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Nieuwsinvogelvlucht

AMSTERDAM — De koersen op
*all Street duikelden gisteren fors
">et 43,76 punten tot 1895,40 pun-
*?■ Ondanks dat geen akkoord be-
reikt werd over het begrotings- te-
£°rt in deVS noteerdedebeurs in To-
tyo een kleine winst van 36,76 pun-
,®n- De beurs sloot vandaag op

In Amsterdam leidde het
{"'blijven van een akkoord tot een
'agere dollarkoers. De munt noteer-
fle vanmorgen 1,8845 gulden, tegeneen slotkoers donderdag van 1,8915

De beurs kreeg het zwaar te
erduren. Veel koersen moesten«rug

KIGALI — De VS doen niet meeaan hetverstrekken van voedselhulp
*an Angola omdat dat land de vol-
gende middelen waarover het be-

besteedtaan zijnoorlog tegen
?e verzetsbeweging Unita. Dat ver-
klaarde de speciale raadsman van
President Reagan in Rwanda.

*****ROME — Italië geeft de plannenv°°r de bouw van nieuwe kern-
centrales opmaarzalnietgeheelbre-
ien met de kernenergie, verklaarde
?e Italiaanse premierGoriavandaag
Ln z.nregerings- verklaring voor de
Senaat.

*****
,AL MANAMAH —De Iraakse
'üchtmacht heeft donderdag,voor de
jjekeer in 48 uur, de Iraanse

bij Bushehr aan de
j?°ordkust van de Golf aangevallen,ondertussen ging de Iraanse
'uchtmacht in ongewone heftigheid
°or rhet aanvallen op Iraaks

Srondeebied. Iran liet na de 2e aan--1 weten dat er"op het momentgeensevaar isvoor radio- activiteit".

N WINDHOEK — De overheid vanNamibië en een legerwoordvoerder
'n Pretoria hebben vrijdag een
Persberichtuit Johannesburgtegen-
gesprokendat400zwarte soldaten i n
"jetZA leger in Namibië hadden ge-
We»gerd in het zuiden van Angola tegaan vechten.

JERUZALEM—Eenwoorvoerderan de Israëlische politie heeft van-
v^ag ten stelligste berichten uit

tegengesproken dat Is-

Waël heeft geweigerd samen te wen-
net de VSFBI bij een onderzoek

"jaar een reeks aanslagen door dedoodseDefensieliga.
*****

LONDEN — Forensen en
randweerlieden hebben aanvanke-

t'Jk deernst van de brandin het me-
°station van Londen onderschat,
eiden brandweer- commandantenJ> overlevenden. De brand eiste
j^nstens 43 mensenlevens. Er

v ee.rst grote ongerustheid over de
enigheidvan de Londense onder-

grondse. De regering gelastte een
ulePgaand onderzoek.

;;: *r|: *$

WARSCHAU —Het Poolseparle-
ent heeft een 47- jarigepartijloze

v vocate gekozen tot ombudsvrouw
t
°or burger- rechten. Professor Le-

e Wskakan inopdrachtvan personen
o*j organisaties ofop eigen initiatiefPtreden in het geval van schendin-gen door staatsorganen van de
Jachten en vrijheden van deburger.> J

hefASHINGTON — De Partijen in
v °verleg over het verminderen
Bd.pl begrotings- tekort moetenei met elkaar tot overeenstem-
nalrigkomen om de VS "op het spoor
2etT Verkleining van het tekort" te
eenf

aldus president Reagan in
*etr)oespraak-De Gramm Rudmann
'Dat i

le automatische bezuinigingen
kin ,tree^tover tien dagenin wer"

ka.8 als de partijen het niet met el-aareens worden.
*****.Washington- De vs minis-

en Van Buitenlandse Zaken, Shultz,
Hje IJn SU collegaSjevardnadze ko-
°iie maandaSen dinsdagin Geneve
*ctr *»

m delaatstevoorbereidingen
b__; en voor detoPin Washington"^gin december.

*****
h NEW YORK - De VN- Veilig-
-B_tJ!f^aad vergadert vandaag in
goj over een klachtvan An-
sipf lnzake "Zuidafrikaanse agres-
An f6VolksrepubliekAngola".golawil datde inmengingvan het
iDirU g

n" veroordeeldwordt en deon-i^"ael1-keen onvoorwaardelijkete-
A dekkingvan deZAmilitairenuitAtlgola.

*****(Wellington -Frankrijk
de Srnndaagophetatol Mururoain
ke>J Oceaan een ondergrondse
Vancm°?f Senomen met een kracht
atn *iloton, driemaalzoveel alsde
de 7 mbom van Hiroshima. Het was

'eFranse kernproef van ditjaar.
*****

WILLEMSTAD - Een artis-
tieke opname van onze fotograaf
Ken Wong: de kapel van het St.
Elisabeth Ziekenhuis weerspie-
geldin deglazen gevelvan hetge-
bouw van de Sociale Verzeke-
rings Bank, SVB, aan de Pater
Euwensweg. Het wan ook de be-
doelingvan architectDito Abbad
om de omgeving in het SVB-
gebouwte 'vangen.Een geslaag-
depoging.

Advertentie
van Marine

valt verkeerd
DEN HAAG —Een adver-

tentie waarin deKoninklijke
Marinepersoneel werft, heeft
in politiek Den Haag tot zó-
veel wenkbrauwen- fronsen
geleid, dat staatssecretaris
VanHouwelingenvan Defen-
sie besloten heeftdat de tekst
niet meer gebruikt mag
worden.

In de advertentie wordt
aanschouwelijk voorgesteld
hoe een fregat van deKo-
ninklijke Marine tijdens een
oefening een Amerikaans
slagschip tot zinken brengt.
Om te bewijzen datdeMarine
voor haar taak berekend is,
wordt de actie ook nog een
keer herhaald. In de adver-
tentiekomen teksten voor als
"Als het Amerikaanse schip
zinkt, gaat een spontaan ge-
juich op uit de kelen van de
199-koppige bemanning".

"Smakeloos", oordeelt de
VVD-erPloeg, voorzitter van
de VasteKamer- commissie
voor Defensie. "Ik kan me
voorstellen dat het politiek
niet verkoopbaar is om een
Russisch schip tot zinken te
laten brengen, maar je gaat
weleen beetje heelergver als
je dan maar de Amerikanen
tot vijand bombardeert".

Staatssecrearis Van Hou-
welingenvan Defensie (CDA)
is het metdekritiek opdever-
leden week verschenen ad-
vertentie eens. "In vredestijd
is erbij deMarinegeensprake
van gevechts- handelingen.
Dan moeten we ook niet sug-
gereren dat hetwel zo is", zei
hij voor de AVRO- radio.

Curasao - Arubanew amsterdam store
eenvoudigweg de beste

NAIROBI — Kenya heeft weer 4
VS zendelingen opdracht gegeven
het land te verlaten. Vorige week
werden 7 collega'suitgewezen inver-
band met een vermeend complot de
regering onder leidingvan president
Moi omver te weroen.

PROPAGANDA
Cuba, aldus hetrapport is een

tragisch geval. "In dittotalitaire
landbestaan alleenpropaganda-
media. Er bestaat geen pers zals
devrije mens haarkent" consta-
teert het.

lAPA noemt het herverschij-
nen van "La Prensa" in Nicara-
qua een "dankbaar stemmend
voorbeeld van een krant die er
niet onder tekrijgen is en dieop-
nieuw opdook om uit te roepen:
hier zijn we".

Maar volgens de vereniging
dreigt president Daniel Ortega
de krant opnieuw met sluiting
als het Amerikaanse Congres
stemt voor verdere hulp aan de
contra's. "LaPrensawordt gegij-
zeld voor gebeurtenissen die zij
niet in dehand heeft".
Persvrijheidkan in Nicaragua

pas bestaan als de regering de
noodtoestand opheft in hetraam
waarvan andere onafhankelijke
media geslotenofgebreideldblij-
ven, aldus lAPA.

STUDIO'S GESLOTEN
De ergsteaanvallenop depers

van ditjaarzijngedaanin Pana-
ma, waar de lokalen van drie
dagbladen en twee weekbladen
en twee radio- studio's door sol-
datenwerden bezet en op 26 juli
gesloten.

Deregering is door deverban-
nen Panamese uitgeverRoberto
Eisenmann van La Prensa -een
van de verboden bladen- om-
schreven als een "mafia in uni-
form".

lAPA verklaarde dat de jour-
nalist en opperrechter Camilo
Perez op 31 oktober werd ver-
moord, twee dagen nadat hij in
het openbaar kritiek had gele-
verd op een ontwerp van een
nieuwe, breidelende, perswet.
Andere Panamese journalisten
zijn gevangengezet, gewond, ge-
folterd of verbannen, aldus het
rapport.

BEPERKINGEN
In een resolutie van lAPA

wordtvan Chili gevraagd dathet
alle beperkingen op de pers zal
opheffen, ook een drie wekenge-
leden aangenomen wet die de
mediastraft voor hetpubliceren
van verboden Marxistische
standpunten. De straffen varië-
ren van boetes van maximaal
ruim 16.000 dollar tot schorsing
voor tien dagen oftien edities.

lAPA vraagt president Pino-
chet de hoofdredacteur te bege-
nadigen van een weekblad van
de oppositie die werd veroor-
deeldtot hetdoorbrengen van de
nacht in een gevangenisvoor de
duurvan 18 maanden, wegens
het schrijven van commentaren
metkritiek op deregering.

In Paraguay, alduslAPA, ver-
volgt president Alfredo
Stroessner depers doorhetonaf-

hankelijkeradiostation Nandu-
tihetzwijgenop te leggenenvoor
"onbepaalde tijd" sinds maart
1984, het dagbladABC Color te
verbieden.

"Alleen het bestaan van een
onafhankelijke en oppositionele
perskan geloofwaardigheid ver-
lenen aan de verkiezingen van
februari aanstaande die naar
verwachting Stroessner een
achtste ambtstermijn zullen be-
zorgen", aldus lAPA.

Nietvan overheidswegemaar
door de drugsmafia, wordt de
pers in Colombia in haar werk
gehinderd.Een journalistdie de
invloed en machtsmisbruik van
de drugsmafia aan de kaak steL
de moest dit met de dood be*
kopen.

Ter gelegenheid van de alge-
mene vergadering werden stu-
diebeurzen ter waarde van
10.000 dollaruitgereikt aan
twee Argentijnen, een Brazili-
aanse en twee Amerikanen.

De
Argentijnen Maria Bettina Lo-
pez (student aan de universiteit
vanPlata) en JorgeAntonio Vil-
lega (journalist bij het onafhan-
kelijke dagblad Independiente
de laRioja) en de Braziliaanse
Monica Helena Pilon (zelfstan-
digjournalist in Sao Paulo) zul-
len volgend jaar in de VS gaan
studeren.De Amerikanen Gayle
Young en AnitaKathleen Snow
zullendebeursaanwenden omin
Latijns Amerika kermis op te
doen.

INTERAMERIKAANSE PERSVERENIGING HEKELT REGERINGEN
In Colombia belemmert drugsmafia journalistiek
Geen persvrijheid in vijf
Latijnsamerikaanse landen

SANTIAGO —De Interamerikaanse persvereniging(lAPA)
heeft donderdag vastgesteld dat geenpersvrijheid bestaat in
Nicaragua, Panama, Cuba, Chili en Paraguay. De vereniging
die 1.400publikaties in Noord- en Zuid- Amerika omvat, ver-
klaarde datbeperkende perscodes diederegeringen van ge-
noemde vijf landen hebben opgelegd, de persvrijheid in de
praktijk aan banden hebben gelegd, ondanks hetbestaanvan
onafhankelijke nieuws- organisatiesin enkele van de landen.
De lAPA is in Santiago inChili bijeenvoor de43ste algemene
vergadering.

"Regeringen proberen vat op
de pers te krijgen en haar te cen-
sureren. Ze hebbenonlangs wet-
ten uitgevaardigd die bepalen
wie een krant kan uitgeven en
een commentaar kan schrijven
of geven."

lAPA noemde vooral Chili,
waar op het ogenblik 23 journa-
listen terechtstaan, veelal voor
militairerechtbanken. Zij zijn
aangeklaagd aan de hand van
wetten en voorschriften die zijn
opgesteld door de regering van
president Augusto Pinochet.
"Dit is een vorm van ogenschijn-
lijk legale maar niettemin dui-
delijkeanti- democratische inti-
midatie", aldus het rapport van
lAPA.

In moties die op het eindevan
haar 43ste algemene vergade-
ring werden aangenomen,
vraagt lAPA omafschaffing van
de persbreidelende maatregelen
in Chili, het weer toelaten van
verboden media in Panama en
Paraguayen onmiddellijke stop-
zetting van het dwarszitten en
uitwijzen van correspondenten
door het militaire bewind in Pa-
nama.

Slachtoffer roofoverval
mogelijk medeplichtig

ORANJESTAD — De man
A.C., die op maandag het
slachtoffer werd van deroof-
overval in Santa Cruz —
waarbij 37.000 florin buit ge-
maakt werd — is donderdag-
middag door de recherche
aangehouden op verdenking
medeplichtig aan de roofo-
verval te zijn geweest.

Vermoedelijk zijner nogeen of
twee andere personen bij dit ge-
val betrokken. Het geld is nog

niet terecht. Zoals bekend ging
de man A.C. hetbedrag— toebe-
horende aan hetEsso- pompsta-
tion Santa Cruz — bij hetAruba
Bank- filiaal brengen. Voordat
hij het bankgebouw kon betre-
den, werdA.C. aangevallendoor
een man met een kous over het
gezicht, die A.C. een vuistslag
gaf en daarna met het geld er
vandoor ging. De overvaller
bleekR.G. te zijn, die inmiddels
bij derecherche schuld heeft be-
kend.

Centrale Bank grijpt niet meer in

Mexicaanse peso
maakt duikvlucht

MEXICO- STAD — De
koers van de Mexicaanse pe-
so is deze week in een
duikvlucht geraakt nadat de
centrale bank van het land
had besloten niet meer in te
grijpenop de wisselmarkten.
Volgens het staatspersbu-
reau Notimex daaldedemunt
tegenover de Amerikaanse
dollar bijna 31,8 procent in
koers van 1.713peso tot 2.275
peso. Particuliere geldwisse-
laars spraken zelfs van een

koersval van 57,6 049:3,5 595
2.700peso.

Volgens een topfunctionaris
van de Mexicaanse centrale
bank is beslotenomnietmeer op
devrije markt in te grijpen aan-
gezien"er geenreden was daar-
mee door te gaan". Op de Mex-
icaanse televisie werd gemeld
datdebank eenkoersniveauvan
de peso voorstaat overeen-
komstig de ontwikkeling van
vraag en aanbod op de vrije
markt.

In Mexico worden in het alge-
meentwee wisselkoersenvoor de
peso gehanteerd. Er is een "ge-
controleerde"koers, vastgesteld
door de centrale bank, die van
kracht isvoor hetmerendeelvan
de grote transacties. Woensdag
stelde de centralebank dezeoffi-
ciëlekoers vast op 1.708peso per
dollar tegen 1.704 peso op
dinsdag.

Daarnaast is er een "vrije"
koers, diewordt gehanteerd door
de particuliere wisselkantoren.
De laatste maanden heeft de
centrale bank een interventie-
beleid gevoerd dat erop was ge-
richt het verschil tussen de ge-
controleerde en devrijekoers te
verkleinen. Als gevolg van dit
beleid lagen beide koersen tot
woensdag op praktischhetzelfde
niveau.

De bankfunctionaris ver-
klaarde dat het effect van de
koersval van de peso op de vrije
markt alsgevolgvan het stoppen
van de interventies niet moet
worden overdreven. Hij wees er-
op dat voor tachtig procent van
de wisselkoers- transacties de
gecontroleerdekoers van kracht
is. In bankkringen wordt echter
gesuggereerd dat dekoersval in
combinatie met deenormecrisis
op de Mexicaanse effectenbeurs
wel degelijk een bedreiging
vormt voor de huidige econo-
mische groei in het land.

Militairen in Assemblee stemden voor

Op valreep wettelijke basis
voor Surinaamse volksmilitie

PARAMARIBO —De Nati-
onale Assembleein Suriname
heeft deze week, kort voor de
verkiezingen van 25 novem-
ber, een decreetaangenomen
datdevolks-militieeenwette-
lijke basis verschaft. De
volksmilitie is eenorganisatie
van burgers diehelpen de'in-
terne orde in het land te ver-
dedigen". Het decreet werd
met de kleinst mogelijke
meerderheid aangenomen.
Devakbonden warenafwezig
en de Associatie van Fabri-
kanten tekende bezwaar aan.

Vanaf 1982 zijn Surinaamse
burgers door het leger getraind
in het gebruik van wapens om
burgerdiensten of militaire ta-
ken te vervullen.De organisatie
hadtotnu toegeen wettelijkeba-
sis. Ook in de nieuwe grondwet,
die30septemberperreferendum
werd aangenomen, wordt de
volksmilitie niet genoemd. De
grondwet schept slechts ruimte
voor "verdedigings- structuren"
in buitengewone omstandighe-
den zoals oorlog en staat van
beleg.

Minister Maynard van leger
en politie diende het decreet al

eerder dit jaar in om de status
van de militie als onderdeel van
het legerveilig testellen.Het de-
creet beschrijft de volks- militie
als een "organisatievanburger-
die tot doel heeft ongewapend of
gewapend burger- diensten of
militaire taken te vervullen on-
der supervisie en verantwoorde-
lijkheidvan het national leger".
De bevelhebbervan het legerbe-
noemt een beroeps- militair tot
commandantvan demilitie.

De Assemblee stemde ook in
met een decreet dat het Suri-
naamse leger tot taak geeft "de
voortgang van het revolutionair
proces te behouden en te bewa-
ken". Teven* gaan de
strijdkrachten "deelnemen aan
ontwikkelings- projecten in het
kader van de sociaal- econo-
mische ontwikkeling". In de
grondwet staat dat het leger de
soevereiniteit en zelfstandig-
heid van Suriname moet verde-
digenen ookwerktaan "de natio-
nale opbouw en bevrijding van
denatie".

Een zegsmanvan de"oude"po-
litieke partijen stelde dat de de-
creten in strijd zijn met de nieu-
we grondwet. Hij wees echter op
demogelijkheid na de verkiezin-

genwetten en decretendie sinds
1980 zijn uitgevaardigd te ver-
vangen. Artikel 193 van de
grondwet bepaalt dat bestaande
wetten en decreten die in strijd
zijn met de constitutie, moeten
worden aangepast binnen de
eerste zittings- periode van de
nieuweAssemblee(vijfjaar). Ge-
beurt dit niet dan verliezen zij
hunrechtskracht.

In de Nationale Assemblee
hebben de "oude" politieke par-
tijen geenzitting. Dit orgaanbe-
staat uit afgevaardigden van de
25 Februari- beweging (de poli-
tieke armvan het leger), vakbe-
wegingenbedrijfsleven. De mili-
taire decreten werden met de
kleinst mogelijke meerderheid
-16 van de 31 stemmen- in de
nacht van woensdag op donder-
dag aangenomen. Het meren-
deel van de voorstemmers be-
stonduitleden vande25Februa-
ri- beweging. Assemblee- leden
van de vakbonden Moederbond,
C'47 en CLO waren afwezig. De
fractie van deAssociatie van Su-
rinaamse Fabrikanten (ASFA)
verliet dezaal na bezwaarteheb-
ben aangetekend tegen het de-
creetover het nationaal leger.



Mensen

Vandaag veertig jaar geleden
trouwden op een grijze rege-
nachtige novemberdag in Lon-
den de 21-jarigeKROONPRIN-
SES ELIZABETH van het Vere-
nigdKoninkrijk en de 26-jarige
PRINS PHILIP van Battenberg
van gemengd Grieks- Deense af-
stamming, die inmiddels tot
Hertog van Edinburgh was ver-
heven en wiens familienaam
was vertaald in Mountbatten.
Elizabeth, die door de vroege
dood van haar vader, George IV,
op 25- jarigeleeftijd tot de troon
geroepen werd, heeft in de 40
jaar van haar huwelijksleven
acht premiers zien komen en
gaan. Wat prins Bernhard heeft
gezegd over hetkoninklijk gezin
in Nederland -dat de koningin
over denatieen hij over hetgezin
regeerde- gold ook voor Philip.
Van de vier kinderen van Eliza-
beth en Philip hebben twee in-
tussen zelf kinderen. Wanneer
hét de oudste, Charles, vergund
zal worden zijn moeder op te vol-
gen, is een open vraag. Britse
vorsten treden doorgaans niet
voortijdig af maar regeren tot
aan hun dood. De prins van Wa-
lesonderkoningin Vicotriawerd
koning (Edward VII) toen hij al
60 jaarwas. Wat hemoverkwam
-dat zijn moeder hem nooit bij
staatszaken had betrokken- zal
prins Charles in elk geval niet
overkomen.

*****In het komende voorjaar zal in
het Newyorkse Metropolitan
Museum of Art een expositie

*****worden gehouden van de 17e
eeuwse Hollandse en Vlaamse
meesters uithetHermitage- mu-
seum in Leningrad. De 51 doe-
ken, waaronder werken van
Rembrandt, Rubens, Van Dijck,
Frans Hals, Jacobvan Ruisdael
en Jacob Jordaenszullen daarna
in hetArtInstituteinChicago te
zien zijn. De tentoonstellingen
vloeienvoort uitde culturele uit-
wisseling waartoe de Ameri-
kaans- Russische top van no-
vember 1985 in Genëve werdbe-
sloten. De meeste Nederlandse
schilderijen hebben sinds de 18e
eeuw, toen keizerin Catherina
de Grote deze FABULEUZE
COLLECTIE aanlegde, de her-
mitage niet verlaten.

RICHARD GWASELA, een
symbool van de dissidenten- be-
weging in Zimbabwe, maar
volksvijandnummer een voor de
autoriteiten in Harare, is in een
vuurgevecht met speciale troe-
pen gedood. "Gwasela doodde
meer dan 21 mensen sinds hij
vier jaar geledenbegon te opere-
ren in het gebieden hij gaat zich
nu bij hen voegen, in de helof in
dehemel, datweten wij niet", zei
minister van Binnenlandse Za-
ken Enos Nkala.

"U bent een fenomeen, dathebik
nognooitmeegemaakt. Ik bedoel
om precies te zijn POLY-
ANDRIE", verklaarde een ver-
baasderechter Taylor in het ge-
rechtsgebouw van Stoke- on-

Trent. Daar stond de 34 jarige
verpleegster Patricia Jackson
terecht die in de afgelopen zes-
tien jaar, acht keer getrouwd is
geweest, waarvan vier maal op
hetzelfde moment met verschil-
lende mannen . De rechter ver-
oordeelde haar tot zes maanden
gevangenisstraf wegens 'veel-
mannerij". Jackson moet nog
een strafvan drie jaaruitzitten
wegensoplichting. Zij ontsnapte
in 1985 uit de gevangenis en
trouwde toen met haar achtste
man, de marinier Kenneth Ed-
wards (30). Volgens de advocaat
trouwde Jacksonin 1971 voor de
eerste keer legaal met een sol-
daat. Daarop volgden nog drie
huwelijken en evenveel
echtscheidingen voordat
Jacksonhet niet meer demoeite
waardvond om tescheiden alvo-
rens in een nieuw huwelijksboo-
tje te stappen. Zij bouwdemeteen
een vloot op. Pat Scott, een
vriend van Jackson, verklaarde
dat Patricia altijd uitging met
soldaten. "Het leek wel of zij op
die uniformen viel. Ik weet niet
wat ze in hen zag. Er was er een
bij die was lelijk en had rotte
tanden".

De 89-jarige Spaanse schrijfster
en dichteres ROSA CHACEL
heeftvan hetministerievan Cul-
tuur in Madrid de staatsprijs
voor Letterkunde van 1987 ge-
kregen. Er is een bedragvan vijf
miljoen pesetas aan verbonden.
Rosa Chacel is op 3 juni 1898 in
Valladolid geborenen nogsteeds
actief. Haar laatste werk is een
trilogie met de titels «Barrio de
Maravillas» (Wijk der Wonde-
ren), «Escuela de Platon»
(School van Plato) en «Ciencias
Naturales» (Natuurwe-
tenschappen). De schrijfster, die
van 1940 tot 1980 in bal-
lingschap leefde in Brazilië,
Mexico en vooral Argentinië en
dieeen van de weinigevrouwen
van deberoemde dichters- gene-
ratie der (negentien-) Zeve-
nentwintigers is (samen met
Garcia Lorca, Alberti e.a.), is
vooral bekend door haar vertel-
lingen. Aanvankelijk was Cha-
cal schilderesen beeldhouwster.
Zij trouwde in 1922 metde schil-
der TimoteoPerezRubio. Naeen
langdurig verblijf in Rome
schreef zij in 1930 haar eerste
boek «Estatcionde Idey Vuelta»
(Statie van Heen en Terug).
«Teresa» (1936) en in bal-
lingschap «Memoria de Leticia
Valle» (herinneringenaan Leti-
cia Valle, 1945), «La Sinrazon»
(De Onzin, 1960), «La
Confesion» (De Biecht, 1971) en
«Saturnal» (1972) volgden. De
stijl van Rosa Chacal werd
beinvloed door Dostojevski en

Joyce. Zij toonden zich erg inge-
nomen met de prijs. Zij zou nu
met hernieuwde moed met
schrijvendoorgaan, zeizij,eraan
toevoegend dat late erkenning
beter is dan geen.

Enigszins luguber moet het zijn
geweestvoor GUILIOBOSCAG-
LI, de 39- jarigeburgemeester
van deNoord- ItliaansestadLec-
co, toen hij in de respectabele
krant Corriere dellaSera las dat
hij was overleden. De onbeken-
den die hem dit lapten hadden
politieke partijen en verenigin-
gen weten te bewegen tot het
plaatsen van betuigingen van
deelneming. De christen- demo-
craat Boscagli, die gezond is als
een vis, vroeg zich af of hij zijn
krantendood te danken had aan
politieke tegenstanders of aan
grappenmakers.
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Liz Taylors parfum
Passion verbannen

uit exclusieve
warenhuizen

NEW YORK — "Passion"
een parfum dat onder Eliza-
beth Taylors naam op de
markt is gebracht, mag niet
verkocht worden in ex-
clusieve warenhuizen in
Amerika omdat het dan on-
eerlijk concurreert met een
ouder Frans parfum dat de-
zelfde naam draagt.

Dit bepaalde rechter Robert
Sweet in New York. Taylor in-
troduceerde "ElizabethTaylor's
Passion" op een persconferentie
in januarivan dit jaar.Dit ver-
ontrustte Annick Goutal, een
Franse ex-mannequin, die sinds
1980in Frankrijk en sinds 1985
in de Verenigde Staten haar ei-
gen parfum "Passion" verkoopt.
Zij deed Taylor een proces we-
gens inbreuk op een han-
delsmerkaan.

Onderde sjiekezaken waaruit
rechter Sweet Taylors Passion
verbande, zijn Bergdorf-
Goodman en Neiman-Marcus.
Maar zij mag haar waar welaan
demanbrengen in demeestevan
1.100andere warenhuizen. De 6
miljoendollar dieElizabeth Tay-
lor spendeerde aanpromotie van
haarparfum schijntze dubbel en
dwars terug te krijgen. Tussen
midden juli en einde september
bedroeg de omzet 14 miljoen
dollar.

Sweet had kritiek op Taylor.
Haar firma was ervoordat zij het
parfum op de markt bracht, van
op de hoogte gesteld dat er een
conflict over de naam zou kun-
nen ontstaan. Hoewel misschien
nietopzettelijk, waszij in gebre-
ke gebleven, meendehij.

DMITRI PANIN, een van de
eerste Russische dissidentendie
uit de Sovjetunie mocht emigre-
ren, isop75-jarigeleeftijd in Pa-
rijs overleden. Panin werd in fe-
bruari 1911 inMoskou geboren.
Hij werd in 1940, nadat hij een
ingenieurs- opleiding had ge-

To mPoes en de Partenspeler doorMarten Toonder

1525—Het wasduidelijk, datcommissarisBulleBaseen slechthumeur had gekregen.
"Dus je beweert, dat die Partenspeler de dader is, huh?"snauwdehij. 'Hoe verklaar jedandatik dezeTomPoes ophe-terdaad betrapte, terwijl hij een steen door jeruit gooide?Enwaarom heb jijeen stoelnaar mijn hoofd gegooid?Huh?"Dat deedik niet", riep heerBommel ongeduldig,"dat deedPartenspeler! Dat zei ik toch!"
En ik gooide die steen omheer Ollie te waarschuwen datde

„n
op hetpunt stond ophem te schieten!"riep Torn Poes.Bah!" grauwde de politiechef. "Praatjes! Ik eis bewijzen,dat Partenspeler de dader is.Heb jedie? Niet? Mooi, dangaik

nu jullienamen opschrijven!"
"Onzenamen opschrijven?"riep heerOllieverontwaardigd.

"Na alle aanslagen op mijn leven? Waarom onze namen?"
"Jullie worden beschuldigd van baldadigheid!" gromde de

plichtgetrouwe beambte. "Inwerpen vanruiten en beschadi-
gingvaneen ambtenaarinfunctie". Hijklapte zijnboekjedicht
en stapte ontstemd de deur uit,

"Wel heb ik ooit!" stamelde heer Ollie onthutst. "Heb je ooitzon sukkelgezien,TornPoes? Hij gelooftnietdatPartenspeler
een schurk is.Terwijldeploertigheidaan allekanten van hem
afstraalt. Hoe kan iemandzo blindzijn?"

"Hm", zei TornPoes.

CURAÇAO
AGENDA
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
21 november 1987vanaf08.00 uurt/m
23 november 1987om 07.00uur.
Dokter Braakman, Sentro Mediko Montana
Abao,tel.: 673355; spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
671313b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
20 november 1987vanaf 17.00uurt/m
23 november 1987om 07.00uur
Dokter Whiteman,Sentro MedikoKasChiki-
tu, tel.: 623550; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 81339
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr.Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac.King, mevr, Rosales-Concession, mevr.
Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
20november 1987 vanaf 17.00uurt/m
23 november 1987om 07.00uur.
Dokter Spong, Sentro Mediko Tera Köra,
Tera Köra 42, tel.: 648700; spreekuren:
10.00-11.00/17.00-18.00uur; spoedgeval-
len:tel.: 87004b.g.g. 625822/625800 toes-
tel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhogen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong),
NACHTDIENST ARTSEN: Patiëntenvan de
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Jaws, the Revenge (’.5,-
-p.p.); 24.00 uur TaxiGirls (18 jr., ’.5,-
P-P-)-

TELECURACAO
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; 18.45Informe deportivokv
Hector Rosario; 19.00 Hubentut na
marcha; 19.30 PR-programma; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Miniserie:
«Sins»; 22.00 Wega di Number; 22.10
ShowdiJob:«ElCombodeAyer(Puerto
Rico)/Grupo NAN en Doble R SSS
(Curacao)»; 23.00Sluiting.

