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Nieuws in vogelvlucht
NEWYORK—DekoersenopWall

zijn woensdag hoger gesloten
■^nkzij een opleving aan het einde
Vandedag.DeDow JonesIndexsteeg
*et 16,91 punten tot 1.939,16 pun-rn- In het Verre Oosten daalden de
"toersen over het algemeen uit wre-
vel over het uitblijven van een ak-
koord in het VS begrotings- overleg.
!:e Japanse Nikkei- index leverde
£|.69 punten in en eindigde op
<2-668,80.De dollarhadook te lijden
'nder het uitblijven van een ak-
koord. In New York sloot de munt

op 1,8930 Ned.gulden. In
opende de dollar op

1>°875 gulden.De beurs ophet Dam-
**» noteerde licht lagerekoersen.

*****BAGHDAD—Bijeen Iraanseaan-val op een Iraaks ziekenhuis zijn
*°ensdagzeker 9dodenen 64 gewon-nen gevallen. De meeste slachtoffers*\)nvrouwen. Een Iraakse militaire
woordvoerder noemdede aanval"op-

en riep optoteen internati-
onaleveroordeling.

*****
pCAlRO—President Mubarakvan
Egypte brengt vandaag een bezoekaan Jordaniëvoor besprekingenmet
Koning Husayn over de resultaten

devorigeweekinAmman gehou-
den Arabische topconferentie. Tot
"Jog toe hebben 9 lidstaten van de
fobische Liga, met als laatste Qa-r> de banden metEgypte hersteld.

*****NEW YORK — SU leider Gor-
"atsjov heeft afwijzend gereageerd
?P een verzoek toteen interview met
*stv-maatschappij CBS in verband
"et dekomende VS-SU top. Moskoune«mthetCBSkwalijkdatz« in juli
ieö reportage over Afghanistan

soft uitgezonden. Ook vragen die
V°S- journalistRather in 1985 tij-
denseen bezoek van Gorbatsjov aanJ^ijs stelde, zitten de SU nog hoog.
uievragen gingenover de emigratie
Va& joden.

ci., KING —In de Chinese provin-
liftt "?°fdstad Zhengzhou zijn in de
7j*ooivan een warenhuis 4 vrou-en vermoord toen zij de opbrengst
_T d

dagnaar debankwildenbren*

»®n-Een klopjachtvande politieliep
1 op de aanhouding van 3 jonge-annen. Het betrof de ergste roof-

moord uit fe gggcijiedenis van de
v°lksrepubliek.

*****JOHANNESBURG- Eenheden
, ndeZAveiligheids-politiehebben. z*arte woonstad Soweto bij Jo-

Va '!fBburg afeesloten. In een deel
Stoet stad is woensdagnacht een
ne i neePse zoekactie naar 'crimi-
-2 «iv? geftQuden. Hierbij waren

Uüospeciale agentenbetrokken.
*****,NEWDELHI — Een dagvoor het

gjglo van hetofficiële bezoekvan de
ben rtremier Rv2sikov aan India heb"
d»kde Indische autoriteiten alle in
" hoofdstadNewDelhiwonendeAf-

-7; 1 gesteld.De komende week mo-
vg^evluchtelingenhunhuizennietVb>vsj n' Vorig jaargold eenzelfde
gewu'Nietteminkwam hettoen tot

weiddadige botsingen tussen dc-
li« trerende Afghaanse vluchte-denen de politie.

*****.JERUZALEM — Het Israëlische
reiW eft uiteindelijk Caïro be-
de 1ru2^ et op vreedzamewijze. Op
be__? verjaardagvan hethistorischj^fvanwijlendeEguptischepre-
lair T dataanlsraëlheeftdepopu-
-2ah , Braëüsche legerzender Galei

fll zijn hoofdkwartier voor een
jjXln de Egyptische hoofdstad op-
B-'agen, voor wat wordt genoemdn tegenbezoek".

*****„JOHANNESBURG -Bij een
ontploffing in defabrie-

* n van South African Paper and
ziin 4fi ustriesbiJde stadNelspruit
Van a mensen gewond. De oorzaak

nietbekend. Sa-vage werd uitgesloten.
*****Lu?, AIpEH — Een ChineseöjJ^acht- piloot is vandaag met

Be* w 19 gevechts- vliegtuig uit-
keken naar Taiwan. De regering
Dilr.aipe beloofde twee jaargeleden
blW_.uit de Chinese Volksrepu-
hnn e overlopen naar Taiwan,
B__i g?wicht uit te betalen in goud.
van h 7.61wekenintotaal 12Ploten**? «e Chinese luchtmachtuit naar4aiwan.

*****
0_ °NDEN —De prijzen van ruwe
Ziin °P mternationalevrije markt
genWo?nsdagverderingezakten lig-
Het P

u laagsteniveausindsapril,
de anbodisnogsteedategrootvoor
ftot jg'Brent olie de Noordzee
Te» t 17>20dollarpervaten West
di Intermediate werd voor 18,20«ollarverhandeld.

*****

Reactie Moskou
MOSKOU — Het rapport

vanhetAmerikaansecongres
over het Iran-Contra schan-
daal toont op "oogverblin-
dende" wijze aan datde bui-
tenlandse politiekvan deVer-
enigde Staten "dubbelhar-
tig" is.Dat beweerde donder-
dag het officiële Sovjetrus-
sische persagentschap Tass.

VolgensTassblijkt uit het on-
derzoek van de speciale congre-
scommissie naar de geheime
Amerikaanse wapenverkopen
aan Iran en het doorsluizen van
opbrengsten naar de Contras,
dat de "verheven klinkende"
verklaringen van hoogge-
plaatste regerings- functionaris-
senvolstrekt nietovereenkomen
met de werkelijkheid van hun
"geheime operaties". De uitein-
delijke verantwoordelijkheid
voor de gebeurtenissen ligt vol-
gens het Sovjetagentschap bij
president Ronald Reagan, al
wordt diensrol niet volledig
duidelijk vanwege de vernieti-
ging van "belangrijke docu-
menten".

GEHEIM
De onderzoeks- commissies

hebben sterk de indruk gekre-
gen dat het Witte Huisen vooral
Poindexter en North hun poli-
tiek bewust geheim wilden hou-den. "Een kleine club van hoge
regerings- functionarissen
dachtdatalleen zij weetwat juist
is", aldus het rapport. "Leden
van de Nationale Veiligheids-
raad bleken ervanuitte gaandat
hun acties in overeenstemming
warenmet dewensen van depre-
sident".

"Het was depolitiek van Rea-
gan—niet een opzichzelf staand
besluit van North of Poindexter— om wapens rechtstreeks aan
Iran te verkopen en om 'het li-
chaam en deziel' van deContras
in leven te houden, in weerwil
van hetBoland Amendement",
luidt eenvan deconclusies in het
rapport. Via het 'Boland Amen-

dement' had het congres inder-
tijd hulp aan de Contras ver-
boden.

Acht Republikeinse commis-
sieleden zijnhetnieteens met de
bevindingen in hetrapport. Deze
"dissidenten" kwamen met hun
eigen rapport waarin zij de be-
schuldigingen tegen Reagan
"oneerlijk" en "hysterisch" noe-

men. Zij zeggen dater alleen be-
oordelings- fouten zijngemaakt.
Van overtreding van wetten is
volgens hen geen sprake, even-
min van een samenzwering om
de zaak in de doofpot te stoppen.

BAGATELLISEREN
Nog voor het verschijnen van

het eindrapport over wat het
grootste Amerikaanse schan-
daal wordt genoemd sinds de
Watergate-affaireprobeerde het
Witte Huis debetekenis ervan te

bagatelliseren. "Er staat niets
nieuws in", zei woordvoerder
Marlin Fitzwater. "Het enige
nieuwe element in hetrapport
betreft de subjectieve conclusies
van de commissieleden, die het
onderling niet eens zijn". Rea-
gan zelf onthield zich van com-
mentaar. Volgens Fitzwater
heeft depresident altoegegeven
dat er fouten zijn gemaakt en
heeft hijbeloofd ervoor tezorgen
dat een dergelijke affaire zich
niet meer zal herhalen. De
congrescommissies verwijten
Reagan evenwel dat hij nog
steeds het gedrag van North en
Poindexter niet heeft veroor-
deeld.

In hetverslag worden geen be-
paalde strafrechtelijkebeschul-
digingen geuit. Die taak wordt
overgelatenaan de specialeaan-
klager Lawrence Walsh die het
strafrechtelijk onderzoek naar
het schandaal leidt. Volgens
Walsh zal het rapport van de
congrescommissies geen nadeli-
ge gevolgen voor zijn onderzoek
hebben.Walsh moetevenwelre-
kening houden met getuigenis-
sen die onder immuniteit zijnge-
houden. Die verklaringen mag
hijnietgebruiken.

Poindexter en North, die we-
gens het schandaal hun post
kwijtraakten, worden hoogst-
waarschijnlijk door Walsh aan-
geklaagd. De anderebelangrijke
personen in deaffaire, de gepen-
sioneerde luchtmacht- generaal
Richard Secord en zijn zaken-
partner, de wapenhandelaar Al-
bert Hakim, kunnen ook op
strafrechtelijke vervolging re-
kenen. Walsh wilde woensdag
niet zeggen wanneer de aan-
klachten zullen worden inge-
diend, maar volgens welinge-
lichte zegslieden zal dat begin
volgend jaargebeuren.

ZWIJGEN NORTH EN POINDEXTER CRUCIAAL
President stond toe dat stafwet overtrad
Irangate rapport: Reagan
was verantwoordelijk

WASHINGTON — President Reagan is uiteindelijk ver-
antwoordelijkvoor het Amerikaanse Iran-Contra schandaal
over degeheimewapenverkopen aan Iran en hetoverhevelen
van winsten daaruitnaar deNicaraguaanse opstandelingen.
Depresident stond toe datereenklimaat inhetWitte Huiskon
gedijen waarin zijn staf de wet kon overtreden en, "de be-
langrijkstegrondslagenvan degrondwet" naast zichneerkon
leggen.Totdeze conclusieszijn despecialecongrescommissies
die deIranaffaire onderzochten, gekomenin hunlangverbeid
eindverslag, datwoensdagopenbaar werd gemaakt.

In het 690 pagina's tellende
rapport "The IranContra affair"
laten de commissies in het mid-
denofReagan ervan op dehoogte
was dat de geheime wapen-
winsten illegaalaan de Contras
werden overgemaakt.Nadat het
schandaal vorig jaarwas uitge-
broken, werd dit de be-
langrijkste vraag. In hetrapport
staat weldat"als depresident er
niets van wist, dan had hij het
moeten weten".

Het Witte Huis gaf als com-
mentaar dat het eindrapport
aangeeft dat president Reagan
nietop de hoogte wasvan de ille-
gale overheveling van hetIraan-
se wapengeld naar de Contras.
Wat het overigebetreft, Reagan
had al de verantwoordelijkheid
voor de affaire op zich genomen
en toegegeven dat er fouten zijn
gemaakt.

In het rapport, waarvan de
conclusies door alle 15 democra-
tische en drierepublikeinse com-
missieleden worden gesteund,
staat dat "de uiteindelijke ver-
antwoordelijk- heid voor de ge-
beurtenissen in de Iran-Contra
affaire bij de president moet lig-
gen". Verder heet het datRea-
gan heeft gefaald in zijn
grondwettelijke plicht ervoor te
zorgen dat dewettenworden na-
geleefd. "Als de president niet
wist wat zijn adviseurs van de

Nationale Veiligheidsraad aan
het doen waren, dan had hij dat
moeten weten", aldus het ver-
slag.

Hethelebeleidwasvolgens de
congrescommissies gestoeld op
"geheimhouding, vervalsing, en
minachting van wetten en
ethnische regels". De congre-
scommissies veroordelen het
zondermeer dat het congres niet
werd ingelicht over de geheime
operatie, datregeringsfondsen
werden misbruikt, dat er valse
verklaringen werden afgelegd
en dat er documenten dierele-
vant waren voor het onderzoek
werden vernietigd.

Door de democratische spelre-
gels met voeten te treden, heb-
ben de hoofdrolspelers in het
schandaal, met inbegrip van Re-
agan, de"basisvoor eenpolitieke
mislukking" gelegd en "de ge-
loofwaardig- heid van de Vere-
nigde Staten" in het buitenland
ernstig geschaad.

Naar de meningvan de meer-derheid in de congrescommissies
is de "centrale vraag over derol
van de president" in de Iran-
Contra affaire open gebleven.
Dat komt doordat de be-langrijkste hoofdrolspelers,
overste Oliver North en zijn
toenmalige baas, de ex-
-nationale veiligheids- adviseurJohnPoindexter, belangrijke do-
cumenten hebben vernietigd, zo
staat in hetrapport. Ook door' deplotselinge doodvan deCIA-chefWilliam Casey kon het schan-daal niet geheel en al opgehel-
derd worden.

WASHINGTON- President
Reagan zal niet gedetailleerdin-
gaan op de bevindingen in het
eindrapportvan hetCongresover
deIrangate- affaire. Ditheeft de
woordvoerder van hetWitteHuis
Marlin Fitzwater, woensdag ge-
zegd. VolgensFitzwaterheeftße-
agan al "tweeofdriekeer" een re-
actie gegeven op deonthullingen
over deIran-contra-affaireenzal
hetWitteHuisalleen meteen "al-
gemeen commentaar" reageren
op debevindingen van deonder-
zoeks- commissies.

"Laatste bericht"
Ontvoerders Spaanse kleuter

laten losgeld zakken
MADRID — De ontvoer-

ders van de tien dagen gele-
den ontvoerde kleuter Melo-
die Nakachian hebben in de
nacht van dinsdag op
woensdag het geëiste losgeld
verlaagd van 25 naar 10 mil-
joengulden. Een van de ont-
voerders belde de krant
"ABC" in Sevillametde
boodschap: "Wij dalen met
het losgeld naar 10 miljoen
gulden.Wij weten dat alleen
alhethuis (van defamilie Na-
kachian in Estepona) 16 mil-
joen gulden waard is.Dit is
ons laatstebericht".

De zakenmanvan Libanese af-
komst Raymond Nakachian en
zijn Zuidkoreaanse vrouw, de
zangeres "Kimera" hebben ver-
klaard datzij ookgeen 10miljoen
bijeen kunnen krijgen. Hun
laatste bod bedraagt 2 miljoen
gulden. De ouders hebben
dinsdag opnieuw een foto gekre-
gen van hun vijfjarige dochter.
Daarop houdt zij een krant van
zondagin de hand.

Op eencassettebandje smeekt
de kleuter half huilend: "Ik ben
heelverdrietigenwil naarhuis".
De ontvoerdersvan hetmeisje—
de autoriteiten vermoeden dat
men hen moetzoeken inkringen
van de Britse onderwereld —hebben gedreigddatzijhet meis-
jezullen uithongeren. De Spaan-
se krant "Diario 16" meldt
woensdag vanuitLonden dat de
in 1932inBayrut geborenNaka-
chian onder de naam Nash in
Londen gewoond heeft en een
tijdje een van de belangrijkste
souteneurs in de Britse hoofd-
stadwas. In de 'rossebuurt' Soho
zou hijettelijke nachtclubs beze-
ten hebben, waaronder de"kiss
me". Volgens de krant zoekt de
Britse politic hem vanwege het
stichtenvan een criminele orga-
nisatie. Na een vechtpartij zou
hij eenjaarin hetziekenhuis ge-
legen hebben, waarna hij een
plastisch-chirurgische ingreep
liet plegen. De correspondent
van de serieuzekrant meldt dat
hijop deopsporingslijstvan Scot-
land Yard staat.

Ongeluk komt
zelden alleen
WENEN — Een ongeluk

-in de metro-komt zelden al-
leen: ook in Wenen ontstond
brandalarm in het rol- trap-
penhuis van een station van
de ondergrondse. In te-
genstelling tot het zware on-
geluk in Londen echter, be-
trofhet inWenen vandaag al-
leen maar een vastgelopen
rem. De rookontwikkeling
die daarmee gepaard ging
steldehet alarm in.

Een woordvoerder van de
directiewees erop datvoor de
roltrappen van deWeense on-
dergrondse, in tegenstelling
tot de Londense waar nog
hout in verwerkt is,
brandbestendig materiaal is
gebruikt.

Architect
gearresteerd

KRALENDIJK — Volgens
de politie- berichten isbegin
deze week de architectR. in
hechtenis genomen in ver-
band met malversaties, die
zouden zijn gepleegd bij het
Hamlet- project, dat momen-
teel gebouwd wordt tussen
Aquahabitat en WEB.

Naar de Amigoe heeft verno-
men, zouden er materialen, die
onder bepaalde voorwaarden
voor lagere invoerrechten in
aanmerking kwamen, gebruikt
zijn voor andere projecten, die
met het toerisme niets te maken
hebben.

Volgens depolitie ligt de mal-
versatie ruimschoots boven de
honderdduizend gulden. Het on-
derzoekduurtvoort.

Ernstigste brand
Veel slachtoffers vuurzee
in Londens metrostation

LONDEN — De brand die
woensdagavond heeft ge-
woedin hetdrukstemetrosta-
tion in Londen heeft aan
minstens 34 mensenhetleven
gekost. Volgens red-
dingswerkerszijnbij deramp
meer dantwintig mensen ge-
wond geraakt. Twaalf men-
sen liggen met ernstige
brandwonden en longaan-
doeningen in het ziekenhuis.
De exacte oorzaak van de
brand, die ontstond onder
eenhoutenroltrap, isnogniet
vastgesteld.

Het vuur ontstond om half
acht 's avonds, kort na het spit-
suur. In het metrostationKing's
Cross — twee verdiepingen on-
der de grond—bevondenzich op
datmomentnoghonderdenmen-
sen. Zijwerden doorhetvuur vol-
ledig verrast. Onder deForenzen
brak totale paniek uit. In een
mumvan tijdontstondinhetsta-
tion een enorme hitte. Het vuur
verspreidde zich door de ruimte
bij de loketten. Een aantal men-
sen is volgens de politic door de
hevige rookontwikkeling ge-
stikt.

Woensdagochtend was nog
slechts van een slachtoffer de
identiteit vastgesteld. Het be-
treft een brandweerman, die

doordevlammenzee werd gegre-
pentoen hij trachttehetcentrum
van deramp te bereiken. Ande-
ren zijn omgekomen doordat de
roltrappen waarop zij zich be-
vonden rechtstreeks naar de
vuurhaard leidden. In het tu-
mult dat ontstond zijn ook men-
sen onder de voet gelopen. Eerst
na vele uren konden politie en
brandweer vaststellen dat alle
dodenen gewondenvan deplaats
des onheils waren verwijderd.

De brand inKing's Cross is de
ernstigste die ooit in een Brits
metrostation heeft gewoed. De
Londense "tube" dateertgroten-
deels van de vorige eeuw, maar
staat niettemin als veilig be-
kend. De Britse autoriteiten
sluiten niet uit datvan opzette-
lijke brandstichtingsprake is.

Gemiddeld gaan 32.000 reizi-
gers per uur doorKing's Cross.
Op dezeplaats komenvijfmetro-
lijnen en een spoorwegverbin-
dingsamen. Twee jaargeledenis
een begin gemaakt met het ver-
vangen van de houtenroltrap-
pen, na een brand diein een an-
der centraalgelegen metrostati-
on woedde. Daarbij vielen geen
slachtoffers. De grootste metro-
ramp inLonden deedzichvoor in
februari 1985,toen in hetstation
Moorgate een trein zich in een
muur boorde. Hierbij vonden 43
mensen de dood.

De rook die door het vuur ont-
stond, ontnam veel mensen het
zicht. Om de dikkerookwolken
uit elkaar te drijven, werd het
treinverkeer niet onmiddellijk
stilgelegd.Kort nahet losbreken
van devuurzee waren politie en
zon 150 brandweerlieden ter
plaatse. In Parijs is enkele uren
na de brand in deLondense me-
tro eenreddingsoefening gehou-
den. Volgens een woordvoerder
van deFranseondergrondsevalt
het moment van de oefening
"puur toevallig" samen met de
Britse ramp. De brandweer in
Parijs houdt jaarlijks twee van
dergelijke exercities.

Buit was 37.000florin
R.G. bekent roofoverval
medewerker pompstation

ORANJESTAD — De man
R.G. die dinsdagmiddag door
derecherche werdaangehou-
den, heeft na anderhalve dag
bekend deroofoverval te heb-
ben gepleegd op een mede-
werker van het Esso
pompstation in Santa Cruz.

De werknemer van het
pompstation werd neergeslagen
toen hij de opbrengsten van het
bedrijfnaar debank wilde bren-
gen. De dader ging er met een
buitvan 37.000florin vandoor.

De verdachte R.G. werd
dinsdagmiddag rond drie uur
aangehoudentoenhij voor depo-
litiewachtin Oranjestad uit een
bus stapte. Hij werd direkt geg-
repen door tweepolitie- mannen
en aan derecherche overgedra-
gen. Deverdachte bleef gisteren
tijdens verhoren ontkennen iets
met deroofoverval van doen te
hebben gehad. Pas na anderhal-
ve dag gafhij vanmorgen toe.

Dinsdag was derecherche de
hele morgen bezig het heuve-
lachtig terrein te Macuarima af
tekammen opzoek naarR.G. die
op dat moment alverdacht werd
van deroofoverval.

Bouterse
Rol leger na
verkiezingen
niet uitgespeeld

DEN HAAG —De Surinaam-
se legerleider, Desi Bouterse,
ambieert geen presidentschap,
maarzou het liefstzittingwillen
nemen in de staatsraad, een or-
gaan datna deverkiezingen van
25 november de regering moet
controleren. Dit heeft Bouterse
verklaard in een gesprekmet de
Nederlandse omroep Veronica.
De staatsraad wordt "een zeer
belangrijk orgaan", aldus de le-
gerleider.

De Surinaamse bevolking
moet zich ervan bewust zijn dat
derol van hetlegerna deverkie-
zingen van25 november nietzal
zijnuitgespeeld. Integendeel.Er
is een nieuwe macht ontstaan
waarmeerekening moet worden
gehouden, voegde hij eraan toe.
Deze macht moet de"soevereini-
teit en dewaarachtige democra-
tiebeschermen". Wij vonden dat
de militairen een bijzondere
plaats innemen in de maat-
schappij net als ambtenaren en
vakbeweging, aldusBouterse.

Contra's gedood
in gevechten met
Sandinisten

MANAGUA—Hetministerie
van Defensie in Managua heeft
bekendgemaakt dat 18 contra's
werden gedood, drie gewond en
zes gevangen genomen in diver-
se delen van het land. Dat ge-
beurde in gevechten met desan-
dinisten. De gevechten vonden
plaats op 15en 16november.

1 O Curacao - Aruba (
v nouiH*p\
f am/terctam /tore)

f eenvoudigweg de beste 7



MENSEN

De Nederlandse emeritus hoog-
leraarJan Hendrik Oort is door
de Inamori Stichting in Japan
onderscheiden met een Kyoto-
prijs voor zijnverdiensten op het
gebied van de astronomie en de
astrofysica. Oort (87), die voor
zijn emiraat verboden was aan
de Universiteit van Leiden,
werkte aan deontwikkeling van
radio- astronomie en verrichtte
onderzoek naar de structuur en
dynamicavan de Melkweg en
naar de supernova. De prijs is 45
miljoen yen (ruim 625.000 gul-
den. De KYOTO-PRIJZEN wor-
denjaarlijks toegekend aan drie
mensen die zich onderscheiden
hebben op het gebiedvan de gea-
vanceerde technologie, funda-
menteel onderzoek enkunst. De
onderscheidingen zijn drie jaar
geledeningesteld doorKazuo In-
amori, president van het Kyo-
cera-concern.

*****Het medicijn voor Leukemie
(bloedkanker) lijkttezijn gevon-
den. In een proefschrift waarop
de arts en biochemicus A. Kroes
aan de Rotterdamse Universi-
teit promoveerde, stelde de arts
datblootstellingaan LACHGAS
de vorming van kankercellen in
hetbloedbijleukemie-patiënten
kan tegen gaan. In combinatie
met cytostatica (kankermedi-
cijn) is het effect, volgens het
proefschrift, nog groter. Kroes
heeft ontdekt dat lachgas, dat
soms voor verdoving wordt ge-
bruikt, devitamine 812uitscha-
kelt. Dit vitamine is belangrijk
voor het aanmaken van bloed.
Wie gedurende langere tijd, bij-
voorbeeld een dag, lachgas bin-

nenkrijgt, ontwiKkeit een ern-
stige vorm van bloedarmoede.
Dierproeven hebben uitgewezen
dat lachgas ook de groei van leu-
kemiekan tegenhouden. Uit la-
boratorium-proeven metmense-
lijke leukemiecellen iagebleken
dat ook deze gevoelig zijn voor
lachgas. Het zal, volgens Kroes
nog veel onderzoek vergen voor-
dat vaststaat of en hoe lachgas
bij behandeling van leukemie-
patienten eenrol kan spelen.

*****
De Japanner Masao Nangaku,
eigenaar van het Minami- mu-
seum in Tokyo heeftvoor hetre-
cordbedrag van 2,2 miljoen dol-
lar het schilderij «De Slag van
Tetuan» van de surrealist SAL-
VADOR DALI gekocht. Het
doek dateert uit 1962. Nangaku
heeft nu drie van de beroemdste
werkenvanDali. De andere twee
zijn «De Madonna van Port
Lligat» en «Portret van Abra-
ham Lincoln».

De Franse zanger, componist en
acteur CHARLES AZNAVOUR
is in Parijs door de Nationale
Bond van Testdichters en Com-
ponisten voor zijn gehele werk
onderscheiden met de 'oscar'van
het Franse chanson. De prijs zal
dein 1924inParijsuitArmeense
ouders geborenzanger op 25 no-
vember in restaurant Le Train
BlueinParijs wordenuitgereikt.
Aznavour, die zes weken in een
uitverkocht huis in de Franse
hoofdstad is opgetreden, zingt
tot april in Franse steden en in
Brussel.

TaniaAebi heefteen 2/4 jaardu-
rende SOLO-WERELDREIS
achter derug en heeft tegenover
journalistenverklaard dat zij
het nooit meer doet. In ieder ge-
val niet meer alleen. In totaal
heeft de21-jarigezeilster 27.000
mijl afgelegd. Nadat ze bloemen
en champagne in ontvangst had
genomen zei Tania datze de we-
reld erg mooi vindt. Zij had de
boot cadeau gekregen van haar
vader omdat hij de boot goedko-
per vond dan een school- Oplei-
ding. Tijdens haar avontuur
heeft de zeilster negen verhalen
geschreven over "wat zij van het
leven heeft geleerd tijdens haar
tocht".De verhalenzijn gepubli-
ceerd in het Cruising World Ma-
gazine.

Snoopy, de trouwe hond van
Charlie Brown krijgt binnen-
kort problemen aanzijnknie.Te-
kenaar Charles Schulz moet
namelijk zelf binnenkort een
KNIE-OPERATIE ondergaan
en vindt dat zijn geesteskind
waar hijzo nauw mee verbonden
is, in dieellende moet delen, on-
der het motto: gedeelde smart is
halve smart.

*****De murenvandeAya Sophia,het
hoogtepunt van de Byzantijnse
bouwkunst aan de Bosporus in
Istanbul, worden teruggebracht
in de oorspronkelijke
ZACHTROZE kleur. Nadat het
roze door de eeuwen heen was
verbleekt waren de muren eer-
der deze eeuw geel geschilderd,
aldus de huidige restaurateur,
AlparslanKoyunlu. Hetkerkge-
bouw, in 523 na Christus ge-
bouwd door keizer Justinianus,
werdmoskeeonder deTurkenna
de val van Constantinopel in
1453. Sindsdien wordt de be-

roemde koepel van ruim 55 me-
ter hoog geflankeerd door mina-
retten. Officieel is het gebouw,

sinds de vestiging van de repu-
bliekin Turkijein 1923,een mu-
seum.

Torn Poes en de Partenspeler door Marten Toonder

lözt — in heer Bommel had intussen een grote veranderingplaatsgegrepen. Persoonlijk hadhijnu gezien, datPartenspe-
lermeteen zwarestoelophemmikteen bovendien hadhij indeb „ Ty.^" dezaakwaarnemer eenmoorddadigvuuropgemerkt.Jij bent deschurk!"riep hy uit "Jij bent degene diehet opmyn levenheeft voorzien. Hetis jeom mijn testament te doen,net als ik vanavondtegen TornPoeszei. Ik heb jeontmaskerd,ellendige! Ah! Maar nu zul je de toorn van een Bommel lerenkennen!

Daw- wachtte deheer Partenspeler niet op. Hijbegreep dathy gefaald had en maakte zichnu ijlings uit devoeten.
Intussen had Torn Poes, met behulp van Joostcommissaris

bas naar binnengedragen. Metbehulp van water en vlugzout
kwam detaaie politie-beambte al gauwweerbij.Even staarde
hy metdoffeogenvoor zichuit, maar toen rees hij overeind en
greep TornPoes by een arm.

"Jij bent mijn arrestant", zei hij met dikke stem.
"Niet doen, het is een vergissing", riep heer Ollie, die naar

beneden kwam rennen. "Niet TornPoes is dedader, maar die
schurk Partenspeler. Ik verdacht hem al direkt, maar Torn
Poes wilde niet geloven, dateen arme wees zo slechtkan zijn.
Ach, hadik maar naar hem geluisterd, danwas mij veel leed
bespaard gebleven,als ubegrijpt wat ik bedoel".

"Huh?" zei decommissaris, zyn buil betastend. "Hm, heb jij
daarom die stoelnaar myn hoofd gegooid, Bommel?"

