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Het
c * 'kamikaze-reisje'

van het
departementHIW

Nieuws

in
vogelvlucht

„£°LOMBO — De Tamil- tijgers
vr

,en hun verzet tegen de Indische
veni?" troePen °P Sri Lanka opge-
kar artoe wil hun leieierPrabha-

m\ fy ari naar India voor overleg met
M^'erGandhi. Colombo verzetzich
ov r hiertegen en eist dat er pas
jj~)e£ wordt gevoerd door Indiaals
gel '■'fers hun wapens hebben neer-
de, gd- Het eenzijdige bestand doorndische troepen is niet verlengd.

stailAKA —In Bangladesh's hoofd-
Pfot aka washet onrustigivmeen
4jj est"stakingdoordeoppositievan
Èr "r' waarbij 24 gewondenvielen.
sj„. erden 40 arrestaties verricht;
gon onrust op 10 november be-
°Pen°K 6rkwam dit 1500mensen-Het
i\i_ e 'even in Dhaka lag nage-

geheel stil.
*****

f va^ SALVADOR —Een bestand
4dagen is doorhet Salvadoraan-

* vanerzet afgekondigd bij het bezoek
bal| Verzets" leider Zamora die uit
Üe '"gschap terugkeerde in het ka-
de^ an hetMiddenamerikaansevre-
ter! |koord- Deze zei "een ware enJKelijke democratie" te willen op-
VanÜ'en' Verzets- leider Ungo werdnaaag in El Salvador verwacht.

*****vecItNAGUA - B'J hevi^e ëe"
°Pst 'n N'caragua ziJn zon 90
gy aJjdelingen gedood, aldus Mana-
dus'n 00r'°S is heviger danooit,al-
()r J defensie- minister Humberto
VfJga. Er werden 985 gevangenen
derj6 aten in hetkadervan hetMid-
Üe me'ikaanse vredes- akkoord.
fens e.esten waren veroordeeld we-

|°°k 1 s^Un aan de contra's; er waren
vroegere leden vanSomoza'satlo*ale gardebij.

*****
dep "EN—Bij derecente rellen in
zij n industrie-stadBrasov
van , doden gevallen. Een betoging
een tot 200°0 mensen liep uit op
giet- Pjjtand tegen Ceausescu's re-
Va» d pn belangrijke vergadering
verj e partij werd

it) een d — B 'J een Dom" explosie
gL pakistaans station bij de Af-
Wag "8e grens vielen 2 doden. Het
ghaa.^nijniïjkeen actie van Af-aanse saboteurs.
I » *****vest^lLA-Hetin Nederland ge-

kantoor van het Filipijnse
-priestratlSche front NDF olv de ex"
t(ii n j ,er Jalandoni is doorDefensie-
dlKd v i!et° Van Manila beschul-
'andSe u" , vergaren van buiten-
febe]i ulP v°or de communistische
H'erdl ,op de Filipijnen. Al eerder
Re uit

n
Hdergelijke beschuldigingen

dolia_ zou gaan om 16 miljoenaanhulp voor het verzet,
p, *****heeftinGK°K ~ Prins Sihanouk

"Het nv gestemdmet een ontmoeting
chea d 6r Hun Sen van Kampu"
v°rst li ! _roe Sere Kampucheaanse
2ou d 'let dittelegrafisch weten. Het
Hk 7

eerste ontmoeting van Siha-
st6ünH Jn met de door Vietnam ge-

lQeregering in Phnom Penh.
|j. *****be driif J

t-PEN- Het Nederlandse
Straa{ Wl->smuller moet het in de
SRO

Van Hormuz in brand gescho-
"ea bl, nse vracht- schipFundu-

en en hergen. Iran heeft
geschot

agmorgen 2 tankers in brand

'n JoïRADO-°e stakings- golf
HU lavie hreidt zich uit. Zo
"% Mgestaakt in deKreka- kolen-van ioQ^? Wll een loons-verhoging

Mat .*****
de ontv " ~~ ier verdachten van
chian |0ering van de 5-jarige Naka-
Ste'd w bpanJe zijn in vrijheid ge-
|itteilJ?gens gehrek aan bewijs. Er
?Panip g 8 verdachten vast: 3inkvv esti n m FrankriJk- Over deze
°VerWe ls °P ministerieel niveaueg geweestmetParijs.

Vlf *****S-ffCHAU ~ln Gawolin is eenP°olsp»erendun gehouden doorde
Hti-rt gerng;624 % derstem- ge-
'egrjen

kkwam opdagen, ondanks
nteitZ i> epsecampagnederauto-

m 57 % keurde het eco-
Soed ne Programma der regering

» *****- Op de Europese
iNnda ZUli dedollaren de effecten

ürdP gedaaldevenals inAzië ge-Sk Va jn was niet onder de in-I het be J.nde afspraken in de VS omgen in%otlngs- tekort terug te drin-V°lgen; Jaar met 76 milJard dollar.

'fe'kVh presidentReagan is het be-te sicrDegrotmgs- akkoord "het juis-
Vswf op het juiste tijdstip". In
Vat>kel i?m noteerde de dollaraan-en wel j s

: Cent minder dan vrijdag

*****

Bij aankomst in Zwitserland:
Sjaverdnadze: geest
van Genève leeft nog

GENEVE — De Sovjet- mi-
nister van Buitenlandse Za-
ken Sjevardnadze is zondag
aangekomen in Genève voor
besprekingen metzijn Ameri-
kaanse ambtsgenoot Shultz.

De ministerszullenin Genève
verder werken aan devoorberei-
dingenvoor het topoverlegvan 7
december tussen de Amerikaan-
se president Reagan en Sovjet-
partijleider Gorbatsjov over een
akkoord over afschaffing van
kernraketten voor de middelan-
ge afstand. Sjevardnadze zei bij
aankomst dat de ontmoeting in
Genève, de vierde en laatstevan
de afgelopen drie maanden,
"Symbolisch" was, omdat Genè-
ve de stad was waar Reagan en
Gorbatsjov in november 1985
hun eerste topoverleg hielden.
"Ik denk datdegeestvan Genève
nog steeds leeft," zei hij.

De "zeer gevoelige" kwestie
van de controle- maatregelen op
denalevingvan het akkoord was
nog steeds niet helemaal opge-
lost, aldus Sjevardnadze, die
niettemin optimistisch was over
het slagen van het akkoord. Tij-
dens de onderhandelingen zul-
len ook de Sovjet- bezetting van
Afghanistan en de kwestie van
de uitreisvisa voor joden in de
Sovjetunie aan de orde komen.

In een interviewmet hetAme-
rikaanse televisie- stationABC
heeft de secretarisvan hetWitte
Huis, Howard Baker, gezegd dat
een INF-akkoord alsnogkan af-
springen wanneer naar de me-
ningvan president Reagan vol-
doende garanties voor naleving
van het akkoord ontbreken. Ba-
ker ontkende dat met de komst
van de nieuweminister van De-
fensie, Frank Carlucci, de kwes-
tie van decontrole op het tweede
plan is gezet door deAmerikaan-
seregering. Carlucci zou zich op
dit punt "even hard" opstellen

alsdevorige ministervanDefen-
sie, Caspar Weinberger.

De Amerikaanse ministervan
Buitenlandse Zaken, George
Shultz, zei zondag dathij nieuwe
verificatie- voorstellen aan zijn
Sovjetrussische ambtgenoot zal
voorleggen. Shultz was niet ver-
ontrust over de verschillen van
inzicht die beide partijen nog
scheiden over een mogelijk INF-
akkoord. "Als er voldoende tijd
is, is het goed dat er druken een
tijdslimietbestaan, omdaterbe-
slissingen moeten worden geno-
men en zonder tijdsdruk is het
bijna onmogelijk mensen zover
tekrijgen datzij diebeslissingen
nemen", aldus Shultz. "Ik denk
dat Moskou net zoveel belanghecht aan dit akkoord als wij".

Christen-democraten
bijeen in Chili

SANTIAGODE CHILE—Het
politiek comité van de internati-
onale vereniging van Christen-
democraten zal deze week bij-
eenkomen in Chili. Dan zal on-
der meereen oproep gedaan wor-
den aan de Chileense regering
om de democratie in dat land te
herstellen.

Inzake ondertekening van cao

FTA stelt aan Divi
Resorts ultimatum

ORANJESTAD — De FTAstelde aan directie van DiviResorts een ultimatum om
voor vandaagvijf uur een de-
finitieve beslissing te nemenover deondertekening vandenieuwe cao voor het Divi Re-
sorts-personeel waaroverreeds enige weken over-
eenstemming werd bereikt.

Indien de directievoormaan-
dagmiddaggeen definitiefbe-sluit neemt, danstapt deFTA
naar de rechter, aldus voor-
zitter Anselmo Pontilius.

De FTAis het wachtenvoor de
ondertekening beu. De directie

van Divi Resorts schijnt nog
steeds geen overeenstemming te
hebben kunnen bereiken in ei-
genkring ten aanzien van de ca-
sinodealers.VoordeFTAwasdit
geenbreekpunt omdat in princi-
pe besloten werd een en ander
aan arbitrage voor te leggen.

De directie van Divi Resorts
heeftreeds tweemaal een dagen
uur vastgesteld om de cao te on-
dertekenen, hiervoor werden
zelfs aan depers schriftelijke uit-
nodigingen gezondenom hierbij
aanwezig te willen zijn. Steeds
werd op het laatste ogenblikbe-
richt dat de ondertekening was
uitgesteld.