ZATERDAG: 16.30 Jimmy Swaggart
Ministries; 17.30Telefiesta kv Tante Ir-
ma i Tante Shirley; 18.30 Studiosport;
19.30 Special: «Century of Surgeons»;
20.00Notisiero Tele-8;20.30Carrousel
ku Gonzalo Cuales; 21.30 Estreno:
«Second Serve»; 22.00 Wega di Num-
ber; 22.10vervolg Estreno; 23.00 Slui-
ting.
(wijzigingen voorbehouden)

volgd, een van de vele slachtof-
fers van de Stalinistische zuive-
ringen en bracht 16 jaardoor in
kampen, tot 1956. Daar leerde
hij onder anderen Aleksander
Solzjenitsyn kennen. Panin
werd onder het leiderschap van
Nikita Chroesjtsjov gerehabili-
teerd. Hij ontving in 1972 toes-
temming naar Frankrijk te
emigrerenenvestigde zich inPa-
rijs. Drie jaar later publiceerde
hij een boek met herinneringen
onder de titel «Notities van
Sologdin», naar denaam vaneen
van de figuren in Solzjenitsyns
boek «De eerste Cirkel».

De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisarts bellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wiede 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
degeheledag gesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen: zusterKwida-
ma, tel.: 78089,pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
dewacht heeftzusterReyes, tel.: 76498,pa-
geboy 027-345.

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

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

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria17, tel: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTlCAlSLA(tel.:663B9s):openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

*** * *
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: del Pueblo, Breedestraat,tel.
625333.
Punda: Popular, hoek Madurostraat/Co-
lumbustraat,tel.: 611269.

VERLOF BEGRAFENIS
21 november: E.F. de Camps, Mahuma-
weg 35.
22 november: R.A. de Windt, Uteweg53.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30uur 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: iederemaandag-en zaterda-
gavond om 19.30uur te Aloëstraat 12.

TENTOONSTELLING
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): openingstijdendinsdagt/m vrijdagvan
09.00-12.00/14.30-17.30;zaterdag van
09.00-12.00uur.
t/m 21 november xpositie van olieverf-
schilderijen en werken in gemengde
techniek van JoséMariaCapricorne.

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

KINDERCIRCUS: 19.00uur showvanSirko
Pikina - Centra Pro Arte.

ANTILIAANSE JURiSTEN VERENIGING:
18.15-21.15uur congres «Huwelijk en
echtscheiding» -aula UNA.
DIENST CULTURELEZAKEN: 20.30uur II"
«Festival diKornan» - Pietermaaikerk.

HUBENTUD DEMOCRATICO: 19.00-
-22.00 uur «Enkuentro politiko Hubenil» -Princess Beach Hotel.

ZATERDAG
DIVERSEN
AANKOMST SINTERKLAAS: 08.30 uur St.
Vincentius Harmonie met Sinterklaas- lied-

jes- Gouvernementsplein; 09.30 uur aan-
komst Sinterklaas met zijn Pieten - t/o
Penha-geböuw.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan van
Walbeeckplein 13): openingstijden maan-
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdag «"
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00J**
woensdag van 10.00-12.00/14.00-20-0"
uur;donderdagmiddagvan 14.00-18.00 U*

enzaterdagmorgen van 09.00-12.00uur.
De studiezaal is elke dag openvanaf 09-w
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan-
dagopenvan 14.00-20.00uur(voorvolw»'
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddagl «J14.00-17.00uur; dinsdag-envrijdagmkWW
van 14.00-19.00 uur.
JEUGDBIBLIOTHEEK(Consienciestee*
Plaza Brion): maandag en donderdag«JJ14.00-18.00uur; dinsdag, woensdag envrr
dag10.00-12.00/14.00-18.00 uur enzaw
dagvan 09.00-12.00uur.
Elke maandagné 16.00uur: acUvtteitenvo»
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADÜ^
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijd*
dinsdag, donderdag en vrijdag van <#*"
12.00 uur (voor afspraken gelieve m*"'
Dankmeyer, tel.: 34263 optebellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAALEN SAN*
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens v»«
11.30-12.30 uur en 'smiddags van WW
19.00uur (kinderafdeling van 10.00-19-w
uuren IntensiveCare: 18.00-19.00uur)-

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: O>Jzoekuren) opname afd. Mannen v*
15.00-16.00/18.00-19.00 uur;opname»»
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.00U*
overige afdelingenvan 09.00-12.00/14.w
16.00/17.00-19.00uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (ScWj
looweg64, tel.: 611733): openingstijdenv»
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.

KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEA^(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekureno*

gelijksvan maandag t/mvrijdagofmfi"
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM: tot nader*dergesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg. W
da): dagelijks geopendvan 09.00-1«.W
14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dageli|ks geop*ji
van 08.00-15.00;zondagreeds vanaf 0&"»
uur. Voorrondleiding en andereactivlt*"
tel.: 640363.

KAS Dl ARTEKORSOU (LocalArt GaMeC*
Breedestraat 126(O), tel.:624516:openwj
maandag t/m zaterdag van 08.30-18-**'
uur.
CURAQAO ONDERWATERPAfI£duiktripsvoor lokale duikersin hetweek»"
de.Voor informatietel.: 624242/624705-
CURAQAO SEAQUARUIUM (BaporKJbr#
openingstijden maandag t/m zondag v
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdagmogelijkheidomlj*jj
matie te verkrijgen en bloedsuikergehalte»
bepalen - nieuw gebouwKraamkliniek n»
Canario.

STICHTING KINDERBESCHERMING &
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 6131*5
iedere dinsdag t/m vrljdagochten»
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CUfl*
QAO,Kaya David 157,Abrahamsz, P°'
3311,te1.:672685/614913.
SYNAGOGE MUSEUM: open van maj»£
dag t/m vrijdag van 09.00-11.45/ I*2
17.00uur; gesloten opallefeest- en Joofl-
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend |gj
maandag t/m vrijdag van 09.30-12-3*
15.00-18.00uur(toegangskaarten verWW
baarbij «Curava» en Landhuis Brievengm'

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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NEDERLANDSE METHODE OPSPOREN VERGIFTEN OOK LOKAAL TOEPASBAAR
Dr.Eustatia: we kunnen voorbeeld voor regio zijn

Landslaboratorium gaat
meer warenonderzoek doen
k WILLEMSTAD — Het Landslaboratorium zal op relatief
thr!f *ermÜn dankzij een nieuw ontwikkeldeeenvoudige me-
ri k

e ' Waren" en geneesmiddelen onderzoek kunnen ver-
■. "ten. Datblijft dan weliswaarbij een eerste screening,maar
t rec teurdr JoeEustatiais ervan overtuigd datalshet nieuwendslaboratoriumover vijfjaar gereed is, daar alle appara-, r aanwezig zal zijn om het vervolg- onderzoek ook zelf te
girf. ankan etLandslab een voorbeeld-functie voor dere-
rj , Rijgen en bijvoorbeeld gespecialiseerdonderzoek ver-
'ee h

Voor delandenin deregio dieovermindergoedgeoutil-
,ji laboratoria beschikken. Ook prof. dr.Rokus de Zeeuw
teif"*netkader van desamenwerkingtussen deRijksuniversi-
t>liiffapkroningen en hetLandslaboratorium opCuracao ver-J t, liet zich zeer positiefover het laboratorium uit. "Ik ben
t 0 an overtuigddat,voortbouwend op waternu in het labora-

h"1aanwez'S is, er een heleboel in eigenhand gedaankanjjg^-en»watvoor Curacao van belangis.En dateen aantalza-
geh nu over de grenzen worden uitbesteed, hier kunnen

eUren en ookzeker goedkunnen gebeuren."

"rof De Zeeuw zei "positief
t te zijnover hetgeen het, andslaboratorium in huis
tv i-'."^et gevaar bestaat na-
,j-U, 'jk wel dat deze mensen in
w toekomst overbelast gaan
biir a^s er steeds meer werk

JKomt. Dat is een kwestie dienen hier moet bekijken."

anuit de Rijksuniversiteit

Groningen wordt momenteel in
het Landslaboratorium een me-
thode getest voor het opsporen
van vergiften. Die methode is
met name geschikt voor ontwik-
kelings- landen omdat een zeer
eenvoudige techniek gehan-
teerd wordt.De methode isinNe-
derland ontwikkeld, en onder-
zocht moest worden, hoe die
techniek zich zou houden bij ho-

ge temperaturen. "In Nederland
kunnen we natuurlijk alleen
maar bij gematigde temperatu-
ren werken. In specialeklimaat-
kamers kan de temperatuur wel
verhoogd worden, maar dat is
geen reële situatie. Toen kwam
bij ons het idee op om in een pi-
lotstudie naar Curasao te gaan
omdat we weten dat er hier een
hoge temperatuur is, maar dat
we ook terug kunnen vallen op
eenhoop dingendiein de ontwik-
kelde wereldvoor handenzijnzo-
als airconditioning."

Dat onderzoek wordtnu in het
Landslabgedaan,dooreenafstu-
deerder uit Groningen. De me-
thodewordt zowel bij denormale
temperatuur als in een aircondi-
tioned vertrek gedaan om te
controleren of de verschillen die
optreden, inderdaad veroor-
zaakt worden door die hoge tem-
peratuur of dat er andere oorza-
ken zijn. Want als het verschil
ook optreedt bij 24 graden in de
airco, dan moet er wat anders
aan de hand zijn dat niet wordt
veroorzaakt door temperaturen.

LEVENSMIDDELEN
De eerste resultaten van het

onderzoek, dat op 1 oktober ge-
start is, ziener vrij goed uit. Op
grond van deze gegevens is het
programma bijgestuurd en De
Zeeuw verwacht dat het onder-
zoek beginvolgend jaarkan wor-
denafgerond.

De methode is volgensprof. De
Zeeuw ook van belang voor de
Antillen: "Duidelijk wordt wat
er metdezetechniek mogelijk is.
In Nederlandwordt diegebruikt
voor de analyse en opsporenvan
geneesmiddelen maar het is ook
heel goed mogelijk om hiermee
te kijken naar bijvoorbeeld le-
vensmiddelen of partijen ge-
neesmiddelen die hier worden
ingevoerd. Om te controleren of
ze van goedekwaliteit zijn. Dat
hebben we ook met de minister
van Volksgezondheid besproken
deze week, die daar erg gechar-
meerdvan was. Belangrijk isdat
men met een eenvoudige
techniek, die weinig geld kost,
een veelheid van dingen kan
doen.Dat is denk ik erg belang-
rijk omdat ik het gevoel heb dat
men misschien iets te gauw ge-
neigd is te zeggen dat men niet
allesvoor bepaalde onderzoeken
inhuisheeft, dathet eenklein ei-
land isdat te makenheeftmetre-
cessie en dat daaromveel onder-
zoeken niet lokaal kunnen ge-
beuren. Ik denk dat zulk onder-
zoek een stimulans kan zijn om
meer in eigen huis te doen", al-
dusprof. De Zeeuw.

Regering moet duidelijkplan presenteren

PNPheeft kritiek
op gebrekkig beleid

Ti ILLEMSTAD —De opposi-
te Partij PNP betreurt het
Wrir ru*m eenjaarnadat de
den gereSerm8' 's aangetre-

heefn * nog geen °Plossingen
,je "kunnenaandragenvoor
de \f'e Problemen waarmee
cm!* derlandse Antillen ge-
he? nteerd worden. "De
,} van de Ne-
im Qdse Antillen is in een
mn

ePasse beland. In plaats dat
de»" daadwerkelijk probeert
Saat te doorbreken,
CU<! "endoormetzinlozedis-
jjj Sles overzaken die zonder
sjj r onrealistischen illusoir
sit ' terwifl de economische
(je atie van de eilandgebie-
aok.' name Curacao,Qtefuitholt".
da at bracht de oppositiepartij
sPr t-Voren tijdens de voorbe-
de \flnSenvan debegrotingvan
krit 6u erlandse Antillen- Felle
hetvf "ad deoPPosltie-partijop
pa^-'digebeleid datvolgensde
rjgi 'J niet verder komt dan het
ren en omtrent en hetprobe-
veri°nrnogelijke voorstellen te
t^; °Pen. "Terwijl onze econo-
gaa situatie achteruit blijft
h 0 n-vult men de tijd met het

van seminars,
aPf- shops enz, terwijl concreteS* uitblijven."
het6 Urstellend noemt de PNP
va- °,°k dat er bij het indienen

debegroting alis aangekon-

digddaterwijzigingenzullenko-
men, terwijl niet is aangegeven
in welke richting die gezocht
moeten worden. Hierdoor kan
men uit de ontwerp- begroting
nog geen juistbeeld krijgen van
hetdoorderegering geplandebe-
leid.De PNP acht hetbovendien
urgent dat deregering duidelijk
aangeeft welke maatregelen er
genomen zullen worden om de
moeilijkesituatie te verbeteren.
Dit om de "grote onzekerheid en
angst" die er bij een groot deel
van debevolkingbestaat, weg te
nemen.

De PNP heeft in ditkader ge-
vraagd om een compleet over-
zicht van de maatregelen die de
regering in 1988denktte nemen.
Daarbij moet concreet worden
aangegevenwelkestappen er ge-
nomen zullen worden ter bestrij-
ding van de genoemde proble-
men, een raming van de werke-
lijke uitgaven en bezuinigingen
en een tijdschema waarbinnen
het een en ander gerealiseerd
moet worden.

Nieuwe toestellen
voor KLM

WILLEMSTAD — De KLM
heeft onlangs twee nieuwe toes-
tellenbesteldbij defabriek inSe-
attle. Rekening houdend met de
toenemende activiteitenop haar
Europese lijnennet, heeft de
KLM haar bestelling geplaatst
bij de Amerikaanse Boeing fa-
briek. De twee vliegtuigen, van
het type Boeing 737-300, zullen
in december 1988 aan de KLM
worden afgeleverd. Met de aan-
koop van deze nieuwe toestellen
is een bedrag van ongeveer 115
miljoen gulden gemoeid. De
KLM vloot telt thans al tien
vliegtuigen van dittype.

ENTHOUSIAST
"De techniek is bekend, het

kleine beetje apparatuur wat er
voor nodig is, is in huisen dan is
het een kwestie van dezaakgoed
opzetten en in de praktijk door-
voeren. Wij zijn graag bereid
daarbij tehelpen en advies te ge-
ven voor zover we dat kunnen.
Belangrijk is wel dat er een goe-
de communicatie blijft bestaan
en datvanuit de Antillen duide-
lijk wordt aangegeven waar de
problemen liggen. Als dat ge-
beurt, denkik datzowelCuragao
als wij in Groningen daar de
vruchten van kunnen plukken."

Ook dr JoeEustatia toonde
zich enthousiast over de moge-
lijkheden van dezemethode. Ge-
neesmiddelen worden lokaal bij
binnenkomst al wel gecontro-
leerd en dat blijkt zeer belang-
rijk. Volgens Eustatia zijnde ge-
neesmiddelen die naar Derde
wereld- landen worden geëx-
porteerd, vaak van veel mindere
kwaliteit dan die naar de Vere-
nigde Staten of Europa gaan.
Het is inmiddels bij de genees-
middelen-fabrieken bekend, dat
dat voor de Nederlandse Antil-
len niet opgaat omdat hier ook
een vrij goede controle is. Dat
geldtechter niet voor de andere
Caribische eilanden, aldus Eus-
tatie dievermoedt dat het Antil-
liaanseLandslaboratorium in de
toekomst een grote rol kan spe-
len bij het controleren van ge-
neesmiddelenvoor andere Cari-
bische landen.

Verkeerscontrole
WILLEMSTAD—Tijdens een

gehoudenverkeerscontrole door
de politie op de Schottegatweg-
Zuid ter hoogte van de
Amstelbrouwerij, hebben 49
chauffeurs een bekeuring gekre-
gen op gebreken aan hun wa-
gens. De controleswordenvoort-
gezet.

GESTRAND
Vanaf 1980 heeft de afdeling

Personeels-zaken diverse ge-
sprekken gevoerd met de ambte-
naar. In zijnbrief zegt Maal dat
de alle besprekingen zijn ge-
strand op hetfeit dat hetBC van
hem verlangde dat hij afstand
zou doenvan zijnrechten tenein-
de het Bestuurscollege ge-

zichtsverlies te besparen: "Ui-
teraard is dit voor mij onaan-
vaardbaar. Het afstand doenvan
mijn rechtenzou een bekentenis
van schuldinhouden, hetgeenik
niet in overeenstemming kan
brengen met het feit dat de
ambtenaren-rechter mij in het
gelijkheeft gesteld".

Tijdens besprekingen met ge-
deputeerde George Hueck in
1984 waarbij tevens aanwezig
waren de heer Bloeiman, hoofd
van de afdeling Personeels-
zaken, de heerGomez, hoofd van
deCentrale Bewakingsdienst en
de heerSchouten, juristbij deaf-
deling Personeels-zaken, werd
afgesproken dat het BC de
ambtenaar een acceptabel voor-
stelzou doen teneinde de schade
en benadeling die de man door
het onrechtmatig handelen van
hetBC hadondervondenrecht te
trekken.

"Ik ben niet akkoord gegaan
met hetvoorstel dat ik enige da-
gen daarna heb ontvangen en
mij werd toen meegedeeld dat
menhet metdegedeputeerdezou
opnemenen mij een nieuw voor-
stel zou doen. Sindsdien heb ik
niets meer vernomen en ik ben
nog steeds in afwachting op het
nieuwvoorstel".

MEERRUIMTE
Ook voor watbetreft het ware-

nonderzoekzit men niet stil. Het
ligt in debedoeling datminister
Frank Rozendal van Volksge-
zondheidde Nederlandse autori-
teiten op dit gebied zal benade-
ren methetverzoekomfinancië-
le steun voor de opleiding van
personeel van hetLandslab en de
uitbreiding van het laboratori-
um waardoor verdergaand on-
derzoek mogelijk is. De nieuwe
methode is namelijk slechts een
eerste screening. Als dan blijkt
dat bepaalde levensmiddelen
niet goed zoudenzijn, moeten de-
ze toch naar Nederland worden
opgestuurd voor een gedetail-
leerd onderzoek, omdat dat mo-

menteel nog niet in eigen huis
mogelijk is.

Over vijfjaar moet hetnieuwe
Landslaboratorium echterklaar
zijnen daarisEustatia zeer posi-
tief over. Er is een goede stafen
als dan alle apparatuur voor
handen is en het laboratorium
over meer ruimte beschikt,
hooptmen in deregio eenbelang-
rijkere rol te gaan spelen. Niet
voor de eenvoudige onderzoeken
maar voor gespecialiseerd on-
derzoek dat in de meeste labora-
toria in deregio niet mogelijk is.
In afwachtingvan hetnieuwe la-
boratorium, wordt de huidige
ruimte overigensuitgebreid om-
dat het "echt niet langer moge-
lijk is om hier dagelijks 200pa-
tienten te ontvangen", aldus
Eustatia. De aanbesteding is in-
middelsklaar enbinneneenjaar
hoopt hetlaboratoriumeen nieu-
wepatiënten- ontvangst-ruimte
te nebben, en een nieuw maga-
zijn. Het oude magazijn zal dan
tot laboratorium worden ver-
bouwd.

WILLEMSTAD- Tijdens de
reis van Aruba naar Curaqao is
vanmorgen een haak op deferry
Pedro Luis Brion afgeknapt,
waarna een container omkantel-
de.Er werden vierauto'sbescha-
digd bij dit ongeval. De inhoud
van de containerbestond uit(ge-
lukkig) legeflessen Amstel bier.
De kapitein kon nog nietworden
gehoord. Hij bleekvan het schip
te zijn verdwenen toen de politie
een onderzoek wilde instellen.De
foto's tonen de omgevallen con-
tainer en de afgebroken haak,
waarmee het gevaarte aan het
scheepsdek was vastgemaakt.

Overheid liet chefBewaking
Hato elf jaarthuis zitten
BC ontslaat ambtenaar
Maal voor tweede maal

WILLEMSTAD — De
ambtenaar W.P. Maal die elf
jaar geleden door het Be-
stuurscollege werd ontsla-
gen, daartegeninberoep ging
en door de Ambtenaren-
rechter in het gelijk werd ge-
steld, blijkt opnieuw dekous
op dekop tekrijgen. Nadat de
man elf jaar thuis heeft geze-
ten, omdat er geen adequate
baan voor hem werd gevon-
den,kreeg hijvorige week op-
nieuw zijn ontslag aangebo-
den. Deze keer niet op basis
van diversebeschuldigingen,
maar, zo luidde de brief van
het Bestuurscollege "wegens
verandering van de in-
richting van het luchthaven-
bedrijf nu deze dienst geen
bewakingsafdelingheeft".

In een reactie op het nieuwe
ontslag schrijft de ambtenaar
dat hij elf jaargeleden op basis
van elf beschuldigingen uitzijn
functie als chef Bewa-
kingsdienst op Hato werd onthe-
ven. Pervonnis van de ambtena-
renrechter van 7 januari 1977
werd dit ontslag nietig ver-
klaard. Daar het BC niet in be-
roep ging tegen dit vonnis, nam
deambtenaaraan dathetcollege
zich bij het vonnis had neerge-
legd.

Opzijn schrijvenvan 19 janua-
ri van datjaar,waarinMaal zich
beschikbaar stelt,kreeghij nim-
mer antwoord. " Mijn pogingen
om met het BC hierover in con-
tact te treden, bleven jarenlang
vruchteloos", aldus Maal in zijn
reactie aan hetBC.

ONTSLAG
Dat nieuwe voorstel kreeg

Maal onlangs op zijn bureau.
"Negennovember ontvingik een
briefwaarinhetBC meedeeltdat
uit een doorhet BC ingesteld on-
derzoek is gebleken dat aan mij
geenpassende functie kan wor-
den geboden en dat het BC dan
ook voornemens is mij te onts-
laan daarhet luchthavenbedrijf
geen bewaking meer heeft."

In zijn reactie aan het BC
schrijft de ambtenaar: "Na mij
elf jaren lang te hebben bena-
deeld door misbruik te maken
van Uw machtspositie en te
weigeren mij het gelijk te geven
hetwelkikpervonnisvan 7 janu-
ari 1977 van de ambtenaren-
rechter heb gekregen, komt U
plotseling met deuitslag van een
"onderzoek" datblijkbaar elf ja-
ren heeft geduurd, en bent u
voornemens mij wederom teont-
slaan, dit maal onder het voor-
wendsel dat de luchthaven geen
bewaking meer heeft. Gaarne
zou ik van U vernemen per welk
besluiten perwelkedatumdebe-

Institutionaliserings-verdrag
Antillen heeft verdrag in
Peru niet mogen tekenen

WILLEMSTAD — Afgelo-
penmaandag is tijdenseen di-
plomatieke conferentie in Li-
ma, Peru het verdrag inzake
institutionalisering van het
Latijns-Amerikaans parle-
ment (Parlatino) voor onder-
tekening opengesteld.Bij de-
ze gelegenheid is het verdrag
ondertekend door de ambas-
sadeurs van de lidstaten van
hetLatijns-amerikaanse par-
lement, die geaccrediteerd
zijn inLima.

Ditverdrag is echter niet door
de Antillen ondertekend omdat
de president van het Latijns-
amerikaanse parlement mee-
deelde dat de meerderheid van
het bestuur van het Latijns-
amerikaanse parlement be-
zwaarhad tegen dedelegatie die
speciaal voor de ondertekening
naar Peru was afgereisd.

Aangezien het hier een vol-
kenrechtelijke overeenkomst
betreft die slechts door het Ko-
ninkrijk der Nederlanden kan

worden ondertekend, is er een
Koninkrijks- delegatie afge-
vaardigd naar de conferentie,
met aan het hoofd Hr. Ms. am-
bassadeur in Lima, mr H.G.A.
Elink Schuurman, die ge-
machtigd is om het verdrag na-
mens hetKoninkrijk (voor de
NederlandseAntillenen Aruba)
te ondertekenen.

Verder waren in de delegatie
opgenomen de ambassaderaad,
mr. D. Ader; hoofd van de afde-
ling Verdragen van het Bureau
Buitenlandse Betrekkingen van
de Nederlandse Antillen, drs N.
Winklaar en het hoofd van het
Bureau Buitenlandse Betrek-
kingen van Aruba, R. Croes.

Hr Ms Ambassadeur, Elink
Schuurman heeft het verdrag
echter niet ondertekend omdat
hem bekend werd gemaakt dat
het Latijns-amerikaans parle-
ment bezwaar had tegen de on-
dertekening van dit verdrag
door een Europese mogendheid.

Pogingen die daarop door zo-
wel de ambassadeur, de verte-
genwoordigster van de Neder-
landseAntillen alsdeVoorzitter
der Staten werden ondernomen
om het gezelschap te overtuigen
van hetzuiver formele karakter
van de ondertekening namens
hetKoninkrijk, haddenevenwel
niet het gewensteresultaat.

Door de president van het La-
tijns-amerikaanse parlement
werd evenwel verzekerd dat alle
lidstatenhetAntilliaanseparle-
mentgaarne alsofficieel lidwil-
len verwelkomen. Thans wordt
in overleg met de minister van
Buitenlandse Zaken, door de
regering van de Nederlandse
Antillenbekeken, hoe het lid-
maatschap van het Parlatino,
formeel, alsnogvoor hetAntilli-

WILLEMSTAD — In totaal
hebben gisteren 13aanrijdingen
plaatsgevonden. Twee personen
raakten licht gewond.De schade
is geraamd op 12.450 gulden.
Eén bestuurder zat dronken
achter het stuur en éénreed door
na hetveroorzaken van een aan-
rijding.
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Richten zich tot vakbonden
Oud havenwerkers willen
informatie over belasting

ORANJESTAD — De«Asociacion di Trahadornan
pa bienestar Social diAruba»(ATSA) organiseerteen infor-
matie-avondvoor alle sociale
werkersvan Aruba.

Dit is op maandag 23 novem-
beromachtuur inCentro Educa-
tivo Cristian. «Onderstand en
wetswijzigingen» is het onder-
werp waarover drs. AncoRinge-
ling(directeur SocialeZaken) enGloria Croes (sociaal werkster)

zullen spreken. Er zal van ge-
dachten worden gewisseld over
de onderstand- regeling in de
praktijk en de mogelijke wijzi-
gingen diein de onderstandswet
aangebracht kunnen worden.

Dam- en schaaktoernooi
voortgezet onderwijs

ORANJESTAD — IDEFRE
organiseert morgenochtend
voor het eerst een dam- en
schaaktoernooi voor leerlin-
gen van het voortgezet on-derwijs.

De leerlingen, die nog niet in-
geschrevenhebben, kunnen dit
morgenochtend een half uur
voor deaanvangvanhettoernooi
nog doen. Hettoernooibegintom
tien uur in de Nationale biblio-theek.
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PICKNICK HAM - SLAGERSACHTERHAM

GEVULDE KIP

Voor bestellingen: BEL 23750

COMPACK HAM WORDT OP AMBACHTELIJKE WIJZE
,-, OP ARUBA GEMAAKT

ARUBA NV
BESTELLINGEN TOT EIND NOVEMBER

BOUWMAATSCHAPPIJARUBA N.V.
vraagt voor spoedige indiensttreding

ENKELE BOUWKUNDIGE UITVOERDERS
met M.T.S.opleiding en
minimaal 5 jaarervaring.

De functionaris staat onder leiding van een hoofduit-
voerderen isalszodanig belast metdeleiding opgrote-
re bouwwerken en geeft leiding aan de hem toegewe-
zen voorlieden en arbeiders.

Verzoekeniette solliciterenzonderde nodigeervaring.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

jék^ BOUWMAATSCHAPPIJj^^^ ARUBA N.V.
hrng DruivenstraatlO
-_S-L__J_Ss Oranjestad, Aruba

B.J. ARENDS& SONS
BRENCHIES HARDWARE
O'STAD& SAN NICOLAS

"AWNING WINDOWI CENTER"

PARIJS — Het opperste ge-
rechtshofvan deCentraalafrikaanse
republiek heeft in Bangui het dood-
vonnistegen de voormalige "keizer"
van het land, Jean- Bedel Bokassa
(66), bevestigd. De vroegere dictator
van het land rest nu volgens de be-
richten in deFranse pers, slechts de
hoop op amnestie door president ge-
neraalAndre Kolingbra.
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** GEVONDEN |
EEN PEKINEES

HOND
in de omgeving van Surfsi-1
de. De eigenaar kan bellen I
0pte1.32383. J

*****WARSCHAU — Een militaire
rechtbank in het noorden van Polen
heeft een jongePoolse activist ver-
oordeeld tot 3 jaargevangenisstraf
wegens dienstweigeren.
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OASE '87
HeliconComputer Services N.V. takes pleasure in inviting you toparticipate in an

OFFICE AUTOMATION SEMINAR and EXHIBIT
The seminar will be held at the Aruba Americana Hotel onthe following dates and
times:
December 3,1987 09:00 -15:30
Topics: Speakers:
Local Area Network Mr. Bruce Quigley
Data Communications Mr. Andre Jesserun and Mr. Steve Walton

December 4,1987 10:00-15:30
Topics: Speakers:
Expression of Office
Automation Drs. Harold Arends
Input/Output Devices Mrs. Gretchen Bazz
Desktop Publishing Mr. Bob Aronson

The exhibit will be held at the same place asfollows:
December 4,1987 17:30- 21 :00
December 5,1987 13:30 - 20:00

The representatives of the major distributors are:
WYSE, TULIP, AST, ALTOS, SPARK, CORDATA, ALLOY, BROTHER,
WORDPERFECT,REVELATION, l-O CORPORATION AND MICROSOFT.

Kindly indicate your interest inparticipating in OASE '87bycalling Helicon Compu-
ter Services N.V.
Not later than November 27,1987.

Tel. : 33132
Fax : 33172

Our client PLAYA LINDA DEVELOPMENT COMPANY, the suc-
cessful, all suites (178 upon completion) award winning, five-star
deluxetimesharingresort is seeking applicantsfor:

GENERAL MANAGER
As Co-Managing Director of the company, reporting to the Board of
Directors, responsibilities includethe running of day-to-day operati-
ons, operationalstart-up of its phases II & 111 expansion, development
of key personneland operations systems, short and longrange plan-
ning and profit enhancement.
Applicants must have3-plus years of InternationalGeneral Manage-
ment experience in luxury hotels or timeshare resorts, a strong
background in rooms-division, property operation and maintenance,
food and beverageand, aboveall, developingan exclusiveresort envi-
ronment. Theidealcandidatewill possessproven leadership abilities,
aclear commitment to guestsatisfaction,positive employeerelations
& development,aswell as knowledgeofbudgeting andforecasting. A
hotel schoolor equivalent businessdegreepreferred. English mustbe
fluent, verbal aswell as written.
Excellent compensation, profit sharing andcomprehensive benefits
package. Relocation assistanceoffered where applicable.
For confidential consideration, please submit letter renumerating
strengths and experience relative to this position, along with salary
and education history, to:

INTERNATIONALBUSINESS SERVICES
DEPT. J.B.Ref. nr.2001
P.O. Box 86 .
Oranjestad,Aruba J
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" Doe het dan in de gezellige jjfaüü }*l sfeer met uitstekende service in €^B-ffiE^Mß_©l*S
" Wij verzorgen ook Uw catering. - Tel. 22977 en 27833 ": Boulevard Drive -In ": mm- TODAY !
" Ineatre at 8:30 & 12:00 p.m. ;
" f TODAY at H SUNDAY at 9:00 p.m. "
" 8:15- 9:30 & 12:00 p.m. „ Rudy stru<* °"* "cuiunAv con two summers in arow. "" SUNDAY at 5:30 p.m. This is his summerto score. "
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ARUBA
AGENDA

AMIGOE: 08.00-12.00/"'W-U.M uur; zaterdag gesloten.
Teleloon: 24333.

