toe om de opmerkingen van president Reagan van de laatste
tijd te beschouwen als een bijdrage aan de instabiliteit in de
wereld- economieen alseen belemmeringvoor hetverminde-
ren van hetbegrotings- tekort in de Verenigde Staten. In het
Verre Oosten werden vanmorgen hogere koersen genoteerd
na berichten over "uitstekende" vorderingen bij het begro-
tingsoverleg én uitlatingenvan Witte Huis woordvoerder
Fitzwater datReagan bereid zou zijnom dedatumvan 20 no-
vember, waarop automatisch bezuinigingen van 23 miljard
dollarinwerkingtreden, teverschuiven ommeertijd te creëe-
ren voorhetoverleg. MaarinAmsterdam was destemming ze-
nuwachtigen de dollarbleefvandaag laag.

Reagans tegenstrijdige uitla-
tingen enzijn weigeringom zich
persoonlijk met het bezuini-
gings- overleg in Washington in
te laten hebben hem-meer een
onderdeel van de problemen ge-
maaktdan een onderdeel van de
oplossing van de problemen die
zijn voortgekomen uit de
beurskrach van 19 oktober, zo
wordt gezegd in financiële krin-
genin Washington.

Volgens Lawrence Chimeri-
ne, directeurvan het adviesbu-
reau Wharton Econometrics, is
men op definanciële markten de
mening toegedaan datReagan
niet weet wat er aan de hand is.
Hij is nietbelangrijk meer, maar
toch belangrijk genoeg dat hij
overeenstemming over ver-
mindering van het begrotings-
tekort in de VS kan tegenhou-
den, aldus Chimerine, die crop
doelde dat depresident met een
veto elkebelasting-maatregelof
bezuiniging die hem niet aan-
staatkan tegenhouden.

Aruba wordt lid
van Interpol

ORANJESTAD — Komen-
de weekeinde wordt tijdens
de vergadering van Interpol
inParijs Aruba alslid van de-
ze Internationale politie- or-
ganisatie aangenomen.

Minister Watty Vos reist in
verband hiermede komende
weekeinde naar Parijs. Als lid
van InterpolzalArubavoortaan
ook op medewerking en in-
lichtingen van deze internatio-
nale organisatie kunnen reke-
nen. In hetkader van de bestrij-
dingvan handel in verdovende
middelen en andere zaken zal
Aruba een goed gebruik van dit
Interpol- lidmaatschap kunnen
maken. Vroeger was Aruba lid
van Interpol via deNederlandse
Antillen, dochna 1 januari1986
moest Arubazelflid worden.

Hulp Venezuela
bij bouw van
volkswoningen

WILLEMSTAD — Vanmor-
gen heeft de Venezolaanse mi-
nister van Ruimtelijke Orde-
ning dr Quintana besprekingen
gevoerdmetpremier irDonMar-
tina,de Ministerraad en met het
Bestuurscollege van Curacao.
Onderwerp van het overleg was
dewijzewaaropVenezuela even-
tueelhulp zoukunnen bieden bij
de bouwvan volkswoningen.

Tijdenshetrecente bezoekvan
de Venezolaanse president dr
Jaime Lusinchi aan de Neder-
landse Antillen heeft onze rege-
ring enkele zakennaarvoren ge-
bracht, waarvoor de Antillen
dringend hulp nodighebben.De
bouw en de verbetering van
volkswoningen was een van die
belangrijke punten. Lusinchi
zegde toen toe in zijn land over-
leg te voeren ombijstand te ver-
lenen.

Zaterdag belde de Venezo-
laanse president de premier op
met de mededeling, dat Quinta-
navandaagopbezoek zoukomen
en dathijvervolgensnaarBonai-
re zou reizen.

Een woordvoerdervandeRVD
deelde ons vanmorgen mee, dat
ergesproken is over debouw van
veertig tot vijftig volkswonin-
gen.Over dewijze waaropdepro-
jecten gefinancierd zullen wor-
den, is nog nietsbekend. Even-
min kon worden meegedeeld
welk type huizen zullen worden
gebouwd.

Vanmiddagkreeg de Venezo-
laanse gast een lunch aangebo-
den. Omhalf driereisde hij door
naar Bonaire, waar hij bespre-
kingen voerde met het Be-
stuurscollege. In de namiddag
zou Quintana terug-vliegen
naar zijn land.

Minderheidsrapport "uitgelekt"
Irangate commissie:
Reagan schond grondwet

WASHINGTON — In het
eindrapport van de Congre-
scommissies die een onder-
zoek hebben ingesteld naar
de Irangate- affaire wordt
president Reagan ervan be-
schuldigd de grondwet te
hebben geschonden. Verder
komen decommissies in hun
rapport tot de conclusie dat
regerings- functionarissen de
wet overtraden by het verle-
nen van steun aan deNicara-
guaanse opstandelingen. Dit
blijkt uit een apart rapport
dat acht Republikeinse com-
missie- leden die hetniet met
deconclusie van demeerder-
heid eens zijn, hebben opges-
teld. Het Amerikaanse
persbureauUPIwist dinsdag
de hand te leggen op een ko-
pie van het minderheidsrap-
port.

In het eindrapport komen de
Congrescommissies tot de slot-
som datReagan de grondwet
heeftgeschonden doorbevriende
landen "aan te moedigen"finan-
ciëlesteun te geven aan de Nica-
raguaanse contra's, aldus deRe-
publikeinen in hun minder-
heids- rapport. Verder conclu-
deert het eindrapport dat de
regeringdewetheeftovertreden
door militarie hulp aan de
contra'stegeveninstrijd methet
zogenoemde "Boland Amende-
ment" waarin het Congres alle
Amerikaanse steun aan de
opstandelingen verbood.

In hun afzonderlijke rapport
noemen de Republikeinse com-

missieleden dezeconclusies "on-
juist". "Wij verwerpen na-
drukkelijk de opvatting dat de
uitvoerendemacht (deregering)
de wetovertrad, degrondwet on-
dermijnde en de democratie be-
driegde",zo schrijvendeachtRe-
publikeinen in een 28 pagina's
tellende samenvatting van hun
bevindingen van het Irangate-
onderzoek.

Het eindrapport van de Iran-
gate- commissie zal vandaag
worden gepubliceerd. Aanvan-
kelijk zou hetrapport al eind ok-

tober verschijnen, maar de pu-
blicatie van het eindverslag
werd uitgesteld, nadat binen de
commissies, waarindeDemocra-
ten demeerderheid hebben, one-
nigheid over de inhoud van het
rapport was ontstaan. Uiteinde-
lijk beslotenachtRepublikeinse
commissie- leden hun bevindin-
gen vast te leggen in een apart
rapport dat eveneens vandaag
officieel zal worden gepresen-
teerd.

Inhetminderheidsrapport dat
kennelijk aan de pers werd toe-
gespeeld om de "show" te stelen
van het meerderheids- rapport,
worden de conclusies van de
meerderheid -die uit 15 Demo-
cratische en drieRepublikeinse
commisieleden bestaat- "hyste-
risch" en partijdig genoemd.
"Jammer genoeg lijkt het
eindrapport van de commissie
een wapen in de voortdurende
guerrilla (tussen regering en
Congres) in plaats vaneen objec-
tieve analyse", zo schrijven de
acht "dissidenten".

Argentinië en Londen
moeten onderhandelen
over Malvinas

NEW YORK — De Algemene
Vergadering van de Verenigde
Natiesheefteenresolutie aange-
nomen waarin Argentinië en
Groot- Brittannië verzocht wor-
dente gaan odnerhandelen over
detoekomst van de Malvinas ei-
landen. Beide landen claimen de
rechten over deze eilan-
dengroep, hetgeen zelfs tot een
militair treffen leidde. De reso-
lutie, op initiatief van Brazilië,
werd gesteund door 114 stem-
men.Vijfmensen stemdentegen
deresolutie en er waren 36 ont-
houdingen.
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MENSEN
MARISELA ODUBER, dochter
van E.J. en L. Oduber,
Bernhardlaan 1, is geslaagd als
bachelor in de studie Be-
drijfskunde aan de Universiteit
van de Nederlandse Antillen.
Marisela studeerde afin de
richting economie.

De Amerikaanse operazangeres
Barbara Hendricks is benoemd
tot GOODWILL-
AMBASSADRICE van het Hoge
Comissariaat voor vluchtelin-
gen van deVN inGenève. Barba-
ra Hendricks deelde mee dat zij
een concert ten bate van de
vluchtelingen zou organiseren
onder dirigenten van internatio-
nale faam, zoals Riccardo Muti.
Daarna zal zij naar vluchtelin-
gen- kampen in Afrika gaan om
te zien hoe het geld besteed
wordt.

*$♦ ♦ ♦

Bij Wimco huldigde general ma-
nager Ru Fijnje maandag LES-
LIE GORDON en THOMAS
MARTINUS. Gordon werktal35
jaar op de expeditie van Wimco
en Martinus maakte de kwart
eeuw als magazijnmeester bij

het bedrijf voJ. In tegenwoordig-
heid van stafleden Luis Odor,
Bernice Griffith enTinaBermu-
dez werd beide jubilarisseneen
enveloppe met inhoud aange-
boden.

#** * #

De Spaanse tenor JOSE CAR-
RERAS heeft in een ziekenhuis
in Seattle in de Amerikaanse
staat Washington een operatie
ondergaan voor de transplanta-
tie van beendermerg, waarvan
de behandelende artsen hopen
dat het zijn leukemie zal te-
rugdringen. De 42-jarige opera-
zanger, die in de klasse van Pla-
cido Domingo en Luciano Pava-
rotti wordt geplaatst, wasvorige
week al opgenomen in het Fred
Hutchinson Cancer Research
Centre. In ditziekenhuisworden
elkjaargemiddeld400van zulke
ingrepen uitgevoerd, meer dan
waar ook ter wereld. Carreras
heeft onlangs de rol van 'Tony'
gezongen voor een nieuwe opna-
me van Leonard Bernsteins mu-
ziek voor «West Side Story». De
repetities werdenverfilmd. In de
voorbije zomer zonghij de tenor-
rol in een verfilmingvan Pucci-
ni's »La Bohème» in Parijs. Zijn
ziekte dwong tot uitstel van de
wereldpremièreop 19september
in zijn geboortestad Barcelona
van «Cristobal Colon» een opera
over Colombus.

HetparlementvanWest- Berlijn
heeftbesloten datopvergaderin-
gen van zijn commissies niet
meer mag worden gerookt. De
stemmenverhouding was 68 te-
gen 62 bij 8 onthoudingen. Een

motie tegen het roken op com-
missie- vergaderingen was inge-
diend door de coalitie- fracties
van CDU enFDPen deoppositie-
partijen SPD en AL (Alternatie-
ve Liste). De ROKERS in het
Westberlijnse parlement heb-
ben zich gepassioneerd verzet,
maar de niet- rokers -die aan-
voerden dat zij door inademing
totpassief "meeroken" waren ge-
dwongen- kregen de overhand.

* $ * '$ 4e

Dorpelingen in Uganda hebben
hun plaatselijke REGENMA-
KER gelynchtnadat hun gewas-
sen en woningen in het district
Kabale door hagelbuien en
stortregens waren vernield. De
dorpelingen sloegen Festo Ka-
zarwa dood omdat hij had ge-
dreigd methet oproepenvan ha-
gelbuien als het volk niet meer
respect voor hem toonde.

Onderzoekers in de Sovjetunie
werkzaamin een grot in Altai in
Siberië hebben deresten opgeg-
raven van ongeveer 4.000 zoog-
dierenuitdeijstijden debeende-
ren en tanden van, vermoedelijk
een NEANDERTALMENS van
42.000 jaar geleden. Onder de
zoogdierresten zijn die van een
mammoet, de behaarde neus-
hoorn, baikaljaks en de schedel
van een stekelvarken. "Maar de
ware sensatievormde de ontdek-
king van beenderen en tanden
van een Neandertalmens van
42.000 jaaroud", aldus de Prav-
da. De resten werden aangetrof-
fen in een grot waarin de mens
sinds minstens 120 jaar geen
voet gezet had.

Paul Mitchell uitHawaii maak-
te onlangseen proefritje met zijn
bepaald niet alledaags gemodel-
leerde en door zonne- energie
aangedreven voertuig door de
straten van de Australische stad
Darwin. Daar werd een interna-
tionale race voor voertuigen op
ZONNE- ENERGIE gehouden.

Een Britse rechtbank heeft on-
langs als eerste rechtbank in de
wereld een vonnis uitgesproken
dat berust op bewijs dat is verg-
aardvolgenshetsysteemvan het
GENETIC FINGERPRINTING.
Het Crown Court in Bristol von-
niste de 32- jarige dagloner Ro-
bert Melias wegens ver-
krachting van een 43- jarige
vrouw tot acht jaargevangenis-
straf. De 'genetische vinge-
rafdruk' bestaat uitde stofDNA
oftewel Desox-
iribonucleinezuur.Hetzuur, een
bestanddeel van chromosomen
dat de overdracht van menselij-
ke eigenschappen bepaalt, is
voor iedere persoon uniek.Door
nu hetDNA ineen bloedmonster
van Melias te vergelijken met

sperma op de kleren van het
slachtoffer kon vastgesteld wor-
den of beiden van dezelfde per-
soon afkomstigzijn.De proefviel

positief uit. De techniek is in
1983 uitgevonden door geleer-
denvan deuniviersiteitvanLei-
cester.

Torn Poes en de Partenspeler door Marlen Toonder

1523—HeerBommel staarde onthutstnaarTornPoes, diedoor
decommissaris werd vastgehouden. "Heb jijdiesteen gewor-pe.?? "EP hij uit. "Wat iser in je gevaren, jongevriend?"Onzin!' riep Torn Poes. "Partenspeler stond achter u meteen revolver, klaar om te schieten. En om u te waarschuwen,heb ik toen gegooid!"

Dezaakwaarnemerwachttenatuurlijk nietkalm afwaternuverder zou gebeuren; dat ligt niet in zijn aard.Kortbeslotengreephijeenstoelenhief dieboven hethoofd;metdebedoelinghet meubel met grotekrachtop de schedelvan heerBommel te
latenneerdalen.

riet was hemduidelijk, dathij hoog spel speelde, maarnu hij
dekans hadom TornPoesvoorzijn streken te laten opdraaien,
begreep hij dathij nietmocht aarzelen.

Maar Torn Poes had hetgevaar in de gaten. "Heer Bommel!
Pas op!"riep hij. "Achter u!" HeerOllie draaidezich verbaasd
om, zodat descherp gemiktefauteuil hem miste.

Partenspeler tuimelde naar voren en verloor zijn greep op
hetzware meubel, datnumeteen grote boog doordereeds ver-
brijzelderuiten denachtlucht invloog.

Hetwas commissarisBas, diehetslachtoffervandemislukte
aanvalwerd.Wanteen zijkantvan dedalende stoeltrofhemop
de peten stelde hemtijdelijk buitengevecht.

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

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

DONDERDAG: 16.30 Thundercats;
17.00 Mr. T.; 17.30Alf; 18.00 Filatelie;
18.15 Purba kv keshi; 18.30Contact;
18.40 Informe deportivokv Hector Ro-
sario; 19.00 The Big Story; 19.30 Ma-
ma's family; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 RVD tainforma; 21.30You again;
22.00 Wega di Number; 22.10 Nos ke
sa; 23.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

In 80 miljoen jaar

Zuurstof in atmosfeer
met éénderde gedaald
PHOENlX—lndeloopvan80
miljoen jaarishetzuurstofge-
halte van de atmosfeer met
eenderde gedaald. Ameri-
kaanse geologen hebben dat
ontdekt in luchtbelletjes die
zich in Barnsteen bevonden.

De onderzoekersmaaktenhun
ontdekking bekend op een bij-
eenkomst van het Amerikaans
geologisch genootschap (GSA) in
Phoenix. Zij waren als eersten
erin geslaagd lucht te onderzoe-ken uit een veel oudertijdperk,
het boven-krijt, dan tot dusver
wasgebeurd.De oudste luchtbel-
lendievoordienwaren gevonden
dateerdenvan ongeveer 160.000
jaar geleden. Deze kwamen in
het ijs van dezuidpool voor.

Ongeveer 80miljoen jaargele-
den, ineentijdperkwaarindeDi-
nosauriërs leefden, bevatte de
lucht30 procentzuurstof. In onze
tijd ishet zuurstofgehalte 21 pro-
cent. Evenals toen bestaat het
grootste gedeeltevan derest van
de atmosfeer uit stikstof. Tot
dusver gingen klimatologen er-
van uit dat desamenstelling van
deatmosfeer maar weinig isver-
anderd.

De twee geologen, Robert A.
Bernervan de Yale Universiteit
en Gary P. Landis van het Insti-
tuut voor Geologisch onderzoek

in Denver, verbrijzelden in een
vacuum stukjes Barnsteen die
25 tot80 miljoen jaaroud waren
en onderzochten deze met een
toestel datspectrometrisch con-
centraties van verschillende
gassen in uiterst geringe hoe-
veelheden kan opsporen.
Barnsteen is een fossiele Denne-
hars, waarin behalve luchtbel-
len onder meer insecten, vo-
gelveren, delen van planten en
andere overblijfselen uit de pre-
historie worden gevonden.

Berner en Landis zeiden dat
hun bevindingen het eerste di-
recte bewijsmateriaal hebben
verschaft hoe de atmosfeer van
deaardemiljoenen jarengeleden
wassamengestelden hoezij zich,
samen met planten, dieren en
microben, heeftontwikkeld. Het
materiaal datzij hadden onder-
zocht was geleBarnsteen met
een ouderdom tussen 25 en 80
miljoenjaar.Het oudstegesteen-
tehaalden zij uit de dennenwou-
den van Manitoba in Canada.
AnderBarnsteen was afkomstig
uit de Dominicaanse Republiek
en hetgebied langs de oostzee.

De onderzoekers hopen nog
verder in detijdterug tekunnen
gaan door hun techniek te per-
fectioneren. Barnsteen kan een
ouderdom van honderden mil-
joenenjarenhebben.

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvande
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallentelefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoendearts 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
degeheledag gesloten;na 17.00uurkunt u
de zuster van de wacht bellen: zuster Van
Velthoven,tel.: 76728, pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
dewacht heeftzuster Reyes, tel.: 76498, p3'
geboy 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: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00uur. Voorspoedgevallennakantooruren op-
lieve zich te begeven naar de Ver-bandkamer. .....
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Paradeis, F.D. Rooseveltweg
468,tel: 89676.
Punda: Plasa, De Ruyterkade 36, tel.:
615545.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit Union San Pedro.

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

TENTOONSTELLING
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): openingstijden: dinsdag t/m vrijdag
van 09.00-12.00/14.30-17.30;zaterdag van
09.]00r12.00uur.
t/m22novemberexpositieolieverf- schil-
derijenenwerkenin gemengdetechniek van
José Maria Capricome.

TOTOLIKA: 20.00 uur lezing over epilepsia
(spr.: dr. R.E. Rico, neuroloog) - Totolika-
centrum, Utewegz/n.

FILMLIGACURAQAO: 20.00 uur vertoning
film «Tiempodemorir» (van Gabriel Garcia
Marqués) - De Tempel.

CONCERT: 21.00-22.00 uur live concert
van jazz- zanger Big JohnJlussell"
Landhuis Brievengat.

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

HENRY By Dick Hodgins
Amigoe
UIT AVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvel z/n of P.0.8. 577
Curagao NA.
Giro 440.000
Bankrek.nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek.nr.: 874.825.10
Maduro & Curiels Bank nv
CURACAOCentrale (alle afdelingen)

Directie:
I.M.Ph. de Maayer-Hollander.
Antillean News Holding NV
Hoofdredactie:
ArdHorvers (hoofdredacteur)
Laureen Schenk (adj.)
Overige ledenRedactie:
Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,
Moniquevan Meerwijk, Nancyvan der Wal,
Sheila Rhodes (secretaresse), Chris van
Grol(sportmedewerker), Solange Isselt (op-
maak)enKen Wong (fotograaf).
ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
ViolaBernardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
Maandag t/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10.00 uur.

Alle advertenties voor de' komende dag
moeten 1 dagvan tevoren vóór vier uur bin-
nen zijn of op dezelfde dag vóór 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 vóórtwaalf uur binnen zijn, kunnen
de dagdaarop(dus dinsdag en vrijdag)ver-
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraatno.
Tel.: 24333 (" ie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan derSchoot.
Redactie: Ramiro Tromp,Anna Tromp- Van
derSchoot, Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van derSchooten
Etleen Landsmark.

BONAIRE
Correspondent:
Hubert Linkels, 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. Jos deRoo en Victor Hafkamp:Radio Ne-
derland Wereldomroep (tel.: 035-16151toestel 319).

UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf).

Persagentschappen: AWP en AP.
Samenwerkingsovereenkomst metThe Mi
ami Herald, De Haagsche Courant, De Bra-
bantse Pers.

DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curacao: Districo NV, tel.: 70503, 70504 er
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden viaGiro rek. nr.: 208000, Ma-
duro'sBankrek. nr.: 286.330.08enABN rek
nr.: 11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110,tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso): mv.A.
Wong-Loi-Sing, Noord Salina.

Losse nummers 50 cent:
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.

BEETLE BAILEY By Mort Walker
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REDEYE By Gordon Bess
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GEMEENSCHAP BELANGRIJKE P.R.-BRON
Fenomeen en noodzaak huidig tijdperk
Belang public relations
nog ondergewaardeerd_ WILLEMSTAD—De publicrelations moet een veel belang-
rijkere rol toebedeeldkrijgen in hetmanagementvan zowel de
Privesectorals overheden."De laatstejarenheeftpublicrelati-
ons veel meer inhoud gekregen dan alleen maar publiciteit.
Hetis een fenomeen eneen noodzaak gewordenvan hethuidi-
ge tijdperk." Dat bracht gastsprekerHerman George gisteren
naar voren tijdens een mini- seminar datwerd georganiseerd
door deInternationalPublicRelations Association(IPRA) die
°ok op Curasao enkele leden heeft Aüe sprekers waren het
"net elkaareens over dewaarde vanpublicrelations. Een p.r.-
[ünctionaris moet tot het topmanagement van een bedrijf
behorenen eenbelangrijkestemkrijgenin hetbepalenvan een
beleid, zo meent de buitenlandse gastspreker Arthur Reef.
Ookin deontwikkelingvan hettoerisme opCurasao, speelt de
Public relations een doorslaggevenderol.

"We zijn op eenkruispunt van
'Wee wegen gekomen: een weg
van deverderneergaande econo-
mie of de weg van een verbete-
ring van de economie. Hetkruis-
punt is voorzien van verkeers-
lichten en borden die informatie
Keven over beide richtingen. Ik
2ie ditkruispunt als een stop-
Punt waar beslissingen geno-
juenmoeten worden over de toe-
komst van dit eiland. De ver-
keers- lichten en borden zijn de
Pr. fijnH-innarisspn Hi» nnder

andere een corrigerende taaken
zelfs een stem hebben in het be-
palenvan hetbeleid", aldus Her-
man George gistermiddag.

VRUCHTEN
Hij wasniet de enige diepleit-

tevoor meerwaarderingvoor pu-
blic relations. Gastspreker Ha-
rold Henriquez, gevolmachtigde
ministers in Washington en te-
vens directeur der Belastingen,
verhaalde over derol die public
relations heeft gespeeld in de
ontwikkeling van de offshore
sector. In het begin werd er
slechtssummier aanpublic rela-
tions gedaan. Daarna wijzigden
de Antillen hun strategie en
werdeen agressieverpublicrela-
tions beleid gevoerd. Dat heeft,
volgens Henriquez, duidelijk
vruchten afgeworpen.

Ook Arturo Jeserun, die in
1984 voorzitter was van de
IPRA, benadrukte het belang
van goede public relations. Hij
noemdealsvoorbeelddebrand in
Hotel Dupont op oudjaarsdag in
Puerto Rico. Dit incident had
enorme negatieve gevolgenkun-
nen hebbenvoor detoeristensec-
tor van dateiland. Dankzij een
snelle en agressievepublic rela-
tions actie, is datvoorkomen, al-
dus Jeserun en is het toerisme
gestadig blijven groeien waar-
door Puerto Rico nu een be-
langrijke plaats inneemt in het
Caribisch gebied. Hij benadruk-
te het belang van een goede op-
leidingvan p.r.-functionarissen,
met name op het gebied van ta-
lenkennis.

Auto rijdt
Woning binnen

WILLEMSTAD — In de Ca-
dushistraat is gistereneen auto
een huis binnen gereden. Bij
aankomst van de politie bleek
datde34-jarige chauffeur tegen
een houten mast was gereden.
Daarna had hij de afrastering
van de tuin omver gereden en
«wam tot stilstand tegen het
huis. Door dezeklap werden de
Bevel en hetdakvan hethuisont-
zet. De bestuurder verklaarde
dat tijdens hetnemen van een
°ocht, de motor uitsloeg waar-
door hij de bocht niet meer kon
"Uaken. De schade was aan-
zienlijk.

TOERISME
Public relations in relatie tot

hettoerisme,kwam gisterenuit-

gebreidter sprake. Dat Curasao
in hetbuitenland zeer onbekend
is, is grotendeels te wijtenaan te
weinig public relations, zo
concludeerden verschillende
gastsprekers. In ditkader liet
Arthur Reef een waarschuwend
geluid horen: alvorensinhetbui-
tenland een krachtige p.r. cam-
pagne te starten, is het eerst
noodzakelijk, intern orde op za-
ken te stellen en een inventaris
te maken van wat Curasao op
toeristisch gebied te bieden
heeft. "Men kan geen toeristen
naar een land halen om er dan
pas achter te komen dat daar
geen hotels zijn", aldusReef.

Ook Herman George ging op
dit aspect in tijdens zijn voor-
dracht. Hij noemde de ge-
meenschap één van de be-
langrijkste p.r.-bronnen van het
eiland. "We moeten alles in het
werk stellenom de beste service
te geven. Onze houding ten op-
zichtevan buitenlanders, toeris-
ten, moet een duidelijk 'nice to
haveyouhere'uitstralen", aldus
Herman George dieeenkrachti-
ge kandidaat is om het gedepu-
teerde- schap voor de portefeuil-
le toerisme over te nemen. "Een
welkome houdingzal ons eiland
in het buitenlandgoede bekend-
heid gevendankzij dezogenaam-
de mond op mondreclame."

Ook export en service bedrij-

ven, bedeelde George een be-
langrijke taak toe bij dep.r. voor
het eiland. "De public relations
van deze bedrijven moet op zn
minst van hetzelfdekaliber en
kwaliteit zijn als dievan de con-
currenten." Als voorbeelden
noemde George het ITC, de Cu-
racaose DokMaatschappij en ui-
teraard de
luchtvaartmaatschappij ALM
diehaarnaam ookmoet verdedi-
gen door goede service te
leveren.

Door middel van contacten
met internationale organisaties
en ambassades, kan Curacao
verder werken aan 'image-buil-
ding. "Relaties met dergelijke
organisaties, hebben het effect
van public relations en kunnen
daarom gebruiktworden als re-
clamevoor het eiland." In ditka-
dernoemde Georgeheteveneens
noodzakelijk omregelmatig aan
buitenlandse seminars en
congressen deel te nemen. Het-
zelfde geldt voor sportevene-
menten. "Niet alleen de sport-
resultaten zijn dan belangrijk,
maar ook de houdingvan de Cu-
racaose delegatie- leden is dan
belangrijk voor het eiland."

Contributie leden moet verhoogd worden

Boneco kampt met
financiële problemen

WILLEMSTAD — De vak-
b<>nd Boneco zal een
Werkplanmakenomdefinan-
ciëleproblemen te lijfte gaan.
~°or de sluiting van vele be-

is deze vakbond, die
Personeel uit decommerciëleeQ industriële sector verte-
genwoordigd, veel leden
*wijt geraakt. Er zal nu een
Plan wordengemaaktdaton-
tter andere verhoging van de
c°ntributie inhoudten de mo-
gelijkheden voor het verkrij-genvan extra inkomsten uit-

Dat werd gisteren be-goten tijdens een vergade-
met devakbonds- gedele-

Keerden waarbij ook een
jueuwbestuur gekozen werd.ue verdeling van de functies**1 in de eerstvolgende be-
stuursvergadering gebeuren.
y[ de huidige voorzitter Er-
**uKoenze, diepostbüjftver-

is nog nietzeker.
De vakbond Boneco heeft

2Waar te lijden onder de terug-gang van contributie- in-
komsten. De werknemers van

diehun deuren sluiten,be-
talen dan geencontributie meer,
alhoewel Boneco soms jaren
jaarnanog hun belangenbehar-

Deze problematiek is giste-
*avon_ uitgebreid besproken en
bloten is een actieplan te ver-vaardigen dat alternatievenm°et presenteren. Het lijkt
echter onvermijdelijk om decontributie te verhogen, terwijl
Van de leden ookextra steun ge-
vraagdzal gaan wordennaast de

contributie. Daar-
"aast worden de mogelijkheden
oekeken omopanderemanieren
£an inkomsten tekomen. In dat«ader maakte Erwin Koenze
heldingvan een ledenwervings-campagne die overigens al ge-
start is.