VOORAL LACHMON'S VHP AANGEVALLEN
Spanning in Suriname opgelopen vlak voor stembus-dag

Bouterse bedreigt Front
PARAMARIBO — De Surinaamse legerleider,Desi Bouter-

se, heeft drie dagen voor de verkiezingen meteen felle aanval
op de "oude" politieke partijen de spanning in Paramaribo
doen oplopen. Hij beschuldigde de "oude" partijen, die zijn
verenigd in hetFront, zondagavondvan verraad en hetheulen
met degroep-Brunswijk.

Kort daarvoor had Front- lei-
der Jaggernath Lachmon zich
voor heteerst in de verkiezings-
campagne met openlijkekritiek
gericht tot zijn politieke te-
genstanders. Ook zijn vechtpar-
tijen gemeld tussen aanhangers
van Bouterse en Front- sympa-
thisanten. In zijn toespraak, die
de afsluiting vormde van de ver-
kiezings- campagne, zei Bouter-
se dat "delenvan hetFront" con-

tacten hebben met Brunswijk.
"Er zijn verraders. Zij hebben
geen stelling genomen tegen de
terroristen, maar zij hebben ge-
heuld met de vijand". Met name
de partij VHP van Lachmon
moest het ontgelden omdat deze
volgens Bouterse na de verkie-
zingen wil onderhandelen met
de groep- Brunswijk. "De VHP
gaat praten metBrunswijk. De-
ze VHP heeft Suriname ver-
kocht", riep Bouterse uit. "Maar
wij zullen dit niet toestaan",
voegde hij er dreigend aan toe.
"Het zijn verraders van het
eerste uur. Terwijl zij zoge-
naamd verbroedering preken,
zijn zij bezig Suriname te verko-
pen", hield Bouterse zijn gehoor
voor.

Zonder de "oude" partijen di-
rect te noemen zei de legerleider
dat er nu al fraude wordt ge-
pleegd bij de verkiezingen.
"NDP- ers U hebt de verkiezin-
gengewonnen.Misschienniet op
basis van zetels, want men
pleegt fraude. Er worden stem-
kaarten gekocht voor 300
gulden".

Bouterse haalde ook uit naar
het streven van hetFront om na
de verkiezingen de Nederlandse
ontwikkelingshulp weer opgang

te brengen. "De Nederlandseontwikkelingshulp bracht geen
groei, het bracht schijn- wel-
vaart. Dit soort hulp moeten wij
bestrijden met alles wat ons ten
dienste staat". Tegelijkertijd
noemde hij het Nederlandse ont-
wikkehngs- geld echter eenschuld van Nederland aan hetSurinaamse volk".

' Voor zijn toespraak was Bou-
terse al naar de microfoon gelo-
pen om Front- aanhangers tebe-
schuldigen van gewelddadighe-
den tegen sympathisanten van
zijn partij. "Er worden mensen
gemolesteerd",riep hij met over-
slaande stem uit. De "militaire
broeders" werden opgeroepen
het hoofd koel te houden'en niet
in te gaan op provocaties van
Front- aanhangers.

In eenradio- interviewdateer-
der op de dag werd uitgezonden,
riep Bouterse deverliezervan de
verkiezingen op zich neer te leg-
gen bij de uitslag. Op de NDP-
bijeenkomst maakte hij duide-
lijk ervan uit te gaan dat niet de
NDP, maar het Front de verlie-
zende partij zal zijn. "Er zijn nog
drie dagen die ons scheiden van
de afrekening met het verleden.
Laat hen sportiefzijnen hunver-
lies op waardige wijze dragen",
zei Boute-

De NDP- bijeenkomst in het
nieuwe ontmoetings- centrum
van deze partij trok naar schat-
ting tienduizend belangstellen-
den. Eten en drinken werd op
ruime schaal uitgedeeld. De ma-
nifestatie had soms meer hetka-
rakter van een popconcert dan
van een politieke bijeenkomst.
Premier JulesWijdenbosch en
Bouterse dansten enthousiast
mee met de opzwepende muziek
en de legerleider trad zelfs even
op als zanger.

Voordatde NDP- bijeenkomst
op gang was gekomen, hadden
naar schatting 30.000 personen
in Paramaribo de slotmanifesta-
tie van hetFront bijgewoond. Op
die bijeenkomst richtte VHP-
leider Lachmon zich voor het
eerst in deverkiezings- campag-

Ne opkritische wijze tot de mili-
taire machthebbers. Hij had de
aanval van Bouterse kennelijk
voelen aankomen want alsvoor-
schot op de "onthullingen" zei
Lachmon: "Als het gaat om het
aantasten van de integriteitvan
de Front- leiders moeten wij dat
massaal verwerpen".

Lachmonhield de"anti- demo-
cratische krachten" voor niet te
proberen het Front te dwarsbo-
men. "Als na deverkiezingen het
functioneren van de democratie
uitblijftzullenbevriende landen
ons niet meer geloven en geen
hulpbieden".Lachmon dronger-
op aan dat de grondwetna dever-
kiezingen "naar de letter en de
geest wordt nageleefd.

DESIBOUTERSE

MADRID — Melodie, nog
slechts vijfjaar jong, na haar be-
vrijding door de Spaansepolitie
uithandenvan haar ontvoerders.
Er waren losprijzen van respec-
tievelijk 25en 10miljoengulden

gevraagd aan haar ouders Ray-
mondenKimeraNakachian, met
wiezijhiergefotografeerd is. Vol-
gens officiële berichten zou er
niets zijn betaald. Aan haar be-
vrijding ging een vuurgevecht
vooraf.

LANDOORLOG
Ook de landoorlog ging dit

weekeinde in alle hevigheid
door. In het gebied rond Mawat
en Iraq, dat in juni door Iran

werdveroverd, zoudenverschei-
deneIraakseoffensieven hebben
plaatsgevonden om het Iraanse
"NASR-8"- offensief te stoppen.

Hierbij zouden volgens Iraanse
bronnen al byna 3.000 Iraakse
soldaten zijnomgekomen en 235
anderenkrijgsgevangenen zijn
gemaakt. In Isfahan en Sari in
Iran werd zondag volgens radio
Teheran doorhonderdduizenden
soldatentegen Iraq en de Vere-
nigdeStaten gedemonstreerd.

In Abu Dhabikwamen hetaf-

gelopen weekeinde de ministers
van Defensie van verscheidene
Golfstatenbijeen om de situatie
en hun gezamenlijke militaire
strategiein deGolftebespreken.
De betrokken landen, Saudiara-
bie, Kuwayt, Verenigde Ara-
bische Emiraten, Bahrayn, Qa-
tar en Oman hebben besloten
hun militaire samenwerking te
verstevigen. "Recente ontwik-
kelingen" zouden eenbedreiging
vormen voor de internationale
stabiliteit en veiligheid in het
oorlogsgebied.

VS helikopter
neergestort
in Colombia

MONTERlA—Eenhelicopter
van deAmerikaanse luchtmacht
is neergestort vlak na de start
van de luchthavenvan Monteria
in het noorden van Colombia.
Volgens de controle- toren was
dehelicopter opweg naar Pana-
ma. De drie bemanningsleden
raakten licht gewond.

Landoorlog woedt in alle hevigheid voort

Iran: Amerika grijpt ook in bij
schepen onder niet VS-vlag

BAHRAYN — Iran heeft
twee schepen die onder
Griekse vlag voeren, zater-
dag niet beschietingen tot
stoppen gedwongen voor een
inspectie aan boord naar
eventuele goederen die be-
stemdzijn voor Iraq. Zondag
zou de Iraanse marine het
vuur hebbengeopend opvier
Amerikaansehelikopters, die
volgens Iran probeerden de
inspectie te voorkomen. '

In scheepvaartkringen in
Bahrayn werd bevestigd dathet
Griekse schip de Jumilta, dat in
het noorden van de Perzische
Golfvoer en opweg wasnaarKu-
wayt, beschoten is door de Ira-
niers, evenals deAndromeda die
op weg was naarSaudiarabie om
olieprodukten te laden. Volgens
de Iraanse marine, geciteerd
doorRadio Teheran, probeerden
vier Amerikaanse helikopters
en twee oorlogsbodems van de
VS de inspectie te verhinderen.
Over demanierwaaropzij ditge-
probeerd zouden hebben, werd
niets meegedeeld. Volgens de
Iraanse marineleiding was het
schip al gestopt, toen er door on-
bekenden met de Jimilta radio-
contactwerdgezochten hetschip
opeens weer de motoren aanzet-
te. Op dat momentzouden ook de
helikopters ten tonele zijn ver-
schenen. "Toen dehelikopters deIraanse
schepen bleven volgen, zou de
Iraanse marine het vuur op de
helikopters hebben geopend. In
scheepvaart- kringen is alleen
vernomen dat een Amerikaanse
helikopterzaterdag eerder op de
dagin hetzuidenvan deGolftus-
senbeide kwam om een klein
Amerikaans schip in bescher-
ming te nemen, dat werd be-
dreigd door een schip van de
Iraanse marine. Opgrondvan de
instructies van het Amerikaan-
seministerievanDefensiezoude
Amerikaanse marine in de Golf
alleen mogen intervinieren ten
behoeve van schepen die onder
Amerikaanse vlag varen, zoals
de olietankers van Kuwayt.

Britse dubbelspion
doorbreekt stilte
LONDEN—KimPhilby, de

voormalige Britse dubbelspi-
on die in 1963 naar Oost-
Europa overliep, heeft24 jaar
van stiltedoorbroken en ont-
huld hoe de Britse contraspi-
onage (Ml6) op heteindevan
de Tweede Wereldoorlog een

aantal in Londen wonende
Letten inschakelde als spion.