Zoon van Oostenrijkse keizer

Otto van Habsburg
wordt 75 jaar

MUNCHEN — De oudste
zoon van delaatstekeizer van
Oostenrijk en koning van
Hongarije, de CSU-
afgevaardigde in het Euro-
pees parlement Otto von
Habsburg, wordt vrijdag 20
november 75 jaar.De sinds
1954 in Pocking aan het
Starnbergermeer in Beieren
wonende politicus is sindsde
vroege dood van zijn vader
keizer Karel I in 1922 hoofd
van het Habsburgse huis. Na
een langdurige strijd zag hij
in 1961 definitief van titel en
troonaanspraken af, maar de
vurig gewenste terugkeer
naar zijn vaderland werd
hem nietgegund.

Sinds 1979 vertegenwoordigt
de hartstochtelijke Europeaan
diesinds 1973 voorzitter van de
Paneuropese Unie is en die een
aantaltalenvloeiend spreekt, de
Beierse zusterpartij van de
Westduitse CDU in het Euro-
pees parlement. Een jaareerder
hadhijmet steun van deCSU en
deregeringvan Beierennaast de
Oostenrijkse, deWestduitse na-
tionaliteit gekregen, wat een
voorwaarde voor zijn kandida-
tuurwas. Herkozenbij detweede
Europese verkiezingen van
1984, werd Von Habsburg
woordvoerdervoor buitenlandse
zakenvan defractievan deEuro-
pese Volkspartij (EVP). De doc-
tor in de staatkunde en sociale
wetenschappen werd in 1982 lid
van deCSU.

De voormalige kroonprins,

wiens politieke opvattingen af
en toe omstredenzijn, pleitte ten
tijde van Hitler vanuit bal-
lingschap in Parijs voor ingrij-
pen van het buitenland in de
"Anschluss" van Oostenrijk en
nam deel aan een reddingsactie
voor 3.000 joden. Als gevolg
daarvan werd een aanhou-
dingsbevel tegen hem uitge-
vaardigd.

Hijbaarde in hetbijzonderop-
zien in 1978 met zijn bespiege-
lingover een aan termijn gebon-
den "eenmansdictatuur" in het
geval van een nucleaire afper-
sing.

De sinds 1951 metprinses Re-
ginavon Sachsen-Meiningen ge-
trouwde Otto von Habsburg,
wiens 95-jarige moeder ex-
-keizerinZitanogleeft, heeft ze-
ven kinderen, van wie enkelen
hem in de Europese politiek zijn
gevolgd. Bij steiger-verlag in de
Bondsrepubliek is onder de titel
"einigen - nicht trennen" een
herdenkingsboek verschenen
waarin meer dan 100 persoon-
lijkheden, onderwieFranz Josef
Strauss, Alfons Goppel, Alfred
Dregger, Henry Kissinger en
Leo Tindemans, de man en zijn
werk eren.

Volgens Otto von Habsburg
heeft Franz JosefStrauss "ster-
ke religieuze bindingen" en was
Willy Brandt als Westduitse
bondskanselier een "kletsma-
joor". Naar aanleiding van
Habsburgs75ste verjaardagver-
zamelde het Oostenrijkse tijd-
schrift "Kritisches Christen-

turn" in zijn jongstenummer ci-
taten van zijn hand.

Terwijl Otto yon Habsburg de
Amerikaanse president Ronald
Reaganeen "overtuigd christen"
noemt en Strauss eert als een
man met "diepe religieuze en
morele binding", was Paus Jo-
hannes XXIII volgens hem een
"dikwijls wereldvreemde idea-
list" en Brandt een "geestelijk
onderbelichte kletsmajoor over
vrede".

Habsburg heeft de We-
reldraad van Kerken in Geneve
betiteld alseen "marxistischere-
clametrom", de vredesbetogers
in West-Europa als "blatende
schapen" en de anti-atoombrief
van de Amerikaanse Rooms-
katholieke bisschoppen als "uit-
nodiging aan deSovjetunie moe-
dig door te stoten". De priesters
diedccl uitmaken van deSandi-
nistische regering van Nicara-
gua hebben een "merkwaardig
christelijk minderwaardig-
heids- complex" en heeft de "zo-
genoemde theoloog" Leonardo
Boff O.F.M, "niet weten uit te
stijgenboven het marxisme."

De Europese kerken hebben
schuldgevoel door de tekortko-
mingen van hetkolonialisme en
verkeren daardoor in een "eige-
naardige boetestemming", aldus
Otto von Habsburg. Over soci-
aal-politieke vraagstukken
heeft Otto von Habsburg gezegd
dat een normaal mens geen ar-
beidsloos inkomen in overwe-
gingzou willennemen omdat hij
weet dat dit door een anderver-
diendmoet worden.

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

*****
TELECURAÇAO
DONDERDAG: 16.30 Thundercats;
17.00 Mr. T.; 17.30 Atf; 18.00Science
and Technology; 18.15Purba kv keshi;
18.30Contact Magazine; 18.40Informe
deportivokv HectorRosario; 19.00The
Big Story; 19.30 Mama's family; 20.00Notisiero Tele-8; 21.00RVD tainforme;
21.30 You again; 22.00 Wega di Num-
ber; 22.10Aktividat; 23.00Sluiting.

VRIJDAG: 16.30 Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA kv Leo Floridas; 18.00 Con-
tact Magazine; 18.15Ajedres na plaka
chikikv Omalio Merien; 18.30Man dre-
chi di Dios; 18.45 Informe deportivo kvHectorRosario; 19.00 Hubentut na
marcha; 19.30PR-programma; 20.00Notisiero Tele-8; 21.00 Miniserie:
«Sins»; 22.00 Wega di Number; 22.10
Show di Job; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten vande
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 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 dienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17.
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele dag gesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen:zusterKwida-
ma, tel.: 78089, pageboy027-360.
WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdagvan 07.00-18.00 uur;
dewacht heeftzusterReyes, tel.: 76498,pa-
geboy027-345.
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 paFamia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

*#* * *
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijdenvan maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

*****BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Curacao, Breedestraat, tel-
-623575.
Punda: delPueblo, Sha Caprileskade, tel.:
612444.

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

TENTOONSTELLING
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da):openingstijdendinsdagt/m vrijdagvan
09.00-12.00/14.30-17.30; zaterdag van
09.00-12.00 uur.
t/m 22novemberexpositieolieverf- schil-
derijen enwerken in gemengdetechniekvan
José MariaCapricorne.

CONCERT: 21.00-22.00 uur live concert
van jazz- zanger Big John Russell -
Landhuis Brievengat.

KINDERCIRCUS: 19.00uur show van Sirko
Pikina - Centro ProArte.
CULTUREEL CENTRUM CURAQAO:
20.30uur concertvan deVenezolaanse gi-
tarist Luis Quintero.

*****
VRIJDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 08.00-18.00 uur
«Europa» -vert. MAD.

( mm

HOERA, HOERA
Vandaag ben ik jarig en
dat>Jier ik

van 5 tot 7
in de TAP MAAR IN

k MARGIE s*

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

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

ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
Viola Bernardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
Maandag t/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10.00 uur.

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

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

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

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

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

Abonnementen 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 enVictor Hafkamp: Radio Ne-
derland Wereldomroep (tel.: 035-16151
toestel 319). ' |

UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf). \

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

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

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

REDEYE By Gordon Bess
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BELANGRIJK VOOR BESTRIJDING VERDOVENDE MIDDELEN
Drs Ensing bereikt opzienbarende resultaten:

Internationale doorbraak
indentificatie cocaïne

WILLEMSTAD — In hetLandslaboratorium op Curacao,
heeft drs Jaap Ensing zich de laatste jarenintensiefbezig ge-
houden met een onderzoek naar deidentificatievan cocaïne.
'Het onderzoek heeft inmiddels geleid tot een aantal nieuwe

bevindingen dievoor het hele gebied van de cocaïne en voor
experts in dehelewereld, nieuwe informatie geeft. Op het

gebied van de handel in cocaïne, biedt dit tevens nieuwe
lichtpunten", aldus professor drRikus deZeeuw van deRijk-
suniversiteit Groningen dienaar Curacao kwam om deresul-
taten van ditonderzoek te bespreken. De resultaten zullenzo
8Poedig mogelijk gepubliceerd worden, zodateen internatio-
naal onderzoek op gang gebracht kan worden om defeiten «te
5°ntroleren. *

Het Landslaboratorium heeft
a' geruime tijd een zekere vorm
an samenwerking met deRijk-

inGroningen. Voor
7s Ensing was het bijvoorbeeld
j1°°dzakelijk om, gezien zijn iso-
j^ienthier, terug tevallenop de
*ujksuniversiteit Groningen. In
"^"oningenzijn een aantal zaken
,°°r hem uitgezocht terwijl aan
'e andere kant afstudeerdersaar Curasao kwamen om hem

problemen en bepaalde vra-
s^n te helpen, zo legtprof. dr. De
**euw desgevraagd uit.
g Inhet normale werk van Jaap
.using in het laboratorium,
*amen zoveel interessante

vra&en naar voren ten aanzienan net product cocaïne en ten
dan^ienvan het illegaleverkeer,
at hij zich daar in ging verdie-

peil- Hetkunnen herkennenvan

monsters bijvoorbeeld, waar ter
wereld ze ook opduiken, zodat
men kan vaststellen wat de lij-
nen zijn waardoorzon middel de
markt bereikt en ofer een over-
eenkomst bestaat tussen een
monster datbijvoorbeeldinZwe-
den wordt aangetroffen of in
NewYork.

DRS JAAPENSING
...doorbraak...

WILLEMSTAD - Onlangs
hebben Enrique Ricardo Saban
enPedro van derDijs (r) respec-
tievelijk algemeen directeur en
directeurvan deCaribbeanFruit
Products Corporation een bezoek
afgelegd bij de minister-
president irDon F. Martina. Het
doel wasompremier Martina uit
tenodigen op3onovemberdeoffi-
ciëleopening te verrichtenvan de
fabriek. Dezefabriek, waarinon-
geveer drie miljoen gulden is
geïnvesteerd,zal vruchtensappen
van het merk Frica gaanpro-
duceren.

BLADEREN
In de nieuwe methode die En-

sing ontwikkeld heeft, wordt
vooral gekekennaar detotalesa-
menstellingvan het natuurlijke
product. Cocaïne wordt gewon-
nen uitdebladerenvan eenboom
die in Zuid Amerika rijkelijk
voor handen is en in debladeren
wordt niet alleen cocaïne ge-
vormd maar ookeenreeks ande-
re producten. Daarvan blijft een
deel in het uiteindelijke

cocaïneproduct achteren aan de
hand daarvankun jeeen derge-
lijk monster herkennen. Elk
monster bevat natuurlijk
cocaïne, maar de bijproducten
geven een zogenaamde 'vinge-
rafdruk' die karakteristiek is
voor het monster. Een hoeveel-
heidcocaïne dieafkomstig isvan
een bepaaldeboomofeenbepaal-
deplantage inZuidAmerika, be-
houdt die vingerafdruk. Dus
komt een monster uit Peru, zal
dat een andere vingerafdruk
hebben dan een monster uit Co-
lombia. Zelfs van tweeplantages
naast elkaar, kan men andere
vingerafdrukken verwachten,
hetgeen veroorzaakt wordt door
degrondsoort en door dehoeveel-
heid zon of neerslag die een be-
paald gedeelte van de plantage
krijgt.

PRESTATIE
Het zijn bovendien stoffen die

heel sterkgelijkendzijn, dusnor-
maalzullenze er in dehandel al-
tijd inzitten. Indien iemand een
partij cocaïneopdemarktzouko-
pen en de helft wordt doorver-
kocht aan een ander, kan dat
door middel van deze methode
worden achterhaald.

"Dat isvoor debestrijdingvan
het gebruik van verslavende
middelenvan wezenlijk belang",
aldus profdrDe Zeeuw diehoog-
leraar in detoxicologie is aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Zeker gezien het feit dat Ensing
dat naast zijn gewone werk en
met de beperkingen van een
enigszins geisoleerd laboratori-
um, heeft bereikt, noemt De
Zeeuw "een prestatie van de
eerste orde".

INTERNATIONAAL
Het onderzoek heeft in de

laatste 14dagen een stadiumbe-
reikt waarbij mener voor 99pro-
cent uit is gekomen. Nu moeten
de resultaten naar buiten wor-
dengebracht en moeten meerde-
re onderzoekers zich daarover
gaanbuigen. Dan ontstaater een
internationaal raamwerk van
vergelijkingen. Dat de resulta-
ten daarvan niet teleurstellend
zullen zijn, lijkt voor De Zeeuw
vrij zeker. Jaap Ensingzelfblijft
nog wat voorzichtiger: "We heb-
ben jaren gewerkt om deze me-
thode een beetje lopend te krij-
gen. Als ditbij een groter onder-
zoekbevestigd zou worden is dat
natuurlijkprachtig, dankunnen
we gaan uitbreiden. Maar we
zijnnu eigenlijk nogvoorzichtig
bezig om de bewijskracht hier-
van, dietheoretisch aanwezig is,
practisch uit te voeren. Omdat
het een wetenschappelijk onder-
zoek is, moet het eerst we-
tenschappelijk getoetst worden.
Als je die toets derkritiek hebtdoorstaan, is het door de we-
tenschappelijke gemeenschap
geaccepteerd en dan ben je ge-
rugsteund."JaapEnsing over het onderzoek:

Iedere cocaïneplant
heeft andere misvormingen
j WILLEMSTAD —DrsaapEnsing kwam in zijn da-gelijkse bezighedenregelma-
l*g in contact met het onder-teken van cocaïne. "Je ziet

een aantal beelden ont-
daan binnen jeanalyse pa-nnen. Dan wil je uitzoeken*at datprecies is."Hij dookin
j*e literatuur en ging zich er
teeds meer in verdiepen.

We zitten hier heel erg
gunstigwat monsters betreft,
Vlak boven Colombia. Die
c°caïne is meestal niet ver-
sneden en enigszins ruw
daardoor je een aantala|caloïden vindt, stoffen net
aiscocaïnewantdat isook een
jjlcaloïde.Die zogenaamdeDIJ- alcaloïden komen voor in
c°ncentratiesvanminder dan
~ Procent, soms eentiendeP/ocent, dus nauwelijks
«chtbaar. Dat is op zich niet?° schokkend:een aantalkun& beschouwen als een ontle-
-IRg- product van cocaïne,

°?aar een aantal hebben eenpgen bestaan. Dat zijn stof-
jellvancocaïne afgeleiden die
jjj?etjebeschouwen alskleine
"Usvormingen van de plant

dus door deplantzelfaan-gemaaktworden.Als iedere plant hetzelfde
*°u maken, zou dat niet inte-
essant zijn, maar iederePlant, ieder type, ieder kli-

maat, iedere grond en iederejtoogte,maakt een andere sa-
menstelling. Dus als je een
methode kunt ontwikkelen
°m diestofjeser uitte lichten,«vn jekijken wat het is.Door de lage concentratie

van die brj-aicaioïden, is dat
heel erg moeilijk, dus we
moesteneenmethode ontwik-
kelen om ze er uit te lichten.
Daardoor hou je ze los over
naast de cocaïne, want dat
was een storende factor. Je
moet het vergelijken met een
grote bus suiker, waar jeeen
aantalkorreltjes zout in moet
vinden. Het is ons gelukt en
de isolatiewas hiermeemoge-
lijk. Wekonden zeggen dat de
verbindingen een zelfstandig
bestaan haddenen datze inte-
ressant waren.

Toen moesten ze
geïdentificeerdworden, maar
voor die methode had ik
zichtbaarmateriaal nodig. Ik
werkte echter met bijna on-
zichtbaar materiaal, zo wei-
nig had ik er van. Uit een
klein beetje cocaïne haal je
namelijk onzichtbare hoe-
veelheden bij- alcaloïden. Ik
heb toen technische bijstand
gekregen van De Zeeuw en
een chemicus uit Nederland
en gedrieën zijn we eruit ge-
komen. We hebbeneen aantal
structuren ontdekt en daar
zijn tweetotaal nieuwebij die
wehebbenkunnen identifice-
ren. Dat geeft een enorme
voorsprong op andere labora-
toria.

Om de methode te testen,
hebben we 100 monsters on-
derzocht dievolgensons geen
onderlinge gelijkenis had-
den. De resultaten daarvan
zijn zeer gunstig. Met deze
methode kunnenwenu dejus-
titie ondersteunen omdat we
alshetware eenvingerafdruk
van decocaïne hebben."

BEELD
In het Landslaboratorium zal

het onderzoek ook voortgezet
worden: "We trachten een beeld
tekrijgen van wathiergaande is.
Nu gaan we van iedere binnen-
gekomen partij cocaïne, tien mi-
ligram afhalenwatweverder on-
derzoeken op de vingerafdruk.
Dat heeft geen consequenties
voor politie, douane of de ver-
dachte op dat moment, maar is
alleen maar om een zo breedmogelijkbeeld tekrijgen van hoehet in elkaar zit, wat de gelijke-
nissen zijn. Ofdaareen logica in-

zit, of dat hettoevaltrefferszijn."
De komende dagen, zullen de

gesprekkentussen drsEnsingen
dr De Zeeuw moeten bepalen of
Ensing opderesultaten gaat pro-
moveren. "Ik ben van mening
dat het werk van hoog we-
tenschappelijk kaliber is en dat
de proeve van bekwaamheid in
wezen is geleverd", aldus De
Zeeuw daarover.

Veelgoedkoper en degelijke kwaliteit
Volkswoningen worden gebouwd
met Venezolaanse materialen
WILLEMSTAD — Devolkswoningen die op Cura-

caoen Bonaire gebouwd wor-
den, in hetkader van de hulp
van Venezuela aan de Neder-landse Antillen, zullen met
Venezolaanse materialen ge-
construeerd worden. Ook indetoekomst verwacht deAn-
tilliaanse regering van Vene-
zolaans materiaal gebruik te
zullen gaan maken.Dit isvan
eenzelfde kwaliteit als het
materiaal dat nu gebruikt
wordten veel goedkoper.

Dat bleek gistermiddag tij-
dens een persconferentie op Ha-
to, vlak voor het vertrek van deVenezolaanse minister drCesarQuintana naar Bonaire.

De Antilliaanse ministerstoonden zich gistermiddag zeer
tevreden dat zo snel na het be-zoek van de Venezolaanse presi-
dent Lusinchi, al invulling
wordt gegeven aan een onder-
werp dat tijdens zijn bezoek tersprake is gekomen. De Antilli-
aanse regering had Lusinchi
geïnformeerd over de enorme
woningnood op de diverse eilan-
den en de hoge kosten die gep-
aard gaan met de bouw van
volkswoningen.

AanCuracaowordennu 40tot
50 woningengeschonken, enBo-
naire zal er een stuk of dertig
krijgen, afhankelijk van dekos-
ten. De details moeten nog ver-
der besproken worden door Ven-
ezolaanse technici, in samen-
werking met deFundashon Kas
Popular die op Curagao belast is
met de bouw van volkswo-
ningen.

Het is wel zeker dat dewonin-
gen gebouw zullen worden met
Venezolaans bouwmateriaal en
waarschijnlijk volgens een Ven-
ezolaans ontwerp, aangepast
aan de lokaleeisen. Ook inVene-
zuela worden jaarlijks veel
volkswoningen opgetrokken en
dat gebeurt volgens een model
datgoedblijkt tefunctionerenen
snelkan wordengebouwd,zo leg-
dedeVenezolaanse minister uit.
Nog dit jaarzal begonnen wor-
denmet debouw.

Waar de volkswoningen pre-
cieszullenkomen, is nognietbe-
kend, wel zijn de mogelijke be-
stemmingen besproken en heeft
Quintana op Muizenberg rond
gekeken om een indruk te krij-
genvan de lokale aanpakbij het
bouwen van volkswoningen.

Uitverklaringenvan minister
Marco deCastro van Handel, In-
dustrie en Werkgelegenheid,
bleek, dat deAntilliaanse rege-
ring overweegtom ookin de toe-
komst meer materiaal uit Vene-
zuela teimporterenvoor debouw
van volkswoningen. Datkost de
regering handen vol geld en ma-

terialen uit Venezuela zijn veel
goedkoper dan bijvoorbeeld uit
Europa. De kwaliteit zouboven-
dien even goedzijn.

In de toekomst zal Venezuela
waarschijnlijk ook hulp bieden
bij het opstellen van een alge-
meen plan voor de ruimtelijke
ordening op het eiland. Quinta-
na legde uit, dat Venezuela daar
veel ervaringheeft, bijvoorbeeld
doordeontwikkelingen ophetei-
land Margarita. Daar is het toe-

risme heel snel in ontwikkeling
gekomen, zodat een plan moest
worden opgesteld voor de plaat-
singvan de hotels en de overige
infrastructuur. Dit zijn echter
plannen voor de toekomst die
volgende week tersprake zullen
komen alseenkleineAntilliaan-
se delegatie, onder leiding van
minister De Castro, naar Vene-
zuela zal afreizen om de diverse
punten van samenwerking in te
vullen.

Caribbean Fruit
Products Corporation
opent haar deuren

WILLEMSTAD — Maandag
30 november wordt op het indus-
trie-terreinBrievengathetnieu-
webedrijf"CaribbeanFruit Pro-
ducts Corporation" officieel geo-
pend. De openingwordtverricht
door premier Don Martina, in
bijzijn van de president van hét
Venezolaanse moederbedrijfNe-
mesio Torres Masis en de gene-
ral- managerVictorianoGarcia.

Het nieuwe bedrijfbiedtwerk
aan 25 personen onder wie ver-
schillende technici. Het doelvan
deze fabriek is het exporteren
van de bekende juice "Frica"
naar verschillende bestemmin-
genin hetCaribisch gebied.

Dagelijks produceert de Ca-
ribbeanFruit Products Corpora-
tion50.000kisten met24flessen
van 8 oz en 32 oz. Het bedrijfop
Curacao staat onder leiding van
Pedro van der Dijs en Enrique
Ricardo Saban, dieal enige jaren
ervaringheeft in het yak.

De directiehoopt door de ope-
ning van hetbedrijfeen steentje
bij te dragen aan de economie
van het eiland.
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I Beaujolais Primeur Party <J
AH Georganiseerd door M
yff Restaurant Zeelandia a
f;/ in samenwerkingmet B
iijj Licores Maduro Inc. en deK.L.M. W1

'«L UnieklDeßeaujolois Primeur 1987 uuordtop21 novem- JskS&p ber rechtstreeks ingevlogenuitFrankrijk enontkurkt tij- *Llf\-*f?»X. denseen gezellige party inLandhuis Zeelandia. r^vöT
pi' & Kom deze frisse jonge mijn jgH.\w f; \ _ proeven en geniet van een ]f\\
w' "ÜlllL-l heerlijkkaasbuffet. i|,
» "rolsifiin*^ Zaterdag 21 november, 21.00 ||
E J^g^^g|j^^^ Landhuis Zeelandia. *6|

-\ A vAe\eW^ MMurn\n\uW I*2Bo gr- e\. 5,75 \

-A 5 Banana fÜ.5° \~" Mmt^Jjryfë^ """"
\*-r rt\ati.P a aVÓ\O PI A75 \ Nostahabl: aj^

\ 7«Uhmber' P mitaf V^° ij-**—~L—- Djalunate Djabièmè di8.30 pa 1.001di3.00pa6.30
\ VCÖn^" n*bn,Pa *7-——^TT-7 DiaWèrnètinrK*hidlkompratekii9.oo

*—\ pron^f*"^__J---^7- ■ Djasabranostahabrfhenterdlasin sera mèrdla tekv 6.30

Kleding en Speel-
goed voor Babies en
Kinderen tot 8 jaar.

Open dinsdagt/m za-
terdag 9 -12 uur
Woensdagmiddag3 - 6
uur.

(OTTON
ftIWN

Blauwduifweg 16, tel.: 75152 - Damacor

WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van de 23e
trekkingvan deLandslote-
rij zijn heden gevallen op
devolgende nummers:
Eerste prijs (’.100.000,-):
nr. 29049;
tweedeprijs (’.35.000,-): nr.
15127en
de derde prijs op nr. 27967
(’.15.000,-).



Clinics van
Houston Astros'
Dicky Thon

ORANJESTAD — De be-
kende Major League base-
ballspeler van Houston
Astros, Dicky Thon, wordt
zondag op Aruba verwacht.
Hij zal gedurende3 dagen cli-
nics geven aan delokalebase-
ballers.

Dicky Thonkomt hiernaar toe
dank zij een samenwerking tus-
sen de regering, kantoren in de
VerenigdeStaten die Arubaanse
belangen behartigen en Idefres
directeur Jerry Gomes. Alle ba-
seballspelers vanAruba—onge-
acht hun leeftijd —kunnen aan
de clinics meedoen. Momenteelwordt een clinics-programma in
elkaar gezet dat binnenkort zal
worden bekendgemaakt.

Zakenvaria
IN DE NOVEMBER- uitgave
noemt het gerenommeerde
maandblad «Vogue» de French
Room en de Rib Room van het
Golden Tulip Aruba Caribbean
Hotel twee van de beste restau-
rants in het Caribisch gebied.
Voor het komende hoogseizoen
zijn er op culinair gebied wede-
rom veel activiteiten in deres-
taurants van het hotel te ver-
wachten. Zo zijner plannen voor
een kreeftenweek, een ex-
clusievebrunch op zondagin het
Café Barbizonen groteaandacht
voor deItaliaansekeuken.

OM MEER BEKENDHEID te
geven aan de mogelijkheden die
de Arubaanse vrije zone aan in-
vesteringen biedt, heeft devere-
niging van Handel en Industrie
(ATTIA) een gids uitgegeven
waarin alle gegevens staan die
voor investeerders van belang
zijn. In de gids staat informatie
over Aruba. Een groot aantal
voordelen wordt aangegeven,
diedoorslaggevend zijnom in de
vrije zonevan Aruba aan deslag
te gaan. In verschillende hoofd-
stukken komt Aruba aan bod,
waarbij ook alle aandacht wordt
gegeven aan deplaats dieAruba
in de wereld inneemt.

In de gids wordt tevens aan-
dacht besteed aan de mogelijk-
heid van bankzaken te doen op
Aruba. Daarnaast komen vak-
bonden, opleidings- niveau van
de werknemers e.d. aan bod.
Tenslotte worden de nodige ad-
viezen en inlichtingen gegeven
over het oprichten van een be-
drijf op Aruba. Het geheel is in
kleuren gedruktenvoorzienvan
een aantal statistiekenen foto's.
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GEVRAAGD
EEN MAGAZIJN MEESTER

Vereisten:— Leeftijd 35 t/m 40 jaar— Moet zelfstandig kunnen werken— Inventaris opnemen, bijhouden en
waardevaststellen.

Sollicitatie brieven te richten onder nr. 670 aan
Bureau van ditblad, Nassaustraat 110,Oranjes-
tad, Aruba.

MDOE MEE!! Spaar met Spar.
NOG 4 WEKEN.

/L Voor elke SPAR verpakking krijgt
\\J\y f. U een ticket in het Exchange Center

\~-7* in het Dakota Shopping Paradise. 25 PRIJZEN^ TE BESTEDEN IN UW
//ML**) m ' 10°' FAVORIETE SUPERMARKT
' //mLjj 18DECEMBER - COCKTAIL MUSICAL

1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■,--....

Javorito
Hendrikstraat 28, tel.: 33351

Sensacional Campagna
WJPEK BSa8SS8!88üsl , 4.1 ifFril I
MXtIAU /iSSff-T^Hf" SPECIALS
Lomitosoogr 9.95 / t^oaooc^ (S|_A
KippepotenSlbs 4.99/ I^soo^ 29°
Thiahsslbs sm! *"»»»*«»**«*p»'><>j«n.bono nii« \Stoofvleessoogr 3.85iiliyno Jiua ....W.»W» Sorteota turn»lugardl»3odecember ~Fab Manzana Verde . 2.891 p»«ord.«,rdin»can..9oenv^ vers Varkensvlees

V Tur dtoblerna tin shopplna-nlght tekv 9ordi anochl I C/Ml/■ OQCKoffie StO.DOmJngO 4.49 V Dlajabranoatatiabrihenterdla I DUU gr 2.95

Melk3pakvoor 1.00 \ a <»enaKtzondervetsoogr.3.Bs
V supcrmercadoFavorito: 1 Kogelbiefsteaksoogr...s.3s— \\ Bo lugar favorito 4f " 0

vn uw j_ji .■ i m^..m,mvmi tur bo comestibles.^^ 'WU HEBBEN ALLES VOOR y^^M
HETMAKENVANTA^T. MUSAfMUNe
OOK HEBBEN WIJ HAMEN Mae ■~.
KALKOEN ONTVANGEN. A v!3?" Achterham p/100 gr 1.85

I AJÏ. tIUUU.- Hardsalami p/100 gr 1.49
na premiO Cervelaatp/100gr 1.65

Boterhamworstp/100 gr.0.97

■

SHOPPING NIGHT - elke vrijdag tot 9.00 uur 's avonds
Zaterdagzijnwe de geheledagopen van8.00a.m. -8.00 p.m.
Ruime parkeerplaats achter onze zaak.