?»Lspoed9evallen na kantoortijd: 21639,«aso en 22316.rageboy: 027-849.

10.815.445Banco di Caribe.

ALARMCENTRALE:IIS.
Jj^KERTJES verschijnen op dinsdag en
12rt? en kunnen '«teredag tussen 08.00-
-j-W/14.00-17.00 uurwordenopgegeven;
£">aiveop zaterdag. Alleen zoekertjes, die
S'baandag en donderdagvoor 10.00uur
din2?n zi'n' kunnen de da9 daarop (dus

s"9.en vrijdag) verschijnen.

b'?scopenffLEVARD THEATERjr)' '!0-15,20.30+24.00__r_a_-/n__ (14

(1 IVE-IN; 20.30+24.00 uur Meatballs 111

Pah CA'S (nachtdienst)
Parik° brug: del Pueblo,tel: 22154.

ba wug: SanLucas, tel: 45119.

OranHTREGEÜNG DOKTOREN
LeenH Stad'Madiki'TankiFl'P'Noord'Tanki
M j <?ert' Paradera en Sta. Cruz: dokter
p 0 Rafter, Julianastraat 10, tel.: 21134.
dokt- ïlqui,°' Savaneta en San Nicolas:
cob K' Vieira. via Centra Medico San Ni-&" 'el.:48833.~ «warts: dokterCroes,tel.: 27591/24300osPHaal).

NoLSELE KRU|S: Oranjestad: tel.: 23168;
te jWd:tel: 23425; SantaCruz en Paradera:
47t0n288/25543; Savaneta enBrazil: tel.:
kotsT ,48301:San Nicolas: tel.:45906; Da-
te" : 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

eel ongelukken of
°f ander ongeluk gelieve""«centrale op tebellen, tel.: 115)— .

vï^ARUBAyIJDAG: 18.00Shera Princess of Po-
iq.' 18 30 CNN international news;
*J0 Cocktail musical; 20.00 Telenoti-

'as;2o 3o Movie of theweek: «Chiller»; J'me/thriller); 22.00 Telenovela:
7n9anza de Mujer»; 22.45 Health

7£** (CNN); 23.15 Showbiz today,UJN); 23.30 Sluiting.

i KfTERDAG: 18.00 Style with Elsa
Tensch (CNN); 18.20 Science and.J^nology (CNN); 18.40Those ama-
Bin #.r"mals: 19-30Cede Aruba; 19.35
2oJn, ry (CNN '; 2000 Telenoticias;
i InTop; 21.00 Estreno: «Crime of

J'ocence» (drama); 22.35 St. Ei-l^^ere: «Addiction»; 23.30 Sluiting.

fesEN''feoftJ INF°RMATION CENTER: dage-
Uür int Pend van 07.00-20.00 uur;na 20.00

wmatiesvia verkeerstoren.

24.rjP SERVICE CENTER (Oranjestad):
ten Va

"UrPerdaggeopend(alleen gesta-
genn7*°ndag 20.00uur tot maandagmor-

'uouur).

taauE^ hORACIO ODUBER HOSPI-
'IB 3neL:243°o):bezoekuren 15.00-15.45,ou" 19-30 uur.

?4652/'N WILHF-1-MINA FONDS (tel.:
*°«n<!ri 2817): informatiecentrum\,2rS 9e°Pend van 08.30-12.00 uur -aenoaaistraatB(boven).
la(ieI?QA: 1800-20.30uur op de Prome-
'acentJ Nlcolas (optredens van Tipico

d3osnrL °'kan'orgel MelodiadiAntanoen

"TertJ. RECITAL: 19.30uurvan de groep
NtiPJIa,^teraria Aruba Nueva» - Ex-"ezaalCasdiCultura.
INSTIT,elTomber)
"PBninn,t °Dl CLJLTURA: 20.00 uur off.

»'entoonstellingArte Popular.

[>ooi t a
Y
u
BALL CB Noord): 20.00uurtoer-

%rg 15-Jarigbestaan volleybalteams
speelplaats St.koelte Noord.

P°I "ï): (IDEF-
'"deren a uur s,art toernooi voor school-V^^J^bteteca Nacional.

op £? NICOLAS -Een kijkje
"Arut, v£n de machines van
Nd/ Battery Plate Co.», die
HqL ten vervaardigt voor de

en deexport.

PENSIOENFONDS
Ten aanzienvan hetPensioen-

fonds van deNederlandse Antil-
len, waarvan Aruba nog steeds
deeluitmaakt, werdbeslotendat
de Antillen dit voorlopig zullen
blijven beheren, totdat de com-
missie— waarin ook devakbon-
denvertegenwoordigd zijn — de
minister in deze geadviseerd
heeft.Zoals bekendwerd destijds
overeengekomen dat het be-
staandePensioenfonds gesplitst
zal worden, waardoor Aruba
haar eigen Pensioenfonds zal
krijgen.

Minister Engelbrecht ver-
klaardedathij wachtopeenbrief
van collega Navarro waarin de
experts in de werkgroep
opdracht krijgen het Pensioen-
fonds te splitsen. Dat deAntillen
voorlopig het Arubaanse deel
blijven administreren, moet in
ambtelijke kringen geregeld
worden.

LENINGEN
Voorts spraken beide be-

windslieden over aflossingen op
deleningen, dieArubakreeg tij-
dens de periode van de zes eilan-
den. Hierover zullen de nodige
voorstellen worden gedaan die
ter kennis van Nederland ge-
bracht zullen worden.

De registratie van personen,
die in het buitenland wonen en
op de Antillen en Aruba In-

komstenbelasting moeten beta-
len, geschiedde totop heden door
de Antillen. Ook op Aruba zou
een dergelijke registratie moe-
ten plaatsvinden, hetgeen een
moeilijke taak is. De directies
derBelastingen vanAruba en de
Nederlandse Antillen zulleneen
en andergaanbestuderen en met
voorstellen komen.

Hetzelfde geldt voor de Loon-
belasting, die pensioen- ge-
rechtigden die opAruba wonen,
nu aanhetPensioenfonds van de
Antillenbetalen. VolgensAruba
heeftArubarecht opdezegelden.

Ten aanzien van betalingvan
hetaandeel datAruba aan deSo-
lidariteitsfonds van de Antillen
moetbetalen, is inmiddels gere-
geld dat iedere maand Aruba's
aandeel zal worden overge-
maakt.

OnderdeelLeon Battery

Nieuwe fabriek
voor accuplaten

SAN NICOLAS—LeonBat-
terij Factory Inc. heeft er een
nieuwe fabriek bijgekregen:
«Aruba Factory Plate Co.»
(Abplaco ny). De nieuwe fa-
briek produceert accuplaten
voor de lokale markt en voor
deexport.

Hierdoor is voor Leon Battery
een einde gekomen aan het
maandelijkse importeren van

l_o.uuu accuplaten uit het bui-
tenland. In de nieuwe fabriek is
een bedrag van 330.000 florin
geïnvesteerd. Zeven mensen
hebben hiereen baan.

Leon Connor vertelde, dat
wanneer straksde derdefase ook
zal zijnvoltooideneen oplossing
voor derook- ontwikkeling eve-
neens gevondenis, deprijzenvan
de Leon- batterijen lager zullenworden.

Ministers van Financien bespreken
loterij enpensioenfonds
Overleg Engelbrecht en
Navarro in goede sfeer
ORANJESTAD — De mi-

nisters van Financiën van
Arubaen deNederlandseAn-
tillen, respectievelijk Ar-
mand Engelbrecht en mr.
Leslie Navarro, hebbendeaf-
gelopen week in goede sfeer
op Curacao vergaderd. On-
der meer werd gesproken
over verkoop van deLandslo-
terij opAruba, het Pensioen-
fonds en het Solidari-
teitsfonds.

Ten aanzienvan deLandslote-
rij werd door minister En-
gelbrecht gesteld, dat geen
bezwaren bestaan datdeze loten
op Aruba worden verkocht. Hij
wenste weleen betere verdeling
van de winst.Weliswaar ontvan-
gen instellingen opAruba de no-
dige steun, doch Aruba zou dit
gaarne zien op basis van wat op
Arubaaan lotenverkocht wordt.
Een commissievan beide landen
zal de nodige studie maken en
daarna de ministers adviseren.

ORANJESTAD- Minister-
president mr. Henny Eman
bracht gisteren, vergezeld van de
secretaris van de Raad van Mi-
nisters, Armando Muyale, een
bezoek aan deRaad vanAdvies in
de Wilhelminastraat. De Raad
van Advies is gevestigd in de
voormalige Opn^ 1- T ■'

en Bibliotheek, welkpand geheel
gerestaureerd werd. Op defoto de
premier en secretaris Muyale (3e

en 2evan rechts) metde ledenvan
de raad: mr. Neppy Henriquez,
Jossy Tromp (voorzitter), mr. A.
Marval, mr. Joe Maduro, Fedi
Eman, Oscar Marugg en Frans
Figaroa.

Koren gaan overal optreden

Meer aandacht voor gaitas
aguinaldos en kerstliederen

NOORD—InCentrodiBar-
rio Noord wordt op zaterdag
12 december een festival ge-
houden van Kerstliederen in
hetPapiamento en van gaitas
en aguinaldos.

Om deze liederen gedurende
deKersttijd onderdeaandacht te
brengen, heeft het organiserend
comité bij de regering vergun-
ning gevraagd om deze muziek-
enzanggroepen in deperiodevan

20 november - 31 december op
verschillende plaatsen op Aruba
te laten optreden. Gevraagd
werd op vrijdagenen zaterdagen
van vier tot half zeven 's mid-
dags en op zondagen van half
acht tot tien uur 's avonds de
Nassaustraat voor het rijdend
verkeer af te sluiten, zodat de
groepen kunnen optreden en het
publiek onder de klanken van
Kerstmuziek rustig kan winke-
len. Deze activiteiten worden
ook op de Promenade in San Ni-
colas gehouden.

Het organiserend comité
houdt op 4 decembervan achttot
twaalf uur 's avonds een show
van allegroepen opPlaza Betico
Croes. Deze show is tenbate van
deStichtingGeestelijkGehandi-
capten, dieer voor zal zorgen dat
er verschillende standsmet eten
en drinken op hetPlaza worden
geplaatst.

Carlos Andrez Perez
bij Betico herdenking

SANTA CRUZ —De familie
Croes en de MEP hebben de
ex-president van Venezuela
tevens kandidaat voor een
nieuwe presidents- termijn,
CarlosAndrés Pérez,en deal-
gemeen secretaris van Acci-
ón Demócrata, dr. Enrique
Tejera Paris, uitgenodigd
voor de herdenking van het
eerste sterfjaar van Betico
Crocs.

De herdenking is op donder-
dag 26 november en het prog-
ramma zal een dezer dagenwor-
denbekendgemaakt. In een com-
muniqué doet MEP- fractielei-
der Nelson Oduber eenberoep op
de bevolkingom in het groot Be-
tico Croes te herdenken.

"Vandaagkan het landAruba
lid worden van de UNESCO, In-
terpol en het CBI dankzij de
strijd en volharding van Betico
Croes", aldus Nelson Oduber.

Zakenvaria
DEROUTE 2-BUS van Arubus
vertrekt ingaande maandag 23
novemberom tien voorzeven uur
's morgens uit San Nicolas. Via
LagoHeights, Congoweg,Fergu-
sonstraat en Wilhelminastraat
gaatdebus naarhetbusstation inOranjestad. Deze bus rijdt niet
meervia SantaCruz en isom 7.25
uur al in Oranjestad.

Goed voor werkgelegenheid
Eman: kritiek op vele
aanbestedingen verwacht

ORANJESTAD—In eenre-
actieop de verklaringvan de
Arubaanse Aannemersbond
(WAB) over hethouden van te
veel openbare aanbestedin-
gen achter elkaar, stelde mi-
nister- president mr. Henny
Eman, dat de regering deze
WAB- bezorgdheid wel ver-
wachtte.

Ten aanzien van het WAB-
standpunt dat er over twee jaar
weer geen werk in debouwsector
zal zijn en deze sector dan een
zwareklap zalkrijgen, zeidepre-
mierdathet de wens van derege-
ring is, dat de bouwbedrijven
voor continuïteitin debouw zul-
len zorgen, hetgeen een goede
verstandhouding vereist onder
de aannemers.

Naar premier Eman verder
stelde,zijn debouw van meerho-
telkamers en andere gebouwen
een van demiddelen om mensen
aanwerk te helpen. Tijdens deze
twee jarenkrijgen de mensen,
die aan het werk zijn, de kans
voor bijscholing of het volgen
van cursussen om van beroep te

verwisselen. Na afloop van deze
twee jarenkunnen ze dan gaan
werken in de hotels, die binnen
een paar jarenklaar zullen zijn.

Premier Eman verklaarde
nog, dathetfeitdat ermeerwerk
is in de bouwsector, de kansen
opent voor de kleinere aanne-
mers- bedrijven om hier een
graantje mee tepikken, zodatzij
ook tot grote bedrijven kunnen
uitgroeien.

ORANJESTAD-Bij het Co-
ralReef Hotel- project heerst de
nodige bedrijvigheid om, zoals
geprogrammeerd, het hotel voor
het hoogseizoen 1988 te kunnen
openen. Op ditmomentis men be-
zigmetdefundering- werkzaam-heden, waarbij niet minder dan
180gatenvan vijfvoet diep moe-
ten wordengegraven.

ORANJESTAD — Een 40-
-jarigevrouw uitSanta Cruz ver-
scheen aan de politiewacht en
vroeg assistentie voor haar ex-
-echtgenoot. Deze kwam na acht
jaar scheiding weer aan haar
deur en eiste dat de vrouw met
hem uitging.

Overheid wijst akkoord van Noord af
Regering en vakbonden
vinden elkaar niet

ORANJESTAD — Het ge-
sprek, dat de Gezamenlijke
vakbonden van over-
heidspersoneel — SEPA, GA-
BA, SADA en SlMAR—giste-
ren met de Arubaanse rege-
ringvoerden — voornamelijk
over meer inspraak bij voor-
stellen tot het nemen van
maatregelen— isop nietsuit-
gelopen.

De vakbonden blijven er op
staan, dat deregering het ak-
koord van Noord, maart 1985,
als uitgangspunt accepteert. De
regering voelt hier weinig voor
omdat zij zich op het standpunt
stelt, dat er wettelijke procedu-
res in deze zijn en dat de ambte-
naar in deze geenextra bescher-
ming nodig heeft. Indien deze
wel worden gegeven zou dit de
onderhandeling langs wettelijk
weg alleenmaar stagneren.

Zoals bekend werd in het ak-
koord van maart 1985— dat on-
der stakingsdruk tot stand
kwam — bepaald dat over alle
belangrijke zaken \cn het over-
heidspersoneel, zoais hun juri-
dische positie en arbeids- voor-
waarden — onderhandeld dient
te worden. Onder onderhande-
lingenverstaan devakbonden—
volgens artikel tweevan bedoeld
akkoord— dat de vakbonden in
de gelegenheid moeten worden
gesteld ook hunvoorstellenin te
dienen.

Uit een verklaringvan devier

vakbonden blijkt dat na diverse
verzoeken gisteren uiteindelijk
de geschorste vergadering van
21 augustus werd hervat. Op-
nieuwzette de vakbonden in de-
ze bespreking onder leiding van
minister mr. Mito Croes uiteen,
dat het accepteren van het ak-
koord van Noord voor de rege-
ring niet inhoudt, datbestaande
wetten en kanalen niet meer be-
staan. Toen men trachtte regels
vast te stellenom tot een dialoog
hierover te geraken, mislukte
het gesprek.

Toen de overheid de ontstem-
ming van de aanwezige vakbon-
den bemerkte, aldus de Geza-
menlijke vakbonden in een ver-
klaring, probeerde deregering
haar gezicht te redden door te
stellen, datmen weleen dialoog
wenste, dochniet op basisvan de
overeenkomst van Noord. De
regering is bereid schriftelijkop
devoorstellen van devakbonden
te reageren, waarna beslist zal
worden of een dialoog nog nood-
zakelijk is. Dit mag echter niet
inhouden, dat er tussen beide
partijen onderhandeldwordt.

De vakbondenvinden hetvan
slechte smaak getuigen dat de
regering de bonden drie maan-
den heeft laten wachten alleen
om devakbonden te latenweten,
dat deregering het akkoordvan
Noord niet accepteert. De bon-
den wijzen erop, dat hetkonink-
rijk der Nederland het tractaat

151 van de ILO heeft geratifi-
ceerd. Hierinstaatduidelijk, dat
de vakbonden gelegenheid heb-
ben om arbeids- voorwaarden te
onderhandelen.

Een winnaar
hoofdprijs lotto

ORANJESTAD —Uit de
Lotto-trekking van giste-
ravond bleek dat slechts
een inzender de vier ge-
trokken nummers—15-16-
-5-21 — goed geradenheeft.

De winnaar voor de eerste
prijs krijgt 13.892,65 florin.
Volgende week wordt weer
met een eerste prijspot van
vijf mille florin begonnen.
Voor de tweede prijs — drie
nummers goed—zijner deze
week 42 winnaars, die ieder
’.82,10 ontvangen.

ORANJESTAD — Bij de
Vreemdelingendienst werd
gemeld, dat een verstekeling
zich op het haventerreinzou
bevinden.

Daar werd inderdaad de 29-
--jarige Colombiaan A.A. aange-
troffen. De man verklaarde dat
hij twee maanden geleden als
verstekeling op Aruba was aan-
gekomen. De man werd aange-
houden enom tien uur 's avonds
op een boot naar zijn land gezet.
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[ Special Offer 1
CLINIQUE CLINIQUE

SKIN SUPPLIES FOR MEN

H
y_H^v

With the purchase of any 2 Available at
CLIriIQUE products you will " $^^
receive a beautiful purse with "'ésffi^ m
CLIriIQUEproducts. Iloülewrd Shopping Mall
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Week-end Special: zondag: 4.00-8.00Moorkoppen PANNEKOEKEN

3 halen 2 betalen 15 soortenBanketbakkerij en POFFERTJES
i Piet Harsveld DE DISSEL

5

■M^Wffl^Wß Trekking
lotto vond

I gisteravond
cn*itrrii_i plaats

■P^H winnende
nummers

_r '+*Jtß ' 15

Marlboni 'j
eersteprijs: 13.892.65florin

één winnaar
tweede prijs: 42 deelnemers

ieder 82.10florin
Volgende week: eerste prijs

5000.00 florin
Met complimenten van;

\Superior Tobacco Co.y



Komende zaterdag
Halve finales van
jeugdtennistoernooi

WILLEMSTAD—Op zater-
dag 21 november worden de
halvefinales van hetOvaltine
Jeugdtennistoernooi ge-
speeld.

Dit toernooi, op de banen van
CSC te Damacor, wordt 's mor-
gensomhalfnegen voortgezet en
eindigt 's middags om vier uur.
De toegang totdittoernooi isgra-
tis. De finale- wedstrijden wor-
denop zaterdag 28 november ge-
speeld en zullen eveneens op de
banenvan CSC worden afgehan-
deld. Ook dan vangen de wed-
strijden om halfnegen aan.

De AntilliaanseJeugd Tennis
Stichting, die deze wedstrijden
organiseert,hoopt daterveel pu-
bliek aanwezigzal zijn. Ook ver-
wacht men alle deelnemers. On-
der henworden twee prijzen uit-
gedeeld voor de meest sportieve
speler. Voorelke aanwezige is er
een cadeautje.

... een aantal van dein totaal ne-
gentig tennissers die deelnemen
aan het Ovaltine Jeugdtennis-

toernooi datdoor deAJTS wordt
georganiseerd op de banen van

CSC...

Volendam kan Feijenoord verrassen
Ajax - PEC Zwolle dit
weekeinde 'topduel'

DEN HAAG — Na de uit-
schakeling in het bekertoer-
nooi gaat Ajax hetkomend
weekeinde op zoek naar eer-
herstel. De club uit Amster-
damheefttweekansen. Zater-
dagkan het zich in De Meer
revancheren in het competi-
tieduel tegen PEC Zwolle,
dinsdag in het praktisch uit-
verkochte Olympischstadion
tegen FC Porto, deeerste van
de twee wedstrijden tegen de

Europese bekerhouderom de
zogenaamde SuperCup.

PEC Zwolle is dit weekeinde,
hoe gekhetook mogeklinken, de
topper opdeagenda vande eredi-
visie. Ajax staat tweede, PEC
Zwolle vijfde. Het verschil tus-
sen beide clubs isnaar financiële
draagkracht gemeten meer dan
royaal, in punten op deranglijst
te overzien. De Amsterdamse
club wordt met de weekrijker.
Rijkaard wordtverkocht aan AC
Milan voor 5,5 miljoen gulden,
waarvanPSV dehelft ontvangt.
Boeveis overgedaanaanhetBel-
gische Beerschot en Sorensen
mag eveneens vertrekken.

Cruijff gaat verder met de
jeugd, die leergierig en gehoor-
zaam is en niet van talent ge-
speend. Bovendien wil hij voor
15 december een speler van
naam aantrekken, zodat die in
dekwartfinales van hetEurope-
se bekertoernooi in maart 1988
speelgerechtigd is.

PSV speelt zaterdagthuis te-
genRoda JC.Ook deEindhoven-
se club beweegt zich op de
transfermarkt. De koploper is op
zoek naar versterking op de lin-
ker flank. Arnesen moet nog
langrevalideren nazijnoperatie
aan zijn achillespees, Thoresen
iskwetsbaaren vertrektaan het
einde van het seizoen en Lerby
heeft pas een stukje kraakbeen
uit deknie laten verwijderen.
Het meespelen van de Deen, za-
terdag, is dubieus. Desondanks
zal de landskampioen thuis de
zegereeks voortzetten.

WV - Den Bosch, bedwinger
van Ajax in het bekertoernooi,
en Fortuna Sittard - Willem II
completeren het programma op
zaterdag. Vandaag wordtDS '79- Sparta al gespeeld. Een streek-
derby, waarinhet aanvallendin-

gestelde DSrekent op een leuke
opkomst van het publiek en
Sparta op beide punten. Zondag
staan deresterende vier wed-
strijden op hetprogramma. Uit-
schieterszijner niet, ofhet moet
Volendam - Feijenoord zijn. De
Volendammers hebben demoge-
lijkheden te stunten tegen de
voormalige topploeg. Vooral om-
datFeijenoord hetrustig aan wil
doen met de Uefa-
bekerwedstrijd tegen het
Westduitse Leverkusen voor
woensdag op derol. FCDenHaag
- Haarlem, FC Utrecht -FC Gro-
ningen en FC Twente - AZ zijn
duels, waarin alle verliezende
clubszich tot dedegradatie-kan-
didaten mogenrekenen.

0-0-0-0-0
MOTORSPORT/OSS — We-
reldkampioen motorcross John
van denBerk vertrekt zondag
voor een achtdaagse trip naar
Japan.VandenBerk test de spe-
ciale onderdelen voor de 250cc-
motor, waarmee hijkomend jaar
de wereldtitelstrijd in de
kwartliterrijdt. De coureur van
Yamaha, dit jaar de enige we-
reldkampioen van de fabriek,
rijdt bovendien in Tokio op uit-
nodiging in de grootste stadi-
oncross ter wereld.

0-0-0-0-0

BOWLING/KUALA LUMPUR
—Bowlingzalbij deOlympische
Zomerspelen van Seoul in 1988
een demonstratie-sport zijn.Dat
zei voorzitter Roger Tessman
van de internationale bowling
federatie inKuala Lumpur. Vol-
gens Tessman wordt in deAme-
rikaanse staat Florida een
maand voor de Spelen een toer-
nooi gehouden waarin spelers
zich kunnen kwalificeren voor
Seoul.

HOCKEY/NEW DELHI — Het
dames-elftal van de Sovjetunie
heeft het Indira Ghandi-
hockeytoernooi gewonnen. In de
finale versloegen de Russinnen
India met 4-2 (3-2). Japan werd
derde, Zimbabwevierde.

0-0-0-0-0

VOETBAL /MARSEILLE —
'Pele' heeft een contract tot het
einde van het seizoen getekend
bij OlympiqueMarseille.Hetbe-
treft een international van Gha-
na, Abedi Ayew, wiensnaam op
het gezagvan het Ghaneserege-
ringshoofd veranderd werd in
Pele. De leider was onder de in-
druk geraakt van de capacitei-
ten van zijn onderdaan tijdens
het Afrikaans bekertoernooi.
OlympiqueMarseille nam de23-
-jarige Ghanese aanvaller over
van Niort.

l*"*~"^" PAKKiITiN*?ERVÏCE" *~ *~ j
I J. naar Suriname t
| /Ï^V nn Mailm-l-nil j. """"" AEROCARGO !

Profiteer van onze speciale aanbieding voor Curacao enAruba en stuurnu I
I per boot of vliegtuig een ♦

pakket naar Uw familie/relatie f♦ in Suriname en Nederland I
I Aanleveren: Aerocargo N.V. t

Sluitingsdatum: 23 november 1987. I

I Bel voor informatie: Aerocargo N.V.
1 Curacao: Telefoon 82244 toestel 56 Aruba: Telefoon 22470
4 Elmer Liberia Heer Rudy Rodriguez, f

«EILANDGEBIED CURACAO

GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST
(G.G.D.)

Het Hoofd van de G.G.D. maakt bekend dat vanaf maandag 23 november
1987 bij de Geneeskundige & Gezondheidsdienst een "Aidslijn"
geïntroduceerd zal worden.
Een ieder die vragen heeft over "Aids" kan deze voorleggen door het

nummer 624777 te draaien.
Men kan bellen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8 - W uur.

De vragen zullen in eerste instantie door een verpleegkundige worden

beantwoord. De G.G.D. hoopt hiermee meer gerichte voorlichting aan de

bevolking te verschaffen.
Het Hoofd voornoemd,... Aa Dr. Mac Kibbelaar.

Aid. r.tl. ________________»________^——

Trekkingslijst van de Landsloterij N.A.
».,. Trekking Donderdag 19 NOVEMBER 198^
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23M0 trekking op donderdag 19 november 1987. -29048 '00 15126 1.500 27966 1.000 CURAQAO : 8.00-11.30 en 13.30-16.00
ARUBA

29049 ICi' 00 15127 35.000 27967 15.000 £TL; l-SSEIS:"
--. .»■-_,_-_"■ -. AAA BONAIRE " 8.00—11.30 en 13.00—15.00 (maandag 9»k)ten)
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DmMwH-O» Oi_-g»».«HC«yr-wr N.V.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 22 november 1987 vanaf 09.00 tot 16.00

uur.
* Scharlooweg vanaf Emmabrug tot viadukt.
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IHBa^__^__a
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_______
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HETALGEMEEN PENSIOENFONDS
VANDE NEDERLANDSEANTILLEN

(A.P.NA)
is als semi overheidsinstelling,belast methet beheervan de pensioenen
van allepensioengerechtigdeoverheidsdienaren, en zoektvoor zijn afde-
lingControle een:

AFDELINGSHOOFD(m/v)
Funktiebenaming:
Chef Interne Controle
Funktie-omschrijving:
Is belast met de leidingvan de afdeling Interne Controle, beoordeelt de
doelmatigheiden rechtmatigheid van definanciële administratieen oefent
preventieve en repressieve controle uitopde juistheidvan de vastleggin-
gen voortvloeiende uit het bedrijfsgebeuren.
Plaats In de organisatie:
Ressorteert onder de direktieen geeftdirekt leidingaan medewerkers van
de afdeling interne Controle.
(Hoofd)taken:— Controleert alle financiële en administratieve handelingen binnen de

dienst;— Adviseert de leiding inzakede te volgenprocedures metbetrekking tot
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.), danwel een opleidingvan vergelijkbaarniveau.— Enige jaren kontrole-ervaring of werkzaam bij een afdeling Interne-
Contraleen enigekennisopautomatiseringsgebiedstrekttot aanbeve-
ling.— Goede contactuele eigenschappen.— Goederedactionele vaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden:
Overeenkomstigrechtspositieregelingvoorlandsdienaren. Salariëring af-
hankelijkvan opleiding, ervaringen burgerlijkestaatvooralsnog maximaal
ophet niveauvan schaal 10(hoofdcommies).
Sollicitaties, vergezeld, van een uitgebreidecurriculum vitae,binnen twee
wekenterichten aan de Ministervan Financiënvan deNederlandseAntil-
len, Fort Amsterdam.
Gezien de van kracht zijnde personeelsstop genieten kandidaten die
reeds in dienstzijn van de overheid de voorkeur.
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Felicitatie van Diaz
Ludwig Leito
voorzitter van de
Amerikaanse dambond

WILLEMSTAD — Ludwig
Leito, devoorzittervan deCu-
racaose dambond, is tot voor-
zitter gekozen van de Ameri-
kaanse damorganisatie.

Reden voor de gedeputeerde
van Sportzaken, de heerAgustin
Diaz, hem eentelegramte sturen
niet de felicitaties. Momenteelbevindt de heerLeito zich inAm-
Paro, Brazilië, alwaar het zone-
damtoernooi wordt gespeeld.
Hieraan nemen twee Curagaose
dammers deel. Carlos Lorevile
en Norwin Lau hebben daar tot
&u toe in hun eerste optreden in
een zone-toernooi een uitstken-
de indruk achter gelaten.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KORSOU
'«Wembad)
Sjeopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur
"nsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
[Öamacor Bowling Club, Chuchu-
oiWeg)
°Peningstijden: maandag t/m donderdag_an 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag;an 16.00u'jr tol na02.00 uur;zondag vanaf13.00 uur.

SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
l6dere maandagavondom 20.00 uur gele-
9enheidtot schaken in het Maduro Plaza.

SCHAKEN

0| Charles Fernan - Plantersrust.

MEDISINADEPORTIVO KORSOU

'900-23.00 uur congres in het Holiday Be-ach Hotel.

ZATERDAG
DIVERSENBRIDGEN
'Bridgeclub «Corsow»)

uur najaars- bridgemarathon teicherpenheuvel.

CURAÇAOSEAQUARIUMREGATTA1987
0-00 uur start zeilbotenrace;
0-30 uur gaan de windsurfersvan start;

'3.30-17.00 uur muziek Boom Box - Sea-barium, Bapor Kibra.

SOFTBALL
"appyTlme)
"00-1 6.00 uurSoftball slow pitch-toernooi

■terrein te Suvek.

BASEBALL
*Uga Promoshonal)"best of7»-500 uurAmstel BBC vs Ttiorenquest - TioUao» Ballpark.