Een verouderde en vergrijsde
Philby detailleerde hoe Ml6zich
vooral "bediende" van deLetse
diplomatieke vertegenwoordi-
ging in Londen als spionage-
centrum tegen de Sovjetrepu-
blieken aan de Oostzee. De ex-
-spion van Ml6, dienu 75 jaaris,
deedzijn verhaal in een gesprek
met een ex-generaal van de
KGB, Yanis Loekhasjevitsj, dat
een maand geleden voor het
eerst opdetelevisie van de Sovje-
trepubliek Letland werd uitge-
zonden en waarvan de Britse te-
levisie woensdagavond een kort
fragment uitzonden.

DeBritten vielen detwee wan-
delstokken achterPhilby's stoel
op, wat doet vermoeden dat hij
slecht ter been is. Het televisie-
gesprek werd opgenomentijdens
een kort bezoek van Philby aan
Letland, waar hij deelnam aan
een reeks televisie- uitzendin-
gen onder de titel "Igra" ("het
spel"), over de geschiedenis van
deKGB.

Philby zit aan een schrijftafel
met voor zich een kop thee en
achter zich, volgens deBritse te-
levisie engelstalige, boeken en
kranten. Hij sprak in zijn moe-
dertaal — waarin de Britse tele-
visie een karakteristiek Ox-
ford-accent terugvond — en
werd meteen vertaald in het
Russisch. Philby was voor het
eersttezienentehoren sindszijn
defectie in 1963, de dag waarop
hij uitBayrut vloog naar Mos-kou. Hij was in 1951 uitMl6ge-
treden.

PALMIRA — Een der be-
langrijkste Colombiaanse drugsma-
fia- leiders, Ochoa, is bij een ver-
keers- controle gepakt. Hij wordtals
een derrijkste mensen terwereld be-
schouwd. Hij bood geen verzet. Hij
werd eind85 inMadrid gearresteerd,
in juli86 werd hij naarColombia te-
ruggestuurd waar hij werd veroor-
deeld wegens het smokkelen van
stieren tot 20 maanden en daarna
kwam hij vrij op borgtocht. De VS
hadden zijn uitleveringgevraagd.

Kissinger: invloed
van Fidel Castro
moet verminderen

TALLAHASSEE — Het tus-
sen de VS en Cuba bereikte ak-
koord over deemigratie van Cu-
banen naar deVS is een goedbe-
gin, aldus de Amerikaanse ex
minister van Buitenlandse Za-
ken, Henry Kissinger. Maar de
invloedvanFidel Castroopmon-
diaal niveau zal moeten afne-
men wil er ooit sprake zijn van
een verbetering van derelaties
tussen beide landen, is zijn me-
ning.

Onderzoek naar
fraudeleuze
Argentijnse bankier

BUENOS AIRES — De Ar-
gentijnse justitie is begonnen
met een onderzoek naar de
bankier Roberto Leon Ko-
nen, voormalige vice- presi-
dentvandeopgehevenBanco
de! Geste. Kohen wordt ver-
dacht van frauduleuze han-
delingen die de Centrale
Bank van Argentinië meer
dan honderdduizend dollar
gekostheeft.

De bankier werd, na zijn
vlucht, in Spanje aangehouden
en vervolgens uitgeleverd aan
Argentinië.

Ook de directeurvan debank,
Guido Cuelar, zou bij de fraude
betrokken zijn geweest. Cuelar
is voortvluchtig en waarschijn-
lijk zit hij ergens in het buiten-
land.
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Mensen
De 33-jarige schepper van deFa-
milie Doorzon, Gerrit de Jager,
heeft tijdens de stripdriedaagse
in het Congresgebouw in Den
Haag de zestiende
STRIPSCHAP- PRIJS van het
stripschap in ontvangst geno-
men. Hij kreeghemvoor zijn hele
oeuvre, waarin hij volgens de ju-
ry een hoogtempo eneen nietaf-
latende kwaliteit vertoont. Bo-
vendien zou iedereen, volgensde
jury, zichzelf of tenminste zijn
buren in de Familie Doorzon
kunnen herkennen. De
stripschap- prijs wordt sinds
1974 jaarlijkstoegekendaan een
tekenaar of scenarist die zich
verdienstelijk heeft gemaakt
voor het beeldverhaal in het al-
gemeen en het Nederlandse
beeldverhaal in het bijzonder.
De prijs bestaat uit een bronzen
plastiek en een oorkonde. De
prijs werd in voorgaande jaren
onder anderen uitgereikt aan
Hans Kresse (Eric de Noorman),
Jan Kruis (Jan, Jans en de
kinderen), Jean Dulieu (Paulus
de Boskabouter) en Marten
Toonder (Tom Poes en 0.8.
Bommel).

Tijdens zijn verblijfop Cura-
gao heeft de wereld-president
van deInternationalPublicrela-
tions Association (IPRA), de
heer PAUL KOOP een bezoek
gebracht aan de directie van de
HoldingCompany Curagao. Ben
Rosheuvel, directeur van de
company, boodPaulKoop tijdens
dit bezoek een geschenk aan in
bijzijnvan Shon Garcia en Leslie
Roosberg.

Op last van derechtbank in Pa-
rijs gaat de veiling van het be-
roemde manuscript "J'accuse"
(1898) van Emila Zola niet door.
Aanleidingvoor het uitstel iseen
conflict tussen de erfgenamen
van de Franse schrijver. Het
MANUSCRIPT zou op 8 decem-
ber in Monaco onder de hamer
gaan. In de brief hekelt Zola de
behandeling van de Joodse le-
gerkapiteinAlfred Dryfuss door
de Franse autoriteiten. Een
kleinzoon van Zola, Francois-
EmilaZola, hadzijn dochterBri-
gitte Place voor de rechter ge-
daagd om een stokje te steken
voor de veiling. Hij stelde dat zij
niet het recht had het ma-
nuscript van dehand te doen. De
vrees was dat het 39-bladzijden
tellende manuscript, dat wordt
beschouwd als een nationaal be-
zit, in buitenlandse handen te-
recht zou komen.

MeteenPitbull- terrier aan haar
armrolde een 21-jarige de trapaf
de straat op.Toen devrouw stond
te telefoneren, beet de hond in
haar arm en weigerde los te la-
ten. In haarpogingenzichvan de
houdgreep van de hond te ont-
doen, ging devrouw onderuiten
rolde de trap af. Een buurman,
die zag wat er gebeurde, gaf de
hond een ferme klap op dekop
met een STOFZUIGERSLANG.
Het dier liet het slachtoffer los,
waarna de buurman haar het
huis in kon slepen. De gealar-
meerde GG en GD kon echter
nietbij hethuiskomen omdatde
hond voor de deur zat. De politie

probeerde hem daarop met tvee
kogels door dekop en twee in het
lichaam uit te schakelen, maar
het dier bleek daartegen be-
stand.Pasna devierde hartsprik
door een dierenarts, normaal is
volgens de politie één prik vol-
doendeom een hond te doden, be-
zweek de terrier.

Familie M.J. Isenia Jourdain
wonende aan de Willem Hoyer-
straat 58heeftberichtuit Neder-
land ontvangen dat hun dochter
JAMILA ALEXANDRA MA-
RIE ISENIA aan de Universiteit
van Leiden is geslaagd als "fi-
scaaljuriste".De nieuweAntilli-
aanse meester in de rechten is
oud- leerlinge van het Peter
Stuyvesant College en heeft ook
de Universiteit van de Neder-
landse Antillen bezocht. Zij
wordtbinnenkort op Curagao te-
rugverwacht.

Een vrouwenblad in de Sovjetu-
nie heeft er prinses Diana van
Wales bijgehaaldom een artikel

over tekort aan deodorant te il-
lustreren. "Rabotnitsa"(wer-
kende vrouw), een blad dat in be-
perkte oplage verkrijgbaar is in
fabrieken en via vakbonds- lid-
maatschap, beschreef een fa-
briek in Riga die een sortering
DEODORANT maakt. "Alles
goeden wel, maarzijn ze te koop?
", laatRabotnitsa Diana vragen
in het onderschrift bij een foto
van haar.
Op 63-jarige leeftijd overleed in
Oranjestad de heer STANLEY
VANTRIGT. Hijwerd inSurina-
me geboren en vestigde zich in
1946 op Aruba waar hij als ac-
countant bij deArendPetroleum
Maatschappij werkzaam was.
Na het sluiten van de APM,
kreeg hij werk op het kantoor
Van Dam. In 1957opende Stan-
ley van Trigt zijn eigen accoun-
tant en administratie kantoor.
In de loop der jarenvervulde hij
vele functies in het sociale leven
van Aruba. Hij was voorzitter
van de Suriname Club, Lid van
Sociedad Bolivariana, Kerke-
raadslid en enige tijd admini-
strerend voogd van de Protes-
tantse kerk, penningmeester
van Casa Cuna en sinds 1959 lid
van de Nederlandse Vrijmetse-
larij. In 1983 werd hij onder-
scheidentotridder in deorde van
Oranje Nassau. De begrafenis
vindt dinsdagmiddag plaats
vanuit de Protestantse kerk in
Oranjestad.
De buren van de "supersnelle
meeneem- service" van McDo-
nald'shamburger-restaurant in
Huis ter Heide bij Utrecht heb-
ben -voorlopig- aan het langste
eind getrokken. De hamburger-
gigant opende kortgeleden de
eerste drive- in in Nederland en
dat sloeg aan. Hongerige auto-
mobilistentogen naar deMcDri-
ve. Helaas ligt de vestiging in
een gewone straat. De buurtbe-
woners konden door de drukte
hun woning niet bereiken en
kregen zelfs boze chauffeurs
achterzich aan alszij langs defi-
le willenrijden om hun eigen erf
te bereiken.De bewonershebben
daarop een kort gedingtegen het
hamburger- restaurant aange-
spannen en gewonnen. McDrive
moet dicht tot deRaad van State
een uitspraak heeft gedaan in de
beroeps- procedure die omwo-
nenden tegen de "eetpaal" heb-
ben ingesteld. De rechter achtte
de ernstige hinder en overlast
voor debewoners zeer aanneme-
lijk. Hij verweet McDonald's on-
zorgvuldig gedrag, omdat het
concern had kunnen weten dat
de grote stroom automobilisten
voor flinke overlast zou zorgen.