De aanwezigen gingen giste-ren aceoord met allefinanciële

verslagen van het bestuur.
Daarnaast werd een nieuw be-
stuur gekozen, waarin vijf'oude'
leden zitting hebben: Erwin
Koenze, Diana Mariano, Edwin
Bryson, Edsel Albertus, Celsio
Curiel, Edsel Otto, Juan Gilber-
to Arion, Emile Marcano en
Shirley Jamanica zullen in de
eerstvolgende bestuursvergade-
ring de postenverdelen.

De gedelegeerden besloten
gisteravond dat ondanks de
moeilijke economische situatie,
toch gewerkt zal worden aan de
verbeteringvan depositie van de
Boneco- leden.Die hebben gedu-
rende de laatste jarenveel moe-
ten inleveren en de bond wil de
strijd aangaan om daareen deel
van terug te krijgen. Ondanks
hetnegatieve toekomstbeeld dat
voorzitterErwinKoenze afschil-
derde, is deBoneco toch hoopvol
gestemd dat dit streven bereikt
kan worden.

Intern zal er daneerst heteen
en ander moeten gebeuren. Zo
zal het nieuwe bestuur in 'nieu-
we stijl' gaan functioneren: te
weten in teamverband waarbij
alleleden, ongeachthunfunctie,
eenzelfde verantwoordelijkheid
krijgen. Meer verantwoordelijk-
heidsgevoel voor de bond, hoopt
hetbestuurookbij deledentebe-
werkstelligen. Dat is de enige
manier om destrijd aan te gaan:
alséén front.

Naast betere arbeidsvoor-
waarden, acht Boneco het ook
noodzakelijk dat de vakbondsle-
den de gelegenheid krijgen
zichzelf verder te ontwikkelen.
Er zijn reeds diverse cursussen
georganiseerd waaraan ook di-
verse werkgevers hunmedewer-
king hebben verleend, hetgeen
Koenze zeer positief noemde.
Niet over alle werkgevers was
hij even positief: er wordt naar
mening van de vakbond nog
steedsteveel misbruik gemaakt
van de werknemers. Zo gaan er

nu geluiden opvoor flexibelere
regelingen waarbij het perso-
neel ook 's avonds en op zondag
zou moeten werken. Dat is voor
Boneco onaanvaardbaar.

Beroving
WILLEMSTAD — Een elf-

jarigejongen, dieloten moestko-
pen voor zijn moeder, is onder-
weg naar het loten-kantoor be-
roofd van zijn geld. De jongen
verklaarde dat een paar onbe-
kende mannen hetgeldvan hem
hadden afgenomen en daarna
verdwenen. Hij kon de mannen
niet beschrijven. De politieheeft
de omgeving afgezocht, echter
zonderresultaat.

BEWUSTZIJN
"Toerisme is echter het aller-

belangrijkste aspect van inter-
nationale public relations. Het
succes van toerisme hangt voor
een deel afvan public relations.
Marketing en reclame zijn fun-
damenteleonderdelen van inter-
nationale public relations", al-
dus George. "Een belangrijke
factor in alle pogingen om het
toerisme te promoten, is het be-
wustzijn van de bevolking dat
toerisme een belangrijke pilaar
is van onze economie. Een cam-
pagne om dat tebereiken, is ook
een vorm van publicrelations."

Landsregering heeft geen bezwaar
Garantie lening Calco NV
voor akkoord naar Staten
WILLEMSTAD—De Cura-

caose overheid heeft bij de
regering van de Nederlandse
Antillen moeten aankloppen
voor een garantie voor de
geldleningvan 26miljoen dol-
lar die deSecurity Pacific Na-
tional Bank aan Calco NV
heeft verstrekt. Deze lening
werd om strikt deviezen-
technische redenen in het
buitenland aangegaan. Calco
NV werd opgericht om de
ALM- toestellen aan te schaf-
fen. Deze worden aan denati-
onale luchtvaartmaatschap-
pij geleasd. De minister van
Financien heeft geen bezwa-
ren tegen eentijdelijkegaran-
tiestelling: zodra de Staten
goedkeuring hebben ver-

leend, zal de procedure op
gang gebracht worden.

Het was de bedoeling dat het
eilandgebied zelf garant zou
staan voor de financiering van
Calco NV, maar het is admini-
stratief niet mogelijk om dat
voor 31 december 1987 rond te
hebben. Voorgarantiestellingen
doorheteilandgebied tenbehoe-
ve van buitenlandse geldlenin-
gen is namelijk goedkeuring bij
Rijkswet noodzakelijk.

"Aangezienwij deplannen tot
herstructurering van de ALM
van zeer groot belang achten
voor de Nederlandse Antillen,
bestaan er dezerzijds geen
bezwaren om de rechtspersoon
deNederlandseAntillenvoor de-

ze lening garant te doen staan",
aldus schrijft minister Leslie
Navarrovan Financien over het
verzoek van heteilandgebied in
een briefaan deStaten. "Een en
ander heeft alsvoordeel datdan
slechtsovereenstemmingmet de
koninkrijks- regering is voorge-
schreven, hetgeen een aanzien-
lijke tijdsbesparingoplevert."

De minister is welvan mening
dat de garantiestelling slechts
een tijdelijk karakter mag heb-
ben en zo spoedig mogelijk ver-
vangen moet worden door de de-
finitieve garantie van het ei-
landgebied. Het eilandgebied
heeft wat dat betreft toegezegd
nog voor eind van het jaarde ei-
landsverordeningvoor degaran-
tiestelling doordeeilandsraadte
laten goedkeuren. Bovendien
heeft de betrokken bank
schriftelijkhettijdelijkkarakter
van delandsgarantiebevestigd.

Indien deStatenvan deNeder-
landse Antillen geen bezwaar
hebben tegen deze tijdelijke ga-
rantiestelling, kan de minister
van Financien de procedure op
gang brengenbij dekoninkrijks-
regering om heteen en anderte
formaliseren.

ALM wilgeen samenwerking

Luchtvaart-tarieven van
CLTM tien procent lager
WILLEMSTAD — De

CaraïbischeLucht Transport
Maatschappij, CLTM, heeft
de vracht-tarieven met tien
procent verlaagd na goed-
keuring van de departemen-
ten van Verkeer en Vervoer
van de Verenigde Staten, de
Nederlandse Antillen en
Aruba.

"Wij zijn ervan overtuigd dat,
hoewel wij de laatste tijd niet
over goede tijden kunnen spre-
ken binnen de luchtvracht-
industrie in onze regio, wij toch
een gunstige ontwikkeling zien

op onze eilanden en op Aruba.
Die geeft ons enthousiasme en
vertrouwen in de toekomst van
onsbedrijfin het bijzonder en de
luchtvaart in het algemeen", al-
dus CLTM-directeur Henny
Kusters gistermiddag tijdens
een persconferentie. Het was
gisteren precies vijfentwintig
jaar geleden, dat de luchtvaart-
maatschappij werd opgericht.

Kusters zei, datherhaaldelijk
is getracht om tot een vormvan
samenwerkingtekomen met de
ALMomzo economischmogelijk
handel tekunnendrijven:"Maar

onze nationale
luchtvaartmaatschappij, die
toch werkt met onze belasting-
centen, ziet daar geen heil in.
Onze prijzen waren al lager dan
die van de ALM, nu is hetver-
schil nog groter geworden".

CONCURRENTTE
De CLTM-directeur sprak

over een 'oneigenlijke concur-
rentie' van deALM: "Die wordt
immers zwaar door de overheid
gesubsidieerd. In de Verenigde
Staten zou hetonmogelijk zijn,
dat de overheid een private on-
derneming onderhoudt. Er
wordt hier gesteld, dat de ALM
een nationale
luchtvaartmaatschappij is,
maar volgens ons gaat het er in
de eerste plaats toch om, dat er
geld wordt verdiend. Daarbij
kun jedevraag stellen wanneer
eenmaatschappij van 'nationaal
belang' is. Dat zijn wijook, als je
beflH fcftt we allemaal hebben
vervoenftn welke verantwoor-
delijkhedenwehebbengedragen
ennogdragenbij deaanvoervan
produkten naar de Antillen", al-
dusKusters.

Hij zei, datvanuit Aruba goe-
dereacties zijnbinnen gekomen
op hetvoorstel om meer te gaan
samenwerken: "Voor Arubazijn
wij nu een buitenlandse maat-
schappij en datopent perspectie-
ven. Aruba kan meer een eigen
luchtvaart-beleid uitstippelen.
Wezien zekermogelijkhedenom
zaken te doenmet Aruba".

Kustersverwacht datdeprijs-
verlagingen van de CLTM ook
gevolgen zullen hebben voor de
consument: "De bedrijven, die
hun artikelen doorons latenver-
voeren, zullen zeker hun goede-
ren goedkoper gaan aanbieden
aan deconsument. Zo zit dehan-
del in elkaar. ledereen wil con-
curreren".

De CLTM mag van alle
luchthavens in de Verenigde
Staten gebruik maken, maar de
maatschappij vervoert voor-
namelijkvrachtvan Miami naar
de Antillen en Aruba. Daarbij
wordt ook gedacht aan uitbrei-
ding van het diensten-pakket
naar andere landen.

Zekenvraia
MAANDAG VOND INhetkantoor

van Ennia Caribe nv dc on-
dertekeningplaats van een akte,
waarbij aan dc verzekerings-
makelaar Citco Insurance Servi-
ces nv volmacht werd verleend
om namens Ennia Caribe verze-
keringen af te sluiten. Het verle-
nen van een volmacht dooreen
verzekerings- maatschappij is
een bijzonderheid. Dit houdt in,
dat dc gevolmachtige tussenper-

WÊBA bevoegd is om namens dc
verzekeraar direct dekkingte ver-

lenen. Dit in tegenstelling tot de
normale bemiddelingsrol dieeen
tussenpersoon heeft. Deze be-
voegdheid wordt danooknietzo-
maarverleend dooreen verzeke-
rings- maatschappij, maar pas
na een gedegenevaluatievan het
desbetreffende kantoor voor wat
betreft de verzekerings-
technische know-how, de solidi-
teit alsmede het totale gevoerde
beleid. Foto: vlnrH. Cieraad, di-
recteur Citco; Luis Santine, di-
recteur Ennia; Felipe Croes, di-
recteur Ennia; R. Voges, com-
missaris Citco Insurance Servi-
ces en P. Smit, adjudant- direc-
teurCitcoInsurance Services.

WILLEMSTAD — Voor een
uitverkochte zaal, vond gister-
middag depremiere plaats van
het kindercircus 'Sirko Pikiha'.
Ruim vijftigkinderen tussen de5
en 14jaarlietenstaaltjeszienvan
ballopen, jongleren en capriolen
op eenwielers. De clown ontbrak
uiteraard ook niet.

Behalve om meer bekendheid

tegevenaan SirkoPikiha, zijnde
voorstellingen ookgeorganiseerd
omfondsen te vergaren voor on-
derhoud van de materialen.
Daarnaast hoopt het circus te be-
reiken datkinderen hun verle-
genheid verliezen door op de
planken te staan voor een volle
zaal en meer zelfverzekerd
worden.

De motorachterhetcircusende

voorstellingen in Centro Pro Ar-
te, is HelenaRomer. Ook van-
daag, donderdag en vrijdag, zijn
ernogvoorstellingen. Op donder-
dag en vrijdag is het een
avondvoorstelling die om zeven
uur begint. De kaarten daarvoor
kosten 10gulden. Opdefoto: een
beeld van de activiteitengister-
middag op het podium van
Centro Pro Arte.

__ YOKOHAMA
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'k Beaujolais Primeur Party
M[ Georganiseerd door y
W Restaurant Zeelandia
/f[ in samenwerkingmet j/Ji
!"■< Licores Maduro Ine. en deK.L.M. W

Ot Uniek! De BeaujolaisPrimeur 1987 wordt op21 novem- aM
$8k n berrechtstreeks ingevlogen uitFrankrijk en ontkurkttij- A}^
J*V^L denseen gezelligeparty in Landhuis Zeelandia. ojwf
«P j| Kom deze frisse jonge wijn m
M f'\ proeven en geniet van een J|)

iw QP'^^tjo*9*9 Zeelandia BusinessCenter jM
Qtt'^ en Restaurant La Bistroëlle. \ft»

/ BARRELS

\ VooralUwkinderfeest|es, /
\ relatie- en kerst- /
\ geschenken /

>v in zeer speciale /

\*^"*22SS/„ f CLUIvS A

fNT^CANDY\
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sa sa cacacasa ca «sasacasasasasaca saca saca sasasacasa casasasasasa casasa sasasa

| The World's Best-Loved Imported Wine, f

I /®^fe>ë^ De idea,e drank |
yJU^Oßftfib voor de komende feestdagen, i

! fe^^^l MERCURIUS TRADING COMPANY j
D:.^lte J*^! >nite Fergusonstraat 116 - Tel.: 22345-21470 8

l^^^^^SV Zaterdag OPEN van 9.00-11.00 \
casasasasasacasasasacasacasasasasasacasacasaßasacasasasasasacasasasasasa

WAARSCHUWBNG
De commandant van de mari-
nierskazerne Savaneta maakt
bekend dat er op donderdag 19
november 1987van 07.00 uurtot
13.20 uur een school-
schietoefening gehouden zal
worden op Anabui te Aruba. Er
zalmetscherpe munitiegescho-
ten worden. Het onveilig gebied
aan landzijdezalworden afgeba-
kend metrode vlaggen en waar-
schuwingsborden.

Sintonisa Tele-Aruba pa
tres programanan informati-
ve) encuanto

AIDS
18 november 20.30:
Dr. C. Zaandam

19november 20.30:
Sr. M.G. de Windt
20 november 20.30:

Drs. J.F. Fernandez-
Perna

25 november 20.30:
panel "life"

na Tele-Aruba

Aruba wederom in
CNN WorldReport

ORANJESTAD-In het
tweede «CNN World Report» —vanavond om negen uurop Tele-
Aruba — zal Aruba wederom
present zijn. Van Aruba worden
in de reportage van vanavond
het Hyatt Hotel- project en de
toeristische promotion in Japan
nader belicht.

■Leysner & de Cuba
accountants

Voor één onzer relaties zoeken wij
vooronmiddellijke indiensttreding een
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.

WBSÊÊmW^^
\mWSÊÊÊi\\^S^^émmWmm\_______________ ___£__P La Aerolinea de Colombia __|

f \
GEVRAAGD ARUBA

— EEN HULP-KOKKIN (min. leeftijd 40
jaar)— EEN VOLWAARDIGKOKKIN (min. leef-
tijd 25 jaar)
BekendmetSurinaamse-enIndonesische
keuken.— EEN ERVAREN SNACKBAR VER.
KOOPSTER/WAITRESS

Contact: Tel. 33928 of 48348.
((./

/<9y CONSALES ARUBA N.V.
y/ zoekt:

SUPERVISOR SALESPROMOTION (m/v)
Vereisten: Moet in het bezit zijn van een eigen auto.
Minimale opleiding: HAVO of gelijkwaardig niveau.

Moet ervaring hebben op reclame- en promotiegebied.
Moet administratieve ervaring hebben.

Ervaring met computers strekt tot aanbeveling.

Sollicitaties te richten aan: CONSALES ARUBA N.V.
Personeelsafdeling
P.O. Box 580

Onder vermelding van: Supervisor Salespromotion

< BQStfBG BQQBüa fIGJCDBü] fü»GL 4
_^r ■______ __■■__ m, __r _nmw. _■_■_■ JA -C TOYOTA ?
r GREAT DISCOUNT PARTY V
£ now it's your chance
7" Nov. 16-Dec. 31,1987 %\ ON ALL THESE MODELS THAT ARE IN STOCK:

I HI-LUX 4 WHEFL
& DRI\/F,^ cabins

„ 1000 „ T
I Tr>YOTASFOUP-RUNNERS "' J°^^ -1 <^

W YOUR BEST PLACE FOR PARTS & SERVICE!

LG. SMITH BLVD. 114 TEL. 24455 *^

Bi fffany fhanhs \l■Hl to all the people of Aruba. 11
11 Because of you our first 25 years have V

■I been a great success. 1
Sd| We thank you for the many messages of I
l| congratulations and look forward to continue ]

|| working with you to make a great future
|| for Aruba and its people.

■I __^^^^ CARIBBEAN11 IJTro MERCANTILEi| BANK N.V.

tl SET A R
/ MEDEDELING

Adreswijziging
per ingaande 9 november 1987:
ENNIA BUILDING - NASSAUSTRAAT 85

1e verdieping - Oranjestad
Telefoon : 25151
Telex : 5200-SETAR
Telefax : 33593

tff '*"riï*>:vf^ELm&W^mWir^'>^^^-*^_____i- '"'^^^^____'*^^^^^/'x***!M^^Ti£"'-'*■»*

| ARUBAANSEKERSTKAARTEN \
% In 6 verschillende soorten en kleuren j|i Afl. 1.25per stuk met envelop. |
| Bij aankoopvaneen grote hoeveelheid drukken wij j1 Ulu eigen tekst in dekaarten. $I ii ARUBA BOEKHANDEL ■}| mrwm* ARUBA POST A »£ WA^FfM BLVD BOOK& DRUGSTORE fk ?
t LG. Smith Blvd. xbdb $|DE WIT STORES N.V. Tel.: 23500. h£F_?Ss___jS!|, l
tcüsss «ss» s»ü»ss*sa casasas»sa sasea s»sas» is*sa sasa«at

I ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

/-^flr_ilp_B£^ Gezellig uitgaan, wij zijn
&J£3ïl'Af'ffi geopend van 21.00 uur tot 06.00 uur.

Gezellige sfeer,goedeservice.
Jy J*L/ De bestePizza haalt ofeet U bij

lg. smith Blvd. Get/pate PT2SAOranjestad, Aruba. AVBIiOSJIDetopnlehtclub _ „__ 'wss'
vanArubaT Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.

j YOU ARE INVITED
f to dine at one of Aruba's top
f restaurants

l Wilhelminastraat7
4 Daily from 6.00-11.00
} Meat andfish, lightly seaso-i ned, grilledand served on ai marble stone.
} For reservations call:
j 24544

©GOLDENTULIP fARUBACARIBBEAN !
RESORT & CASINO f

FANDANGO NIGHTCLUB j
proudlypresents:
THE LADIES OF THE 80s j
a LAS VEGAS revue with 4 I
leggy female dancers, THE JLATIN COWBOYS & the ex- I
citing juggler JOHN-JOHN I
daily curtaintime 10.30 p.m.

except Mondays
Club openfrom 8:00 p.m. till 2:00a.m.

Cover charge show-time $5 min. 2 drinks
Forreservations please call 33555

f Gezellige sfeer, goede service
I vindt Uin Wij verwachten U voor lunch Jf RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR Sf r\r^>o (600-7.00) of dinner (18.00- j
l £$_Tft__¥J£|j^©M Te1ef00n229770f27833. |

Boulevard
Theatre
I II

J TODAY at

} 8:15 & 9:30 p.m.
I ml mmm
f I " 'thrmmts
9 ;:__fe 'ntheehim.
1 *&**& AmJ onbrimmingfans
I £'%: A^i.hvloves
1 JM.'Rflrt/JOMI.I

f MUSICAL 14yrs.

- '
Drive - In

TODAY
at 8:30 p.m.

OVER THE TOF
'_____ ______

-*fr.3Ék *3B Kjk'7:"*'''■'

ACTION 14yrs.
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ARUBA
AGENDA

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

Telefoon: 24333.

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

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdagen kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalveop zaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdagvoor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1+11:20.15+21.30uur La Bamba (14 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur Overthe Top (14 jr.).

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

WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord, Tanki
Leenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
Croes, Paradijswijk 23,tel.: 34482/24797.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter J. Tromp, via Centro Medico San Ni-
colas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokterCroes, tel.: 27591/24300
(hospitaal).

""" " "WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425; Santa Cruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas:tel.:4s9o6; Da-
kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen,tel.: 115)

DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
"JKs geopend van 07.00-20.00uur; na 20.00uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
j^.OOuurperdaggeopend(alleen geslo-

ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-gen 07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPl-'AAL(tel.:243oo):bezoekurenls.oo-15.45ylB-30-19.30 uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
Woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -

8 (boven).

HISTORIKO ARUBANO: ope-
"^gstijdenmaandagt/mvrijdag van 09.00--] 2.00/16.00-19.00 uur;zaterdag van 09.00--1200 uur.

BJBLIOTECA NACIONAL (ope-
■Jjngstyden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,

KRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:baandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de*rant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-fen 12.00-13.30uur open).
_'TLENING AFDELING: maandag,
?°ensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30--?J-00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30--'’.oo uur; donderdag van 13.30-17.30 uur
is morgens gesloten).

SAN NICOLAS: openingstijdenbaandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/.3-30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
'en, in de middaguren geopendvan 12.30-
-19 00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
,l°: van maandag t/m vrijdagvan 08.00--'"=■oo/13.00-17.00uurstudiezaal openvoor
Publiek
SHASA(Stichting Hulp aan Slechthorenden

rtJt>a), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
is dagelijksgeopendvan 08.30--.12-00/13.00-16.30uur

DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
°ertstraat 12): 19.00uur kerkdienst.
]^SALLE-ENMARIACOLLEGE: 19.00uurL!6|iige Mis; voorganger mgr. W. Ellis - St.ranciscuskerk te Oranjestad; 20.30uurre-trainClub Caribe.
ÖONBERDAGDIVERSEN
r|_ELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK«tHANDICAPTEN«MANNAOBRA»:elke
Uuri9 e" donderda9 van 09.00-12.30
hst 9ele9enneid om producten te kopen inw oudegebouwvan «Bibito Pin», t/o Pro-«stantsekerk, Piedra Plat.

*** * *

TELEARUBA
WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30
The Beachcombers; 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.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 1930
Memoria; 19.55Lotto paDeporte; 20.00
Telenoticias; 20.30 Miniserie: «Woman
of Substance»; 21.30 De Brekers:
«Inbraak»; 22.00 Telenovela:
«Venganza de Mujer; 22.45 Larry King
show; 23.10 Showbiz today (CNN);
23.30 Sluiting.

Oppositieleider
Paraguay aangehouden

ASUNCION — Alberto Alde-
rete, leider van de oppositie in
Paraguay, verklaardena vrijla-
ting uit de gevangenis, daareen
vreselijke tijd te hebben doorge-
bracht.

Alderete werd maandagmor-
gen opgepakt omdat hij geen
identiteits- papieren kon tonen.
Die had depolitie bij een eerdere
arrestatie gehouden. Hij werd
naar de gevangenis gebracht
waar hij werd opgeslotenin een
hokvan twee bij twee meter, sa-
men met27andere mensen. Inde
cel trof hij mensen aan die ge-
marteld waren, o.a. mannen
waarvan de geslachtsorganen
met electrische schokken 'be-
handeld' waren. Volgens de ge-
tuigenisvan Alderete kwam het
veelvuldigvoor dathet slachtof-
fer voor deze behandeling met
waterovergoten werd: de schok-
ken werdendan des tepijnlijker.

Later werd Alderete overge-
plaatst naar eentoilet, datalscel
gebruikt werd. In het toilet ston-
denal drie mensen toen hij erbij
geduwdwerd. De oppositieleider
bleef hier tot hij dinsdagavond
vrijgelaten werd.

Alberto Alderete is net terug-
gekeerd an een bezoek aan de
VSop uitnodigingvan deAmeri-
kaanseregering.

DUSSELDORF — De in Libanon
geborenAbbas AliHamadeikomt in
januari voor de rechter van de
Bondsrepubliek Duitsland op de be-
schuldiging dat hij betrokken is ge-
weest bij de ontvoering van 2
Westduitsers in Libanon. Hamadei
is een broer van de vermeendevlieg-
tuigkaperMohammed AliHamadei.

Gelijktrekken met andere casino's
Voorstel Concord Casino:
34 procent loonsverlaging

ORANJESTAD —De direc-
tie van het Concord Casino
deedaan deFTA hetvoorstel
voor een nieuwecao, hetgeen
neerkwam op een verlaging
van de inkomsten met ruim
vierendertig procent. De di-
rectie wil hiermede desalaris-
sen op het niveau brengen
van de andere casino's op
Aruba. Dit voorstel werd
door de werknemers afge-
wezen.

FTA- voorzitter, Anselmo
Pontilius, liet horen dat nieuwe

alternatieven zijn opgesteld en
aan de directiezullenwordenge-
zonden. Hij lietwel doorscheme-
ren wanneer geenredelijke over-
eenkomst wordt bereikt, dit in
het komende seizoentot proble-
menkan leiden.

Met de directie van het Con-
cord Hotel werden noggeen cao-
besprekingen gevoerd omdat de
directie eerst het resultaat van
de casino- besprekingen wil af-
wachten. Pontilius betreurde
het dat ofschoon overeenstem-
mingbestondvoor het personeel

van DiviResorts nogsteedsgeen
ondertekening van de in princi-
pe bereikte cao plaatsvond. De
directie stelde tot tweemaal toe
deondertekening uitomdatgeen
overeenstemmingbestaat over
devraagofook decasino- dealers
hieronder moeten vallen.

De FTA wil dat door middel
van arbitrage latenregelen. De
mogelijkheid bestaatvoor de ca-
sino- dealers apart een cao te
sluiten doch dan zal er eerst —door arbitrage — duidelijkheid
moeten komen.

ORANJESTAD-De Venezo-
laanse minister ing. CesarQuin-
tana bracht gisteren met zijnge-
volg een ééndags- bezoek aan
Aruba. Hijsprak onder meer met
de Arubaanseregering over mo-
gelijkheden van samenwerking
op verschillende terreinen tussen
Veneuzela en Aruba. Op de fotowordt de Venezolaanse minister
(links) op de luchthavenverwel-
komd doorzijnArubaanse colle-
ga, ministers drs.Frank Booi.

Engelbrecht: gedeponeerdop open stortplaats
Gevaarlijke afvalstoffen worden
op Aruba niet gecontroleerd

ORANJESTAD — Aruba
heeft met gevaarlijke af-
valstoffen en chemicaliën te
maken, waarvan een grote
hoeveelheid ongecontroleerd
in de open stortplaats wordt
gedeponeerd, waarvan grote-
re hoeveelheden door een
zekereindustrie.Dat isdeme-
ningvan deambtenaarbelast
met de leiding Milieubeheer
en tevens voorzitter van de
Arubaanse Ingenieurs- vere-
niging (SIA), ing. Gerald En-
gelbrecht. Hijverklaarde bo-
venstaand in een communi-
qué na terugkeer van de
«WorldConference ofHazar-
dous Waste» (wereld- confe-
rentie over gevaarbjk afval),
die onlangs in Hongarije
werd gehouden. Hij heeft een
lijst met de tien op de confe-
rentie aangenomen resolu-
ties aan deregering gestuurd.

Engelbrecht stelt in zijn com-
muniqué, dat er op Aruba nog
geen speciale opslagplaats be-
staatvoor berging, behandeling,
reductie, verbranding van ge-
vaarlijke afvalstoffen. Alleen
hetLandslaboratoriumbeschikt
over een klein stoomsterilisatie-
systeemvoor deverwerking van
bepaalde gevaarlijke af-
valstoffen.

Zeer gevaarlijke afvalstoffen,
zoals giftstoffen, resten van zu-
ren en basen en galvanisch afval
moeten, aldus Engelbrecht, op-
geslagen worden in stalenvaten
ofkleine containers. Gevaarlijke
afvalstoffen in grotere hoeveel-
heden, zoals pleister, fosfaat,
verf en olieresten en plastic af-
val, worden voor het deponeren
gewogen en globaal geanaly-
seerdin een milieu-chemisch la-
boratorium. De zeer gevaarlijke

afvalstoffen worden vervolgens
in bakken van gegoten ijzer/be-
tonopgeslagen en hiernamet be-
tonbedekt.