Wij bezorgen Uw levensmiddelen voor Uw huisdeur.
i

SUPERMERCADO FAVORITO
■ i ,

I^^M SPECIAL I

A ETERNIT ASBEST WIT 6.5mm 6' A’ 1. 20.50 Sm ETERNIT ASBEST WIT 6.5mm BA ’ 1. 27.50 ESM ETERNIT ASBEST ROOD 5.5mm 6' A’ 1. 16.75 IIETERNIT ASBEST ROOD 5.5mm 8' A’ 1. 22.50
PLYWOOD ËDAÏBRAZiL Beide icaritënP| 4mm -1/8" A’ 1. 17.50 WWE 9mm -3/8" A’ 1. 33.50 ¥W 1 2mm -1/2" A’ 1. 42.50 1U 18mm -3/4" A’1. 60.00 A

A Gemakkelijk om te zagen, overtuigt U zelf. Supe-
m rieure kwaliteit. £
S BËtÖNPLËK3/^ I■ ■ Gegalvaniseerde zinkplaten A’1. 2.25 p/ft. II

Aluminium platen A/l. 3.75 p/ft.

/ Tomatenstraat, Tel.: 23555 SS

....................................----1

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

(^nFuTfrz) Gezellig uitgaan, wij zijn
geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur.

]T "" (*T Gezellige sfeer, goede service.

eV^^ De beste Pizza haalt of eet U bij i
GeOpendvanll.oo,.m.lgoa.m, j

_, _ .rf^V GOLDENTULIP IFloating Restaurant /fy|k arubaCaribbean
vSVy RESORT& CASINO■ fo/\/l V^Lr FANDANGO NIGHTCLUB \

'^ W f 1, THELADIES OF THE 80's |
(onder nieuwe directie) a las vegas revue with 4 ■Open 11.00 - midder- leggy female dancers, THE \
nacht LATIN COWBOYS & the ex-
Niet alleen citing juggler JOHN-JOHNmei diieen d .. curlain time 10 30p mexotische gerechten except Mondaysmaar OOk clubopen from8:00 p.m. till2flo a.m. 'WIC cnai>ialilaitan Cover charge show-time $5 min. 2 drinksWl» speiflSllieiien frorreservations please call 33555

*_J — ,
De tijdbreekt weer aan, dat WIJ verzorgen ook Uw
U gezellig met personeel of catering.- Tel. 22977gezin wilt gaan dineren. .n97m, \Doe het dan in degezellige \*\ rA SIsfeer met uitstekende ser- V^r >^ 'vice in «Ss€f^=»

Boulevard Drive ~nTheatre
w vv TODAY1 II atB:3op.m.

TODAY at
8:15 & 9:30 p.m.

fi I* »2g*s!«» OVER THE TOP ;
■-.a'soniyl?. _< m fl PPi*v#-

SÏCAL 14vrs. ACTION 14yrs. !

\ J^£^^Mfi EIND van het jaarcampagne \
\ va- *JÉ ufööooni en Anti,,eanMercant^^ !

LN Pi r\ IP' "If! Niet alleen speciale aanbiedingen maar ook lage prijzen.

I ÉHnl I WhiteVVestin9house .__I Ijskast vanaf I w .__ I $s%A TBChllicS 2» ’ fi9«; nn Voorts bij aankoop van iedere ’.25.- gÉMÉIIH-'l J
| f"***^ jj.o^3.uu ontvangt U een coupon en heeft Hi-Fi ii j kans °P ®én van onderstaande prijzen. ï 20% Cash '« \o» BKs^«J z\£r) 1- Technics stereo set system 44 A lO% Credïet l
B feëL mW ~S^2 2.t^l GoldStar TV 19" +Video Recordei «
Kt j>^^sS^»is)iii^Mi I L^^Ht* \ \ ■ ■ I dV1 r=Sïi tV 3" <22& Airco 13.500 BTU ffl JÏÏjÏÏkE. I
Zf Bi dQ-f^wA-W 4. Dryer NH-593E jP33^- TVl2"b/w ï

I _^ 5. [ij GoldStar Radio/Cass. TSR-951 Bui fl "'^u'o ff
* i Stoof vanaf ~~^llÈ*Èèdw f 17^ nn *l , *-,- *w* 6.Patioset 55? W ’ - 1 /O.UÜ 5
B __. ’.375.00 _

M w .-^S32L 13" Color lM Murray Fiets jj -^ I_T ;"3 CMX-4200 *! 8. 8.8.Q. grill i^HÉÉr X »«% *wt 581. . . OD * . -JC^^^gf ’.550.00 ?
ï ■-<#Wl*» iiiftii 9. Belt & Disc Sander 19" Color 'M 10. Skil Circular Saw CMR-9080 Video Recorder J5 Chest Freezer , GHV-51 FM ï
5? 10.5cft. Trekking:Maandag2B dec. 1987 ’.695.00 x „'"5 : FC-105JEW in Unlcon Showroom om 11.00uur v.m. ’.795.00
8 \ - ... _

ft „„^,«__^ mmm

’.995.00 Wij bieden
8 Laundromat _ _ „ Financieringsmogelijkheden
J LA-661JXW <?.ul.et" Copper Coil J&\ r inacrtn Efficient- Rotary |i^—l I !
Ï \ ’- IUSKMJU Quality Compressor | Wij accepteren. -creditkaïrten ! Sa V^^ i ü===BL ï



ARUBA
AGENDA

AMIGOE: 08.00-12.00/
HOO-17.30 uur;zaterdag gesloten.
Te| efoon: 24333.

Ij*' spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.a9eboy: 027-849.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

pOLITIE: 100.

AL*P.MCENTRALE:IIS.
verschijnen op dinsdag en

/Wag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
J2.00/14.00-17.00 uurworden opgegeven;
**alve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die?P niaandag en donderdag voor 10.00 uur
J'inen zijn, kunnen de dag daarop (dus
ain sdag envrijdag) verschijnen.

gjOSCOPEN
WEVARD THEATER'3- 20.15+21.30 uur La Bamba (14 jr.).
"RIVE-IN: 20.30 uurOverthe top (14 jr.).

jtoTICA'S(nachtdienst)
pBbao brug: del Pueblo, tel: 22154.
"riba brug: San Lucas, tel.: 45119.

{^ONTREGELING DOKTORENr^njestad, Madiki, Tanki Flip, Noord,Tanki
genden, Paradera en Sta. Cruz: dokterG.pan Trigt, Ecuadorstraat2, tel.: 21835.
°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:

?*terK. Vieira, via Centro Medico San Ni-as,tel: 48833.
dokterCroes, tel.: 27591 /24300hospitaal).

)J"T GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
tel.: 23425;Santa Cruz enParadera:

'^28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:y°2o/483ui; San Nicolas: te1.:45906;Da-jota:tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

oor brandgevallen, ongelukken of
,'"* of ander ongeluk gelieve

op te bellen,tel.: 115)

m'ERSEN|7QHT INFORMATION CENTER: dage-
7SÖfopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00

ln'ormatiesvia verkeerstoren.

24(k? SERVICE CENTER (Oranjestad):
ten v Uurper da# geoPen<l (alleen geslo-
-7* zondag 20.00uur tot maandagmor-SBn 07.00 uur).

TAaÏ!ER horacio ODUBER HOSPI-
/ iT7tel-: 24300): bezoekuren 15.00-15.4518-30-l9.30 uur.

?46N'NGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
Wnpn 722817): informatiecentrumPa~" sda9 geopend van 08.30-12.00 uur -waenbaaistraatB(boven).
(PFm ECTO EDUCACION PA ADULTO
AVosch l9'oo"2o'30 uur cursus "En9els" "

SPORT
lson"S (Malta Amstel jeugddubbel):
p^ u"r start toernooi - Marlboro Tennis-

-19»?* RAC|MG ASSOCIATION (ARA):
ra nt

UUr ver9adering ■ Antonio's Restau-

-BrteEtTI.EK (AAB): 17.00uur start 2eCoop-
oudor' op voor kinderen; 17.45 uur voor"aeren-Wilhelminastadion.

TELEARUBA
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;

'8-30 CNN international news; 19.30
20.00 Telenoticias; 20.30 Mi-

"'serie: «Woman of Substance»; 21.30
"e Brekers: «Deinbraak»; 22.00Telen-ovela: «VenganzadeMujer;22.45Larry
2'lg show; 23.10Showbiz today(CNN);

Sluiting.

VRIJDAG: 18.00Shera Princess of Po-
"?r; 18.30 CNN international news;
'9-30 Cocktail musical; 20.00 Telenoti-
C|as; 20.30 Movie ofthe week: «Chiller»
""rime/ thriller); 22.00 Telenovela:""Venganza de Mujer»; 22.45 Health
*eek (CNN); 23.15 Showbiz today
K-NN); 23.30Sluiting.

Geenparlementaire enquête

Staten stellen SETAR
onderzoekscommissie in
ORANJESTAD — Voorlo-

pig komt er nog geen parle-
mentaire enquête door de
Staten over dekwestie Setar
en deaankoopvan hetnieuwe
grondstation. Op voorstel
van deADN besloten de Sta-
ten gistermorgen in de ver-
gadering van de Centrale
Commissie om niet direct tot
een parlementaire enquête
over te gaan, maar een com-
missie uit deStaten te benoe-
men, die voor 2 december
aanstaande een rapport aan
de Staten zal moeten uit-
brengen.

Daarna zal opnieuw bekeken
worden ofer een parlementaire

enquête nodig is. In deze com-
missie hebben twee ledenvan de
MEP, twee van de AVP en een
van ieder derkleine partijen zit-
ting. Over het algemeen was de
Centrale Commissie het wel
eens dat voorkomen moet wor-
den—in hetbelangvan de goede
naam van Aruba — dat de in-
druk geschapen wordt dat deza-
ken nietopeen normale wijzebe-
handeld kunnen worden. Het
tussenvoorstel van de ADN om
eerst een commissie de zaak te
laten bezien, werd dan ook una-
niem aangenomen.

In kringen van de MEP werd
wel betreurd, datgeen aandacht
werdbesteedaan deachtpunten,
die de MEP liet horen over deze
zaak. In ieder geval zal nu de
commissie, dieop onderzoek uit-
gaat, wel aandachtaan deze be-
zwarenpunten worden besteed.
De MEPvroegom eenparlemen-
taire enquête naar aanleiding

van de vele berichten en ge-
ruchten en ook omdat de partij
over bewijzen zou beschikken,
dat nietcorrect gehandeld is.

Dronkenmanschap
PHILIPSBURG— Een vrouw

belde 's morgens om halfelfhet
politiebureau met de medede-
ling, dat de man met wie ze sa-
menleeft, stomdronken was en
thuis alles kort en klein sloeg.
Een politie- patrouille gingnaar
het huis en trof deravage aan,
waarna een hartig woordje met
de man werd gesproken.

's Middags om vier uur werd
door agenten van de Vreemde-
lingen diensteen man op het po-
litiebureauafgeleverd, diein be-
schonkentoestand passagiers in
een autobus lastig viel. Bij on-
derzoek bleek het de 28-jarige
E.R. uit de Dominicaanse repu-
bliektezijn,dieillegaalop hetei-
land verblijft. Hij werd ingeslo-
ten en hijzal naarzijn land wor-
denteruggestuurd.

SANTA CRUZ — De zaal-
voetbal- competitie werd op
de Estrella-baan met 3 wed-
strijdenvoortgezet

In de eerste wedstrijd won
Charlie's Bar Boozers met 7-2
van Barak Boys. Edmundo Se-
meleer scoorde 3 van de 7 doel-
punten van Charlies Boozers.
SnackRanch scoordenaar harte-
lusttegen deGoldenBoysen won
met 14-3.HierwarenRoberto Fi-
garoa en Raymond Tromp de
topscorers voor Snack Ranch
met 3 doelpunten elk. De laatste
ontmoetingvan de avondbracht
een 8-6 overwinning voor La Fa-
ma Island Finance op Conar.
Van de 8 La Fama-doelpunten
nam Adri Martiliaer 4 voor zijn
rekening.

'Preparation

Matrimonial
Aruba'

ORANJESTAD—De orga-
nisatie Preparacion Matri-
monial Aruba, die paren op
hunhuwelijk voorbereidt,be-
staatmorgen tien jaar.

Op de oprichtingsdag, 20 no-
vember 1977 in CentroEducati-
vo Cristian kwamen 25 paren
bijeen. Dit aantal groeide in de
loop der jaren tot 1918 paren.
Naast het voorbereiden op het
huwelijk organiseert Preparaci-
on Matrimonial Aruba sedert 1
januari dit jaar ook echtelijke
ontmoetingen,waarbijgehuwde
parenvoor een weekeinde inhet
Blue Army Center, in San Nico-
lasbijeenkomen om zich te ver-
diepen in hunonderlingerelatie.
Totnu toe namen 30 paren deel
aan deze ontmoetingen. Voor
meer informatie over dezeont-
moetingen kan men terecht bij
de echtparen Van der Linden
(te.:26019) ofThode (tel.:22011).

FrankCruesdirecteur

Arubaheeft nu Bureau
industrieel eigendom
»»ie^A,NJESTAD - Als
ook w. and heeft Aruba nu
trtei £? ei£en Bureau Indus-sta'fE.»gendom(BIE), datbe-
en»ï mteen afdeling Merkeneeöafdeling Octrooien.

"uw 61"011 konden genodigden
gev|7S-maken met het BIE> dat
ift o "ls aan de Zuidstraat 7
Bt a ranJestad en onder leidingnan ex'gedeputeerde
>Hen oes' Croes vertelde sa-

minister van Justitie,
het fi

v Vos> heteenen anderoverlunctwneren van hetBIE.
liet Dureau biedtprotectie aan
<}el

c alleen fabrieks- of han-
<Ue '!?erken. maar ook aan
«ekp Verlenendebedrijven,ver-
ftan r. lnSs- maatschappijen, fï-

Clerings- maatschappijen,

puDiiciieiis- en communicatie-
maatschappijen. Formulieren,
die gebruikt worden bij het in-
dienen van verzoeken voor regi-
stratie zyn bij het BIE zelf ver-
krijgbaar. Tegen afwijzing van
verzoeken door het BIE kan be-
roep wordenaangetekend bij het
gerecht in eerste aanleg. Mocht
de uitspraak van de rechter in
hetvoordeelvan deappelantval-
len, danzal bij hetBIE denorma-
leprocedure worden gevolgd om
totregistratie tekomen.

Ten aanzien van octrooi is het
BIE bezig de nodige stappen te
ondernemen opdat deze afdeling
zo spoedig mogelijk gaat draai-
en. Dan kunnen op Aruba zelf
verzoeken —die geldig zijn voor
het koninkrijk — worden inge-
diend.

HerdenkingPalm
en Boskaljon
Pianoconcert van het duo
Harold Martina en Robert Rojer

ORANJESTAD —De Aru-
baanse Kunstkring presen-
teert op zaterdag 28 novem-
ber om half negen in Cas di
Cultura een duo-
pianoconcert met Harold
Martinaen dr.Robert Rojer.

Dit concert wordt speciaal ge-
geven ter herdenking van het
honderdste geboortejaar van R.
Boskaljon en J. Palm, twee pro-

minenten uit de Curagaose mu-
ziek- geschiedenis. Het piano-
duo Martina en Rojer heeft alvierkeer samen opgetreden. Be-
gin volgend jaarwordt door de
SEL Maduro Muziekstichting
van dit duo een grammo-
foonplaat met Curaeaose con-
certwalzenvoor twee piano's uit-
gebracht.

Het concert van 28 november
bestaat uit werken van Mozart,
Rachmaninoffen een selectie ty-
pisch Curagaose concertwalzen
voor tweepiano's, gecomponeerd
door dr.Robert Rojer.

Roofoverval
winkelcentrum
PHILIPSBURG — Een

werkneemster ir r *\\ van de za-
ken van het Am; erc'am Shop-
pingCentre meldi!»> datomonge-
veer halfvijfin de ïamiddageen
man de zaak binnenkwam met
een groot mes, dat uij haar op de
keel zette. Hij gafhaar hetbevel
zich rustig te houdm. Hij nam
uit het bureau enk» Ie envelop-
pen weg, waarin een bedragvan
ruim drieduizend di Har zat en
verdween op een mot orfïets, die
buiten met een best aurder op
hemwachtte. Derechercheheeft
de zaak in onderzoek.

Flinke buit bij
twee rijke dames

PHILIPSBURG — Twee da-
mes, die waren uitgeweest tus-
sen negen uur 's avonds en mid-
dernacht, kwamen bij thuiskomt
in deBeethovenlaan te Cay Hill
tot deontdekking dat iemand in
hun appartement was geweest.
De ene dame miste een porte-
monnee met zestig dollar en een
tas met 25.000 francs en 20.000
dollar in reischeques, alsmede
haar rijbewijs en andere be-
langrijke papieren. De andere
dame miste verschillende juwe-
len, zoals een gouden halsket-
ting, en vier gouden ringen met
diamanten met een gezamenlij-
ke waarde van 30.000 dollar.

Onveilig verkeer
St Maarten

PHILIPSBURG—Gedurendede afgelopen week hebben zich
op Sint Maarten zeventien ver-
keers- ongevallen voorgedaan.
Twee personen moesten in hethospitaal wordenopgenomen ende totale materiële schade be-droeg42.300 gulden.

De eerste gewondewas eenze-
ven- jarige jongen, die de weg
overstak.Debestuurder van eennaderendeauto probeerde uit tewijken,maar reed hetkind aan.De jongenmoest in hethospitaal
wordenopgenomen. Hetongeval
hadplaats op deweg vanMiddle
Region.

Op de avond van dezelfde dag
kwam op de ArchRoad een auto
in botsing met een motorbes-tuurder. De bestuurder van de
autoreed door, terwijl de motor-
berijdermet gebrokenbeen opde
wegbleefliggen. De man werdin
het hospitaal opgenomen en de
bestuurder van de auto is nog
niet gevonden.

Inbraak in
politie-kantoor
PHILIPSBURG-In hetafge-

lopen weekeinde hebben onbe-voegden een bezoek gebracht
aanhetkantoor van het plaatse-
lijk hoofd van politie, dat geves-
tigd is in de Suncolor Building
aan dePondfill.Bedragen van37dollar en 45 gulden werden ont-
vreemd.

Diefstal uit
vakantie-bungalow

PHILIPSBURG — Een dame
deed aangifte van diefstal, ter-
wijlze sliep in een van debunga
lows van de Mary's Fancy Plan-
tage. Tussen middernacht en ze-
ven uur 's morgens moetiemand
met een vreemd voorwerp de
deur geopend hebben.Vandeta-
fel in de eetkamer was een tas
meegenomen, waarin onder
andere 400 dollar en de sleutels
van een huurauto zatten. Toen
de dame de volgende morgen
wakker werd, vond ze de deur
van het appartement wijd open
staan. De recherche heeft de
zaak in onderzoek.

Poesie Recital
ORANJESTAD — De groep

TertuliaLiterariaAruba Nueva
organiseert morgenavond een
poesie-recital als sluitstuk van
de cursus declamatie onder lei-
ding van Maruja Forero Manri-
que. Het programma begintom
halfacht in deexpositie-zaal van
Cas di Cultura met het declame-
ren van werken van bekende
dichters zoalsPabloNeruda, Fe-
derico Garcia Lorca en Carlos
Castro Saavedra.

Dank aan commissie

Premier tevreden over
viering op 18 maart

ORANJESTAD — Minis-
ter- president mr. Henny
Eman vergaderde gisteren
met de leden van «Comision
Himno y Bandera».

Hij brachtdankuitvoor deuit-
stekende wijze waarop de com-
missie de festiviteiten op 18
maart geleid heeft. Ook sprakde
premier zijn tevredenheid uit
over het feit, dat de bevolking
zich hetbelangvan 18maartrea-

liseert en datwat betreft de vie-
ring van deze dager geen enkele
politieke invloedoverblijft.

Hierna wisselde premier
Eman van gedachten met de
commissie- leden: Alice van Ro-
mondt, Fichi Boekhoudt, May-
beline Arends, Nilda Koolman,
Mario Croes, ing. Gaby Werle-
man, Rudy Leysner, Evelino
Fingal, Bibi Arends, Atan Lee,
Ydo Yanez, Leo Tromp, Karel
Nicolaas en Alwin Nectar.

EchtpaarAal eerste in B-poule
Gottfried en Lopez Henriques
winnaars in A-poule bridge
ORANJESTAD — In de

Bridge-competitie eindigde
GottfriedLopez Henriquez
als nummer 1 in de A-poule,
terwijl het echtpaar Aal de
eerste plaats innam in de B-
poule.

De uitslagen waren als volgt:
A-poule: 1. heren Gottfried —Lopez Henriquez 61.61 procent;
2. herenPoot — Somers 58.93; 3.
echtpaar Bilderbeek 54.46; 4.
paar Mooy — Palstra 53.13; 5.
paar Bermudez — Marapin
50.89; 6. paar Alderliste — Van
Veen50.000.

B-poule: 1.echtpaarAal 61.31; 2.
dames Van Duin — Mac David
56.55; 3. dames Van Tatenhove— De Vries 54.17; 4. dames Ei-

lers —Flanegin 52.98; 5. heren
Pennings — De Vries 51.79.

Eerlijke
passagier

ORANJESTAD — Een be-
woonster van Oranjestad
vond in debus waarinzij mee-
reed een portemonnee met
150 florin en 49 dollars. Zij
bracht deze naar de wacht te
San Nicolas. In de middag
kwam de vrouw J.S. naar de
wacht om haar verloren por-
temonnee op te halen, die zij
na identificatie meekreeg.

SEPA- voorzitter Wolff
Beleid van regering lokt
staking als in 1972 uit
ORANJESTAD—Dehuidige
regering voert hetzelfde be-
leidalshetBestuurscollege in
1972 en als het zo bhjft door-
gaan moet een herhalingvan
destakingin dat jaar—waar-
bij water en stroom afgeslo-
ten worden—nietuitgesloten
worden geacht.Dit brengt de
Sepa- voorzitter, Gregorio
Wolff, in een verklaring naar
voren.

Volgens Wolff is deregering
verrassings- beslissingen aan
het nemen zoals verlaging van
de pensioengerechtigde leeftijd
en wachtgeld. Hetwas afgelopen
vrijdag — aldus Wolff— dat de
Sepa een brief van de regering
met deze maatregelen ontving.

In debrief werd verzocht binnen
een week advies in te dienenbij
het georganiseerd overleg
ambtenaren. Volgens de Sepa-
voorzitter heeft de regering voor
deverzending van de brief al de
beslissing genomen datdemaat-
regelen per 1 januari 1988 van
kracht zullenworden. Het is de-
zelfdetaktiek dietoegepast werd
bij deverhuizingvan Arbeidsza-
ken, meent de Sepa- voorzitter.

Gregorio Wolffherkenthierin
eenzelfde beleid als het Be-
stuurscollege in 1972 voerde
toen een grote staking uitbrak
omdat het Bestuurscollege ad-
hoc beslissingen nam zonder de
overheids- werknemersbij de te
nemen beslissingen te be-
trekken.

Vandaag en morgen
verhuizing
Arbeidszaken

SAN NICOLAS — Het de-
partement van Arbeid ver-
huist vandaag en morgen—zoals doorderegering beslo-
ten — naar San Nicolas.

Vanaf maandag kan het pu-
bliekaan deBernhardstraat 106
terecht voor werkboeken, ver-
zoeken om over te werken, ont-
slag- aanvrage en bemiddeling
in arbeids- conflicten. Hier zijn
ook de diverse formulieren ver-
krijgbaar.

In deHelfrichtstraat9 worden
de zaken behartigd voor
werkzoekenden, de registratie
van werklozen, en wordtbemid-
deld bij het zoeken naar werk.
Voorts kunnen hier ook afge-
haald worden: verklaringen
voor het verkrijgen van onder-
stand en toestemming voor
vreemde arbeidskrachten.

Met tv op stap
ORANJESTAD — In de Ko-

ningstraatzageenbewakerin de
avondureneen man meteentele-
visie lopen. Gezien het late uur
vroeg debewaker deman wathij
zo laatop straat deedmeteentv-
toestel. De man verklaarde het
toestel naar een woning in de
buurt te gaanbrengen. Toen hij
echter hoorde dat de bewaker,
diehem nietgeloofde, de politie
zou waarschuwen, zette hij het
toestel op de grond en nam de
benen.

Zakenvaria
JAN SCHILDERS, tot voor

kort directeurvan Unicon enAn-
tillian Mercantile, is in dienst
getreden van Tott Resorts. Hij
was hier al werkzaam van 1966
tot 1971voordathij in dienstvan
Unicontrad. Uiteen bekendma-
kingvan dedirectievan TottRe-
sorts blijkt dat Schilders nu als
adjunct directeurvan hetbedrijf
optreedt.

Filmliga vertoont
De Vlaschaard

ORANJESTAD — Filmliga
Aruba vertoont op zondag 29
november de film «De
Vlaschaard» (België /Ned.
1983).

In deze film van het genre ze-
denschets spelen mee: Vic Moe-
remans, Doravan derGroen,Re-ne van Sambeek en Gusta Ger-
ritsen.De voorstellingbegint om
halfnegen in Cas diCulture.

Benny Nisbet (PPA)
Basis voor PPN is weggevallen

ORANJESTAD — "Voor ons
is debasisvan denieuwepolitie-
ke partij PPN weggevallen", al-
dus PPA- voorzitter Benny Nis-
betin een commentaar opdeuit-
spraak van het Hofvan Justitie
om de ex-PPA- leden Roland
Croes en Juancho Lampe niet
ontvankelijkteverklaren, nadat

zij in eerste instantie de zaak
verloren hadden.

De PPA- leider noemde het
vonnispositiefvoor zijnpartij en
wees erop dat iedereen weet wie
nietconformhunplichten tegen-
over deverenigingPPAheeft ge-
handeld.Dat isuit dezerechtsza-
kenwel duidelijkgebleken. Ove-
rigens begrijpt de PPA- voorzit-
terniet, datRoland Croesvoor de
radio verklaarde dat "we geen
justitie" hebben in commentaar
op de uitspraak, terwijl hij tij-
dens de persconferentie ver-
klaarde datde uitspraakvan het
Hof niet meervan belang was
voor hen.

Minister Croes
naar negende
CLAT-congres

ORANJESTAD — Minister
van Welzijnszaken, mr. Mito
Croes, vertrekt morgen naar
Mar delPlata (Argentinië),
waardeoverkoepelende vak-
bond- organisatie van La-
tijns-Amerika, CLAT, haar
negende congres houdt

Minister Croes werd door de
secretaris- generaal van de
CLAT, Emilio Maspero, en ad-
junct secretaris tevens voorzit-
ter international relations, Luis
Martinez, als speciale gast voor
ditcongres uitgenodigd.Tijdens
het congres zullen alle facetten
van decrisis inLatijns-Amerika
en andere gebieden besproken
worden.

Enige vakbondsleiders van
Aruba zullen hiereveneens aan-
wezig zijn. Het congres begint
zondag en duurt tot 29 novem-
ber. Ministermr. Mito Croes zal
echtervoor 27novemberopAru-
ba terugkeren, omdat dan in de
Staten deopenbarebehandeling
begint van debegroting 1988.

Brutale overval
SAVANETA —Een bewoner

van Savaneta deedaangifte van
een brutale overval. Toenhij te-
gen het middernachtelijk uur
met zijn vriendin naar een
snacktrukwilderijden om de in-
wendige mens te versterken
werd hy toen hij in zijnauto wil-
de stappen door een onbekende
man aangevallen. Deze sloeg
hem met een hard voorwerp be-
wusteloos en trachtte daarna
zijn portemonnee uitzijn broek-
zak te halen.

Ook probeerde hij depageboy
van de man af te nemen. De
vriendin van het slachtoffer
sloeg echter de dader met een
bierfles opzijnhoofden zag kans
deportemonnee afte nemen. De
overvaller rendehierop naareen
auto en reed met gedoofde
lichten weg. De recherche heeft
de zaak in onderzoek. Gezocht
wordt naar de overvaller waar-
van de politie een beschrijving
heeft.

Feest in Henriquezpark

Sinterklaas en Pieten
komen zaterdag aan

ORANJESTAD — Sin-
terklaas en zijn pieten komen
op zondag 22 november op
Aruba aan.

Nadeaankomstom4 uurin de
haven van Oranjestad gaat Sin-
terklaas—voorafgegaan doorde
padvinders — via de Smithbou-
levard naar het Neptali Henri-
quez Park. Tot 7 uur zal de Sint

met dekinderen pret maken en
speelgoed uitdelen. Op 28 no-
vember om 6 uurzal deSint in de
studio van TeleAruba deprijzen
van de tekenwedstrijd aan de
winnaars uitreiken. Als laatste
Sinterklaas-festiviteit zullen de
mariniers op5 decembervoor de
minderbedeelde kinderen speel-
goed aan huis brengen.

u lestUw dorsthet bestmet

2<*uitstekend omte mixen,
""stel bij Uw kruidenier.

Victoria Bottling
Company

Bel. 24766
g°celyn Nobrega

PosAbao23
)*at U elders in dollarsJetaalt, bij ons inijorin.

ORANJESTAD - Werknemers
van deSetarbegonnen gis-

termorgen met deaanleg van een
kabel via de bodem van de zee
vanafdekust bij het WEB teßa-
lashi naar het toeristenprojectDe
Palm Island.Hierdoor wordtDe
Palm Island zowel op het lokale
als internationale telefoonnet
verbonden.
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Bemiddeling in Nicaragua
Witte Huis en democraat
Wright leggen ruzie bij

WASHINGTON —De Ame-
rikaanse ministervanBuiten-
landse zaken, George Shultz,
en de democratische voorzit-
ter van het Huis van Afge-
vaardigden, JimWright, heb-
ben dinsdag een "wa-
penstilstand" gesloten.
Wright wekte vorige week de
woede van het Witte Huis
door op eigen houtje bespre-
kingen te voeren metdeNica-
raguaanse president Daniel
Ortegaover diensvoorstellen
voor een bestandmet deanti-
Sandinistische opstandelin-
gen. Shultz en Wright kwa-
men dinsdagovereen hun ge-
schillen opzij te zetten en sa-
men te werken bij het streven
naar een vredes- regeling
voor Midden-Amerika.