Champagnefles-werper
gearresteerd

"ILBAO —De vermoedelijke
"erper van de volle fles cham-pagne, waardoor Real Madrid-
j>anvailerHugo Sanchez aan het
Jjoofd gewond raakte tijdens de
°ekerstrijd tegen Sestao (0-0), isoor de Spaanse politie aange-
houden in Portugalete in Bas-

Een twintigjarige inwoner
r

an die plaatskon worden gear-
ceerd dankzij de aanwijzin-»en van omstanders op detribu-e > die een grote tatoeage op 'sans werparm hadden gezien,

o e Mexicaanse international
anchez werd in de 75e minuut

aan derechterslaap en
oest op een brancard wordenatgevoerd.
°P het moment dat deaarschijnlijke dader werd op-

s Pakt, meldde een bestuursde-
o Satie van tweede-divisieclub
estao zich bij Real-voorzitterJ^iionMendoza om zich te ver-

r) schuldigenvoor net incident,
cif afVaarc»ging bracht een ex-, uusbrief mee, die was onderte-,end door 2600 supporters vandevereniging.

Samaranch stelt limiet:
Noord-Koreatot 17 januari

tijdaanbod te accepteren
SEOUL — Noord-Koreaal uvoor 17 januari1988het

fen van het IOC aceePte'- ° om in aanmerking te ko-
or* 11 . voor het co-ganisatieschap van de Zo-
oiii J?elen in dat jaar in Se-
Va i?at heeft de voorzitter*n het Internationaal Olym-
fank Comité ' Juan Sama-
tiirf donderdag verklaard
2ii-„ns een werkbezoek in deul«koreaanse hoofdstad.

dv/oord-Korea is algeruimetijd
va a*?^Sger bij de organisatie, an de Zomerspelen. De Noord-
-1 j°ueaneneisen dat deSpelen ge-, JKelijk verdeeld worden over
£eideKorea's. Het laatste en de-'litieve aanbod van het lOC

niet verder dan vijf onder-
den:tafeltennis, volleybal (da-
drit u 00 kilometer ploegentij-
i *t| handboogschieten en voet-bal (voorronde).

otuii-i din-ii neeft goede hoop
dat de Noordkoreanen hun eis
zullen latenvallenen toteen ak-
koord met hetlOC zullenkomen.
Als positief voorteken be-
schouwt deSpanjaard dedeelne-
ming - op het laatste moment -
van de Noordkoreaansetafelten-
nisploeg aan het Olympisch
kwalificatie-toernooi inNagasa-
ki in Japan.

De datum van 17 januari is
niet toevallig gekozen. Het is de
dag, waarop deinschrijf-termijn
voor deelneming aan de Olym-
pische Spelen sluit. Samaranch
maakte bekend dat 75 landen
zich reeds aangemeld hebben
voor Seoul. Daartoe behorennog
geen landen uit het Oostblok en
bondgenoten van Oosteuropea-
nen elders in de wereld. Ook de
Verenigde Staten heeft zich nog
niet ingeschreven. Het Neder-
lands Olympisch Comité heeft
zich wel als deelnemer gemeld.

Masters-tennistoernooi New York
Steffi Graf in sneltreinvaart
langs Amerikaanse Zina Garrison

NEWYORK —Piasserij be-
staat ook in het damestennis.
Steffi Graf verklaarde met
een stalen gezicht kort voor
het eerste optreden in het
Masters-toernooi, dathetmet
een miljoenguldenhoogst ge-
doteerde dames-toernooi ter
wereld geen gemakkelijke
wedstrijden kende. In drie
kwartier ontkrachtte ze haar
eigen woorden. Zina Garri-
son was met 6-0, 6-3 een ten-
niskopjekleiner gemaakt.

De 18-jarige Graf behaalde in
het akelig lege Madison Square
Garden in New York haar 73e
overwinning dit jaar. De onbe-
dreigde nummer een op de we-
reldranglijst verloor slechts
twee partijen, al waren dat niet
deminstbelangrijke.Zowel in de
finale op Wimbledon, als die op
Flushing Meadow was Martina
Navratilova de sterkere. Daar-
tegenover stonddezege van Graf
op haar Amerikaanse rivale op
Roland Garros.

In New York gingvan het spel
van Graf een grote gretigheid
uit."Ik hebdrieweken geentoer-
nooi gespeeld, dus wilde ik nu
welweer eens winnen."De ambi-
tieuze speelster uit Bruhl had
geen kind aan de gezette Garri-
son. Ze serveerde 71% van de
eerste opslagen binnen de lijnen
en wasaanhetnetvrijwel onpas-
seerbaar. Garrison speelde zeker
niet slecht, maar was eenvoudig
niet opgewassen tegen de haast
mannelijke kracht en dodelijke
precisie, waarmee Grafdeballen
naar de hoeken stuurde.

De verliezer had niets dan lof
voor haar opponente. "In deze

vorm isSteffi niet teverslaan. In.
heb in dit jaarniemand sterker
enovertuigenderzien spelen dan
Grafin dezewedstrijd. Niemand
kan haarvan de Masters-titelaf-
houden."

In de kwartfinales mag Hele-
na Sukova een poging wagen.De
als zevende geplaatste speelster
uit Tsjechoslowakije had dieeer
bijna overgelaten aan Lori
McNeil, maar de hartsvriendin
van Garrison slaagde er in de
tweede set door enig misfortuin
niet in hetkarwei definitiefaf te
maken. Sukova ontsnapte en
raaktepas in de derdeset ophaar
gemak: 2-6, 7-5,6-2.

Pam Shriver completeerde de
laatste acht door Katerina Ma-
leeva uit Bulgarije te verslaan
(6-1,3-6,6-3). Shriver,op devier-
depositie inhet deelnemersveld,
heeftde.taa! .;arsezusjes
Maleevas uithét toernooi te sto-
ten. Katerina gafzich niet zon-
der slag op stoot gewonnen, de
hoger genoteerdeManuela moet
het Shriver in de tweede ronde
aanzienlijk lastigerkunnen ma-
ken. Shriver speelde zoals ge-
woonlijk wisselvallig. In de
eerste set serveerdeen volleerde
ze knap, in de tweede mislukte
allesen in dederdegafhaar grote
inzet de doorslag.

STEFFI GRAF: "Ik wilde nu
wel weer eens winnen"...

Inschrijven tot 26 november

NASB organiseert snelschaakkampioenschap

WILLEMSTAD — Op vrij-
dag 4 enmaandag7 december
wordt door de Nederlands
Antilliaanse Schaakbond
(NASB) haar officiële
snelschaakkampioenschap
georganiseerd.

Na het succesvol verlopen ge-
wone kampioenschap in de
maand september j.l. was het lo-
gisch dat ditnog ditjaareen ver-
volg zou krijgen met hetsnelschaakkampioenschap. Te-
neinde iedere schaker in staat te
stellen hieraan mee te deon,
heeft de NASB, de bond die alle
schaakverenigingen overkoe-
pelt, besloten het snelschaak-
kampioenschap ook open te stel-
lenvoor schakersdiegeenlidzijn
van een der schaakvereni-
gingen.

Zo hoopt de NASB dat beken-de, zeer goede spelers, die mo-menteel niet actief bij een club
zijn, allemaal acte de presence
geven. Hierbij wordt door de
bond gedacht aan Prof. Boom, deheren Gandelman, Sewrajsin'gh,
Renaud, Pourier, Beto Thomas
en vele, vele anderen.

Opvrijdag 4 decemberworden
de voorronden gehouden op
schaakcentrum Plantersrust,
alwaar deschaakverenigingCa-

WIELRENNEN/PUTTE —HennieKuiper sluit zijn wieier-
loopbaan af bij de formatie var-
deBelgWilly Teirlinck. De prof-
coureur uit Putte wilde tekenen
voor de nieuwe Belgische ploeg
A.D. Renting, maar werd door
Teirlinckaan de eerder overeen-
gekomenverbintenis gehouden.
Kuiper reed in het afgelopen sei-
zoen voor de ploeg van Roger
Swerts.De oud-wereldkampioen
kreeg onenigheid met de ploeg-
leiding omdat hij niet mocht
deelnemen aan deRonde van
Frankrijk.

pablanca als gastheer optreedt.
Op maandag7 decembervolgt de
grote finale op Maduro Plaza al-
waar schaakverenigingCurasao
de gastheer is.

De schakers die lid van een
van de schaakverenigingen zijn,
kunnen zich opgeven bij hun ei-
gen schaakclub. Alle andere
schakers die mee willen doen,
kunnen zich opgeven bij de nes-
tor van het Curagaose schaak,
Ignacio Moron. Hij is tijdens
kantooruren en op zaterdagmor-
gentevinden inMoron Salesaan
deRoodeweg 33, Otrabanda.

Donderdag 26 november is de
laatste dagvan inschrijving.

De organisatie van het
snelschaken ligt in de vertrouw-
de handen van de heren Plaate
enLa Pas. Voordedriefinalisten
heeft de NASB prachtige tro-
feeën beschikbaar gesteld.

Uitstekende start Nederlanders op WK judo
Seriese brons, Meijerkrijgt zilver
en Ingrid de Kok pakt wereldtitel

ESSEN—TheoMeijerheeft
zichzelf, het Nederlandse Ju-
do en de bondscoach een
enorme dienstbewezen.Door
op de eerste dag van de we-
reldtitelstrijd in hetWestduit-
se Essen als tweede te eindi-
gen in het halfzwaargewicht,
kwalificeerde de 22-jarige
Amersfoorter zich met glans
voor de Olympische Spelen.
Meijer bezorgde de Neder-
landse herenploeg het eerste
zilver, sinds Wil Wilhelm vier
jaargeleden in een Moskouse
finale in dehoudgreepvan de
legendarische Japanner Ya-
suhiro Yamashita viel. Meij-
ers medaille versterkt de po-
sitie van Chris de Korte, de
bondscoach, die hem tot rust
heeft gebracht.Meijer deelde
de belangstelling met Irene
deKok, voor wie het wegris-
sen van medailles de ge-
woonste zaak van de wereld
is. De zo langzamerhand tra-
ditionele tweestrijd met In-
grid Berghmans besliste de
Tilburgse, even oudals Meij-
er, in haarvoordeel.NaMaas-
tricht (1986) is het de tweede
achtereenvolgende wereldti-
tel voorDeKok. Brons was er
voor Angelique Seriese, een
negentienjarige debutante
uitZevenbergen.

De overture van het toernooi
brachteen 'nieuwe'judoka op het
hoogsteplatform. Zwaargewicht
Gregory Veritsjev loste de Ja-
pannerYoshimi Masakiaf, diete
boek stond als Yamashita's op-
volger. Een heupblessure leidde
de eerste nederlaag in zijn car-
rière in. Voor de uitvindersvan
het judo is het toernooi niet ge-
slaagd als niet vier van de acht
klassengoud opleveren. Masaki,
twee jaargeleden winnaar in de
openklasse, was ontroostbaar.

De nederlaag in de eindstrijd
tegen Hitoshi Sugai kon Meijer
nauwelijksderentoen hij het zil-
ver van IJF-bestuurslid Anton
Geesink had ontvangen. Meijer
realiseerde zich, dat de we-
reldkampioen niet veel terug
heeft van een beenveeg, maar
paste die simpele techniek
slechtseen keer toe. "Handig en
kwetsbaar", kwalificeerde De
Korte de Aziaat. "Meijer was

niet zo aanspreekbaar als an-
ders. In de kleedkamer gecon-
centreerd, op de mat niet. Dat
moet hij nogdoorervaringleren.

Twee jaar geleden veroverde
Meijer de Europese jeugdtitel.
Tot hij negen maanden geleden
inBudapest een aansprekend re-
sultaat op de mat zette, leek hij
zijn status als eeuwig talent te
bevestigen. Desondanks was hij
bereidzijn studieaan deAmster-
damse academie voor Lichame-
lijke Opvoeding in te ruilen voor
een minder inspanning vergen-
de Cios-cursus, die door de vele
trainingsarbeid ook niet bijzon-
der vlot verloopt. De vijfde
plaats, die hij tweeëneenhalf
jaargeledentijdens de Europese
titelstrijd in Hamar behaalde,
was niet meer dan een bleke af-
spiegelingvan zijn kwaliteiten.
MeijeßS vooruitgang liep vertra-
ging op door een knieblessure,
diein augustus vorig jaaropera-
tiefwerdverholpen.

Zijnrecente, eerste bezoek aan
Japan bleek een wonderwel suc-
ces. Strijdlust behoefde hij er
niet op te doen. Integendeel,
wanneer in het verleden de
scheidsrechter het startsignaal
gaf, brak Meijer menigmaal als
een gekooide tijger los. De uit-
puttende randori's heeft Meijer

geleerd zijn krachtenreservoir
gedoseerd aan te spreken. Ter-
wijl hij zoveel mogelijk oogcon-
tact met De Korte bewaarde,
hield hij zich de eerste minuten
bewust in. Deremmende functie
van de bondscoach trof tot de fi-
nale doel.

Meijer versloeg achtereenvol-
gens deTsjechoslowaak JiriSos-
na, de Oostduitser JensGeisler,
de Olympische kampioen Hoo-
Young Ha uit Zuid-korea en de
Cubaan Salgado Martinez. De
Aziaat was geen schim meervan
drie jaar geleden. Veelmeer in-
druk maakte dan ook dezege op
de Cubaan, die even tevoren de
getructe Fransman Roger Va-
chon uit de strijdhad geworpen.
In 53 secondenzat Salgado klem
in een voor hem onwennige en
bijzonder gecompliceerde ver-
wurging.

De winstop Sosna zette Meijer
op het goedespoor. Twee eerdere
confrontaties had de Nederlan-
der verloren, in Belgrado blok-
keerde de Tsjechoslowaak de
weg naar het brons. Soortgelijke
negatieveervaringenhad hij op-
gedaan metRobert van der Wal-
le. Meijer mochtvan geluk spre-
ken dat de nestor van het Euro-
pese judo wegens een rugkwet-
suur niet inEssen was.

Onderzoek boksmakelaar

Wantoestanden
in bokssport

PHILADELPHIA — Enkele
honderden boksers in de Vere-
nigde Staten zijn volkomen on-
geschikt voor hun sport. Ze die-
nen slechts om meer getalen-
teerde collega's een lange reeks
records te laten opbouwen. Tot
deze conclusie is de Amerikaan-
se boksmakelaarRalph Citro ge-
komen na een analyse van uit-
slagen.

Gedurende zes weken onder-
zocht Citro de resultaten in het
Amerikaanse profboksen. Hij
constateerde, dat bij 772 ge-
vechten deopponenten dusdanig
ongelijk waren, datdeuitslag ei-
genlijkvan tevorenvaststonden
dat de mindere boksers willens
en wetens hun gezondheid
schaadden.

Volgens Citro zijner 301 prof-
boksers, die nog nooiteen partij
hebben gewonnen. Van hen heb-
ben er 67 al hun partijen verlo-
ren door knock-out. De midden-
gewicht Michael Grant uit Phi-
ladelphia werd tussen 1982 en
1984 twintig keer uitgeroepen
tot verliezer. Carl Orville werd
dertien keer achtereen knock-
out geslagen.

Citro stelde, dat de bokssport
verder wordt geschaad door ont-
duikingvan schorsingen,het op-
geven van valse namen om na
een korteperiode weer in dering
tekunnen staanen depraktijken
van promotors, die hun pupillen
tegenkansloze tegenstanders la-
ten vechten om de statistieken
gunstigte beïnvloeden.

Jets uit hoofdklasse
Warwarú naar hoogste
afdeling volleyball

WILLEMSTAD — Jets
heeft zich niet weten te
handhaven als hoofdklasser
in het heren-volleyball. Voor
hetvolgend seizoenmoetmen
deze plaats afstaan aan War-
warü, dat gezien het feit dat
het al een vertegenwoordi-
ging heeft in dehoogsteafde-
ling vermoedelijk onder de
naam Silver Blasters aan de
competitie zal deelnemen.

Warwarü, dat met de kampi-
oenstitel van de A- klasse het
recht verwierfom in een promo-
tie/degradatie serie tegen num-
mer laatst van de hoofdklasse
Jets uit te komen, heeft korte
metten gemaakt met zijn te-
genstander. Men stond gistera-
vond alvoor in de seriemet 1-0en
hadnogslechts één overwinning
nodig om de overgang naar de
hoofdklasse zeker te stellen.

Hetbegin was weinig hoopge-
vend — een 10-15 nederlaag in
de eerste set en een 0-5
achterstand in de tweede —maar daarnaraasde men als een
wervelwind door de resterende
setsmet alshoogtepunteenklm

kende 15-1 zege in de laatste set
Het ging allemaal erg moei-

zaam bij Warwarü in de eerste
set terwijl Jets juist vlot uit de
startblokken ging envia 4-0een
praktisch beslissende 10-3 voor-
sprong opbouwde. Warwarü liep
nog in tot 8-10 maar ging ui-
teindelijk toch onderuitmet 10-
-15. Detweede set leek eenrepri-
se te worden van deeerste toen
Jetsweer uitliep tot 5-0.

Hetvooruitzicht opeentweede
setverlies moet echter een se-
rieuze aansporing voor Warwa-
rü zijn geweestom dezakenener-
giekeraan tepakken. Menscoor-
de liefst 11punten achterelkaar
en trok de set via 11-5 met 15-9
naar zich toe. Daarna heeft men
niets meer aan het toeval willen
overlaten: via 4-0, 7-1 en 12-3
werd in de derde setmet 15-7 ge-
zegevierd waarna dedefinitieve
doorbraak naar promotie met
een denderende 15-1 overwin-
ning werd gevierd.

WILLEMSTAD-Het dames-volleybal trekt steeds meer be-
langstelling. Dat is danken aan
het stijgendepeil, waardoor de
wedstrijden spannender zijn ge-
worden.

Regerend Europees kampioen
Frankrijk weer verslagen

PARIJS—Het Fransevoet-
balelftal heeft de zoveelste
klap van ditjaargekregen.De
Europees kampioen verloor
in de laatste wedstrijd van
groep 3 van het kwalificatie-
toernooi voor het Europees
kampioenschap met 0-1 van
Oost-Duitsland.

Frankrijk, in het tijdperk-na-
Platini, verloor dit jaar al van
Noorwegen en speelde gelijk te-
gen Noorwegen en de Sovjetu-
nie, dewinnaar van groep 3. Van
achtvoorrondeduels wonFrank-
rijk er slechts één, thuis tegen
IJsland.

HetFranse elftal, dat in 1984
nog als Europees kampioen het
Pare de Princes had verlaten,
werd woensdag door dezelfde
fans uitgefloten.Deploegvan co-
ach Michel is geen schaduwvan
het elftal, dat onder leiding van

Platini driejaar geledenEuropa
regeerde.

In de eerste helft was Frank-
rijk nog het sterkstenraakte de
weer teruggehaalde Bellone de
paal. Na de pauze kreeg Oost-
Duitslandde greepophetspel. In
de slotminuut omspeelde inval-
ler Ernst na een pass van
Doschner doelman Bats en ver-
dediger Boli. De actie was goed
voor 0-1 en een fluitconcert van
20.000 toeschouwers. De Portu-
gese scheidsrechterDa Silva Va-
lente deed ook mee. Hij bliesaf
met drie namen op zak die geel
hadden gekregen: Le Roux en
Boli (Fra) en Stahmann,
Doschner en Lieberg (DDR).

Eindstand groep 3:
1. Sovjetunie 813(14- 3)

2. DDR 811(13- 4)
3. Frankrijk 8 6( 4- 7)
4. IJsland 8 6( 4-14)
Ö.Noorwegen 8 4( 5-12)

DAMES
In de dameshoofdklasse duurt

de titelstrijd nogvoort. Hurrica-
ne heeftin deze afdelingeen vijf-
de, beslissende wedstrijd gefor-
ceerd welke voor volgende week
maandag is uitgeschreven. De
andere titelpretendent is zoals
bekend Xaverianen datmet een
2-1 voorsprong in de serie alsfa-
voriet werd beschouwd om de se-
rie en daarmee het kampi-
oenschap te winnen. Hurricane
stak daarechterwoensdagavond
een stokje voor met een indru-
kwekkende 3-0 overwinning. De
setstanden waren 15-13, 15-12
en 15-7. Bij Hurricane speelden
MaritsaAdamson enPoppy Ben-
net een briljante partij.

In deherenB-klasse greepXa-verianen de titel ten koste vanKamari. De setstanden warenhier: 14-16,15-10en 15-12.
Met Xaverianen op voor-sprong met 2-1 wordt vanavondde finaleserie van de herenhoofdklasse voortgezet. Watake-

li zorgde in de laatste confronta-
tie tussen de beide ploegen zoalsbekendvoor een verrassing door
een 0-2 achterstand om te zettenin een 3-2 overwinning daarmee
Xaverianen nog van de titel af-houdend.Blijft devraagofWata-
keli ditwapenfeit vanavond zal
kunnen herhalen.
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Met juridischefaculteit
Universiteit van Aruba
in 1988 van start
ORANJESTAD — In sep-

tember 1988 wordt begonnen
I met de eerste fase van in-

schrijving voor de juridischeI faculteit op Aruba. De
"Universidad di Aruba», dieI binnenkort een wettelijke ba-
sis krijgt als de wet door de
Staten is aangenomen, omvat
in eerste instantie de juri-
dische faculteit.

In de vier jaren na de start in
september 1988 zal de opleiding
worden opgevoerd tot en met de
doctorale fase. Om tot de juri-
dische faculteit te worden toege-
laten, moet de studenthetVWO-
diploma ofeen opleidingvan ge-
lijk niveau bezitten. Een ander
alternatiefom toegelaten tewor-
den is hetafleggen van een collo-
quim doctum examen. Dit ex-
amen bestaat uit de vier vakken:
Nederlands, Engels, geschiede-
nis en een keuzevak (Spaans,
economie, wiskunde of Frans).

Afhankelijk van de certificaten,
die de student reeds bezit, kan
voor bepaalde vakken vrijstel-
ling worden gegeven. Het collo-
quim doctum kan in mei 1988
worden afgelegd met kans op
herhaling in augustus 1988.
Hierover zijn nadere bijzonder-
heden verkrijgbaar bij de juri-
dische bibliotheek in hetLayex-
-gebouw aan de Wilhelmin-
straat 19.

Zoals bekend stelde minister
van Onderwijs, mr. Mito Croes,
enkele maanden geleden mr.
drs. Piet Pronk als coördinator
aanmet als taakdemogelijkheid
na tegaan voor een eigen univer-
siteit, die zich in zijn eerste fase
op de juridischefaculteit zal con-
centreren. Mr. drs.Pronk wist in
enkele maanden tijd de noodza-
kelijke voorbereidingen te tref-
fen, zodat in september volgand
jaar de inschrijving kan
plaatsvinden.

WILLEMSTAD-Concurren-
ten kunnen héél goede vrienden
zijn. Dat blijkt uit dezefoto, die
gisteravond werd gemaakt tij-
dens een buitengewoon geani-
meerde ABN-ontvangst in het
Penthouse van hetCuracaoPlaza
Hotel: Lionel Caprilesvan Ma-
duro & Curiei's Bank begroet
ABN-topman Miguel Pourier.
Tussen hen inkijktHerbert Igna-
cio lachend toe.

De receptie werd gehouden ter
gelegenheidvan de benoeming
van Ignacio tot directeur van de
AlgemeneßankNederlandN .V'.,
kantoor Willemstad. Zoals be-
kend, isPourier algemeen direc-
teur van deABN voor de Neder-
landseA nullenen Aruba.

Het Penthouse was afgeladen
vol met vrienden en relaties, die
totver na hetgeplande einde van
de ontvangst bij elkaarbleven en
genoten van hetfraaie uitzicht,
dat men vanuit de hooggelegen
verdieping over Willemstad
heeft. Belangrijk onderwerp van
gesprek: stel jevoor, dat er weer
zoveellevenals invroegerjaren in
Willemstadzouzijn.Blijft heteen
wens ofwordtdat weerwerkelijk-heid?

Sinterklaas
SAN NICOLAS — Sin-

terklaas zal tijdens zijn ver-
blijfopArubadetweeYMCA-
centra beslist niet voorbij-
rijden.

Op 3 december brengt de Sint
om halfvijfeen bezoek aan YM-
CA- Dakota en op zaterdag 5 de-
cember een bezoek aan YMCA-
San Nicolas. Ouders, die meer
bijzonderheden over de Sin-
terklaas- bezoeken willen we-
ten, kunnen zich overdag van
achttottwaalfen van drie tot ne-
gen uur 's avonds in verbinding
stellenmet YMCA-Dakota (tel.:
23072) of YMCA- San Nicolas
(45303).

Henk Bijeen (WAB)
Vele aanbestedingen wekken
indruk van ondoordacht plannen
ORANJESTAD — In krin-

gen van deWerkgevers- vere-
nigingen in deArubaanse nij-
verheid (WAB) bestaat vol-
doeningdaterallerwege in de
bouwwereld grote activitei-
ten heersen.

Voorzitter Henk Bijen sprak
zijn voldoening hierover uit en
vond datna de slechte jarendeze
ongekende bouw- activiteiten
goed van pas komen. Toch was
hij van mening, dater bedenkin-
gen bestaan tegen deoverhaaste
aanbestedingen, die de indruk
wekken dateen en andernietef-
ficënt gepland werd. Vooral in
kringenvan deoverheid gaathet
erg snel.

Vandaagwordt nog de aanbe-
steding van het tweede over-
heidsgebouw in San Nicolas ge-
houdenenvolgende weekvoor de
bouwplannen van de Setar, Ook
in deprivésector—vooral de ho-
tels — bestaat grote bedrijvig-
heid en Bijen hoopt dat dit door
zal blijven gaan.

Op de vraag van Telenoticias
oferbij aldezebouw- activiteiten

mensen genoeg beschikbaar
zijn, antwoordde de WAB- voor-
zitter dit een moeilijke vraag te
vinden. Hij geloofde dat op den
duur onvoldoende geschoolde
krachten beschikbaar zullen
zijn. Hieraan isweinigte doenen
hetzal danook neerkomenop sa-
menwerkingvan de aannemers-
bedrijven. Verwacht wordt dat
vreemde arbeidskrachten inge-
voerd zullen moeten worden.
Wanneer projecten als Hyatt,
Ramada, De Veer en HolidayInn
van start gaan, verwacht de
WAB dat driehonderd tot vier-
honderd vreemde ar-
beidskrachten moeten worden
toegelaten.

Bijen verwacht in deze van de
vakbond geenproblemen omdat
deze weet dat het niet anders
kan. Deze kwestie werd inmid-
dels ook enige malen met de
regering besproken. Zowel de
overheidais de WAB kennen de
situatieen het isnatuurlijk voor
de overheid — die de werkloos-
heid in de bouwwereld wil be-
strijden—niet mogelijkomnute

zeggen dat bepaalde projecten
niet doorgaan.

Op devraag ofer materiaalge-
noeg is om al die werken uit te
voeren, merkte Bijen op dat we
niet moeten vergeten dat alles
ingevoerdmoetwordenuitEuro-
pa. Door de slechte dollarkoers
geeft dit voor opdrachtgevers
van projecten extra financiële
moeilijkheden.Naeenjaarplan-
ning zit men opeens tegen een
verhoging van twintig procent
voor dematerialenaan tekijken
en zal moeten worden nagegaan
of ditwel of niet kan, waardoor
hetproject in gevaarkan komen,
aldusBijen.

Hofwijst beroep af
Kamelen handelaar
blijft op vrije voeten

ORANJESTAD — Voor het
Hof van Justitie werd van-
daag het beroep behandeld,
dat de officier van Justitie
aantekende tegen het besluit
van derechter- commissaris
om de man N., die onder een
valse naam Aruba bin-
nenkwamen in deVSgezocht
wordt, op vrijevoeten te stel-
len. De rechter wees het be-
roep af.
Deepak Nandwani kreeg be-
kendheid onder meer door zijn
plannen kamelen naar Aruba te
brengen en het restaurant

Lighthouse te kopen. Hij hééft
inmiddelsreeds 26 dagen voor
verhoor gezeten, doch werd
woensdagdoorhetbesluitvan de
rechter- commissaris op vrije
voeten gesteld.De man was on-
der meer vanwege het opgeven
van een valse naam ingesloten.

In eerste instantie wilde depo-
litie deaangehoudenmannietop
vrijevoeten stelen.Dit geschied-
depas na felle protesten van zijn
advocaat, mr. Moeniralam. Niet
uitgesloten moet worden geacht
dateen anderebevel totaanhou-
dingtegen hemzalwordenuitge-
vaardigd.

Het Hofvan Justitieheeft het
verzet van de officier van Justi-
tie ongegrond verklaard, waar-
door de kamel- ondernemer
Deepak Nandwani in vrijheid
blijft.

Politie arresteert
stenengooiende
jongeman

ORANJESTAD—Eenpoli-
tie- patrouille zag debekende
jongemanC. met een kei in
zijn hand lopen in de buurt
vanLagoen.

De jongeman,dieeerder op de
dag al deruit van een zaak had
ingegooid,werd aangehoudenen
gevraagd wat hij van plan was
metdekei. Hij bedreigde depoli-
tie met dekei enrende hierna de
Wilhelminastraatin waar hij de
ruit van een woning met de kei
vernielde. Hierna rende C. een
«aakbinnen, pakte een houweel
en bedreigde de politie voor de
tweedekeer.

De agenten wistenC. echter te
arresteren ennaar dewacht over
tebrengen.

Nieuw bestuur
Barrio Playa Pabao

ORANJESTAD — Onlangs
werd een nieuw bestuur ge-
kozen voor Centro di Barrio
Playa Pabao.

De nieuwe voorzitter is Glen-
da Cicilia en de overige be-
stuursleden: Manuel Zambrano
(secretaris, Madiki Kavel 88),
Lourdes Tromp (peningmees-
ter), commissarissen: Greta Ma-
duroenMario Perez, jeugdmede-
werkers: Valeric Hodge en
YvonneBermudez.

Het nieuwe bestuur heeft als
voornaamste doel om zo spoedig
mogelijk over een eigen gebouw
te kunnen beschikken. Tevens
werd dank uitgebracht voor de
wijzewaarop het afgetreden be-
stuur,bestaande uitVirgilioDa-
velaar, Lilia Dirksz en Marie
Heinze alsmede de Osticeba-
functionaris Lupita Gil, de be-
langen van Centro di Barrio
Playa Pabao behartigd hebben.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD —De bridge-

uitslagen van de eerste ronde in
deKerst- competitie vanAsiento
luiden: 1. dames Breusers/Mes-
ker 66.67%; 2. Schouten/Sheeser
62.20; 3. Morees/Bush 61.61; 4.
Henriquez/Henriquez 58.93; 5.
echpaar Van Meijeren 58.93, 5.
dames V.d. Velde/V.d. Breggen
56.85; 7. Boudewijns/Kruisheer
52.38; 8. Vlug/Gumbmann
51.19; 9/10.Tillemans/Valken-
berg en Blankevoort/VanBeek
50.60; 11. dames V.d. Jagt/Ei-
kelboom, 50.30.