JOHANNESBURG— De ZA poste-
rijen hebben na een protest van
orthodoxejodenbesloten een postze-
gel in een op stapel staande bijbelse-
rie te vernietigen. Op de postzegel
staat -in het hebreeuws- de opdruk
"Hetwoord Gods". Volgens de joodse
traditie mag het woord "God" in het
dagelijksgebruik nietworden uitge-
sproken noch voluit geschreven
worden.

*****

Een bruidspaar in Oostenrijk
heeft een paar minuten voor de
huwelijks- sluiting voor de bur-
gelijkestand inSalzburg, zijn 18
maanden oude zoontje uit een
VENSTER zienvallen en veron-
gelukken. De zwangere vrouw

liep een zware schok op. De
grootvader had het kind op de
vensterbank gezet en daarheeft
het zich waarschijnlijk losge-
rukt. De huwelijks- sluiting is
niet doorgegaan.
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TomPoes en de Partenspeler door Manen Toonder

27~~Partenspelertrokzien ineenverscholenhoekterug om risBulleBas diemorgen bezoekhadvan deheerZielknijper, deeen ogenblikje «a te denken. "Die Torn Poes erft dus al Bom- voorzittervan devoogdijraad indestadRommeldam. Debeidenei s geld. mompelde hy broedend. "Maar hij isnog minder- herenvoerden een gesprekover hetprobleem vandemoderne
v g'iTr "Lu "-

ervaren ien»and zijn, diedatvermogen jeugd en de heer Zielknijperverklaarde bewogen dat in zijnvoor nem beheert. Hij moet een ouder en wijzer iemand heb- jeugdalles anderswas geweest.Den, die hem met raad en daad terzijde staat! Kortom een »Er iseeen tuchtmeer'" snrakZfDatankmH^S^T^eiden; datfhrijft *? W6t Z° hiJ "De d doet maar en het "SESd van dTouderentB^„s^Jï duBTO"t"rltr*^ntemAS,lv?ordatikdie soms weerzinwekkend. Het is héél treurig!" "Juist!" riep dewendXzioïnmlhiJi P' ?°+maa/' t****** Slag! En hij commissaris."Zoishet! Gisteravondnogbetrapte ikeen jonge-SrRomm^" „rï!"* landschaP *dravenop weg re op het gooienvan een steen dooreenruit. Maar dachtu, dat
Poes zo SrXenSpilSi5et,cc?,"ISStan,^ *l dlfT°T de ei*enaar van die "*rn« dankbaar was? Welnee! Inplaats
lend "HSLn^Xèft»?i"" 3? P«veldt*%^ snel; daarvan wierp hij mij een stoel naar het hoofd!" "Het is héél
om hem te vormer^ hïSfS^II?^?^^ treuriS!" zei devoorzitter getroffen. "Wat eenvoorbeeld voorpSSanhanrigmlkï^F"nÏZ^g\ï\~vs «w*6*" b;J de zo nkjnd! Wat moetdaarvan terechtkomen? Hier ligteentaakP-mie aannangigmaken! Nu wildehet geval, datcommissa- voor devoogdijraad, als ik me niet vergis!"

Finland naar verbod
van rendierjacht

HELSINKI — De rege-
ring van Finland heeft be-
kend gemaakt dat zy wet-
telijke maatregelen voor-
bereidtom eeneindetema-
ken aan de jacht op La-
plander rendieren als ont-
spanningvoor toeristen.

Een hoge ambtenaar van
hetministerie vanLandbouw
in Helsinki, Pirkko Skut-
nabb, zeidat denieuwemaat-
regelen het jagenop en schie-
ten van rendieren bij wijze
van sport zou verbieden. De
Finse toeristen- industrie, die
Finland wil verkopen als het
land van dekerstman en zijn
"red-nosed reindeer", veroor-
deelt dejachtin afgelopen ge-
bieden.

De televisie toonde
woensdagavond het door toe-
risten kapot geschoten kada-
ver van een rendier. De half-
wilderendieren zwerven inde

uitgestrekte gebieden van
Lapland, waar zij door her-
ders op sneeuw- scooters wor-
denopgespoord. De huiden en
het vlees worden in Finland
en in het buitenland ver-
kocht.

Steeds meerbezoekers vlie-
gen naar Fins Lapland om er
eenrendier- kerstmis te bele-
ven. Finland heeft al strikte
wetgeving ter bescherming
van dieren en wat nu wordt
voorgesteld, zei Skutnabb, is
het dichtenvan mazen. De pi-
loten van de Finse
luchtmacht die boven Lap-
land patrouilleren, hebben
het consignedatzij derendie-
ren niet aan het schrikken
mogenbrengen,vooral nietin
de draagtijd, wanheer het
doorbrekenvan de geluids-
barrière zou kunnen leiden
tot devoortijdige doodvanon-
voldragenkalveren.

CURACAO
AGENDA
NACHTDIENST ARTSEN: Patiënten vande
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wiede dienstdoendearts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele dag gesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen: zusterKwida-
ma. tel: 78089, pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, te1.:.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; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel-
-54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag van
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-
Maria 17,tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11 0°
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S(nachtdienst)
Otrobanda: Goede Hoop, tel.: 82857.
Punda: Vredenberg, tel.: 613300.

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

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

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur "Let'sget Harry" (’.5,- p.p.).

TELECURACAO
MAANDAG: 16.30 Scooby Doo myste-
ries; 17.00 Cliffwood Avenue Kids;
17.30The Big Blue Marble; 18.00Awe
mi ke un buki; 18.30Contact; 18.45 ln-
forme deportivo ku Hector Rosario;
19.00Gezond sporten; 19.30This week
in Japan; 19.45Sedukal; 20.00 Notisie-
ro Tele-8; 21.00 Dallas; 22.00 Wega di
Number; 22.10Departamentu pa Kultu-
ra i Edukashon:; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden).
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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SEMINAR BEKIJKT PROBLEMATIEK VANUIT ALLE INVALSHOEKEN
Hele wereld moetkrachten bundelen

Voor bestrijding drugshandel
is samenwerking onontbeerlijk
.WILLEMSTAD — "In de loop der decennia heeft de
J^gshandelzich ontwikkeld tot een internationale organisa-
-06 die Maffia- achtige praktijken nietuit deweg gaatWat wjj
öodighebbenvooreeneffectieve bestrijdingvan deinternatio-
ttale drugshandel, is een wereldomspannend opsporings- en
VervolgingB-systeemmetsluitendeafspraken overuitlevering
jj?overname van strafvervolging. Het wordt hoogtgd datde
'uplomatie de belangen van de internationale samenwerking
°P<Ut gebiedhogerleert inschattendandenationale belangen
°PProtocollair gebied.Laten weom tebeginnen in elkgeval er
°P aandringen datregionaal heteen en ander oppoten wordt
fe-et"

Daar pleitte substituut Offi-
A r̂ van Justitie, mr ing.

A.H. deMuyvoor tijdens het
ettiinar over drugs dat dit wee-
fde gehouden werd. Het se-

ln-ar is een eerste in een reeks
an- drie bijeenkomsten die geor-

<>aniseerd worden door de
entrale regering, in samenwer-
'ng metdeCuracaose overheid.
e bedoeling is dat de deelne-
ers, die afkomstig zijn van

Ve>heids- diensten en privé- or-
pjjisaties, gezamenlijk een be-ve,duitstippelen dathet gebruikan drugs op de Antillen tegen

<>etgaanen tevens voor opvang
,°et zorgen voor hen die al ver-Slaafdz.jn.

TEVREDEN
n"et hoofd van de Afdeling
(.^stelijke VolksgezondheidMjV), Siegfried Victorina, die,elast is met de coördinatievan
* seminars, verklaarde desge-
faagd zeer tevreden te zijn over
et verloop van de twee studie-agen. Er is veel informatie ge-seven: dedrugs-problematiek is

liri?U'» alle invaJshoeken be-
ent. "Alle deelnemers hebbenat geleerd", aldusVictorina.■ Aan het seminarnamen twee-

v°nderd mensen deel, afkomstigan 21 lands- en eilands-

diensten en 56 organisaties uit
de private sector. Aan vorming
van het beleid, is men dit wee-
keinde nog niet toe gekomen.
Dat was ookniet debedoeling, zo
legdeVictorinauit.Belangrijk is
eerst dat de deelnemers zoveel
mogelijk bekend worden ge-
maakt met deproblematiek, het-
geen na deze stroom van infor-
matie wel het geval zal zijn, zo
meent hetAGV-hoofd. Het is nu
belangrijk dat er follow- up
wordt gegeven aan het eerste se-
minar. Dat was ookdebedoeling.
Waarschijnlijk vindt in decem-
ber hettweede seminaralplaats,
waarbij deskundigen van de
'Pan American Health Organi-
zation' (PAHO) naar Curagao
zullen komen om informatie te
geven. In februari komt men
voor het laatst bijeen waarbij
concreeteen beleid uitgestippeld
dient te worden.