Door hetongecontroleerdstor-
ten op Aruba hebben de af-
valstoffen op enkelegebieden de
grond, het water, en in mindere
mate de lucht reeds aangetast.
Een permanentkortetermijnop-
lossing van dit probleem is van
groot belang, adviseert ing. En-
gelbrecht.

Wat betreft degevaarlijke af-
valstoffen op de Lago, wordt
reeds onderhandeld over de mo-
gelijke permanente oplossingen.
De internationale commissie
overweegt Aruba als een van de
landen waar devolgende «World
Hazardous Waste Conference»,waaraan dit jaar 350 afgevaar-
digdenuit36landendeelnamen,
gehoudenkan worden.

Teveel werk aan gerechtsgebouw

Arends bouwt niet voor
overheid in Torenstraat

SAN NICOLAS — De
laagste inschrijver voor de
bouw van het drie verdiepin-
gen overheidskantoor aan de
Torenstraat te San Nicolas,
Arends Construction die met
2.560.000 florin had inge-
schreven, heeft zich terugge-
trokken.

Oorzaak zou zijn, dat Arends
Construction reeds het nodige
werk heeft aan de verbouwing
van het Gerechtsgebouw in
Oranjestad. Hetzieter naar uit
dat nu de daarop volgende
laagste inschrijver, Bouw-
maatschappij Aruba met
2.850.000florin, aan bod komt
wanneer het werk gegund gaat
worden.

Andere inschrijvers waren
DijkhofT Construction 3.139.165
florin, BohamaAruba 3.488.000
florin en Albo 3.754.662 florin.

De raming van DOW was 2.6miljoenflorin envan dearchitect
3.2 miljoen florin. Ofschoon 15december aanstaande de bouw-
vakantie begint, wordt er wel
naar gestreefd zo spoedig moge-
lijk met ditwerk te beginnen.

Inmiddels heeft de Werkge-
vers- organisatie in deArubaan-se bouwnijverheid (WAB) eenwaarschuwende stem laten ho-
ren, dat de openbare aanbeste-dingente snel achterelkaarwor-den gehouden. In eerste instan-
tie werdverzocht deze aanbeste-ding uit te stellen doch dit ging
niet door.Hetzieter welnaar uit,
datin deArubaansebouwnijver-
heid voor dekomende twee jaren
voldoende werk is. Dat men ar-
beidskrachten tekort komt,
blijkt reeds uit het feit dat niet
voldoende loodgieters- en koel-
technischpersoneelbeschikbaar
is.

Overheidrespecteert vakbonden niet
MEP-leider pleit voor
gelijke behandeling iedereen

ORANJESTAD — "GeUjke
behandeling demonstreert
geloofwaardigheid en ernst",
zo laat MEP- leider Nelson
Oduber in een verklaring we-
ten. Oduber doelthiermee op
het feit, dat onder meer de
vakbonden nietvoldoende in-
spraak krijgen en door deoverheid niet gerespecteerd
worden.

De MEP- leider herinnert er-
aan, dat toen deMEP in derege-
ring zat, deze partij steeds de
schuldkreeg wanneerer ietsver-
keerd ging. Tijdens de laatste
verkiezing adviseerden prac-
tisch alle vakbonden hun leden

om nietop deMEP te stemmen.
Doch nu de overheid, die door de
vakbonden aan de macht werd
geholpen, met het volk doet en
laat watzijwilt,blijven dezevak-
bonden passief. Oduber haalt
nog een aantal voorbeelden aan
om dit te illustreren. Wat geld
betreft is Oduber van mening,
dat Aruba nog geen bestuur
heeft gehaddatzoveel geld heeft
uitgegeven aan daggeldvergoe-
ding, reizen en representatie-
kosten danhet huidige.

Voorts wijst hij erop dat in de
begroting 1988 de subsidies zijn
afgevoerd voor APA, Arubus en
TeleAruba, hetgeen volgens
Oduber inhoudt, dat mensen
naar huis gestuurd gaan wor-
den. Voorts meldde deMEP- lei-
derdatdeAVPper 1januariaan-
staande met een nieuweSolida-
riteits- belastingruim zeventien
miljoen gaatkosten. Volgens de
MEP moet de Solidariteits- be-
lastinhg vervallen, zoals in de
wetvastgesteld.

Hetzal niet vreemd zijndat de
regering daarna de bevolking
weermeteen extra seriemaatre-
gelentreft. Nel Oduber is de me-
ning toegedaan, dat men beter
open kaart kan spelen en dat
door gelijkwaardige behande-
lingvaneeniederdit alleenmaar
de geloofwaardigheid en ernst
kan doenbewijzen.

KUALA LUMPUR — De afgelo-
pen drie weken zijn in Malaysia 103
mensen gearresteerd krachtens de
wet op debinnenlandse veiligheid.
Onder de gearresteerden zijn niet
slechts oppositionele politici, maar
ook ledenvan de 13partyen tellende
regerings- coalitie.

*****
ROME — De Italiaanse president,

Cossiga, heeft de afgetredenpremier
Goria vandaag gevraagd een nieuw
kabinet samen te stellen nadat zijn
regering vorigeweekwas opgestapt.

*****

ORANJESTAD- Fred Bos-
man, de directeur van deNeder-
landse televisie die de afgelopen
twee maandenopAruba verbleef,
is deze week naar Nederland te-
ruggekeerd. Bosman heeft gedu-
rende deze twee maanden — in
het kader van de technische bij-
stand — gewerkt aan her- en
bijscholingvan hetpersoneel van
TeleAruba. Op de foto neemt
Fred Bosman afscheid van het
TeleAruba- personeel, dat hem
bij diegelegenheid een geschenk
aanbood.

Geen verkiezing

nodig bij Kamer

van Koophandel
ORANJESTAD — Bij de Ka-

mer van Koophandel op Aruba
zijn geen verkiezingen nodig in
verband methet—reglementair— aftreden van twee leden voor
het grootbedrijf en een lid voor
hetkleinbedrijf. De aan debeurt
vooraftredingzijnde leden,Edu-
ardo Porry en Milton Ponson
voor het grootbedrijf en Roque
Solognier voor het kleinbedrijf,
waren de enige kandidaten die
weer herkiesbaar gesteld wer-
den, waardoor de verkiezings-
commissie hen verkozen ver-
klaarde.

Opening Centro di
Barrio Lago Heights

SAN NICOLAS — Op vrij-
dag 20 november zal het ge-
bouw van Centro di Barrio
Lago Heights officieel in ge-
bruikworden gesteld.

Dit buurthuis is gevestigd in
de voormalige Lago Heights
Club.Een eigengebouw is moge-
lijk geworden dankzij de mede-
werking die verkregern werd
van deArubaBank, CedeAruba,
ATHA, vrijwilligers en het be-
stuurzelf. Op zondag 22 novem-
ber is het nieuwe gebouw geo-
pend van elf uur 's morgens tot
vier uur 's middags en eenieder
is danwelkom.

VerhuizingArbeidszaken
Geerman: geef werknemers
een reiskostenvergoeding

SAN NICOLAS — De vak-
bondsleiders moetenvolgens
ex-vakbondsleider Clemente
Geerman met gezonde argu-
menten komen en van ge-
dachtenwisselen metderege-
ring inplaats van te proteste-
ren en demonstraties te hou-
den tegen de verhuizing van
Arbeidszaken naar San Ni-
colas.

Aan de vakbondenen derege-
ring geeft Clemente Geerman
hetvolgende om over na te den-
ken: de situatie van de werkne-
mer is slecht, dit wordt erger
wanneerhij in San Nicolasmoet
gaanwerken, omdatditmeer zal
kosten. De regering moet óf een
benzine- vergoeding ófeen kilo-

meter- vergoeding (in contan-
ten) geven. Clemente Geerman
stelt de regering voor om de TA
procent en de 8.2 procent te eli-
mineren. Dat betekent datelke
werknemer er per maand onge-
veer vierhonderd florin bij
krijgt. Dewerknemer kan danin
San Nicolas niet alléén een kop
koffie en een pastechi kopen,
maar 's middags ook een warme
maaltijdnuttigen.

Werknemers met lege broek-
zakken — aldus Clemente Geer-
man — blijven San Nicolas naar
de begraafplaats brengen, om-
dat San Nicolas al dood is.
Werknemers met iets opzakzul-
len met plezier werken en meer
serviceverlenen.

Ban Topa
Promenade
San Nicolas

SAN NICOLAS — Op de
Promenade in San Nicolas
wordt vrijdagmiddag de we-
kelijkse BanTopa gehouden.

De Ban Topa wordt gehouden
van zes uur tot half negen 's a-
vonds. Ditmaal zal het enter-
tainment- gedeelte worden ver-
zorgddoorTipicoPlacentero, ka-
h'i orgel Melodia di Antaho en
dansgroepFlor di Antario. In de
kiosken zullen lokaal vervaar-
digde artikelen, lekkernijen en
krioyo- eten te verkrijgen zijn.

Justitie: hogerberoep overbodig

Lampe en Croes geen
leden meer van PPA

ORANJESTAD—In hetho-
gerberoep, datdevoormalige
PPA- leden Roland Croes en
JuanchoLampe hadden aan-
getekend in de zaak tegen
Benny Nisbet inverband met
hun royament als leden van
dePPA, was hetHofvan Jus-
titie van oordeel dat de
omstandighedenthans zoda-
nigzijn, datbehandeling van
dit beroep overbodig is ge-
worden.

Lampe en Croes, die reeds in
eerste aanleg in hun eis, dat zij
welPPA- ledenwaren, in het on-
gelijk werden gesteld, hebben

het hoger beroep —dateven op
zich liet wachten — niet afge-
wacht en zijn inmiddels mede-
oprichters van de nieuwe partij
van ex-PPA-ers, de «Partido Pa-
triotico Nobo» (PPN), geworden.

De heerRoland Croes beves-
tigde desgevraagd aan de pers,
dat het Hof van Justitie hen in-
derdaad niet ontvankelijk had
verklaard. Voor hem was deze
gang van zaken overigens geen
verrassing meer omdat tijdens
de oprichtings- persconferentie
reeds verklaard werd, dat wat
het vonnis in hoger beroep ook
mocht zijn, ditvoor henvan geen
invloed meer zouzijn.

Ontwerpverklaring hevigbekritiseerd

Amerikaanse bisschoppen
verdeeld over M-Amerika

NEW YORK — De Ameri-
kaanse bisschoppen blijken
ernstig verdeeld over Mid-
den-Amerika. Een ontwerp-
verklaring, waarin steun aan
de Contra's in Nicaragua
wordt afgewezen, werd ern-
stig bekritiseerd op deeerste
dag van de jaarlijkse
bisschoppen- vergadering in
New Vork. Donderdag zullen
de 300 bisschoppen en
hulpbisschoppen er over
stemmen.

HulpbisschopJosephSullivan
vanNewYorkzeimaandagbij de
presentatie van de 22bladzijden
tellende verklaring dat ge-
streefdis naar een evenwichtige
benadering, waarbijrekening is
gehoudenmetdehuidigevredes-
kansen in ditgebied. "Naaronze
mening is hetregeringsbeleid
waarbij de Contra's steun ont-
vangen, ethisch niet langerver-
antwoord, hoewel het beleid in-
dertijd met debeste bedoelingen
is ontworpen".

HulpbisschopDavidAriasvan
Newark (New Jersey)dronger in
een amendement op aan de hele
passage over Nicaragua te
schrappen. "De wijze waarop de
situatiein Nicaragua is beschre-
ven, is onvolledig. Alleen het
standpunt van degenen diekri-
tiekop deAmerikaanseregering
hebben, is weergegeven. Er

wordt niets gezegd over het be-
leid van de supermacht die de
Sandinisten steunt". Bovendien
ergerde het de hulpbisschop dat
de problemen die deRK kerk in
Nicaragua door tegenwerking
van regeringszijde ondervindt,
nauwelijks ter sprakekomen.

De Amerikaanse bisschoppen
hebben zich altijd verzet tegen
steun aan de Contra's en bij de
regering-Reagan op onderhan-
delingen aangedrongen. Als het
amendement van de uit Spanje
afkomstige mgr. Arias wordt
aangenomen, zou dit een duide-
lijke verzwakking van het
bisschoppelijk beleidbetekenen.

Kardinaal Bernard Law van
Chicago, dieditgevaar inzag,zei
dat het beste zou zijn de ont-
werpverklaring in te trekken.
"Als we zo verschillend over de-
zelfde zaak denken, is het beter
dat we onze mond erover
houden".

ORANJESTAD — Ook
sportvissers uitAruba namen in
hetafgelopen weekeinde deelaan
het jaarlijkse internationale vis-
toernooi te Punto Fijo. De Aru-
baanse deelnemerskeerden terug
metprijzenvoordrieeersteplaat-
sen. Elias Fingal Jr. werd win-
naar in decategorie grootstePez
dePico, Ovi Richardson had de
meeste kilo's vis binnen en Jan
Wink ving de grootste sailfish.
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Finalisten
softballtoernooi
voortgezet onderwijs

ORANJESTAD — De Mar-
tin Luther Kingschool, MAO-
school en Colegio Arubano I
hebben de finale bereikt in
het softball- toernooi voor
scholen van het voortgezet
onderwijs.

In categorie-D behaalde M.L.
Kingschool een 6-5 zege op het
Sint Antonius College, terwijl
Colegio Arubano eveneens met
eenkrap verschil van8-7 debaas
bleef over hetFilomena College.

In categorie-Eklopte de MAO-
school tegenstander Colegio
Arubano met 11-3. De meisjes
van het Maria College wonnen
tenslotte met 10-0 van het Filo-
mena College.

Stakende Dominicanen
eisen betere wegen

SANTO DOMINGO —De be-
woners van het dorpjeBayague-
na, circa 51 km ten noordoosten
van de hoofdstad van deDomini-
kaanse Republiek, zijn al een
week in staking. Zij eisen dat de
overheid dewegen inen naar het
dorp verbetert. De politie heeft
de afgelopen dagen enkele sta-
kings- leiders gearresteerd,
maarhetis niet totgewelddadig-
heden gekomen.

Sinds de huidige regering
geïnstalleerdwerd zijn er op di-
verse plaatsen al zon honderd
protesten gehouden, inclusief
een nationale staking op 28 juli.
In alle gevallen wordt geprotes-
teerd omdat goede voorzienin-
gen als wegen, scholen en zie-
kenhuizen ontbreken. Ook werd
gedemonstreerd tegen de hoge
kosten van levensonderhoud en
voor salaris- verhogingen.

0-0-0-0-0
VOETBAL/GRANADA — De
Spaanse tweede divisieclub FC
Granada stelde in het
vriendschappelijke duel tegen
FF Malmo drie Maradona's op.
Diego Mardona (Napoli) en Hu-
go Maradona (Ascoli) gaven ge-
hoor aan het verzoek van hun
minder bekende broer Lalo de
Spaanseploeg tekomen verster-
ken. Granada won met 3-2.Die-
go en Lalo scoorden beiden een
keer. Beide broers, in Italiaanse
dienst, vroegen voor hun gas-
toptreden niets.

0-0-0-0-0
VOETBAL/ROTTERDAM
Feijenoord zal niet in beroep
gaan tegen de straf van Ben
Wijnstekers. Zijn drie wedstrij-
den schorsing zijn zodanig in de
reglementen van de Uefa om-
schreven (grof spel wordt regle-
mentair metdriewedstrijdenbe-
straft) dathet nietzinvol is hier-
tegen in beroep te gaan. Hij zal
hierdoor beide duels tegen Le-
verkusen moeten missen. Het
tweede dueltegen Aberdeen was
het eerste duel dat hij gedwon-
gen aan de kant zat.

0-0-0-0-0

VOETBAL/GLASGOW — Joe
Miller, de 19-jarige spitsvan Ab-
erdeen, heeft een contract gete-
kend bij Celtic. De clubuit Glas-
gow betaalde Aberdeen ruim
twee miljoen gulden.

0-0-0-0-0
VOETBAL/CAIRO —Het elftal
van Tunesië heeft zich geplaatst
voor het Olympisch voetbaltoer-
nooi.De Tunesiërswonnen dere-
turn in de tweede ronde van de
Afrikaanse zone in en tegen
Egypte na verlenging met 0-1.
Het winnende doelpunt in Cairo
werdin de 110eminuut gemaakt
door Limam. Het duel werd bij-
gewoond door 90.000 toeschou-
wers. Het eerste duel in Tunesië
was in 0-0 geëindigd.

0-0-0-0-0

ORANJESTAD — Een voet-
bal-, domino- enzaalvoetbal- de-
legatie van de Zeerovers — ge-
sponsord door Pepsi Cola —
bracht een lang weekeinde op
Punto Fijo door. Tegen Venezo-
laanse ploegen werden diverse
"wedstrijden gespeeld. Op defoto

de delegatie bij vertrek en op de
onderste foto uitwisseling van
plakkaten en shirts tussen Zeero-
vers / Club Hispano, die als
gastheeroptraden dePepsi Cola-
manager op Aruba, Raymond
Slagt.

Sport in het Kort
VOETBAL/ATHENE —David
Pleat, de voormalige manager
van Tottenham Hotspur, tekent
een contract bij de Griekse
landskampioen Olympiakos.
Volgens de Griekse krant
EleftherosTyposontvangt de42-
-jarige Pleat, die bij de Engelse
ploeg vertrok na onthullingen
over zijn privé-leven, een
maandsalarisvan 30.000 gulden
bij de metproblemen kampende
Griekse ploeg.

0-0-0-0-0
WATERPOLO /UTRECHT —De Nederlandse waterpolo-
scheidsrechter Rob Teilegen en
de JoegoslaafKlaric zijn aange-
wezen voor het leiden van de
eerste wedstrijd van de finale
van het Europa 1-cuptoernooi.
De eindstrijd gaat tussen Pesca-
ra en Spandau '04 uit West-
Berlijn. De eerste wedstrijd
wordt in Italië gespeeld.

0-0-0-0-0
ALGEMEEN/ SEOUL — Juan
Samaranch, de voorzitter van
het lOC, is in Seoulvoor overleg
met de Zuidkoreaanse
sportfunctionarissen. De ge-
sprekken gaan over de nieuwe
voorstellen met betrekking tot
detaakverdeling bij dekomende
Zomerspelen tussen Noord- en
Zuid-Korea. Tevens komt het
plan van Noord-Korea voor een
gemeenschappelijk sportteam
aan deorde.

Zes ploegen

Voetbaltoernooi
te GrootKwartier

WILLEMSTAD — Op zon-
dag22novemberwordtophet
voetbalterrein van Groot
Kwartier voor het eerst se-
derteen aantaljarenweereen
knock-out voetbaltoernooi
georganiseerd.

Organisator Rodney Schmeltz
heeft voor dit voetbaltoernooi
een zestal clubs uitgenodigd. Zo
zullen op die dag op het terrein
van GrootKwartier devolgende
ploegen te zien zijn: Belo Hori-
zonte, SUBT-veteranen, Ar-
beidszorg, Prensa, Nos Dak en
GrootKwartier.

Het toernooi start 's morgens
omnegenuuren gaatdeheledag
door.De wedstrijdenduren twee-
maal een half uur. Indien de
stand aan het eind van de wed-
strijd gelijk is, worden
strafschoppen genomen. De hal-
vefinale en definale duren twee-
maal 45 minuten. Er zijn
prachtige prijzen beschikbaar.
Het publiek is van harte
welkom.

JOHANNESBURG—Een ZA pi-
lootwordt vermist nadatzijn toestel,
was verongelukt tijdenseen nachte-
lijke missie tegen Namibische guer-
rilla's in Angola.

*****

S. Capello winnaar
Scorebord nr 12

S. CAPELLO, wonende aan
deArgusweg 9, isdewinnaar-
Ces)gewordenvan hetAmigoe
Scorebord- formulier num-
mer 12en ontvangt daardoor

deaan hetScorebord verbon-
denweekprijs.S. Capellokan
tenAmigoekantore opScher-
penheuvel z/n langs komen
om zijn/haar desbetreffende
prijs op te halen.

EREDIVISIE
1. Willem II - Twente 2-2 T 3
2.MW-PSV 1-3T2
3. VW-Haarlem 2-2 T 3
4. TOP - Feyenoord - T 2
5. RodaJC-Eindhoven 2-OTI
6. Den Bosch - Ajax 1-0T 1
7. DWV-FortunaS 0-3T2

EERSTE DIVISIE
8. RBC -Cambuur 1-I T2

EREDIVISIE
9. Den Haag-PEC Zwolle 2-OTI

EERSTE DIVISIE
10. POSKampen -NEC 1-3 T2
EREDIVISIE
11. Ajax II - Groningen 3.1t 1
EERSTE DIVISIE
12. Excelsior - Heracles 5-0 T 1
AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:
3-2-3-2-1-1-2-3-1-2-1-1

AMIGOE-SCOREBORDKLM-KANSHEBBERS:
1. S. Capello — Argusweg9
2. D. van Geest

Mercuriusstraat 18

3. E.H.Guato — Cassandraweg20
4. P. van Haren — Kaya Kolonchi 25
5. E.R. van Henneigen — Gladiolenweg 18
6. G.van 'tHof — Admiraalsweg 34
7. A. van Hunen-

Ipskamp — Trompetbloemweg 15
8. J.H.Jansen — SchoutbijNacht'
9. Cornelia Maduro — Nieuwstraat 29 Aruba

10.R.F.Mesker — Redaweg3B 2x
11. A.Otten — Artillerieweg 17
12. ArtsPetronella — Sta. Cruz37 Aruba
13. H.Rodriguez — Avesweg 11
14. Peter Smit — Flairaweg 11
15. Edwin Tromp — Westpunt 3 Aruba

Franse coureur gedurende twee
decennia 'heerser op defiets'
Jacques Anquetil
overleden (53)

PARIJS — De vijfvoudige
tourwinnaarJacquesAnque-
til is in de nachtvan dinsdag
op woensdag overleden. De
befaamdeFransecoureur lag
sinds 10 oktober in het Saint
Hilaire- ziekenhuis waar hij
een operatie onderging we-
gens maagkanker. Anquetil
is 53 jaargeworden.

Het overlijdens- bericht van
Anquetil, wiens sportieve loop-
baanbijna tweedecenniaomvat-
te, kwam niet onverwacht. Hij
onderging op 12 augustus in
Roven een zware maagoperatie,
maar trad op 6 september in de
Oostenrijkse plaats Villach al-
weer op als ploegleider van de
Franse beroeps-renners voor het
wereldkampioenschap op de
weg. .

Een maand later moest de
vroegere kampioen, die na zijn
actieve carrière altijd bij de tour
betrokken bleef als televisie-
commentator, zijnsnellerentree
in de wielerkaravaan bezuren.
Hij melddezich op6 oktobermet
hevige pijn in het Pasteur- zie-
kenhuis in Colmar. Toenzijntoe-
stand enigszins was gestabili-
seerd, werd Anquetil overge-
bracht naar het Saint Hilaire-
ziekenhuis in Roven, waar hij
woensdag- morgen overleed.

Anquetil was afgelopen wee-
keinde noguitgenodigd voor het
afscheid van Joop Zoetemelk tij-
dens een veldrit in Germigny-
L'Eveque, maar liet beleefd we-
ten dathijzijneindevoelde nade-
ren en te ziek was om tekunnen
verschijnen.

ERELIJST
De erelijst van Jacques An-

quetil, diealsamateur debuteer-
de in 1951 en het jaar erop al
Frans kampioen werd, teltmeer
dan 200 overwinningen, waar-
onder vijfzeges (in 1957 bij zijn
eerste optreden en vier keer
achter elkaar in déperiode 1961-
-1964) in deRonde vanFrankrijk.
Hij wonbovendien negenkeer de
Grand Prix des Nations. "Mon-
sieurChrono",zoals despecialist
in de tijdrit werd genoemd, ver-
beterde twee keer het werel-
duurrecord.Zijn laatstegeslaag-
de poging in 1967 — Anquetil
reed toen 47,493 kilometer —werd niet erkend omdat hijwei-
gerde een dopingtest te onder-
gaan.

De Franse vedette,wiens tour-
record later zou worden geëven-
aard door Eddy Merckx en Ber-
nard Hinault, werdin tegenstel-
ling tot zijn voornaamste
"slachtoffer" Raymond Poulidor
nimmer de grote lieveling van
het publiek, dathem te bereke-
nend vond rijden. Anquetil, een
Normandische boer, stond, hoe-
wel hij meende te weten hoe een
goed professional zich diende te
verzorgen, ook bekend om zijn
nogalwilde levenswandel.

CHAMPAGNE
Een van de bekendste anecdo-

tes uit zijnrijke wielerloopbaan
is de legende van het nachtje
doorzakkenwaarinhij denodige
champagne met glas en alnaar
binnen werkte, maar vervolgens
weldeklassieker Bordeaux- Pa-
rijs won.

JacquesAnquetil werdop8 ja-
nuari 1934 geboren in het
Westfranse plaatsje Mont-
Saint-Aignan. Hij debuteerdein
1951 als wielrenner in het ama-
teurpeloton. Een jaar later, lüj
wastoen achttienjaaroud,werd
Anquetil in Carcassonne Frans
kampioen op deweg. In 1953 sig-
neerde de jongeAnquetil een
contract,dathem alsonafhanke-
lijkehetrecht gafuittekomen in
koersen voor beroepsrenners,
met instant succes.

TIJDRIJDER
Anquetil lietals nco- prof me-

teen zijnvaardigheidzienals tij-
drijder door de Grand Prix des
Nations, de befaamde rit tegen
deklok, te winnen.Driejaar la-
termaaktehij deItaliaanFausto
Coppi het werelduurrecord af-
handig door46,159kilometer af
te leggen.

Zijneerste tour- succes dateert
van 1957 en in 1960werd hij de
eerste Franse winnaar van de
Giro D'ltalia. Jacques Anquetil
beëindigde in 1969, zonder ooit
de trui van de wereldkampioen
te hebben gedragen, zijn lange
loopbaan. Hij vestigde zich in de
Normandische plaats Neuville.
Anquetil bleef tot vlak voor zijn
doodnauw betrokken bij dewie-
lersport, als commentator voor
radio en tv maar ook als lid van
het bestuur van de Franse wie-
lerfederatie

Evaluatie Pan
American Race
of Champions

ORANJESTAD — De Aruba
Racing Association (ARA) houdt
op donderdag 19 november een
vergadering om te discussiëren
en een evaluatie temakenvan de
onlangs gehouden Pan Ameri-
can Race ofChampions. Alle
ARA- leden, deelnemers aan
dragraces en liefhebbers zijn
welkom op de vergadering om
half acht 's avonds in Antonio s
Restaurant.

e We are seeking applicants for "
: ROOMKEEPERS "
" and X\ HOUSEMEN j
" Requirements: 2
é — must speak the languages English, Spanish and "" Dutch e
e — Between 25 and 35 years of age "" — Nice personality and mustbean independent wor- "e ker, mature, responsible andteamworker. "
2 Please send written application withfull documentation and "" a picture in confidence under number 660 of this newspa- e
e per, Nassaustraat 110, Oranjestad, Aruba. "

AMIGOE
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'Securicor Meet' groot succes
De Dolfijnen en Jamaicaanse
ploegen wonnen twee keer

WILLEMSTAD — De 'Securicor Meet' tussen de jeugd-
Waterpoloploegen van De Dolfijnen en deBarracuda's uit Ja-
maica is in gewonnen wedstrijden gelijk geëindigd. Na de
eerste twee duels te hebben verloren, kwam De Dolfijnen delaatste twee wedstrijden sterkterug en won beide ontmoetin-
gen. Doorslaggevende factor in dezetwee overwinningen was
het meespelen van Jiovannide Freitas, dieweliswaareenjaar
te oudwas om mee te doen(het betrof een internationaleont-
moeting van waterpoloërs van 18 jaar en jonger), maar, na
overlegmet deJamaicaanseploeg,tochkonmeespelen. De Ja-
"naicanen hadden namelijk zelf ook één oudere speler in het
Water.