De uitslagenvan deeerste ron-
de in deKerstdrive van Baranca:

Groep Wit: 1.DeVries/Opstal
69.09; 2. dames De Vries /De
Jong 65.63; 3. Engelman/Bus-
traan 64.93; 4. echtpaar Zaki
60.76; 5. dames Vlug /
Gumbmann52.78; 6. Schrils/De
Haseth 50.00.

Groep Blauw: 1.Kroeger/Van
Wijngaarden 62.92; 2. echtpaar
Berenos 60.42; 3/44. echtpaar
Van Bochove en dames Gibbs/
Valkenberg 54.17; 5. damesV.d.
Jagt/Van Solfhout 52.50 en 6.
Groot/Cloose 50.42.

M.L. Kingschool
Kampioen D-klasse
softballcompetitie

SAN NICOLAS —De Mar-
tin Luther Kingschool heeft
de kampioenstitel veroverd
van het schoolsoftball- toer-
nooi in de categorie jongens-
D.

In de finale- wedstrijd kreeg
Colegio Arubano I, die als sub-
kampioen eindigde, een harde
18-1 klap van Martin Luther
Kingschool te incasseren. Het
kampioensteam maakte maar
liefst 22 hitsen 2 errors, terwijl
Colegio 7 hitsen 4 errors had.

Bij de meisjes behaalde Abra-
ham de Veerschool een 8-6 over-
winningopMaria College, waar-
bij Judith Felicia de winnende
pitcher werd.

Maandagom halfvierwordtin
hetLago Sportpark dewedstrijd
tussen MTS Cesare Terzano en
MartinLuther Kingschool (jon-
gens-E) gespeeld.

Marlboro Mario's
kampioen
jeugdbaseball
ORANJESTAD — Marlbo-

ro/Mario's is jeugdbaseball-
kampioen geworden na een
klinkende 6-1overwinning op
Aruba CarpetCenter.

Marlboro wist de «best out of
5»- finale te winnenmet drie ge-
wonnen en één verloren wed-
strijd. Voor Marlboro was Ray-
mundo Dijkhoff de winnende
pitcher, terwijl deCarpet- neder-
laag op naam gingvanClyde Ro-
ga. De beste batters waren:
Omar Iglesias (Marlboro) en
Nelson Flanegin (Carpet) met 1
hit in 2 slagbeurten.

Ordeverstorende
motorrijders

ORANJESTAD—JongeIui op
een motor verstoorden gister-
morgen derust en lessen op het
MariaCollegeen hetMonPlaisir
College.De terassistentiegeroe-
penpolitie bemerkte bij het Ma-
ria College een motorrijder, die
rare capriolen uithaalde.

Een achtervolging werd inge-
zet toen de jongemanweigerde te
stoppen. Bij deLimousine- ver-
huurinrichting aan de Boule-
vard slaagde de politie erin de
motorrijderM.T. (17) enzijn vijf-
tien-jarige passagieraan tehou-
den.Zij werdennaar depatrouil-
le- wagen overgebrachten de ta-
kelwagen werd te hulp geroepen
om de motor te vervoeren. Toen
deze ter plaatse verscheen, had
een werknemer van de Limousi-
ne- verhuurinrichting de hok-
ken dicht gegooid,zodat depoli-
tie nietbij de motorkon komen.

De politie keerde terug met
een hulpofficier van Justitie, die
order gaf de hekken te openen.
Dat duurde nog ruim een uur
voordat iemandkwam opdagen,
die de sleutel van het hangslot
had, waarmede dehekkenwaren
gesloten.

Toeristenprotest
tegen bedelaars

ORANJESTAD — De Fred
Noble Ski and Travel Ltd. pro-
testeert in een briefaan de Aru-
baanse toeristen-vertegenwoor-
diger inNew York, Walter Chai,
tegen het feit, dat toeristen in
Oranjestad en SanNicolas lastig
worden gevallendoorbedelaars.

Ter hoogte van Charlies Bar
kwam een persoon aan toerist
vijf dollar vragen omdat hij zijn
auto — zonder opdracht — had
gewassen. Het reisagentschap
wijst erop, datook in Oranjestad
zich dergelijke bedelpraktijken
voordoen, waardoor zekerniet in
de avonduren uitstapjes naar
San Nicolas of Oranjestad aan
cliënten van ditreisagentschap
zalworden aanbevolen, totdat de
zekerheid bestaat dat dit veilig
is.

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebiedCURACAO, ingaande: 20 november 1987;
KOFFIE verpakking kleinhandel consument
Sto. Domingo

12/340gr.(120z.)/. 52.43 ’. 4.85-1.09
Maccona Instant
Rood 6/200 gr. ’. 50.53 ’. 9.14 +0.22
Decafe 12/50gr. ’. 33.77 ’. 3.04 +0.07
Douwe Egberts Roasted
Aroma rood 24/250 gr. ’. 82.43 ’. 3.73 + 0.08
Select zilver 24/250 gr. ’. 83.98 ’. 3.80 +0.09
Rosta 24/250 gr. ’. 74.80 ’. 3.51 +0.09
Excellent goud 12/250gr. ’. 46.58 ’. 4.19 +0.09
PiazzaExpresso 12/250gr. ’. 46.63 ’. 4.20 +0.10
MoccaRoyal 12/250gr. ’. 44.41 ’. 4.02 +0.12
Decafe 12/250gr. ’. 44.10 ’. 4.00 +0.09
Perla Rood

32/250 gr. ’.100.90 ’. 3.50 N
THEE
Pickwick
Ceylon 24/20x4gr. ’. 40.05 ’. 1.81 +0.06
Ceylon 40/100x2 gr. ’.248.28 ’. 6.84 +0.20
China 12/20x4 gr. ’. 20.37 ’. 1.83 +0.10
Theeforone 24/20x1,5gr. ’. 25.95 ’. 1.18 +0.10
Ceylon 24/20x2gr. ’. 29.94 ’. 1.35 +0.05
MARGARINE
Albert Hein
Albert Hein 40/250 gr. ’. 15.92 ’. 0.44 +0.02
dieet margarine 24/250gr. ’. 31.58 ’. 1.44 +0.06

40/250 gr. ’. 63.03 ’. 1.71 N
MARGARINE
Blue Band
wikkel papier 40/250 gr. ’. 34.75 ’. 0.96 +0.04
MELKPOEDER
Friesche Vlag

24/454 ’. 70.57 ’. 3.12 +0.20
12/1134gr. ’. 80.23 ’. 7.10 +0.47
6/2268 gr. ’. 75.83 ’.13.41 +0.96

Instant 24/400gr. ’. 69.90 ’. 3.09 +0.20
Instant 12/900 gr. ’. 80.42 ’. 7.10 +0.46
Instant 6/1800gr. ’. 76.01 ’.13.43 +0.88
MELK IN BLIK
Friesche Vlag
gecondenseerd
ongesuikerde 48/170 gr. ’. 25.71 ’. 0.60 +0.03

24/410gr. ’. 24.75 ’. 1.11 +0.05
gecondenseerde
met suiker 120/78gr. ’. 39.88 ’. 0.36 +0.02
gest. geëvap.
halvamel 12/170 gr. ’. 8.84 ’. 0.82 +0.06
gest. geëvap.
halvamel 12/410 ’. 12.64 ’. 1.16 +0.07
gecondenseerde
ongesuikerde 96/170 gr. ’. 53.30 ’. 0.64 +0.04
gecondenseerde
ongesuikerde 48/410gr. ’. 52.16 ’. 1.17 +0.08
Coast
Ongesuikerde
geëvaporeerde 48/410 gr. ’. 43.57 ’. 0.09 +0.02
MELKPOEDER
Morny
Instant 24/400 gr. ’. 59.02 ’. 2.61 +0.05
Instant 6/2500gr. ’. 81.10 ’.14.60 +0.33
SLA-OLIE
M-17aIa
Corn oil 24/1 pt. ’. 46.11 ’. 2.07+0.08

12/1 qt. ’. 42.55 ’. 2.83 +0.15
8/1 1/2 qt.(480z.)^ 38.80 ’. 5.24 +0.66
6/3qt. ’. 52.74 ’. 9.43 +0.80

Dioro
soyabean oil 24/1 %h lts. ’. 31.78 ’. 1.47

24/1 lts. ’. 61.41 ’. 2.84
12/2 lts. ’. 56.76 ’. 5.25
6/4 lts. ’. 49.19 ’. 9.10

sgal.(18.925 lts.)’. 38.50 ’.42.75
corn oil 12/2Its. ’. 69.20 ’. 6.40

6/4 Its. ’. 61.60 ’.11.40
Olisano
corn oil 12/2 Its. ’. 70.61 ’. 6.53

6/4 Its. ’. 62.09 ’.11.49
De eerstvolgende publikatie geschiedtop: 3 december 1987
Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december 1987voor 12.00uur 's middags
aangevraagd te worden.
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelieve telefoonnummer
613158 op te bellen.

De Ministervan Handel, Industrie en
Werkgelegenheid.

p^ Onze ffeestkollektie
is compleet.

Boutique (O. MT
Caracasbaaiweg f *£r^ /m ■m Te,-:613496 <r* ifSPm—*&> &BK*

PETROLEUM MARKETING MANAGER
N.C. WATHEYAGENCIES 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 least 5 years
experience with a proven track record in marketing
supported byrelevant tertiary qualifications andbe ab-
leto assume moreresponsibilities in time. A command
of the Dutch and French languages will be a decided
advantage.
Applications inwriting to Mr. C.Wathey incorporating a
full curriculumvitae should be addressed to:

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

Philips w
Kerstloterij
reßijS: 300 ltr. } 2 deurs - ijskast -
jLé ItIJS: compact disc player.

3dTHjS: 20M kleuren TV
met remote control.

Bij aankoop van ieder fl. 25.- krijgt U een lot.Trekking: 4 januari, 1988.
r nn 1Zie onze |
aantrekkelijke prijzen!
kleuren TV's reeds vanaf ' fi. 474.-
-stereo dual cassette recorders reeds vanaf. "■■' f!. 222.--radio wereld ontvangerreeds vanaf i s fl. 134,-
-microwave ovens reeds vanaf li v fl. 795.--gasfomuizen reeds vanaf | f fl. 325.-

Zie voorts de |||
uitgebreide keuze van: IJ||

showroombl



MARTINAIR LOERT OP VLIEG-KANSEN
Groeiende belangstelling Europa

KLM vier maal per week
rechtstreeks naar Aruba

door Victor Hafkamp-, AMSTERDAM — Met in-I "n| van april volgend jaar
,}■ «e KLM het aantal recht-

j o ,e.ekse vluchten tussen
l Uilk^0! en Aruba tot vierj ft

, geiden.De Arubaanse mi-Vol Van verkeer en ver-
I da?""' nSel Bermudez, heeft
ji l van de week te horen ge-

k egen tijdens zijn gesprek-
stiet deluchtvaart-autori-

in Nederland.
* W et aan Aruba "8* zu'"

bihjr noS meer directe ver-
j It^genvanaf Schiphol bij
Hj/!en» maar voorlopig is de

' det Ster "i*6l"B* content over
1 tfZeS&ingvan dekantvan
i lve " belangstelling in

BtjjSt"^uroPa voor Aruba is
vaigln^e»mede dankzijdeval

,de .s*e dollarkoers.Vooral in
1 blipt s^u'*se bondsrepu-
rjjP'. Zwitserlanden Oosten-
tj* 2yn veel potentiële klan-yoor Aruba.

i ?a| ? 'Sens minister Bermudezitep UDadoorgaan methetkwe-
'icKt 3n interesse bij andere
voor , art" maatschappijenI xrV jUcfttennaar ziJn eiland.I scha .?riandse charter- maat-
isze bijvoorbeeld
Sch 6r ?eïnteresseerd. De maat-
v0o?ppy heeft er de capaciteit
va- n zoekt naar uitbreiding
"air h

ar activiteiten: "Marti-■ Boe- escbikt over gloednieuwe
ije ITIS 747- toestellen die voor

' %en°Ute uitstekend geschikt
Die ï Za^en moeten alleenfor-
Prok geregeld worden en dat"beren we dan ook", aldus de"bister

CAPACITEIT
fns z^n besprekingen in

a^if. anamet zijn Nederlandse
noot Smit-Kroes en de

de» P heeft minister Bermu-n°£ eens gewezen op de dvi-

delijke tegenstelling tussen de
pogingenvan deKLM hettoeris-
me naar o.a. Aruba te bevorde-
ren en de te geringestoelcapaci-
teit om de gegroeide vraag op te
vangen.

"Vooral omdat we bezig zijn
met de uitvoering van het re-
geerprogrammadato.a. voorziet
in deverdubbeling van de hotel-
accomodatie rond 1990 is een
drastische uitbreiding van het
toeristenaanbod van groot be-
langvoor Aruba. "Als jehet toe-
risme naar Aruba wilt bevorde-
ren en destoelcapaciteit niet ver-
hoogt, kun je niet waarmaken
watjeaanbiedt", zo liet de minis-
ter deKLM weten.

Voor wat betreft de aanvoer
van toeristen vanuit Latijns-
Amerika gaat het naar wens.
Eind ditjaargaat de Braziliaan-
se maatschappij VARIG
waarschijnlijk de vluchten tus-
sen de Braziliaanse steden Sao
Paulo enRio de JaneiroenCara-
cas naar Aruba uitbreiden. Dan
komen er dus geregelde verbin-
dingentussenArubaen Brazilië.

Daarvoor werd debasisgelegd
tijdens het bezoek datBermudez
en een Arubaanse delegatie en-
kele maanden geleden aan Bra-
zilië brachten. Met Ecuador en
Peru hoort Brazilië tot een van
de interessante toeristen-
markten in Latijns Amerika.

AMSTERDAM
Minister Bermudez heeft de

KLM latenweten datAruba van
de Nederlandse luchtvaart-
maatschappij een wat betere af-
stemmingopzijn toeristischebe-
langen verwacht."De KLM
vliegtop deroute Lima-Curacao-
Amsterdam. Op zichzelf
prachtig, maargebleken isdat in
de afgelopen vier maanden van
de passagiers die op de vlucht

van Lima naar Curagao meek-
wamen—een paar duizend—9s
procent als bestemming Aruba
had. Normaal gesproken laat je
die mensen in Curagao op een
andere kist overstappen. Maar
de zaak ligt anders, als diemen-
sen vier tot vijf uur moeten
wachten op aansluiting en ver-
volgens weinigcomfortabel naar
Aruba worden overgevlogen en
daar dan nog eens een tot twee
dagen op hun bagage moeten
wachten. Daar wordt dan op dat
moment ons product verpest en
datwillen we tegengaan", aldus
de minister.

De plannen om AirAruba ope-
rationeel te maken zijn volgens
Bermudez nog steeds levend.
Maar het starten van een
luchtvaart- maatschappij is
geen sinecure. De winstmarges
zijnklein, de investeringengroot
en dus is er veel risico. "Er moet
deelname zijn vanuit het be-
drijfslevenvoor hetoperationeel
maken van Air Aruba" vindt
Bermudez. "We zijn bezig met
het polsen van een aantal
geïnteresseerde ondernemin-
gen, ook uit de vliegwereld. De
kunst is die mensen bijeen te
brengen, ze te laten samenwer-
ken en de investeringen te rea-
liseren. Dat proces kan maan-
den, jajareninbeslag nemen".

De besprekingen van de mi-
nisterhebbenzich niet tot alleen
luchtvaart- problemen beperkt.
Hij voerde o.a. ook gesprekken
met de directeur- generaal van
dePTTirC.Witenmetdeleiding
van de PTT-diensten Nepostel
over samenwerking".

"We zijn bezig met een totaal
nieuwe structuur van de tele-
communicatie op Aruba. Mo-
menteelbouwen we een interna-
tionale telefooncentrale. Vol-
gend jaarkomt er een grond- sa-

telhetstation. Via Intelsat zijn
we dan verbonden met het bui-
tenland.Erkomt ook een nieuwe
internationale telexcentrale,
kortom een totaal vernieuwde
gemoderniseerde infrastruc-
tuur. In samenwerking met de
PTT hopen we de snelle ontwik-
kelingen op hetgebiedvan de te-
Ie-communicatie te kunnen vol-
gen, toegang te krijgen tot de
"know how" van de PTT en bij-
stand te krijgen bij het manage-
ment".

Van de andere kant kunnen
we de geprivatiseerde PTT ook
iets bieden. Via ons kan zij zichrichten op de Zuidamerikaanse
markt en op de Cariben. Aldushebben ze een etalage op Aruba.

We hopen alles de komendemaand rond te krijgen en begin
volgend jaardesamenwerkings-
contracten te kunnen tekenen"aldusminister Bermudez.

Valse cheques
WILLEMSTAD-In eenbank

indeBreedestraatprobeerde een41-jange man een valse cheque
te verzilveren. De cheque stond
op naam van een zekere F.H Z
werkzaam in het bankwezen.Toen de politic ter plaatse arri-veerde was F.H.Z. reeds aanwe-
zig. Hij verklaarde dat onbeken-
den inzijn auto hadden ingebro-kenen driecheques, een calcula-
tor en een panhadden weggeno-
men. De man die de cheque hadgeprobeerd te verzilveren, ver-klaarde dat een zekere I. hemhad verzocht het geld op te ne-
men. De man werd aangehouden
en overgedragen aan de re-cherche.

Weersverwachting
blijft onduidelijk

WILLEMSTAD — Het
slechte weer zal verlopignog
aanhouden. Dat maakte de
Meteorologische Dienst van-
daag bekend. De dagelijkse
regenval is hetgevolg van een
storing in de hogere luchtla-
gen. De storing is inmiddels
afgezwakt, maar kan elk mo-
ment weer aansterken.

Volgens de metingen van de
Meteorologische Dienst op Ma-
huma, is er maandag2.3 mm re-
gengemeten. Afgelopendinsdag
is er geen regenval gemeten.
Woensdag is er op Mahuma 0.1
mm regen gemeten en gisteren
11.7 mm. Volgens deMeteorolo-
gischeDienst is deregenval niet
overal gelijk, zo is er in de buurt
van de Van Engelenweg
woensdag 6.3 mm regen geme-
ten en donderdag5.6 mm.

De heerCapello van de Meteo-
rologische Dienst melddedathet
moeilijk is enige weers- ver-
wachting te geven. Aangezien
het hierom een storing gaat, die
elk moment kan verzwakken en
aansterken, is het niet mogelijk
hetweer voor dekomende dagen
te voorspellen. Wel is er in het
komende weekeinde vijftig pro-
centkans opregen.

Mishandeling
en diefstal

WILLEMSTAD — Nabij de
Vrijgezellen- baai is een 26-
-jarige vrouw mishandeld en be-
roofd van 25 gulden. Zij ver-
klaarde tegenover de politie dat
zij eerder op de avond ter hoogte
van de Puerto Ricoweg een lift
had gekregen van een onbeken-
de man in een blauwe wagen,
waarvan zij hetkenteken niet
wist. De vrouw had de man ge-
vraagd haar naar de bewa-
kingspost opBullenbaaite bren-
gen. Ter hoogte van de splitsing
nabij de Vrijgezellen- baai,
bracht debestuurder deauto tot
stilstand.Hij gebod delifster uit
te stappen en stapte zelfook uit.
De man rukte de tas van de
vrouw uit haar handen, haalde
25 gulden uithaar portemonnee
en gafhaareen schop onderhaar
zitvlak. De vrouw werd door de
politie naar derecherche ge-
bracht voor het doenvan aangif-
te, maarhalverwegederit gafzij
te kennen geen aangifte te wil-
len doenmaar liever thuis afge-
zet te worden.

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Cura-
cao maakt bekend dat

IRNA JOHANITA JANSEN
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft
ingediend ter verkrijging ingevolge de
Vergunningslandsverordening 1963 (P.B. 1963
no. 28) van een SLIJTVERGUNNING voor het
perceel gelegen te

WETO no. 95, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen tervisie bij de afdeling Algemene en Juri-
dische Zaken van het Centraal Bestuurskantoor
aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende
welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk
zijn bezwaren tegen het verlenen van boven-
genoemdevergunning kenbaar te maken.
HetBestuurscollege van hetEilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.
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Venezuela en

Guyana gaan
banden verstevigen

GEORGETOWN — De presi-
denten van Venezuela en Guya-
na hebben in een gezamenlijke
verklaring opgeroepen de ban-
den tussen beide landen te ver-
sterken.Debetrekkingentussen
de landen worden al jarenlang
verstoord door territoriale ver-
schillen.

De Venezolaanse president
JaimeLusinchi kwam begin de-
ze week in Guyana aan voor be-
sprekingen over deolie dieVene-
zuelaaanGuyanaverkoopten de
bauxiet die Caracas importeert
uit datland.Verder zullendere-
laties tussenbeide landen dieel-
kaars buren zijnaan de orde ko-
men en de wens deze te verster-
ken. Op diverse fronten wordt
overigens al samengewerkt, zo-
alsop hetterreinvan demalaria-
bestrijding en andere ziekten.
Naar verwachting zal tijdens de
besprekingen ook nauwere sa-
menwerking op het terrein van
de economieter sprakekomen.

Zowel Guyanese als Venezo-
laansefunctionarissen weigeren
te vertellen of de situatiein het
gebiedvan Esequibo besproken
zal worden. Esequibo is Guya-
nees grondgebied,maarVenezu-
ela claimt het gebied al sinds
eind vorige eeuw. Tot op heden
wilden beide landen niet.dat.de
Verenigde Naties zich over het
grond-geschil zoudenbuigen.

De relaties tussen Venezuela
en Guyana zijnvele jarenmini-
maal geweest, maar daarkwam
verandering in toen president
Desmond Hoyte in 1985 aan de
macht kwam, na het overlijden
van presidentForbes Burham.

OSHIMA — Japanse school-
kinderen spoedden zich naar
huisnadatonlangsvoor de twee-

de keer een uitbarsting was van
devulkaan Miharaophet Japan-
se eiland Oshima. De kinderen

dragen mutsen, die hen tegen de
gloeiende lava moeten bescher-
men. Er warengeen slachtoffers.

Nigeriaanse VN- afgevaardigde
Enkele persbureaus bepalen
wat wereld moet lezen

NEW YORK — In de Vere-
nigdeNaties is woensdag hef-
tig gediscussieerdover invoe-
ring van de omstreden "nieu-
we wereld informatieen com-
municatie orde". In principe
gaat de discussie over een
keuze tussen de pers en com-
municatiemiddelen zoals die
nu bestaan en een nieuw sys-
teemdatdeoverheersendein-
vloed van de
geïndustrialiseerde wereld
moet terugdringen.

De afgevaardigde van Nige-
ria, Ononaiye,verklaarde dat de
huidigesituatiebetekent daten-
kele persbureaus en communi-
catie- giganten bepalen wat de
hele wereld te lezen en te horen
krijgt. Een duidelijkondemocra-
tische samenbundeling van
macht over de media, aldus On-
onaiye. Hij was een van de afge-
vaardigden in een speciale VN-
commissie die woensdag op-
nieuw de eis op tafel legde om te
komen tot een "nieuwe informa-
tie orde" zodat de overheersing
van de geïndustrialiseerdewe-
reld kan worden doorbroken. Dit
plan is al langere tijd uitermate
omstreden. Bijna alle westerse
landen zijn vierkant tegen een
dergelijk ideeomdathet kan lei-
den tot beperking van de
persvrijheid.

De Kenyaanse afgevaardigde
Bernard Mudho zei datde instel-
ling van zon nieuwe informatie-
orde niet gezienmoet worden als
een poging een uniform commu-
nicatiebeleid op te leggen en dat
iedereen hecht aan een vrije
pers.

De Amerikaanse woordvoer-
der, Hugh Montgomery, zei
echter: "Wij horen steedshet ri-
tueleopdreunen van woordenzo-
als vrede, veiligheid en weder-
zijds begrip... maar het is duide-
lijk voor iedereen die de moeite
neemt tekijken, datzij diehetfa-
natiekst dergelijke woorden in
de mond nemen de mensen zijn
dieop de meest cynische wijze de
echtebetekenisvan diewoorden
in hun eigen landen en daarbui-
ten naast zich neer leggen". De

VS zijn dus tegen de instelling
van normen en verboden voor de
media, aldus Montgomery.

Een resolutie over deze kwes-
tiezal waarschijnlijkvrijdagaan
een speciale politieke commissie
van de VN worden voorgelegd.
Het is zo goed als zeker datbijna
alle westerse landen zich van
stemming zullen onthouden.

Militairen zoeken
naar oplossingen
voor terrorisme

MAR DEL PLATA — In Ar-
gentiniëzijn hoge militairen uit
de Verenigde Staten en uit 15
landen inLatijns- Amerikaanse
landen en het Caribisch gebied
bijeen om te zoeken naar oplos-
singenvoor het terrorisme en de
drugshandel. De conferentie
wordt gehouden in Mar del
Plata.

Tegelijkertijd protesteerden
duizenden mensen in de
badplaats, die op 400 km ten
zuidenvan BuenosAires ligt, te-
gen demilitaire conferentie. De
betogingwasgeorganiseerd door
organisaties die zich inzetten
voor derechten van demens. De
betogers vrezen dat onder het
momvan 'Nationale Veiligheid
demilitairen teveel bevoegdhe-
denzullenkrijgen op alle terrei-
nenvandesamenleving.Een Ar-
gentijnse generaalreageerde op
dezekritiek met de woorden "pc
ideologie van nationaleveilif?'
heid is zondermeer superieur)
daar is geen twijfel over
mogelijk".

Onderwerpenwaarover denil"
litairen zich buigen zijn 'de vei-
ligheid van hetcontinent' en 'm*
terne en externe agressie'.

LONDEN—ZAisvan planzeifon-
derzeeërstebouwen.Dit heefthetge-
renomeerde Britse blad Jane'sDe-
fence Weekly gemeld onder aanha-
lingvan presidentBotha. Botha ver-
klaart dat de eerste onderzeeërs
mogelijkal in dejarennegentig inge'
bruik zullen worden genomen._ _.

I LANDSLOTERIJ
I I I I I I I I

!*illi JÊÊÊ MmMÊ^A MtwÊZm ,#;:x;p:*;%; <®$WB®s& *§I§Plp& <MBm®^
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Een spiksplinter nieuwe
miljonair op Nieuwjaarsdag. i,p^^^^
Dat zou U wel eens kunnen zijn, tenminste. . .als
U Uw geluk beproeft in de LANDSLOTERIJ en
tijdig Uw lot koopt.

De Landsloterij is de enige loterij ter wereld, die
op Nieuwjaarsdag een trekking heeft, met een
hoofdprijs van %^j.Wft%^l

EEN MILJOEN GULDEN.

JÊtfl D© loten zijn
bi* L binnenkort verkrijgbaar... "%.

DE LANDSLOTERIJ... waar U ook INT als U WINT.

DEPARTEMENT VAN ONDERWIJS
HeiDepartement van Onderwijs maakt hierbij bekend dat degenen die in
april 1988aan de examens:

STAATSPRAKTIJKDIPLOMAVOOR
BEDRIJFSADMINISTRATIE

en
ACCOUNTANTS-

ADMINISTRATIECONSULENTEN
wensen deeltenemen,zichuiterlijk4decembera.s. dienenaan te melden.
De aanmelding terichten aan: i
Curacao: Departement van Onderwijs, Sta.Rosa 48
Bonaire: Departement van Onderwijs, Kaya Gen. C.M. Piar
Bovenwinden: Departement van Onderwijs, Backstreet, St.Maarten.
De belanghebbenden ontvangent.z.t. een inschrijfformulier.

De Onderwijsdirecteur Curacao.

SONY: I L
SUPER QUALITY ! I
VYHAPOf^R : XQ - D 5 I
"de dynamische,komplete hifi met kamervullend geluid. £M
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Meer aandacht voor samenwerking
Workshop National Marine Program
brengt wetenschappers bij elkaar
WILLEMSTAD — De

porkshop "National Marine
.^gram" die de afgelopen"aBen inhetPlaza Hotelwerd

is zeer zeker ge-
ragd in zijn opzet.
- Voor het
a|.rstzijn afgevaardigdenvane Antilliaanse eilanden me-
n . over ac onderzoeken
s Activiteiten die op de ver-

diende eilanden

plaatsvinden. Besloten is dan
ookom eennationaal lichaam
in het leven te roepen die een
coördinerende taak krijgt,
bijvoorbeeld bij het aanvra-
gen en doorsluisenvan subsi-
dies. Het nationale lichaam
moet het tevens mogelijk ma-
ken dat onderling tussen de
eilanden kennis kan worden
uitgewisseld zodat men el-
kaar op nationaal niveaukan

bijstaanen van hulpkan zijn.
Dat bracht Quirino Ri-

chardson, hoofd van de dienst
Milieu die een belangrijke rol
speelde in deorganisatievan het
seminar, gistermiddag naar vo-
ren tijdens een persconferentie
na afloop van het seminar. De
eerste twee dagen zijn gebruikt
voor voordrachten van de diver-
seprojecten die opelkvan deAn-
tilliaanse eilanden plaatsvin-

den.De derde dagzijn de deelne-
mers in werkgroepen bij elkaar
gaan zitten om van gedachten te
wisselen en een aantal conclu-
sies op papier te zetten.

Het is volgens Richardson de
eerste keer geweest dat we-
tenschappers van alle eilanden
bij elkaar waren om van ge-
dachtentewisselen. "Als menal-
leen al dat aspect bekijkt, kan
het seminargeslaagdworden ge-
noemd", zo brachthijnaarvoren.
Het zal in detoekomst eenvoudi-
ger worden om elkander bij te
staan met deproblemen diezich
in onderzoeken of bij projecten
voordoen.

Het seminar heeft een vijftal
punten besproken: visserij; zee-
vervuiling, onderwater parken,
kustbeheer enhydrografisch on-
derzoek. Juridische aspecten zo-
alswetgeving, zijnnietaan deor-
de gekomen. Richardson legde
uit dater vantevoren een keuze
gemaaktmoestwordenomdater
rekening gehouden moest wor-
denmet debeperkte tijd. Dat be-
tekent niet dat we wetgeving
niet belangrijk vinden, zo ver-
klaarde hij metklem. Het is een
toevalligheid datdit aspect niet
ter sprake is gekomen.

Het nationale orgaan datbin-
nen een halfjaar opgericht moet
zijn, zal niet alleen de nationale
projecten coördineren en zorgen
voor samenwerkingtussen deei-
landen,maar ooknaarbuitentoe
zal ditorgaan dewetenschappe-
lijke onderzoeken van de Antil-
len vertegenwoordigen. Dat is
bijvoorbeeld belangrijk bij het
aanvragen van subsidies.Er zijn
momenteel zoveel organisaties
op de Antillen werkzaam, datsubsidie- aanvragen langs el-kaar heen lopen en men in het
buitenland soms door de bomen
hetbosniet meerziet.Dat zaleen
belangrijke taak van het natio-
naleorgaan worden.