Siegfried Victorina pleitte er-
voor dat in het drugsbeleid ook
eencampagne wordtopgenomen
tegen het gebruik van "legale
drugs" als alcohol en sigaretten.
Naar de mening van Victorina
moet reclame voor deze produk-
ten verboden worden. Het is
vaak immers deeerste stap naar
illegaal drugsgebruik, zo vreest
hij. Dit is evenwel een kwestie
die nog door de deelnemers aan

het seminar besproken moet
worden.

Alle sprekers waren het met
elkaar eens over de ernst van
drugs: "een kankergezwel", zo-
als De Muy dit betitelde. "De
drugs- problematiek gedraagt
zich als zodanig. Vele
uitzaaiingen verzieken in korte
tijd het gehele weefsel. Slechts
rigoreuzeenkeiharde maatrege-
len kunnen dit proces tot staan
brengen. Vanuit een oogpunt
van volksgezondheid kan en
mag een maatschappij als deon-
ze, het niet tolereren dat er zich
ledenin diemaatschappij bevin-
den wiens leven onherstelbaar
beschadigd wordt. Die onher-
roepelijk ten gronde gaan, ten
gevolgevan watvoor verdovend-
of genotmiddel dan ook."

INTERNATIONAAL
De Muypleitte voor een inter-

nationale gezamenlijke aanpak
van de bestrijding van
drugshandel. "Hetkan tqch niet,
zoals nu in de praktijk helaas
maar alte vaak gebeurt, datbij-
voorbeeld een Colombiaan, die
heeft deel genomen aan een
drugssmokkel hier op Curagao,
zich vrije man kan noemen, zo-
drahij zijn hielenvan het eiland
heeft gelicht. Zal hij de volgende
keer weer aan zon avontuur be-
ginnen als hij wist dat de kans
zeer groot is dat de Colombiaan-
se politie hem op het vliegveld
staat te wachten om vervolgens
in eigen land berecht te worden
voor de drugs- vergrijpen op Cu-
ragao?", zo legdeDe Muy de aan-
wezigenvoor.

"Politie en Justitiealleenred-
den het niet", concludeerde De
Muy. "Het probleem is al te ver
doorgewoekerd in brede lagen
van de bevolking. Binnen al te

grote groepen is het gebruik en
de verkoop al geaccepteerd en
wordt niet meer als afkeurings-
waardig gezien." Er moet vol-
gens De Muy een gezamenlijke
aanpak komen van de totale
overheid over de volle breedte.
Het drugsprobleem is immers
een probleem van de volksge-
zondheid, onderwijs, sociale za-
ken, economische zaken en justi-
tie. Allemaal hebben ze te ma-
ken met het probleem van
drugsgebruik. Allen kunnen ze
op hun gebied een steentje bij-
dragen. "Het moet dan wel ge-
coördineerd gebeuren. Anders
lopenwe dekans datalle ijverige
stenen- sjouwers elkaar danig
voor de voeten lopen. Een niet in-
terdepartementaal gecoördi-
neerde drugsaanpak is weg ge-
gooid geld, dubbel werk en el-
kaar tegenwerkend werk", aldus
De Muy op het seminar.

BALENTEBUNITA, dezaak
met"dikkemode"aan deVanEn-
gelenweg 10 van Thelma Kibbe-
laaren Nydia Ecury opende dit
weekeinde officieel de deuren.
Dat gebeurdezondagmiddag tij-
dens een kleine plechtigheid
waarbijdeaanwezigeneen goede
indruk kregen van het assorti-
mentkleding dooreen modeshow
met uiteraard 'flinke' modellen.

Op de foto's: de trotse eigena-
ressen die een proost uitbrengen
op denieuweboutique en een van
de modellen, Vivian van Meete-
ren, metkleding vanßalenteßu-
nita.

Lourens wordt valselijk beschuldigd
De Castro moet orde op zaken
stellen in departement HIW
J^ILLEMSTAD — Minister

oston Lourens heeft van
Marco de Castro

CBt,dat dezetot °P de bo"
fo_t- U*t gaat zoe'ien' wat er
Hev

IS 8811by deorganisa-
'anrftr deelnameaan deHol-
Uk 811Express.Lourens

oepaald niet te spreken
Wü een memorandum van
t *\departement van Handel,
W!iUBtrie en Werkgelegen-

WaBrin de schuld dat de
WnK?-n de boot gemist heb-
*ea l^ d** evenement, voor
*oi*uroot deel °P LourenB
t**nt omdathij
voo J?Ü& waarnemend was
«"and Castro. Dat memo-
*llei? noemt Lourens niet
°okhÖ/»beledigend"' maar
*eit" ? toppuntvanstupidi-
iiai' wil dat de bele---_^gen Publiekelijk rechtdier?j orden en wil boven-in *De CaBtr<> maatrege-
oto T^mtby hetdepartement
Cih*T meidenten in de toe-
«Mib« te v°orkomen. Hoe
1-ttV?? **e maatregelen zul-

io ' zal eilld van deze
üer BPr°ken worden, als
dien_a__:ro terug is van zMnr^weis naar Caracas.
al v_oppositie-Partij PNP heeft
»WBchillende malen bij de
«L g gevraagd om ophelde-aebLWaarom de Antillen nietj^oendeelgenomenaandeHol-
inet jj^anExpress. Deze treinokt-^erlandse bedrijven, is in
door T

er gedurende een week
ander Pan g^eisd met onder
Ook d ten.Arubaanse wagon.
tiodjg^Antillen hadden een uit-
pr0]-*lnS gekregen om aan dit
ever,,, ,deelte nemen. Dat is""^l niet gebeurd.

ENTHOUSIAST
n Vurens zou daarin

ben , an_riJkerol gespeeldheb-
UUdH_° Publiceerde zaterdag-
voorT i.e krant Nobo-Dat WBB
tatert bewindsman reden om
Perscnnfagmiddag n°g een
bii K"frrentiete geven, waarinhetdf beweerde enduB^Part?ment van Handel,In-C?_eenWerkgelegenheideenre veeg uitde pangaf.
stro j^-1 dit jaar' kreeg Ca-
<Wi ? Nederlandhet aanbod om
Cur. nemen. Bij terugkeer opUtjlacao werd het voorstel in de
op "Verraad besproken, waar-
dene^enthousiast gereageerd

V 12)uni««W °e Castro
he Vakantie en moestLourens
ver_burenderuim eenmaandd^^gen.Opdiezelfdedagzou-
vQor 11 u.itn°digings- brieven
Mld instanties die mogelijk

Qen deelnemen, aande minis-

ter gestuurdzijnom getekend te
worden. Het departement liet
dataanLourens weten, maar de
brieven blekenonvindbaar. Ook
in De Castro's werkkamer wer-
denze nietgevonden. Hetfeit dat
De Castro's secretaresse inmid-
dels ook met vakantie was ge-
gaan, bemoeilijkte het geheel.
Daar werd het departement van
op de hoogte gesteld.

RIJKELIJK LAAT
Op 26 junikeerde De Castro's

secretaresseterug opkantoor en
werden de brieven gevonden.
Lourens tekende ze direct, maar
pas op30juniwerdenze doorhet
departement opgehaald. Die-
zelfde dag hadLourens nog een
stafvergadering op het departe-
ment, maar niemandrepte daar-
bij over hetfeit dat de sluitings-
datum voor inschrijving voor
deelnameop2juliwas gestelden
de brieven dusrijkelijk laat de
deur uitgingen naar de diverse
instanties en eilandgebieden.
Lourens was daarzelf evenmin
van opde hoogte.

Ditwas voor onder andere het
eilandgebied Curagao en het
ITC,reden om 'nee' tezeggen: er
was immersnietvoldoende voor-
bereidingstijd. Vele anderenlie-
ten het ook afweten, ondermeer
gezien definanciële situatie.De
kwestie raakte in een vergeet-
hoek, maar werd door De Castro
opgerakeld toen deze het depar-
tementvroeg opschrift te stellen
water preciesfout is gegaan.

BELEDIGENGD
Het memorandum meldt on-

der andere dat: ondanks bijna
dagelijksrappeleren bij desecre-
taresse van Lourens en bij hem
zelf, het meer dan twee weken
duurde voordat de getekende
brieven terug werden ontvan-
gen. Daarnaast wordt als reden
genoemd: "Afwezigheid van on-
ze minister, diebeter ingewerkt
in deze materie, mogelijk
enthousiasme voor deelname bij
de diverse instanties zoals het
Bestuurscollege van het ei-
landgebiedCuracao hadkunnen
aanmoedigen". Deze uitspraak
noemde Winston Lourens "bele-
digend". Het"toppunt van stupi-
diteit" vond Lourens evenwel
dat het departement ook stelde
dat "het feit dat de minister (en
zijn departement) infeite slechts
een coördinerende rol in deze
vervult en grotendeels afhanke-
lijk is van deelname door de ei-
landelyke overheden, diensten,
overheids NV's en het be-
drijfsleven."
"Met grote verbijstering en

walging", heeftLourens het me-

morandum gelezen, omdat hij
valselijk wordt beschuldigd, zo
schrijft hij in een brief aan zijn
collega De Castro. Met walging
ook omdat hij het als een per-
soonlijke belediging ervaart dat
plaatsvervangend directeur
Veenhuizen, in de aanbie-
dingsbrief stelt zich "geheel te
kunnen verenigen" met de in-
houdvan hetmemorandum.