Het uitgangspuntvan deze in-
ternationale ontmoeting heeft
aan zijn doel beantwoord: de
Jeugd ervaring te laten opdoen
tegen sterke tegenstanders. En
dit goldvoor beidekanten.

De Jamaicaanse coach Gordon
Foote kwam met een team naar
Curasao waarin vier spelers dit
Jaar voor het eerst waterpolo
sPeelden. Zij hadden slechtseen-
oftweemaal eerder eenwedstrijdtegen een buitenlandse te-
genstandergespeeld. Het water-
Polo in Jamaica heeft een iets
bredere opzet dan hierop Cura-
sao, waar slechts twee vereni-
gingen een waterpolo-afdeling
nebben: Sithoc en De Dolfijnen.

Jamaica kent een school-
competitie met een Round ro-
oing-systeem en een knock-
outsysteem. De winnaarvan die
competitie wordt daarna uitge-
nodigd een wedstrijd tegen een
mternationale tegenstander te
spelen. Volgens Gordon Foote,
die door zijn gastheren in zijn
Vrije tijd aangenaam werd
rondgeleid over het eiland, heeft
vooral deonervarenheid vanzijn
Ploeg ervoor gezorgd datmen de
Jaatstetwee wedstrijden verloor.
Po eerste wedstrijdwerd met 11-
-° en het tweede duel werd met
12-10 gewonnen. "Ze dachtendat ze er toen waren", aldus de
flegmatieke coach, die zelf als
sPeler vorig jaar bij het CRM-
toernooihieropCurasao aanwe-
z*g was.

Hij verzuimde echter te ver-
gelden, dat hij slechts over tien
spelers kon beschikken, in
Plaats van de toegestane veer-
tien. Dit heeft er toebijgedragen
datzijnteamvermoeid raakte en
de laatste twee wedstrijden ver-
loor. Vier duels in nog geen drie
dagen is vooral voor spelers van
deze leeftijd een heel grote op-
gave.

COACHKIBBELAAR
Jeroen Kibbelaar, coach van

"etDolfijnen-team, was ook te-
lden. Evenals clubtrainer

Keman, die ditweekeinde
Baöien met Ron Scholten defluit<;n devlag langshetbadhanteer-
de, was hij lovendover deorgani-se van het toernooi.Allesliep
Perfect.

Kibbelaar, diezelftijdens zijn
studie in Nederland zeven jaarlangopbehoorlijk niveauwater-
Polo heeft gespeeld, sprak de
J*°op uit dit teambij elkaar te
jannen houden. Erg veel ver-bouwen had hij hierin echter
pet: "Vaak vertrekt er een aan-
***kernspelers naar elders voor
studie en wordt zon selectie uit
elkaargehaald."

RESULTATEN
gevraagd naar zichtbare re-

naar aanleiding van
n internationale ontmoeting,

hij opbijvoorbeeld het spelar» een Ramon Matze. Door deu al vele internationale ont-
gingen(Sto. Domingo, Cara-
j^libleek nu in dit weekeinde,
at deze aanvallerfeller is ge-

r°rden. "Hij wil koste wat het
I °8twinnenen geeft daarook al-
du \°°r ' vooralin delaatstetwee

Een Jiovanni de Freitas,
e in de laatste twee duels de

r°te lijnen uitzette, zou in met
aiöe Nederland na een gewen-
j "gsperiode zo mee kunnen

aaien in de hoogsteklasse."
do i Michiel Krediet is als

eloian beter geworden. In de
l .^ste twee wedstrijden maaktey nogal wat flinke fouten,
"jjardoor Jamaica kon scoren.

bal ,dacht' dat Je als keeper de
slechts moest stoppen, maar

heeft vooral in dit toernooi ge-
leerd hoebelangrijk het is datje
alskeeper debal ookweer snel in
het spel brengt", aldus Kibbe-
laar.

De fysiek sterkere Jamaica-
nen, die ook een betere
zwemsnelheid hadden, moesten
toch uiteindelijk erkennen dat
de grotere waterpolo-ervaring
van De Dolfijnenjeugd de
doorslag gaf. Het eerste en het
tweede duel werd door Jamaica
gewonnen(11-8 en 12-10).Zater-
dagavond werden de rollen
echteromgedraaid.De Dolfijnen

won met 12-8 het derde duel en
zondagmorgen werd het 11-5
voor de ploeg van coach Kibbe-
laar.

Dennis Damink was met tien
treffers Dolfijnen-topscorer, di-
rect gevolgd doorRamon Matze
metnegen treffers, waarvan vier
in het laatste duel. De absolute
topscorer werd echter Brian
Charles (Jamaica) met dertien
treffers.

Een zichtbaar tevreden spon-
sorA.E.Kibbelaar vanSecuricor
Curagao n.v., die ook tijdens de
wedstrijden acte depresencegaf,
kan terugzien op een geslaagde
'Securicor Meet.

"Jammer dat niet alle daar-
voor in aanmerking komende
Curagaose waterpoloërshiervan
hebben kunnen profiteren", al-
dus Jaap Matze, secretaris van
de NAZB, hiermee verwijzend
naar deafwijzing van deuitnodi-
ging aan Sithoc een aantal spe-
lersaf te staanvoor een nationa-
le jeugdselectie.

WILLEMSTAD - Een
prachtige actie-foto van het
laatsteduel van deinternationale
waterpolo-ontmoeting 'Securicor
Meet' tussen de jeugdteams van
Baracuda's uit Jamaica en De
Dolfijnen uit Curaqao. Op defoto
staat topscorer van het toernooi
Brian Charles (met bal) op het
punt een doelpunt te scoren.
Keeper MichielKrediet verdedigt
het doelvan DeDolfijnen, terwijl
Dennis Damink (12), de topsco-
rer van De Dolfijnen nog een po-
ging waagt Charles het scoren te
beletten. Willem van Geest (13)
kijkt toe.

... Coach JEROENKIBBE-
LAAR spreekt in een van de drie
korte rustpauzes zijn team toe,
terwijl de dereserves op de kant
aandachtig luisteren.
Scheidsrechter Ron Scholten
rust metbal en vlag even uit op de

achtergrond...

VOLLEYBAL/ OSAKA — Het
Nederlandse herenteamheeft in
Osaka de laatste volleybal-
wedstrijd tijdens de twee weken
durende toernee door Azië ook
gewonnen. Tegen de Japanse
ploeg Matsuchita Denki was
Oranje superieur: 3-0, met als
set-standen 15-5,15-7,15-5. Het
eerstvolgende toernooi van de
nationale ploeg, die onlangs in
Seoul derde werd in de strijd om
dewereldbeker, isde Haarlemse
volleybalweek, die in december
wordt gehouden.

0-0-0-0-0
TENNIS /LONDEN — De ten-
niskampioenschappen van
Wimbledon hebben dit jaareen
record winstvanruim 24miljoen
gulden opgeleverd. De cijfers
werden onlangsinLonden open-
baar gemaakt. In 1986 bedroeg
dewinst 'slechts'ruim 20miljoen
gulden.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

(ï*l P DEPORTIVO KORSOU

3^P«ndvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;a9" er> donderdagmorgen gesloten.
gOWLEN
b«W*? COr Bowlin8 Club, Chuchu-

van ni79rSi'den: maanda9 ,/m donderdag
Van IR ;°°" °200 uur; vrijdag en zaterdag
13.04°°uur totna 02.00uur;zondagvanaf

i^er^AKVERENIGING CURAQAO
Stenh_._1aandagavond om 20.00 uur gele-IB|d tot schaken in het MaduroPlaza.

*****
I^AQAO SEAQUARIUM REGATTA
'9 3ntair,s "urir|schrijvingsavond entevens cap-

"leeting -Curagao Seaquarium.

S_3EN
■**> uur 2eKerstdrive.

Vrijdag en zondag
Orfik-jeugd speelt twee
wedstrijden tegen Aruba

WILLEMSTAD— Voor het
eerst in de historie van het
jeugdvoetbal zullen twee se-
lecties van de Orfik, gespon-
sord door Malta Amstel, een
internationale wedstrijd spe-
len.Een jeugdselectieuitAru-
bazal opvrijdag 27november
om 17.30 uur een selectie uit
poule B bestrijden. Op zon-
dag29november om17.00uur
is de selectie uitpoule A van
deOrfik detegenstander van
deArubaanse jeugd.

Het actieve Orfikbestuur, dat
zon 1400 voetballertjes bege-
leidt, hoopthierbij op een massa-
le opkomst van vooral ouders en
andere voetballiefhebbers in het
stadion Suffisant.

In hetafgelopen weekeinde is
de jeugdweeractiefopde velden
geweest. De resultaten hiervan
zijn,( waarbij achter de teams
achtereenvolgens deuitslagvan
Wimpiri, Vruminga, Moeskita
en Blenchi wordt vermeld):
Poule A:
Suffisant - Sta. Rosa: 2-0; 5-0; 1-
-0; 7-0.

Dominguito -Skerpene: 3-0; 6-0-
-11-0; 3-0.
Marie Pampoen - Brievengat- 0-
-5; 1-0; 3-0; 3-0.
Semikok - Skerpene: 3-1; 0-0; 3-
-2; 2-0.
Poule B:
Mundo Nobo - Sta. Maria: 0-3; 0-
-1; 2-10; 4-2.
Pannekoek - Boca: 0-0; 1-1; 1-3;
0-2.
Jandoret-Rio Magdalena: 1-3;0-
-2; 1-4; 0-3.
Barber - Soaux: 3-0; 3-0; 2-2; 4-1.

In de afdeling Wimpiri is El-
bert Zimmerman met 31 treffers
topscorer. In de Vruminga-
afdeling leidt Roberto Fernan-
dus met 20 doelpunten. Clayton
Leocadia is met 24 goals bij de
Moeskita de leider. In deBlenchi-afdeling heeft detopsco-
rer het minst doelgetroffen: 18
keer doorKenneth Coffie.

Met nog drie competitie-
weekeinden voor de boeg (daar-
na starten de play-offs) is er in
280 wedstrijden een totaal van
1333 doelpunten gescoord.

FC Antwerp gelijk tegen Beveren (0-0)
Anderlecht verliest aansluiting
met top in Belgische competitie

BRUSSEL — Anderlecht is
hetcontact met detopploegen
in deeersteklassevan hetBel-
gische voetbal kwijtgeraakt.
De landskampioen verloor
zaterdagvoor de derde achte-
reenvolgende keer. Standard
Luik toonde zich in Brussel
veel slagvaardiger. De Lui-
kenaren kregen slechts twee
kansen, die beide door
M'Buyu werden benut. De
achterstand van Anderlecht
op leider FC Antwerp (0-0 te-
gen Beveren) liep door het
verlies op tot vijfpunten. Op
de veertiende speeldag wer-
den drie spelers uitgesloten,
waarmee hettotaal aantalro-
de kaarten dit seizoen al op
dertigkwam.

International Adri van Tigge-
lenhadnahet verlies een simpe-
le verklaring voor de crisis in
Brussel. "De vechtlust, die in de
Europa-Cupwedstrijden wel
aanwezig is,ontbreektin decom-
petitie. De ploeg draait al weken
slecht. Dat heeft ook te maken
met de vele wisselingen in deploeg. Trainer Leekens moet

door blessures steeds een ander
elftal in het veld brengen",rea-
geerdeVan Tiggelen.

Tegen Standard Luik keek de
landskampioen na een half uur
tegen een achterstand aan. Eerst
miste Hellers voor de bezoekers
een strafschop. De nieuwe aan-
winst van Anderlecht, de Zweed
Lindman liep echter te snel het
strafschopgebied in, waarna
scheidsrechter Gernay debalop-
nieuw op de stip deponeerde. In
het tumult kreeg de Joegoslaaf
Pepcic het aan de stok met An-
derlecht-doelman Munaron. De
middenvelder van Standard kon
directvertrekken. In tweede in-
stantie scoorde M'Buyu wel van
elfmeter.Lindman tekende vlak
narust voor de gelijkmaker.Een
kwartier voor het eindepasseer-
de M'Buyu doelman Munaron
voor detweede keer (1-2).

De voorsprong van koploper
FC Antwerp op Club Brugge
slonk toteen punt (0-0). De ploeg
vanKesslerkreeg tegenhet laag
geklasseerde Beveren in de
tweede helft twee mogelijkhe-
denom dewinstveilig te stellen.
Een treffer van Severeyns werd
afgekeurd wegens buitenspel.
VanRethy kopte in de slotfase de
bal tegen de lat.

Club Brugge had een uur no-
dig het gat in dedefensie van FC
Luik te vinden. International
Ceulemans zette de Bruggena-
ren opvoorsprong. Negen minu-
ten later werdBrugge-spelerKi-
moni uit het veld gestuurd we-
gensnatrappen. In de laatstemi-
nuut verdubbelde Degryse de
score. Het washet elfde doelpunt
van deaanvaller, dienumetNie-
derbacher (Waregem) de topsco-
rerslijst in België aanvoert.

Niederbacher scoorde tegen
KV Mechelen niet. Dat deden
wel zijnploeggenotenDe Craeye
en Borkelmans. Door de neder-
laag zakte de ploeg van Aad de
Mos naar de derde plaats op de
ranglijst op twee punten van FC
Antwerp. AA Gent verliet de
degradatie-zone dooreen 2-1 ze-
ge opKortrijk. Martens bracht
deploegvanAb Fafiéna twee mi-
nuten aan de leiding. Snelders
maaktekort daarop gelijk. In de
tweede helft bezorgde Ruzie
Gent de zege. De Nederlander
Edelbloedt (RWDM) bezegelde
het lot van Lokeren. De oud-
speler van Helmond Sport nam
de eerste twee treffers van
RWDM voor zijnrekening. Buy-
serbepaalde deeindstandop3-0.

De stand in de Begische com-
petitie is:

1.FC Antwerp 14 22
2. Club Brugge 14 21
3. KV Mechelen 14 20
4. FC Luik 14 18
5. Waregem 13 17
6. Anderlecht 14 17
7. Sint Truiden 14 16
8. Lokeren 14 14
9. Cerkel Brugge 14 14
10. Standard Luik 14 13
11.Beerschot 1412
12.RWDM 14 12
13. AA Gent 1411
14. Charleroi 13 9
15.KV Kortrijk 14 9
16.Racing Jet 14 9
17.Winterslag 14 8
18.SK Beveren 14 8

GerhardBerger wint laatste twee races
Ferrari race-team op jacht
naar honderdste overwinning
DUSSELDORF — Met de

overwinning van Gerhard
Berger in de Grote Prijs van
Japaneen aantalweken gele-
den slootdeItaliaanserenstal
Ferrari een lange periode
zonder successen af. Het le-
gendarische fabrieksteam
moesthetruimanderhalfjaar
zonder overwinning stellen,
terwijl concurrent Williams
de ene zege aan de andere
reeg. Zondag in Adelaide
toondeBerger aan, dater vol-
gend jaarrekening moet wor-
den gehouden met de Fer-
rari's.

De Oostenrijker behaalde in
de Grote Prijs vanAustralië zijn
tweede achtereenvolgende
winst, waarmee het in 1929 door
Enzo Ferrariopgezette teammet
93 zeges het magische aantal
van 100dicht is genaderd.

De onverwachte terugkeer op

het hoogste niveau valt te ver-
klaren uithetbijeenbrengenvan
twee personen: coureur Gerhard
Berger en constructeur John
Barnard. De 28-jarige Berger
werd enige jarengeleden al een
grote toekomst voorspeld door
zijn landgenoot en oud-
wereldkampioen Niki Lauda.
Op advies van de Oostenrijker,
diebij Ferrari grossierde in over-
winningen, verhuisde Berger
naar Maranello,waarhet onder-
komen van Ferrari is gevestigd.
Aan het begin van dit seizoen
verklaardeLauda: "Berger bezit
allekwaliteiten om wereldkam-
pioen te worden, daarover be-
staat geen twijfel. Het is alleen
eenkwestie van tijd."

JOHNBARNARD
De komst van de Britse con-

structeur John Barnard was ze-
ker zo belangrijk. De Brit bezit
dereputatie een zeepkist tekun-
nenveranderen in een winnende
wagen. Bij McLaren leverden de
ontwerpen van Barnard drie
achtereenvolgende seizoenen
eenwereldtitelop. Na hoog oplo-
pende ruzies met de leiding van
het Britse team stapte Barnard
op om daarnavoor Ferrari te te-
kenen. De overgang naar Ferra-
ri verliep in het begin niet
vlekkeloos. Barnard ergerde
zich voortdurend aan de menta-
liteit van de Italiaanse mon-
teurs, die in tegenstelling tot de
ontwerper niet 24 uur per dag
methun vak bezig waren.Team-
manager Piccinini voorkwam
een vroegtijdigafscheid.

Het meesterbrein mocht van
Piccinini in Engeland blijven en
daarzijn denkwerk voortzetten.
De 36-jarige teammanager be-
paalt al jarenhet beleid van de
fabriek. De bijna 90-jarige Enzo
Ferrari gafhem devrijehandhet
bedrijf naar eigen ideeën te lei-
den.Na dedoodvan zijn zoonDi-
no in 1956 lietEnzo Ferrari zich
steedsminder inzijnbedrijfzien.
Tegenwoordig zijn de gordijnen

van zijn werkkamer altijd geslo-
ten. In zijn donkere werkomge-
ving volgt de oude baas echter
nog steeds met grote belangstel-
ling de ontwikkelingen in de
Formule 1-sport. Volgend sei-
zoen hoopt de grondlegger van
het teammetBergerenAlboreto
de honderdste Grand-Prix-
overwinning te begroeten. Een
mooier momentom zijn werkka-
mer definitief te verruilen voor
een verblijf op zijn zonniger
landgoed is er waarschijnlijk
niet.

Masters-toernooi (dames) van start

Chris Evert in eerste
ronde al verslagen

NEW YORK — Het tennis
van Chris Evert begint teke-
nen van slijtage te vertonen.
De 32-jarige multi-miljonaire
slaagde er in 1987 voor de
eerstekeer in dertienjaarniet
in een Grand Slam-toernooi
op haar naam te brengen. De
laatste kans haar teleurstel-
lende seizoen nog van enige
glans te voorzien, liet ze pas-
sief lopen.

Ze verloor zonder slag of stoot
in de openingsronde van het met
$1.000.000 gedoteerde Masters-
toernooi in New York met 4-6,4-
-6 van de Westduitse Sylvia Ha-
nika, veertiende op de we-
reldranglijst. "Ikbenmoe", pufte
de als derde geplaatste veterane.
"Ik benblij dat het seizoen er op
zit en dat ik eindelijk vakantie
kan nemen." Evert bleek in het
duel tegen Hanika op haar re-
tour. Ze sloeg acht dubbelefou-
ten. "Het hoogste aantaluitmijn
carrière, denk ik", verklaarde ze
lakoniek.

Hanika, de 27-jarigespeelster
uit München voelde zich in het
met 5000 toeschouwers vrijwel
legeMadisonSquare Gardenbij-
zonder op haar gemak. Ze be-
waart prachtige herinneringen
aan het gigantische sportpaleis.
In 1982 verwierf ze er we-

reldfaam door in definale van de
Masters Martina Navratilova te
verslaan.De weekvoor de huidi-
ge editie had de linkshandige
Beierse op debaan doorgebracht
met haar nieuwe trainer Mike
Estop, devoormalige coach van
Navratilova.

De Westduitse werkte tegen
Evert zeer geconcentreerd. Ze
weigerde het duel op de baseline
uit te vechten en koos met veel
bravoure voor de aanval. Die
keuze werd vergemakkelijkt
door haar perfect lopende eerste
opslag. Toch besefte de veel be-
weeglijker Hanika pas na haar
eerste doorbraak op de opslag
van Evert dat de Amerikaanse
niet in haarbestevorm stak. "In
veertien partijen tegen Chris
had ik nog nooit gewonnen.
Daarom wilde ik niet te vroeg
juichen."

Indepartij daarvoorhadde 17-
-jarige Gabriela Sabatini haar
vele talentennauwelijks hoeven
aanspreken om zich te ontdoen
van de Westduitse Bettina Bun-
ge(6-2,7-6). De Argentijnsever-
keerde in goede vorm en Bunge
werd tot speelbal gedegradeerd.
In de Masters, waaraan debeste
zestien van het seizoen deelne-
men, zijn Steffi Graf en Martina
Navratilova de favorieten.

Ruim 34.705 meter

Lilian van Tol
verbetert
werelduurrecord

HEERENVEEN —Lilian
van Tol heeft het werelduur-
record schaatsen voor vrou-
wen verbeterd. In het over-
dekte Thialf-ijsstadion legde
derijdster uit de ploeg van
Jos Geijsel 34 kilometer, 507
meteren 30 centimeteraf.

Hiermee verbeterde deNeder-
landse marathon-kampioene
het van 1982 daterenderecord
van Ineke Kooiman met bijna
670 meter. Kooiman vestigde
destijds het officieuze werel-
duurrecord opDe Uithofin Den
Haag. Zij reed toen 33.837,71
meter. De aanzet totditrecordbij
de dames werd in 1978 gegeven
doorLenie van der Hoorn, die op
de Jaap Edenbaan 31.212 meter
in een uurreed.

Van Tol had zich in overleg
met haar ploegleider en inspan-
nings- fysioloog Jos Geijsel de
opdracht gesteld degrens van34
kilometer te overschrijden. De
23-jarige schaatsteruitNes aan
de Amstel, vorig seizoen kampi-
oene opkunstijs en natuurijsen
winnares van demarathonreeks
om deKNSB-beker, reed op het
recordijs van Heerenveen aan-
vankelijk rondjes van 41 se-
conden.

Na zestien kilometer gingen
derondetijden omhoognaar 42,5
seconden. Na tweederde van de
race bleefVanTol weer onder de
42 seconden.Naafloop van dege-
slaagde pogingkondigde Van
Tol aan pasweer teproberen het
record scherper te stellen, als
anderen een succesvolle aanval
hebben ondernomen.

Limieten voor
deelname EK
atletiek indoor

DEN HAAG — De Neder-
landseatletiekunieheeftdeli-
mieten bepaaldvoor deEuro-
pesetitelstrijdindoor, dieop5
en 6 maart 1988 in Budapest
zal worden gehouden.

De atletendienenin deperiode
tussen 1decemberen 21februari
een keeraan denormte voldoen.
Gevrijwaard en reeds voorgese-
lecteerd zijn Nelli Cooman, Elly
van Hulst, Han Kulker en Rob
Druppers.

De limieten zijn (heren -dames):
60 meter: 6,70 - 7,30; 200 meter:21,40 - 24,00; 400 meter: 47,40 -53,00; 800 meter: 1.49,00 -2.05,50; 1500 meter: 3.44.00 -4.14,00; 3000 meter: 8.00.00 -9.05,00; 60 m horden: 7,90- 8,20;
hoogspringen: 2,22 m -1,88 m;
verspringen: 7,85 m -6,45m;ko-
gelstoten: 19,50 m - 17,80 m;
Polstokhoogspringen: 5,40 m
(heren); Hinkstapspringen:
16,20 m (heren); 5000 m snel-
wandelen: 20. 20,00 (heren);
3000 m snelwandelen: 14.00,00
(dames).

(ADVERTENTIE)

De honk-en softbaivereniging

TEX TOWN TIGERS
Enschede, Nederland

uitkomend in de Nederlandse
eerste klasse honkbal

heeft ter completering van haar
honkbalselectie voor het sei-
zoen 1988nog plaats voor een:

PITCHER

Belangstellenden worden ver-
zocht per omgaand contact op
te nemen nv* het secretariaat
van Tex Town Tigers, p/a Jesse
Maduro, Spechtstraat 52, 7523
WN Enschede, tel. 053 -357674.
Pitchars, die eveneens ingezet kunnen
worden opinfield-posities en hoofdklas-
se ervaring hebben, genieten de voor-

keur.

WYOKOHAMA
Awy High Performance Radial Tires
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Uitstromende olie wordt vernietigd
Brandend Iraans olieplatform
vormt gevaar voor milieu

BAHRAYN — Oliedeskun-
digen in deGolfstatenzijn be-
zorgd dat het Iraanse olie-
booreilanddatvorige maand
doorde Amerikaanse marine
in brand werd geschoten zal
ontploffen en dat daardoor
honderden miljoenen liters
olie in de al sterk vervuilde
wateren van de Golf zullen
stromen. Amerikaanse oor-
logsschepen vernietigdenhet
booreiland in het olieveld
Rostam op 19oktoberals ver-
gelding voor een Iraansera-
ketaanval op een Ameri-
kaans tankschip.

Volgens oliespecialisten
woedt er nog steedsbrand op het
booreiland, dat op 120 kilome-
ters ten oosten vanBahrayn ligt,
vermoedelijk doordatde Iraniers
deuitstromende olieproberen te
verbranden. "Als het vuur dooft,
zal deoliein zee stromen en een
aanzienlijk gevaar voor het mi-
lieuopleveren", alduseen speci-
alist. "De Iraniers steken deolie
waarschijnlijk weer in brand om
vervuiling tegen te gaan".

Volgensmilieudeskundigen is
de olievervuiling in de Golf,
waar onder meer de op uitster-
ven staande "doejongs" (een
soort zeekoeien) leven, nu al 47
maal zo hoog als de gemiddelde
vervuilingin de wereldzeeën.

Sommige oliedeskundigen
vrezen dat dehogetemperaturen
op het brandende olieplatform
een explosie kunnen veroorza-
ken. Daardoor zou de hele voor-
raad van het olieveld, die op 130
miljoen vaten (een vat is 159 li-
ter) wordt geschat, in het leger
terecht kunnenkomen. "Het ge-
vaar bestaat dat de hele pijplei-
dingzal smelten als de tempera-
tuur een kritiek punt bereikt
met als gevolgeen explosie bij de
monding van de bron. In dat ge-
val zal het uiterst moeilijk wor-
den de situatieonder controle te
houden", alduseen deskundige.

Volgens de deskundigenis het
moeilijk de waarschijnlijk- heid
van een ontploffing te bereke-
nen, omdat niet bekend is welk
deelvan hetolieveld, datuitver-
scheidene bronnen en een groot
aantalpijpleidingen bestaat, be-
schadigd is. Maar volgens hen is
dekans op een ontploffinggroter
wanneer deolievermengd is met
gas, zoals in hetRostam-veld het
geval is.

Aangeziener sinds het uitbre-
ken van de Iraans-Iraakseoorlog
in 1980nauwelijks systematisch
onderzoek isverricht, zijnervrij-
wel geen gegevens over de ver-

PEKING — De bekende Chinese
dissidentLu Lin isopvrijevoeten ge-
steld na het uitzittenvan een gevan-
genschap van 6 jaar.Lu Lin was tij-
dens dePekingse Lente in 1978ver-
bonden aan deredactie van het dissi-
dente blad 'Exploratie. Naar nu pas
is uitgelektisLu al inaugustus vrij-
gelaten uit de belangrijkste gevan-
genisvan Peking. Dit neemt nietweg
dat hij nog scherp in de gatenwordt
gehouden door de poltiie.

vuilingvan deGolf. Volgens mi-
lieudeskundigen is de Golf, die
de aanvoerroute voor eenzesde
van deoliein deniet- communis-
tische wereld vormt, zeer
kwetsbaar voor vervuiling door-
dat hét water vrij ondiep is en
slechts via de nauwe straat van
Hormuz in verbindingstaatmet
de open zee.

"De olie van hetRostam-veld
zou afhankelijk van de
windrichting en de stromingen
ofwel naar het noorden enoosten
naar de Iraansekust ofwel naar
het zuiden en westen in de
richting van de kusten van Qa-
tar, Bahrayn en de Verenigde
Arabische Emiraten kunnen
drijven", zo menen oliedeskundi-
gen. De produktie van het Ros-
tam-veld lag op naar schatting
7.520 vaten olieper dag, maar
werd in november 1986 stilge-
legdna een Iraakse luchtaanval.

LEHAVRE -Dcgoede'oude'
tijd keert weer terug, maar dan
wel in een nieuw jasje. Dat
althansis hetgevalmet deWind
Star. Dit hypermoderne luxe
lijnschip werd uitgerust met 'ou-
derwetse' zeilen. De "Wind Star1

vertrok onlangs voor zijn Mai-
dentrip uit de haven van het
Franse Le Havre naar Miami in
Florida.