In hetorgaan zullen afgevaar-
digden van verschillende over-
heids- en niet- overheidsorgani-
saties zitting nemen zoals het
Carmabi, Stinapa, LW, UNA,
DOW, Milieudienst, Meteorolo-
gische Dienst, FAPE, Marcultu-
ra, Seaquarium, Saba Marine
Park, SEO, Seposen hetdeparte-
ment van Onderwijs. Die zullen
gezamenlijk gaan werken aan
een nationaal beleid. Dat moet
het mogelijkmaken datde eilan-
den elkaar onderling meer ten
dienste worden bij eventueel ge-
brek aan expertise. Zo werd van
zijde van de Boyenwinden naar
voren gebracht dat op terrein
van visserij enkustbeheer op die
eilanden veel gebeurd. De Saba-
bank bij Saba wordt momenteel
in feite overbevist en door de
enorme ontwikkeling in de toe-
risme- sector op Sint Maarten
ondergaat de kustontwikkeling
daar een snelle groei. Dat zijn
echter zaken waarvoor de eilan-
denzelfnietvoldoende expertise
in huis hebben enwaar een nati-
onaal beleid veranderingin zou
kunnen brengen.

- In Den
vondonlangs deonderteke-

e jptaafcvan decultureleover-
A n ,(!mst tussen de Nederlandse*nWen, Aruba en Nederland,
kk e OVereenkomst werd onder-
hi f

n^ 00r Antilliaanse mi-Jtervan Onderwijs enCultuur,

Ellis Woodley, mrMito Croes, de
Arubaanse minister van Wel-
zijnszaken en drsJandeKoning,
de Nederlandse minister voor
Nederlands- Antilliaanse en
Arubaanse zaken(ziefoto).

De ondertekening vond plaats
in hetbijzijn van de heren drsß.

Naaldijk, directeur van het de-
partement van Onderwijs van de
Nederlandse Antillen, drs F.
Palm, directeur van het kabinet
voor Nederlands- Antilliaanse
en Arubaanse zaken en de heer
R.R. Croes van hetBureau Bui-
tenlandse Zakenvan Aruba.

DP wil actie:
Gemeenschap deels schuldigaan toenemende criminaliteit

WILLEMSTAD — De De-
'°cratische Partij wil eenicht nebben van de ont-

de I 'ng van de dtefstal m
d ,atste tien jaar op de Ne-

Antillen. Daar-aast wil de DP eenzelfde
het uht van de handel en
mi gebruik van verdovende"adelen. Dit omdat deze
om delicten de laatste jaren
a'"Nangrijke vormen hebben

De DP wil we-
zij Wa* deoorzaken daarvan
tuis k financieel econo-
H0T .e teruggangvan deeco-
ï_nk.e' °* een ongezondeThJ «aarrijkdom.
vojj" °racht deDP- fractie naar
Ben IJ"ens de voorbesprekin-
tjn Van de Antilliaanse begro-
Vaif jln^e centrale commissie

n nStaten-
Wk- zei het te betreuren dat
hetv orps Politie de laatstejaren
liet ertrouwen van debevolking
Dp o zeer geniet. Daar ziet de
&ïidpVer^ens een Pos'tieve ver-
°>n dnnr'" komen: zelfs devrees
scv,„ip°lJtieinlichtingen te ver-
ïich n'zou afnemen. De DP is
ren han bewust dat het al ja-
p neersend tekort aan politie-
Perso Reel en voornamelijk het
tie n^el met zekere specialisa-
strüH- S Voor de narcotica- be-
liefs?lfg en het onderzoek in
is dat& f' 1611'er de °°rzaak van
k e a„ v?'e zaken geenbehoorlij-
lost L,n. acnt krijgen en onopge-
KorJ ■pen' "Hierdoor staat het
krjtj s, "oütie voortdurend aan
kani -H

100t' wat °P zijn beurt
hii a*} entoteenzekere apathie

UK ac sensatiepersheeft hier

volgens de DP schuld aan. "Het
bekritiseren van het optreden
vanpolitie en hetpubliceren van
foto'svanpersonen diezich inhet
openbaar hebben misdragen en
waartegen de politie heeft moe-
ten optreden en deze als 'on-
schuldige slachtoffers' van het
'bruut geweld'van depolitie pre-
senteren,kan nooit de goedkeu-
ring van een rechtschapen bur-
ger wegdragen. Soortgelijke pu-
blicaties doen het publiek eer-
bied voor de politie verliezen
doordateen vertekend beeldvan
hetgebeurde wordtgegeven", al-
dus de DP die zich afvraagt of
hieronwetendheidofopzet inhet
spel is.

De DP wil naast de gevraagde
overzichten, weten wat derege-
ring doet tegen de handel en het
gebruik van verdovende midde-
len. Het is immers bekend dat
veel diefstallenworden gepleegd
om met de opbrengsten van de
gestolen goederen, verdovende
middelen tekopen.

De toenemende criminaliteit
baart deDP ook grote zorgen. Er
wordt danook gevraagdnaar de
resultaten van dewerkgroep die
geruimetijd geledenondervoor-
zitterschap van de heer Lopez-
Henriquez werd ingesteld. In-
dien er een rapport is gemaakt
van de bevindingen van deze
werkgroep, die zich inzette voor
de bestrijding van de criminali-
teit, wil de DP daar inzage in
hebben. Overigens doet de DP
een serie van aanbevelingen om
de criminaliteit te bestrijden.
Deze variëren van betere bewa-
king, bijvoorbeeld op de luchtha-
ven en aan de kust, een verho-

ging van de straffen, strengere
controle van de politie en het fi-
nancieel steunen van organisa-
ties voor de jeugdzodat de jonge-
ren van straat gehoudenkunnen
worden.

"De DP is er zichvan be-
wust dat dit slechts een kleine
greep is uit devele maatregelen
die genomenkunnen wordenom
de jeugd te beschermen, de ver-
ruwing van de zeden tegen te
gaanen de handel in verdovende
middelen krachtig te bestrijden.

De gemeenschap heeft er zelf
schuld aan dat detoestandthans
zo is geworden. Teveel tolerantieheeft hiertoe geleid. Thansdient
opgetreden te worden.

Verkeerscontrole
op snelheid

WILLEMSTAD —Door de po-
litie is gistermiddag controle ge-
houden opdebestuurders diehet
roodlichtsignaal negeerden.
Hierbij werden in totaal 15 be-
stuurders bekeurd. In verband
met de overschrijding vanTle
maximum snelheid op de Rijk-
seenheid boulevard, zijn 23 be-
stuurders op debon gegaan.

Op de Weg naar Welgelegen
zijn 45 bestuurders bekeurd om-
dat zij de maximum snelheid
hadden overschreden. Verder
werden 14 bestuurders bekeurd
diehetroodlicht negeerden.

WILLEMSTAD — Dinsdag
24 november organiseert
Club Union Boneriano een
eerbetoon aan de oprichter
van "grupo Arteproba" de
heerAnthonyRaymond Juan
Isenia- Jamanika. Isenia- Ja-
manika staat bekend om suc-
ces op het cultureel- gebied.
Het eerbetoonvindtplaats op
depatio van deCIJB enbegint
om zeven uur 's- avonds.

Tot twaalf uur 's- avonds tre-
den de artiesten Trio Los Vigi-
lantes, Ketchap & Chiwawa,
Christina Toppenberg op. Daar-
naast is er een optreden van de
comedie-groep van deCUB, ma-
riachi Solis en de comedie-groep
Arteproba dieeen sketchbrengt
van Birinia denCome-back, het
toneelstuk van Isenia- Jama-
nika.

Clarck de Windt treedt die
avond op alsceremonie-meester.
Na hetofficiële gedeelte kunnen
degenodigdendansenopmuziek
van Kombo Los Romanticos.

FEFEIk
1 e Projectmanager di Plan Maestro

Sektor Turistiko Sr. Drs. H. Arends
taPartisipakue

Dl SERTIFIKADO
Jj Personalnan di Pakus no ta tuma luga mas dia

* ■ di november pero

fc DJAWEPS DIA 26 Dl NOVEMBER,
PA B'OR Dl ANOCHI DEN BALLROOM
Dl HOTEL CURACAO CARIBBEAN.

Colin Valerian
l Direktor FEFEIk

DE REGERING VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN
STUDIEFINANCIERING

De Minister van Onderwijs en Cultuur deelt mede, dat voor het studiejaar9°8"1989studiefinancieringzalwordenverleendvoor hetvolgenvan eenstudie ofopleiding in de Nederlandse Antillen, in Nederland, in de Verenig-de Staten van Noord Amerika en in de Regio.
1. Studiefinanciering wordt verleend indien:a. hetvolgenvan de studieofopleiding in hetbelangvan deAntilliaan-se gemeenschap is;

b. de capaciteiten van de gegadigden de toekenning billijken;c. gegadigden op het momentwaarop het genot van de studiefinan-
ciering aanvangt de leeftijd van 18 jarenhebben bereikt en nietou-der zijn dan30 jaar;*

d. gegadigden de Nederlandse nationaliteitbezitten danwel een na-turalisatie-verzoek hebben ingediend;e. de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de gegadigden alswoonplaats heeft (hebben) de NederlandseAntillen;t. gegadigden medisch geschikt zijn bevonden en tevens voldoenaan andere te bepalen selektie-kriteria-g. de gegadigdenvoldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de op-leidingsinstituten;
h. de opleidingsinstitutenerkend zijn-
i. gegadigden geen deficiënt examenpakket hebben.
'Gegadigden jongerdan 18of ouderdan30jaardienenaan deMinister
van Onderwijs enCultuurdispensatie tevragen viaeen verzoekschrift.

2 kan studie,inancierin9voor een p^-

het aanvragen van studiefinanciering en informatiehierover zijn vanaf 9 november 1987 te verkrijgen op:
Aruba ; Stichting Begeleiding Bonairiaanse en Boven-windseBursalen;
rw" ! °epa!lementva" Onderwijs, Kaya Manuel Piar9;SS, : °eP^emrtvanonderwisStaßosa4B;Nederland : Stichting Studiecommissie Nederlandse Antillen,Nassauplein IA,Den Haag-Saba : kantoor van deGezaghebberSt.Eustatius kantoor van deGezaghebberlSt. Maarten : Departementvan Onderwijs, Backstreet 30.
Aanvragen met bijlagen dienen uiterlijk 1 december 1987Dersoonliikingeleverdte wordenop de bovengenoemde adressen.

persoon'"k
Na 1 december1987 ontvangenaanvragenworden nietin behande-ling genomen.

De Ministervan Onderwijs en Cultuur,
E.A. Woodley, M.A.
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Van Engelen weg 10

Porfin!
Un butik spesialisó óen

PAMA PA NOS DAMAIWi BALENTE
LÜSI BUMTA. ft

Un kolekshon skohékv karirïo, importó for
di Finlandia, Hulanda i Merka.
Disais lóp'oribo.
Orario, entrante djaluna,23 di november:

10 a.m. -lp.m.
3 p.m. -7 p.m.
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Ter ere van het 30-jarigjubileumvan de
Dr. AlbertSchweitzer Basisschool

nodigen wij alle oud-leerlingen uit ter bijwoningvan de
Musical „Vlieg Op"

Datum: 28 en 29 november
Plaats: CentroPro Arte
Tijd: 14.30-17.30
Kaarten zijn op school verkrijgbaarvoor’.5.-. Tel.: 54811.

Ê HT^Biiifj^,~^ Cordless screw-driver x*J cTsv^ m

I iJij |^^^^^?g--s__w^^§-S Bench-grinder «^^ïl^_^_^^ "ÜS Öjcrrül

llfc,-JES-_?"i__Lcloset-^] U KU GARANTIA!*!!
Fill _ MAID Traßsff Snrinklpr nn «.nikp __. kll§ VSYv y\u V\ /—\r_m__ r^-\ =:=^]—n IJ 1 !_? I " himgi Uil opiKC .. .. . ... .
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Oferta pa DÏASABRA Ai/VOR SO Hl
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Melodie ongedeerd
Elitetroepen bevrijden

Spaanse kleuter
ESTEPONA—Elitetroe-

pen van deSpaanse politie
hebbenvanochtend aan de
Costa delSolmeteenknap-
pe operatie de vijfjarige
miljonairs- dochter Melo-
diebevrijd, die twaalf da-
gen geledenwas ontvoerd.

Bij de actie kwam hetrond
04.00 uur volgens de politie
tot een schietpartij, waarbij
een van de vijf ontvoerders
zware verwondingen (cor-
rect) opliep.

Het vijfjarige meisje, dat
werd ontvoerd toen ze op weg
was naar school, was onge-
deerd en is inmiddels met
haar ouders herenigd. Dit
verklaarde Jose Rodriguez
Colorado, de directeur- gene-
raal van de politie tegenover
de Spaanse staatsradio. De
ontvoerders, die hij om-
schreefalskeiharde misdadi-
gers met een strafblad in
Frankrijk en Spanje, hadden
gedreigd het kind uit te
hongeren. Haar vader, de Li-
banese miljonair Raymond
Nakachian, had vrijdaga-
vond voor 07.00 uur een los-
geld van 8 miljoen gulden

moeten betalen. Getuigen za-
gen dat Nakachian, die zijn
dochtervasthield, in een poli-
tie-kolonne naar zijn lux-
ueuze huis inEstepona aan de
Costa del Sol werd gebracht.
Hetkind zag erslaperig maar
goed gezond uit.

De politie besloot tot de be-
vrijdingsactie "operatie ba-
by" nadat de ontvoerders,
kennelijk nerveus geworden,
het losgeld hadden verlaagd
tot 4 miljoen gulden, ver-
klaarde commissaris Colora-
do. Hij zei dat drievan deont-
voerders, Fransen en Span-
jaarden, zijn aangehouden.
De twee andere ontvoerders
wisten te ontsnappen, aldus
Colorado.

De politie vond in de flat
aan deMiddellandse- zeekust
drie geweren en een pistool.
De bende ontvoerders van
Melodie bestond uit zeker ze-
ven mensen. In Malaga wer-
den vrijdagochtend nog twee
medeplichtigen, een man en
een vrouw, aangehouden.
Hun nationaliteit is niet be-
kend.Dit is vernomen van de
prefectuur in Malaga.

Afgeluisterde
Toscanini

beledigde Duce
ROME —De Italiaansediri-

gent Arturo Toscanini wist
dat de Duce Benito Mussolini
zijn telefoon liet afluisteren.
Hij maakte ergebruikvan om
hem te beledigen.

Deze kantvan Toscanini'sper-
soonlijkheidwordtbelicht opeen
in Parma in Noord-Italië — de
geboorteplaats van de maestro— geopende tentoonstelling,
naar aanleiding van de 120ste
verjaardag van de geboorte van
de dirigentdiesamenvaltmet de
30steverjaardagvan zijndood in
New York en de 50stevan de op-
richting van zijn orkest, het
NBC-symfonieorkest.

De onuitgegeven documenten— waaronder rapporten van de
Ovra, Mussolini's geheime poli-
tie, en persoonlijke brieven van
Toscanini — weerspiegelen de
gevoelens die de situatie in het
fascistische Italië in de dirigent
wakker maakten. "Jullie leven
in schaamte en eerloosheid",
schreefhij in 1941aan eenvrien-
din,"zonder enig teken van
opstandigheid". Vervolgens
roept hij dekunstenaars op niet
de Italianen te volgen die in de
modder — "om het niet sterker
uit te drukken" — zijnbeland.

Na Parma gaat de expositie
naar talvan stedeninhetbuiten-
land.

”Gi mi owru su, a dat ne hati mi”
Surinamers willen politiek
bestel van vóór 1980 terug

PARAMARIBO — "Gi mi
owru su,a datne hatimi. Geef
mij mijn oude schoen terug,
hij doet me geen pijn". Dui-
zenden Surinamers zingen
het lied"Miowru su"uitvolle
borst mee op eenverkiezings-
bijeenkomst van de "oude"
politieke partijen in een bui-
tenwijkvan Paramaribo. Mu-
ziek schaltuitdeluidsprekers
en er wordt volop gezwaaid
met partijvlaggen. De menig-
te wachtzingend op dehoofd-
personen van de avond: Jag-
gernath Lachmon, Henk Ar-
ron en Willy Soemita.

Boven hetpubliek bungelt een
afgetrapte sportschoen aan een
stok. Een oude schoen is in Suri-
name hetsymbool gewordenvan
hetpolitiek bestel datzeven jaar
geleden door de militairen aan
de kant werd gezet. De aanhan-
gers van de partijen VHP, NPS
en KTPI, willen hun leider van
voor 1980 terug. De revolutio-
naire"Nyun su"(nieuwe schoen)
van legerleiderBouterse is hen
nietbevallen.

Wanneer Lachmon, Arron en
Soemita het podium opstappen
barst een oorverdovend gejuich
los.De komst van de leiders doet
de feestvreugde tot een hoogte-
punt stijgen. "Dit is geen partij-
bijeenkomst meer, dit is een
volksbeweging", zegt een VHP-
functionaris geëmotioneerd.

In hun toespraak getuigen de
"oude" politieke leiders van
groot zelfvertrouwen. Hun
vraag is niet zozeer of zij de ver-
kiezingen winnen, maar met
welke meerderheid. "Wij weten
dat de strijd gewonnen is, dat is
geen punt meer. Maar laat de
overwinningtotaal zijn", houdt
Lachmon zijnaanhangvoor. Het
front voor democratie en ont-

wikkeling,waarin dedrie"oude"
partijen zijn verenigd, wil zoveel
zetels in de nationaleassemblee
dat het de grondwetkan wijzi-
gen. Voor aanpassing van de
"rammelende" constitutie moet
het front minstens34 van de 51
assemblee- zetelsbehalen. "Met
33 zetelsbeschouwen wij dever-
kiezingen alsverloren", laat een
vooraanstaande partijman
weten.

Omdat hetfront in drie distric-
ten waar de groep-Brunswijk
opereert, geenkandidaten heeft
gesteld, geeft het bij voorbaat
tien zetels in de assemblee uit
handen. Ondanks deze handicap
gaat het front ervan uit, dat de
partij van Bouterse, deNDP, bij
de verkiezingen van 25 novem-
ber geengroot gevaarvormt. "Op
25 novemberwordt detweedere-
publiek van Suriname inge-
luid", roept Lachmon zelfverze-
kerd.

De VHP-leider waarschuwt
zijn kiezers echter niet te ver-
wachten dat een dag na de ver-
kiezingen "de gebradenvogels al
in de mondvliegen". Hijkondigt
aanniet tegaan "bedelen", maar
"als mannen"te gaanpraten met
Nederland over hervatting van
deontwikkelingshulp. "Wij heb-
ben nog 1,8 miljard gulden te-
goed". .

Het publiek beloont
Lachmons woorden met enthou-
siaste jubelkreten. Een houten
olifant, die Jumbo is gedoopt,
gaat van hand tothand in de me-
nigte. Jumbo is de bijnaam van
Lachmon en depoliticus kijkt te-
vreden naar de deinende men-
senmassa voor het podium. Het
propagandalied "stem frontaal,
Surinamers allemaal", wordt
door sommigen veranderd in
"stem frontaal, Bouterse is een
kannibaal".

Als de bijeenkomst is afgelo-
pen en het publiek naar huis
gaat, wijst een front-
functionaris op het lege, modde-
rige veld en zegt cynisch: "Dit
lijkt wel een massabijeenkomst
van de NDP". Met de druk be-
zochte bijeenkomst geeft het
front een antwoord op de NDP-
propaganda diein de Surinaam-
se media en in het straatbeeld
overheerst. Vooral de televisie
lijkt te zijn gemonopoliseerd
door de partij van Bouterse. In
kringen van het front maakt
men zich daarover geenzorgen.
De politici verwachten dat de
overdadige reclame slechts in
het nadeel van de NDP zal uit-
pakken.

Het officiële persbureau SNA
meldt telkens een "zeer grote"
opkomst bij de NDP-
bijeenkomst, maar duidelijk is
dat de front-manifestaties veel
meer belangstelling trekken.
Het is moeilijk vast te stellen
waar en wanneer Bouterse
spreekt. "De legerleider ver-
schijnt bij verrassing", krijgen
journalistenbij het NDP- infor-
matiecentrumte horen.

Terwijl de "oude" politici zich
in het openbaar onthouden van
felle aanvallen op de NDP, ont-
ziet Bouterse zijn politieke te-
genstanders nauwelijks. Hij be-
schuldigtfront- aanhangers van
intimidatieen provocatie.De be-
volking wordt gewaarschuwd
datzij met de "oude" politici cor-
ruptie en vriendjespolitiek weer
in huis halen.

De NDP organiseert naast
groterebijeenkomsten veel wijk-
vergaderingen om de afstand
tussen kiezer en kandidaat zo
klein mogelijk te maken. Een
van diekleine vergaderingen
werd dezeweek gehouden in het
ressort Beekhuizen. Een fel ver-
lichtschoollokaal ineen donkere
buitenwijk van Paramaribo is de
ontmoetingsplaats. Ongeveer
vijftig NDP-aanhangers laten
zich voorlichten over het invul-
len van de stembiljetten en over
de beleidsplannen van deplaat-
selijkekandidaten. Onderde be-
zoekers zijn opvallend veel
jongeren, een deel van hen lijkt
de kiesgerechtigde nog niet te
hebbenbereikt.

Assemblee- kandidaat Pun-
wassi blijkt populair en oogst in
het lokaal veel bijval met zijn
aanvallen op de oude kliek. "Al
veertig jaarhebben wijnaar loze
kreten moeten luisteren. De ou-
de leiders hebben hun principes
verkwanseld", luidt de
boodschap. Punwassi prijst de
verworvenheden van derevolu-
tie.Opdatmomentvallenenkele
stenen ophet dakvan hetschool-
gebouw, ongeveer vijftien jon-
gens in NDP-shirt springen op
enrennen naar buiten. Een van
henhaalt een pistool tussen zijn
broekband vandaan. Even later
komen de "bewakers" terug met
een meisje dat de projectielen op
het dakzou hebbengegooid.

Zij wordt weggehouden van
journalistenen de bewakers
schreven haar gegevens op-
"Morgengeefikditdooraan mijn
superieuren", zegt een jongesol-
daatin NDP-shirtmet daarop de
tekst "one bigfamily". "Als jevij-
anden dichtbij zijn, moetje snel
handelen", voegt hij er resoluut
aan toe. De verkiezings-retoriek
van kandidaat Punwassi is in-
middels verloren gegaan in het
tumult.De NDP heeftzich alva-
ker beklaagd over ordeversto-
ringen dooraanhangers van het
front.

Zo werdenvolgens hetpersbu-
reau SNA afgelopen zondag drie
NDP-jongeren in het district
Wanica aangevallen door "poli-
tieke tegenstanders". Lijsttrek-
kerArronwistlater over dit inci-
dent te zeggen dat de daders
NDP-ers waren diehemden van
hetfront hadden aangetrokken.
De incidenten die de verkie-
zings- campagnebegeleiden zijn
overigens nieternstig van aard.
Het gooienvan een misluktemo-
lotovcocktail naar het huis van
front-kandidaat Mungra be-
hoort tot dezwaarste gevallen.

MOSKOU — Bij zijn aan-
komst op het vliegveld van Mos-
kou W' :d balletdanserRudolf
Noerejev opgewacht doortiental-
len verslaggevers van buiten-
landse kranten en een handjevol
Russen, waarschijnlijk leden
van dansgroepen uitMoskou. Na
een ballingschap van 26 jaarin
het Westen kreeg deRussische
dansertoestemmingvooreen kort
bezoek aan zijnzieke moeder, die
in een stadin dezuidelijke Oeral
woont. Noerejev, die nauwelijks
met journalisten wilde spreken,
zei datSovjet- leider Gorbatsjov
mogelijk invloed had gehad op
hetbesluit hemeen visumvoor 48
uur te geven. Tijdenseen tournee
van hetKirov Ballet door enkele
Europese landen, vroeg Noerejev
in 1961asiel inFrankrijk.

Ex-leider Surinaams
verzet weer veroordeeld
wegens wapenbezit

DEN HAAG—Devoormalige
leider van het Surinaamsverzet
in Nederland, de 43-jarige Pau»
Somohardjo is vandaag door het
gerechtshofinDenHaagveroor'
deeld tot drie weken voorwaar-
delijke gevangenis- straf roet
een proeftijd van twee jaar. Eer-
derveroordeelde derechtbank i°
Rotterdam Somohardjo wegens
verbodenwapenbezit tot driewe*
ken onvoorwaardelijke gevan-
genis- straf. Hij werd in 19°°
aangehouden bij een verkeers-
controle in Rotterdam. Hij hflfl
toen een pistoool op zak zonder
daarvoor de benodigde vergun'
ningen te bezitten.

12 AMIGOE

JL Business rate Surinam

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

new sea-freight service
to Paramaribo-Suriname

We offer you an attractive rate of Usdlrs 105.00 W/M.
The frequency of this service is once a month.
Call us for more information. . M ~Aerocargo n.v.

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

ThelmaPhilipa. -

*

mmM_w^_^^*^^^ _y __fr*-^_.r_?l. *''n-^^^^*^^^^^^^^ _.^v^\. _^_^^ Ss^'^^i_
V______^:'" 'xL'-' ':':'-:'^!*^*!^^^^_^mm*,*+. J_^_^_^^ss___i______J^^ ot^^\^___^^

elke week

y^ j TREKKINGEN: 23, 30 oktober,
6, 13, 20, 27 november """^^^^L.M ',: ;„; fr 4, 11,18 december. \

V"' '■■■""A| j TREKKING: 29 december ~"*-CjjJ^
J E? Voor elke f 25,- die U besteedt krijgt U _^^ 5*
iLv^-v-wjw een lot. Alle loten, die reeds aan een Jk-ï^LX _~, JH van de wekelijkse trekkingen hebben '' y^j~V ftpi meegedaan, doen weer mee aan de _r<C_____fc-j p loterij voor de grote prijs van f 5.000,-- m °**^mX

r==ja; Einde-Jaar J^
C '.'1 Kampagne f/W^
Skooyman/ _B_____^^J_ _^___-***|'^W-M_______-'*^^-^ __r i^»BV\^isw»ffv->:-'j.tt

I bijKooyman bent Uin goede handen

VRIJDRG 20 NOV6MB6R 1987

2 rgiÉ-5) k a Binnenkort Iste trekking k a *1-^^^^^ EUNDEJAARSKAMPAGNE \
lj van Ir #*i^ 5
l 28 NOV. J I BLOEMPOTSBOOK 1 ( 28 NOV. j J|V^^^/ TOY&GIFTSHOPN.V. \^_J \I#^ 'I DUMBO N.V. I^T?^ I
ij 777!—7^"7 w^>/J *5 4%jli 7. Zorg dat U erbij zit *I \ ](£%/ l Vul NU Uw Bonuskaart in. <loW\£l I% k~SI / Naast Uw ’.20.00 heeft U ook l

nog kans op één van de volgende prijzen f* __________________^_

v-*'' 5

| 3 KADO BONNEN t.w.v. ’.50.00 elk van i
I BLOEMPOT'S BOOK TOY & GIFTSHOP l
l 3 KADO BONNEN t.w.v. ’.50.00 elk van f
jj j DUMBO N.V. I |
V I " TREKKING: ZATERDAG 28 NOVEMBER " 1 ’SS»SS)»<_. 55>» HuSSJ >Si355»W»S»»*SS» SB» SS»563SS* 5-5 W* 'S» 55* 555»'^>^ ?^ !_^S^ <-^ «^ SS. <^S»!^T^K^ <^(^^^s^K^ CS4



LATIJNS-AMERIKA
Er werd gisteravond eenScheel Latijns- amerikaans

Pr°gramma gebracht. Dejon-p gitaristopende met de Sui-
Antique van Manuel Pon-
Hierbij mag worden opge-

likt, dat deze suite door
|^once werd geschreven in detrant van S. Weiss. De suite
Wordt gekenmerkt door zn
Verschillendeformele dansen
"tet hun strakkeritme en de
vele versieringen zoals tril*
'ers, slurs en arpeggio's.

Deze vijf- delige suite werd
|e°pend met een traditioneledelude, die in het begin

aarzelend werd ge-
jacht,maaral naenkelema-

had de gitarist zn draai
pvonden en de volgende de-
en werden metgrote muzika-
"teit gebracht, waarbij dan
v?oral het strakke ritme op-

als achtergrond van denJke ornamentiek.
"ooral de Sarabande werd

"iet ingehouden sensiviteit
pbracht enviel op doorznve-
** 'uit- trillers en hadeen ro-mantisch karakter. De Ga-

votte werd met grote ex-
pressiviteit gebracht. De sui-
te als geheel liet ons al direct
degroteklasse van degitarist
zien.

Daarna volgden Choro da
Saudade en Sueno en la Flo-
resta van A. Barrios Mango-
ré. De muziek van Barrios
valtop doorz'nrijkebassen en
vraagtveel finger- stretching
van de uitvoerder. Hier kon-
den we de grote technische
vaardigheidbewonderen gep-
aard gaande met een grote
sensiviteit.

LUISQUINTERO

ETHERISCH
De Suenoen laFloresta was

in zn openings- maten zeer
breed van opzet en creëerde
een etherische stemming: er
volgde een pizzicato- frase en
daarnazette het thema inmet
een hele mooie tremolo: een
droom.

Het middengedeelte had
vele gevoelige slurs, glissan-
do's en arpeggio's en die leid-
denweerin toteen nieuwthe-
ma maar nu in mineur. Er

werd ook nog opgemerkt, dat
opeen gegevenogenblik degi-
tarist een fret tekort kwam,
maar de toon toch maakte.
Een spontaan applaus belette
de gitarist om het slot- ak-
koord te doen klinken ....
jammer.

Daarna volgden twee com-
positiesvan H. VillaLobos, de
Prelude no. twee en de Etude
no. zeven. Deze werden heel
mooi geïnterpreteerd en ga-
ven de gelegenheid aan de gi-
tarist, om de grote sonoriteit
van de gitaar te laten horen
en de vele klank mogelijkhe-
den en harmonische structu-
ren met open snaren.Kortom
twee show-pieces. Deze stuk-
ken gaven niet alleenluister-
genot maar ook kijk- genot.

Als slotnummer voor de
pauze een compositie van Leo
Brouwer, de grote Cubaanse
gitarist- componist, getiteld:
Balada de la doncellaenoma-
rada. Deze compositie be-
stonduit verschillende delen
en viel op door zn lyrische
openings- frasen, afgewisseld

metagressieve bas- passages.
Er volgde een sterk rit-

misch gedeeltemetveledisso-
nanten en snellepassages die
een weemoedige stemming
opriepen. Hier wasLuis opzn
best; er werd met grote ex-
pressie gemusiceerd.

Deze zeer ex
-pressieve muziek bood de
mogelijkheid de fantasie de
vrije loop te laten.

Na de pauzeeen compositie
van J. Morel, getiteld: Danza
Brasileira. Deze werd met
veel vaart gebracht en had
een typisch Braziliaans rit-
me, evenals hetnummerOde-
on van E. Nazareth.

De vier composities van
Gentil Montana van Colum-
bia getiteld: Cedeno, Porro,
Fantasia en Bambuco, ken-merkten zich door een sterk
ritmische inslag, vele moder-
ne harmonieën met dissinan-
ten en maakten gebruik vande vele klank- expressies van
de gitaar.