Dat het departement zichzelf
slechts een coördinerende taak
toeschrijft, was voor Lourens re-
den om te schrijven: "Blijkbaar
heeft het plaatsvervangend
hoofd, noch deopsteller van het
memorandum de taak van het
departement in deze goedbegre-
pen. Het is intenstriest te moe-
ten constateren dat hoogge-
plaatste ambtenaren van zulk
een belangrijk departement dat
durven te stellen. Voile, goedko-
per kan het niet. Anderen dra-
gen de verantwoordelijkheid",
aldus eenboze Lourens.

SPELLETJES
De bedoeling was de kwestie

intern afte wikkelen, waarbij
Lourens in eerste instantie al-
leen geëisthad dat devalseen be-
ledigendebeschuldigingen inge-
trokken zouden worden. Nu hetinterne memorandum is uitge-
lekt, neemt Lourens de kwestie
noghoger op.Hijvermoedt dater
sprake is van een politiek spelle-
tje omdat er bh' het departement
diverse ambtenaren zitten die
actieflid zijn van de oppositie-
partij. Lourensverwacht vanDe
Castro dat de zaak recht gezet
wordt en dat zijn college in het
departement orde opzaken stelt.
Op welke wijze dat gaat gebeu-
ren, zal eind deze week bespro-
kenworden omdatDe Castromo-
menteeluitlandig is.

Inbraak met
aanhouding

WILLEMSTAD — Door mid-
delvan een telefonische tip wist
depolitie twee mannente belet-
ten om goederen uit Manhatten
Store te stelen. Onbevoegden
hadden de etalage- ruit van de
zaakvernield enreeds enkelear-
tikelen meegenomen. Door me-
dewerking van een getuige,
werd opPlaza JojoCorrea de 38-
-jarige man aangehouden. Hij
verklaarde de gestolen goederen
aaneenzekere P. tehebbenover-
handigd. P. werd op hetzelfde
plein aangetroffen enhad de ar-
tikelen nog bij zich. De beide
mannen zijn overgebracht naar
het politie- bureau voor verder
onderzoek.

Onderzoek
naar drugs

WILLEMSTAD—In hetwee-
keinde heeft de politie in ver-
schillende huizen gezocht naar
drugs. Ineen huis aan deSto. Do-
mingowegwerd eenplastic zakje
met base en op maat geknipte
foilpapier in beslag genomen.
Een 28-jarige man werd aange-
houden.

In een woning in de Willem-
straat werd 111 gram base ge-
vonden, een kleine hoeveelheid
marihuana en cocaïne. In ver-
band hiermee is een 19-jarige
jongenaangehouden.

In een ander perceel in de-
zelfde straat werd onder de deur
10 gram base en een kleine hoe-
veelheid marihuana gevonden.
De 19-jarige inwoner van het
huis werd aangehouden.Depoli-
tieheeft elfbiljettenvan vijf gul-
denentien biljettenvantien gul-
denin beslag genomen.

WILLEMSTAD — Een 27-
-jarige man deed aangifte van
diefstal van twee "black belly"
schapen en één geit. De dieren
liepenvrijrond opzijnterreinbij
een landhuisteBottelier. De die-
ven hebben zich toegang ver-
schaft door het gaas van de om-
heining door te knippen. De
waarde van de dieren is onbe-
kend.

Nieuwe
Aids-lijn
ingesteld

WILLEMSTAD — Vanaf
vandaagkan iedereen dieiets
meer wil weten over Aids de
Aidslijn van de GGD bellen.
Deze lijn, die vandaag offici-
eel in gebruik is genomen zal
drie dagen per week bereik-
baar zijn voor diegenen die
vragen hebben, maar deze
nietin hetpubliek willenstel-
len. Dat vertelde dokterBer-
nardWhiteman van deGGD.

De Aidslijn is niets nieuws.Al
geruimetijdkonden mensen met
hunvragen terechtbij deGGDof
hun huisarts.Als dezenhenniet
directkonden helpen, werden zij
doorverwezen naar diegene die
het antwoord op de vraag wist.
Ook vrijwilligers hielpen met
het telefonisch informatie- ver-
strekken. De vraag naar infor-
matie over Aids bleef toenemen
en het vrijwilligers werk bleek
niet voldoende. De GGD besloot
daarom een directe Aids- lijn in
te stellen.

Omdat demeeste vrijwilligers
en artsen hun eigen werk heb-
ben, werd een verpleegkundige
aangetrokken die op maandag,
woensdagen vrijdagvan acht tot
tien uur 's- morgens alle vragen
via de Aids- lijn probeert te be-
antwoorden. Mocht zij op enkele
vragen geen antwoord weten,
wordt de vrager door verwezen
naar diegene die het antwoord
wel weet, ofkan de vrager later
terugbellen en gaat deverpleeg-
kundige zelf op zoek naar het
antwoord opdevraag.

Volgens dokterWhiteman wil
de GGD met deze nieuwe tele-
foonlijn de service aan het pu-
bliek uitbreiden. Via deze lijn
kan het publiek die informatie
krijgen dienietvia deandereka-
nalen, zoals posters en folders,
verkrijgbaar is. De Aids- lijn is
bereikbaar via telefoonnummer
624777.

YOKOHAMA

Voor de grootstekollektie
SPEELGOED f?| SPEELGOED

*^p
SPEELGOED &kx_ * SPEELGOED

1 KERSTKAARTEN |
£lik *. # & QEN \T J^A^w^w^

[geschenkartikelen
Voor dekomende feestdagen:

J^\n/inGy
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Unodigt de gasten uit, komt zelf genieten,
en wij doen hetwerk. Wij zorgen voor het

eten. de drank, de bediening, tafelsen
stoelen, hetzij bij U thuis, of opéén

van onze ideale lokatiesvoor Uw
receptie offeest zoals: Restau-

rant La Bistroëlle, Landhuis
Brakkeput, ZeelandiaPatio

& Banqueting Room,
de Forttuin inFort
Nassau of Infinity

inFort Nassau,
ideale plaatsen

f£/- voor Uw
S receptie

»*" " of feest.

I

ê
U geniet
maarU
heeft de
zorgen

I WTM

/ Sta. Rosaweg J7-Tel.: 75996 yffijl
l*¥M m,£mrJ@22ï2kiOoi' tussen de l-3f’ / middag geopend, \
| <5_J '~~§"~^ vrijdag koop- I
l fmtlCrCS 3*0"0 I
\ snoepgoedvoor kinderfeestjes,/\ relatie- enkerst- /\ geschenken /N. inzeer speciale /

èf^CAM>Y\

SïöJ ISM(~r Voor Uwreis naar Europa m^ Zf\z) hebben wij Jfw^L
WOLLEN KLEDING

zoals: rokken, blouses en jas- /lk^lci\sen om aan twee kanten te p^\tt£j
dragen. \^ÉuAY _f

Tevens vele modellen gebor-
duurde tafelkleden en met / Wkf A
speciaal kerstdecor. , | JUf J\

Wijnemen ook bonnen. *~ \ f SR f 1

om/terdom/tore m fARUBA: CURACAO M fNassaustraat 10 Gomezplein 14 flNassaustraat 50 Breedestraat 29 "



ZakenvariaIN DE HAL VAN Casa delMar openden mevrouw VilmaMaduro en de heer Piet Jansen
afgelopen vrijdag hunjuwe-

tierszaak onder de naam van
"Amsterdam Jewelry Store".Bij
defoto: deeigenarenin desmaak-vol ingerichte zaak.

Man beroofd
SAN NICOLAS — De man

R.T. (42) diein zijnauto voor een
bar aan deHelfrichstraat te San
Nicolas in slaap was gevallen,
deed aangifte van beroving. De
vrouw S. zou uit zijnzak een be-
drag van vijftig gulden hebben
genomen. Toen de man daardoor
wakker werd zaghij de vrouw in
de richting van de Village ver-
dwijnen. Korte tijd later hieldde
politie bedoelde dame in haar
woning in de Village aan. Zij
werd voor verder onderzoek in-
gesloten.

Uit signature bonus

Inkomsten
olie-exploratie

ORANJESTAD — In
antwoord opvragen van Sta-
tenleden over hetbedrag van
2.7 miljoen florin dat is opge-
bracht op de begroting 1988
als inkomstenvan olie-ex-
ploratie laat deregering we-
ten dat dezeraming is geba-
seerd op de verwachting, dat
minimaalditbedragaan "sig-
nature bonus"in 1988worden
ontvangen.

Daarbij is er van uitgegaan
dat drie subgebieden ter "bid-
ding"zullenwordenaangeboden
en dataan "signaturebonus"mi-
nimaal vijfhonderd- duizenddol-
lar per zeegebiedzalworden ont-
vangen. Uiteraardzal er in 1988
nog geen productie plaatsvin-
den, zodater wathet aandeelvan
Aruba betreft in 1988 nog geen
opbrengsten zijn. Uit de Memo-
rie van Antwoord blijkt voorts
dat deregeringvan Aruba die op
dit gebied de nodige ervaring
mist, zich laat bijstaan door de
volgende buitenlandse advi-
seurs Gaffney Cline and associa-
tes, UNCTC en TransPetroleum
consultants.