VERNEDEREND
De uitspraak van de

grondwets- commissiewordt be-
schouwd als een vernederende
politieke nederlaag van Sarney.
Kort hiervoor had de president
de "oorlog" verklaard aan elk
parlementslid dat zou kiezen
voor het verkorten van zijn
ambtsperiode. Dat heeft hem
volgens velen voorgoed de das
omgedaan. Senator Mario Co-
vas, leider in het congres van de
regerende partij de Braziliaanse
Democratische Beweging
(PMDB) zei dat Sarney's drei-
gende taal van doorslaggevend
belang is geweest bij het
vaststellen van de
ambtstermijn.

De uit 559 leden bestaande
grondwetgevende vergadering
legt momenteel de laatste hand
aan een nieuwe — democra-
tische — grondwet die de nog
steeds van kracht zijnde consti-
tutie uit de militaire dictatuur
moet vervangen. Sinds de as-
semblee begin dit jaaraan haar
karwei begon, is het debat over
de macht van de president niet
van de lucht geweest. Een meer-
derheid in de grondwetgevende
vergadering zou een beperking
van depresidentiele machtvoor-
staan ten gunste van een pre-
mier.

Veel politici van de PMDB,
waartoe ook formeel de presi-
dent behoort, verwijten Sarney
al te eigenzinnig optreden. Hij
zou zelfs "dictatoriale" trekjes
hebben. Als Brazilië een "echte"
democratie wil worden, moet de

machtvan depresident aanban-
den worden gelegd, zo menen
veel leden van de assemblee.
VERZET

Het was al geruime tijd be-
kend dat de grondwetgevende
vergadering een ambtstermijn
van vier jaar voor de president
wil. Sarney zou danin 1989 moe-
ten aftreden. Maar de president
heeft zich daar altijd fel tegen
verzet. Afgelopen mei haalde hij
zich de woede van depolitiek en
depublieke opinie opdehalstoen
hij eigenmachtig aankondigde
dathijvijfjaar aan de macht zal
blijven. Hij voegde eraan toe dat
dat ook voor toekomstige presi-
denten moetgelden.De persrea-
geerde met bijtende commenta-
ren en eiste dat Sarney vast zijn
spullen gaatpakken. Honderden
Brazilianen gingen de straat op
met spandoeken waarop stond
"Sarney weg". Ook Sarney's ei-
genpartijgenoten wendden zich
van hemafenzeidenopenlijkdat
depresident nietkanregeren en
maarbeter zo snel mogelijkkan
vertrekken.

MISLUKKING
Critici van Sarney menen dat

de president het vooral aan
zichzelf tewijtenheeft dathij bij
nagenoeg iedereen zijn krediet
heeft verspeeld. Sarney hield
volgens hen debevolking steeds
voor dater betere tijden voor het
land op komst zijn en goochelde
met het ene na hetandereecono-
mische herstelplan dat echter
steevast op een mislukking uit-
liep.

toen deBrazilianen deloze be-
loften beu waren en hun onge-
noegen viastakingen en demon-
straties kenbaar maakten,
stuurdedepresident het leger op
henafen maaktehijhenuitvoor
"ondermijners" van de democra-
tie. Ondertussen, aldus de criti-
ci, werddekloof tussen derijken
en de armen steeds groter, vul-
denregerings- functionarissen
onbeschaamd hunzakken, bleef
corruptie en vriendjespolitiek
aan de orde van de dag en nam
het geweld hand over hand toe.

Sarney beloofde er keer op keer
wat aan te doen, maar het bleef
bij woorden, zo luidt dekritiek.

Sarney heeft zijn krediet verspeeld
en roep om vertrek groeit
Braziliaanse president kan zich eerder
aan dichtkunst wijden dan hem lief is

DEN HAAG — "God wilde
blijkbaar dat ik president
werd. Hij heeft mij doorzet-
tings- vermogen, even-
wichtigheid en geduld gege-
ven om mijn land te dienen",
zeipresident JoséSarneyvan
Brazilië bij zijn ambtsaan-
vaarding, nu twee jaar gele-
den. Door het plotselinge
óverbjden van de — indirect—gekozen president Tancre-
doNeveskreeg detoenmalige
vice-president Sarney de
hoogste post van het land in
deschootgeworpen. Inwezen
ambieerde hij het presi-
dentschap helemaal niet, zo
hield Sarneydebevolkingna-
dien herhaaldelijk voor. Hij
was eigenlijkvanplan zich zo
zoetjesaan terug te trekken
uit de politiek en zich geheel
en al te wijden aanzijn groot-
ste hobby, de dichtkunst.

Na afgelopen zondag ziet het
ernaar uit dat dit oude voorne-
men van de president wellicht
eerderverwezenlijkt zal zijn dan
hemzelfnu liefis.Debelangrijke
parlementaire grondwets- com-
missie besloot zondag de
ambtstermijnvan Sarney tegen
zijn uitdrukkelijke wens in van
zes tot vier jaarteverkorten. Het
staatnuvrijwelvast datBrazilië
volgend jaarvoor het eerst sinds
1960rechtstreeks zijn president
zalkiezen.Sarney zelfmag daar-
bij geenkandidaat zijn.

Hetbesluit, dat met 48 tegen
45 stemmen werd genomen,
moetnogwordenbesproken in de
voltalligegrondwetgevende ver-
gadering. Politieke commen-
tatoren denken evenwel dat de
beslissing nietzal worden terug-
gedraaid. Nu dewerkloosheid in
het land hoog is en de inflatie is
opgelopen tot 300 procent op
jaarbasis,menen de Braziliaan-
se parlementsleden kennelijk
dat alleen een direct door het
volk gekozen president het ver-
trouwenkan herstellen. Volgens
een opiniepeiling die zondag in
het dagblad Folha in Sao Paulo
verscheen is 80 procent van de
bevolking ervoor dat Sarney
opstapt.

INSTABILITEIT
Volgens waarnemers is het

niet helemaal terecht de schuld
geheel en al bij depresident te
leggen. Zij wijzen erop dat decri-
sis in Brazilië in belangrijke ma-
te het gevolg is van depolitieke
instabiliteit.DeBraziliaanse po-
litieklijkt in belangrijkemate te
wordenbepaald dooropportunis-
me en dezucht naar macht. Sar-
neyzelfgeeft daarvolgens velen
een goed voorbeeld van. Inde ja-
ren zestig steundehij de militai-
re staatsgreep. Jarenlang was
hij lid van de partij van de mili-
tairen. Nadat de militaire
machthebbers het veld hadden
geruimd, liep hij over naar de
grootste oppositiepartij tijdens
de dictatuur, dePMDB.

Sarney deeddatpas op hetmo-
ment dat de PMDB rege-
ringsmacht kreeg en hij anders
niet de plaats van de overleden
Neveshadkunnen innemen. Dat
de verstandhouding tussen Sar-
ney en de PMDB veel te wensen
overlaat, blijktweluitdevelebe-
schuldigingenvan "verraad" die
depresident de laatste tijd aan
het adresvan departij uitte. Se-
nator Jose Richa van de PMDB
zeizondag: "Als depresident zich
niet met ons wil verstaan, dan
zullen wijvoor een andere presi-
dentzorgen".

MOSKOU — Het SU dagblad
Pravda heeft een aanval gedaan op
vermeende excessen bij de democra-
tische hervormingen die onderdeel
zijn van hetPerestrojka- beleid van
partijleiderGorbatsjov. Hetblad be-
kritiseerde arbeiders diebedrijfslei-
dersin fabriekenkiezenenverdedig-
de hetrecht van de partij omfunctio-
narissen te benoemen. De Pravda
schreef dat 'democratie' wordt ver-
vangen door tolerantie, anarchie en
chaos. In hetartikel wordenmensen
ervanbeschuldigd Grobatsjovs voor-
stellenvoor groteredemocratiete ge-
bruiken om de autoriteit van de par-
tij te ondermijnen.

*****

Hoge nood
in Moskou

MOSKOU — In Moskou
worden geen openbaretoi-
letten meer gebouwd zoals
zij onder Stalin en
Chroesjtsjov in de jaren
vijftig en zestig verrezen.
Blijkbaar worden ze hele-
maal niet meer gebouwd
en het gemeentebestuur
dat9 miljoen burgers moet
gerieven,lapteen en ander
aan zijn laars, schreef de
"Moskovskaja Pravda".

"Laat ons er geen doekjes
om winden: zon probleem
mag zich in een beschaafd
landnietvoordoen", aldushet
orgaan van de plaatselijke
communistischepartij.

Moskou moet het stellen
met 343 openbare wc's en
maar een paar ervan werken.
Een ander probleem vormen
de"kleinebordjes" die debur-
ger in hoge nood de weg wij-
zen, waardoor de openbare
toiletten, aldus Moskovskaja
Pravda, een van de beter be-
waarde geheimenvan deSov-
jethoofdstadzijn.

"De meeste wc's werden in
de jaren vijftig en zestig ge-
bouwd. Dat is gewoonniet ge-
noeg", aldus de krant, die
hieraan toevoegt dat de mo-
derne wc's met hun panne of
verstoppingen al na een paar
weken, de slechtste zijn.

In het laatste vijfjarenplan
dat in 1985 afliep werd maar
eenderdevan de 75 daarinop-
genomen openbare toiletten
ook inderdaad gebouwd. In
1987kwamen er van devoor-
genomen vijf maar twee van
de grond.

"Niemand wijdt hier nu
eens serieus aandacht aan",
klaagt Moskovskaja Pravda.
Hetzieternaar uitdat deMos-
kovieten het nog vele jaren
zullen moeten ophouden".

Woningen krijgen dertigprocent minder stroom
Roemenen wachten bevend op de winter

BUKAREST — De Roe-
meense bevolking ziet deko-
mende winter met angst en
beventegemoet. De autoritei-
ten hebben opnieuw beper-
kingen van het energie-
verbruik aangekondigd, ter-
wijl de huidige normen al
worden beschouwd als een
absoluutminimum.

De regering, die sinds 1982
worstelt met een chronische
energiecrisis, heeft bekendge-
maakt dat de gas- en electrici-
teits-voorzieningvan woningen
en niet-productieve instellin-
gen, zoals theaters en universi-
teiten, met dertigprocent wordt
verminderd. Deze maatregel
komtbovenop deal geldende be-
perkingen, waarbij de ver-
lichting in huis en op straat tot
een minimum is teruggebracht,
de televisie nog maar twee uur
perdag uitzendt en de toegesta-
ne kamertemperatuur gelijk
staat met koukleumen.

Volgens inwoners van Buka-
rest hebben de autoriteiten het
maximumverbruik van electri-
citeit voor een gemiddelde drie-
kamer- woning verlaagd van 47
naar 35 kilowattuur. Volgens
westerse specialisten betekent
een dergelijke limiet dateen wo-
ning twee tot drie uur per dag

kan worden verlicht op voor-
waarde dat er geen koelkast,
wasmachine of strijkijzer wordt
benut. Voor verlichting mogen
lampen van maximaal 25 Watt
worden gebruikt en het gerucht
gaat dat in de toekomst peertjes
van 15Watt moeten worden in-
geschroefd. Het gebruik van
electrische kachels is ronduit
verboden.

Roemenië heeft speciale ener-
giecontroleurs aangesteld dieelkmomentvoor de deurkunnen
staan om te controleren of dere-
gels worden nageleefd. Het gas-
verbruik is vastgesteld op
tachtig tot 250 kubieke meter
permaand, alnaar gelangvan de
grootte van de woning en het
aantalbewoners. Volgens speci-
alisten is tachtigkubieke meter,
voor verwarming en koken, bij
een dergelijk klimaat net vol-
doendevoor een week.

lemand die het energie-
rantsoen met meer dan vijf pro-
cent overschrijdt, moet voor het
teveel verbruiktevijftig procent
extra betalen. Bij eenoverschrij-
dingboven detienprocent wordt
een meerprijs van tweehonderd
procent berekend en wie het te
bont maakt loopt het gevaardat
gas en electriciteit worden afge-
sneden.

De jongstebepalingen beho-

ren tot een pakket maatregelen
dat deRoemeense regeringheeft
afgekondigd ter bestrijding van
het ernstige energietekort, dat
vooral 's winters aan de dag
treedt. Tijdens de strengewinter
van vorig jaarwerd hetparticu-
liere autogebruik zelfs enige
maanden verboden wegens een
tekort aan brandstof. Of deze
maatregel dit jaarwordt her-
haald, is nog niet bekend.

De autocratische heerser in
Roemenië, Nicolae Ceausescu,
heeft twee jaargeleden de ener-
giecentralestijdelijk onder mili-
tairbestuur geplaatst in de hoop
datstrengtoezichttot voldoende
energie zou leiden. De soldaten
zijn er nog steeds, maar de ener-
giesituatie is niet verbeterd. En
het voortdurend ontslaan van
bewindslieden en functionaris-
sen die verantwoordelijk zijn
voor de energiesector heeft ook
nognietsopgeleverd.Nu heeftde
communistische partij besloten
dat de Roemeense geheime
dienst, de securitate, moet gaan
onderzoeken of functionarissen
zich schuldigmakenaan wanbe-
heer.

"Wij denken iederekeer datde
maatregelennu nietverderkun-
nen gaan. Maar het gaat steeds
door", concludeerde een wester-
se diplomaat.

FOR ONLY
$117 U.S. MONTHLY

Purchase a 12.500 m 2lot (3.09 acres) in one
ofVenezuela's richest and most prosperous areas.

Land development with areas reserved for
Country Club, Swimming Pool. Church. Hotel.
Artificial Lake. Commercial Area, Gas Station.

Children's Playground. Farm. etc.

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

are constantly increasing.
12.500 m 2lot (3.09 acres) from $ 5000 U.S.
and easy monthly payments of $ 117 U.S.

(Or the equivalent in florines).

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

millCut out this coupon and mail it with your address
in order to sendyou further information, ■ — = 55*g-,
INVERSIONES INDELOP, C Ji.
Edlficlo Cavendes,Piso 8. Oficina 805.
Avenida Francisco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.

Please send me. without obligation,
booklets and additional information on lots:

NAME: .
ADDRESS: .

'y yy'yyyyyyy[

TELEPHONE:

| COUNTRY
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SEMINARIO

inter - disiplinario

Informashon i Interkambio
di Opinion riba Kousa i

Konsekuensha di Droga

20 di november: 13.15 -17.35
KOUSA: oferta/demanda- Palabra Ofisial: Diputado Lucille Wout/

Minister FrankRozendal- Orientashonkriminológiko:
Drs. Stanley Inderson- Kultivo, produkshon, fabrikashon i
distribushon: Dr. José Lara,
Konsul General diColombia.- Kousa di vso: Sra. Jeannette JulliëtPablo- Diskushon Plenario

KONSEKUENSHA: salubridatpübliko
- Droga, vn analisis: Drs. Jaap Ensing
- Influensha fisiológiko-biológiko:

Dr. Mac Kibbelaar
- Aspekto psikológiko-psikiatriko:

Dra. M. Montoya de Orejuela
- Diskushon Plenario

21 di november: 8.00 -12.30
KONSEKUENSHA: ordenpübliko

- Kombatimentu polisial: Wilfrido Hermans- Persekushonpenal: Mr. A.L. deMuy- Riesgo inaseptabel di kombatimentu penal:
Mr. E.F. Sulvaran- Diskushon Plenario

KONSEKUENSHA: aspekto ekonómiko-sosial- Droga i ekonomia: Drs. R. Gijsbertha- Problema sosial, kultural i familiar:
Sr. J.Fransisca, M.S.- Eksperiensha di ex-adikto- Diskushon Plenario

LUGA: UNIVERSIDAT NASHONAL di ANTIAS

8>enkel
iet beste

distributeur: _____________
mmmmm
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Interzonaal dammen Amparo

Carlos Lorevillewederom nederlaag
WILLEMSTAD — De uitsla-

gen van deelfde ronde in het in-
ternationaal dam-toernooi in
Amparo, Brazilië luiden: Nor-
winLau — v. Halteren 2-0; José
Maria—Wallen1-1;Lourival—
Carlos Lorevile 2-0;Koeperman
r- Kemp 2-0; Alfaisie — Cole-
burn 2-0; Sadiek— Leandro 1-1;
Mejia —Gagnonl-1.

Het lijktwelalsofdekrachten
bij Lorevile aan het afnemen
sijn. Anderszins kan men gaan
denken dathij de gastheren het
■jiet al te moeilijk wil maken.
Nadat hij afgelopen zaterdag
*ijneerste verlies hadgeledente-
Sen de Braziliaan José Maria,
*as het wederom mis tegen de
BraziliaanLourrival.

In een klassieke partij, waar-
bij beide kemphanen heel wat
valletjeshadden gespannen,was
«et Lorevile die als eerste

misstapte en de 2punten aan zijn
tegenstander (gastheer?) moest
laten.

Wat Norwin Lau betreft, die
heeft het ook niet gemakkelijk
gehad tegen de Canadees Jerry
van Halteren (van Nederlandse
afkomst; spreekt nog vloeiend
Nederlands). Het was dat Jerry
in hetreeds gevorderdeeindspel
volledig misgreep, waarna het
voor Norwin een koud kunstje
was om departij in zijnvoordeel
afte maken.

STAND
Na zijn winstpartij tegen de

SurinamerKemp, waardoor hij
op een totaal van 20 punten
komt, is de zesvoudige we-
reldkampioen Iser Koeperman
onbereikbaar geworden voorzijn
belagers. Hiermee prolongeert
dezezeer begaafde, begenadigde
en beminde damvirtuoos zijn
Amerikaanse damtitel.

Met nog 2ronden te gaan heb-
benSadiek, JoséMaria enLouri-
val 15 punten, Alfaisie 14, Le-
andro en Wallen 13, Carlos 11
(goed voor een 8eplaats)en Nor-
win 9 (10e plaats).

Wat het administratief en or-
ganisatorisch gedeelte van het
toernooibetreft heeft deCuracja-
ose dambond uitAmparo verno-
men dat de algemene vergade-
ring van deAmerikaanse Dam-
federatie maandag, unaniem
heeft besloten de heer Lutwig
Leitoe (afgevaardigde en voor-
zitter van de Curagaose Dam-
bond) voor twee jaartot voorzit-
tervan defederatie tebenoemen.
Een heleeer voor Leitoe, voor de
Curacaose Dambond envoor Cu-
racao.

Galardon
Vitrola 1987
WILLEMSTAD—DeFun-

dashon Galardon Vitrola
Körsou organiseert dit jaar
onder auspiciën van de Vere-
aiging van Musici de
"GalardonVitrola 1987»,wat
tevergelyken ismet een soort
Grammy Award.

De commissie bestaande
uit Oswald Specht (voorzit-
ter), Irving Frans, Clark de
Windt en Hildo Manuela
heeft reeds de nodige formu-
Üeren gestuurd aan alle
Persmedia, discobars,
nightclubs en andere perso-
nen, die bekend zijn in ons
muziekgebeuren, om zodoen-de een overzicht te krijgen
Welke artiesten of mu-
ziekgroepen gedurende no-
vember 1986en oktober 1987
als favorieten worden aange-
merkt.

Menkan deformulieren ui-
terlijk donderdag indienen,
Waarna de commissie onder
toezichtvaneen notarisdege-
nomineerden in elke catego-
rie zal benoemen. De genomi-
neerden zullen zondag 22 no-
vember — de Dag derMusici
J"- tijdens een bijeenkomst in
net gebouw van de Vereni-
ging van Musici worden be-
kendgemaakt.. Een speciale jury zal later
Ui een vergadering een win-naar uit elkcategoriekiezen.
** zijn in totaal acht hoofd-
categorieën, die elk uit ver-
schillende onderdelen be-
staan, tewetenpopulair, jazz,snaar- instrumenten, gospel,
folklore, show, koor en
kinderen.

Om een voorbeeld te noe-men de hoofdcategorie popu-
lair kan worden onderver-deeld inonder andere LP vannet jaar, 45-toeren, meest po-
pulaire muziekgroep enz.

De winnaars zullen op 15
december gedurende een
show in Centro ProArtewor-
denbekendgemaakt, waarna
2IJ hun «Galardon» zullen
ontvangen.

Curaçaos
Tandheelkundig
Ingres
JWLLEMSTAD — Zondag
44novemberomhalfnegen's-
J*vonds opent gezaghebberRonald Casseres in het Prin-tsBeachHotel&Casinohet
£<*de Curacaose tandheel-kundig congres. Tijdens het
r'ngres, dateen week duurt,
worden denieuwe ontwikke-lingen op het gebied van de-
£°Bmetische tandheelkunde
, De lezingen worden verzorgd
?°or een aantal internationaal.ekende personen in de

wereld. Twee
"agen van het congres zijn ge-
jijdaan eencursus over het ge-
Tnik van nieuwerestauratie-
materialen,gegevendoorprofes-
*°r Jordanvan de universiteit
anWesternOntario in Canada.. .De deelnemersaan ditcongres

?Jn afkomstig uit de Verenigde
platen, Nederland en de Antil-en. Het congres is toegankelijk
*°°r tandartsen, tandheelkun-jugen en gedeeltelijk toeganke-
Jk voor mondhygiënisten en

levens zal een parallelcursus
"°rden gegeven aan fysiothera-
wuten over manuele therapie in
j

t noofdslagader gebied door
vies Hesse van de UniversiteitvanAmsterdam.

,j,"et derde Curagaose
tandheelkundig Congres is ge-
organiseerd door de tandartsen

' °*Brabanderen H. vanHees-wiJk. Inlichtingen over inschrij-
glngkan worden verkregen bij
*" deBrabander, Hoogstraat 14,Jelefoon 625620 tijdens kan-

UNA en NOS houden
kijk-onderzoek TV

WILLEMSTAD— Van 25 no-
vember tot 4 december zal de
Universiteitvan deNederlandse
Antillen (UNA) in samenwer-
king met de Nederlandse Om-
roep Stichting(NOS) eenkijkon-
derzoekop Curagao verrichten.

Dit onderzoek staat onder lei-
dingvan Rupert Silberie van de
faculteit der Sociale en Econo-
mische Wetenschappen van de
UNA en drs. Wim Bekkers,
hoofd van de afdeling Kijk- en
Luisteronderzoek van de NOS,
diebijgestaan worden door een
onderzoeksteam van de UNA,
bestaande uit Dino Daal en drs.
Disrael Orphelin en een aantal
enquêteurs, die 600 a-select ge-
kozen mensen verspreidover het
hele eiland zullen benaderen.

Het doel van dit onderzoek is
tweeledig. Ten eerste is heteen
vervolg opdedoor deNOS en het

ATM in 1978 uitgevoerde kijk-
en luisteronderzoek in deNeder-
landse Antillen. Hierdoor ko-
men voor de gemeenschap be-
langrijke gegevens beschikbaar
over onder andere hetkijkge-
drag van hetpubliek en de ont-
wikkeling in detoepassingen ge-
bruikvan nieuwetechnologieën.

Tentweede wordt middels dit
project beoogd overdracht van
specialistische kennis te doen
plaats vindenvan deNOS aan de
UNA, waardoor de UNA in de
toekomst opregelmatige basis,
zelfstandig enoptimaal, soortge-
lijke onderzoekingen op de An-
tillen zal kunnen uitvoeren. In
verband met deze tweede
doelstelling zal de heer Bekkers
twee gastcolleges verzorgen op
23 en 24 november en een open-
bare lezing houden op 17 de-
cember.

In afwijking van kiesregeling
Gevluchte Surinamers kunnen
in Paramaribo stemmen

PARAMARIBO T Surina-
mers die uit onrustige gebie-
den in het binnenland naar
Paramaribo zijn gevlucht,
kunnen bij de verkiezingen
van 25 november hun stem
uitbrengen in de hoofdstad.
De Surinaamse autoriteiten
hebbenbesloten inParamari-
bo en omgeving stemlokalen
in te richten voor bewoners
uitde districtenBrokopondo,
Marowijneen Sipaliwini.

Uit de districten waar de
groep-Brunswijk actiefis, zijn
enkele duizendenpersonennaar
Paramaribo gevlucht. Zij leken
teworden uitgeslotenvan deko-
mende verkiezingenvoor de Na-
tionale Assemblee enRessortra-
den (regionale bestuursraden),
omdat de kiesregeling voor-
schrijft datzij inhunwoonplaats
moeten stemmen. De autoritei-
tenhebben nuechter met hetin-
richten van extra stemlokalen
de gelegenheidgeschapen datzij
toch aan de verkiezingen deel-
nemen.

De gevluchte en achtergeble-
ven bewoners van Marowijne,
Brokopondo en Sipaliwini, kun-

nen slechts op een beperkt aan-
talpartijen stemmen. "Oude" po-
litieke partijen hebben in deze
gebieden geen kandidaten ge-
steld. Alleen de Nationaal De-
mocratischePartij (NDP)van le-
gerleider Bouterse en de kleine
partijen Pendawalima en Palu
doen in deze districten mee met
de verkiezingen. De "oude" par-
tijen, die zijn verenigd in het
front voor democratie en ont-
wikkelinghebbenhiergeenkan-
didaten gesteld, omdat zij von-
den dat de oorlogs- situatie een
ordelijk verloop van de verkie-
zingenonmogelijk maakt.

In het district Marovrijne zijn
zes NDP-ers geschrapt van de
kandidatenlijsten van de Natio-
nale Assembleeen deRessortra-
den. Zij zouden niet in het dis-
trict of ressort wonen waar zij
zich als kandidaat hebben opge-
geven.De grondwet schrijftvoor
datkandidaten daadwerkelijk
wonen in het district of ressort
dat zij willen vertegenwoordi-
gen.Drie NDP-kandidaten gaan
in beroep tegen hetbesluit om
hun naam van delijst te halen.

Benzine over hoofd:
twaalfmaanden straf

PHILIPSBURG — De man
F.D., dieervan werdbeschuldigd
een vrouw lichamelijk letsel te
hebben toegebracht door benzi-
ne naarhaarte gooienen daarna
een brandend lucifer, werd ver-
oordeeld tot twaalfmaanden ge-
vangenisstraf met aftrek van
voorarrest.

Etende
dokter

PHILIPSBURG — Er is
enige deining ontstaan in de
gemeenschap van SintMaar-
ten en met name in dekring
van familieleden van een ze-
ven- jarigkind, dat slachtof-
fer werd van een ongeval.

Hetkind was naar het hos-
pitaal gebracht, waar de
dienstdoende arts G.F. werd
opgeroepen. De dokter zei
echterniet meteentekunnen
komen, want hij zat te eten.
Laterkwamen ernogmeerte-
lefoontjes binnen bij de dok-
ter, hetgeen echter een ave-
rechts gevolg had, en niet de
beoogde snelle overkomst.

De arts verdedigde zich
door te zeggen, dathij door de
eerste oproep de indruk had
gekregen, dat er niet zon
haast by was, en dathij later
viazijnmobieleradio hadver-
nomen, dat een andere arts
hetkind albehandelde. Intus-
sen zijn hetbestuur van het
Wit Gele Kruis (het hospi-
taal- bestuur), het hoofd van
de Gezondheidsdienst en de
gedeputeerde van Volksge-
zondheidbenaderd omeen on-
derzoek in te stellen naar de
gang van zaken.

Kas Broeder Pius
wordt vrijdag geopend

WILLEMSTAD — Aan-
staande vrijdag opent het
doorgangshuis "Kas Broeder
Pius" officieel haar deuren.
Het doel van dit huis is het
tijdelijk opvangen van max-
imaal 24 thuisloze meisjes en
ongehuwde moeders in de
leeftijdvan 14tot 21 jaar,voor
de duurvan maximaal negen
maanden gedurende zeven
dagen perweek.

Het eilandgebied Curagao be-
schikt over een beperkt aantal
internaten.Deze dienen ter op-
vangvan zowel jongensalsmeis-
jesin bepaalde leeftijdscategori-
eën dieom een of andere sociale
reden nietthuiskunnen blijven.

Ondanks deze opvangmoge-
lijkheden blijven er jongeren
over, voor wie de opvang nood-
zakelijk is en niet aan bod ko-
men. Binnen de Curagaose ge-
meenschap levert dit "niet aan
bodkomen" problemen. Om dit
probleem deels op te lossen, be-
sloot de Stichting Thuislozen-
zorgeen doorgangshuisop tezet-
ten. De jongerendie in dit huis
worden geplaatst worden door
professionele krachten begeleid
naar een adequate woonoplos-
sing.