Na afloop van hun gesprek
verklaarden Shultz en Wright
dat zij het eens waren geworden
dathetvanbelangisdatdeVere-
nigdeStaten "meteen stem spre-
ken". Verderlazenzij gebroeder-
lijkeen gemeenschappelijkever-
klaring waarinzij steun uitspra-
ken voor het Middenamerikaan-
sevredesplan van 7 augustusdit
jaar.

Met de verklaring zetten
Shultz en Wright een punt
achter een hooglopende ruzie
naaraanleidingvanWrights be-
moeienissenmet depogingentot
een bestand tekomen tussen de
Nicaraguaanse regering en de
anti- Sandinistische opstande-
lingen. Volgens het Witte Huis
begaf Wright zich daarmee op
eenterrein waarop alleendepre-
sident bevoegd is. Maandag
veegde Reagan Wright tijdens
een onderhoudophetWitteHuis
alflink demantel uitwegenszijn
contacten met Ortega. Als
Congres- leden op eigen houtje
besprekingen gaan voeren met
buitenlandse staats- hoofden
kan dit tot verwarring leiden
over het Amerikaanse beleid,zo

hield de speaker van het Huis
van Afgevaardigden voor.

BEMIDDELING
Achtergrondvan deruzie tus-

sen Wright en het Witte Huis
vormen demenings- verschillen
over het aanbod van Ortega door
bemiddeling van de Nicaragu-
aanse aartsbisschoppen Miguel
Obando y Bravo met de door
Washington gesteunde contra's
te gaanpraten over een bestand.
Tijdens een bezoek aan Was-
hington overhandigde Ortega de
aartsbisschop vorige week een
voorstelvoor een staakt- het- vu-
ren. Wright juichtdezebemidde-
lings- poging van harte toe.
Daarentegen vindt deregering-
Reagan, die toch al nooit echt

enthousiast is geweestover het
vredesplan van de Middename-
rikaanselanden, dathetvoorstel
van Ortega neerkomt op een eis
totovergave aan de contra's.

PERSOONLIJK
Volgens waarnemers speelt

bij de hooglopende ruzie over
Wrights diplomatieke initiatie-
ven ook mee dat president Rea-
gan en Wright het persoonlijk
slecht met elkaar kunnen vin-
den.De democratischeafgevaar-
digde uit Texas, die dit jaarTip
O'Neill opvolgde als speaker van
het huis, heeft zich in het verle-
den verscheidene malen laat-
dunkend uitgelaten over Rea-
gans "ideologische obsessies" en
zijn geringefeitenkennis. In een

vraaggesprekzeiWright ooit da*
er metReagan "geen serieus ge-
sprek over serieuzeaangelegen-
heden valt te voeren". Van hu»
kant vinden medewerkers van
het Witte Huis dat Wright zich
aanmatigend gedraagt en doe'
alsof hij de gelijke van de presi-
dent is.

Guerrilla in Peru
overvalt Andesdorpen

LIMA — Een politieagent e?
negenboeren werden gedood tij'
dens overvallen door linkse g)1'

errilla'sin tweekleine dorpjesi"
deAndes. Dit gebeurdeterwijl ie
regering van Peru de noodto«'
standover het gebied had afg*
kondigd.

WASHINGTON - De Nicara-
guaansepresidentDaniel Ortega
metbisschop Miguel Obandoy
Bravo in Washington. De Nica-
raguaanse bisschop bemiddelde

tussen Ortega en de leiders vat'
het gewapendeverzet in NicarO
qua, de contras, om een staakt
het-vuren te bereiken.
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KONGHING
j SUPERMARKET N.V. j

» Havenstraat 16 - Oranjestad o

l :
Speciale aanbiedingen i

voor de maand November
° a
° o
° o

" Suiker "County Cane" 5 lbs slechts 1.75 «

I Stay Free slechts 1.85 «

; Papertowell (grote rol) 1.95 «

: PifPaf 3.00 %
o a

l Wij verkopen in het groot: «

° Amerikaans Meel-10/5 -per baal 27.50 °° super goed meel voor brood en taart
" Zout"Hyde Park"- 24/26oz.- per doos -14.00 \
I 10c/sofmeer 13.75 :
l Wij hebben pas ontvangen: I
I Verse Rozijnen, Carent, Cashipete, Mixed I
I fruit, Walnut. I
o °
" Alle soorten essence voor het makenvan taarten. ;
oI I °° Dranken tegen drastischverlaagde prijzen °l\ \l
o POM TAYERvoordefeestdagen, bel telefoon: -
" 21219-21698. "

KONGHING SUPERMARKET N.V. :
e o
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Pa Drecha, Renoba ofConstrui bo Cas...

na e minor prijs y selection di mas grandi
na Aruba, pasa serca e expertonan den
Construction...

ORANJESTAD_
FERGUSONSTR. 7I m_?J HPtBSIH TEL 24040

I {)}]'s HMMRI SANNICOLAAS
tIL KH^lj HELFRICHSTR. M-A

TEL 45018

The only Health Center in Aruba with

QUALIFIED MASSEURS
trained in Holland.

Treatments: Health massage, Sport massage, Shiatsu,
Pressurepoint massage, Cellulite, Facialmassage and
Facial treatment, Sauna,Podiatrist (treatmentforcorns
and callous).

For more information call:
Tel: 27000 ext. 668

Opening hours are: 9.00 a.m. -12.30 p.m.
and 1.30 p.m.- 5.00 p.m.

~] OPENBAARMAKING door de
Kamervan Koophandel en Nijver-

X/jX\ heid opAruba dernamen, voorko-
vxïfi>V/=7 mende op de door de
\v**// Verkiezingscommissie vastges-

LJ N-ikZ/ telde kandidatenlijst, welke voor
iedereen die in het Handelsregis-J ter is ingeschreven ter Secretarie
derKamer ter inzage ligt.

EDUOARDPORRY
Voor het GROOTBEDRIJF

MILTON E. PONSON
Voor het GROOTBEDRIJF

ROQUE JACINTO
SOLAGNIER Voor hetKLEINBEDRIJF

Extract uit het proces-verbaal van de zitting van de
Verkiezingscommissie ingevolge debepaling van artikel 31
van deKiesverordening Kamer van Koophandel en Nijver-
heid.
Aangezien op de door de Verkiezingscommissie vastges-
telde kandidatenlijst het aantal geplaatstekandidaten voor
het KLEINBEDRIJF EEN bedraagt en hetaantal te vervul-
len plaatsen voor het KLEINBEDRIJF EEN is, verklaart de
Verkiezingscommissie de op de lijst voorkomende kandi-
daat voor hetKLEINBEDRIJF gekozen.
Aangezien op dedoor de Verkiezingscommissie vastges-
telde kandidatenlijst het aantal geplaatstekandidaten voor
het GROOTBEDRIJFTWEE bedraagt en het aantalte ver-
vullen plaatsen voor het GROOTBEDRIJF TWEE is, ver-
klaart deVerkiezingscommissie deop delijstvoorkomende
kandidaten voor het GROOTBEDRIJF gekozen.
Aruba, 16 november 1987.

DE VOORZITTER DER KAMER
M.J. MANSUR. j

6 AMIGOE

I—PUEBLO ,
Oranjestad Santa Cruz j San Nicolas
Fergusonstraat 47 (Estrella Supermarket) jBernhardstraat 2B
Tel.: 31046 Santa Cruz 250 | Tel.: 45634Tel.: 31283
Open: Open: I Open:
8.00-1.00 8.00-12 00 I 8.00-12.00
2.00-8.00 2.30- 700 ! 2.30-7.00

Alle drie * ledere vrijdagavond Shopping night tot 9.00zaken * ledere zaterdag Non stop 8.00 - 8.00
SPECIALE AANBIEDINGEN

I v»P ’-6000.- aan prijzen in levensmiddelen
TH waarvan ’.2000.- in iedere Pueblo-zaak I

|p*S#-- 1e trekking Sinterklaas 5 december: ü
mp^öfn* 7 prijzen iedere Pueblo-zaak

mm^^Lm 2e trekking 30 december:
KI "■-"IX 10 prijzen iedere Pueblo-zaak I
ff l t =Sjk\ Bij aankoop van iedere VIJFENTWINTIGflorinI
w°ok U een ticket. y
#®V_^\ Voorts in weekeind van 28 november, 5,12 en 19l^öAT december MEER DAN HONDERD PRIJZEN. In I
\|^<m\ iedere PUEBLO-zaak worden extra prijzen ver- ■m\ m\ '00t zoa,s: ham > kalkoen, kerstbomen,

n W\ kerstmanden, wijnen, dranken, enz.
i^l*\ UITGEZONDEN DOOR CANAL 9O.

m^_m^_m^_m^_m^_m^_9^_m^_m^_m^_m^_m^_mmWm mmmmmmmmmmmmmmmmmmWmW_mm^mMWmmm mmmm mmmm mMm

SLAGERIJ:
Kogelbiefsteak 500 gr 3.95
Stoofvlees 500 gr 3.45
Roastbief 500 gr 4.25

BELEG:
Ham 100 gr 0.80
Genoa Salami 100gr 1.65
Bacon z/zwoerd 100 gr 1.30

EECZEN:
Birds Eye French cut green beans 10oz 1.50
Birds Eye Broccoli, carrot, cauliflower 16 oz 3.25
Hyde Park Grape juice 12 oz 1.85
Triumph French fries 5 lbs 4.95
Totino's Pizza (assorted) 10oz 2.95

GROCERY:
Delmonte Catchup 14oz 1.74Gold Medal Meel 5 lbs 2.95P. Patch boiled peanuts Boz 1.29
Cometa Toilet papier 1 rol 0.29Alcasa Foil Standard 0.75Stayfree normal of Deodorant 10pak 1 .55Ace detergent 1150gr 2.85Purr cat food (assorted) 6oz 0.59

êVLEESPRUZENTOPKWALITEIT VLEESLegetLla9c PrÜzen, zoals nergens an-
ders OP ARUBA.

KERSTBOMEN

■ 3 SPOEDIG OP ARUBA
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Portugese competitie

Benfica nu op
tweede plaats

. LISSABON—Benfïca heeftj-ijn opmars naar de top vanhet Portugese voetbal vol-tooid. Het won met 0-1 uit bij
Espinho en staat nu op de
tweede plaats achter FC
Porto.

Porto, datzelfmet 2-3bijElvaswon, blijft deranglijst aanvoe-
ren met 19 punten uit elf duels.
Benfïca moet de tweede plaats
overigens delen met Boavista,datSalgueiros met 0-1 versloeg,

Maritimo, vierde op de
ranglijst, bleef winnen. Setubalwerd met een 1-0 overwinningnaar een lagere plaats op deranglijst gedrukt.

Achter dit viertal volgt eengroepvan vier teams metdertien
Punten.

De uitslagen zijn alsvolgt:Elvas -Porto: 2-3; Espinho - Ben-
»ca: 0-1; Sporting - Covilha: 2-0;
Maritimo- Setubal: 1-0;Penafiel
" Guimaraes: 0-0; Braga - Porti-monense: 2-0;Rio Ave -Belenen-
«es: 0-0; Chaves - Varzim: 6-1;
Salgueiros - Boavista: 0-1; Fa-
Tense -Academicawordtpasop 6
december gespeeld.

De standin de Portugese com-
petitie is nu:L FC Porto 1119
2-Benfïca 11153- Boavista 1115
4-Maritimo 1114s Belenenses 11136- Sporting 1113
'Chaves 1113
8-Setubal 1113
9-Penafiel 11121°-Guimaraes 1112
JLVarzim 1111
}2.RioAve 1111|3- Espinho 1110
{4. Braga 11 9
15. Academica 10 8
16.Elvas 11 8
}7- Salgueiros 11 8
18-Farense 10 6
19- Portimonense 11 4

Covilha 11 4

Kasparov neemt
tweede time-out

SEVILLA — Wereldkam-
pioen Gari Kasparov heeft
woensdag uitstel gevraagd
van de vijftiende partij in de
schaaktweekamp om de we-
reldtitel tegen zijn landge-
noot AnatoliKarpov.

Het is de tweede time-out
van Kasparov, die er nu nog
één over heeft. Zijn uitdager
mag nog tweekeer een extra
dagrust nemen. De vijftiende
partij wordt nu vrijdag ge-
speeld. Karpov heeft daarin
dewittestukken.De uitdager
staat met 6,5 - 7,5 achter.

West-Duitsland met 2-0 verslagen
Jong Oranje zo goed als
zeker naar eindronde

MUNSTER — Jong Oranje
j*eeft de opwaardering van°et Nederlandse voetbal eenextra dimensie gegeven. De
jormatievan eredivisie-talent toondezich in Munster
£e& specialist in doelmatig-
heid en versloeg inhaar voor-
'aatste kwalificatie- wed-
strijd voor het toernooi om
"et Europees kampi-
oenschap het gevreesde
West-Duitsland met 2-0. Het
jeamvan bondscoach Nol de*«uter plaatste zich daarmee
*° goedals zeker voor de ein-
dronde.

Jong Oranje nam de leidingin&roep 8 met achtpunten uitvijf
wedstrijden. Waarschijnlijk
neeft het toekomst-team in hetResterende duel, tegen BulgarijeP 15 december in Groesbeek,aan een punt voldoendeom pou-
-^-winnaar te worden. West-yuitsland, tot aanhet dueltegenong Oranje voornaamste
*^nshebber, is zo goed als uitge-
lepeld, maarkan op 2 decem-ber Jong-Bulgarije in moeilijke
Positie manoeuvreren.In het met 6000 toeschouwerssevulde stadion van Oberliga-
|4ub Munster telde voor beide
Plegen niet het spel, maar de
pikkers. Evenals in de eersteredstrijd in Venlo, die Jong

wonmet 3-1, bleek dat de
estduitseploegvan spelers tot

7 Jaar geen raad weet met het
spelletje van deNe-

derlanders.De keren, dat doel-manReek in actie moest komen,, aren op de vingers van eenhand te tellen,

de h gelegenheidsploeg, dieon-
rnand aardig ingespeeld be-|Jnt te raken, had aan enkelensen genoeg om twee keer te

Twente-middenvelder
tü!i zorgae in de blessure-lJ°- van de eerste helft voor de
«rste dreun. Sparta-spits Eller-lanmaaktehetkarwei veertien

na derust af. De ploeg
dncoach Berti Vogts, oppapieren nauwelijks te kloppen te-

j££pander,bleef het antwoord
treffer van de Twentenaar

uiems Was even welkom alsJJverwacht. Na een voorzet van
k 0 sman5 man werd de bal doorge-
p Pt door achtereenvolgens
Velrf

S Cn Van Loen' De midden-
dr.]'in Venlo goed voor tweeU°eipunten,haaldeharduit:o-1.

ue Westduitsers maakten
SDr°r IUStlUSt heel wat meer aan"tï n op het openenvan desco-
*" Vogts liet zijn ploeg'let uit alle macht aanvallen,"aarrekende opsnelletegensto-van vooralLabbadia,Kogl en

g eale. Het weerwerk van Jong
eeif$e leverde de Westduitsers, n tors aantal vrije trappen en
°ekschoppen op. Foda schoot

van enkele meters tegen De
Goey, nadat de Sparta-doelman
debal nietondercontrolehadge-
kregen. Riedle miste eveneens
van dichtbij. De Goey maakte
een vrije trap van Schutterle on-
schadelijk.

DeRuiter had zijnploeg al na
twaalf minuten moeten ver-
anderen doordat Verhagen, op
het laatste moment opgeroepen
ter vervanging van de gebles-
seerde Fraser, na een botsing
nauwelijks meer kon lopen. De
VVV-er werd vervangen door
Paus.

De Westduitseploeg,sindshet
eerste duelopnegenplaatsen ge-
wijzigd, deed in de tweede helft
wat het moest: aanvallen. Met
Glesius voor Labbadia zorgde de
gehandicapte formatie voor
meer druk voor het doel van De
Goey. De tegenpartij profiteerde
echter.Na veertien minutengaf
Rob Witschge een steekpassje op
Ellerman, die schijnbaar bui-
tenspel stond. De Engelse
scheidsrechter Martin liet
echter doorspelen, waarna de
Spartaan de hoek voor het uit-
kiezen had: 0-2.

De Nederlandse jeugd, in ver-
gelijkingmethet dueltegen hun
oosterburen slechts op drie
plaatsen veranderd, bracht het

aardige kijkspel professioneel
tot een goed einde.Daarbij werd
Oranje geholpen door Glesius.
De spits vanKarlsruhe SC stond
pas 25 minutenop het veld, toen
hij Paus tegen de achillespees
schopte. Martin beloonde de
overtreding metrood. Hij haalde
de gele kaart tevoorschijn voor
Van Loen, Van der Meer en
Witschge.

Coach Nol deRuiter bekende
na afloop in de eerste helft bang
te zijn geweest voor een afstraf-fing. "We mochten niet moppe-
ren dat we geen doelpunten te-
genkregen. De ploeg hield zich
uitstekend aan de opdracht de
Duitsers te latenaanvallenenze
met counters te verrassen. Na-dat het 2-0 was geworden, heb-ben dejongensheel professioneel
gespeeld.Ze hebben het spel ver-
traagd en op dode momenten
langzaam aan gedaan. Zo gaat
hetbij A-interlands ook."

Voor Oranje speelden DeGoey; Lankhaar, Verhagen
(Paus), Plomp en Van Eek; Vander Meer, Winter, Willems enRob Witschge; Van Loen en El-lerman.

Scheenbeschermers
dragen tegen Aids

ZURICH — De medische
commissie van de internatio-
nale voetbalfederatie (Fifa)
heeft laten weten het dragen
van scheenbeschermers aan
te bevelen ter voorkoming
van de gevreesde immuni-
teitsziekte Aids, diekan wor-
denovergedragen doorbloed-
contact.

"Bloedende scheenbeen-
wonden zijn de meest voorko-
mende blessures in het voet-
bal", constateerde de me-
dische commissie in het com-
muniqué. "En aangezien bij
de verzorging ervan dikwijls
gebruik wordt gemaakt van
deallesbehalve sterielenatte
spons, is het voorkomen van
verwondingen door het dra-
gen van scheenbeschermers
een goede zaak."

De commissie maakte
duidelijk tot deze slotsom te
zijn gekomen na overleg met
verschillende nationalevoet-
balbonden. Het dagelijks be-
stuur van deFifa is gevraagd
de mogelijkheden te bezien
het gebruik van scheen-
beschermers tijdens wedstrij-
denverplicht te stellen.

George Viceisza zondag winnaar

Karting-wedstrijden
steeds populairder
WILLEMSTAD — De Kar-

ting Sport isweer duidelijk in
opkomst. Datbleek afgelopen
zondagopdekartingbaan na-
bij Hato, waar veel deelne-
mers zich meldden.

Door het sterk toegenomen
aantal rijders is het voor de
Stichting ter bevordering van de
Karting-Sport mogelijk gewor-
den twee categorieënte vormen.
Nu maken de zwaardere rijders
meer kans op een gelijke strijd,
terwijl de jongere en lichtere
deelnemers in hun eigen cater-
gorie kunnen strijden.

Voor wat deraces betreft ging
het in delichteklasse (130kilog-
ram: kart en rijder) om derijders
Stephen Maduro, Michael Ruiz,Carl Silonero en George Viceis-
za. Door een erg constante race
wist laatstgenoemde als absolu-
te winnaar uit debus te komen.Gerald Perry moest reeds in de
eersterace wegens pech met zijn
motor afhaken. Hij was favoriet.In de zware klasse (150 kg)
kampte een andere favoriet met
moeilijkheden: Wendell Prince.Tijdens deeerste wedstrijd werd
hij dooreen andere rijder, diede
macht over het stuur had verlo-
ren, uit de baan gesmeten. In de
laatsterace kreeg Prince, op dat
moment aan kop, motorpech.
Toch wisthij in het totaalklasse-
ment als tweede te eindigen.

Richard Campagnard, dieveel
strijdheeft geleverd,werd in de-
ze klasse winnaar.De volledige uitslagen zijn als
volgt:

Klasse 130 kg.
1. George Viceisza (Blue Vel); 2.
Carl Silonero (Coca Cola); 3. Mi-
chael Ruiz; 4.- Morgan Horsford
(Nedlloyd); 5. Stephen Maduro
(Marlboro); 6. GeraldPerry (Fri-
ca, Love Ice, Curasao Hipico); 7.
WilbertMargaretha.

Klasse 150kg.
1.Richard Campagnard; 2. Wen-
dell Prince; 3. JopitoCijntje.

...een beeld van de kart-
wedstrijden, welke afgelopen
zondag op de kart-baan nabij

Hato werden gehouden...

... CHRIS EVERT: zal het vol-
gend jaarhet wat rustiger aan

gaan doen...

Albanië verslagen (5-0)

Spanje als zevende
naar eindronde EK
SEVlLLA— Spanjeheeftzichals zevende land geplaatst
voor deeindronde omhet Eu-
ropees kampioenschap, vol-gend jaarin West-Duitsland.

Het Spaanse elftal versloeg inSevillaAlbanië met 5-0. In groep
1 van devoorronden achterhaal-den deSpanjaarden door diezege
ranglijstaanvoerder Roemenië,dat dooreen 0-0 in Wenen tegen
Oostenrijk zijn kans op deeindronde verloren zag gaan.

Vijftigduizend toeschouwers
zagen in het stadion Benito Vil-lamarin een sterk aanvallendSpanje. Bij rust was het al 3-0
voor de Spanjaarden. Bakero
scoorde driekeer (5e en 31e, 77e
minuut), Michel (35e, uit een
strafschop) en Llorente (67e)
zorgdenvoor de andere treffers.

Gastland West-Duitsland (dat
bij het behalen van'de finale zijn
spelers 85.000 gulden uitkeert),
Sovjetunie, Engeland, Dene-marken, lerland, Italië waren alzeker van een plaats in deeindronde. Slechts in groep 5,
waar Nederland zijn plaatsing
door een vuurwerkbom met eenluide knal in rook zag opgaan,
moetdebeslissing nogvallen. Op
16 december treffen Grieken-
land en Nederland elkaar in
Athene. Bij een gelijkspel ofeen
overwinning plaatst Oranje
zich.

Masters-toernooi New York

Navratilova met
moeite ronde verder

NEW YORK-Martina Na-
vratilova heeft met enige
moeite de kwartfinales be-
reikt van het Masters-
tennistoernooi in New York.
De Amerikaansenummereen
won in twee sets van de zich
knap verwerende Zweedse
Catarina Lindqvist: 6-4,7-6.

Het met bijna twee miljoen
dollar gedoteerde evenement
raakte na Chris Evert ook de als
vijfde geplaatste Tsjechoslo-
waakse HanaMandlikovakwijt.
Haar Italiaanse opponente Ra-
faella Reggi won de eerste set
met 7-5 en kreeg vervolgens vrij
doorgang. Mandlikova moest
wegens een verrekte dij-
beenspier opgeven.

Manuela Maleeva begon ma-

tig tegen deWestduitseClaudia
Kohde-Kilsch, maar herstelde
zich bijtijds. Na 2 uur en 19 mi-
nuten mocht de Bulgaarse zich
kwartfinaliste noemen.

ChrisEvert isdoorhaar neder-
laag in de eerste ronde tegen de
Westduitse Sylvia Hanika aan
het denken gezet. De 32-jarige
Amerikaanse is van plan vol-
gend jaareen behoorlijke stap te-
rug te doen. "Ik geloof dat mijn
dagen als proftennisser zijn ge-
teld. Nazestien jaarreizen wordt
het eens tijd dat ik een normaal
leven ga leiden."

'Chrissie': "Nummer een van
de wereld zal ik nooit meer wor-
den en nummer drie blijf ik nog
wel een tijdje".

ArgentijnKaloghlian nieuwe voorzitter
Geesinks gooi naar
leiding van IJFmislukking

ESSEN—De Argentyn Sar-
kis Kaloghlian is gekozen tot
voorzitter van de internatio-
nale Judo-federatie.Ka-
loghlian behaalde in deeerste
stemronde de absolute meer-
derheid. De Fransman Geor-
ges Pfeiffer kreeg 50 stem-
men, Anton Geesink slechts
vijftien. Van de 142 uitge-
brachte stemmen was er een
ongeldig; bij de IJF zijn 146
landen aangesloten. Ka-
loghlianis deopvolger van de
Japanner Shigeyoshi Matsu-
mae, die de functie acht jaar
heeft bekleed.De Argentijn
werd gekozen voor vier jaar.
Het congres van deIJF vond
plaats aan devooravond van
de eerste gezamenlijke we-
reldtitelstrijd voor dames en
heren, die vandaag in Essen
beginnen.

Anton Geesink heeft een van
zijn spaarzame nederlagen uit
zijn loopbaan geleden. Op de ju-
domat gold de wereldkampioen
van 1961 en 1965 als schieron-
verslaanbaar. In het betere lob-
bywerk is hij niet meer daneen
beginneling. Een zeven maan-
den durende campagne om het
voorzitterschap van de interna-
tionale judo federatie te be-
machtigen werd dinsdag geho-
noreerd met zegge en schrijve
vijftien stemmen. Het IJF-
congreskoos inEsssen deArgen-
tijnse industrieel Sarkis Ka-
loghlian tot opvolger van de
hoogbejaarde Japanner Shigey-
oshiMatsumae.

De 58-jarige Argentijn ver-
wierfin deeersteronde 76van de
142 uitgebrachte stemmen. De
Fransman Georges Pfeiffer
kreeg de steun van vijftig lan-
den. Geesink had er geen spijt
van zichkandidaat tehebben ge-
steld. "De voorbereidingstijd is
te kort geweest. Gisteren vroeg
men mij nog mij terug te trek-
ken. Ik heb de mensen in ieder
geval goed in de zenuwen ge-
bracht."

De stevigenederlaagroepteen
vergelijking op met detik, die de
Amsterdamse kandidatuur voor
de organisatie van de Olym-
pische Zomerspelen van 1992
ruim eenjaargeledeninLausan-
ne opliep. Bij die campagne was
Geesink als voormalig topspor-
ter betrokken. Voorzitter Henk
van Oosten wilde minder dan
Geesink zijn teleurstelling ver-
bergen. "Voor een dergelijk
klein aantal stemmen ga jenietzon tijdactie voeren."
Geesink blijit de komende

twee jaarde portefeuille oplei-
ding en verspreidingbinnen hetIJF-bestuur beheren. Op ver-
zoek van de terugtredende Mat-
sumae, diezich graagopgevolgd
zag doorPfeiffer, maakt Geesinkdatin 1985gestartprojectaf.Ka-loghlian gafaan dat Geesinks
speelruimte beperkt zal zijn."Wij rekenen op zijn loyale me-dewerking. Probleem binnen deIJF is echter dat elkbestuurslid
zijn eigen beslissingen neemt.
Dat gebeurt zonder enige coördi-
natie. Daar moet een eind aan
komen." Kaloghlian startte zijn
verkiezingscampagne in 1985,
sedert zes jaar is hij vice-
voorzitter van deIJF.

Geesink en Pfeiffer hadden de
Zuidamerikaan niet al te veel
kansen toegedicht. Geesink ge-
bruikte zijn IJF-portefeuille bij
de werving. De welvarende we-
genbouwerPfeifferhad de steun
van de Franse regering, die via
ambassadesbrieven lietuitgaan
in de diverse lidlanden. Voorbei-
denbleek het veertig landen tel-
lende Pan-Amerikaanse blokechter te massief. Geesink kan
zich nu volledig gaan voorberei-
den op het lidmaatschap van het
Internationaal Olympisch Co-
mité. OokPfeifferverkeert in diesfeer; hij is vice-voorzitter van
het Olympisch Comité van
Frankrijk.

Op de mat hebben Zuid- en
Noord-Amerika nog maar wei-
nig te betekenen. Tijdens delaatste drie toernooien om het
wereldkampioenschap (heren)
kwamen vier judoka'smet een
bronzen medaille thuis. Gees-
ink: "Het is onduidelijk wat de
Argentijn het contigent heeft
voorgespiegeld.Dat zal in de ko-

mende twee jaarblijken.'"
De zege van Kaloghlian bete-

kent tevens een nederlaag voor
de heersende Japanse dynastie.
Via een netwerk van bedrijven
hadden Matsumae en zijn per-
soonlijk secretaris lisao Inoku-
maer belang bij te worden opge-
volgd door Pfeiffer. Navier jaar
zou deze de voorzittershamer
overgeven aan de Oostenrijker
Kurt Kucera, thans nog voorzit-
ter van deEuropese judounie. Zo
zijn beide Europeanen in finan-
ciële zin betrokken bij het Mat-
sumae-centrum,datdriejaarge-
leden in Wenen werd geopend.

Evenals vorig jaarkwam er
van verschillende werelddelen
kritiek op het financieel beleid
van de IJF. Penningmeester
Wellington Rodriquez de Leon
uit Uruguay blijkt maar weinig
greep te hebben opde binnenko-
mendegelden.Van debankreke-
ningen in Montevideo en Miami
verschijnenregelmatig afschrif-
ten opzijnbureau. Eenrekening
in Tokiowordt beheerd door Ma-
sumae's toeverlaat Inokuma.
Namens de voornamelijk zwij-
gende bejaarde verklaarde alge-
meen- secretaris Otto Kempa,
dat het hier ging om een privé-
rekening, via welke de gelden
naar de continentale pen-
ningmeesters wordt doorges-
luist. Juist op dezerekening ko-
men echter de inkomsten uit de
televisie-rechten binnen. Sinds
1981 heeft het duo Inokuma -Matsumae dewervingvanrecla-
mebij grote toernooienen dever-
koop van televisie-rechten in ei-
gen hand. Die post maakt drie-
kwart van de binnenkomende
geldenuit.