4 AMIGOE

■ " ' "■*■"« ***^___T "**^_* V' " __ » \' . "» -f I^mW
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Nil geopend i"j__j/OMMICHRISTMA^X^^/ PLACE \’ Wilhelminastraat 89 hoek A. Lade Blvd. V
f Tel.: 29133 Geopend: 8.00 -12.00 en 1 .30 - 6.00 I

De enige zaak op Aruba waar U terechtkunt I1 voor op Aruba vervaardigde f
1 Kerst- en Nieuwjaarsversiering I
\ Wij maken ook versieringen op Uw verzoek. _¥

Komt eens vrijblijvend kijken bij M
>w OMMI CHRISTMAS S

PLACE

W. 5 o'B'8-.8-8008.-gBB.-BS-.-fl-.0-0 fl J!S>*^» B B g'BTg

! CLASSIC %. l
; BOUTIQUE tójy
o in Dakota Shopping Paradise J*^%°
o Holiday Inn Hotel iY\&^r^ _
° De meest exclusieve zaakvan lederwaren opAruba /J '\ I °
° Alle soorten lerenartikelen tegen de beste prijzen en van de beste kwaliteit. °° Alle soorten leer o.a: varkensloer.geltenleer, slangenleer, napa, glaze, etc °
o o
o Ruime keuze in: o

E Attaché tassen, leren omslag voor cheque, paspoorten rijbewijs, heren- en °damesportemonnees,handtassen, schoudertassenen damestassen. °
o Ookfantasie-artikelenen schoenen van leer. o

É
CLASSIC BOUTIQUE ï

eenBoutique metklasse _
inDakota ShoppingParadise o

HolidayInnHotel o
Aruba °i000000Q..--aap_--_--Pfloo_B..--_fl-

HINDERVERORDENING
De Minister van Justitie en Volksgezondheid maakt bekend, dat
een ingediend verzoek met bijlagen voor hetverkrijgen van een
vergunning ingevolgede Hinderverordening tot hetoprichten van
een gasreservoir in een perceel gelegen te Palm Be-
ach 29, gedurende dertig (30) dagen na heden bij het Centraal
Bureau Juridische en Algemene Zaken, aan deSmith Blvd. 76ter
inzage ligt. Gedurende deze termijn heeft een ieder het recht
mondeling of schriftelijk bezwaren tegen bedoeld verzoek in te
dienen.

HINDERVERORDENING
De Ministervan Justitie en Volksgezondheid maakt bekend, dat
een ingediend verzoek met bijlagen voor het verkrijgen van een
vergunningingevolge deHinderverordeningtot hetoprichten
van eenrestaurant gelegen te Palm Beach 150, gedu-
rende dertig (30) dagen na heden bij het Centraal Bureau Juri-
discheen AlgemeneZaken, aan de Smith Blvd. 76ter inzage ligt.
Gedurende deze termijn heeft een ieder het recht mondeling of
schriftelijk bezwaren tegen bedoeldverzoek in te dienen.

HINDERVERORDENING
De Minister van Justitie en Volksgezondheid maakt bekend, dat
een ingediend verzoek metbijlagen voor het verkrijgen van een
vergunning ingevolge de Hinderverordening tot hetoprichten vaneen slagerij, gelegen te Sabana Liber 75-A, gedurende
dertig (30) dagen na heden bij het Centraal Bureau Juridische enAlgemene Zaken, aan de Smith Blvd. 76ter inzage ligt. Geduren-dedeze termijn heeft een ieder het recht mondeling of schriftelijkbezwaren tegen bedoeldverzoek in te dienen.

'OLIN'HTH GRANULAR
CHLORINATORIOOLBS.

AFLS. 280.50/CASH
B.J. ARENDS& SONS

BRENCHIE'S HOME CENTER
O'STAD& SAN NICOLAS
"POOL SPECIALISTS" )

WAARSCHUWING
De commandant van de marinierskazerne
Savaneta maaktbekend dat erop
dinsdag 24november 1987van 07.00tot
17.00uur
woensdag 25 november 1987van 07.00
tot 17.00uur
donderdag 26 november 1987van 07.00
tot 13.00uur
vrijdag 27 november 1987van 07.00 tot
17.00uur
een schoolschietoefening gehouden zal
worden op Anabui te Aruba. Er zal met
scherpe munilie geschoten worden. Het
onveilige gebied aan landzijde zal worden
afgebakend met rode vlaggen en
waarschuwingsborden.

W^Èm\
BEKENDMAKING

Wij maken hieronderbekend
dat ons spaarbankboek
nummer G-60193 alsverlo-
ren is opgegeven.
Eén maand na heden zal ge-
noemd boek als verloren
worden verklaard en daar-
voor in de plaats een nieuw
boek wordenafgegeven.

ARUBA BAHK N.V.

STELLAR
A luxury car without a luxury price.

_l H^P _X

mMr o « k jfl P * oo VM B»^
*"_* _- i_- K_s _> l___P_^___^._^_t^

Cars that make sense.

HYUnDHI PRIMA AUTO SALES Inc. HYUriDFII

«S^js^mf^«| Fergusonstraat 42A Tel.: 28200-32471.
ISS ______^__^_______^__^_^_-_-^EU ■_____^_^________^_^_^---->-B--i----W-^_^___________________W__^--WB>>M^^a^e^^^^^^^^e^e^^e

t,-~~faß S B BB 8 s'B'mn» 8B 8 - 6~6fl 8-0 6 B'fl'ya 8888888883
w Dit jaarkopen _

-.vl SINT EN PIET
A' 'f'WfUi wederom al hun Sinterklaas- .
7/f2^jWM geschenken bij .

Ég3Ö rnJwüETES |
O Windstraat7 o

_^^PS^(^_> de favoriete speelgoedwinkel met de «
o grootste en mooiste sortering tegen de _
o laagste prijzen. _
o °

VANAF 17 NOVEMBER 1987TOT 1 JANUARII9BB
o krijgt Uop alle inkopen aan speelgoed boven A/1.10.- een °

KORTING VAN 10%

° Tevens doet U mee aan onze °- "SANTA CLAUSWEDSTRIJD" _
o metvele mooie prijzen. °
o o_ De trekking vindt plaats op 4 januari 1988 en de uitslag %
% wordt via dekrant bekendgemaakt. «

pptIOQOQOOQOQfIOOQOQOOOOOOOOQQOOeQQOOOfIOOQaa--

PICKNICK HAM - SLAGERSACHTERHAM
GEVULDE KIP

Voor bestellingen: BEL 23750

COMPACK HAM WORDT OP AMBACHTELIJKE WIJZE
OP ARUBA GEMAAKT

@COMPACK ARUBA N.V.
BESTELLINGEN TOT EIND NOVEMBER I

( VERHUISBOEDEL 1
inpakken en vervoeren alsmede verhuizingen opAruba:
Wij hebben nu een goede gelegenheid om Uw lading I
naar St. Maarten te verschepen.
Neem contact met

OFICINA MARITIMA DE ARUBA
Windstraat 34 -Tel.: 21622- 21957 J

HINDERVERORDENING
De Minister van Justitie en Volksgezondheid maaktbekend, dat
een ingediend verzoek met bijlagen voor hetverkrijgen van een
vergunning ingevolge de Hinderverordening tot het oprichtenvan
een restaurant met bijhorende stationaire gas-
reservoir Sta.Cruz48, gedurendedertig(30) dagenna heden
bij het Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken, aan de
Smith Blvd. 76 ter inzage ligt. Gedurendedeze termijn heeft een
ieder het recht mondeling of schriftelijk bezwaren tegen bedoeld
verzoek in te dienen.

2 Z-///7-TZ7xMAS "EXTRA" SPECIALS!! \
3 a» Thermal Set6pc 21.00 *» AM/FMRadio Cassette Player 69.95 »
» Blender, Chrome 2 spd. glass jar 79.70 8
ï Fry pan set 3 pc. non-stick 15.10 2
* "3inl"TraySet 9.00 Z
» Cutlery Set 21 pc. Plastic Handle 19.80 22 Bathroom Scale(Lbs/Kilo) 13.80 %2 Oven no. 5266 120.50 g
2 Oven no. 321 85.00 g
2 Oven no. 7071 230.25 a
g TableDinnerware 18.90 »jjj Tableware 8.10 |
a IceCreamSets 11.35 5j KitchenSets 11.50 Jj TableKitchenware 8.10 *
2 TEVENSONTVANGT ÜBIJ AANKOOP VAN lEDERE 25 _{
Ö gulden »

Seen ticketom deel te nemen aan de . ï
"Eindvan het Jaar Campagne van _____? " SS

_S met als twee eerste prijzen: ieder ’.1000.-en 24 grote g
jjj manden gevuld met levensmiddelen artikelen voor »
» keuken en woning, iederter waarde van 250 gulden. „
ï Ietrekking »
* j Oranjestad 27 Nov. 3.00 uur viaRadio Kelkboom j 2
3 San Nicolas27 Nov. 4.30 uur viaRadio 1270 g
2 | Grote trekking: 8 januari1988. g
| Doet Uw inkopen bij: *
\L____7 Lf/nco \\ Oranjestad San Nicolas 2» Tel.: 21381-22958-22959 Tel.: 45061-45162 2
* Reeds meer dan 50 jaar de zaak van vertrouwen en 2
* service. 2ftasa sasasasasaes» sa s»«i «*s»sasa sasa sasa sasa sasa 6

HOTELi CASIMO
"CATERING IN THE

FINEST TRADITION"
Will cater to your needs at MODERATE PRICES.

Whenever and wherever you need our services.
Specializing in: Wedding, Barbeque's, Birthday Parties, Large

and small Parties.
Every Wednesday CARIBBEAN 8.8.Q. at the Poolside with
the famous Limbo Dancer Vincent and Limbo Contest
Special Show by the Arubian Revue.

—^Atf^— or more 'nf°rmat'on

P"i________!_r___ KyÉ3-B ask f°r our Food & Beverage

l ARUBA"daH-Y I
j ENTERTAINMENT j

: - Gezellig uitgaan, wij zijn
E (9vf&_ÜW geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur. S
: j**ms Gezellige sfeer, goedeservice.