Vanuit het huis probeert de
leiding in samenwerking met
particuliere en overheids- in-
stanties te werken naar een zo
spoedig mogelijk materiele en
immateriële steun. In diegeval-
len waar plaatsing niet kan ge-
schieden, probeert het huis te
verwijzen naar andere hulpver-
lenende instanties.

Brand wasserij
hospitaal
St Maarten

PHILIPSBURG — Een
nachtelijke brand met onbeken-
de oorzaak heeft enorme schade
aangericht in de wasserij die ge-
legen is achter het convent van
de zusters in de Frontstreet. De
wasserijvan hetconventwerkte
voor het St.Rose Hospital en het
St. Martin's Home voor ouden
van dagen.

In dewasserij stonden nieuwe
machines van ongeveer twee
jaaroud, diealleverloren zijnge-
gaan, evenals een grote hoeveel-
heid linnengoed. De stichting
hetWit GeleKruis heeft een be-
roep op de gemeenschap gedaan
om met name beddelakens en
handdoeken afte staan.

Straffen wegens
marihuana-invoer
PHIIJPSBURG—Drie dames

uit Jamaicawerden veroordeeld
voor het invoeren van marihua-
na. Twee van hen, tegen wie de
officier tweeëneenhalf jaarhad
geëist, werden veroordeeld tot
twaalf maanden gevangenis-
straf, terwijl de derde tegen wie
drie jaar was geëist, achttien
maanden zal moeten uitzitten,
allenmet aftrek van voorarrest.
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PAND
de Ruyterkade 56

geschikt als kantoor.
Parkeergelegenheid aanwezig.

Gelievetebellen tel.: 614588toestel 25,
.gedurendekantooruren. ,
} Intertnodal Container

Services N.V.
I agent voor Sealand

VERHUISD naar het

fM^SKTTS-Veböüwj j,
LE9KKER.~--~--!

\é^T «Jwifu^^A Telefoon:

\SV _JL_=7\° " «13330 j
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iKT^8 electronics
Reeds 10 jarenbekend als de -%JHOB/LERAD/O
vertegenwoordiger met debekende klaar-terwijl-u-wacht
service voor het CITY PAGING SYSTEEM en de BABY-
PAGE.

Naast de bekende J^-MOBILERADIO
produkten is het bedrijf gespecialiseerd in de verkoop &
service van elektronische produkten van gerenommeer-
de fabrikanten voor bedrijf & industriële doeleinden.

* voor de toenemende verkoop aktiviteiten zoeken wij
een:

COMMERCIEEL ADVISEUR
degezochte medewerker zal na een inwerkperiode voor-
namelijk belast worden met de commerciële aktiviteiten
voorde JSSJHOBII£RADIO 2-way radio produkten.

De geschiktekandidaat zal een opleidinghebben genoten
op HTS/VWO-niveau en een sterkgerichte commerciële
belangstelling hebben.

* Voor deradio-communicatieve serviceafdeling zoeken
wij een:

COMMUNICATIE TECHNICUS
geïnteresseerden moeten in hetbezit zijnvaneen MTS-E
diploma of gelijkwaardige opleiding. Bij voorkeur met er-
varing opradio-communicatie gebied.

Na een inwerkperiode zal de betrokken persoon belast
worden met het zelfstandig verrichten van service
werkzaamheden van de Jfö-MOBIIERADIO
produkten en zal in team-verband dienen te werken.

Wij hechten veel belang aan initiatief, overtuigingskracht,
doortastendheid en zelfstandigheid in handelen.

Neem schriftelijk of telefonisch kontakt op met:

Industrial Electronics(Antilles) N.V., CentroComerci al

Antilial/2 70352-70353

WILLEMSTAD- Gisteravond
is onderenorme belangstel-

ling in het Holiday Beach hotel
een congres over sport-
geneeskundegeopend. Verschei-
dene artsen zullen de komende
dagen de geneeskundige aspec-
ten van de sport-beoefening be-
spreken.

Foto boven: v.l.n.r. dokterM.
Snijders, NAOC-voorzitter H.
Prince, dokterA. Roose en defy-
siotherapeut S. Haseth.

Foto onder:een beeldvandebe-
langstelling tijdens de officiële
opening.
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LUCHTVAART-DROOM BOEBIE KUSTERS
AL VIJFENTWINTIG JAARREALITEIT
CLTM geheel eigen plaats binnen
Caribisch luchtvracht-vervoer

WILLEMSTAD— Gisteren
was hetprecies vijfentwintig
jaar geleden, dat de op-
richtingsakte van de
CaraïbischeLucht Transport
Maatschappij N.V. (CLTM) in
het notaris-kantoor Smeets
werd verleden. Op 26 novem-
ber werd doordetoenmalige
minister R.J. Isa de op-
richting bij ministeriële be-
schikking bekrachtigd.

Daarmee was officieel de mo-
gelijkheid geschapen om van
start te kunnen gaan met de
vracht- operatie. In eerste in-
stantie was datonder contract
voor deKLM die hier opereerde
onder het West-Indische bedrijf
en de maatschappij vervoerde
toen hoofdzakelijk vracht van
Miami naar Aruba en Curasao
met een C-46.

In hetprillebegin werd er met
een Curtis-46 gevlogen, een be-
kend vrachtvliegtuig waarvan
erzon 12.000gemaakt zijn,voor
en gedurende de oorlogsjaren.
Gedurende die tijd vloog CLTM
regelmatig tweemaal per week
met een tussenlanding van Mia-
mi naar Aruba en Curagao met
12300LBS. Voor een 2-motorige
kist isdateenbehoorlijke lading,
op kortere afstanden kon dit
vliegtuig zelfs 16000LBS ver-
voeren.

...de CLTM bestaat vijfentwintig
jaaren viert dat met een prijs-
verlaging van tienprocent. Goed
voor de handel en goed voor de
consument, zo stellen v.l.n.r.
JoopKusters, HennyKusters en
Federico Cordero van de
luchtvracht-maatschappij...

BOEBIE
André J.P. Kusters (Boebie)

een van de directeuren en op-
richters van de CLTM, voorzag
alvlug datmet deze C-46 tewei-
nig capaciteit bestond en kocht
toen het eerste vliegtuig, een
DC-4, welk vliegtuig via
Kingston als tussenlanding-
plaats, de vracht naar deAntil-
len vervoerde.

In 1966-67 werd de vlootweer
veranderd en kocht men toch
weer een C-46 met grotere moto-
ren die in staat waren non-stop
van de VS naar dé Antillen te
vliegen. Destijds had de CLTM
hoofdzakelijk Amerikanen in
dienst die de operaties leidden,
maar in 1967 bracht men daar
verandering in door alles in ei-
genhanden tenemen.

Later kocht men nog een C-46
aan uit Brazilië die extra grote
vracht deuren bezat en ook een
DC-6 die30.000 LBS. vracht ca-
paciteit had.

Het doel van de CLTM was,
aangezien het Jet-tijdperk was
aangevangen, de vrachten over
kleinere afstanden te verzorgen,
daar de straalvliegtuig niet
overalkunnen landen.

Natuurlijk was deze ont-
wikkeling voor de handel en in-

dustrieook zeer belangrijk want
de groeiin hetvrachtaanbod was
direct afhankelijk en gebonden
aan debloei en groei van de olie-
industrieen dehandel vanCura-
sao enAruba inhet bijzonder.

ALM
Tijd was geld, en in diebehoef-

te om vracht binnenkorte tijd te
vervoeren van de grootste toele-
verings- luchthaven Miami naar
de Antillen heeft de CLTM een
grote rol gespeeld. Het gingerg
goed en na de afloop van het

KLM- vrachtcontract en de op-
richting van de ALM begon
CLTM voor de ALM het
vrachtvervoer te verzorgen.

Algauwvond deALM als nati-
onale luchtvaart maatschappij
dat zij zelf de vracht-operatie

moest gaan doen en werd de
CLTM genoodzaakt om maatre-
gelen en stappen teondernemen
om de continuïteit te garande-
ren. Met devolledige steun van
de Nederlandse Antilliaanse
regering werd in 1972 vergun-
ning aangevraagd om als inter-
nationale luchtvracht-lijn lan-
dingsrechten indeVStekrijgen.
Indie tijdwas er noggeen "dere-
gulation" en was dateen enorm
moeilijk proces datzich in Was-
hington voor de C.A.B. afspeel-
de.Hoewel dezevergunningvol-
ledig ondersteund werd door de
Antilliaanse regering gingen de
PANAM en deALM in beroep.

NIXON
DeCLTM heeft kunnenbewij-

zen datzy "fit, willing and able"
was om zo'n operatic uit te voe-
ren en op 16februari 1973 werd

doorpresident Nixon, het advies
van de C.A.B, om CLTM als in-
ternationale vrachtlijn teerken-
nen ondertekend.

Het vracht vervoer naar de
Antillennam in dejaren1962en
1971 zo toe dat deKLM als groot-
ste initiatiefnemer besloot een
vracht-areaal op te zetten—Ae-
rocargo.

Boebie Kusters was toen ook
zeeractiefen demotor dieer voor
zorgde dat alle benodigde ver-
gunningenenplannen optijd ge-
realiseerd konden worden zodat
het enorme vrachtgebouw op de
luchthaven in gebruik kon wor-
den genomen. In 1972 kon men
in de nieuwe behuizing verder
door bouwen aan de ontwikke-
ling van de luchtvracht- ver-
handelingvoorKLM, ALMen de
CLTM de toenmalige aandeel-
houdersvan deAerocargo.

Vandaag de dag is Aerocargo
een vrachtbedrijf opCurasao en
Aruba dat niet alleen optreedt
als agent voor deze drie
luchtvaart- maatschappijen
maar voor bijna alle luchtvaart-
maatschappijenen heeft daarbij
vele andere activiteiten ontwik-
keld op zowel lucht als zeev-
racht- gebied.

Zakenvaria
LITTLE SWITZERLAND, de

firma die onlangs zijn intrede
deed op Curacao en Aruba door
de filialen van Kan Juwelers
over te nemen heeft de heer De-
nis Comment benoemd tot vice-
president Merchandising en me-

vrouw Babette Arlet tot vice-
president Operation. De heer
Comment is sinds 1980
werkzaam bijLittleSwitzerland
en was Marchandise manager
voor zijn benoeming. Mevrouw
Arlet heeft verschillende admi-
nistratieve functies achter de
rug sinds haarkomstbij defirma
in 1977. Voor haar benoeming
waszij Operation- manager.

Hoofdprijs 10.000 gulden
Amstel brouwerij start
nieuwe domino- campagne

WILLEMSTAD—Iedereen
die nu een fles Amstelbier,
een Malta Amstel of een
Amstelitokoopt, vindt onder
dedopeen domino- steen. De-
ze domino-stenen maken deel
uitvan de nieuwe campagne
van de Amstel Brouwerij. De
campagne,diegisteren offici-
eel van start ging, geeft
Amstel drinkers dekans om
prijzen variërend van hon-
derd tot duizend gulden te
winnen enaanheteindvan de
campagne maken zij kans op
een hoofdprijs van 10.000
gulden.

Tijdenseenpersconferentie by
de Amstel Brouwerij vertelde
Pirn Fangman, marketing- ma-
nagervan het bedrijf, datde hele
investering van ditproject op
250.000 gulden komt. Daarvan
wordt 65.000 gulden uitgereikt
aan prijzenen is 100.000 gulden
bestemd voor depropaganda. De
rest van hetgeldwordt gebruikt
voor reclame en advertenties in
de verschillende dagbladen, via
deradio zenders en op de televi-
sie. De domino- campagne duurt
in principe tot maart volgend
jaar. Blijkt de campagne een
groot succes, kan deze worden
verlengd tot maximaal zes
maanden.

De doppenmet domino-stenen
moeten op de juisteplaats op de
deelname- formulieren worden
geplakt. Als dekaart vol is kun-
nenzij worden ingeleverd bij Li-
quoresMaduro,Liquores Mauri-
cio en JA.J. Sprock. Daarkrijgt
de deelnemer een lot waarmee
hij meedingt naar de maande-
lijkse prijzen en de hoofdprijs
van 10.000gulden.

Drinkers van tapbier krijgen
by ieder glas datzij drinkeneen
zegel diezij in plaats van de dop-
penopdekaartkunnen plakken.
Het domino- spel bestaat uit 27
doppen want de dubbel- blanco

steen heeft een ander doel. Deze
steen heeft een waarde van 1,50
gulden, deprijs van een biertje.
Deze dop kan worden gebruikt
als betaling van een biertje of
kan bij de drie bovengenoemde
zaken worden ingewisseld voor
1,50 gulden contant.

Er zijn ook doppen waar een
bepaald artikelinstaat vermeld.
Deze artikelen, zoals een
handdoek, een parasol, eenkoel-
tas, speelgoed en een rode pul,
zijn tegen verlaagde prijzen te
koop bij deBrouwerij. Deze dop-
pen kunnen ook ingewisseld
wordenvooreen lot, ookalwil de
eigenaarvan de dop de artikelen
die er onder staan vermeld niet
kopen.

Door middelvan deze campag-
ne hopen de organisatoren wat
"leven in de brouwerij" te
brengen.

WILLEMSTAD - Zeventig
atleten van de raffinaderij Isla
zullen op2oen22november deel-
nemenaan de"TV JuegosPetro-
leros" in Maturin, Venezuela. De
atletenvan deIsla, eenfiliaal van
dePDVSA,zullen het inMaturin
moeten opnemen tegen de atleten
van de overige filialen van de
PDVSA. De Isla zal deelnemen
aan deatletiek wedstrijden, bow-
ling, voetbal,zwemmen, tafelten-nis, tennis en volleyball. Daar-
naast zullen zij ook deelnemen
aan desoftball-wedstrijden, bas-
ketball en baseball.De anderefi'
lialen dieaan deze sportontmoe-
ting deelnemen zijnPDVSA,Ba-
riven, Carbozulia, Corpoven, In-
terven, Lagoven, Pequiven en In-
tevep. Deze wedstrijden vinden
om de twee jaarplaats en iedere
keer in het district van één van de
filialen. Echtgenoten enkinderen
onder de21-jaar van dewerkne-
mers van defilialen mogen ook
aan deze spelen deelnemen.Deze
evenementen moeten leiden tot
betere contacten tussen de
werknemersvan deverschillende
filialen. Foto: De atleten samen
met enkele journalisten tijdens
een bijeenkomst waar zij het
laatste nieuws over de spelen te
horenkregen.

MALAISE
Door de jaren heen heeft

CLTM goedemaarookslechte ja-
ren gekend vooral, na de "dere-
gulation"binnen de VS en in de
jaren1983— 1987toen de han-
del en industrie op Curasao en
Aruba gevoelige klappen kreeg
te incasseren. Deze malaise
heeft natuurlijk direct effect op
hetvervoer doordelucht.Gevolg
daarvan: teruggang in bet
luchtvracht- aanbod. Ookstegen
debenzine prijzen depan uiten
werd een operatie met vliegtui-
genmetbenzine-motoren veel te
kostbaar.

Eerderal haddeCLTMalhaar
vliegtuigen verkocht omdat het
onderhoud en het opereren met
eigen crews veel te kostbaar
werd,vanwegevele economische
ontwikkelingen die daar een
grote rol inspeelden en wat de
luchtvracht tarieven en de con-
currentienietpermiteerden.

De laatste vijfjaar is uitslui-
tend gevlogen met zogenaamde
geleasde of gehuurde vliegtui-
genenbemanningen. Op zichzelf
een hele normale ontwikkeling
die door vele grote luchtvaart
maatschappijen wordt toege-
past. Deontwikkelingvan mate-
riaal envliegtuig- technologie is
zeer snel en de economische as-
pecten zyn voor een zuiver com-
mercieel bedrijf uitermate van
belang, voor haar voortbestaan.

De CLTMheeftbegin 1987be-
sloten om af te stappen van de
operatie met DC-6 toestellen en
is een wet-lease overeenkomst
aangegaanvoor vervoermet een
Boeing 707-320Ceen Jet-vlieg-
tuig met een capaciteit van 40
ton ladingvolledigpalletized. De
operatie van dit vliegtuig voor-
ziet in beter vrachtvervoer,
grotere capaciteit en het be-
langrijkste, economisch goedko-
pervervoerperKg. omgerekend.

Dr Nagelkerken
namens AAINA
in Venezuela

WILLEMSTAD — Namens
het Archeologisch/Antropo-
logisch Instituut Neder-
landse Antillen (AAINA)
heeft dr Wil Nagelkerken tij-
dens de archeologische con-
ferentie "Tercero Conferen-
cia del Nuevo Mundo Sobre
Arqueologia deRescate" een
lezing gehoudenover onder-
water archeologie in de Ne-
derlandseAntillen.

Uit de vele vragen bleek er
grote belangstelling te bestaan
voor de wijze waarop de Neder-
landse Antillen de problemen
oplossen, die ze hebben met
schatgravers, met name die in
Sint Eustatius.

De conferentiewerd gehouden
in Carupano, Venezuela. Caru-
pano is een havenstadje in de
staat Sucre met ongeveer
150.000 inwoners. De meeste
huizen hebben muren, bestaan-
de uit vlechtwerk van takken
met daaroverheenhet pleister-
werk. Al deze huizen hebbeneen
binnenplaats enramen met tra-
liewerk.

De conferentie vond plaats in
deAteneo deCarupano, hetcul-
tureel centrum van Carupano.
De openingwerdverricht doordr
Pauline Gamus, minister van
Cultuuren drAdolfo Fernandez,
gouverneur van de staat Sucre.
Gedurende dehele weekwerden
er voordrachten gehouden, die
vooral betrekking hadden op
Venezuela, met name over be-
houd en wetgeving van histo-
rische cultuurgoederen.

Al de op deconferentie gepre-
senteerdepaperszullen tezijner-
tijd in boekvorm worden gepu-
bliceerd. De reiskosten van dr
WilNagelkerkenwerden geheel
gefinancierd door het Cultureel
Centrum Curasao.

« EILANDGEBIED CURACAO

GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST
(G.G.D.)

In het luider 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 1936 geboren kinderen hebben die nog niet legen mazelen
en/of rode hond (rubella) ingeënt zijn op, deze kinderen te laten inenten.
OP WOENSDAG 18 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU SANTA MARIA,
gebouw Wit—Gele Kruis 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.
De ouders worden verzocht de inentingskaart van hun kind(eren) mee te
nemen,

Hoofd v/d G.G.D.,
Afd. P.R. Dr. Mac Kibbelaar.

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

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

new sea-freight service
to Paramaribo-Suriname

We offer you an attractive rate of Usdlrs 105.00W/M.
Thefrequency 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

ly Thelma Philipa.

WO6NSDAG 18 NOV€MB€R 1987AMIGOE

De £inishing-touch
voor Uwkapsel:

|bfa^mM< £| |/^^^V^ Een non-aerosol hairmist-k Mó \df(v& **| \rv die Uw kapsel lang in
E jfLmmmrnKM ■■ f^S \ VOriTlhOUClt.
ffiliflll^^3/ Omdat FINAL NET geen
l wTtfl 1 7 lak bevat ' ziet Uw haar
t. 1 f er zacht en natuurlijk,
I -,^HA.a"' f.nvi»ibi«H^NeJ niet plakkerig, uit.

1- r* FINAL NET... ook
Ik.. Jr ideaal als setting

lotion.

|Mf!"j BEKENDMAKING
| JujJAl 1 VERKIEZINGENKAMER

VANKOOPHANDEL
EN NIJVERHEID CURACAO

Op dinsdag8december 1987vindteen stemmingplaats terverkiezingvan
leden derKamer in drie (3) vakatures voor hetGrootbedrijf, waarvan één
tussentijds (een jaar)en twee (2)vakaturesvoor hetKleinbedrijf, waarvan
één tussentijds (twee jaren).
De Verkiezingskommissie houdt die dag zitting in het Auditorium van het
Kamergebouw, ingangKaya JuniorSalas no. 1, van 9.00 -12.00 uur des
morgens.
De kandidaten zijn:— voor deperiodiekevakatures Grootbedrijf:

BOOM, Steve
CRATZ, Willem TH.
ELLIS, MichaelE.J.
LUCIA, Rodney M.
WILLEMS,Robert G.— voor de tussentijdse vakature Grootbedrijf:
ANTHONY, Lionel E.
DUS, Oswald O van der— voor deperiodieke vakatureKleinbedrijf:
ARKEL, Evert van
DOMHOFF-BOOM, Vivienne M.
GOILO, Wendell E.
HOOS, Jacobus, L.A.M.
MARTINA, Efraim PP.
ROMER, Rene Ph.— voor de tussentijdse vakature Kleinbedrijf:
JONCKHEER-MENSING, Vigdis
TWEED, ROY W.E.

Kiesgerechtigden die geen oproepingskaart hebben ontvangen, kunnen
zichopdedagderstemmingh iervoren genoemdmeldenin het stemlokaal,
alwaar zij - op vertoning van een identiteitsbewijs-een oproepingskaart
uitgereiktkrijgen.

De Voorzitter derKamer
Curacao, 16 november 1987. w-9- L.E. Anthony.
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Aanrijdingen
WILLEMSTAD — In totaal

hebben gisterenveertienaanrij-
dingenplaats gevonden. Vier
mensenraakten gewond waar-
van een moest worden opgeno-
men. De schade is geraamd op
16.650 gulden. Bij de politie-
wacht kwamen drie meldingen
binnenvan joy-riding.

Willemstad - Vanmor-rft vond bij hetPrincess Beach
*?tel een spectaculaire 'verhui-

plaats.De bouwkeet nam te
&l ruimte in beslag en werd
**>rABC Construction andEn-
j^eerin^N.V. (uitvoerder van

bovenop twee contai-
jjr"'gemonteerd.Ditallemaal ter
if?*, ruling van detweedefase
hetk uübreidings-plannen van

Kolegio Chaya Willems brengt
drugs-kalenders op de markt

Ie^ILLEMSTAD — Alle 160
p «ningen van het i_oiegio
Uufya Willems hebben in één
U * °P papier moeten teke-wat zij denken over

<*gB. Deze tekeningen zijn,
ï»»at tie' gebruiktvoor het
Ci van kalenders die te

*chP orden aangeboden op

«Hul Scno°Heiding kwam met
"Hen " °mdat de druSs" Proble-t^ Jn de maatschappij steeds
ale,Tmen-Zij willen dekinderen
dee mfken op de problemen en

van hetgebruik van
°Pdr i^*e hinderen kregen de
dei* acht om thuis met hun ou-
ïüg .oVer drugs te praten en te-

tk en met een onder"
toe?' erna ofgedichtje waarzeaan de slagkonden.

'Wens een lesuur hebben alle
geineentekeningofgedicht

ttast waarna een deskundi-

gejury de meestin hetoogsprin-
gendetekeningen heeft uitgeko-
zen. Omdat die keuze niet ge-
makkelijk was, werd besloten
sommige tekeningen te com-
bineren. De tekeningenop deka-
lender zijn daaromnietvoorzien
van de naamvan deleerling. El-
ke tekening is voorzien van een
deel van een gedichtje dat één
van de leerlingen heeft ge-
schreven.

De kalenders zullen op school
wordenverkochtvoor vijfgulden
perstuk. Het geld van dekalen-
derskomt in de schoolpot waar-
uit onder andere een copieerma-
chine en boekjes voor de school
en de uitstapjes van deklassen
worden betaald. Alle leerlingen
hebben vijf kalenders mee naar
huis gekregendiezij moetenver-
kopen. Als het hen lukt, krijgen
zij van de opbrengst één gulden
voor de moeite.

Meerkandidaten dan vacatures

Stemming nieuwe leden
Kamer van Koophandel

WILLEMSTAD— Dinsdag
8 december vindt in hetaudi-
torium van hetKamer van
Koophandel en Nijverheid-
gebouw de stemmingplaats
van denieuwe leden voor het
grootbedrijf en hetkleinbe-
drijf. Voor de vijf vacatures
dieper 1 januarivolgend jaar
ontstaan hebben zich in to-
taal vijftien mensen kandi-
daat gesteld. Aangezien er
voor zowel de periodieke als
de tussentijdse verkiezingen
meerkandidaten zijn danhet
aantal respectievelijke vaca-
tures bedraagt, heeft de ver-
kiezings- commissie van de
Kamer besloten dat er een
stemmingplaats zal vinden.

DeKamer vanKoophandel en
Nijverheid vertegenwoordigt de
handelennijverheid opCurasao.
In deKamer is zowel hetgrootbe-
drijf als het kleinbedrijf verte-
genwoordigd. De kiezers voor
hetgrootbedrijfkiezen vijfleden
en de kiezers voor het kleinbe-
drijfkiezen vier leden.

De negen ledenvan deKamer
hebben zitting gedurende drie
jaaren jaarlijkstreedteen derde
van de leden volgens rooster af,
in devacature waarvan bij zoge-
noemdeperiodieke verkiezingen
wordt voorzien. Dit jaartreden
volgens rooster af mevrouw V.
Jonckheer-Mensing en de heer

M.Pinedo, beiden van hetgroot-
bedrijf als ook de heer L. Antho-
ny van het kleinbedrijf. Leden
van de Kamer kunnen ook tus-
sentijds ontslag nemen en van
deze mogelijkheid hebben on-
langs deheren H. Perret- Gentil
van het grootbedrijfenL. Rolfast
van het kleinbedrijf gebruikge-
maakt, doorper één januarivol-
gend jaarhun zetel beschikbaar
te stellen.

De kandidaten voor de perio-
diekevacatures grootbedrijfzijn
SteveBoom, Willem Cratsz, Mi-
chael Ellis, Rodney Lucia, Ro-
bert Willems.Lionel Anthonyen
Oswald van derDijs hebben zich
kandidaat gesteld voor de tus-
sentijdse vacature grootbedrijf
voor een periode van één jaar.
Voor de periodieke vacature
kleinbedrijf hebben Evert van
Arkel, Vivienne Domhoff-
Boom, Wendell Goilo, Jacobus
Hoos, Efraim Martina en Rene
Romer zich kandidaat gesteld.
Vigdis Jonckheer- Mensing en
Roy Tweed zijn de kandidaten
voor de tussentijdse vacature
kleinbedrijfvoor eenperiode van
twee jaar.

Toeristen naar
eigen land
teruggestuurd

WILLEMSTAD — Twee Do-
minicaanse vrouwen en een Co-
lombiaan zijn na aankomst op
Curasao teruggestuurd naar
hun eigen land. De twee vrou-
wen waren uit Santo Domingo
naar Curasao gekomen maar
hadden nietvoldoende middelen
van bestaan bij zich. Zij werden
op hét eerste toestel naar Santo
Domingo gezet. De Colombiaan
arriveerde op Curasao met de
KLMvanuit Nederland. Hij had
niet voldoende middelenvan be-
staan bij zich en werd onder ga-
rantie van de ALM in het Park
Hotel ondergebrachtenvertrekt
vandaagnaar Colombia.

Brengen van ladingen
in deruimte nog duur

HOUSTON —De hogekosten
van het brengen van astronau-
ten en materieel in de ruimte
hebben de VS, Japan en de
Bondsrepubliek Duitsland ertoe
gebrachtte trachten goedkopere
raketten tebouwen.

Een Westduitse ruimtevaart-
zakenman, Udo Pollvogt, ver-
klaarde op een conferentie over
ruimtevaart in Houston, te ho-
pendat nogeens voorminder dan
1000dollarper pond ladingen in
de ruimte kunnen worden ge-
bracht met een ruimtevliegtuig.

_^I^>GRANP OPENING ==rrC^
YOUR ONLY COMPUTER CASH & CARRY STORE IN TOWN!