Regering geeftgroen licht

Braziliaanse schulden
omgezet in investeringen
~ JpODE JANEIRO—Brazi-
Ubeeft hetgroenelichtgege-
WBan een programma dat
JJ°*2ietin de omzetting van

in investerings- ka-
to

ta«*. De regering is
müf°Bdag ak-»oord gegaan
B cci- plan van de Centrale
Wa Waar-n nieuwe voor-
l.a*rden zijn uiteengezet die
»jn verbonden aan schul-

ba„t2etting- BuitenlandseJjöken hebben met instem-
r"-g gereageerd op de nieu-
,i,.VooPBteUen, maar deBra-

Uaanse politici en zaken-
u*_}Ben hebben reeds felle**JJ-ek geuit
k"e schuldomzetting zal
pla «, ens het .plan voortaan
Va atByinden via een systeem
v»ü _e**ingen onder auspiciën
vest " Centrale Banl*. Het in*
Bchu ngB" **aPitaal» waarin de

"«den 2jjn omgezetidientten-
j^tetwaalfjaarin Brazilië tew!Ien- Bankiers hadden ver-
i»_- dat deze periode vijftienJ*o^ubedragen?
W° °P aantalanderepun-
25^2£______rde voorwaarden

voor aanwending van het inves-
terings-kapitaal en overboekin-
gen van de winsten, bleken de
voorstellen flexibeler dan velen
hadden gevreesd. Overigens is
het wel verboden dat buiten-
landse investeerders een meer-
derheids- belang krijgen in een
Braziliaanse onderneming.

Omzetting van Braziliaanse
schulden in investeringen vindt
reeds geruimetijd plaats. Sinds
april heeft de Centrale Bank
echter aan slechts een klein deel
van de aanvragen tot schuldom-
zetting, overeenkomend met in
totaal ongeveer 500 miljoen dol-
lar, haar goedkeuring gegeven.

In het nieuwe plan worden de
lijnenuitgezet diemoetenleiden
tot een permanent systeem van
omzettingvan schuldenin inves-
teringen. Deskundigen ver-
wachten datdeBraziliaanse eco-
nomie jaarlijksvoor een bedrag
van circatwee miljarddollaraan
schuldomzettingzal kunnen ab-
sorberen. Overigens moet het
Braziliaanse parlement nogzijn
goedkeuring gevenaanhetplan.

LUIS QUINTERO
nu 'volwassen' gitarist

GISTERAVOND SPEELDEvoor ons in de aula van depNA, voor een geheel uitver-kochte zaal de jongegitarist
Luis Quintero. Luis is geen
onbekende voor ons. Al op 12-
Jarige leeftijd speelde hij hier
voorons indeFortkerk; daar-na in CPA; in de Tempel en
°okal indeaulavan deUNA.
Echter, werden de vorige
°Ptredens gekenmerkt door
een grotetechnische vaardig-
heid en virtuositeit, gistera-
vond mochten wekennis ma-
ken met een geheel herborenLuis. Er werd nu meer gemu-
siceerd en dan bedoelen we
daterop het gebiedvan deex-
Pressie, de nodigezorgvuldig-
neid werd betracht. Hetjjlankregisterwerd nu volle-dig benut. Er werd gebruik
Semaakt van de vele unieke
Mogelijkheden van de gitaar,
zoals vibrato, pizzicato en
Kunst- flageoletten. Kortomde expressie werd geken-
merkt door een grote mate
Jan sensiviteit en we mogen
nierbijopmerken, dat het feit,dat de jonge gitarist nu ge-
trouwd is, er stellig toe heeft
P'jgedragen dathij nu gerijpt
'S, hetgeen te merken is aan
zijn grotere expressiviteit en
sensitiviteit.

CRAS
Daarna volgde de Valse Ven-
ezolanovanR. Borges.Alsbij-
zonderheid mag nog opge-
merkt worden datLuis deze
wals opdroeg aan Stanley
Cras, initiatief- nemer tot de-
zeavond.De walswerd erg ge-
voelig gebracht en ken-
merktezich door de sterkerit-
mische accenten die vaak te-
gen de maat ingaan. Heel
mooi.

Dan een compositie van
Angel Landaeta genaamd:
Adiós a Ocumare, gevolgdoor
Ricuerdo pampeano van M.
Abloniz; beide heel gevoelig
vertolkt en drie composities
van Ant. Laura tot slot: de
welbekende Natalia, El Nino
en Seis por derecho.

Nataliawerd heelmooiver-
tolkt en vooralhet tweede ge-
deelte werd toch zeer roman-
tisch gebracht. El Nino, dat
een polyfonisch karakter
heeft, werd ook prachtig ver-
tolkt.

Het concert werd afgeslo-
ten met Seispor derecho, dat
de mogelijkheid bood nog-
maals te genietenvan de gro-
tevirtuositeitvanLuis Quin-
tero.

Er volgde een staande ova-
tie, gevolgddooreen toegift.

HENKKOWSOLEEA

Cocaïnevangst
MIAMI — De Amerikaanse

autoriteiten hebben woensdag
beslag gelegd op een partij van
2.790kgcocaïne met eenwaarde
vanruim een halfmiljard dollar.
Volgenseen douane-woordvoer-
der,Garnett Fee, is het de groot-
ste cocaïnevangstin de geschie-
denisvan de VS. De cocaïne zat
verstopt in een met timmerhout
geladen container die op 11 no-
vember vanuit Midden- Ameri-
ka wasverstuurd naar een Ame-
rikaanse bestemming. Het spul
zat ingatendiewarengeboord in
hethout.Erzijn geenarrestaties
verricht.

Ontvoerde Italiaanse
zakenman vrijgelaten

REGGIO CALABRIA — Ont-
voerders in het gewest Calabrië
in het zuiden van Italië hebben
dinsdagavond de 42- jarige on-
dernemer Varacelli vrijgelaten
diezijbijnazesmaanden geleden
hadden gegijzeld. Voor de invrij-
heid- stellingvan de man is een
losgeld van 800 miljoen lire be-
taald.

Varacelli, die op 23 mei was
gegrepen, is ingijzelingtien kilo
afgevallen en is naar hetdepoli-
tie toeschijnt door mishandelin-
gen ernstig getekend.

InCalabriëwordt nogeen man
gegijzeld voor wiens invrijheid-
stellingmen losgeld eist.

:: vogue n.v.
'- Curacao o

< „ Cordially incites >,ou to attend the
! \ exhibition ofthe new collection < ►
] [ of fine hand-made Italian jevtelo?b<i * *

I "ELLA GEM" «
i ► Rome

v Curacao Caribbean Hotet 4*

November 19th to 26th 1987
< > At vJholesale prices * *
'J^pr appointments tet. 625000

( ~~^l
ii_i-& industrial
|}^== electronics
Reeds 10 jarenbekend als de -%iAfOBI££RAD/O
vertegenwoordiger met debekende klaar-terwijl-u-wacht
service voor het CITY PAGING SYSTEEMen de BABY-
PAGE.

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

* voor de toenemende verkoop aktiviteiten zoeken wijeen: '
COMMERCIEEL ADVISEUR

degezochte medewerker zal na een inwerkperiode voor-namelijk belast worden met de commerciële aktiviteiten
voorde J^JUOB/LERADIO 2-wayradio produkten.

De geschiktekandidaat zal een opleiding hebbengenotenop HTS/VWO-niveau en een sterkgerichte commerciëlebelangstelling hebben.

* Voor deradio-communicatieve service afdeling zoekenwij een:

COMMUNICATIE TECHNICUS
geïnteresseerden moeten in hetbezit zijnvan een MTS-Ediploma of gelijkwaardigeopleiding. Bij voorkeur met er-varing opradio-communicatie gebied.

Na een inwerkperiode zal de betrokken persoon belastworden met het zelfstandig verrichten van service
werkzaamheden van de J^AfOB/lfRADIO
produkten en zal in team-verband dienente werken.

Wij hechten veel belang aan initiatief, overtuigingskrachtdoortastendheid en zelfstandigheid in handelen.
Neem schriftelijk of telefonischkontakt op met:

IndustrialElectronics (Antilles)N.V.,Centro Comercial
Antilia 1/2 70352-70353
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Hm\|il// 1\ V _____
V flfó^- distributeurvan Johnnie Walker Black Label %

la lasa Hmarilla
> _n_{é£L deelthoargeachtecliëntèleinhetbijzoncereneeniederin -
WsÊzg SS. jaarlijkseKerstmanden en
Sj§j|||||^ Kerstgeschenken tentoonstelling |

»S^^|»^ Naast de traditionele dranken hebben we ook pakketten
■IISiJJÖL gecombineerd met levensmiddelen en als iets nieuuus dit

ff^ÏH A joarbieden uuijU ook geschenken metparfums en colognes.
_^2I I Vanafmaandag 23 november 1987van 8 -12 uur en 1-5 uur
jSJP^^i bent U van harte welkom in onze shouuroom aan de Dr. M.L

«05K- SSS S-S» SS» <s>* S» S5»W- S»W*S- S» S- «5S»W»SSi !»!»».S»»»S» W5SS» »»W-«S» S3B«"5«W» S« «S

/*" "/nT Jfflosalcos A_ Tl NOS DAK N.V. ~J
■ Wij hebben nieuwe voorraad ontvangenvan: "^Pw^P*ls_- M

* Badkamer sanitair * Muurtegels voor badkamer en keuken
* Complete sets kranen * „Groot" (gekleurd) om naden te vullen I

I* Vloertegels * „Pego" om tegels te bevestigen. lV^s NJ^rp ■
Wij hebben een speciale aanbieding van I
* Behang papier voor al Uwkamers ’.15.-perrol

Graniettegels’.lB.so perm2 Cj^'^X^i^) Ij^^ShiJ I
EnzoalsUweetzijnwijopzaterdagmorgengeopendvanB-12omU njfel_st^li Iruimschoots degelegenheidte geven Uw eindvan het jaarinkopen i^^> \ Iff-iTfrA-KH'Tte doen. . -w VEMrSA2|^ Wij verwachten U bij: V 'Il ~ÖöE_?^i L

X Kaya Kayman z/n - Buena Vista \^IT~J/1 I Pi I (naast GasolinestationPost sen Winkel Brothers) et-Ti—ITel.: 89744-89745 yf)

FOR ONLY
$ 117 U.S. MONTHLY

Purchase a 12,500 m 2lot (3.09 acres) in one
ofVenezuela's richest and most prosperous areas.

Land development with areas reserved for
CountryClub. Swimming Pool. Church, Hotel.
Artificial Lake. CommercialArea, Gas Station,

Children'sPlayground, Farm. etc.

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

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

(Or the equivalent in florines).

DONT LOSE THIS OPPORTUNITY TO MAKE
THE BEST INVESTMENTOF YOUR LIFE

;\ < ..-.'■ j|J:l
Cut out this coupon and mail itwithyour address

in order to send you further information _
I — !INVERSIONES INDELOP, C JV.

Edificlo Cavendes, Piso 8. Oficina 805,
Avenida Francisco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.

Please send me, withoutobligation,
booklets and additionalinformation on lots:

NAME: .
ADDRESS:

TELEPHONE:

COUNTRY

AMIGOEVRIJDAG 20 NOV€MB€R 1987

Maison Ruth ’JpfQ Nü binnen! ’IpExclusieve ’/ KOLLEKTIEI9BB ’’ Speciaal voor de decern- ’ber maand.I Nü langs komen en UI
1 slaagtnü

\ MAISONRUTHI
\ Punda en Dr. Maalweg \\ "Voor demodebewuste \
\ manen vrouw". \

/^Vj (Nieuwe boekmaand) J



ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

ippjfejs^ tot 10 woorden

F. 5,50 Ak
///\\ Elk woord meer [J&& )

’’ ij\ UITSLUITEND fcg^/
/}P\ hl ACONTANT!

____^i——^——^^_-_-_---——-■——-.m---------._-_———

BMW 635 CSI (used) A’.45.000,-
-; BMW 745 I/A (used)
A^63.000,-. Both cars fully
equipped. Call 25523for morein-
formation.

WOONHUIS TE Savaneta, 3
slaapkamers, 1 tv- kamer met
airco, etc., etc. Voor informatiebel 47929.

GEVRAAGD HULP in de huis-
houding, Ned. sprekend. Cuma-
nal2.

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

/*" ï " ï ï «N
* TEHUUR:

[ RGJI^*

9 T.V.'s, "

, VIDEO'S "
"pc_lLJt-r*pi"uc-<__#

Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787 #

\^e " m ." " "_/

JijPfc Ladies Boutique

HOLIDAY COLLECTIE

Jjj en diverse andere collecties
Jm uit Europa bestaande uit

Hjj geklede combinaties
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

s-*sasa «_ sasaca «sasateasa sasasa sasasasasasa sasa je»sasasa sasa sasasasasasasa <j|
VOLOPKERSTKAARTEN (ook met muziek) f

ff *
B,J

* *|s O ! BLOEMPOT'S BOOK .O * Ij \S/ TOY & GIFTSHOP |
| a.s. zondag 22 nov. geopendvan 10.00 -14.00 j

Voor vakantie
TE HUUR

in Costa Rica
EEN BOERDERIJ+ RIJPAARDEN

*N Inl.: Tel. 75364

rmS i sßßh_ ** f. <2J*
Rodeo Ranch

nu in
Seaquarium

Geopend 7 dagen
per week

Openingstijden:
5-7 Happy Hour
Specialeprijzen

Snacks onthe house
Dinner 6-11 p.m.

's Zondags is de saloon ;!
vanaf 10.00 a.m. open.
Vrije toegang tot Bar
en Restaurant.

' Voorreserv.tel.6ls7s7na
4 uur.

PATRICK'S
for

NEW and USED
PIANO'S
Willem de

Zwijgerlaan 1
Tel.: 73298

Maisonßuth ’gigö Nü binnen! I
CExclusieve // KOLLEKTIEI9BB /’ Speciaal voor de decern- /

ber maand.
Nü langs komen en U1 slaagtnü

\ MAISONRUTH
,

V Punda enDr. Maalweg V
\ "Voor de modebewuste \\ man envrouw". \

/^J (Nieuwe boekmaand) )

DRUGSTORE*^, if
(gelegen op het terrein van
Trupial Inn Hotel te groot
Davelaar(
Voor al Uw:
'geschenken * cosmetica I
'boeken 'snoepgoed
'tijdschriften 'zoutjes etc.
Dagelijks geopend tot20.00
p.m.
(Ook op zondag) j

'f RUM
SAN

PABLO
Heerlijk en

Gezond y

/ 1TABENDE
UN KAS NOBO

3kamber, 2barïo, sala
grandi, kushina, ko-
medor, washok, teras
dilanti, teras patras,
algun mata i palu di
fruta.

’.116.000.-
Manda karta ibo
number di telefoon a

P.0.8. 20

/ 1TEKOOP
BOUWKAVEL
te Jongbloed

790 m 2
Prijs nader overeen te
komen.
Informatie:

Tel.: 79920-77386 )

MOTOR 25 HP Yamaha. Bel
44357.

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

vraagprijs ’.135.000,-. Tel.:
72940.

LAATSTE RESTAN'i'i_w van
een huisinboedel. Alles gaatweg
tegen bodemprijzen. Tel: 74808.
Fensohnstraat 9.

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

WEGENS VERTREK: Lada
1300 1983, i.z.g.s., met radio,
vraagprijs ’.2.700,-. Tel.: 75589.

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

DAIHATSU JEEP, bj. 1983;
multisystem tven videorecorder
’.2.500,-; microwave Philips
’.600,-; blender ’.30,-; 2 Ikea
banken (moet opnieuw bekleed
worden) ’.400,-; antieke eiken-
kast ’.750,-; diepvriezer Philips
’.500,-; grasmachine ’.300,-;
strijkijzer’.40,-; imperiaal Peu-
geot 304 Station; diversen: fans;
kinderstoel; plantenbakken;
kinderbox; transformator 110-
-220V; campingbed; 25mtuinhek
en poort;bedden; Olympuscame-
ra lenzen 28-50-135, flitser
’.450,-; Canon- filmcamera 310
XL Bmm. ’.210.-. Landhuis
Francia. Tel.: 79944 zat. 9-12
uur.

WEGENS VERTREK: Toyota
Corolla, bj. '80, Lz.g.st., ’.4000,-.
eethoek; grenenkast; slaapk.am
tv + video; gasfornuis;typewri-
ter IBM; kleding; planten etc.
Verkoopopza. 21/11,15-18uur.
Shastaweg 9. Tel.: 70896.

TWEEDEHANDSE GLIJ-
BAAN voor zwembad. Zeer leuk
voor kinderen. Goeie prijs. Bel-
len72514 nazes uur.

4 PERS. EETHOEK, wit-wengé
’.175,-. Tel: 77808.

1 KINDERBED MET 2 kastjes
aan de onderkant en matras; 1
lessenaar.Adres: Bijgelegenweg
25.

PORCHE SALE: babykamer;
kingsize slaapkamer (wit); da-
meskledinjg; eethoek; wasma-
chineenz. Hoenderberg 58. Tel:
675961.

ENCYCLOPEDIA AMERICA-
NA na ingles. E ta konsisti di30
buki dikina ingles. Tel: 74595.

ANTIEK MAHONIE muurta-
feltje ’.550,-; vitrinekastje
’.175,-; Gardena grasmaaier
’.75,-. Tel: 75897.

SCHATTIG TEEFJE (Dalma-
tiër), 5weken oud.Phone: 79293/
75693.

SET DI sala; 6 stul dikomedor.
Tel: 78024. VanGoghstraat 89.

ANTIEK (CUR) zitkamerset;
kasten; tafels + eetkamerset
enz. Roodeweg 129.

GRENENKLERENKAST, tie-
ner. Panoramaweg 21. Tel.:
53748.

1 STAANDE LAMPEKAP’.50,-; GE stofzuiger ’.50,-; 3 st.
bijzettafel ’.45,-; 1 tapijt beige/bruin ’.30,-; muur/plafondlam-
pen ’.15,- p.s.; 4 porchstoelen
’.25,-; schommelstoel ’ 80 -"Mitsubishi Galant '81 f 4950-'Tel.: 75476. "

______H~
WÊÊÊLWSSmÈm
EEN COMMODORE 64 compu-
ter, defect geen bezwaar. Tel "74808.

GEDEELTELIJK GEMEUBI-
LEERDruim woonhuis voor 3-4
jr.,huurprijsNA^l.lOO,-/mnd.
Inlicht, tel.: 672265.

OPPASHUIS AANGEBODEN
opBandabao, nabij Soto, 14dec.-
14 jan., voor echtpaar. Inl. tel.:
641298na 18.00uur.

MET SPOED oppashuis gezocht
in deperiode van 23 dec. t/m 9
jan., eventueel tegen vergoe-
ding. Tel.: 615933.

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

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

BEAUTIFUL SPEEDBOAT,
perfect condition. Phone: 21268
askfor Liz.

AUTO NISSAN Stanza, bouwjr.
1982; 2tafelfans; bureau + stoel;
2 linnenkasten; 1 eikenhouten
linnenkast; 3 boekenkasten;
kinderbureau; kinderstoel;
porchset; picknick- tafel;rotan
stoeltje + voetenbankje; kran-
tenbak; ijskast, 4 mnd. oud; for-
nuis; weegschaal; keuken-
weegschaal; toaster; blender; tv
+ videorecorder; slaapkamerset
massiefeiken; eetkamerset mas-
sief eiken; zitkamerset massief
eiken; secretaire massief eiken;
massief eikenkast; kloosterta-
fel; wasmachine; 3 schemerlam-
pen; 2 hanglampen. Kanarie-
straat 14. Tel.: 28005 tussen 6-7.

WEGENS OVERCOMPLEET
z.g.a.n. grote plafondfan met
verlichting, 3 snelheden,
vraagprijs AjF.135,-; Electrolux
stofzuiger A/.45,-. Montana 13,
Noord (tussen 14.00 en 19.00
uur).

MERCURY SABLE 1986(used)
Af.32.000,-. For moreinformati-
on call 21840.

CLIMACARS

AüTOA_aCONDrrIONING; Herst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa

Ontvangen:
nieuwe zending

rokken met bijpassende
blouses, jurken en
blouses.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11

fep!

aInternatjonoleverhuizers en verschepers

I-iTERSTERG
Dokweg z/n - achter Madüro Plaza - Curacao N.A.
Te 1.:70140/70141-Telex: Cared N.A.
GENERALAGENTS FOR SEVERALV_ OVERSEAS MOVING COMPANIES

i^i Woüftifath, I Laatste week "l y»«!^ van onze °

j GRANDIOZE I
j UITVERKOOP j_ o

l Kom langs en profiteer. I
o °_ Wij verwachten U op de «

i Sta. Rosaweg 194 i
-».a.H--iU».-.fl fl .fl B-fl-fi ---f1.f1..-PB01H)00OO--00_0OQQ0O._

MEDir.AI DENTA' CI INIC
Dr. Roy Martina M.D. - Dr. O.E.Kirindongo M.D. - Dr. J. Stienen D.D.S. - R.B.C. Martina
Adjudantenweg 14A- Curasao, Neth. Antilles - P.O. Box 3923 -Tel.: 74904

24 november 1986 LEZING IN DE AULA VAN DE UNA.
Jan Noorduynweg 111

TOTALE GEZONDHEID en hoe te bereiken.
MISSING LINK GEZONDHEIDSZORG????'?'?
RELATE GEEST EN GEZONDHEID.

VOERTAAL: NEDERLANDS.
ZAAL is geopend om 19.45 en de toegang is
GRATIS.
SPREKER: Dr. Roy Martina, arts,

Research Director Vortex Medical Corp.
USA., zal denieuwste ontwikkelingen onthul-
len over preventieve, alternatieve genees-
kunde.
Dr. Roy Martina is de enige medische oplei-
dervan de electrodiagnostiek in Amerika.
Voor afspraken kan men terecht op het Bio
Research Medical Dental Clinic, telefoon
74904.

De lezing is éénmalig en iedereen wordt hierbij van harte
uitgenodigd.

yS De schoonheid van Uw borsten \^wordt extra benadrukt door een
goede B.H. van

I -/elma
'VI

JU Verkrijgbaar bij:

ém sulisa
Kaminda Elèktrlshèn - Tel. : 53540 s*

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

Groot assortiment
drop en snoepgoed

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

VACATURE
MEDEWERKER MAGAZIJN:

Vereisten:— Minimaal M.A.V.0.-4 diploma— Goede contactueleeigenschappen— Een behoorlijkdoorzettingsvermogen,werkinzicht en
flink kunnen aanpakken— Zonder eerdere werk-ervaring onnodig te solliciteren— Rijbewijs.

Sollicitaties na telefonische afspraak zaterdag: 21 november
tussen 12.00 a.m. en 14.00p.m.

POPULAR AGENCIES N.V.
Scharlooweg no. 19- Tel.: 611987/611988

BETDN-MIX CENTRALE I
FUNDERINGEN, RINGBALKEN, BLOKKEN, BOUWMATERIALEN.

OOK VOOR VERKOOP VAN BLOKKEN,ZAND EN GRIND ,
_____Brakkeput Aribaz/n (naast Technische School) _^

L. ._.. Te_L_674673- 672204

__ — r-*^_r&*^\

, .«.-_-_.., Zolang devoorraad strekt.LAMPEN
in alle typen en modellen:
Plafonniers, hanglampen,
buro-lampen, buitenlampen,
wandlampen, enz. j. i

45% t^feffikorting op jffiAK)7' 't' v :''ALLE lampen V^tj (famr --| ;>"

\ Zeelandla Tel.: 613333 J

< Weekly service to

ARUBA
Please contact:

XT** Caribbean Cargo Services M.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

Ballet - en Dansschool "LES SYLPHIDES"
_K\ studio I gr. Davelaarweg 9 Tel.: 75466

CURACAO, N.A.

BALLETSCHOOL LES SYLPHIDES
brengt haar produktie:

InCENTRO PRO ARTE op:
13en 14november om 20.30 uur
15november om 15.30 uur
21 november om 20.30 uur
22 november om 15.30 uur

Kaarten è ’.12.50 voor de avondvoorstellingen
Kaarten è ’.10.00 voor de matinees.
Kaarten verkrijgbaar bij alle boekhandels- Complete

■->JKitchen- de balletschool en Centro Pro Arte.

/" "~"7 ~" ~>3er SHOW Dl ARTE LOKAL
djasabra 21 di november

HORTENCE BROWN
Forma di hende diklei/semènt/piedra

*___Dilanti di WM
KAS DIARTE KORSOU W;.
Breedestraat 126- Otrobanda
10-11 'or mainta, 4-s'or atardi vP*W_ _*tin Demostrashon. M ■
for di 21 te 27 november ~,.«*». M tj _m
tin 15%REBAHO riba '« M _&^

obranan di sra. | 2wSÊm
na Hortence Brown f jM

KAS DIARTE KORSOTI! %M-V(koffie gratis) " Tel.: 624516 l-WÊÊr J
"^■^^■^^——__-B«l . I 111l_ill_.M "* «*^

| Bezoek op zaterdag 21 en zondag 22 november de ft

I C*sfc CURACAO I
| %J3SEAQUARIUM N

REGATTA '\|
| met wedstrijden van zeilboten, catamarans, l _m ï| windsurfers en sunfishes J _^_\ %
| ZATERDAG 21 NOVEMBER W\ §
$ 10.00 a.m. start zeilbotenrace m\W \«S 10.30 a.m. gaan dewindsurfers van start \SI 1.30tot 5.00 p.m. Muziek BOOM BOX W j»| ZONDAG22NOVEMBER „. f| 10.00a.m. start zeilboten en windsurfers./? k^/ $«: 10.00a.m. tot 6.00 p.m. Muziek BOOM BOX ffikl'f. S| 1.00p.m. tot5.00p.m. Live Music SURVIVALjC^gJ^^f|
| Geniet dezeweek dubbel van Uw
» weekend aan het strand van i

" —| \\ hetCURACAO SEAQUARIUM. Op zondag «
ffl Entree voor beide dagen GLIJBAAN VRIJ
$ Leden GRATIS voor ledenen niet-leden $| Niet-Leden: ’18.3.50 | van 12.00 tot 5.00 uur. Jfo
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BONAIRE
AGENDA
J^LnT_:Booo"«ANDWEER 8222'^ICENTRALE: 8845H°SPrTAAL:B9OO

teLagoen: maandagt/m vrijdag
*» 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00

**'" zondag gesloten.

{UNBAREBIBLIOTHEEK
voor het publiek)

en donderdag van 14.00-18.00?_'; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/, 'PM7.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00uur)
voor lezers)

van 14.00-19.00uur.

£?STSLUITING: maandag t/m vrijdag
?"9Mekende stukken 15.45 uur; gewone

16.30 uur.
§E"VICE CLUBS
g**iis: donderdagavond19.30uur - Hotel

{f**: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.?°"nd Table: elke tweede maandag -Skicentrum TerraCorra.
woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

EN BEVOLKING:
r^w-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
P»nd

fjyZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
J*^angelieve contactopte nemen met de

**Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
£°pef>d opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-

van 12.00-24.00uur.

if^EEKUUR (gezaghebber): elke donder-
°*9 van 09.00-11.00 uur op het Be-

Kralendijk; laatste donder-
j?9van de maand van 10.00-12.00 uur te

J^OLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
"«reaanse schelpen en koraal; open van
r'sdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -*»Sra Nikiboko Zuid 3.
iw-V- openingstijden slachthuis maan-
rst/ mwoensdagvan07.00-12.00/13.00-J?-0p uur en donderdag en vrijdag van* °0-11.00/11.30-14.30uur.

s!_!K.PIENSTEN
£«Bernarduskerk Kralendijk:
[^ijks 18.45uur;zondag 08.30en 19.00

Antriol:
ÜJW'fe 19.30uur; zondag09.00 en 18.00

rMjovicuskerk Rincon:
lelijks, ook zondag, 19.30uur.

f^CHTENBEZORGING doorgeven
!*"> mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Ue4

Mini-feria
KRALENDIJK — De dames-yereniging Orfebo (Organisas-

h°l Pemenino Boneriano) orga-
JJ'seerteen mini-feria in hetWil-
he'minapark op zondag 29 no-
vember van 's morgens tien tot
8 avonds zes uur. Er zullenvoore Jeugdallerhande spelletjes te
<joen zijn. Bovendien zijner ver-
killende kraampjes waar het

n en ander gekocht kan wor-, en- Tussen vier en vijf uur,s middags zullenook Sint Nico-aas en Zwarte Piet een bezoek
Drengen aan deferia.

*****
Ru ■ — e Bulgaarse grensstad
huU n^ voor de zovee^a^e keer ge-
j, d 'n een wolk chloorgas die uit
bou men'ëwasovergewaaid.Si ndsde
Q: w yan een chemische fabriek in
Ru r^'U' vak over de S"B» wordt
cLiSe re gelmatig geplaagd door
de2nngaswolken-EenS"o4deelvan
stie °00 inwonershebbendanern-
Sind ademnahngs- moeilijkheden,
fah* i e °Pening van de chemische
Weg

k zi J'n 2000 gezinnenuitdestad

KRALENDIJK - Op 11 au-
ee« h

Was precies twaalf- en-
p^ftolfjaar geleden datGrupo

Kloriko Kayena voor de eerste
Dat gebeurde tij-

lg7s Moederdag- viering 11 mei
i , *n net buurtcentrum Niki-
j*°-Vanaf die tijd is deze
gem oep steeds in het nieuws
ten>eest metoptredens in hetbui-
lomhnd' zoals Venezuela, Co-
wi j' maar ook op de Boven-
jaa se banden. Het afgelopen
U)a trac* de groep regelmatig op
s( j£ieernetcruiseschip Ambas-
jgTo''°P'Bonairewas.Het laatste
L,jJ. stonden de jongelui onder
ktnl gVanES- CarolinaenVio-
£Q

a Rosario. Grupo Folkloriko
schlP0 heeft in hetverleden ver-
eendemalen dedrsLeitoBe-
g gewonnen.De bekeriszelfs ei-
p a°m geworden van de groep.
Sr?--eenklein deel van degroep.

KRALENDIJK - Afgelopen
week bracht ministervan Finan-
ciënLesley Navarro samen met
zijn ambtsgenoot van Ontwikke-
lings- samenwerking ing.
FranklinCrestian eenbezoek aan
Bonaire, waar beide bewindslie-
den in de ochtenduren vergader-
den methetBestuurscollege. Hetbelangrijkste onderwerp was deoverdracht van de Bonaireaansejachthavenaan heteilandgebied.
Momenteel is deregering eige-
naar, terwijl ook de familie Blok
uitCuracao een deel van het ter-
rein bezit. Tijdens de vergade-

OPBOUW
Het iseen hobby gewordendie

Deira en Martha met anderen
willen delen. Dat er belangstel-
ling bestaat is reeds ingecalcu-
leerd, want de ranch van Pese-
breras Wanapa telt momenteel
acht stallen. „Daar zijn we trots
op", aldus Errol Martha, „want
nergens opCuracao is ereen der-
gelijke opzet van stallen te vin-
den."Bovendien zal er rond de
piste waar de paarden paso fino
lopen een tribune worden ge-
bouwdvoor hetpubliek. Volgens
Deira enMarthabestaat dekans
dat komend jaar de kampi-
oenschappen op Bonaire — en
met name op de Pesebreras
Ranch zullenworden gehouden.