Weer een speler ontevreden

Sorensen wil niet
meer voor Ajax spelen
AMSTERDAM — Jan

Sorensen weigert nog langer
voor Ajax uit tekomen. De 32-
-jarige Deense middenvelder,
die deze zomer Feijenoord
voor de Amsterdamse club
verruilde, verscheen maan-
dag niet op de training in De
Meer. Zaterdagavond speel-
de Sorensen zijn laatste wed-
strijd in het tweede van Ajax,
dat zich door een overwin-
ningopFC Groningenvoor de
derde ronde van de beker-
strijd kwalificeerde.
Sorensen speelde slechts een
enkele keer in hetbasiselftal
van JohanCruijff.

Volgens algemeen directeur
Arie van Eijden is ergeen sprake
van een conflict-situatie tussen

Ajax en de Deen. "Cruijff wil
geen gebruik meer maken van
zijn diensten, waarop Sorensen
heeft gezegd te willen vertrek-
ken. Deze weekvolgenernog ge-
sprekken met hem. Er is be-
langstelling voor hem, maar hij
kan nietzomaar vertrekken. Hij
heeft tenslotte nog een lopende
verbintenis. Ajax probeert in ie-
der geval Sorensen te helpen bij
het zoeken naar een andere
werkgever", aldus de algemeen
directeurvan Ajax.

De breuk tussen Cruijff en
Sfiensenontstondvorigeweekin
een gesprek tussen het tweetal.
"Het is me duidelijk gemaakt,
dat ik bij Ajax niet meer op een
plaats in het eerste hoeftereke-
nen. Op diebasis ga ik niet ver-
der", aldus deDeen.

Sorensen twijfelt over het
voortzetten van zijn loopbaan.
"Ik heb de laatste jaren enkele
nare ervaringen achter de rug.
Met Feijenoord, nu weer met
Ajax. Ik neem eerst vakantie en
danbeslis ik. Gezien mijnhuidi-
ge vorm is er voldoende reden
toch door te gaan, maar danwel
in een ander land. Erzijn contac-
ten met Portugese ploegen.
Maarconcrete aanbiedingenheb
ik nogniet. Ik verwacht datAjax
geen al te hoge vergoeding voor
me zal vragen. Tenslotte ben ik
transfervrij naar de club ge-
komen."

Ook over de toekomst van Pe-
ter Boeve heerst nog onduide-
lijkheid. Enkele clubs hebben
zichvoor de inhet tweedespelen-
de verdediger gemeld, maar de
Ajax-leiding buigtaan heteinde
van deze week over een mogelij-
ke transfer van Boeve. De af-
handeling van dezaak-Rijkaard
zal volgensVanEijden eveneens
nog enkele dagen op zich laten
wachten.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURACAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid totschaken in het MaduroPlaza.

MEDISINA DEPORTIVO KORSOU
19.00-23.00uur congres in het Holiday Be-
ach Hotel.

Voetbalsupporter
doodgeslagen

LONDEN — Een jeugdige
voetbalsupporter van de En-
gelse tweede divisieclubPly-
mouthArgyle, diezijnvereni-
ging zaterdag vergezelde
naar de uitwedstrijd tegen
Swindon Town (1-1) en daar
werd aangevallen dooreen ui-
terst agressieve horde, is
woensdag aan de gevolgen
van een hersenbloeding over-
leden.

De zeventien-jarige Mark
Smithwerd voor de aanvang
van het duel in elkaar gesla-
gen dooreenaantal Swindon-
aanhangers. Hij liep daarbij
ernstig hersenletsel op en
stierf drie dagen later zonder
bij kennis te zijn geweest. De
politie heeft naar aanleiding
van het gruwelijke voorval
negen arrestaties verricht.
Vijf verdachten zijn inmid-
dels in staat van beschuldi-
ginggesteld.

Hetelftalvan Plymouthzal
zaterdag voor dewedstryd te-
gen Middlesborough een mi-
nuut stilte in acht nemen ter
nagedachtenis van de overle-
den supporter.

Easy Boy Michel
bokst tegen
VanRaamsdonk

WILLEMSTAD — Vanuit
Nederland is het bericht ont-
vangen dat de Curagaoënaar
Easy Boy Michel tegen de Ne-
derlandse halfzwaargewicht
Pedro van Raamsdonk zalboksen.

Hetgevecht, dateind maartop
Curacao plaatsvindt, is tijdens
destrijdom hetEuropeeskampi-
oenschap in het halfzwaarge-
wicht, tussen Torn Collins en
Alex Blanchard in Usk (Wales),
geregeld. De promotor van VanRaamsdonk, Henk Rühling en
oud-profbokser Ivan Conradus
namens de organisatoren op Cu-
rasao, kwamen ditovereen.

Inzetvan het duel zal zijn het
'kampioenschap van het Ko-
ninkrijk', Departij zal gaan over
tienronden.
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Britse minister van Gezondheid

Geen werkverbod
voor arts met aids

LONDEN — In Groot- Brit-
tannië mag een arts die aids
heeft opgelopen zijn praktijk
blijven uitoefenenzonder dat
de patiënten hoevente weten
dathij met dezedodelijkeim-
muunziekte is besmet.Het mi-
nisterievan Gezondheid, dat
ditdinsdag bekendmaakte is
van mening datergeenreden
is waarom een besmette arts
zijn werk niet zou kunnen
voortzetten zolang er geenge-
vaar isvan bloedcontact. Het

is wel noodzakelijk dat vol-
doendewordt gelet op moge-
lijkerisico's voor depatient.

De bekendmaking volgde op
het eerste geregistreerde geval
van eenBritse arts deaan aids is
overleden. In deBritse medische
wereldontspon zich toen een dis-
cusisie over de vraag of artsen
met aids hun werkkunnen blij-
ven doen en over het recht van
patiënten geïnformeerd te wor-
den dat hun behandelend ge-

neesheer besmet is. Kranten
meldden dat een 49- jarige
nierspecialistzes weken geleden
aan aids was gestorven.

De Britse medische raad, die
regels stelt voor de medische
ethiek, wil echtersnelbeperken-
de maatregelenvoor metaids be-
smette artsen. De voorzitter, sir
JohnWalton,zei datderaad met
spoed een bijeenkomst zal
houden.

In hetAmerikaanseweekblad
Newsweek, kwam recentelijk
een arts aanhet woord die'opge-
hangenwas'dooreen lokalejour-
nalist. Deze had ontdekt dat de
arts zijn beroep uitoefende ter-
wijl hijbesmet was met het aids-
virus.De journalistschreefdaar-
op een artikel waarbijhij de arts
met naam en toenaam noemde.
De arts verhaalde datzijn prak-
tijk was ingestort en daarmee
zijninkomen. Hij voelde zich 'ge-
brandmerkt' en zag zijn toe-
komst somber in. "Er rest mij
niets anders dan mijn diensten
beschikbaar te stellenvoor met
aids- besmette personen". "Die
zulen mij wel accepteren". De
jounalistverdedigde zijn hande-
len door te stellen dat de patiën-
ten hetrecht hebben te weten of
hun arts besmet is met het aids-
virus.

PREEK
Ds. van Laar schrijft hierover:

"Terwijl het applaus verflauwt
en deevangelist met zijnvinger
bij de bijbeltekst zijn preek ver-
volgt,voel ik me geschokt. Veer-
tien jaar geleden was ditzelfde
stadion getuigevanbloed en ter-
reur: tientallen onschuldige
Chilenenzijnhier gemarteld.Zij
vonden er de dood, wreed ver-

moorddoor detroepenvan de ge-
vierde held van het anti-
communisme, president van de
Republiek".

Onder het militaire regime in
Chilizijntalrijke sekten totbloei
gekomen. Er zijn groeperingen
die jaarlijks 20 procent groeien.
Hetaantal MormoneninChili is
van 1971 tot 1985 gegroeid van
15.000 naar ruim 100.000. Een
andere groep heet de "Theocra-
ten" of "Revolutionaire bewe-
ging van Jezus", die fanatiek te
velde trekken tegen dezedelijke
goddeloosheid van de Chileense
bevolking. Het regime legt hen
geen strobreed in de weg, aldus
VanLaar.

Dominee Van Laar: sekten in Chili
bloeien onder militairregime
Ideologie van anti- communisme
gaat in Gods naam over lijken
SANTIAGO —InChili is de

ideologie van het anti-
communisme, die onder aan-
roeping van Gods naam over
lijken gaat, in wezen net zo
goddeloosals hetatheistische
communisme. Tot deze
conclusie komt ds. W. van
Laar, indienstvan degerefor-
meerde zendingsbouw
werkzaam in Santiago, de
hoofdstad van Chili, naar
aanleiding van een evangeli-
satie-bijeenkomst begin dit
jaarvan de Amerikaanse tv-
prediker Jimmy Swaggart in
het Nationaal Stadion van
Santiago.

Swaggart, die al tijden lang
een uur zendtijdper dagheeft op
destaatstelevisie, het propagan-
dakanaal van de dictatuur,
dankte tijdens die bijeenkomst
God voor devrijheden die men in
Chiligeniet. "Laten we God prij-
zen vanwege Chili. Dank zij het
fermeoptreden vanpresidentPi-
nochet is dit landverlost van het
communisme. Hier is vrijheid
van godsdienst en geweten", zo
zei Swaggart.

ZIEK
Sekten krijgen volgens Van

Laar vooral dekans wanneer de
samenleving ziek is en wanneer
dekerken niet langer antwoord
geven op verwachtingen en
angsten die leven bij mensen.
Uitholling van oude waarden,
verwereldlijking, maatschappe-
lijke ontreddering, individualis-
me en eenzaamheid doen deaan-
trekkingskracht van sekten
sterk toenemen.

Opmerkelijk is verder, zo
schrijft ds.VanLaar, dat sekten
vooral aanslaan in samenlevin-
gendiebeheerst worden doorge-
weld en waarweinig aandacht is
voor de waardigheid van de
mens. Vele sekten in Chili
weerspiegelen hetautoritaireen
verdrukkende model van de
staat: desterkeleider, striktege-

hoorzaamheid en vergoddeÜJ'
king van de machtkomen in al'
lerlei vormen terug.

"Dictatuur en sekte kunnen
het doorgaans danook goed met
elkaar vinden". De sekten ver-
klaren zich a-politiek en bidden
voor de overheid, hetgeen in de
praktijk neerkomt op onvoor-
waardelijkesteun aan het gezag
en de bevestiging van de diet*'
tuur. En het militaire regime
vindt in de sekte de nodige
godsdienstige legitimatie van
haar optreden.

De traditionele afkeervan we-
reld en politiek wordt in Ch»J

versterkt door de ApocalyP'
tische verwachtingen die bij <je
nadering van het jaar 2000 «e
kop opsteken. De voorbereiding
op het eind der tijden heeft een
verlammende werking en lei"
deaandacht afvan de dagelij*^
problemen. Pinochet kan rustig
zrjn ganggaan. . ,

VanLaar schrijft de groeieno^
invloed van de sekteninLatijn? "'
Amerikavoor een deeltoe aan <*
Amerikaanse buitenlandse poj'
tiek. De RK kerk is na aj
bisschoppen- conferentie va
Medellin, waar haar de ogei
open gaanvoor desociale wel*
lijkheid, niet langer een of-
trouwbare bondgenoot van
Verenigde Staten. Onder pres»
dentReagan krijgen kerken e»
vooral sekteneen taak bij de \&

vordering van het an
communisme, aldus ds. V
Laar in "de waarheidsvriend "

Sabotage in
Nicaragua

NEW YORK — De Panamese
militaire leider generaal Ma-
nuelAntonioNoriegabood de
Amerikaanse regering aan
sabotage en mogelijk moor-
dente plegenin Nicaragua.

De New York Times schreef
donderdagdat ditwordtafgeleid
uiteen passage inhet Iranagua-
rapport van het congres, waarin
wordtgezegd dat"een derdepar-
tij" aanbood dezeoperatiesuit te
voeren. De in verband met het
Iranagua-schandaal afgetreden
veiligheids- adviseur John
Poindexter gaftweede manover-
ste OliverNorthtoestemmingop
het aanbod in te gaan,maar niet
betrokken te raken bij sa-
menzweringen en moorden.
Kennelijk wilde hij de sabotage
ook buiten de normale rege-
ringskanalen houden, aldus
NYT. Maarvolgenshet blad ver-
klaarde North op een besloten
zitting van het onderzoek door
hetcongres dathet sabotageplan
nooitkon worden uitgevoerd,
daar hij voordien werd ont-
slagen.

LONDEN—Kate O'Mara, een
van de fraaie en duur betaalde
sterren uit detelevisie- serieDy-

nasty, showt inLonden degroot-
steen duursteRollsßoycedieooit
is vervaardigd. De Silver Spur

Limousine is 6,4 meter lang enkostbijna 350.000 dollar. Amnesty International verontrust
Amnestie voor Argentijnse
militairen schept precedent

DEN HAAG— Amnesty In-
ternational heeft woensdag
derecente amnestiewetinAr-
gentinië voor militairen als
een "gevaarlijk precedent"
van dehand gewezen. De wet
laat militairen diewordenbe-
schuldigd van martelingen
tijdens de periode van de
"vuile oorlog" (1976-1982)
vrijuit gaan. Volgens deorga-
nisatie voor de mensen-
rechten kan de zogeheten
"wetop degehoorzaamheid",
die het Argentijnse congres
op5 junijongstledenaannam,
een aanmoediging zijn voor
potentiële folteraars.

Elke wet die onschendbaar-
heid verleent aan mensen die
worden beschuldigd van ernsti-
ge schendingen van de mensen-
rechten brengt het risico met
zich datmen denkt dat dergelij-
ke misdrijvenookindetoekomst
wel niet bestraft zullen worden,
aldusAmnesty.

De internationale mensen-
rechten- organisatie maakte
woensdag eenrapport openbaar
over het proces in Argentinië in
1985 tegen voormalige juntale-
den, het enige proces dat in La-
tijns-Amerika tegen militaire
schenders van de mensen-
rechten is gevoerd. Amnesty
spreekt dan ookvan een "unieke
gebeurtenis in de geschiedenis
van Latijns-Amerika". Het af-
schrikwekkende effect ervan
echterdreigtteniet tewordenge-
daandoor de amnestiewet in Ar-
gentinië,zowaarschuwt deorga-
nisatie.

Het Argentijnse congres nam
de amnestiewetaannadatpresi-

dentRaul Alfonsin hadtoegege-
yen aan deeisvan de militairen
de gerechtelijke vervolging van
officieren van het midden- en
lagere kader te staken. De Ar-
gentijnsepresident hadhiervoor
al eentijdslimietgesteld aanjus-
titiële procedures tegen militai-
re schenders van de mensen-
rechten (de zogeheten 'punto
fïnal'-wet).

Maar daarmee nam hij de on-
rust onder destrijdkrachten niet
weg. Afgelopen Pasen bezetten
militairenenkele kazernes in
het land om hun ongenoegen
over de burgerpresident Alfon-
sinkenbaar te maken. Derebel-
lie liepmet een sisseraf. Niette-
min "zwichtte"Alfonsin volgens
velenvoor de militairedruk. Hij
loosde een nieuwe wet door het
parlement, de"wetop degehoor-
zaamheid".

Deze komt erop neer dat mili-
tairen onderderang vankolonel
niet verantwoordelijk kunnen
worden gesteld voor het marte-
lenen "verdwijnen" van duizen-
den Argentijnen in de periode
vandemilitaire dictatuuromdat
zij "slechts op bevel" hadden ge-
handeld.

Volgens Amnesty Internatio-
nalontspringenzo minstens 300
aangeklaagde militairen de
dans. De organisatie zegtverder
datde wet in tegenspraak is met
de conventietegen martelenvan
de Verenigde Naties die Argen-
tinië heeft ondertekend. Hierin
staat dat nimmer een beroep op
de gehoorzaamheids-plicht kan
worden gedaan alsrechtvaardi-
gingvanfolterpraktijken.

HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS
VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

(A.P.NA)
is als semi overheidsinstelling,belast met hetbeheer van de pensioenen
van alle pensioengerechtigde overheidsdienaren, enzoekt voor zijn afde-
ling Controle een:

AFDELINGSHOOFD (m/v)
Funktiebenaming:
Chef Interne Controle
Funktie-omschrijving:
Is belast met de leiding van de afdeling Interne Controle, beoordeelt de
doelmatigheiden rechtmatigheid van de financiële administratieen oefent
preventieveen repressieve controle uit op de juistheidvan de vastleggin-
gen voortvloeiende uithet bedrijfsgebeuren.
Plaats in de organisatie:
Ressorteert onder dedirektie en geeftdirektleiding aan medewerkersvan
de afdeling Interne Controle.
(Hoofd)taken:— Controleert alle financiële en administratieve handelingen binnen de

dienst;— Adviseert de leiding inzakede tevolgen procedures metbetrekkingtot
de uit te oefenen controle;— initieert en bewaakt controle-programma's.

Vereisten:— Een opleiding op H.8.0.-niveau (S.P.D., gevorderde Nivra-opleiding,
H.E.A.0.), dan wel een opleiding van vergelijkbaar niveau.— Enige jaren kontrole-ervaring of werkzaam bij een afdeling Interne-
Controle en enigekennis opautomatiseringsgebied strekt tot aanbeve-
ling.— Goede contactuele eigenschappen.— Goederedactionele vaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden:
Overeenkomstig rechtspositieregelingvoorlandsdienaren. Salariëring af-
hankelijkvan opleiding, ervaringen burgerlijkestaatvooralsnog maximaal
op het niveau van schaal 10(hoofdcommies).
Sollicitaties, vergezeld, van een uitgebreidecurriculumvitae, binnen twee
wekenterichten aan deMinistervan Financiënvan de NederlandseAntil-
len,Fort Amsterdam.

I Gezien de van kracht zijnde personeelsstop genieten kandidaten die
reeds in dienstzijn van de overheid de voorkeur.

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

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

3 DECEMBER 1987
Teneinde te voorkomen dat administratiekosten in reke-
ning moeten worden gebracht, doenwij eenberoep oponze
abonnees om bovengenoemderekening uiterlijkop dever-
valdatum te voldoen.
Betaling kan plaatsvinden bij dekassa's van onshoofdkan-
toor te Sta. Maria, alle banken, girodienst en tevens bij de
hulpkantoren van het gouvernement.

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

H SETEL
Servisio di telekomunikasbon

10 AMIGOE

I Pa Pueblo idi Pueblo !!! SUFFISANT |
[Pakketten l«j : h:*»i^th^;in^ Hollandse II""TJ^^T" SUPER BARATA!!!!!!! AARPAWELIN
J/ V zaky" 20 kilo

Mh kilo STEAK ißiefstuk 500 gr. 4.75 - . _ -I knLO^RJBS Pork Cutlet 500 gr. 5.50 [ ’.10.00
ikiIoSTOOFVLEES chicken Cutlet 500 gr. 5.951 kilo SOEPVLEES spareribs 5 lbs. 10.99 QI IPAltC1 heleKIP Baby Ribs 7WWMUE

V J Karton van 9 kilo 22.50 LAPPENv whole Chicken 1050 gr. 3.99 _
~.,

29.95
mmmm^m„-..„.^

p

jjAkiloSTEAK^hjJlJHt^l^tttttt^^M
1 kilo PORKPHfIP IPtlPnl ' CffSi*iMiuruitMHUf pp» '^fffffP^ § CICDCM
1 kilo LOIIMRIBS CICWfcW

1 kilo CHICKEN Ponche Kuba 0.7 Itr.. . .8.99 perdozijrt
PARTS White Label whisky 0.7 Itr.. .19.95 * 4 £±g»\l J Heinz Vegetable Salad 210 gr. . .2.32 ’■ ■ «%*s>

94 c/> Exeter Corned Beef 12 oz. ...2.50 HELE~JV; Markant Ontbijtkoek 2.25 U/\i 1 Atince

7i Iji ■!■ Motorolie Itr. ... 145 HOLLANDSE
jJilLitl!!" Speculaas 400 gr. ! !2."15 KAASSoftex Toiletpaper 12 rol. . .6.95

500gr.Geitenvlees ’ |7 95
500 gr. Gez. Ribben j J ' * * 'ww

500 9r' Tel.: 85355-85242 Tot Uw dipnstl —-——<^———

so^mESSS?" 1 °"JS&ts!^- WHITE LABEL500 gr. Mondongo t/m zaterdag muieirv 11 rookworst 8.30-12.30 en 2.30-6.30 WMïbKY f\L J) VRIJDAG KOOPAVOND! o oor lt, 1
-^ -^ Zaterdag non stop geopend c*£.c& iir.

t% t%_m van 8.30 tot 6.30 n.m. A & «»** ]| 9.95 Ruin.epa^e^nHeia.P^e^, 48.75 |
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VERTONING VAN BELANGRIJKE PRODUKTIES
Wellicht eerste stap naar 'Gouden Dividivi'

Internationale Filmweek Curaçao
WILLEMSTAD — Curacao krijgt zyn eigen Internationale

Pilmweek: van 10 tot 20 december worden zestien films voor
volwassenen en tweefilms voor kinderen(Asterix en Thomas
en Senior) vertoond.Centraal in hethele gebeuren staat thea-
ter De Tempel aan hetWilhelmina-plein. Het is de bedoeling
van deorganisatoren om deFilmweek in dekomende jarenuit
te laten groeien tot een happening van internationale faam,
met wellichtin detoekomstdeuitreikingvaneen 'Gouden Divi-
divi'. Hierbij wordt gewezen op het succes van de Utrechtse
filmdagen, waarvan de'GoudenKalveren' ook internationale
bekendheid hebben gekregen.

.Om een en ander terealiseren
J? de Stichting InternationaleFilmweek Curasao opgericht,
die ook meerdere keren per jaar
film-evenementen wil laten
Plaats vinden. Stichting-
directeur is Richard Hart van
het Curacao Plaza hotel. Leden
zijn onder anderen Paul Moron
(zoon van 'Fechi') van de Filmli-
gaen Eebert Laufvan hetCultu-

reel Centrum Curacao en Fede-
rico Oduber.

De stichting heeft zich weten
te verzekeren van de medewer-
king van nir Piet Meerburg, die
zijn sporen heeft verdiend als
theater-directeur en als toneel-
producent. Meerburg is onder-
meer 35 jaar directeur geweest
van het De La Mar theater in
Amsterdam. Vele jarenwas hij

de zakelijke partner van wijlen
Wim Sonneveld. Als toneel-
producent heeft hij o.a. 'My Fair
Lady' en 'Oliver'uitgebracht. Hij
is de oprichter van het film-
theater Kriterion in Amster-
dam, terwijl hij vroeger biosco-
pen bezat in Nederland en
België.

Ook heeft hij, veelal samen
met de Sticusa, toneel-
gezelschappen naar Curasao ge-
bracht. Samen met wijlen Au-
gustQuastheeft hij ook gepoogd
van Asiento een modern film-
theater te maken. De onver-
wachte dood van Quast maakte
daareen abrupt eindeaan.

RELATIES
Het is vooral aan Meerburg te

danken, dat zijn zakelijke rela-
ties de films hebben afgestaan
voor vertoning op ons eiland. Zo

heeft distributeur Robert Wijs-
muller van Concorde de volgen-
de produkties beschikbaar ge-
steld: Asterix voor dekinderen,
The Mission, Emerald First,
Kroniek vaneen aangekondigde
dood (naar het bock van de Co-
lombiaanse schrijver Gabriel
Garcia Marquez), Jean de Flo-
rette en Odyssee d'Amour. Wijs-
muller komt ook met Naam van
de Roos en Once upon a time in
the West.

DistributeurCanon stelde be-
schikbaar:De Aanslagen dekor-
te teken-film Anabella. Beide
films hebben een Oscar gewon-
nen. Krijn Meerburg van
Hungry Eye Pictures brengt:Kiss ofthe Spiderwoman en I've
heard the mermaids singing.
Laatstgenoemde film was een
groot succes tijdens het festivalin Cannes. De film is in Neder-
land nog niet uitgebracht.

Van Paul Verhoeven, die tij-
densdeFilmweek opCuracaozal
zijn, wordt De vierde man ver-
toond. Verhoevenbrengtzelfzijn
kassa-succes Robocop mee. In deVerenigdeStatenheeft dezepro-
duktie een omzet van 150 mil-joen dollar gescoord. Ook regis-
seur Frans Weisz zal tijdens de
Filmweek op Curacao zijn. Vanhem wordt Havink gedraaid, die
in Utrecht drie Gouden Kalve-
ren won.

Distributeur Pieter Goedings
van The Movies stelde beschik-baar: Tiempo de Morir en Eren-dira(beide naar boeken van Ga-briel Garcia Marquez) en DohaFlor and her two husbands.

GOEDEFILMS
Waarom dezeFilmweek? Odu-

ber: "We willen de mensen een
beelje van devideoafhelpen. We
begrijpen wel waarom die video
zo populair is geworden: omdat
we geen bioscopen meer hebben
opCuracao.De Drive-in is eigen-
lijk de enige. Wij geloven, dat de
belangstelling voor goede films
groeit. Dat zie jein Europa, dat
zie jein Latijns-Amerika".

Meerburg: "Het is een heel
verschil of je Amadeus in een
goedebioscoopzietofopjetelevi-
sie-toestel. De Tempel heeft een
zeer goede outillage en daarvan
willen wij gebruik maken. De
projectie is er uitstekend".

Oduber: "Het moettoch moge-
lijk zijn om hier minstens twee
goede bioscopen te hebben. Be-
langrijk voor het toerisme. En
we hebben gezien, dat goede
films gewaardeerd worden op
onseiland. AlmacitadiDesolato,
bijvoorbeeld, heeft hier weken-
lang met groot succes gedraaid.
Dx schat dat 35.000 mensen die
film hebbengezien, alleenopCu-
ragao al. Het gaatom deproduk-
ties en de ambiente, de omge-
ving.Dan trekje zeker publiek".

FORT-BOGEN
Aanleidingomop 10december

met deFilmweek te beginnen is
de officiële ingebruikneming
vandeFort-bogeninPunda: "We
willen een uitgaans-centrum
maken in Punda. Zo komen,
meen ik, in de Fort-bogen ook
tweerestaurants. Als jenou van
De Tempel een multi-purpose
theatermaakt, danben jeal een
heel eind. Zobestaan er al plan-

nen om het toneel te vergroten,
maar als ik dat vertel, vertel ik
misschien al te veel. Waar het
vooral om gaat: er moet weer le-
ven komen in de binnenstad".

Er is (nog) geen subsidie ver-
kregen voor de Filmweek: "Het
wordt allemaal zelf bekostigd.
Door sponsoring, door het uit-
brengen van een eigen
Filmkrant en door entree-
gelden. En we hebben veel steun
gekregen van de Sticusa", aldus
Oduber.

'Willemstad, nu ofnooit meer'

Film Creutzberg aanzet
verbetering Otrobanda

„. JjLLEMSTAD — Dinsdag-
Tjadag vindt de NederlandsePremièreplaats van defilm'Wil-
jöistad,nu ofnooit meer' in het
g^gschFilmhuis inDen Haag.pc turn werd vervaardigd door
eter Creutzberg. De Stichting

p°nuwentenzorg verleende
Tputzberg deopdracht.
"e première zal worden voor-gegaandooreentoespraak van

dnf?v°lmachtigde ministervane Nederlandse Antillen in Ne-tland,mr G.(Boy) Hernandez.°orts zal ir Percy Henriquez,
een t°prichtervan destichting>
ovo jrte uiteenzetting geven
befL* huidi«e standvan zaken

de architectonische
sta jmenten van onze hoofd-
önwi-,en de toekomst-mogelijkhedenervan.

tad a£cent wordt daarbij ge-sa op Otrobanda, datover eens oot toeristisch potentieel be-te?j Dit kan alleen gereali"«ra worden door een verbre-
v B

nvan de economische basis7^Curasao, zo staat in de pre-
'Êre-uitnodiging. Daarvoor is

e
n doelmatigeplanologie nodiga dienen de verschillende ele-

van datstadsdeel een zo-anige bestemming te kriieen.

dat daareen pittoresk, unieken
voor ons eiland karakteristiek
toeristen-kwartier wordt ge-
creëerd.

Hierbij wordt verwezen naar
degrote successen,die elderszijn

geboekt met dergelijke stadsde-len, zoals in San Juan, Was-hington, New Orleans enlaatstelijk 'Willemstad' in Japan
en Amsterdam Village op St.
Maarten.

Congres huwelijk en
echtscheiding in UNA
WHAEMSTAD—Morgen or-

ganiseert de Antiliaanse Juris-
ten Vereniging haar jaarlijks
congres op deUNA, datditmaal
als thema heeft: huwelijk en
echtscheiding. Vijf juristen, elk
werkzaam opverschillende ter-
reinen, zullen hun visie geven
over dit steeds weer actuele on-
derwerp, waarbij zij tevens van-
uit hun optiek aanbevelingen
zullen doen.

Gezien het feit dat het woord
achtereenvolgens wordt gevoerd
door mr J.P. Jackson, advocate;
mrC.A.A. Nicastia, rechter; mr
G.C.A. Smeets, notaris; mr D.
Leo, fiscalist en mr S.E. Romer,
docent aan de UNA, mag ver-

wacht worden dathettoelichten
van de diverse facetten van hetonderwerp zal leiden tot een
vruchtbare discussie tussen de
sprekers en de congresgangers.
De discussie wordt geleid door
mr drsG.H.Lieuw, docentaandeUNA die tevens als moderatorzal optreden.