COMPUTER/
Cas Coraweg no. 70 Te1:75247 Curacao, N.A.

gLASH|NG pR|CES 0N DISKETTES I SLASHES PRICES ON SOFTWARE I
L@©k at these incredible prices! Lotus 1, 2, 3, —3 1/2" Local Price Our price

IBM 51/4"-2 D Local prices NAffsftOO OUR PRICE NA/te 57.50 $556^00 $359.00
ibm 3 1/2" -2D Local prices NAf/sB^96 our price NAf/s 69.50 | Other software also at huge discounts
IBM 3 t/2"-HD Local prices NA/te4€&e_ OUR PRICE NA/te 135.00

*** HARD DRIVES ***
MAXELL 5 1/4" -2D in carton box NA/fe 19.50 - INCREDIBLE ►op a/_ ate oniiß QT OOTi $3^<i OO
MAXELL 5 1/4"-2D in plastic box NAfls 23.50 - INCREDIBLE ÖÉAUAll *JMB -ö I __0 w_.uu
MAXELL 51/4"-2DHD NAfls41.50 Includes controller card and cables

All Maxell 5 1/4" 2D-HD diskettes come in special gift or plastic boxes SEAGATE 30MB - ST23B $399.00
3M 5 1/4- 2D NAfls 19.50 SAVE!! Includes controller card and cables
3M3 1/2"2DNA/7s 43.50 SAVE!! l___J

Fuji 3 1/2" 2D NAfls 42 50 BUY YOUR XT CLONES HERE FOR USA- PRICES
Buy 3 boxes of Fuji 3 1/2" diskettes and J !■ 100°/o ,BM- Compatible
RECEIVE A DISKETTE TRAY ABSOLUTELY FREE!! "" C,°neS COme Standard W,th:

Fuji 3 1/2" 2D -HD NAfls-&&W NA//Sll5 00 Ü___^__ *Hiflh resolutk)n Monoscraen (amber or green).
" Hercules compatible monographic adapter with printerport.... „. IJS ■__ " CPU with 8088-2 switchable 4.77-BmhzVerbatim-Datalife a^SESSr _i " 150 watt power supply

5 1/4" 2D NA/te 40:00 22 50 BttHSr) ' 640kb °"Turbo 640k Mrtherboard
31/2"2DHD 4^oo 115.00

" One 360kb floppy drive with controller
NASHUA Standard Cone
o!^!" NA/fe 1650,NCRED,BLE 8 MHz XT model with 20MB 5T225 (Seagate) harddrive NAfls 2195.003 1/2 2D NA/fe 38.00 INCREDIBLE 10MHz XT model with 20MB 5T225(Seagate) harddrive NAfls 2295.00

SONY 8 MHz XT model with 30MB ST23B(Seagate) harddrive NAfls 2395.00
3 1/2" 2D HD NA/ on 10MHz XT model with 30MB ST23B (Seagate) harddrive NAfls 2495.00

All our clones have a 1 year guarantee
XIDEX-Precision and come witn 11 free software packages

51/4" 2D NA/te 13.50 SUPER SPECIAL '—| ■All prices are per box of 10 diskettes 20 -double sided - double density HD - HighDensity
BESIDES EXCELLENT PRICES YOU CAN ALSO

I RELY ON US FOR

«3====^ <C~=^V — Pro'ess'ona' service & supportil-^^iff-^^s^ on a" PC harclware and software

-—-——^iil§ilP^^" l^fe^v — D Base '" + sottware development
(FoilllllPP^1^

;,#|I{7^^^^_^^^W\. —'n comPany training

Save BIG $$ on all your ribbons
iMV^%S^Hi iliil^^^^^^P'^ We now have sPeci?' Pric'n9 on °ur IBM, Okidata and Epson ribbons.

JPil ll^^^^^P*^^''^ es we have °kidatapn'ntheads in stock!

LOOKIKir pod A FAY99 We se" at huge discounts:
«757 '*U""" ■ IBM/Apple/NËC/Citizen/Pfwasonic/Epson/Otódatam^AGAIN WE6LA6H PRICES! Sanisung/Sharp/Silverßeetl'Paradise/Hercules

SharpFAX Looking for anybrand in particular??
Model foi so - NAfls 2895.00 We will getitata discountprice in 10daysor less.

Model FO2l O - NAfls 3295 00 At this, our GRAND OPENING, we make you one solid.promise —
WE WILL NOT BE UNDERSOLD!

Oompare this with our competition! 11 Prioes „M„, peo^bersi. i9a7
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Bazen kunnen niet luisteren
Top-managers in Europa
hebben zwakke basis

ROTTERDAM —Meer dan
dehelft van de groteEurope-
se bedrijven wordt geleid
dooriemand dienietgoedkan
luisteren. Dat zeggen dege-
nen die het weten kunnen:
hun ondergeschikten.

Uit een enquête onder 1000
managers, opgezet door Mana-
gement Centre Europe in Brus-
sel, blijktdathet leiderschap van
de Europese topindustriëlen een
zwakke basis heeft. In de sub-top
van de grotebedrijven,vinden de
meeste managers dat hun
hoogste baas niet uitblinktin de
eigenschappen die zij voor een
presidents- functie het be-
langrijkst achten.

Op de vraag wat de allerbe-
langrijkste eigenschap moet
zijn, antwoordt 96procent dat de
topbaas goede teams moet kun-
nen samenstellen. Een krappe
meerderheid (56 procent) vindt
dat hun eigen baas dat inder-
daadkan. Alstweede eigenschap
moet een president goedkunnen
luisteren, hetgeen volgens
slechts 45procent van derespon-
denten inderdaad het geval is.

Waar de Europese topindus-
triëlen wel in blijken uit te blin-
ken is ambitie, een sterkewil en
streven naarmacht, eigenschap-
pen die op het wensenlijstje van
het managementrespectievelijk
de zestiende, deelfde en de twee-
en-twintigsteplaats inneemt.

Nog erger is het met de ei-
genschappen die de responden-

ten eigenlijk niet gewenst
achten bij hun topbaas. Zo vin-
den managers het niet nodig dat
de president gedreven wordt
door geld. Toch heeft 41 procent
het idee dat dat bij hun eigen
baas wel hetgeval is. Meedogen-
loosheid wordt door maar 10pro-
cent van de beantwoorders nut-
tig geacht. Toch signaleert bijna
een derde van de managers deze
karaktertrek bij hun president.

De negatieve beoordeling
blijkt niet op afgunst in de sub-
top te berusten.Op devraagof de
respondent zichzelf geschikt
acht onmiddellijk de toppositie
over te nemen, antwoordt maar
zon 10procent met "ja".

De percentages zijn gebaseerd
op de eerste uitkomsten van de
enquête en gepubliceerd in het
bladProfile. Later ditjaarzal de
studie van MCE naar het lei-
derschap bij Europese onderne-
mingen zijn afgerond.

Veto- recht permanente leden Veiligheidsraadafschaffen

Prof. Tinbergen: VN moet
wereldparlement worden

ROTTERDAM — De alge-
mene vergadering van de
Verenigde Naties moet wor-
denomgevormd tot een soort
wereldparlement, waarin
grotere landen meer en
kleinere landen minder stem-
men hebben. Het veto-recht
van de vijfpermanente leden
van de veiligheidsraad moet
worden afgeschaft. De secre-
tariaten van deVNmoetenef-
ficient worden geleid, waar-
bij goed management be-
langrijker is dandenationali-
teit van de stafleden. En er
moet een soort wereld-
ministerie van Financien ko-
men, die deverschillende VN-
afdelingenvan hunfinanciële
middelen voorziet.

Datzijn debelangrijkste pun-
ten voor hervormingvan deVer-
enigde Naties, die prof. J. Tin-
bergen naar voren bracht in een
lezing op deErasmus Universi-
teit in Rotterdam. Het afschaf-
fen van hetrecht tot vetovan de
Verenigde Staten, de Sovjetu-
nie,Frankrijk, Groot-Brittannië
en de Volksrepubliek China in
de Veiligheidsraad zou er vol-
gens Tinbergen toe kunnen lei-
den dat de besluitvorming van
dit "belangrijkste orgaan" van
deVN veel effectiever wordt.

Tinbergen trok in dat opzicht
devergelijking datbij voorbeeld
Californië in deregering van de
Verenigde Staten of een Sovjet-
republiek in de Sovjetunie het

recht van veto zou hebben. "Een
dergelijke structuur zou niet
aanvaardbaar zijn voor andere
Staten ofRepublieken". Tinber-
genvindt dan ook dat de organi-
satie van de Verenigde Staten
zich geleidelijk aan moet omvor-
men tot een soort wereldrege-
ring, diegrote invloedkan uitoe-
fenen bijkwesties diede helewe-
reld aangaan.

INVLOED
Hij noemde in datverband bij

voorbeeld de milieu-organisatie
van de VN, de UNEP, die ge-
leidelijk aan een zwaardere rol
zou moeten krijgen bij besluit-
vorming over milieu-kwesties.

Wat betreft de algemene ver-
gadering van de Verenigde Na-
tieszou Tinbergenwillen afstap-
pen van de huidige situatie,
waarin iedere lidstaat een stem
in deze vergadering heeft. Lan-
den met een omvangrijke bevol-
king moeten meer invloed heb-
ben danlandenmet weiniginwo-
ners, aldus Tinbergen. Boven-
dien zou hij voorlopig ook rijke
landen dieaanzienlijk bijdragen
aan definancieringvan deVere-
nigde Naties meer invloed wil-
len geven in de algemene ver-
gadering.

Uiteindelijk zou Tinbergen
echter toewillennaar een verte-
genwoordiging die uitsluitend
gerelateerd is aan bevolkings-
aantallen, omdat hij dat het
meest democratisch vindt. Vol-
gens Tinbergen moet overigens
welworden voorkomen datklei-
ne landen helemaal niet in de al-
gemene vergadering vertegen-
woordigd zijn. Dat zou bij voor-
beeld geregeld kunnen worden
door iedere lidstaatop zijnminst
eenzetel te gevenof via de geza-

menlijke vertegenwoordiging
van groepen kleine landen een
zetel.

BELASTING
Voor hetfinancierenvandeor-

ganisatie zou volgens Tinbergen
gestreefd moeten worden naar
een soort belastingsysteem. Via
een wereld-ministerie van Fi-
nancien zouden vervolgens de
VN-organisaties van middelen
voorzien kunnen worden. Een
dergelijk systeemvoorkomt vol-
gensTinbergen de eindeloze dis-
cussies die nu steeds in de ver-
schillende VN-organisaties ge-
voerd worden over de bijdragen
van de lidstaten.Bovendien zou-
den de VN-organisaties veel
minder autonoom in hun optre-
den moeten worden dan nu het
geval is.

EFFICIËNTER
Tenslotte vindt Tinbergen dat

deVN-organisaties veel efficiën-
ter gerundmoeten worden dan
momenteel het geval is. De VN'
organisaties moeten worden bfr
stuurd op de wijze zoals dat bil
grote goed georganiseerde be-
drijven het geval is. Dat bete-kent dat de organisaties gelei»
moeten worden door personen
met voortreffelijke manage-
ment- kwaliteiten, aldus Tin-
bergen.

Voor het voorbereiden van ie
hervorming van de Verenigde
Naties denkt Tinbergenaan een
onafhankelijke commissie in de
trant van de commissie-Brandt
of de commissie-Palme. De
ideeën die uit een dergelijke
commissie komen zouden ver-
volgens moeten worden uitge-
werkt in een United Nations
Conferenceonnecessaryreform,
een VN-conferentie voor noodza-
kelijke hervorming.

FCO-NDTEN
HETAMERIKAANSE telecom-
municatie-concern At andTwil
indekomende twee jaarzes mil-
jarddollarinvesterenindigitale
netten. Het is de bedoeling dat
het huidige net in 1991 is ver-
dubbeld.

DE AMERIKAANSE
luchtvaart- maatschappij Eas-
tern Airlines heeft een perso-
neels- vermindering met 3.500
mensen, ofwel negen procent,
aangekondigd in een poging de
maatschappij uit de rode cijfers
te halen. In het derde kwartaal
van dit jaarheeft Eastern een
verlies geledenvan 67,4 miljoen
dollar.
HETAMERIKAANSE autocon-
cern Chrysler heeft ongeveer
3.500 mensen van zijn admini-
stratiefpersoneel ervan op de
hoogte gesteld, dat ze eind dit
jaaruithun baan worden onthe-
ven. Een woordvoerder ver-
klaarde dat veel van hen zullen
vertrekken onder een program-
ma van vervroegde uittreding.
Op 27 oktober maakte topman
Lee lacocca de personeels- in-
krimping bekend.
SPANJEEN Egypte hebben een
akkoord gesloten over een nieu-
we schuldenregeling. Het gaat
om herstructurering van een
schuldvan in totaal 5,7 miljard
peseta. Hiermee is Spanje het
tweede land van achttien schul-
deisende landen, dat een schul-
denakkoord heeft getekend met
Egypte overeenkomstig de af-
spraken binnen de Club van Pa-
rijs, het samenwerkings- ver-
band van Westerse landen in
hun onderhandelingen met
schuldenlanden. Frankrijk ging
Spanje vorige maand voor.

DE BRITSE regering heeft be-
sloten het staalconcern British
Steel nog voor de volgende ver-
kiezingen te privatiseren. De
privatisering zal plaatsvinden
in detweedehelft van dehuidige
regerings- periode, dus vanaf
1989, zo heeft het gezaghebben-
de Britse dagblad Financial Ti-
mes gemeld.

DE NATIONALE participatie-
maatschappij van Abu Dhabi
heeft een belangvan vijfprocent
verworven in de Franse olie-
maatschappij Total. De waarde
van het belang bedraagt onge-
veer 612,5 miljoen frank. Abu
Dhabi is hiermee na de Franse
regering, die 35 procent van de
aandelen in handen heeft, de
grootsteaandeelhouder in Total.
IN OKTOBER is het aantal
werklozen in Spanje gestegen
met72.500 totruim 2,95 miljoen,
hetgeen overeenkomt met 20,7
procent van de beroepsbevol-
king. Bijna de helft van de
werklozen bestaat uit jongeren,
die voor het EECI een baan
zoeken.

IN DE EERSTE tien maanden
van ditjaarheeft detol voor door-
vaart door het Suezkanaal een
miljard dollar opgeleverd, vijftig
miljoen dollar meer dan in de-
zelfde periode van vorig jaar.De
autoriteitenhebben laten weten
voor volgend jaargeen verho-
gingvan de tol te overwegen. De
inkomsten uit de toltarieven
vormen voor Egypte een be-
langrijke bron van deviezen- in*
komsten.

BOEING HEEFT in de laatste
paar dagen orders voor zeven
vliegtuigen binnengekregen
met een totale waarde van 240
miljoen dollar. De KLM bestel-
de, zoalsbekend, twee toestellen
van het type 737-300. Verder
kocht de in Keulen gevestigde
charter- maatschappij Genoa-
nia drie vliegtuigen van het-
zelfde type. De Britse Air 2000
heeft een 757-200 besteld, het-
zelfde toestel als America WeS*
of Tempe heeft gekocht. Boeinê
heeft nu 1909 737's en 231 757 o
in bestelling gekregen of al afge'
leverd.

DEWINSTvoorbelastingenvan
het Britseverzekerings- concern
Commercial Union, de moeder-
maatschappij van de Neder'
landse Delta Lloyd, isfors geste-
gen van 72,2 miljoen pond ster'
ling in deeerste negen maande'}
van 1986tot 127,7 miljoenpon"
in dezelfde periode van dit jaar-
Het premie- inkomen steeg van
2,092 miljardpond tot 2,256roti'
jardpond.Hetbedrijfs-resulta*"
in Nederland, dus datvan Del 1*
Lloyd, daalde van 37.6 miljoen
pond tot 31,9 miljoenpond.

DE INHONGKONG gevestigd*
bank Hongkong and Shanghai
Bankneemteen belangvan 14»,
procent in de Britse Midlanj»
Bank. Daarvoor wordt 383 nüi'
joenpond sterlingbetaald. D
twee banken zijn verder over-
eengekomenhun international
activiteiten gezamenlijk uit t
breiden. Daarbij neemt Midland
alle activiteiten van Hongkong
and Shanghai in Europa over;
terwijl Hongkong and Shangha'
dezakenvan Midland buiten&"'
ropa zalvoortzetten.

DE WESTDUITSE sportwagen-
fabrikant Porsche verkleint fl»

productie en verkort ö
werkweek omdat de vraag na»
zijn wagens in de VS als gevoig
vandevalvan de aandelen-koe
sen sterk is verminderd. De °derneming verkoopt zestig P^g
centvan haar productie in de
en had al te lijden onder de lag

dollarkoers. Porsche hoopte >
het boekjaar tot eind juli 1»°
48.000 wagens te produceren
maar dat aantal zal nu in
buurt van de 40.000 komen *
liggen. In 1986787 werden e

50.000 geproduceerd.

Zekenvraia

ZA TERDAGMIDDA G werd
in dc Bonaire Shopping Gallery
een nieuwe winkel geopend. Het
is dc Home Collection Shop van
JuliaGerharts, die daarmee een
uiterst exclusieve zaak heeft ge-
voegd bijdcandere winkels inhet
winkel- centrum in dc Kaya
Grandi. In aanwezigheidvan ve-
le genodigden viel gezaghebber
mrGeorge Soliana dceer te beurt

voorwerpengeven een aparttintje
aan denieuwewinkel. Gezagheb-
ber Soliana mocht uit handen
van een van dewinkeldames een
gesnedenhouten vis inontvangst
nemen.Foto: geheellinks deeige-
naresse van de Home Collection
Shop, JuliaGerharts.

officieel het lint door te knippen
en de zaak voor sier- en
kunstvoorwerpen voorgeopendte
verklaren.

Grote belangstelling trok het
houtsnijwerk en vooral deuiteen
blok hout vervaardigde le-
vensgrote olifant. Vele Oosterse
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ÏÏESIA
DOMINOdI'^» DOE MEE AAN
amstel^Ö AMSTEL'S

iHW DOMINO SPEL!
— JLI Onder de doppen van Amstel bier, Amstelitu en Malta Amstel

v/v^^*^ ~"^^^V &> lr4 vindt U dominostenen.*) Haal een spaarvel bij een van de onder-
KJ/ [# #1 Sn4>^| I yJQï genoemde plaatsen en plak de "stenen" op hun plaats. Als het vel
£jf( J\ " " R \CW^Or vo' 's' lever het c'an weer b'J van deze plaatsen in tegen een lot
M]/ "_" "_ U |?T"^^ om mee te doen aan de trekkingen voor de prijzen.

\\. 1 Jfcf *) Als U Amstel vatbier drinkt krijgt U domino zegels die op de "collectie"
WL * * Jgy vellen geplakt kunnen worden in plaats van doppen.
W^j. ' \s*^ Curapao r— ——:_-.,_, Tl_'; rni.r .iiM ———

Antilliaanse Brouwerij N.V. - Grebbelinieweg 84 ::__"i:J^-^~^=^=^\T_ jy*"^ Drop In Bar -De Savaan 109 Jysij» v.-Tr.T'.-SJ""- Licores Maduro N.V. - Dokweg z/n
■- "■ "■«...„ . . .„-. ttPTnJT I *i=»W«iJl V "i-i' )(*li»V*i=«\l'ii' l/*s_t 1J._. Mauncio N.V. - Caracasbaaiweg 187 -^ V^^V^y^^V^^Vgyl^Hy\&yPunto Do Sol - Seroe Loraweg 102 /^^/^RN/StX/^x/"^ 'f*\

Op Aruba ° Canano Deposito - Rio Cananoweg 15 \^y^&x^\^Öy^3y\ By
ii a u mv/ <- ■u. r,, <oo J.A.J. Sprock N.V.-Werfstraat42 /^\/IR\/-R\/'FÏN/'Rn/^ /R\ücores Aruba N.V. - Sm.th Blvd. 128 Toko S3 £t3 R| ,a , Ri ,a Soft Ce_,er , . Rooseve„weg 28 (§)(|§)(@)©fSj)®®])
/-> d " Topogigio Snacks-Rnodeweg 141 /<=n /-=n /^=n /:f=x )~( )—;°P Bonaire Zorro Snack - Tia Juanaweg 19 j^^®®®®)(®
J. C. Herrera N.V. - Playa Zuikertuintje Soft - Zuikertuintje /z=l~^-2^J^Z-_. ____ xï=7l

■ t het spaarvel

♦GROTE PRIJS VAN 10.000 GULDEN I Gooi U„,o,niet** wam hetWijf, meedoe„ voor
Op het einde van dekampagne zal er op elk van de eilanden (Aruba, elke maandelijkse trekking en de grote trekking.
Bonaire en Curagao) een winnend lot getrokken worden voor de
prijs van Fl. 10.000. I -" ,

*CASH PRIJZEN ELKE MAAND
m^_^_m^_m^_m^m^_mm

Elke maand zullen er behoorlijke cash prijzen getrokken worden en wel als volgt:
Op Aruba Op Bonaire Op Curacao

■■pV#4nAla)M4>Pv4 fl. 1.000,- fl. 1.000,- fi. 1.000.-I Km l ] ■__ H ll3 H \\\ï I\\ d \%. 2"3: fl- 500'- 2: f|- 500'" 23: fL 500'-mj^g^MmgM^^mmmmmMM 4-5: fl. 250,- 3-4: fl. 250,- 4-7: fl. 250,-- fl. 100,- 5-10: fl. 100,- 8-25: fl. 100,-
Uw lot bestaat uit twee gedeeltes.*) Bewaar Uw helft goed want bij— ' 1 de maandelijkse trekkingen worden uitsluitend de nummers bekend

ft *>lIRPRI^F nfIPPFN gemaakt; geen naam en adres.
■■■*'*■ *■*■ ■ *-■■ *) Op Aruba bestaat het lot maar uit één deel. Hier worden wel de namen

Onder een aantal doppen vindt U verschillende artikelen aange- getrokken,
geven zoals "parasol", dominoset", etc. *) Deze artikelen kunt _______________________^____________________j
Uop Aruba en Bonaire bij bovengenoemd adres en

#
op Curasaoalleen bij de Antilliaanse Brouwerij op de GREBBE*LINIEWEG

84 kopen tegen zeer lage prijzen. Ongeacht of U deze artikelen r«^»i nniiTin r* -^ ii-wilt kopen of niet, krijgt U voor deze doppen een lot om mee * EEN GRAI IS BIERTJEte doen aan de trekkingen.
") Onder de Malta doppen vindt U uitsluitend speelgoed. Het gaat hier om Een aantal d°PPen geeft U meteen een cash prijs van fl. 1,50.

een grote sortering van mooi speelgoed voor kinderen van alle leeftijden l<unt: deze doP tegen geld inwisselen bij één van de adressen
dat ook tegen een zeer lage prijs te krijgen is. °* nem meteen inruilen voor een gratis biertje.

'JÊÊÈk GENIET VAN UW AMSTEL, j_oAfet
WJËÊ&\ SPAAR DE DOPPEN, ffiilÉlJ§|^ VEEL GELUK EN ... PROOST !

Het personeel van de Antilliaanse Brouwerij N.V., haar agenten en reclame-buro's mag niet meedoen aan de kampagne.



BONAIRE
AGENDA

Va__L ______■_____§ B_^>kW_^^k==-

POLITIE: 8000
"«ANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL:8900

teLagoen: maandagt/ m vrijdag
*>n 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00Uü';zondag gesloten.

{EENBARE BIBLIOTHEEK
voor het publiek)

en donderdag van 14.00-18.00""r; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
uur; zaterdag van 10.00-12.00

voor lezers)
*°6nsdag van 14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdaggetekende stukken 15.45 uur; gewone
«"wen 16.30uur.
j^RVICECLUBSJ^anis: donderdagavond19.30uur - Hotel

°onaire.
y°is: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Ljound Table: elke tweede maandag -rWtcentrum TerraCorra.Mo,ary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

J*ESTUI.riSKANTOOR EN BEVOLKING:*-00-i 2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-ttend.

[^ZAKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingorvan gelieve contactopte nemen met de*** Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
fPj-ITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
loSpencl °Pvriida9van 20.00-24.00uur;za-
Wdag van 12.00-24.00 uur.

JpREEKUUR (gezaghebber): elke donder-a 9 van 09.00-11.00 uur op het Be-'"urskantoor, Kralendijk; laatste donder-
pj*9 van de maand van 10.00-12.00uur te

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
din'reaanse scne|pen en koraal; open van"sdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -NikibokoZuid 3.
LVv-
da . °Peiungstöden slachthuis maan-- 16 n m woensda9van 07.00-12.00/13.00--■OO uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30uur.
jj*november

KERK: 19.30 uur
cnkuentro» in kerk teKralendijk.

H^'^niarduskerk Kralendjjk:
u°9elijks 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00

?0romotokerkAntriol:
19.30uur; zondag 09.00 en 18.00

dtl?vicUBkerkRu"*»:
lelijks, ook zondag, 19.30uur.

doorgeven
r"« mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
v*c»que 4.

NIEUWCONTRACT
Tot zover een duidelijkezaak

dus. Echter kennelijk niet zo
duidelijk, dathetcontract tussen
BCRH en Bon-Antil over dever-
koop van hethotelook inderdaad
werd getekend. Slapjeskwam de

Fedebon in het geweer om de le-den die bij BBH werkzaam wa-
ren te vertegenwoordigen, maar
het was voornamelijk Bon-Antil
zelf die de boot afhield.Voorzitter van Boanire Carib-
bean Resort Hotels N.V. — en
huidige managervan het Bonai-
re Beach-hotel —KeesFekkes is
allerminst gelukkig met de situ-
atie. Niet in het minst vanwege
het feit dat de Copthorn hotel-
keten die in Horley Surrey in
Engeland zetelt, wat ongeduldig
schijnt te worden over de totale
afwikkeling.

Zegt Fekkes: „Het is niet op-
portuun omnu altepraten, maar
duidelijk is wel datBon-Antilbe-
sloten heeft op het eerder afge-
sloten contract een vijftal voor-
waarden te stellen. Aan enkele
kan wel worden voldaan, maar
het is uitgesloten dat de BCRH
op alle voorwaarden kan in-
gaan."

Zowel Bon-Antil als BCRH
zwijgen in alle talen. Dat neemt
nietweg, dater tocheen tipjevan
de sluier is opgelicht. Onder de
vijf voorwaarden die Bon-Antil
boven op het contract stelt, blij-
ken er namelijk twee te zijn die
hetpersoneelbetreft en definan-
ciën, waaraan de Copthorn ke-
ten onder geen beding zal vol-
doen.

Het nieuwe contract namelijk
eist dat al het huidige personeel
van Bonaire Beach-hotel door de

nieuwe eigenaar onder dezelfde
voorwaarden wordt aangeno-
men als zij kenden bij de vorige
eigenaar. Ontslagen of een
proefperiode wordendaarbij niet
geaccepteerd. Bovendien — en
dat is meer een geschilpunt ge-
richt op de interpretatie van het
afgesloten contract — wil Bon-
Antil dat de drie miljoen dollar
diegeïnvesteerdzouden worden
in een periode van het komende
jaar— tot 1 november 1988 —
onmiddellijk worden
geïnvesteerdop de dag dat de
verkoop officieel is.

Naar de Amigoe heeft verno-
men, zal zeker niet aan deze
voorwaarden worden voldaan.
Of daarmee ook het eind is geko-
men aan de onderhandelingen
tussen Bon-Antil en BCRH is
niet duidelijk. In dewandelgan-
genwordt wel gesuggereerd dat
de voet die Copthorn door de
eerste potentiële koper Johnson
Ardana- groep is dwarsgezet, nu
terugbetaaldwordt doordeover-
heid, die meer geïnteresseerd is
in de uit St Lucia afkomstige
groep dan in Caledonian Air-
ways/Copthorn/BCRH.

Hoewel niet met zoveel woor-
den gezegd door belanghebben-
den, mag verwacht worden dat
de voorwaarden die na het
contract zijn gesteld, een reden
zullenzijnwederom degerechte-
lijke stappen te ondernemen.

OVERHEID STELT EXTRA VOORWAARDEN
Vermoedelijk nieuwe gerechtelijke stappen
Bon-Antil veroorzaakt impasse
in verkoop Bonaire Beach-hotel
KRALENDIJK —Dewens van deoverheid om hetBo-

naireBeach-hotel (BBH) te verkopen, stuitteregelmatig
op het feit dat de potentiële kopers niet draagkrachtig
genoegbleken degevraagde—overigens geringe—som
op tafel te leggen. Daarnaast was één van de voorwaar-
den dathethotel uitgebreiden gerenoveerdzouworden.
Het afgelopen jaar bleken er vier financieel
draagkrachtige kopers bereid rond anderhalf miljoen
dollar op tafel te leggen. De Copthorn-keten bleek via
een kort geding mede-geïnteresseerden te kunnen uit-
schakelen. Gegadigden en geld genoeg dus. Per 1 no-
vember zou het hotel daadwerkelijk verkocht worden.
Ruim veertien dagen na dato blijkt dat de problemen
groterzijndanooit.De volgenderechtszaak staat alweer
voor de deur.