De complete stal paarden be-
staatmomenteeluitvier.Alleei-
gendomvan deherenMartha en
Deira die hun echtgenotes en
kinderen in hun hobby hebben
ingeschakeld. De ereplaats
neemt El Indio in, maar ook bei-
de veulens worden ook reeds ge-
traind.

Op stal staat een drachtige
merry die over enkele maanden
zal werpen. Opgepastwordt voor
inteelt. Hoewel er in de Antillen
nog geen strikte eisen bestaan,
ligt het wel in de bedoeling dat
evenalsin deregio een stamboek
bijgehouden zal worden. De
waarde van de paarden is dan
ooktamelijk groot.El Indio moet
nureeds geschatworden opruim
zesduizend gulden, terwijl het
paard zich nu pas als een geta-
lenteerd kampioen ontwikkelt.
El Indio heefteen gemengde oor-

sprong: een Colombiaanse vader
en een Dominicaanse moeder.
Martha is duidelijk enthousiast
over Colombiaanse paarden. Hij
werkt er lievermee dan met die
uit Puerto Rico of de Domini-
caanse Republiek.

TOEKOMST
Afhankelijkvan het enthousi-

asme dat op Bonaire ondervon-
denzal worden voor hetpaso fino
n jden — Errol Martha heeft
trouwens al een drietal zeer ac-
tieve meisjes in opleiding— ligt
het in de bedoeling regelmatig
deel tenemen aancompetities op
Curacao, Aruba en Venezuela.
Een dure geschiedenis na-
tuurlijk.

De totale opzet van deranch is
voorlopig gebaseerd op acht
paarden. Meer kan niet, aldus
Deira, wantals ermeer danacht
paarden komen, zal er iemandin
dienst moeten worden genomen
voor de verzorging. Momenteel
doen de heren datzelf.

„Het hoeft niet allemaal zo
vlug te gaan. Dat kan ook niet,
aangezien we alles zelf moeten
opbouwen. Van de licht- instal-
latie (die uitstekend is op eigen
stroomvoorziening) tot het met-
selenvan stallenen bouwen van
een eigentribune toe."

Wie belangstelling heeft voor
pasofino isbij Errol Martha wel-
kom. Men magzelfs opderug van
hetpaard klimmen omzelf tebe-
leven wat voor een voldoening
het is een paard te berijden dat
nauwlettend gehoorzaamt aan
deberijder.

HOBBY GROEIT UIT TOT PAARDEN-CENTRUM
Attractie voor amazones en ruiters

Paso fino op Bonaire
KRALENDIJK — Sedert april van dit jaar is de vijf-

jarigehengstEl Indiokampioen paso fino in zijn klasse.
Het paard is van deeigenaars van dePesebreras Wana-
pa Ranch, Errol Martha en Henk Deira. Wat eerst een
beetje paardrijden inhield, isnu een serieuzehobby ge-
worden. Ook wel een durehobby, wetende dat de inves-
teringenvan hetafgelopen jaaralgauwtot32.000gulden
zijn opgelopen. Volgende week neemtEl Indio deel aan
de kampioenschappen op Aruba. Voor Errol Martha,
die het paard heeft getraind, zal El Indio vermoedelijk
weer een lauwerkrans opleveren.

Deze week beslotenMartha en
Deira die de afgelopen achttien
maandenin destiltevaneen ver-
af gelegen knoekoe een eigen
ranch met loopkoraal hebben op-
gebouwd, om te trachten wat
meer belangstelling te wekken
voor dezemoeilijke sport van het
paso finorijden. Ditheeft nietste
maken met hardrijden of een
spring-parcours afleggen. Het is
een moeilijkevorm van dressuur
om het paard metbepaalde tred
te laten lopen. Daarvoor is een
enorm geduld en een grote ken-
nis van zakenvereist.

Niet bepaald eigenschappen
die liggen ingebouwd in deoplei-
ding van beidetrainersDeira en
Martha. De eerste is hoofd-
technicus bij deBopec, detweede
heeft een theoretische opleiding
en werkt bij Radio Nederland
Wereldomroep. Waar is dandeze
diepgaande kennis opgedaan?

Errol Martha: „We hebbenerg
veel boeken bestudeerd over de
training van paso fino paarden.
Bovendien zijnwe verschillende
malen naar Colombia geweest
om daar dekunst af te kijken en
vooral veel vragen te stellen."

Daarnaast bestuderen de twee
regelmatig video-opnamen van
paso fino rijden en aangezien
technicusDeira overeencomple-
te video opname- apparatuur be-
schikt, wordt erdoor henzelfook
veel opgenomen van hun eigen
paarden. De fouten die worden
ontdekt na bestudering van de
video tapes, worden dan her-
steld.

ERROL MARTHA....paso fino....

PDB-fractie schrijft boze brief
Rincon al maand
zonder telefoon

KRALENDIJK — De frac-
tievan dePartido Democrati-
co Bonairiano (PDB) heeft de
laatste tijd herhaaldelijk
klachten vernomen over de
telefoon- verbindingen.
Vooral de wijk Rincon is ge-
dupeerd. De bewoners zijn al
een maandafgesloten van het
telefoon- verkeer.

De oppositie- partij in de Ei-
landsraad zou zich daarnog niet
zo druk over maken, „indien de
overheid zich niet doof toonde
voor de problemen en de bevol-
king." Nu Rincon een maand
langzonder telefonische verbin-

ding is, wil de PDB er wel aan
herinneren dat in detijd waarin
dePDB bestuurs-verantwoorde-
lijkheid droeg,het juistBroertje
Janga (POB) was, die op alle
plekjes zout wist te leggen. Nu
echter deUPB aan hetbewind is
gekomen(coalitie-partner isvan
de POB) hoort niemand meer
iets, aldus de vier fractieleden
van de PDB, en wordt de bevol-
king aan haar lot overgelaten.
Toch staat Janga toe, dat de be-
woners zonder gebruik te kun-
nen maken van hun telefoon,
hun maandelijks vastrecht van
zestien gulden moetenvoldoen.

ring werden eveneens ac ver-
schillendefacetten naar vorenge-
bracht dieeen rol spelen en heb-
ben gespeeldin hetprojectvan de
jachthaven.Foto:: v.l.n.r. gede-

puteerde Juancho Meiaan, ge-
zaghebber mrGeorge Solianaen
UPB-partijleiderßudyEllis. In-
zet: ministerNavarro en minister
Crestian.

KRALENDIJK — Drie jonge
amazones rijden dagelijks op de
hengstEl Indio.Hetpaard isge-
traind doorErrol Martha.El In-
dio is een fel maar betrouwbaar
paard, waarop zelfs leerlingen
"pasofino" kunnen oefenen.

Simabo woedend, vraagt
Sitek om assistentie

Workshop invoering van
Papiamentu op scholen

KRALENDIJK — In de
eerste weekvan decemberzal
op Bonaire een workshop
worden georganiseerd als
voorloper op de invoering
van hetPapiamentu opdeba-
sisscholen. Inleiders zijn de
damesRuth Zefrin en Jenny
Fraai. De organisatie ligt in
handen van de afdeling On-
derwijs. Daarover is de on-
derwijzers- vakbond Shnabo
gebelgd, aldus voorzitter
Norwin Willem.

Deze workshop zou al eerder
worden georganiseerd, maar
werd door omstandigheden uit-
gesteld. Het huidige BC — en
met name gedeputeerde van On-
derwijs Carmo Cicilia—meende
dat derhalve de invoering voor
het huidigeschooljaarbeter kon
worden uitgesteld. Inmiddels
werd de coördinator vanKopebo
Norwin Willem op non-actiefge-
plaatst. Daarmee kwam in feite
een eind aan de verdere voorbe-
reidingen voor de invoering.

Enkele dagen geleden liet het
hoofdvan deafdelingOnderwijs,
P.D. Cicilia, weten dat nu toch
een workshop wordt georgani-
seerd, maar nu onder auspiciën
van de afdeling Onderwijs zelf.
Volgens Willem een verkapte
vorm om de naam van de nieuwe
coördinatrice tevermelden. Vol-
gens Willem is dat Eligia
Martijn.

Willem zal dat niet accepte-
ren, omdat hij als zodanig is be-
noemd. Aangezien Willem be-
halve ex-coördinator van deKo-
pebo, óók voorzitter is van de
vakbond Simabo, heeft hij van
ditfeit ook de Curacaose zuster-
organisatie Sitek op de hoogte
gesteld en die verzocht de beide
dames inleiders te bewegen de
workshoponderdeze omstandig-
heden niet te organiseren. Ge-
beurt dat toch, aldus Willem,
danverliezen zowel Ruth Zefrin
als Jenny Fraai werkelijk alle
geloofwaardigheid tegenover
leerkrachtenen vakbond.

Broeders Brakkeput
bezoeken Bonaire

KRALENDIJK — In verband
met hetfeit dat de Broeders van
Brakkeput vijftig jaarin de Ne-
derlandse Antillen zijn, hebben
verscheidene broeders ook een
bezoek gebrachtaan Bonaire. Zij
werden ontvangen door oud-
leerlingen onder wie de heren
Wanga, Janga en Crestian. Ook
bezochten zij gezaghebber mr
George Soliana.

Op Bonaire werd voorts een
bezoek gebracht aan het
Sanddollar- project, terwijl er
ook een trip werd gemaakt met
de glassbottom- boot.

Vandaag hebben de broeders
een bezoek gebracht aan het
noordelijke deel van het eiland
waarook hetGotomeer ligt. Inde
avonduren is er een cultureel
optreden in het jeugdhuis. Mor-
genna de lunchin hetFlamingo
Beach- hotel zullen de broeders
weer afscheid nemen van Bo-
naire.

Uitreiking van
PADI-diploma's

KRALENDIJK — Voor het
door PADI georganiseerde ex-
amen voor duik- instructeur in
de duikschool van Habitat, zijn
24 personen geslaagd. Onder
hen was een Nederlandse groep
die werd getraind door PADI
master- instructeur Aad Kegel:
John Frissen, John van Nieu-
wenhuizen, Janvan Olmen, Pa-
trick Maaswinkel,Roland Simo-
nis, Ruud Niesinga en Marald
Wikkeling. Roland de Knegt en
Torn Boer slaagden bovendien
voor decursus instructeur Staff.
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» stockmarket«
AMSTERDAM TCDfiï NOVEMBER 20,1987

Aegon 56,50 KUvj 27,80
Ahold 60,60 Meneba 42,00
Akzo 87,20 Philips 29,10
Cred.lyon. 55,00 Royal Dutch 200,30
Fokker 21,50 Telegraaf 205,50
Gist.Broc. 27,70 Unilever 102 20
Heineken 122,50 Index 218 20

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Alfcott Labs. 45 3/4 - 1/4 XEM 116 1/8 - 2 3/8
American Exp. 23 1/2 _ j 1/4 ITT 48 1/8 - 1/8Af>aohe 7 1/4 - 1/8 Johnson -J. 7 6 1/4 1 7/0Am.Tel.s Tel. 28 3/8 - 3/4 McKesson 2l 1/4 \/2r°f°°° _ 66-1 1/2 Merck s Co. 170 3/8 - S/8Anheuser B. 31 . j 3/8 Minnesota Mng 61 1/2 2 3/8Becton Dick. 49 3/8 - 3/8 Mobil Corp. 34 7/8 .! m
Canpbell S. 57 + 1/4 Monsanto 71 1/4 . 1 1/2Chrysler 22 1/2 - i/2 m_r co~p. 61 5/8 . 2 5/gCiticorp 20 1/2 + 1 3/8 Norf.South. 23 - 1/4CocaCola 38 1/4 - 7/8 PPG Indus. 33 1/4 - 1/8Diebold 34 - 1/4 Philips _nd. 14 - 3/4Digital 83. 126 1/8 - 3 7/8 Placer D.M. 11 7/8 - 1/2Dupont 80 1/2 - 2 1/2 Northrop Corp. 29 - 1/4East.Kodak 47 1/2 - 7/8 Pac.First Fin. 11 1/4 - 1/2Exxon 39 3/8 - 2 1/8 Pfizer 50 - 1 7/8Figgie 'A' 48 - 1/2 Phelps Dodge 37 3/8 - 1 1/8Firestone 33 3/4 unch Philip Morris 88 - 1 1/8Fluor 12 5/8 - 1/2 Quaker 43 7/8 - 1
Genl.Electr. 44 1/4 - 1 1/8 RJR Nabisoo 48 3/8 - 7/8Genl .Motors 59 1/4 - 1 3/4 Sara lee 34 1/2 - 7/8Gulf & West. 67 1/2 - 1 Shell Trp.Tr. 70 1/2 - 1 3/4Hecla Mng. n 1/2 - 3/8 Southern ü. 9 - 1/2j*"*0" , 71 1/2 unch Unisys 31 - 1/2Hcmestake Mng. 15 3/8 . j Unocal 25 1/2 - 1 5/8
DCW JONES
Industrials 1895,39 - 43,77
Transportation 726,57 - 12,13
REUTER.

IPg] MAWJUO & (HUI- IS B.Mi NX
a^j INVESTMENT DEPARTMENT
bfj^iï For further information call

Tel. 612511/612991/612294

,rll 11(11(IIIlllllillll^111 lllllllll■■■■■ 1 11It I ■■■■■111 (IK

f Koersen Centrale Bank
s- — ——4
E NOTERINGEN CENTRALEBANKVAN DE NEDERLANDSEAM- 2_ TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 20 NOVEMBER 1987 EN TOT -£ NADER ORDER: fi
H ■i US DOLLAR 1.77 1.78 1.80E CAN DOLLAR 1.335 1.355 1.375 m
Z- PND STERLING 3.11 3.165 3.225 _
m N6DGLD 93.82 94.54 95.34 -_ BOUVAA ______
C ZUU FRANCS " 128.94 129.66 130.46

FR FRANCS 30.00 31.10 31.80: DUITSE MARK 105.75 106.47 107.27
S SURGLD — 100.07 102.59 __ ITUR6 1.12 1.42 1.48_ AA FLORIN 98.00 100.00 100.20
Z KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-

LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
Z MENTVAN FINANCIEN ENGELDIGVANAFHEDEN2ONOVEM- :
Z 8ER 1987EN TOT NADER ORDER. -
'_ !E 9.75% 08UGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.60
I 13 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 104.29
5 12 % OBUGATI€L€NING€N P€fl88/92 103.62

10.5 % OBUGARa-NING€NP€RI9BB 99.72 §P 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.78 _
5 HETEFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- 3
S GENBEDRAAGT 10.69%._ DEAANKOOPVANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
Z BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

Siiimiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiwnnninnuiumij

/^SËMPnCO mDUSTR,BI DE UEnEZUELR
r TÉCTBr «naafct de wisselkoersbekend'""^SS-P^ vande BOLIVAR, geldig tot

MAANDAG 10.30 uur
aankoop VFRimriD

Cash - Cheque VEK,VWP
’.4.90 ’.5.10 ’. 6.05
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'3 /ïiïiÉßÉ? " *. J£ you -f» welcome "177". !" ROSE GARDEN "" xffUlK. 3kft%">'> 'iBBSS 'aDao«Segvan XIR af the %, ". Bar Restaurant .; >fcvt_^_ YjfcwX
»* i^^S^-lT Schubappelweg) ,», Ipflfef | 1 ttyiUjt''''f' .* Oude Caracasbaaiweg 56 - Tel.: 614574 " >_ö?lk A_.#.^l_^ " "_""
." &E]_S:il Te1:614855 * 7 lilliifßi '/'I " EENSFEERVOL V .ïSl"^ ■„« VKvK.*

_
CHILEENS GOURMET .\ £ hotel-bar-restaurakt '." RESTAURANT MET f \ \ Mk^^t&^V»^___^&&® WMKB ©©MglffT XtV»

\ RESTAURANT \* Baai Macolaweg - Parera .* CHINESE I __fik *" W'HY^WfY Xcl'^P^ ▼^V»" SPECIALS: Fiesta de mariscos V (Pasan Grahan) ," GERECHTEN I M^WÈ? *" Ï^P W </ J_s_it Yl__-''
» SuculentoChurrasco » « Hetrestaurantbijuitstekvooreenkrioyomaal- ," en een gezellige bar. \f*^stt_Wm i " —-*w£—'T// / V -"«W r___W *k_fe.
»* > t tijd zoals: mula,guiambo,söpiyuana,funchi- " RonnonH vanaf _T'A____9____» "_ / VJ"i / "' j^_>w»raßB_i(S__ES« Vfl\ MnMnkortopvriJdaglunch-nopzondagbarto- " tafel, etc. etc. ». ..„7P .n„ m ï .Tllf " l . ymmJwl AJ\ -^éÊÊxËtitvmfl&"#

queChltooo.

_
'.« GEOPENDelke dagvan 12-2en van 7-10.LTl1.00_v.m.- 11.00n.m. l^l^Wl^J | W^r^H'/fS. J^»*^6 P-^^^l^HHl^iliS-^ vl

-"_*_%^_ vrijdag, zaterdag _^^%*.,l*^^^._ onsusi w.s"1?0"294 Va" ° ' _.^«^«» "'"_«_*_«W_ __*^^*_"*"""** t '^^rV*l^^^^^^!^^. ___■_.

" " »^>^_ enzondag. _^^V « 'm "" > V>*^_ Tot ziensüßelwie.^Tm t » .TV _^T_*.".,.*« "" " »^»W_ m" " " 1 _■■ I Q IP^fE Jlffl &-" 'M * _PflvX\\\*hw __*_<^%\v.v.v.v>^p",*"a#Wv.v.v«v.\,Nw _^^v."""""" "v«>X«_«!'*s___^_*<^,X*X_>l» H iPiWlte^to?
/ *<Cv.\\V.V.\\\V>^ ~',,.,.,.'.V.>^ % " ->I_X^ H Concordiastraat-Punda M.; -*"*_>>^''BG " I -^Cv->*^^ " Fl
'' >!l feWPÏte V Primeur Party !" SÖypp "' I^^ ",' M Romantisch tafelen in een ¥
'« Imm '* <t\L^m}Lmf:k "' - " VeriaarSassfeestk9 '. m. *, ■■ sfeervol restaurant met PI
" lil " L^NUOE-i " Georganiseerd door »_ rerjuuruugijeesijt:. . «hh ) ». ~ ~, ■"HÜ ' J&émT .' .* Natuurlijk naar ". Wm «I I slechts acht tafels. 1^, jK , i^ *> Restaurant Zeelandia " __ __ ... »

# __§__»__«_»_ *" P^ _^J_l
" 4' l« a

< in somenuuerking met ,* IVICUOII3ICI S " JÉÉW |i"( LJ
!' Ë * ! nhrt *' LicoresMaduro ineen deK.L.M. ■* Nu zelf met speeltuin »j| IjflP *. IIDe uitstekende keuken en de
"] ï " -^ Ul l -J' A<*i'i,^*^i / unieMDeßeoujoioisprimeurl9B7 uuordtop2l \" °p Sta-Mar,a- q^ **« '" ▼I^l^ .« I I vriendelijke service dragen r
.' . u_-»_»*___»«#.ii_. «_"*-..«_«" "« nofm,b6rrfhtstre6ksin9evio9enuitFrQnkrijken ► wij zorgen voor S^fóV^^o. 0 J| .' ■■ bij tot het welslagen van Uw P.' M . Met SfeerVOlle restaurant .' ontkurkt tijdens een gezellige porty in landhuis . alleS. P~iW^T " 'I I 7i/«/./> nfrHnnr- _-__■

nu ook geopendop ",
eelQndia ,

m Voor inlichtingen \>^^^j*? ," I J "in. . Zondagavondvoor Diner \ h d l̂JfrS^t Unproevenen9enletvon > en afspraken \ WÈ \ H HV I " -» i. Ctt __-. *' '*' /lA\ ""^te^oi '.' I * H OPENv°or lunch: 12-14.00 uur W_
jVlll*l iltftöSftlt ►* Zaterdag 21 november, 21.00 uur. .* f II 1 " ,1 diner: 18- fc^. OM44sT^MV;VM«0M44sT^MV;VM« LandhuisZeelondia. ItJLnLn .'TIO PEPE " H. no meal iscomplete '. „ '. Haatten a Na’.25.-verkrijgbaar bij . L f ■ ■ __/."L_ oowalezbyass . GESLOTEN op maandag. ■■. -oUtagood I.L Res"-^ Tel.: 75080/ > » . M

" mmf^-'-'-'^y^Ksl-'' \'Sstt<\\+_ï**^'.'S^^ H Voorreserveringen: W_\
ys._&r >Landhuis^<ix-:-:*:->.v>^>\^ #/^^^""""":"^;^-!^^^^^^.".^M T--:6J2178 F.^^omejointhefun^^:.^^^ ti>_*^yi^&"^^^ OW HGOLDEN DRIVE-IN:M■ ;.; f**4* V,

Klein Zuurrak- Tel.: 675105 .. Jf^^% -H presenteert H

"" TPtiPtAl INN X H^iïfe^Sl O^ y '"*<
caracasbaaiweg bij sorsaka Q "*" -^ \ vrijdag, zaterdag, zondag ___iKUrmLinn __4- »." j^^g^^S^a X^/_/___» ' " linksafeerstestraatrech,s- w^f^fëL. " * ««_>». ** " P^ 3'

mQ f a
[' GrootDavelaar \ >' .„w-".! ,«.- Een nieuwe uitgaansplaats!c^^gg^ .]. SALOON-STEAK HOUSE \ U °m ' WÊ;. Tel.: 78200 V >*

lederezondag ,-. Zowel voor een gezellig N TH«« .. JES AIN NON BETTER " I "JAWS THE REVENGE"V gezellige sfeervan 4-9 uur ,V drankje ais vooreen / IC99J-8 " " „,.:^i-^e " I WmI- Fri, Hoppy Hour with Tutuy and Mariachi Fortu- >*
met muzikale begeleiding van \' heerlijk Diner, I_A/S^« V SeaquariUm "■ U

" na.P_nien«_andD.J.Macl_Tos_9p.m. 2 '"" "The Three Voices& Company" .*.' u zit in een zeer sfeervolle omgeving"-' >
#

» Geopend 7 dagen per week .
" a.m. ".' Inde Funchi-Pot kunt U ook terecht voor /.' meteen bijzonder mooi uitzicht, vooral >*" Openingstijden: "' ■_■ M' _%!" '"" overheer"ike..„ IrtVrt«__,., '""" bij avond is dit uniek. .*. 5-7 Happy Hour .'I f_É_^2^ U:: - Wts* ::: ■—^-- "/e-p« :ö SSSSSSS. :": s_Sff_r<J_l__» JH «g Q:i^ SZYiï*— Jil"***'^**' gtew„iM^:::^-— w. J::J^»j^ili,_L«-J:: I -^ p LJ

" #^^^_ __^^« »^^»w v>» O^ ✓ __<^« " " "^l^_ I lul H lrl II: IJLI_^» "" " «>^»*__ Voorreserv m " _^i <«.JÜ BlÉ^ _L___l
".».» ».^«w _^* """""" »^^ * _^* """""" »^^o«> """"""" »^w^ te 615757 __^« " " " « ■ m^i

"""" * * *~>W- -_^r» """""""""" i-W^ _^^a """"""""""" _^% """"""""»"" " T|W^ " """""< SSHÜIIfIIB^H_ __"_"."."."_,^^^__^' """""""""""" «^N^^ -_#" " """""""""""" «^^__ .^K " """"""""""""" "^W-rf^» " " " " " «L_^ | -«waiwwiiasßawHw

_' _"_"-"_"_"_"_"_"."."_". "."_j^^^_» " " " " "^»_'ir" " " " " ««.j^^s^» """""""""""""" *_^>w_i """"""""■"""" \j^\> ___ entree, f. o.- p.p. ___, .".*.*_"_,_,w# "" * %m*^ """""* " " " " "__^^ ~V^ """""""""""" «J^^^^^^.» """""""" " "_ï^ r« I All ■ __""_ _P_i_ _ ."«"-"-"-'r_,_,___^^^ """""""" «jr """"""""" "__^^j-;z> " """""""" *_t^ u Alle leeftudenI ;<V.>>>^>*;^^ ,''","'"'li>;^^ >V.,.,/.,._>r f' Q ■■"; lets duurderS-y^RestaurantSalina^r.*^^^ R^TrAF^fcSlY^ JleUcui^rU Iv^opkwaliteit is \_\ Vrijdag,zaterdag U
" Vóól la_-l/_r/l_w '■ Schottegatweg Oost 132-Tel.: 615356 "* 57*^ *, JP / / _/ "* lupßWumeii i_ " l »' -j.J?.

"' VeelSerder .*. '"" <QfliNoON_._r/A RBaTAWAKV " (DM^VltAVled !« altijd ietsje duurder " U om 12 uur midnight U|
"< |.] heeft voor iedereen die 7^^^) *" Mercuriusstraati3-15 I" ** "' I TAXI GIRLS LJ

"k ilii "] heerlijke arepitas,-ff^Sf !" "' CiV_K_ ledere da 9 gedurende de lunch- "« fl fl "'_M flJ /*»^ "' uanna . \\>£^-\ " Ook op zondag weer open. "' p,t3_"l<tiJdvani2tot2uureenkrioyo ", "fl V _" JJ M"J / JS»>. '.«van 0.a.. ". « **--maaltijd è ’.12.50 verkrijgbaar " <■■ BI"J M '." kaas, Vlees, kabeljauw, kip, ge- *m
N|et voor de lunch, maar wel voor diner én... « §fe. zowel in het airco restaurant als " *' _^_| W§ fl1 It^flPSl '"' stoofd vlees en elke dag een ". "DE EARLY BIRD SPECIAL" !« |g. k_ . ,"! Gun II 7Plf hPt hp<t_ *l fl U'1 »J V special V«n % Bke zondagmiddag van 4tot 6 uur J s|g 23ÏSkïmmïS"' " I' H H>! krioyoeten, \ voorsiec^Sirgurde^"'65^ ;"; ire !S^,f*^,wo,K« "' !w^ H

*' ff !.__ "■ OOk verkrijgbaar pastei, Sandwl- 'l Jelneg^nöen^ulder!" >] jIl|j l^___l Do^t?der^a,S^A^_,ÏÏorrometr^ Distributeur: \ I !_fl Br M
" n HP" "-OWi K Ches kahAlinuw InnAmflAkf in "

Uit, goed voor U, maar dan wel in "Indonesia" ." JUH**r- kabritu vis of vlees (ookiPrif-_P_< " _-^ 1-1
i jfIJS JflH " cnw», KBDOljauw ingemaaKl in » natuurlijk. uwiw-- KaDrii_,visoiviees.iooKie_e-j # , , Fntrao-f «ï -n n ■_■*11 "' zuur, klppe-en tuna salade en .*i re dag verkrijgbaar) |.« J/ca»e A \ M pnt_?.e"^r. p>p' H* 1 IK' k^ere shakes van vers fruit. ■* .'l d

nin®f^env,s,TOt^,sto,aardap■|", JJI "I 3 Leeftijd: 18 jaar U
" fï _P I«4 i-"-»!"?,,,,,'."»",.,"^ » reserveren vriendelijk aanbevolen. ,"! pelen en groente. fcj *7_l/_. _/^»_ " — - -_L_M
" 11 liJVK__^^^^„u^rï3^ -W Joh»" J».tza.en Zo.: Roti verkrijgbaarè ’.4.50. t», /ftO,CtUrO ».« D^ -^ "Wl
" 1 »Wl»sS^ wii^^hS^ -_.(<?" »>!K^ tuanbesar week-end andere _>rt*7w_. tPI DtSS€RTS" <J| "^"""""""""^W-*"'^^ .^""""""""""éI3>___ " " «Si^krioyo specialiteiten. W *_Q —»—»v-l I I -> U
*. __^<V.V«%Vlv!v>K_. ><vX»!»!v,',»AWaandag^*y^V«!vMVS_ »*_H* Meringues Qlacées ’.7.50

IWXlSÈ^^^^&^V.V.VA'iilS^^ i,VttX#X^X<!i>pï^^S*^«!»y*'-*-^^^ Ifl* Parfait Cassis ’.9.50-"!__t^^VVl^^Cy_V>C___!«V«^5~P^Wfi^ n, , J^^iV^.V __J nuxdeparfaüfromfresh blackberries M
"J I^o^ Julianavan "*« ,^^J#^P^ k^ i^Nl fIP " V /^ \ U 6 Hele"e 85° _"!
" Stolberglaan 7 §" l( ImIIT l) ILJPiiPnI BTm IMI % 'a- " ' / _t_ \ *"' _L__l vamaaux-cream,halfapearandfruügelee,top- U
" Tel.: 73165 -", II %-_^# iS^ I) 111 J » « *,", ' / _Bl \'"J fl P«d withcream andhotchocolate
|«] % SPECIAALZAAKVOOR "*« Pastry Shop & Terrace V l^'^W | y»~% _^i" VJ //I /)fmifmWk.nriv \ *"' _k_l* Mousse au Grand Marnier ’.8.00 IH
I*l A RUSTTAFEL ARTIKELEN tmt (achter Postkantoor, tel. 76881 V _$\ I t^r arv| >J SiyUU^UMU/f* *" ___ orange mousse, flavored with grandmarnier
""nrS\ "!« Special van deweek: V l^^/^l«l_l l^^oiP >j \ M *_ _■ M * Tarteaux Fruits ffinoW" I-Hl Voor ditweekend " _ 11 B1 l^i >«_i*^^"^ _^*i_^^_. _ \ <~>

■__■_■■_. / o,■"j »«■ tc «_ua 1runs j.o.uv

X fly KLEINE RUSTTAFEL, "!« 150g?a°m /.3?50 J* fl'^TjFOl lv*^& X \ C^ / SI ,< onnPt m BI npnWARCT *»n ROTI ■« Probeert U eens onze overheerlijke cheese- 51 *_M_M_P^ Vj \ <<7 ft rSC° / S flfl GEOPEND vanaf 18.00uur.O\R BLOEDWORST en ROTI cake, roomboterkoekjes, kaaspasteitjes, O ","1
" W N^/.EVN^J/ S m~"im ao.ict.n.

MISS ANN BOATTRIPS L " } Jn^ TARÖÏTSSfB
AND RENTALS N.V. open voor LUNCH (^^ÊjWiinA n________L____-_T'H

boattrins naar uri__ ir- r\ .--^ d j au van 12.30tot 15.00uur, behal- \ gourmet cuisine QBS,Kgh!s^ragao 'BandaAbo^
-^.. . LLé^ ve maandag en zaterdag. N^K^MS^Ör" B

boten NICO CORMÊLISSE D
ooien, zeilplanken vanaf het Spaanse j__g| ledere avond open vanaf 18.30 uur behalve op IJI

1 f c 1

'~mm Wmmmm iWÊMÊÊWÊSÊ maandag. lidvan de" |"J
imorm.. Zolange,Tel.: 671579 in de weekeinden Tel.: 79996 - Reserveringen tel. 616419 en b.g.g. 77260. Cur. Seaquarium Chaine desRotisseurs U
Adres: Jan Sofat 232A. Niesje. jggt^
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