De sprekers hebben hun be-
vindingen neergelegd in de pre-
adviezen die op het congres wor-
den uitgedeeld. Het congres is
toegankelijk voor leden en niet-
leden van de vereniging. Niet-
leden kunnen zich vooraf in-
schrijven bijTarma TrustMana-
gementN.V., Polarisweg 35ofop
de dag van het congres op de
UNA vanafhalfzes 's- middags.

Harry Mulish
uitgenodigd

voor Filmweek
WILLEMSTAD—Dekans

is groot, dat de Nederlandse
auteur Harry Mullisch tij-
dens de Internationale
FilmweekookCurasaozal be-
zoeken. Hij is de schryvervan
De Aanslag, waarvan een
film is gemaakt doorFonsRa-
demakers. De Aanslag won
een Oscar. Rademakers is
niet in staat om naar ons ei-
land tekomen. Hij 'draait' in
die tijd in Afrika een nieuwe
film.

EgbertLaufvan hetCultu-
reel Centrum Curasao ver-
trekt vandaag naar Neder-
land, waar hij ondermeer af-
rondende besprekingen gaat
voeren met Mullisch, die de
organisatoren van deFilmweek wélheeft gevraagd
om een retour-ticket te re-
serveren.

MochtMullisch naar Cura-
saokomen, danzalhij hier le-
zingen houden. Ook zal de
schrijver dan enkele middel-bare scholenbezoeken.

De film De Aanslag is de
openings-produktie van de
Filmweek.De produktie Jean
de Florette besluit het film-
gebeuren.

ENTREE
De kosten voor de film-

liefhebber zijn laag gehouden:
zeven-en-een-halve gulden per
voorstelling. Men kan ook een
'carnet'kopen. Dan betaalt men
voor tien voorstellingen slechts
zestig gulden. Het'carnet' isniet
persoonsgebonden.

De Filmweek kent geen com-
petitie-element: "Misschien dat
diecompetitie er in detoekomst
komt. Met een Gouden Dividivi
ofzo. Wie weet. Maar eerst moet
deze Filmweek een succes wor-
den", aldusMeerburg.

Viering Dag tegen geweld
WILLEMSTAD — Woensdag

25 november wordt opnieuw de
dag tegen geweld en in het bij-
zonder geweld tegen de vrouw
herdacht door de Steering Com-
mittee en Sentro diDama. Ter
gelegenheid van deze dag wor-
denvanaf zeven uur's- avonds in
het Damescentrum verschillen-
de activiteiten georganiseerd.

De bezoekers van dit centrum
krijgen een video-film te zien
over de gevolgenvan sexueelge-
weld waarna er een gebed zal
plaatsvinden. Tot slot van de

avondzal drs NelsonCoffie, psy-
choloog van het AGV een lezing
houden over geweld.

Voorafgaand aan deze dag
wordt aanstaande zaterdag en
zondag tijdens allekerkdiensten
aandacht besteed aan het ge-
weld. Zondag besteedt Chin Be-
hiliatijdens zijn televisie- prog-
ramma Tele Patria aandacht
aan ditonderwerp. Maandag 23
novemberwordt dedagtegen ge-
weld herdacht op Bandabou en
zondag 24 november vindt de
herdenking op Bandariba
plaats.

DOND6RDAG 19 NOV€MB€R 1987 AMIGOE

& Bezoek opzaterdag 21 enzondag 22 november de

I (f&* CURACAO i
IS3 SEAQUARIUM ,\ I

REGATTA ' \jjk met wedstrijdenvan zeilboten, catamarans, 1/ $
të windsurfers en sunfishes ■ mmWXw ®\ ZATERDAG 21 NOVEMBER M W". \\ 10.00 a.m. start zeilbotenrace WW \|» 10.30 a.m. gaan dewindsurfers van start m* \«
| 1.30tot 5.00 p.m. Muziek BOOM BOX W J|| ZONDAG 22 NOVEMBER * \\ 10.00 a.m. start zeilboten en windsurfers/r XCy't 10.00 a.m. tot 6.00 p.m. MuziekBOOM BOX WjêL If.| 1.00 p.m. tot 5.00 p.m. LiveMusic SURVIVALj^Z^^^j! |
| Geniet dezeweek dubbelvan Uw l!^*^*** |
* weekend aan het strand van i—— 1k» hetCURACAO SEAQUARIUM. Opzondag."..
fó Entree voor beide dagen GLIJBAAN vrij *K Leden GRATIS voor leden en niet-leden «
I Niet-Leden:/15.3.50 | van 12.00tot5.00uur. ||

UITNODIGING

jMÊ?? Hierbij nodigen \oij '^Eu
’|p U uit tol het bezichtigen <oan onze i

JF "Tentoonstelling ||v
Jf Relatiegeschenken" |1
ft Showroom aan de Dokweg W

\)ariaf 20 november j|s
op elke \oerkdag tot >*^p
6.00 uur 's middags. jJÊr

LICORES 001^^-^1,76233 MADURO

■■FOR ONLY ■■
$ 150U.S. MONTHLY»

Now, you can purchase a residential lot in one the most
exclusive areas in the United States and pay monthly in U.S.
dollars orflorines. We are located in the fastest growing area

in the state ofFlorida, where your investment is
guaranteed. Completely developedwith four golfcourses,
inland chanels, beach, golfand tennis clubs, Yatch Club,
Private Air Port, Schools, Banks, etc. There are more than

500 homes alreadybuilt.

Don't miss this opportunity to make the best investment
ofthe moment.

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

KENESI INVESTMENT Co. INC.

Country Club of Miami
Hialeah. Miami

. PHONE NUMBER

9H _«_!^^Z^ZZ^^ *■
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Surinaamskiesbureau
Organisatie van verkiezingen in
noodgebieden strijdig met kieswet
PARAMARIBO — Het on-

afhankelijk kiesbureau in Su-
riname heeft ernstige bezwa-
ren tegen de besluiten die de
Surinaamseregering heeft
genomen om verkiezingen
mogelijk te maken in de drie
districtenwaar de noodtoe-
standheerst. In een brief aan
premier Jules Wijdenbosch
wijsthetkiesbureau er op dat
deorganisatie van de verkie-
zingen in Marowijne, Broko-
pondo en Sipaliwini in strijd
met dekieswet verloopt. De
bezwarenvan hetkiesbureau
richten zich op twee
staatsbesluitendieeerder de-
ze maandzijn genomen.

De regering verlengde dieter-
mijn voor kandidaatstelling in
de drie districten. Ook werd be-
sloten in Paramaribo en omge-
ving stemlokalen in te richten
voor gevluchtebewoners uitdeze
gebieden. Volgens het kiesbu-
reau zijn de besluiten in strijd
met de kieswet, die voorschrijft
dat die termijn voor het stellen
van kandidaten nietkan worden
opengebroken en dat de kiezers
in hun eigen district naar de
stembus moeten. Dit betekent
dat de verkiezingen in de oor-
logsgebieden ongeldig zouden
kunnen worden verklaard.

De onenigheid tussen kiesbu-
reau en kabinetkreeg een extra
dimensietoen minister Gilts van
Justitie ook bezwaar aanteken-
de tegen het inrichten van stem-
lokalenvoor Brokopondo, Maro-
wijne en Sipaliwini in de hoofd-
stad. Het kiesbureau heeft
dinsdag overlegd met de rege-
ring, maar voorzover bekend
heeft dit onderhoud niet tot op-
lossingvan deproblemen geleid.

Legerleider Bouterse drukte
vorige maand het organiseren
van verkiezingen in de nooddi-
stricten door tegen de wil van de
"oude"politiekepartijen, diezijn
verenigd in hetfront voor demo-
cratie en ontwikkeling. Het
front meent dat een eerlijk ver-
loop van de verkiezingen in de
oorlogsgebieden nietkan wor-
den gegarandeerd. De "oude"
partijen drongen aan op uitstel
totdatdesituatie in dedistricten
is genormaliseerd. Alleen de
partij van Bouterse, de NDP, en
dekleine partijen Pendawalima
en Palu hebben er kandidaten
gesteld.

Het verstrekken van oproep-
kaarten aan de kiezers verloopt
evenmin zonder problemen. Op
veel kaarten komen fouten voor.
Zo zijnnamen verkeerd geschre-
ven, wordenverkeerde adressen
vermeld en zijn zelfs overlede-
nen opgeroepennaar destembus
te gaan. Volgens het Surinaam-
se dagbladDe Ware Tijd protes-
teerden functionarissen die de
oproepkaarten moeten
rondbrengen, woensdag in Para-
maribo tegen de distributie-pro-
blemen. Zij zeiden meer tijd te
besteden aanhetregistrerenvan
personen die geenkaart ontvan-
gen dan aan het zenden van op-
roepkaarten. In politieke kring
wordt er overigens op gewezen
dat de kieswet stemmen zonder
oproepkaart, maar met een gel-
digidentiteitsbewijs, toestaat.

In deovensvan hethoutbedrijf
Bruynzeel zijn eerder deze week
100.000 stembiljettenverbrand.
De biljetten waren ongeldig door
fouten in denamenvan kandida-
ten en in andere gegevens.

SOBER
"Na dat gesprek met alle

negen stichtingen hebbenwij
een plan opgezet. Deze opzet
heeftruim twee jaargeduurd.
We hebben de overheid er
toen bij betrokken en de ge-
zaghebber was er ergenthou-
siast over. Ronnie Casseres
zei: "Pius, het moet er welko-
men,maarzet hetwelzo sober
mogelijk op want veel geld is
erniet.Dathebben we dus ook
gedaan." Ook Nederland
keurde hetplan van Broeder
Pius voor debouwvan een op-
vangcentrum goed.

De stichting Thuislozen-
zorg kreeg voor dit project
twee landhuizen aangeboden
op Scharloo. Zowel Broeder
Pius als het bestuur van de
stichting vonden de twee hui-
zen wel geschikt voor de op-
vang van meisjes. Het was
Herman George van Fundas-
honKas Popular diehenerop
wees dat het opknappen en
aanpassen van de beide
landhuizenevenveelzou kos-
ten als debouw van een nieuw
pand. Het voordeel van een
nieuw pand is dat er altijd de
mogelijkheidbestaat voor

uitbreiding, wat bij de twee
landhuizen niet mogelijk is.

MOOI PLAN
"Toen ik voor het eerst con-

tactkreeg met HermanGeor-
ge en hem al mijn projecten
heb laten zien, zoals
buurtcentrum Groot Kwar-
tier en kindercrèche Bai Bini
zei hij: "Pius, we hadden el-
kaar eerder moeten leren
kennen, man.Laat datproject
thuislozen jongerenmaaraan
mij over. Ik zal een heel mooi
plan voor jullieopzetten. Kort
daarna kregen wij beschik-
king over grond op Muizen-
berg, indebuurtvan de nieu-
we volkswoningen."

Hetplan van FKP washeel
snel klaar. Op de tekening
stond het hoofdkantoor, een
ruimtevoor debeheerder, een
gemeenschappelijke ruimte
en vier units. "Wij hadden in
eerste instantieook aan units
gedacht, maar losvan elkaar.
George heeft deunitsaan het
hoofdgebouw gevestigd en
dat was heel mooi. Volgens
George was het geld voor de
bouw geen probleem. Hij
schijntheelgemakkelijk geld
los te krijgen bij Jan de Ko-
ning, diein dietijdopCurasao
was."JandeKoningheefteen
groot dccl van de vijf ton, die
het doorgangs-huis moest
gaankosten, beschikbaar ge-
steld. De rest van het geld
heeft Fundashon Kas Popu-
lar erbij gelegd.

SPANTENBIER
Vorigjaar,voordat Broeder

Pius met vakantie ging, is
men begonnen met de bouw
en toen hij twee maanden
daarna terug kwam, was hij
net op tijd voor het spanten-
bier. Alles verliep precies zo-
als Broeder Pius dat wilde,
totdat zij bericht uit Neder-
landkregen dat detoekomsti-
ge beheerder en zijn vrouw
hetwerktochnietop zichkon-
dennemen. "Wij wilden perse
een echtpaar hebben dat het
gebouw zou beheren. In janu-
arivan ditjaarhadden weeen
echtpaar gevonden datbereid
was het beheer op zich te ne-
men. Dat waren "jiu di Cor-
sow". Maartoen werd dieman
in februari ziek. Die man had
een chronische nierkwaal,
dus de verzekering nam die
goeie man niet aan. Dat bete-
kende dat de openingvan het
gebouw nietmeer inapril kon
plaatsvinden. We zijn eind
mei opnieuw begonnen met
het zoeken naar personeel.
Nu hebben we weer Antillia-
nen, maar geenechtpaar."

Naast de beheerder, bevin-

denzich inhethuis ookeen so-
ciaalwerkster en vier
groepsleidsters die de meis-
jes,die niet naar schoolgaan
ofwerken, bezighouden.Deze
meisjes zullen onder toezicht
van de leidsters zorg dragen
voor de schoonmaak van het
huis, het koken van de maal-
tijden en het wassen vankle-
ding.

KIPPEN
Hethuisbiedtplaats aan24

meisjes en acht babies. Vol-
gens Broeder Pius is voor dit
aantalgekozenzodatdebege-
leidingvan de meisjes beter
verloopt: "Als je de groep te
groot maakt, is individuele
aanpak moeilijkeren minder
persoonlijk. Alsjemetgrotere
groepen werkt, kan je niet
aan de kinderen geven wat ze
nodig hebben en kan jenet zo
goedkippen gaanhouden die
jete eten geeft en laat slapen.
Deze meisjes hebbenpersoon-
lijke belangstellingnodig."

Het selecterenvan de aan-
meldingen is in handen van

een commissie waarin onder
andere iemand van de GGD
en iemandvandeAGVzitting
hebben. Spoedgevallen wor-
den niet geselecteerd. Die
worden automatisch toegela-
ten. "De spoedgevallen gaan
meestal via deKinder- en Ze-
den- politie en dan gaat het
om kinderen die maar een
paar dagen opvang nodig
hebben."

Abram bepleit contact met
politie op basis van vertrouwen
Voorzitter hoofdredacteuren
wraakt informatiestop Ahold

ROTTERDAM—De opver-
zoek van de familie Heijn ge-
bezigde informatiestop in de
ontvoeringszaak van Gerrit
Jan Heijn is volgens voorzit-
ter A. Abram van het Ge-
nootschap van Hoofdredac-
teuren "een slechte zaak".
Journalisten worden daar-
doortenonrechte nietinstaat
gesteldfeiten natetrekkenop
hun juistheid en sterker nog
op hun onjuistheid, meent
Abram. Publikatie vanonzin-
nigeberichten, zoalsin deHe-
ijn-zaak isvoorgekomen,kan
dan niet altijd worden voor-
komen, aldus Abram, die
hoofdredacteur isvan hetAl-
gemeenDagblad dekrant die
deaanleiding was van hetbe-
kendworden van hetfeit, dat
de ontvoerders medio okto-
ber een deel van de linker-
pink stuurden van hun
slachtoffer.

Abram zei woensdag desge-
vraagd meer te voelen voor een
soort contact tussen journalisten
en bijvoorbeeld de politie in dit
soort zaken opbasisvanvertrou-
wen. Depolitiekan danookmak-
kelijker zeggen datpublikatie
van een bepaald berichtnadelig
isvoor dezaak, zodateen journa-
listzich wel driekeer bedenkt om
tot publikatie over te gaan.

Abram werd op 18oktober als
voorzitter van de Nederlandse
hoofdredacteuren voor het eerst
benaderd door het Ahold- con-
cern met de vraag hoe bij de
kranten het best kon worden
aangedrongen op meer terug-
houdendheid.Kort daarvoorwas
depink binnengekomen.Abram

adviseerdeAhold, naar eigen
zeggen,kranten, weekbladen en
andere media, zoveel mogelijk
"persoonlijk" te benaderen. Dat
is voor zover Abram bekend ook
gebeurd. Ahold had nadien met
een aantal media een min of
meer geregeld contact via de
hoofdredacteur danwei bijvoor-
beeld dechef nieuwsdienst.

HetAD besloot woensdag, on-
dankseen verzoekvan defamilie
Heijn cq hetAhold concern,toch
het verhaal over de pink te pu-
bliceren. HetAhold- concern be-
sliste daarop zelf al dinsdaga-
vond het feit op zich te bevesti-
gen. Nadere mededelingen ble-
ven metverwijzingnaar de infor-
matie- stop uit.

Dinsdagavond weigerden Ab-
ram en deredactie mee te delen
waarom besloten werd totpubli-
katie van het stuk. Wel werd
toen al gezegd dat depublikatie
mogelijk verband zou houden
met hetfeitdathetweekbladAk-
tueel deze week over de ontvoe-
ringszaak zou schrijven en mel-
ding zou maken van details, zo-
als over depink. HetADzou zich
om diereden ontslagen voelen
van de zichzelf opgelegde
zwijgplicht.

HoofdredacteurPeter deVries
vanAktueelzeiwoensdag dathij
in zijn column van deze week de
pink van Heijn inderdaad ter
sprake brengt, maar niet in de
zin van een vaststaand feit. Hij
beschrijft in die column hoe hij
een tipkreeg overdepinken hoe
hij daarmee is omgegaan.

Het Algemeen Dagblad ont-
dekte volgens De Vries de aan-
staande publikatie in zijn blad

via een eindredacteur van het
AD, die per 1 januariin dienst
treedtvanAktueelen dinsdag al
even op deredactie van dit blad
rondliep.

Het Ahold-concern en het be-
leidsteam van politie en justitie
in Haarlem hebben volgens De
Vries dinsdagavond nog ge-
tracht de publikatie in Aktueel
tegen te houden, maar het blad
was al gedrukt. Een lid van de
Raad vanBestuur vanAhold zou
zelfs hebben voorgesteld de ge-
hele oplage (100.000 ex-
emplaren) te kopen, maar zag
daarvan af toen duidelijk was
dat het AD ging publiceren.
Aholdnochhetbeleidsteamkon-
den dit woensdag overigens be-
vestigen.

Aktueel verschijnt deze week
met een dinsdagnacht nog sa-
mengesteld extra katern en een
nieuwe omslag. In die speciale
bijlage wordt volgens De Vries
de gang van zaken uit de doeken
gedaan rond hetAD. Inmiddels
is ook wel duidelijk geworden
dat, zoals het AD ook schrijft,
eind vorige week een vergeefse
poging is gedaan de losprijs aan
de ontvoerders te overhandigen.
De politie en Aholdzwijgen hier
echter over.

Het pinkdeel van Gerrit Jan
Heijn is destijds onderzocht in
het gerechtelijk laboratorium in
Rijswijk. Er is ook een vergelij-
king gemaakt met de vinge-
rafdrukken van Heijn, zoals die
zichbevinden inderegisters van
Lloyd's verzekerings- maat-
schappij in Londen. Lloyd's be-
waart meer gegevens van men-
sen, die zich hebben verzekerd
tegen kidnapping.

Een soberfeest voor een sober gebouw
Kas Broeder Pius haalt dakloze

meisjes en moeders van de straat
WILLEMSTAD — Morge-

navond wordt op Muizenberg
het doorgangshuis Kas Broe-
der Pius geopend. Dit huis
dient voor de opvang van da-
kloze meisjes en jongemoe-
ders variërend in de leeftijd
van 14tot 21 jaar,meisjes die
doorhunfamilie op straatzijn
gezet omdat zij op zeer jonge
leeftijd zwanger raakten en
dat een schande was voor de
familie. Deze moeders kun-
nen met de baby terecht bij
Kas BroederPius.BroederPi-
us, die jarenlangmet ditplan
in hetachterhoofdrondliep, is
trotsophetnieuwe gebouwen
over het feit dat het gebouw
zijnnaamheeft gekregenzegt
hij: "Ach, Herman George
wilde datzo."

Drie jaargeleden is Broe-
derPius als voorzitter van de
stichting Thuislozenzorg, sa-
men met de andere leden van
de stichting begonnen met
het uitwerken van het plan:
"Wij weten dat er heel wat
meisjeszijn de 's- nachts bui-
ten slapen, eventueel met een
baby in een auto of in een leeg
huis. We hebbenallestichtin-
gen dieer mee te maken heb-
ben, van Kinder Zeden Poli-
tie, Voogdij tothetGOGen de
kinderrechter erbij gehaald.
We hebben samen een ge-
sprek gevoerd en daaruit
bleek datdeopvangvan meis-
jesharder nodig was dan de
opvang van jongens."

ONDERKOMEN
De meisjes dievoor opvang

in aanmerkingkomen, mo-
gen maximaal negen maan-
den in het huis blijven. Tij-
dens hun verblijf wordt sa-
men met de sociaalwerkster
naar een nieuw onderkomen
gezocht. "Wij hopen dat in die
negen maanden de situatie
thuis weer is genormaliseerd.

Mocht dat eventueel niet zo
zijn, willen we met Herman
Georgegaan pratenover één-
en tweepersoons- huishou-
denszoals men die in Neder-
land kent. Omdat nu het huis

van de beheerder nog vrij is,
kunnen we eventueel nog
eentje wat langer
vasthouden."

Voor het onderhoud van de
leidsters en demeisjes in het
huis,krijgt destichting subsi-
die en daggeld- vergoeding
van heteilandgebied. "We ho-
pen dat dat voldoende is om
het hele project te kunnen
runnen."

Volgende week kunnen de
eerste meisjes hun intrede
doen in Kas Broeder Pius.
Broeder Pius hoopt dat het
huis dan niet direct vol-
stroomt want anders hebben
deleidsters geenkansom inte
werken.

KINDERZIEKTES
Broeder Pius is ervan over-

tuigd dat destichtingbinnen-
kort de nodige kinderziektes
teverwerken krijgt. "Wekun-
nen te makenkrijgen met on-
aangepast gedrag. Je weet
niet of de meisjes met elkaar
kunnen opschieten en wiebij
wie in een unitpast. Dan heb
jeookdejongensvan debuurt
nog. Je weet niet of jedaar
problemen mee krijgt. Dat
kan jevan te voren nooitzeg-
gen. Maar jemoet er in ieder
gevalopvoorbereid zijn."

Met demensen in debuurt
heeft Broeder Pius heelgoed
contact. "Mensen die ikzelf
niet ken, hadden van ons de
sleutel van hetgebouwgekre-
genom de deuropentemaken
voor detelefoondienst en toen
de electriciteit werd aange-
legd. Een andere buurman
verzorgde onze planten toen
wij nog geen water hadden.
Deze contacten zijn voor ons
heel belangrijk. Wij zullen
binnenkort een open house
organiseren voor deze men-
sen datze weten hoe het huis
er van binnen uitzieten wat
er precies wordt gedaan."

OPENDAG
Broeder Pius zal morgen

zelf de officiële opening van
Kas BroederPius verrichten:
"Ze hebben mij gevraagd om
hetlint doorteknippen. Ikwil
mijnschoonzus en mijnbroer,
die hier op vakantie zijn, zo
ver krijgen dat zij het doen.
Maar als ik het moet doen,
dan doeik het maar. Tijdens
de opening zullen drie men-
senhet woordvoeren. We ma-
ken het niet lang en ook niet
duur. Je bent gauw veel geld
kwijt. We houden het bij een
biertje, een limonade en een
paar snacks. Jekan het geld
beter inhet huis stoppen,dan
het uitgeven aan grote
feesten."

Ê DEPARTEMENT VAN HANDEL,
INDUSTRIE EN WERKGELEGENHEID

MEDICIJNEN
Maximumprijzen eilandgebiedenBONAIRE en CURACAO ingaande 19novem-
ber 1987;

fab./merk kleinhandel consument
INSULIN ACTRAPID

U-10010CC NOVO ’.12.52 ’.15.65
Voor informatie betretiende hoogst toelaatbare prijzen gelievetel. 613158 opte
bellen.

De Ministervan Handel,
Industrie en Werkgelegenheid.

R.V.D. Ta Informa
Kontinuando kv e serie di programa durante kual

Minister-President di Antias Hulandes
senor Don Martina

ta elabora, splika iklarifiké asuntunan digobernashon e si-
man aki

Hefe di Redakshon di Radio Caribe
senor Dwight Rudolphina

lo entrevista Promé Minister Don Martina.

Tópiko: Relashonnan kv Eksterior i Hustisia
Transmishon via: Tele-Curacao
Fecha: Djaweps, 19 di november 1987
Ora: 21.00'0r (nueb'or di anochi).

E programa aki ta na interes general, no perdé.

SEMINARIO
inter - disiplinario

Informashon i Interkambio
di Opinion riba Kousa i

Konsekuensha di Droga

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

Minister Frank Rozendal- Orientashonkriminológiko:
Drs.Stanley Inderson- Kultivo, produkshon, tabrikashon i

" distribushon: Dr. José Lara,
Konsul General di Colombia.- Kousa diuso:Sra.JeannetteJulliët Pablo- Diskushon Plenario

KONSEKUENSHA: salubridat pübliko
- Droga, vn anélisis: Drs. Jaap Ensing- Influensha fisiológiko-biológiko:

Dr. MacKibbelaar- Aspekto psikológiko-psikiótriko:
Dra. M. Montoyade Orejuela

- Diskushon Plenario

21 di november: 8.00 - 12.30
KONSEKUENSHA:orden pübliko

- Kombatimentu polisial: Wilfrido Hermans- Persekushon penal: Mr. A.L deMuy- Riesgo inaseptabel dikombatimentu penal:
Mr. E.F. Sulvarén

- 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 dl ANTIAS

Kurpa sano,
mente sano.
Higiena dikurpa ta vn parti di edukashon.
Nos tur ta kustuma nos yunan pa tene nan
kurpa i nan aparensha nèchi i limpi.
Laga nos mantené e kustumber aki i sigui
duna nos yunan vn bon ehèmpel.
Meskos ta konta pa higiena mental. Ban
söru pa nos moda di ekspresa semper ta
desente i nos kritika riba kos i hende
ta hustu.

Un pueblo sano ta eduka" suyunan pa
kumpli kv nan mes... iku Körsou.
Eduka pa progresa.
Promé di desèmber - dia di ensenansa.
mensahe di SEDUKAL, m
na nömber di gobièmu di Mk\ V »
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Statenfracties aan regering:

Lumpsumregeling kan
aantrekkelijker zijn
.WILLEMSTAD-De PNP
*altijd voorstander geweest
£* een lumpsum- regeling.
*e' is de oppositieparty van
J*ning dat deregeling zoals
J*legering nu heeft voorge-
J*|d, geen "billijke en aan-
lokkelijke" regeling is voor
inwillig ontslag van over-
-2*>dBdienaren. De PNP heeft
?'öutoegeenduidelijkbeeldFj^öen vormenvan hettotale
"J-Jeid van deregering ter be-
ddingvan deeconomische

waarin ons landzich
£*«ïdt, doordat slechts "bij

«n wijle"maatregelenaane Staten ter goedkeuring
!j o*den voorgelegd. De frac-
J8 v«rzoekt deregering dan

eeiL zogenaamder|**pectie^-notaaandeSta-
** over te leggen zodat men
*«» duidelijk beeldkan krij-
»*«» van het te voeren beleid

PNP- fractie zijn
kan bepalen.

l **>reageert dePNP- fractie op
l*t wetsvoorstel voor de
.j^Psumregeling dat onlangs
*>* partijfracties in de Statenerd besproken. Alle partijen

.flfen het met elkaarover eens
Z*| het maximum van 50.000
r'den van de lumpsum- rege-
Jtë, aan de lage kant is. Naar
ening van de MAN is er nog

om deze regeling iets
j^trekkelijker te maken en
U Voor om de hoogte te bepa-
"^P een maximumvan 60.000
«"Uden.
Ij rjals bekend, kan het over-

las-personeel dat in hetkader
o ö debezuinigingen wordt ont-
-8t
aSenen op wachtgeld wordt ge-

|ü e^, ook kiezen voor de
I^Qpsum-regeling, waarbij het
01rag dan in één keer wordtfangen. De PNP vreest
la .a* nu et maximum zo
j^Sligt en slechts een gering
®ei is van hetgeen debetrokke-

ln totaal aan wachtgeld kan

ontvangen, maar weinigen hier
gebruik van zullen maken. De
regeling wordt volgens de PNP
pas aantrekkelijk als er geen
maximumwordtgestelden er te-
vens een soepele belasting-rege-
ling wordt getroffen voor dege-
nen dievoor de lumpsum- rege-
ling opteren. De MAN-fractie
steunde dit laatstevoorstel.

De PNP vraagt tot slot of de
regering gedacht heeftaanenige
vorm van sociale begeleiding
voor de lumpsum- genieters om
te voorkomen dat zij zullen
zwichten voor de verleiding om
de ontvangen uitkering voor
consumptieve doeleinden te ge-
bruiken.

BoSoZaorganiseert
festival
Jf&LEMSTAD— Zondag 29
1p7ePlDerorganiseertBos Socia-
al*611 (BoSoZa) een zangfesti-
Hetf°0r a^e Personeelsleden.

begint 's- avondsomtttejot>uur0t>uur in het Shell Werkne-
-2e J*8Recreatie Centrum. Op de-
U,

v°öd zullen negen deelne-
em? tegen elkaar opnemen
derjnBen naar deeersteprijs. De
don t>emers worden begeleid
KiW-u naud & Co> van deKmiC"* van Hotel Plaza, The
Sk tic Dansers, The Golden

envele anderen.

Diefstal
fO JjLLEMSTAD— Door het
verv tn Van een ophaalraam en
V kgens het vernielen vanwe hangsloten van Diamont

en Cocktail Lounge
iM.7** Julianaplein, is heteen
t« ]7ker gelukthetpand binnen
C"1* Hij ging er evenlater
'kelt vandoor met een cassette-
Li, ?Jetversterker, tweeyama-
los mdfPrekers, 225 guldenaan

Hessen campari, twee fles-
te ognac

' twee sloffen marlbo-eneenwandklok.