Uitdepotentiëlekopers waren
twee gegadigden geselecteerd.
Dat was deuitStLucia afkomsti-
ge groep Johnson/Ardana Re-
sort, diedebestepapieren hadbij
deregering en min of meer on-
derhandsmet minister Winston
Lourens wist te regelen dat het
hotelaan deze groep zou worden
verkocht. Een tweede gegadigde
was de Tiger Petroleum Corpo-
ration N.V./Hotel Africa en Ca-
sino groep(FinomaReal Estate),
vertegenwoordigd door de Ne-
derlander Gus Kouwenhoven,
Mark Wolman en Michel Pany-
geres.

Hoewel het aanbod van de Ti-
ger Petroleum, welk concern op
Bonaire werd vertegenwoordigd
door Hugo Gerharts,zeer finan-
cieeldraagkrachtig was, besloot
deregering die voor vijftig pro-
cent aandeelhouderis(de andere
vijftig procent is van het ei-
landgebied zelf) op voordracht
van deBon-Antil- commissie (de
eigenaar van het hotel dus)R.J.
Sammy, R.P. Saleh en G.T.W.
Damoen in zee te gaan met het
Ardana Resort van Arthur K.
Johnson en T. Antes. Daarmee
was de TigerPetroleum dus vol-

ledig uitgeschakeld.
Minister Winston Lourens,

diezijncollega op Financiënver-
ving in deze zaak, hadechterbui-
ten de waard gerekend en dat
was de dochter- onderneming
van Caledonian Airways, de
Copthorn hotel- keten. Deze we-
reldwijde hotel- maatschappij
namelijk heeft al enkele jaren
het managementvan hetBonai-
re Beach-hotel ennam daarbij in
het contract op, datbij een even-
tuele verkoop de Copthorn- ke-
teneen optie had tot eerstekoop.

De toenmalige directeur van
Bon-Antil Deis Schermer teken-
de — zonder dat het BC op de
hoogte was — de overeenkomst
met Copthorn en, nadat de ver-
koop met Johnson/Ardanarond
was, attendeerde Copthornop de
clausule die in het contract was
opgenomen. Een kort geding
wees uit, datCopthorn in hetge-
lijk werd gesteld. Copthorn
kreeg derhalve de gelegenheid
het bod van Johnson/Ardana te
evenaren. Datgebeurde dooreen
door Copthorn hotels opgerichte
dochter- maatschappij Bonaire
Caribbean Resort Hotels
(BCRH) N.V., waarookTigerPc-

troleurn belangen in had.
Er bleef voor Bon-Antil dus

weinig anders over dan het bod
van BCRH te accepteren. Daar-
mee begonnen echter onmiddel-
lijk de problemen. Het duurdebijna drie maanden voordat tus-
sen Bon-Antil en BCRH
(Copthorn) een verkoop-
contract kon worden getekend.Nadat dit was gebeurd, verzondde inmiddels tot directeur van
Bon-antil benoemde Papa Statiaeen briefaan dewerknemersvanhet hotel, waarin zij werden be-dankt voor de werkzaamheden
en per 1 november hun ontslagkregen aangeboden.De pil werdwel enigszins verzacht door deruime cesantia die werd aange-
boden aan dewerknemers, maarde nieuwe eigenaarbehield zichhetrechtvooromdewerknemers
op een proeftijd aan te nemen.

Debriefdie directeurvanBon-Antil Papa Statia had gestuurd
aan dewerknemers, lietaan dui-
delijkheid niets te wensen over
en de werknemers zouden op 1
novemberop straatstaan, zij het
met dienverstande, datzij wede-rom werdenaangenomenvoor de
proeftijd van twee maanden. In
dieperiode zou trouwens ontslag
gegevenkunnen worden zonderdat de werknemer, vakbond of
rechter daar iets aan kon doen.Bovendien zou er geenrekening
gehouden worden met deperiode
die de werknemer in zijn functie
al achter derug had.

Voorts werd contractueel
overeen gekomen, dat in een be-
paalde periode een bedrag vandrie miljoen (2.750.000) dollar
zou worden geïnvesteerd, nodig
voor eenrenovatie van het hotel.

....het Bonaire Beach-hotel, een
staatshotel als middelpunt van
velerechtszaken....

'Bon-Antil vertraagt gang
van zaken opzettelijk'
Tweede beslag Copthorn
op Bonaire Beach-hotel
KRALENDIJK — Voor de

tweede maal heeft de
Copthorn hotel-keten, een
dochtervanBritish Caledoni-
an Airways, beslag laten leg-
gen op Boanire Beach-hotel
(BBH), datin eigendom isvan
Bon-Antil N.V. Aandeelhou-
ders van Bon-Antil zijn de
centrale regering en het ei-
landgebied Bonaire, elk voor
vijftig procent. Heteerste be-
slag betreft de achterstallige
betalingvan deovereen geko-
men management- vergoe-
ding.

Gistermorgen heeft Copthorn
besloten het eerste beslag te la-
ten volgen door een tweede. Dit
beslag werd gevraagd om verze-
kerd te zijn van de uitvoering
van het kort geding dat
Copthorn had aangespannen te-
gen Bon-Antil.

Het kort geding was nodig,
omdat in het management-
contract duidelijkwerd bepaald,
dat Copthorn bij een eventuele
verkoop van het hotel de eerste
rechten op aankoop had. Toch
ging deverkoop- commissie, be-
staande uit de heren R.J. Sam-
my, R.P. Saleh en G.T.W. Da-
moen, in zee met een andere
geïnteresseerde.

Copthorn wenste op dehoogte
gesteld te worden van de ver-
koop- voorwaarden en derhalve
zelfook een bod te doen.Rechter
mrW.B. de Jong bepaalde op 3
augustusdatCopthorn hetrecht
had om hetbod van Ardana te
evenaren. Dat gebeurdeprompt
en Bon-Antil was gehouden om
eerst metCopthorn teonderhan-
delen. Indien dit mislukte, was

de Ardana- groep weer aan de
beurt.

De voorzitter van de Bonaire
Caribbean Resort Hotels
(BCRH) N.V. — op Bonaire de
dochter- maatschappij van
Copthorn — Kees Fekkes ver-
klaarde desgevraagd tegenover
de Amigoe dat het beslag een
noodzaak bleek, nu Bon-Antil
opzettelijk de zaak vertraagt en
tracht onder het vonnis van het
kort geding uit te komen.

Dat bleek al, aldus Fekkes,
toen de werk- commissie onder
leiding van Sammy probeerde
aan de verkoop- voorwaarden te
sleutelen. Copthorn en de
BCRH, aldus Fekkes, wensen te
voorkomen datmen inmiddelsal
met derden wil gaan onderhan-
delen. Daar wordt volgens de
BCRH- voorzitter wel op aange-
stuurd, maardatzal nietlukken.
Inmiddels is dus het tweede be-
slag gelegd op Bonaire Beach-
hotel.

Overigens niet de enigebesla-
genopditstaatshotel, aangezien
ook hetWater- enEnergiebedrijf
WEB alpogingen indierichting
heeft gedaan, evenals de vorige
manager van BBH, Executive
House (EH).

COLOMBO—De ministervanFi-
nancien van Sri Lanka heeft een
"begroting voor de vrede" gepresen-
teerd. Hetbetreft eenpakket hervor-
mingen waarmee minister De Mei
zowel zijn steun betuigt aan het In-
disch- Srilankaanse vredesplan als
de wederopbouw beoogt van de eco-
nomie van het land, die ernstigte lij-
den heeftvan de nog altijd voortdu-
rende gevechten.

*****

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP WOENSDAG 18 NOVEMBER 1987 EN
TOT NADER ORDER:

USDOLLRR 1.77 1.78 1.80
CRN DOLLAR 1.33 1.35 1.37
PNDSTéRUNG 3.065 3.12 3.18
N6DGLD 92.67 93.39 94.19
BOUVflfl _ _ _
ZLU FRANCS 127.73 128.45 129.25
FR FRANCS 29.68 30.78 31.48
DUITS€MARK 104.47 105.19 105.99
SURGLD _ 100.07 102.59
ITUR6 1.11 1.41 1.47
RR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVANFINANCIEN ENGELDIGVANAF HEDEN 18NOVEM-
BER 1987 EN TOT NADERORDER.

9.75% OBUGfITI€L€NING€NP€R 85/89 98.60
13 % OBUGRTI€LC-NING£N P€fl 86/90 104.29
12 % OBUGATI€L€NING€N PCA 88/92 103.62
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.72
10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986PC-R 1990 98.78
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.69%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJHETLOKALE BANKWEZEN.

Oor van zoon werdafgesneden
Forse gevangenisstrafvoor
ontvoerders juweliersfamilie

ROME —Derechtbank van
Latina, bij Rome, heeft
dinsdag tweevan deontvoer-
ders van Anna Bulgari en
haar zoon Giorgio Calissoni
veroordeeldtot30 jaargevan-
genisstraf.Twee medeplichti-
genkregen respectievelijk 28
en 18 jaar.

Een vijfde medeplichtige die
berouw had getoond en had be-
kend, kreeg een relatief lichte
straf van 12 jaar. Deze laatste,
die invoorlopige vrijheid was ge-
steld, was nietbij de uitspraak
aanwezig en de politie is naar
hem op zoek. Anna Bulgari en
haar zoon, leden van een beken-

de Romeinse juweliers- fa mi)ie,
werden in 1983 ontvoerd . Voor
hun vrijlating werd een 1 os/geld
betaald van, omgerekenc11, circa
zes miljoen gulden. De < mtvoe-
ring kostte GiorgioCalisf tonieen
oor. De ontvoerders had den dat
afgesneden en aan zijn familie
gestuurd. Bij hun arresti itiehad-
den de daders geld op za k dat af-
komstig was van het los geld. Tij-
dens het proces werdei a zij her-
kend door hun slachtc rffers. De
rechtbank veroordee Ide twee
mannen tot straffenva n 10 en 11
jaaromdat zij hadde ._ meege-
werkt aan het "witws issen" van
het losgeld.

Langs deze weg willen wij allen dankenvoor hunbetoonde
belangstelling en medeleven, bloemen en telegrammen bij
hetoverlijden en deteraardebestellingvan onze onvergete-
lijke man en vader

JOHANNESNICOLAAS LAURENS
BOELHOUWER

Mevr. de Wed. G.Boelhouwer-van derWeide
Trix Boelhouwer
Ron Boelhouwer.

■H______________________|

GRADISIMENTU i INVITASHON
Esposo, yunan i demasfamianan die defuntu
Irma Henriëtte Maldonado-Nicolaas

ta gradisï tur esnan kv di vn of otro manera a mustra
atenshon na ora di malu, morto i entiero dinan defuntu.
Tambenatur esnankv amandaflor, krans i telegram. Boso
kompano tabata vn grankonsuelo pa nos. Alabes ta partisi-
pa kv lo tin vn Santo Sakrifisio diMisa, djasabra 21 di no-
vemberpa 6'ordiatardi na Misa diSuffisant.

■HMHHHHi^MMM^___________________i

IMet diep leedwezen makenwijhetoverlijden
bekend van onze Moeder en Grootmoeder

Mevr. de Weduwe
Catharina Wilhelmina

Hildebrand-Berger

De crematie zal in Nederland plaats vinden.

Eef en SiegfriedRigaud-Hildebrand.
Leo en Ferdi Rigaud
Marijke en Frans Swaving-Hildebrand
Hester Swaving.

>> stockmarket«__MTO?._-
AMSTïEEfiM TCDAY NOVEMBER 18,1987

Aegon 59,00 KIM 29,60
Ahold 68,50 Meng» 39,00
Akzo 96,00 Philips 31,50
Cred.lyon. 57,00 Royal Dutch 207,0CJ
Fokker 22,80 Ttelegraaf 208,01 }
Gist.Broc. 32,00 Unilever 107,5 0Heineken 135,00 Index 221,9 0

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Atfeott Labs. 16 1/4 - 1 1/2 Im 117 5/8 - 2 3/8
American Exp. 24 1/2 - 3/4 IÏT 47 1/2 - 1 1/2
Apache 7 1/4 - 1/4 Jchnson BJ. 7f > 7/8 - l 1/8Am.Tel.S Tel. 28 3/4 - 3/4 Mdtesson 2! 3 1/4 - 1/2flmoc° 67 7/8 - 1/8 "er* * Co. 17 1' - 3 3/4Anheuser B. 31 3/4 . 1/8 Minnesota Mng 6 17/8-1 1/8Becton Dick. 49 1/4 . 1/2 Mobil Oarp. 3,5 y/g _

j 1/2Cariben S. 55 3/4 . 1 Monsanto ; iq . j 7/8Oirysler 22 5/8 - 1 1/4 NCR Corp. I 54 1/8 - 3/8Citicorp 19 1/8 - 3/4 Itorf.South. 23 . 3/4CocaCola 38 1/8 - 1/4 PPG Indus. 32 1/4 . 3/0Diebold 33 5/8 - 1/8 Philips Ind. 14 7/8 - 1/2Digital Bj. 128 1/2 - 2 3/4 Placer D.M. 12 3/8 unchDuP°nt 83 1/2 - 7/8 Itorttimp Corp. 29 1/4 unchEast.Kodak 48 7/8 - 1 1/8 Pac.First Fin. 11 3/8 - 3/8S**3" 40 1/2 - 3/4 Pfizer 51 1/4 - 1 1/8Figgie 'A' 49 unch Phelps Dodge 37 1/4 - 1/8Firestone 33 5/8 - 1/2 Philip Morris 88 1/2 - 3/4Fluor 13 1/8 - 3/8 Quaker 43 3/8 - 1/4Genl.Electr. 45 - 3/8 WR Nablsco -49 1/4 - 1/4Genl.Motors 59 5/8 - 3/8 Sara Lee 35 1/8 - 3/4
Gulf s West. 68 - 1/2 shell Trp.Tr. 70 3/4 - 5/8
Hecla Mng. . 12 " + 1/8 Southern Ü. 9 1/4 - 1/2
Hilton 70 5/8 + 1/2 Unisys 31 1/4 - 1 1/2
Hcmestake Mng. 25 3/4 - 3 Unocal 26 7/8 - 1 1/2
DOW JONES
Industrials 1922,25 - 26,85
Transportation 738,43 - 9,86
REUTER.

Sfl MAIHJKO& CUBIELTSi BANK N.V.Ps| INVESTMENTDEPARTMENT
E_£> H For further information call

<-_$_J> Tel. 612511/612991/61229' i

%mÊÊmmÊmmmmm%%Wm-m-m%-W^MmmtmmmWm%mmmmmmmmmmmmmS

/^S£lpnw inOUSTHinii DE UEHEZUELP- A maakt de wissel koers bekend
77 van deBDLIVAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30 uur

oash AANK°ctP
que VIERKOOP

’.4.90 ’.5.10 ’.6.10 j

13

J fn(, >ng service center i_v;

een groot garagebedrijf te Kralendijk, Bonaire zoekt
; °Pkorte termijn een

: ALGEMEEN BEDRIJFSLEIDER
(Ong. 30 jaar) :

; j"lij dient te beschikken over een adequate hogere
: technische opleiding, en enige jaren ervaring als lei- :
; [J'nggevende in een garage- of soortgelijk bedrijf. Be-
! Persing van de Nederlandse en Engelse taal in
; woord en geschrift is vereist. E
; Geboden wordt: j
; "— afwisselende funktie
" ""-■ prettige werkkring in een dynamisch bedrijf
ï *""* goed salaris
5 ""~ goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
| dienen hun handgeschreven solli-
; gtaties-te richten aan het Hoofd Personeelszaken,
; Jonaire Trading Company Ltd. N.V., Postbus 115, ■

Kralendijk, Bonaire N.A.

KONSIERTO
PRESENTAPAKOR

LAUSDEOETMARIAE
KOR MIXTOOI

GROOT KWARTIER -KORSOU
DIA 21 Dl NOVEMBER 1987PA 20.30'0R DEN AULADl

SCHOLENGEMEENSCHAP

KARCHINA/.5.-
Rft

__
OPTENIBELNABONEIRU:S_«^HANDEL: ST.AUGUSTINUS, DEWIT, LA SONRISA, SASINNETRADING ILJ^ENTRADADIA21 Dl NOVEMBER 1987.
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-_^^ De jaarlijksecampagne van

||P^PromcnodcS
«■ OllOppinQ UGHtOr is van start gegaan! I
'I F Voor e,ke 1°"die U besteedt ' ontvangt U een bon, waarmee Ude kans heeft deze I

ill m^kJ HOifi>A CIVIC y

a i A °lca m°J Trekking 30 januari'BB f VJ f I * J \ Nos Travel J
%,f o|gS ( Boutique Margot^ { Babylandia. I I
JB ' (I \ Laßienvenue iOj s ~"*"**p^-""^""**^^ «—^—^ _________»__^ ,/ i

!J ,p )cura9aoresta) | FotoTramm) | Tgdin?7 J , I * I
I'S ■ b 1 Laßistroêlle 1
im 'M ï HizMen'shop 1 \ Rnnterv I ) Pinocchio | . ,ffl. jjj l 1C" _JJ A Bootery ; "" ) Welkom in Promcnodc |

f Cursus Praktijkdiploma "\
BOEKHOUDEN

Oe nieuwe cursus start woensdag 2 dec. 19.00 uur.
In schrijving: donderdag 19nov. 17.00-19.00 uur.L RADULPHUS COLLEGE .o J

f WEGENSAFZEGGING TE HUUR:
LUXE 4-PERS. APPARTEMENT

peric 'de december/januari. Eigen ingang/terras/woonkamer/eet-
kt'uk» ïn/slaapkamer/badkamer. ’.425.- p.w.mcl. Speciale prijsvoor
lange re periode. Inlichtingentijdens kantooruren: Car. Real Estate,
tel.: 7I 3422.

i

jSNIEUWE BRIL?

~QmM ( Caribbean Optical
3<Mne* ïftde allernieuwste

f nodellen voor U.
Alk ï soorten glazen

W en b rillen vindtU bij:

W m^^^tm ■__■_ ißffflraPil

f IWAARS CHUWING
De commandant van het
Detachement Suffisant maak.
bekenddateroi >19en20novem-
ber 1987van 07 .00 uur tot 14.00
uur schietoefeningen worden
gehouden op Ha ito.

Maximum verhel ling
±5000ft.
Onveilige zeegeb led
± 4000 meter uit c 1e kustlijn. I

ALSUEEN
PHILIPSKUNT
KOPEN VOOR

DEZE PRIJS,
HOEFT U NIET
VERDERMEER

TE ZOEKEND

(KLEUREN T.V.

KLEUREN T.V. f 699.—
20"
KLEUREN T.V. _„_
METREMOTE f 795.—
CONTROL

WERELDS GROOTSTE FABRIKANT
VAN T.V.TOESTELLEN

j^JL|éREFINERIA

l^P? ISLA (CURAZAO) S.A.

has placemeni t possibility for a

DATA/RADIO
COMMUNICATIONS SUPERVISOR

Candidates should meetfollowing requirements:

— be an Anti ll» can;— be in posse ssion of a B.sc/HTS certificate in
Electronics or Electrical Engineering (with a
telecommunication and computer
background);— have a few experience in data/radio
communicat ions and in maintenance ofradio
equipment.

Applications shoul d be sent to:
Refineria Isla (Cvi razao) S.A.,
Emmastad,
CURACAO.
Attention: Departm ent Human Resources

Development and Compensation.
Applicationforms an s obtainableat the main entrance
gateof the refinery.

}*" *""T*r PAKKÊnËNIÈRvicr *~ *~ ~~ *~ *1I I naar Suriname J

i """"" AEROCARGO 'Profiteer van onze speciale aanbieding voorCuracaoenAruba en stuurnu II per boot of vliegtuig een ▲
■ pakket naar Uw familie/relatie )
* in Suriname en Nederland |
I Aanleveren: Aerocargo N.V. ▲

Sluitingsdatum: 23 november 1987. |
| Bel voor informatie: Aerocargo N.V. f
I Curacao: Telefoon 82244 toestel 56 Aruba: Telefoon 224704 Elmer Liberia Heer Rudy Rodriguez, t

HKS339H J TE HUUR OF TE KOOP
Hnjj__^| LANDHUIS GROOT KWARTIER
HV|]k_J»^H DIREKT BESCHIKBAAR

In****] Zeer geschikt als dokterspraktijk of
kantoor.■ Gebouwomvat ± 750 m2. Parkeerplaat-
sen aanwezig.
Voor informatie en afspraak ter be-
zichtiging gebouwtebellen optelefoon
614588 toestel 25.

io__KODEL.A_Ü______l
ROEPT SOLLICITANTEN OP VOOR DE FUNKTIE VAN

TECHNISCH EMPLOYE
Deaan tetrekken funktionariszal in eerste instantieonderleidingvan deCHEF INKOOP/
MAGAZIJN belast worden met hetbeheer van onze magazijnvoorraden. Ondervoorra-
denbeheerverstaan wij incasu het zorgen voor een juisteverwerking van onze aankopen,
met name de ontvangst, de opslag, deafgifte en deregistratie van goederen.— adviseert inzake aan te kopen materialen en evalueert hiertoe aanbiedingen;— adviseert metbetrekking tot het gebruik van materialen en de juiste interpretatie van

voorschriften daaromtrent. Geeft in ditverband ook instrukties.— regelt dezware transporten ten behoeve van het bedrijf;
— verzorgt intern de informatie over voorraden, artikelen, prijzen, bestellingen, leveran-

ciers en dergelijke;— is verantwoordelijk voor de periodieke inventarisatie;— onderhoudt kontakten met aanverwante bedrijven, leveranciers en autoriteiten;— geeft leiding aan circa8 magazijnmedewerkers.
WIJ VRAGEN:— een voltooide HTS-E opleiding;— kennis en ervaring van komputertechniek en -systemen;— minimaal 5 jaarervaring in een soortgelijkefunktie;— leiderschapskwaliteiten en kommunikatieve vaardigheid;— een dynamische instelling.
VOORWAARDEN:
ingevolge het reglement geldend voor ons stafpersoneel.
Een psychologische test kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Uw sollicitatie met uitvoerige gegevens kunt U binnen één week na het verschijnen van
deze advertentie richten aan deCHEF PERSONEELSZAKEN, KODELA, PATER EEU-
WENSWEGNr.I, ALHIER.

r \
Ontvangen:

nieuwezending
rokken met bijpassende
blouses, jurken en
blouses.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11

m\jf Ballet -en Dansschool "LES SYLPHIDES"V'l studio I gr. Davelaarweg 9 Tel.: 75466
___f*TJ CURACAO, N.A.

BALLETSCHOOL LES SYLPHIDES
brengt haarproduktie:

In CENTROPRO ARTE op:
13en 14 november om 20.30 uur
15november om 15.30 uur
21 november om 20.30 uur
22 november om 15.30 uur

Kaarten a ’.12.50 voor deavondvoorstellingen
Kaarten è ’.10.00 voor dematinees.
Kaarten verkrijgbaar bij alle boekhandels- Complete

de balletschool en Centro Pro Arte. >

Ontvangen £Üsp-"^ Nieuwe badpakken.
Sportieve slackssets.
Combinaties van „Elizabeth Claire"

Boutique (<£&* A
Caracasbaaiweg o*& rfk k
Te.,613496 "/ j^J

TE HUURAANGEBODEN
Praktijkruimte voor

ARTS/SPECIALIST

Voor inlichtingen
Telefoon: 76155.

%, <£& fl Sta. Rosaweg 194
Vj-^/ Grandioze Uitverkoop

vanaf26 oktober tot 28 november
Alle schoenen tegen dehelftvan deprijs!

25%korting op allekledingstukken
boven de 20 gulden.
*Heren overhemden (Lancetti, Hunter's Run, etc.) 2voor fl 1000"Kinderoverhemden (Philiphine) "I'3voor fllooo"Damesbloesen 3 voor ’1 500*Panties voor damesen meisjes 12voor flloooHerensokken 12voor t\ moo*r^s^HHas'.Gloriavdßil,) :::::.2voor/i:mooGrote baddoeken * snn
"Paraplu £ §~
Ubent van hartewelkom op de '

V^ "BARATIQ"vanPASOAPASQ SantaRosaweg 194. J

CTC/LATim"\|fS>]
Zolang de voorraad strekt.

SPHINX
BADKAMERTEGELS

45% Sfflf!
korting op f-ynönWr~
ALLE "SPHINX" [-|^E",
badkamertegels f//// Bm~~

V_______ Zeelandia Tel.: 61335_/

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 ofthis 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 haveat least 5 years
experience with a proven track record in marketing
supported byrelevant tertiaryqualifications andbe ab-
leto assume moreresponsibilities intime. Acommand
of the Dutch and French languages will be a decided
advantage.
Applications inwritingto Mr. C.Wathey incorporatinga
full curriculum vitae should be addressed to:

N.C. WatheyAgencies N.V.
P.O. Box 18,
Philipsburg,
St. Maarten.
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	Zekenvraia MAANDAG VOND IN het kantoor van Ennia Caribe nv dc ondertekening plaats van een akte, waarbij aan dc verzekeringsmakelaar Citco Insurance Services nv volmacht werd verleend om namens Ennia Caribe verzekeringen af te sluiten. Het verlenen van een volmacht door een verzekerings- maatschappij is een bijzonderheid. Dit houdt in, dat dc gevolmachtige tussenper-WÊBA bevoegd is om namens dc verzekeraar direct dekking te ver- lenen. Dit in tegenstelling tot de normale bemiddelingsrol die een tussenpersoon heeft. Deze bevoegdheid wordt dan ook niet zomaar verleend door een verzekerings- maatschappij, maar pas na een gedegen evaluatie van het desbetreffende kantoor voor wat betreft de verzekeringstechnische know-how, de soliditeit alsmede het totale gevoerde beleid. Foto: vlnrH. Cieraad, directeur Citco; Luis Santine, directeur Ennia; Felipe Croes, directeur Ennia; R. Voges, commissaris Citco Insurance Services en P. Smit, adjudant- directeur Citco Insurance Services.
	WILLEMSTAD — Voor een uitverkochte zaal, vond gistermiddag de premiere plaats van het kindercircus 'Sirko Pikiha'. Ruim vijftig kinderen tussen de 5 en 14 jaar lieten staaltjes zien van ballopen, jongleren en capriolen op eenwielers. De clown ontbrak uiteraard ook niet. Behalve om meer bekendheid te geven aan SirkoPikiha, zijn de voorstellingen ook georganiseerd om fondsen te vergaren voor onderhoud van de materialen. Daarnaast hoopt het circus te bereiken dat kinderen hun verlegenheid verliezen door op de planken te staan voor een volle zaal en meer zelfverzekerd worden. De motor achter het circus en de voorstellingen in Centro Pro Arte, is Helena Romer. Ook vandaag, donderdag en vrijdag, zijn er nog voorstellingen. Op donderdag en vrijdag is het een avondvoorstelling die om zeven uur begint. De kaarten daarvoor kosten 10 gulden. Op de foto: een beeld van de activiteiten gistermiddag op het podium van Centro Pro Arte.
	WILLEMSTAD – Gisteravond is onder enorme belangstelling in het Holiday Beach hotel een congres over sportgeneeskunde geopend. Verscheidene artsen zullen de komende dagen de geneeskundige aspecten van de sport-beoefening bespreken. Foto boven: v.l.n.r. dokter M. Snijders, NAOC-voorzitter H. Prince, dokter A. Roose en de fysiotherapeut S. Haseth. Foto onder: een beeld van de belangstelling tijdens de officiële opening.
	Zekenvraia ZA TERDA GMIDDA G werd in dc Bonaire Shopping Gallery een nieuwe winkel geopend. Het is dc Home Collection Shop van Julia Gerharts, die daarmee een uiterst exclusieve zaak heeft gevoegd bij dc andere winkels in het winkel- centrum in dc Kaya Grandi. In aanwezigheid van vele genodigden viel gezaghebber mr George Soliana dc eer te beurt officieel het lint door te knippen en de zaak voor sier- en kunstvoorwerpen voor geopend te verklaren. Grote belangstelling trok het houtsnijwerk en vooral de uit een blok hout vervaardigde levensgrote olifant. Vele Oosterse voorwerpengeven een apart tintje aan de nieuwe winkel. Gezaghebber Soliana mocht uit handen van een van de winkeldames een gesneden houten vis in ontvangst nemen. Foto: geheel links de eigenaresse van de Home Collection Shop, Julia Gerharts.