Wft '*1 ~-.Een Briste mijnenjager
!?°lfpdaag in het midden van de
[<Wtri mijn tot ontploffing ge-
184hrein m^n lag ter hoo^te van

*****
6110^ ~°P verschillen-

S^Jk6-11mNederland,maarvoor-
inact-

lnA^terdam, isvandaag
0-inLg?Startvan studenten aan

k 6 stun 'lingenenuniversiteiten.
"entenProtesteren tegen het

'ft^töja minister van Onderwijs
VnP; .en de chaosrond de studie-

Dammen in
Amporo

WILLEMSTAD — De uitsla-
gen van de twaalfde ronde van
het Interzonale damtoernooi in
deBraziliaanse stadAmparo lui-
den: Koeperman - Wallen 1-1;
Kemp - Lourival 2-0; Alfaisie -
José Maria 0-2; Sadiek - Van
Halteren0-2; NorwinLau - Cole-
burn 1-1; CarlosLorevile - Gag-
non 2-0; Leandro - Mejia 2-0.

Door zijn overwinningopGag-
nonbehoudt CarlosLorevilenog
de mogelijkheid om het kampi-
oenschap morgen als zesde te
beëindigen. NorwinLau daaren-
tegen zal er alles aan doen om de
tiendeplaats te behouden.

DEN HAAG — De ambassa-
deur van de Islamitische repu-
bliek Pakistan, Shafqat Ali
Shaikh, legde onlangs een ken-
nismakings- bezoek afaan de ge-
volmachtigde minister van de
Nederlandse Antillen in Den
Haag, mr. G.T. Hernandez. De
vertegenwoordiger van dit land
metruim honderdmiljoen inwo-
ners toonde grote belangstelling
voor de Nederlandse Antillen.
Ambassadeur Shaikh kreeg een
uitgebreid informatie- pakket
van deAntillen.

Schoolinbraak
WILLEMSTAD—De scholen

zijn nog steeds in trek bij de in-
brekers. Dat blijkt nu er weer
een schoolbezoek kreeg van een
onbevoegde. De inbreker was de
Alablankita- school binnenge-
komen via een raam waarvan
vier glazen shutters ontbraken.
Hijgingervandoormet een nieu-
we voetbal, 4 tubes bisonkit, 1
potlijm en vierronde slijpers.

WILLEMSTAD-Passagiers
van deAntilliaanse Luchtvaart
Maatschappij(ALM)zullen mer-
ken dathet cabine- personeel en
hetgrondpersoneel dat belast is
met de passagiers- afhandeling,
gestoken is in een nieuw"jasje".
De ALM liet namelijk nieuwe
uniformen ontwerpen, die giste-
ravond officieel gepresenteerd
werden tijdens de show "Close
encounters ofthe nice kind".

Op defoto: één van demodellen
ineen nieuw uniform.

Wil voormaandag informatie hebben

Raadslid klaagt over
onbeantwoorde vragen

WlLLEMSTAD—HetPNP-
eilandsraadslid Ricardo Ise-
bia wil van de eilandelijke
overheid nog voor maandag
23 november de antwoorden
hebben op een serievan vra-
gen over het administratieve
en personeels- beleid van de
overheid. Die vragen werden
meer dan2 maanden geleden
ingediend en Isebia heeft
daar nog steeds geen
antwoord op gekregen. Ook
vragen die tijdens de begro-
tings- behandeling in de
centrale commissie zijn ge-
steld, zijn tot op heden onbe-
antwoord gebleven.

Met deopenbare behandeling
van de begroting in de ei-
landsraad voor de deur, dringt
hetPNP- raadslid er bij deover-
heid op aan, om de vragen nog
voor dietijdtebeantwoorden.Hij

wil de antwoorden nu voor de
23ste hebben, zodat de raadsle-
dende gelegenheidhebben dege-
gevens tebestuderen.

In een briefaan de voorzitter
van deeilandsraad, verhaalt Ise-
bia dathij op 8 septembereen se-
rie algemene vragen indiende,
gericht op het administratieve
en personeels- beleid van de
overheid. "Welke instantie dan
ook, overheid of niet, met een
goede administratie, zou geen
moeilijkheden hebben met het
beantwoorden van dezevragen."

Daarnaast wijst Isebia erop
datderaadsleden volgens dereg-
lementen binnen vier weken de
antwoorden moeten krijgen: ik
wacht daarnu alelfweken op,al-
dushet raadslid.

Hij haalt daarnaast aan dat
ook bij de behandelingvan de
begrotingin de centralecommis-
sie, vragen waren gerezen die
niet direct beantwoordkonden
worden. Het Bestuurscollege
zegde echter toe de vragen nog
voor de openbare behandeling
van de begroting, schriftelijk te
zullen beantwoorden. Dat dit
nog steeds niet gebeurd is, siert
deoverheid niet,zo meent Isebia,
maar bewijst nogmaals dat de
administratie van de overheid
een grotepuinhoop is.

Opbrengst: vijftienduizend gulden

Actie De Telegraaf
hondenleed Curaçao
WILLEMSTAD — Een actie

in hetochtend-blad De Telegraaf
heeft in Nederland al meer dan
vijftienduizend gulden opgele-
verd om het 'hondenleed' op Cu-
ragao teverlichten. De actie was
een gevolg van een vraagge-
sprek, dat Joyce van Diermen
van de Dierenbescherming Cu-
rasao met dekrant had. Daarin
ging Van Diermen op een onge-
kend felle maniertekeer over debehandeling van dieren op onseiland.

VanDiermen wees in hetarti-kel, dat aan de vooravond vanWereld-dierendag in De Teleg-
raaf verscheen, met name op de

'duizenden zieke,kale, kreupele
enbroodmagere' zwerfhondenop
Curacao: "Deze blijken nog net
in staat zich voort te planten,
waardoor ook deze ellende blijft
voortduren".

In het artikel werd toen dein-
drukgewektalszouden opons ei-
land afschuwelijke wan-
toestanden heersen met betrek-
king tot debehandeling van die-
ren. In De Telegraaf van 13 no-
vember zegt Van Diermen, dat
zij er opwilwijzen, "dater opCu-
rasao wel degelijk mensen zijn
die hun huisdieren heel goedbe-
handelen. Helaas vormen zij de
minderheid".

Demonstratie
werklozen
WILLEMSTAD — De Be-

weging van Werklozen heeft
gezaghebber Ronald Casse-
res toestemming gevraagd
voor het houden van een
'vreedzame' demonstratie in
het Wilhelmina-park. De be-
wegingwilvanvijfuur 's mid-
dagstotzevenuur'savondsop
11 december de aandacht ves-
tigen op het'feit, dat het
werkloosheids-percentage op
Curasao schrikbarend hoog
is: 35procent.

De organisatie, die in een
persbericht stelt, datal meer
dan vierhonderd werklozen
zich als lid hebben gemeld,
wil door middel van allerlei
acties de Curagaose ge-
meenschap bewust maken
van de welhaast uitzichtloze
arbeids-situatie. Uiteindelijk
wil de organisatie betrokken
worden bijbesprekingen over
het scheppenvan werk.

CDA-er Vergeer als
waarnemer naar
Suriname

STRAATSBURG—Hetpresi-
dium van het Europese Parle-
ment stuurt de Nederlandse Eu-
■w- parlementariër Willem Ver-
geer (CDA) als waarnemer naar
deverkiezingen die op25novem-
ber in Suriname worden gehou-
den. Vergeer gaat in gezelschap
van de Britse conservatief
Anthony Simpson en de Franse
socialist Henri Sabyreizen

DeEuroparlements- ledenzijn
uitgenodigd door de Surinaamse
regering. Suriname is eenvan de
66 leden van de ACS, een groep
ontwikkelings- landen in Afri-
ka, deCariben en de Stille Oce-
aan waarmee deEGeen speciale
relatie onderhoudt. De EP- dele-
gatiekomt op3 november in Pa-
ramaribo aan en zal daar ge-
sprekken voeren metde militai-
re leiders.

Beroving
WILLEMSTAD — Een 31-

-jarige man, die onlangs uit het
Huis van Bewaring was ontsla-
gen,heeftgistereneen nummer-
kantoor beroofd. De verkoopster
inhetkantoor verklaardedat de
man het pand binnen was geko-
menen eenhoeveelheid geldhad
geëist. Toenzijhem het geldniet
wilde geven, trok hij een lade
open enhaaldehetgeldzelfuit de
lade. De patrouille ging direct
opzoek naar de man, maarkon
hem niet vinden. Omstreeks
twee uur in de morgen werd de
verdachte aangehouden toen hij
hetpersoneel vanhetkantoor bij
hunwoningenlastig viel.

Ongeval met
windbuks

WILLEMSTAD — Een vier-
jarige jongenraakte gewond
door een schot uit de windbuks
■p zjjn vader, toen hij zonderWiens toestemming met de buks
speelde. De vader van het
slachtofferverklaarde dathij sa-
men met zijn vrouw, zoontje en
een vriendje van zijn zoon was
gaan jagen. Na het jagen legde
hij zijn geladen windbuks op de
achterbank. Bij de Jongbloed-
weg stapte de vader uit de auto
terwijl de moeder voorin bleef
zitten. Het jongetje, dat debuks
reuze interessant vond, besloot
het wapen van dichtbij te bekij-
ken waardoor een schotwerdge-
lost. Hetkogeltje perforeerde de
darmenenkwam vrij diep inhet
lichaam terecht. Het slachtoffer
wordt geopereerd om het kogel-
tje te verwijderen. De politie
heeftdebuks inbeslaggenomen.

Car wash voor
Scheepvaartschool

WILLEMSTAD — Op 28 no-
vember organiseert de ouder-
commissie van de Scheep-
vaartschool een carwash op het
parkeerplaats van de Curoil /
Scheepvaartschool aan de Plet-
terijweg te Parera tussen negen
entwaalfuur omfondsen tever-
zamelenvoor buitenschoolse ac-
tiviteiten van de Scheep-
vaartschool.

I Uw vakantie ligt al I
klaar voor II bij

CTC travel
MIAMI |GUATEMALa| VENEZUELA

4 dagen en 3 nachten
Miami - disney Guatemala tour Caracas tour

WORLD -EPCOT Vertrek ledere week per KLM Vanaf Fl 245"
CENTER TOUR 8 dagen en 7 Merjd^ tQur

■
Vertrek ledere dag nachten * _..

0/1-7
11 dagen en 10 Vanaf Fl. 1175,- V*naf \ L ~47'"nachten Canaima tour

vanaf ii. i<«wvj tV'^'riTTTrcT^ot ■ mLrmm h^^^^
miami - disney NEDERLAND

WORLD - EPCOT TOUR PER SCHIP
CENTER TOUR Vw,rek ledere maandag RECHTSTREEKSE

Vertrek ledere dag met Carla C VLUCHTEN
8 dagen en 7 met de KLM

nachten naar Amsterdam

vanaf FL 1070,- COSTA RICA
SHOPPING TOUR COSTA RICA -———

in MIAMI TOUR SURINAME
Vertrek ledere dag Vertrek ledere week per KLM
5 dagen en 4 8 dagen en 7 Weke, ijkse V|UChten naar

nachten nachten Paramaribo
Vanaf Fl. 760,- Vanaf Fl. 610,- Retour vanaf

—^——.m--mmmm l lillilmimill ij, illl jIJ, l 1, , i., j,,,, 11....... inu "|. OÖf ,"
ORLANDO SUPER ÏVRA7'ÏÏÏF "" ~~~~" ~"~"

executive uiYii-vzxn^c/ De package tours

tKU%£,Um "O DE JANEIRO *!" MEf1"
tour jaar geldig.

Vertrek ledere dag
7 dagen en 6 "!""* ledere vrl|d"9 IVPPPPWMRI

nachten SJn I^P^9
vanaf Fl. 1100,-

v^pi! l'lQO,- BHBJiI
RIO DE JANEIRO - WjM.ORIENT manaus - ■BS22SHI

SALVADOR (Bahia)r^k^KORIENT ESCAPADE IGUACU TOUR^ffpTO
TOUR Vertrek ledere vrijdag pertfY \&&>«3*^

Vertrek elke maand vla USA ALM/VAKIG Hl «*,
15 of 21 dagen. 14 dagen tour 4^'a^^^/^ J%

Wij verstrekken U het Wij verstrekken U het^ IWs&<sK| iV vOli
tarief op Uw aanvraag. tarief op Uw aanvraag. l|flsjB?Bsj| WnA
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Op algemeen verzoek herhalen wij de

GEWELDIGE MODESHOW
van Maison Ruth, Mi Popchi Suku e/i

Flora's Bootery.
Vanavond via TeleCuracao, direct na de „Wega di
Number" van 10uur, in hetprogramma

„AKTIVIDAT"
Niet vergeten!

Als u een
Philips gas-
fornuis Kunt
kopen voor
f 325,-
-hoeft u niet
verder

van allemoderne j|^B
snufjes voorzien.

Voorts:
microwave ovens,
ijskasten, was - en afwas machines.

£PC2,A! Ibi—
|| PHILIPS



Dirk Bogarde
getroffen door
hersenbloeding

LONDEN—De Britse filmac-
teur en auteur Dirk Bogarde is
dinsdagavond opgenomen in het
King Edward VII ziekenhuis in
Londen nadat hij door een her-
sen- bloeding was getroffen. Be-
halve dat de 66-jarige acteur is
verlamd, heeft men geen mede-
delingen willen doen.

Dirk Bogarde, die eigenlijk
Dirk van den Bogaerde heet en
van Zuid- Nederlandse afkomst
is, heeftzich inhet herfst van dit
jaarin het VerenigdKoninkrijk
teruggetrokken, na twintig jaar
te hebben gewoond in een
landhuis in de Provence in het
zuidenvan Frankrijk.

Hij wasin zijnfilmloopbaan in
1950 als "jeunepremier" begon-
nen in een reeks amusante dok-
tersfilms. Later zouden be-
langrijkerollenvolgenin Joseph
Losey's «Accident» en «The
Servant». Lucchino Visconti's
«The Damned» en «Death in
Venice» en Alain Resnais'
«Providence».

SEOUL — Met een stalen ge-
zicht houdt de Zuidkoreaanse
presidents- kandidaat Kim Dae-
Jungeenverkiezingsrede, terwijl

helpers methoutenborden deste-
nen opvangen, die door aanhan-
gersvan derivaliserende opposi-
tie- kandidaat Kim Yong- Sam

naar hem worden geworpen. De
huidige president Chun Doo
Hwanheeftinmiddelsbekendge-
maakt dat de verkiezingen voor

het presidentschap nu officie®
worden gehouden op 16 dfi'
cember.

WIT-ZWART
Het ABC hield onlangs in

Amsterdam eenforum- discussie
met vertegenwoordigers uit het
hoofdstedelijkeonderwijs. Daar-
bij kwam duidelijk het
vraagstuk van de "witte" en
"zwarte" scholen in Amsterdam
aan de orde. Op sommige
Amsterdamse scholen — maar
ook elders in Nederland — is

tachtig tot honderd procent van
de leerlingenafkomstiguitdeet-
nische minderheids- groepen. In
volkswijken worden de scholen
met bijna uitsluitend leerlingen
van Surinaamse, Antilliaanse,
Arubaanse, Turkse en Marok-
kaanse ouders met sluiting be-
dreigd.

In andere "witte" wijken zijn
er lange wachtlijsten, worden lo-
kalen aangebouwd en iser keuze
uit vele leerkrachten. De oor-
zaak van die tegenstelling is de
tendens dat de autochtone ou-
ders hun leerlingen van "zwarte
scholen"halenuitangst dathun
kinderen een grote leer-
achterstand oplopen. De zo ont-
stanesituatieisvolgensAmster-
damse onderwijs-kringen vol-
strektonaanvaardbaar.

Het bestaan van witte en
zwarte scholen leidt volgens
Dors tot "institutioneel racis-
me".Dors verwijst naar de uitla-
tingenvan eendirecteur, dievan
eenzwarte naareen witte school
overstapte. Hij was opgelucht
omdathij weerkoffie- concerten
kon organiseren. "Deze racis-
tische scholen- structuur maakt
lerarentotracistenzonder datze
dat zelf willen. Ze spreken hun
oordeel uitover Turkse meisjes,
die niet douchen, smoesjes van
Marokkaanse ouders, "in en in"
stomme leerlingen die eenvou-
dig onze taal niet beheersen.
Niemand helpt deze leraren om
metdeproblemen omtegaan",zo
wordt Dors in het Katholiek
Schoolblad geciteerd.

RECHTSER
Tijdens deforum- discussie in

Amsterdam bevestigde Ruud
Jansenvan de afdeling Amster-
dam van deABOP (de leraren-
vakorganisatie), dat de leraren
lijdzaamtoezien hoe hun menta-
liteit verandert. "We krijgen al
sinds 1970telefoontjesvan leden
over het ontstaan van witte en
zwarte scholen. We hebben als
vakbond eigenlijk niets gedaan
en de verzwarting is al die tijd
toegenomen. Hetresultaat isdat
leraren, die altijd voor vernieu-
wings- ideeën waren en cultu-
reel onderwijs voorstonden, nu
op hun stoel zitten en zeggen: ik
word steeds rechtser en kan er
nietsaandoen", aldus Jansen.

Tijdens deforum- bijeenkomst
werdgepleitvoor een goedsprei-
dings- beleid, ook al komt daar-
mee devrijheidvan onderwijs in
het geding. Als voorbeeld wer-
dengenoemddegemeenten Hui-
zen in Noord-Holland en Gouda
in Zuid-Holland. Daar heeft het
spreidings- beleid geresulteerd
in scholen met 20 tot 25procent
kinderen van etnische minder-
heden.

Stadsdeelraad
Amsterdam Zuidoost
naar verkiezingen
in Suriname

AMSTERDAM —Twee leden
van hetdagelijksbestuurvan de
Amsterdamse Stadsdeelraad
Zuidoost brengen op uitnodiging
van de Surinaamse regering de
komende tien dagen een bezoek
aan Suriname om de verkiezin-
gen bij te wonen. Het dagelijks
bestuurheeft hiertoe na zeer in-
tensiefberaadbesloten. Hetver-
moeden bestaat datjuist de ver-
tegenwoordigers van de
Stadsdeelraad Zuidoost een uit-
nodiging hebben gekregen om-
dat in ditdeelvan Amsterdam de
meeste Surinamers en Suri-
naamse Nederlanders wonen
(ongeveer 20.000).

VERKAVELEN
De beleids- medewerker van

de gemeente Amsterdam, Wil-

marPardieck, zei tijdens de bij-
eenkomst: "We moeten de kaart
vanAmsterdam verkavelen. Sa-
men met het bijzonder onderwijs
prognoses makenover deleerlin-
gen- aantallen. Scholen moeten
tegen ouders zeggen: "Nee, u
kunt niet worden ingeschreven.
Gaat u maar naar een school in
uw wijk".

Mildred deBaas van hetABC
deed een beroep op uitgevers om
een verandering aan te brengen
in de leermiddelen. Volgens
haar draait alles om de witte
middenklasse- leerstofen didac-
tiek. "Die moeten worden omge-
turnd tot anti- racistische leer-
middelen. In de huidige boekjes
kan alleende wittemiddenklas-
se zich herkennen. De inhoud

van het onderwijsmoet aansl^ 1'

tenbij deinhoudvan de samenl^
ving".

De nog weinigrooskleurig
vooruitzichten wat betreft ve7
anderingen in leermiddelen e,
mentaliteit hebben al geleidt° ,
de stichting van echte eige j
scholen, zoals de Hindoestaa»9*

school, die volgend jaar in D*
Haagvan start gaat. Mildred <*
Baas zegt in hetKatholi**
Schoolblad: "We zijn er niet »
geslaagd intercultureel ond?*
wijs voor elkaar te krijgen. j£
worden nu wel maatregelen W
nomen om de situatieteverhefren, maar ikkan me voorste"*;,
dat de Hindoestaanse B7
meenschap daar niet op <"
wachten".

QUITO — Onder aanvoering
van de vrouw van de gepensio-
neerde generaalFrank Vargas
Passoz, zijn vrouwen in hon-
gerstaking gegaan voor het
Congresgebouw in de Ecuadori-
aanse hoofdstad Quito. Zij eisen
amnestie voor demilitairenvan
de luchtmacht die in januari de
opstand van Vargas Pazzos te-
gen president Leon Forbes Cor-
dero steunden.

Myriam Anda de Vargas Paz-

zos verklaarde tegenover jour-
nalisten dat de hongeractie za*
duren totdat de militairen di*
haar man geholpen hebben WJ
zijn rebellie vrijgelaten worden-
De ongeveer90 militairen staan
op het moment terecht en tegen
henzijn gevangenis-straffenvB-
-rierend van zes maanden tot zes-
tien jaargeëist.

Frank Vargas Pazzos werd na
zijn twee verijdelde couppogiß'
gengevangen genomen.

Onderzoek kinderen multi-raciale klassen:
'Zwarte scholen in Amsterdam moeten
selectiever leerkrachten werven'

-door Victor Hafkamp-
AMSTERDAM — De zoge-

naamde "zwarte scholen" in
Amsterdam zullen moeten
overgaan tot een meer selec-
tiever werving van
leerkrachten. Ze zullen de
kwaliteits- eisen op het ge-
biedvanetnischekennis moe-
ten opschroeven en meer het
accent moeten leggen op
nascholing, educatief verlof
en een hogere beloning voor
de onderwijskrachten. Ook
de voorwaarden voor door-
stroming naar hetvoortgezet
onderwijs zullen jaarlijkskri-
tisch moeten worden be-
keken.

Dat isdemeningvan dr.Henri
Dors. Deze in Suriname geboren
medewerker van hetAdvies- en
Begeleidings- centrum voor het
onderwijs in Amsterdam (ABC)
promoveerde op een onderzoek
naar betrekkingen tussen
kinderen in multi- raciale
klassen.

In het «Katholiek
Schoolblad», een uitgave van de
Katholieke Onderwijs Vakorga-
nisatie, zet hij ook vraagtekens
bij de deskundigheid van de on-
derwijs- begeleidings- diensten
voor wat betreft etnische
vraagstukken. "Over het alge-
meenis deprofessionele deskun-
digheid op dit terrein bij de
diensten niet groter dan bij on-
derwijsgevenden. Dit onderwerp
vergt nu eenmaal studie", aldus
Dors.

Andere landen verdacht
Israël schendt afspraken
vreedzaam gebruikkernenergie

WASHINGTON — Een
Amerikaanse hoogleraar in
derechten beschuldigt Israel
ervan de internationale af-
spraken over een vreedzaam
gebruik van nucleaire
technologic te schenden. In
een artikel in het vooraan-
staande tijdschrift Foreign
Policy schrijft Gary Milhollin
dat mogelijkvier andere lan-
den zich niet aan de afspra-
ken hebben gehouden dan-
welzullen houden.

Volgens de hoogleraar aan de
universiteitvanWisconsin is het
"voor het eerst in de geschiede-
nis" dat een land de afspraken
schendt en werkt aan een eigen
arsenaal van nucleaire wapens.
Een woordvoerder van de Israë-
lische ambassade in deVerenig-
deStatenkon op het artikel nog
geen commentaar geven. Mil-
hollinmeent datFrankrijk dein-
ternationale afspraken eve-
neens geschonden "lijkt" te heb-
ben, datIndiaen Pakistan deaf-
spraken "dreigen" te verbreken
en dat in Noorwegen sommige
export- artikelenvan civielebe-
drijvenbestemd zijnvoor depro-
duktievan bommen, waardoor
het land zich evenmin veel aan
deafspraken laatliggen.

Israel heeft het zogenoemde
"zwaarwater", datduuren moei-
lijk te produceren is, geïmpor-
teerd uit Noorwegen (twintig
ton) en uit de Verenigde Staten
(3.9 ton), aldus Milhollin. Hef
materiaal zou zijn geleverd
dankzij een Israëlische garantie
dat het slechts voor vreedzame
doelen zou worden gebruikt. Bo-
vendien stemde Israel toe in in-
specties, aldus de Amerikaanse
hoogleraar.

Indienzwaarwater meturani-
um wordt gebruikt,ontstaat een

nucleaireketting- reactie die n
dig isvoor de produktie van Pl,
tonium. Dit levert de g°e
koopste manieropomeen ato°?|,
bom te maken. Frankrijk zou l

rael de hiertoe benodigd
techniek hebben geleverd. *7
uranium zou uit Zuidafrika .
komstig zijn en is volgens W 7
hollin voorts verkregen door »
onwettig in beslag nemen.v ,
een Belgisch schip in deMid* 1
landseZee.

De hoogleraar schrijft dat »
internationaal agentschap * {
atoom- energie (lAEA), na<7j
bekend was geworden datlsl7tatoombommen had gemaa
heeft aangedrongen op inspec
van de kernreactor in Dimo,^0,^
Dit werd door deregering |n g
ruzalem geweigerd. Overig
heeft de Israëlische atoome.^leerde Mordechai Vanunu v° j
jaar aan het Britse week»1 ,
SundayTimes onthuld datW»
zelfstandigaan deproduktie
kernwapens werkt. „j

Volgens Milhollin heett^Noorwegen —de grootste le \,
rancier van het zwaar wate^frecht op inspectie van derea t
in Dimona. Weigert Israej
dankan deregering in Oslo
ruggave van het materiaa^
sen, waarmee dereactor deit .
buiten gebruik zal zijn gestei ■Indien de internationale^meenschap niet in actiekor» >stelt Milhollin, bestaat het J^vaar dat andere landen, met
me India en Pakistan, zich nJ

meer zullen aantrekken van
internationale gedrags- re^r e
ten aanzien van nucle
technologie. Deze landen zu
dan zonder enige beperking
eigen ontwikkeling van ato"
wapens voortzetten.
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CTC/LATKA Alles onder één dak! \
( N

Gedurende de maanden November en Decem-
ber kan iedereen die voor meer dan 50 gulden
bij ons koopt, een prijs winnen, nog dezelfde
dag! Prijzen zoals wasmachines, mixers, gas-
fornuizen, ijskasten, video's, grills, televisies
en nog veel meer. ledere dag trekken wij drie
winnaars waarvan de namen gepubliceerd
worden in Ultimo Noticia. ~~~>

- JS^ (sim

v Zeelandia Tel.: 613333 )
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« eijLj^#^P^"##f * " """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""" e#

| Toko vrijdag + aterdag j

j Toko W uikertuintje een Grutter van ProfeW® ie!! 5

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao
maakt bekend dat de heer

KISHIN BLACHAND MORIANI
een verzoekschrift bij hetBestuurscollege heeft inge-
diend ter verkrijging ingevolge de Vergunningslands-
verordening 1963 (P.B. 1963no. 28) van een SLIJT-
VERGUNNING voor het perceel gelegen in
WINKELCENTRUM BRIEVENGAT

KAVEL 12,alhier
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag
na dezebekendmaking gedurendeveertien dagen ter
visie bij de afdeling Algemene en Juridische Zaken
van het Centraal Bestuurskantoor aan de Theater-
straat no. 17, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder
netrecht heeftschriftelijk zijn bezwaren tegen hetver-
lenen van bovengenoemde vergunning kenbaar te
maken.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.



BONAIRE
AGENDA

£0UTIE:8000"RANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845
n°BPITAAL:B9OO

teLagoen: maandagt/mvrijdag
**>07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00UUr;zondaggesloten.
°pENBAREBIBLIOTHEEK
"Peningstjjdenvoor het publiek)
baandag en donderdagvan 14.00-18.00
UUr; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/4 00-1 7.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00uur)

voor lezers)
""«nsdag van 14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdag°?"9etekende stukken 15.45 uur; gewone*"*W 16.30uur.

S^VICE CLUBSj^anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel

pjo^: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
L^ünd Table: elke tweede maandag -TerraCorra.

woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

EN BEVOLKING:
£?0-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-

J^ZIEKBIBLIOTHEEK:voor bezichtiging
/^van gelieve contactop te nemen met de

Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

fPj-ITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
r°P«nd opvrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-

van 12.00-24.00uur.
jjpREEKUUR (gezaghebber): elke donder-

dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
Tj^skantoor, Kralendijk; laatste donder-
S$ van de maand van 10.00-12.00 uur te

*°KOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
da"9aanse schelpen en koraal; open van
"lnSdag t/m vrjjdag van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.

£*'■ openingstijden slachthuis maan-
j^'/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-

-d? Op uur en donderdag en vrijdag van
1.00/11.30-14.30uur.

fcP,ENSTEN Kralendijk:
Jjw'ijks 18.45 uur;zondag 08.30en 19.00

UJpiks 19.30uur; zondag09.00 en 18.00

J^WicuskerkRincon:
ook zondag, 19.30uur.

j^CHTENBEZORGINGdoorgeven>mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
L«cique4

Jongeren-bende
veroordeeld

pHILIPSBURG —Een bende
„^jongemannen, diehet eilandParende enige tijd onveilig

\ j*d gemaaktmet overvallen, be-
,j.Vlligen en inbraken, werd

I jj,nsdagmorgen gevonnist.
lojrmate hetaandeel, dat deaf-
l^erlijke leden van de bende
il u gehad> werden zeveroor-hield tot de volgende gevange-
nisstraffen: E.M. en E.C. tot drie

*r> S.R. tot vier jaar en zes
genden,R.C. tot twee jaar en

"ö- tot acht maanden waarvaner voorwaardelijk, met aftrek

Ingezameldgeld vastgezet

Zwembad-project
Rotary uitgesteld

KRALENDIJK —De derde
maal dat er door de service-
club Rotary een grote feria
werd georganiseerd in het
Wilhelminapark was de tota-
leopbrengst bestemd voor de
aanleg van een sport- en in-
structiebad voor leerlingen
van de basisscholen. Tot op
heden isernog geen indicatie
dat het zwembad er spoedig
komt

In eerste instantiewerd Jacob
Mattemakerominlichtingenge-
vraagd aangezien hij voorzitter
was van deRotary-club in detijd
dat het project van start ging.
Mattemaker was ook degene die
op de dringende noodzaak van
het bad attendeerde, aangezien
vooral het afgelopen schooljaar
zich telkens weer problemen
voordeden bij het schoolzwem-
men. In tegenstelling tot voor-
gaande jarenbesloot de club dus
het totale bedrag van de feria-
opbrengst te besteden voor het
zwembad.

Ex-voorzitter Mattemaker
verwees voor inlichtingen naar
dehuidige voorzitter Kees Fek-
kes diedesgevraagd verklaarde
dat de aan het Colegio Reina
Beatrixaangebodenwatercooler
geheelbuiten het laatste project
staat. Het geld dat is verzameld,
aldus Fekkes is vastgezet en is
inderdaad voor een zwembadbe-
doeld.

De vertraging die is ontstaan
in het project wijt Fekkes aan de
geruchten dat de overheid zelf
van plan wasom eenzwembad te
bouwen. Bovendien is de plaats
waar het bad moet komen nog
steeds niet bekend. Overigens
precisieerde Fekkes het Rotary-
project: de serviceclub zal nim-
mer zelfstandigeen zwem- en in-
structiebadbouwen, maar daar-
aan slechtsfinanciële medewer-
king verlenen.

Op korte termijn zal een on-
derzoekworden verrichtnaar de
noodzaak en wenselijkheid om
een zwembad terealiseren.

KRALENDIJK -DeRotary
clubBonaire heeft dezeweek aan
de leerlingen van de openbare
school ColegioReinaBeatrix een
watercooleraangeboden. Het ge-
schenk werd in eerste instantie

overgedragen aan de voorzitter
van de oudercommissie ing Wil-
son, die op zijn beurt de water-
cooler overdroeg aan het hoofd
van ColegioReina Beatrix Lea
Bernabela. Foto: uiterst links en

rechts beide vertegenwoordigers
van deRotary-club respectieve-
lijk penningmeester Yke Faber
en voorzitterKeesFekkes.

Leerlingen uitCuraçao en Nederland

Costum-naaisters
stage bij Unitex
KRALENDIJK — In sa-

menwerking met de departe-
menten van Onderwijs en
Handel, Industrie en Werkge-
legenheid (HIW) heeft Tex-
port/Unitexaan acht Cura^a-
ose leerlingen van de huis-
houdschool Maristella de ge-
legenheid geboden een zes-
weekse stage te lopen in de
Bonaireaanse kledingfa-
briek. Na deze eerste periode
zal aan de volgende groep
leerlingen, zowel afkomstig
van Curasao als van Bonaire
degelegenheid worden gebo-
denstage telopen.Hetproject
zal twee jaarduren.

Tijdens een persconferentie
drukte de directie van Texport/
Unitex,Haydita deFreitas, haar
voldoening uitvoor hetfeit, dat
defabriek in degelegenheidisbij
te dragen tot een betere ont-
wikkeling van het onderwijs;
vooral waar hetkostuum naaien
betreft.

Uiteraard was het noodzake-
lijk, dat behalve debeide depar-
tementale instanties ook de
schoolleiding en particuliere
personen hun medewerkingwil-
den geven.

De directricevan de Maristel-
la huishoud- school, mevrouw
Calvo,bleek onmiddellijk bereid
te zijn de meisjes deze gelegen-
heid te bieden. Zij worden bege-

leiddoormevrouwY.B. Leito. Op
Bonaire verblijvende acht meis-
jesbij zuster Seraus,zodatook de
huisvesting geenproblemen op-
levert.

In een nadere toelichting
waarom zelfs vanuit Curasao
stagiaires naar Bonairekomen,
legde Haydita deFreitasuit, dat
de zes weken die de meisjesbij
Unitex verblijven, vrijwel de
enige mogelijkheid is om de ge-
leerde theorie van hetkostuum-
naaien ook in de praktijk en op
fabrieks- machines toetepassen.
Dit is uiteraard niet vergelijk-
baar met het naaienop een huis-
houd- machine.

Dit eerste achttal bijt nu de
spits af,maar zalworden gevolgd
door andere groepen vanuit Cu-
rasao en Bonaire. Opmerkelijk
was dat er zelfs één uit Neder-
land afkomstige stagiaire in de
kleding- fabriek komt werken.
Mevr. Leito — lerares en stage-
begeleidster — vertelde dat het
ditjaarvoordetweede keer isdat
deschooleen opleidingvan twee
jaarstart voor kostuum- naai-
sters.Hetzijn leerlingen diehun
diplomavan deHuishoud- school
(HHS) of de Etao reeds op zak
hebben. In het eerste jaar werd
op Curasao stage gelopen, maar
datgebeurdebijparticuliere cos-
tuum- naaisters en niet in een
echtefabriek.

KRALENDIJK - Acht leer-lingen van deMaristella Huis-houdschool Montagne lopen mo-
menteel stage in de fabriek vanTexport/Unitex. HetzijnAngeli-
queHooi, Inaida Antonia, Aegis
Marceli, MigleniaRosinda, Sa-
brina Maria, Sharella Alex-ander, Noraima Ferdinand enSholaicha van Blaricum. De
meisjes worden begeleid door
mevrouw Y.B. Leito (geheel
rechts). OpBonaire verblijven de
leerlingen bij zuster Seraus (ge-
heel links). Tweede van links: de
directrice van Texport/Unitex,
Haydita deFreitas.

Fancy-fair in
Rifstadion

WILLEMSTAD— GrupoKu-
rason Kontentu (een kin-
dergroep) organiseert zondag 29
november een fancy-fair in het
Rifstation. Deze fancy-fair be-
gint 's- morgens om tien uur en
duurt tot 's- avonds tienuur. De
opbrengstvan dezedagwordt ge-
bruikt voor de komende activi-
teiten van dekindergroep. De
muzikale omlijsting wordt be-
zorgd doorEra, Smile en Gas.

'Vibrato' brengt
nieuw repertoire

KRALENDIJK — Tijdens
het galaconcert van het gi-
taarorkest "Vibrato" op za-
terdag in het JeugdhuisJong
Bonaire zal een nieuwreper-
toire te beluisteren zijn. Ook
de samenstellingvan het or-
kest isnieuw, met name voor
watbetreft de blazers-sectie,
diewordtbezet doorde dames
Ina Faber en Margriet New-
ton, blokfluitisten. Emma St.
Jagois alsvaste vocaliste toe-
getreden.

Tot de speciale attracties
behoort ook het optreden van
de uitNoorwegen afkomstige
Kristin Shaw die de mooie
Zweedsecompositie van C.M.
Bellman (1740-1795) zal zin-
gen, terwijl Vibrato zich ook
wist te verzekeren van de vo-
calistische medewerkingvan
John den Boef die vertolkin-
genzal brengenvan debeken-
deLatijns- amerikaanse com-
posities "Cantando, todo me
gusta deti" en "Mi destinoes
amor", en bovendien ook het
bijna klassiek geworden "Se-
cret Love".

Vibrato'sdirigentRudy Be-
dachtlichtzijnrepertoire- be-
leid als volgt toe: "Toen we
met Vibrato begonnen heb-
benweonsmeer gebaseerd op
het pedagogisch aspect van
concerteren, hetgeen ook
duidelijk tot uiting kwam in
depresentaties. Maarlangza-
merhand zijn we ons meer
gaan toeleggen ophetrecrea-
tievekarakter dateenconcert
moethebben, en datis bij het
vorige concert duidelijk in de
smaak gevallen van het pu-
bliek. Vooral wanneer er van
die echte "mee-zingers" zijn,
waarmee de bezoekers zich
vertrouwd weten, kan zulks
een succes van een concert
gunstigbeïnvloeden".

Een sterk element in de

"Vibratologie", zoals Bedacht
zijn pedagogisch- recreatieve
concertformule noemt, is de
participatie van het publiek
op vrijwillige basis. Die be-
staathierin dat elkebezoeker
diedatwenst, na depauze ge-
bruikkanmakenvan de gele-
genheid om één ofmeer liede-
ren te spelen of te zingen,
waarvoor Vibrato gaarne
gitarenin bruikleen afstaat.

"Hierdoor kan verborgen
talentzichpubliekelijk mani-
festeren en ontstaat er een
aangename wisselwerking
tussen publiek en orkest, het-
geen de muzikale activiteit
democratiseert", aldus diri-
gent Bedacht, die in dit ver-
band spreekt van "functione-
le concerten".

De coördinator van dit
functionele gebeuren tijdens
deVibrato-concertenis de gi-
tarist Victor Winklaar, die
zegt positieve, ervaringen te
hebben met spontane deelne-
mersuithetpubliek. Volgens
Victor Winklaar hebben de
functionele concerten twee
belangrijke aspecten: Ze in-
tensiveren het recreatieve
karakter en versterken het
cultureelbesef.

Tijdens dit vierde Vibrato-
concert gaat de "Twinotter-
wals" van Rudy Bedacht in
première, een ode aan het
vliegtuigtype dat o.a. dever-
bindingen instandhelpt hou-
den tussen Bonaire en debui-
tenwereld.

Vibrato bestaat uit de vol-
gende musici:Rudy Bedacht,
Carlos Bregitha, Leo Doma-
cassé, Ina Faber, Gregory
Goedgedrag, Margriet New-
ton, Meralda dePalm, Emma
St. Jago enVictor Winklaar.

Het concertbegint om acht
uur 's avonds en detoegangis
vrij.

Volleyball Bonaire
KRALENDIJK —In de

laatste wedstrijden van de
play-off in de Bonaireaanse
volleyball- competitie, moes-
ten de Friend Stars in de B-
klasse heren wederom hun
meerdere erkennen in het te-
am van de Tigers Valmers. In
deA-klasse herenwistGalax-

ia, Dynamite terug te wijzen
met3-0.

De heren B-klasse bleek een
spannende strijd op te leveren
tussen deTigers enFriendStars.
Vooral omdat de eerste set met
15-7voor Friend Stars was,maar
de volgende sets voor de Tigers:
15-8 en 15-7. De wedstrijd werd
geleid doorM. de la Crocs, geas-
sisteerddoorL. Domacassé enR.
Janga.

In de dames B-klasse ging de
winst naar Unitex: 2-1 tegen
Aguilas. De setstanden: 15-
-11,11-15 en 16-14. De wedstrijd
werd geleid door L. Martijn.

In de A-klasse moest Galaxia
uitkomen tegen Dynamite.
Galaxia wist deze eerste wed-
strijd in de play-off met 3-0 te
winnenen de scores logener niet
om: 15-3,16-4 en 15-9.

De laatste partij van zaterda-
gavond leverde ook de meeste
spanningop. Hetwas deconfron-
tatie tussen de Tigers en The
Champion. The Champion had
in de eerste vijfsets debeste pa-
pieren getoond. Zij wisten drie-
maal tewinnenen bij deplay-off
telt het beste resultaat uit vijf.
De setstandenwaren: 16-4,15-2,
12-15,8-15 en 15-10.

Verkeerscontrole
WILLEMSTAD—Tydenseen

gisteren gehouden ver-
keerscontrole op de F.D. Roose-
veltweg zijn in totaal 22 chauf-
feurs op de bon gegaan wegens
mankementenaan hun wagens.

Zware mishandeling
WILLEMSTAD — De re-

cherche werd naar de Polikli-
niek gestuurdwaareenmanwas
binnen gebracht met een steek-
wondaanzijngezicht. Daar aan-
gekomen trof de politie een 61-
-jarige man aan die tijdens een
woordenwisseling door een 47-
-jarige man in het linkeroog was
gestoken, waardoor hij een ge-
perforeerde linkeroog- trommel
opliep. De verdachte verscheen
vrijwillig by het bureau van de
recherche waar hij verklaarde
met zyn "borrel-vriend" had ge-
vochtenenvermoedelyk eenvin-
ger in zijn ooghad gestoken. De
behandelende arts verklaarde
dat het slachtoffer geopereerd
moest worden. De verdachte is
ingesloten.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — In totaal

hebben gisteren dertien aanrij-
dingenplaatsgevonden. Zesper-
sonenraakten hierbij licht ge-
wond. De materiele schade is ge-
raamd op 10.550 gulden. Eén
persoonreed, nahet veroorzaken
vaneen aanrijding, door.

Windsurfers van
Bonaire naar
Curaçao regatta

KRALENDIJK — Vrijdag
zal de onlangs opgerichte
windsurf- vereniging Aquas-
peed naar Curacao vertrek-
ken om daar deel te nemen
aan de doorhetCurasao Sea-
quarium georganiseerde re-
gatta.

Het eerste officiële optreden
van de leden van de vereniging
vondplaats tijdens detwintigste
regatta van Bonaire.Dit was te-
vens het feit voor deBonaireaan-
se windsurfers om in vereni-
gings-verband tegaanoptreden.

Nietalle ledenreizen naar Cu-
rasao. De delegatie bestaat uit
elf leden. De afgelopen weken is
er druk geoefend, want Aquas-
peed is van plan om op Curasao
een goedeindrukachterte laten.

Overigens worden de leden
vanAquaspeed welmet een han-
dicap geconfronteerd. OpBonai-
re wordt namelijk altijd in de
baai van Kralendijk gezeild. De
natuurlijke beschutting die de
Aquaspeed- ledentijdens hetzei-
lenhebben, iseropCuracaoniet.
Daar wordt opvolle zee gezeild.

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Ma*imum prijzen voor heteilandgebiedBONAIRE ingaande 19november 1987;

ir^ verpakking kleinhandel consument

2eMu£j2!!i 32/250 gr. ’.102.05 ’. 3.54 N

12/1 kg. ’. 61.84 ’" 5.57 -’.0.02
l, 6/2kg. ’. 58.91 ’.10.60 -’.0.06"stant 24/400gr. ’. 55.98 ’. 2.52 -’.0.01"stam 12/900gr. ’. 61.84 ’. 5.57 -’.0.03

U**am 6/I.B £ ’. 58.91 ’.10.60 -’.0.06SS* In blikEsCHEVLAGgesuikerd 48/410gr. ’. 52.15 ’■ 120 -(-’.0.02
96/170 gr. ’. 53.27 ’. 0.60 + ’.0.01~9esuikerd 48/397 gr. ’. 53.44 ’. 1.17 -’.0.05

o f9"lnee& 24/250gr. ’. 36.94 ’. 1.66
Sa*
****' graat 40 lbs. ’.239.40

454 gr. ’. 6.76 +’.0.47
publikatie geschiedtop 17november 1987.

"^'"formatiebetreffende hoogsttoelaatbareprijzen gelievetel. 8960opte bellen.

De Minister van. Handel, Industrieen Werkgelegenheid.
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Aegon 59,50 KIM 29,10
Ahold 64,50 Menefca 43,50
Akzo 92,50 Philips 30,60
Cred.lyon. 57,00 Royal Dutch 203,20
Fokker 22,50 telegraaf 208,00
Gist.Broc. 30,50 Unilever 104,20
Heinéken 132,00 Index 218,20

NEW YORK STOCK BCCHBNGE
Mtoott Labs. 46 - 1/4 lEM 118 1/2 + 1 7/8
American Exp. 24 3/4 + 11/4 ITT 48 1/4 + 3/4
Apache 7 3/8 + 1/8 Jchnson 4J. 78 1/8 + 1 1/4
Am/Iel.& Tel. 29 1/8 + 3/8 McKesson 28 - 1/4
Airoco 67 1/2 - 3/8 Merdc & co. 171 unch
Anheuser B. 32 3/8 + 5/8 Minnesota Mng 63 7/8 + 2
Becton Dick. 49 3/4 + 1/2 Mcbil Corp. 36 5/8 + 3/4
Canpbell S. 56 3/4 + 1 Mcmsanto 72 3/4 + 2 3/4
Chrysler 23 + 3/8 N=R Corp. 64 1/4 + 1/8
Citicorp 19 1/8 unch Itorf .South. 23 1/4 + 1/4
CocaCola 39 1/8 + 1 PPG Indus. 33 3/8 + 1 1/8
Diefcold 34 1/4 + 5/8 Philips Ind. 14 3/4 - 1/8
Digital Bj. 130 + 1 1/2 Placer DJ4. 12 3/8 unch
Dupont 83 - 1/2 Northrop Corp. 29 1/4 unch
East.Kodak 48 3/8 - 1/2 Pac.First Fin. n 3/4 + 3/8
Exxon 41 1/2 + 1 Pfizer 51 7/8 + 5/8
Figgie 'A' 48 1/2 - 1/2 Phelps Dodge 38 1/2 + 1 1/4
Firestone 33 3/4 + 1/8 Philip Morris 89 1/8 + 5/8
Fluar 13 1/8 unch Quaker 44 7/8 + 1 1/2
Genl.Electr. 45 3/8 + 3/8 RJR Nabisco 49 1/4 unch
Genl-Motors 61 + 1 3/8 Sara Lee 35 3/8 + 1/4
Gulf & West. 68 1/2 + 1/2 Shell Trp.Tr. 72 1/4 + 1 1/2
Hecla Mng. 117/8- 1/8 Southern 0. 9 1/2 + 1/4
Hilton 71 1/2 + 7/8 Unisys 31 1/2 + 1/4
Harestake Mng. 16 3/8 Unocal 27 1/8 + 1/4
DOW JONES D3CAL STOCKS

industrials 1939,16 + 16,91 NnWfERÏ HFL.7S-85..Transportation 738,71 + ""0-,28
REUTER.

CICSIM3 MARKET COMENT NCVEMBER 18, 1987.
Stocks changed direction several times today in modest trading
with the Dew up approximately 16 points to 1938.33. The Indus-
trials had been dram nearly 25 points at one time. Secondary
measures were relatively steady on the session, with big-board
gainers totalling 1027 issues versus 528 declines. There were
approximately 50 new big-board lows today against just 4 new
highs. Capital Cities/ABC surged ahead today, with Matsushita
Electric, CBS, Honda Motor, and TDK Corp. Also higher on the
session. Casualties incluSed Teradyne, Newmont Gold, Transo .
Energy, and Cram Cork and Seal. The bears have had their share
of chances lately but havent been able to deliver the'knock-
out' punch. The Dow has managed to find intra-day support just
below the 1890 level in the past two sessions.
E.F. HUTTON RESEARCH.

Igffl MAIHJKO & CIJIUKL'S BANK N.V.
pL$ INVESTMENT DEPARTMENT
VfiLj * For further information call

MÉ^O Tel. 612511/612991/612294

«iinimnimmnii|tiiiniiiiiiHiiiiiHli alaaaat,\ Koersen Centrale Bank
1 5
S NOTERINGEN CENTRALE BATIKVAN DE NEDERLANDSE AN- Z
Z TILLED GELDIG OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 1967 EN S
Z TOT NADERORDER: |

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.335 1.355 1.375= PNDST€RUNG 3.10 3.155 3.215 Z5 N€DGLD 93.59 94.31 95.11 Z

Z BOLIVAR — — _ :
5 ZW FRANCS 128.97 129.69 13049

Ffl FRANCS 29.96 31.06 31.76
j DUITS6MAAK 105.48 106.20 107.00
Z SURGLD — 100.07 102.59 Z
S ITUR€ 1.12 1.42 1.48 Ï
I AflftOßlN 98.00 100.00 100.20: KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-

LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- :
MENTVANFINANCIENEN GELDIGVANATHEDEN I9NOVEM- :

; 8ER 1987EN TOT NADER ORDER. Z
■m ■

E 9.75% OBUGATI€L€NING€N P6R 85/89 98.60: 13 % OBUGATI€L€NING€NP€fI 86/90 10429
I 12 % OBUGATI€L€NING€NP€fI 88/92 103.62
E 10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€fII9BB 99.72 B
£ 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.78 ff

HETEFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN- Z
I GEN BEDRAAGT 10.69%. S
S DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN 5
Z BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

iiniiiiiiiiiiniiiniii ■■UillllHimuillllllF

i <^!^BPnCO mDUSTRiRL 0E VEHEZUELR
J5|317 maakt de wisselkoers bekend

van de BQ LIVAR , geldig tot
VRIJDAG 10.30 uur

Cash AANK°c?P
ue VERKOOP

’.4.90 ’.5.10 ’.6.10

DOND€RDRG 19 NOV€MB€R 1987
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Offset drukkerij

Instant s--v
Printing ( J—-\Service n.v. ) I■ O .

Vooral Uw
DRUKWERK

snel, goed en lage prijzen.
Bel 625262 ofkom langs op

Witteweg66
i (straat v/h Sanatorium) j

f l
WAARSCHUWING

De commandant van het
Detachement Suffisant maakt
bekend daterop 19en 20novem-
ber 1987van 07.00 uur tot 14.00
uur schietoefeningen worden
gehoudenop Hato.

Maximum verheffing
±5000ft.
Onveiligezeegebied
± 4000 meter uitdekustlijn.

WAARSCHUWING^
De commandant van de
marinebasis Parera maakt
bekend dat er op, 20 novem-
ber 1987 van 07.10 uur tot
13.15 uur schietoefeningen
worden gehouden op de
schietbaan Hato.
Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilige zeegebied. ± 4000 meter uit dekust. ,

f "ASONOR" ~^i
helpt bij hinderlijk snurken
zorgt voor een rustige nacht

Distributor/Agent:
K Sanitas N.V. - Tel.: 79047

v/feVlUvSv).) Sta. Rosaweg 48
ATTENTIE: Daar wij nu gebruik maken van het allernieuwsteFotolab,
kan VALCO behalve prima kwaliteiten service nu de klant een prijsre-
ductie op het afdrukken van Foto's gevenvan

PORTRAITS 95 cent naaT^S)cent perfoto
hT|?>& een besparing voor onze klanten van 32%

/^luL^St*!!^ tot ziens bij «^, _.

"Jkï
WLmWm nn zoekt ongemeubileerde
|\kLaIwl representatieve

WOONHUIZEN
TE HUUR

Aanbiedingen: telefoon 74777 gedurende
kantooruren.

BEKENDMAKING
KODELA maakt hierbij bekend dat in overleg met D.0.W.-
-afdeling S.E., afgesproken is dat de

LAATSTE ELEKTRICITEITSKEURINGEN
voorafgaand aan dete verrichten huisaansluitingen, op

11 DECEMBER 1987
zullen plaatsvinden.
Op 4 januari 1988zal wederom een aanvang worden ge-
maakt met dezekeuringen.
Tevens is afgesproken dat i.v.m. het grote aantal aanvra-
gen in de laatste maanden van het jaar, het aantal keurin-
gen verhoogd zullen worden van 7 naar 10 stuks per dag.

ïasKODELA^

PETROLEUM MARKETING MANAGER
N.C. WATHEY AGENCIES N.V.
We require an experienced person to undertake the
marketing activities in conjunction with our Shell Pe-
troleum Agency. The Marketing Manager is to be res-
ponsible for all aspects of this business including de-
veloping new opportunities, control of the retail net-
work, credit collection and the development of quanti-
fied objectives and strategies.
The successful candidate should have at least5 years
experience with a proven track record in marketing
supportedbyrelevant tertiary qualifications andbe ab-
letoassume moreresponsibilities intime. A command
of the Dutch and French languages will be a decided
advantage.
Applications in writing to Mr. C. Wathey incorporating a
full curriculum vitae should be addressed to:

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

Z/ Zelf Sinterklaas- en Kerstdecoraties maken....^r^r-i» .
Bj BLOEMPOT'S BOOK wtfH» |

TOY & GIFTSHOP \ \£mj
a.s. vrijdag 20 november. 'by& g^

Koopavond tot 9 uur Grote sortering. ili

"» / Cartolinea.s. zondag 22 november / crêDeDaDier itiES^geopendvan 10-14. j aP'er J®m k

(^_j )), '^ 77_^ I Kralen (ook natuurkleu- JflilpydB»\ ren om zelf te verven) //T^Ja^KP

I JRMafiRO B 1

SUPERMARKET lfantastische Pri'zen-1100-Tel: 8158^<y

ZOJUIST ONTVANGEN ||| j\%jfJP.^i
ham voor de oven, aSS^.^^.kalkoen. (^Pflw
Ook hebben wij «ifH^v^iJ^^kvarkens enrunderrollade
gevulderoastbief \j ,I'PrsOj JAOok nemen wij bestellingen /, \&\ 5&voor gevuldekip ofkalkoenI ! ftv /n^^S^ÏT1

MIXPACK SPECIAL I MINIPACK SPECIAL
1 kilo Steak ■iffi'fniJS 1 kilo Steak1 kilo Loinribs MËÊÊÊtïV'PmWmW 1 kilo Geitenvlees
1 kilo Stoofvlees H^^^H 1 kMo Mondongo
1 kilo Carbonade , he,ekip van
1 kilo Lever mW^T^Ti^M *3 1/4lbs.

1 hele kip van ±3 ' ? lbs. I BnftMMfl
33.35 mmj j 19.70

Chocolade QSE9X B 5Letters ■HrPPPIKruidnoten K^^^*Strooinoten BflJBTaai-Taai ■■■MJpÉlMs^^

NEW SEA FREIGHT SERVICE TO■ PARAMARIBO-SURINAM
_^^m\ F°r our commercial account.

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

new sea-freight service
to Paramaribo-Suriname

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

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

jjfir Grandioze Eindejaarscampagne tKL

ft LA GANGA Salina en W
HLA GANGA Punda 2
/JtjNb Isteprijs ’. 3.500.-cash ipSK
(2é^J! 2deprijs Minicar Corvette metbenzine motor’. 3.200.- ï SL>oJ
tP*))° 3de prijs Videorecorder metcamera ’.2.500.- >!Mm*%feu 4deprijs Barmeubel op wieltjes ’.1.000.-

sde prijs Serveerboy op wieltjes ’.550.-
6de Pr'is Tafevan 9las en stain,ess steel v°or stereoset ’.500.- SjSt]jStW 7de prijs T.V. combinatie radio/cassette ’.500.- 'SnS?JL BdePr'is Kadobon t.w.v. ’.400.- Jfc&lL
9de prijs Pannenset „Monix" stainless steel ’.325.- VêLtc<S\T 10de prijs BMX 20" Free Style, professional ’.295.- Ifelt>^W( 11 de prijs Race-fiets, 10speed ’.275.- TH»*W^ IL 12de prijs..... .Oven broiler Toastmaster ’.275.- cA^Stfftj/W" 13dePr'Js Porseleinen servies ’.149.- wCÖ

14de prijs Expresso-Koffie apparaat ’.124.-
//Muf 15de prijs Pedestal ’.lOO.- TafeiC
PBfi Bij besteding van ’.25.-ontvangt U een lot ombovenstaande waardevolle sSn
J&2? prijzen te winnen. OVh
jlwL Trekking 8 januari 1988 in de Show van Job op Tele-Curacao. «8T

**~ *~""^" MKKiTTËN*SERvicE~ *~ *"" *"" ~ 1I J. naar Suriname t
j /SfX^ "n M'"|°f|""'l j

■ """"" AEROCARGO
Profiteervan onze speciale aanbieding voor Curacao en Aruba en stuurnu ■
per boot ofvliegtuig een f

pakket naar Uw familie/relatie
J in Suriname en Nederland I
I Aanleveren: Aerocargo N.V. |

Sluitingsdatum: 23 november 1987. "| Bel voor informatie: Aerocargo N.V.
i Curacao: Telefoon 82244 toestel 56 Aruba: Telefoon 22470 tI Elmer Liberia Heer Rudy Rodriguez. |

De commandant van de
marinebasis Parera maakt
bekend dater op; 20 novem-
ber 1987 van 07.00 uur tot
13.15 uur schietoefeningen
wordengehoudenop Planta-
geWacao.
Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit dekustlijn. ,

4 JZfc t) Laatste week j
" xiw^7 van onze

! GRANDIOZE |
j UITVERKOOP j

» Kom langs en profiteer. ;
\ Wij verwachten U op de \
\ Sta. Rosaweg 194
dßflßßflßßflflflßßßaflflßßßßßflßPOOOOOooooo o pp o o o flji/

FOR SALE
RESIDENTIAL HOME

Location. Exclusive residential district Gaito
(Scalaweg 11)

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

Swimming Pool
including more than /Is. 100.000.-

Value furniture,
kitchen and bathroom cabinets

Total price ’Is.440.000
(Possibility withoutfurniture)

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

Sphinx stijlvolle lillijmi llll^fnflTifffttfl \H»X vormgeving "77PR «ftr—l--.. ff
Dat is nou precies wat Sphinx heeft. Die stijlvolle vormgeving TjjT fjfj I ~mpv
die in elk interieur past waarin klassieke schoonheid en ff- \ \ —14- fJ%eigentijds design harmonieus samengaan. Die stijlvolle vorm- -===^^^^ IP fl HP4 "V^
geving die precies in dat hoekje of gaatje past. 7;;:;';ï ::¥:::Y ::::::x:f::*:^pj "W 2j SKoA

Bij CTC/LATRA ligt uw Sphinx voor u klaar. "''_LlLjjpflpfff'" mT
.^.M^tmmmmt^ §phinx geeft ie dat riike gevoel. E 1\\ jpgSS^s^A 5
g^l^/I iiri^llif I I II I I i \ \ 7^ 'r~r r\\ LILLI

lj/JiAll'M Zeelandia Tel. 613333 X
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