&.<¥ De beste Pizza van Aruba eet ofhaalt U bij
■ l.g. smith Blvd. Qd/pciire P*THE-_RA
; Oranjestad, Aruba. ASSHWi
\ S-S?tCIMb Geopendvanll.ooa.m.toto6.ooa.m.J

©GOLDENTULIP *ARUBA CARIBBEAN ;
RESORT & CASINO J

riiivuiiii iv proucy^r N,OHTCLUB 5
Z Fine trench and inter- THE LADIES OF THE 80's !
I national Cuisine. a LAS VEGAS revue with 4 ',
■ All meals prepared to the leggy female dancers, THE j
: delight of the Gourmand, LATIN COWBOYS & the ex- j
: and served "on the citing juggler JOHN-JOHN S- stone". daily curtain time 10.30 p.m. Z
Z Forreservations except Mondays
" n9119_.1t/l_. Club openfrom 8:00 p.m. till 2:00a.m. m
m _dll -'♦O'W cover charge show-time $5 min. 2 drinks J
j WilhelminaStraat7 Forreservations please call33555 j
; Gezellige sfeer, goede servicevindtUinRESTAURANT

Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HAPPY HOUR S
(6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).

; Telefoon 22977 of 27833 __^J

= Boulevard Theatre
f TODAY ww- at 8:15 p.m. II

m _-_-_M«p^_---_--iii-É_----------^B _-Ptl/-cM' I ■ _f^ * ** -«f <**_■
ilß'i_P _ H__B_r_«S__Hi' rMI K__A M_j^k_n I*UII U_kSHUA — ■* jfl_H| C_______> ■ j___f^___* *_._■ ____w*

mI _______.' __\ \W^* 0

I ACTION-DRAMA 18 yrs. 1 MUSICAL 14yrs^^^ ;

j Drive - In V^P
\ TODAY sjfi*^^

at 8:30 p.m. s^^s^^
Z Comedy 14yrs. J?^'
flllllli ■■lillinWi.iiiiiiiiiiiiilllilillM»**
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ARUBA
AGENDA

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

Telefoon: 24333.

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

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

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER: 20.15 uur "Heat" {18 jr.).
":20.15uur "Laßamba" (14jr.).
DRIVE-IN:2o.3ouur "WiseGuys" {14 jr.).

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki
Leenden, Paradera enSta. Cruz: dokterV.d.
Lmde, Beatrixstraat 31, tel.: 28337.pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterE. Boderie,via Centro Medico San Ni-
klas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(hospitaal).

BOTICA'S (nachtdienst)
£abaobrug: Sta. Anna, tel.: 28181.brug: SanNicolas, tel.: 45712.

WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:'el.: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-
Kola: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Scooby & Scrappy
Doo; 18.30CNN International news;
19.30 The world tomorrow; 20.00 Tele-
noticias; 20.30It's a living; 21.00Dynas-,
ty; 22.00 Telenovela: «Venganza de
Mujer»; 22.45Thisweek in Japan;23.lo
Showbiz today(CNN); 23.30Sluiting.

DINSDAG: 17.45Nic & Pic; 18.30CNNinternational hour; 19.30 Actualidad--19-15 Purba kv keshi; 20.00 Telenotici-
«"2o.3o The Bill Cosby show; 21.00falcon Crest; 22.15 Telenovela:"venganza di Mujer»; 23.00Larry KingShow; 23.15 Showbiz today (CNN);2330 Sluiting.

DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
"lks geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00uur informatiesvia verkeerstoren.

SSSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
jM.OOuurper daggeopend(alleen geslo-

ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-gen07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI--1 AAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:

informatiecentrum«oensdag geopend van 08.30-12.00 uur -MaardenbaaistraatB (boven).

Ü_.f£° HISTORIKO ARUBANO: ope-
191£)denmaandagt/mvrijdag van09.00-

-1oTS.'60°-1900uur;zaterdag van09.00--''■OOuur.

J^VANIS(Palmbeach): 19.30 uur dinner"eeting- ArubaBeachclub.

(PFM E«CTO EDUCACION PA ADULTOooC£_J9.30-20.30 uur cursus «Ouders en"^voeding van kinderen» - Mater Dei Huis-"oudschool teOranjestad.
SPORT
Mi'» jVERENIGING«ARUBA MARLINS»««sdag + donderdag): 17.30-18.30uur
an HotfSen"Golden TulipAruba Caribbe-

dtout*8^1400"160°uurzwemlessen (
w_„ 'B, C,D, Een F) voorkinderen en vol-«assenen-POVA-zwembad.

DIVERSEN
SA: 20.00 uur informatie-avondvoor alle

ociale werkers (ond.: "onderstand en
en !?Wli2igingen"enspr. drs.AncoRingeling

Croes) -CentroEducativo Cristian.

Concert MartinaRojer een
dag vervroegd

ORANJESTAD—Hetvooraanstaande zaterdagavond«oor de Arubaanse Kunstk-"»g aangekondigde concert
eno et duo Har<>ld MartinaottobertRojerzal een avondI,T_>eger Piaatsvinden, name-nsop vrijdagavond.

bekend wordt ditconcert
Peciaal gegeven terherdenking

vo «e h°nderdste geboortedagan Rudolf Boskaljon en Jacoboalm, twee prominenten uit deuracaose muziek geschiedenis.
f*etconcert—waarvoorkaarten»n voorverkoop bij de boekhan-
eiszijn—vermeldtwerkenvan«lozart en Rachmaninoff. Na dePauze volgt een selectie typisch
Ufacaose concerten, walsenoor twee piano's gecomponeerdd°orRobert Rojer.

Santa Cruz-overval:

Nog vier
aanhoudingen
SANTA CRUZ — In het af-

gelopen weekeinde hield de
politie nog vier verdachten
aan in de roofoverval op de
Esso pompbediende te Santa
Cruz, waarbijeen bedrag van
37 millewerdbuitgemaakt.

Door de aanhouding van M.G.
(48),E.G. (32), D.G. (55) en de da-
me F.G. (40), allenfamilieleden
van de hoofddader R.G. die het
geld in bewaring hadden geno-
men, zittenthansvoor dezeover-
val zeven personen vast.

In twee woningen werd reeds
een bedragvanruimtwintig mil-
le teruggevonden. Naar de ont-
brekendezeventien mille wordt
noggezocht,waarbijhet niet uit-
gesloten wordt geacht dat nog
meerdere aanhoudingen zullen
volgen. Voor derecherche, die
metoplossingvan dezezaakgoed
werk leverde, betekent dit nog
enige dagen zoeken om de zaak
geheelrond te krijgen.

Op trottoir
Minderjarige
rijdt voetganger

aan
POSCHIQUITO — Ter

hoogtevan deBaby Bakery te
Poschiquito vond in devroe-
ge ochtenduren een verkeer-
songevalplaatswaarbij de24
jarigevoetganger H.P. dieop
de stoep voor debakkerij zat
werd aangereden. Hij werd
ernstig gewond naarhet hos-
pitaal gebracht.

In eerste instantie werd ge-
dacht dat hier sprake was van
een poging tot doodslag. Doch
enige uren later meldde de zes-
tienjarigeA.C. zichbij depolitie
met de mededeling dat zij de be-
stuurster van de auto was ge-
weest. Zij had willen wegrijden— was niet in hetbezit van een
rijbewijs— en verloor daarbij de
macht over het stuur,en kwam
met de stoep van de bakkerij in
aanrijding, waarbijhet slachtof-
fer werd getroffen. De Ver-
keerspolitie stelt een onderzoek
in naar het juiste gebeuren van
deze aanrijding.

Studies kosten acht ton

WEB wordt doorgelicht
ORANJESTAD — De rege-

ring van Aruba heeft aan het
ingehuurde Adviesburo
D.H.V. Raadgevend inge-
niers- bureaubv opdracht ge-
geven om een lange termijn
energie-studie voor Aruba,
alsmede een studie inzakehet
WEB teverrichten. Delaatste
studie behelsthetdoorlichten
van hetbedrijfinhet lichtvan
de behoefte aan elektriciteit
en wateropAruba over deko-
mende tienjaren.

Deze evaluatie, zo deelt de
regering mee in antwoord op ge-
steldevragen tijdens de begro-
tings- behandeling van 1988 in
de Centrale commissie van de
Staten, zal zichvooral richten op
de organisatie- structuur van
hetWEB op detechnische stand
van zaken met betrekking tot
het huidige machinepark en de
staat van onderhoud daarvan,
alsmede op de tarieven- struc-
tuur, waarbij gekeken zal wor-
dennaar de mogelijkheden van
tariefs- differentiatie. Op de lan-
ge termijn studiebetreft devra-
gennaar deontwikkeling van de
energie behoefte in de komende
tien jaar en naar de meest effi-
ciënte wijze van voorziening
daarin.Beide studies zullen sa-
men ongeveer vierhonderd dui-
zendflorin kosten.

Wat de vragen betreft om het
WEB-bedrijf naar het Lago-
terrein tedoen verhuizen, laatde

regering horen dat onder voor-
zitterschap van WEB-directeur
ing. Chenco Yarzagaray een
commissie werdingesteld, welke
alstaak heeftgekregen teonder-
zoeken of het aanbeveling ver-
dient het zogenaamde power-
house nummer éénvan deLago
over te nemen. In het bijzonder
dientzij daarbij te bezien inwelk
scenario dit powerhouse een
functie kanvervullenbijdeener-
gie- voorziening op Aruba en
welkekosten hetopstarten en de
integratievan dezecentrale bin-
nen het totale energie- voorzie-
nings- systeem met zich zullen
meebrengen. De commissie is
nognietklaar metzijn werk.Pas
na het ontvangen van zijn rap-
portzal deregeringeen definitie-
ve beslissing in deze nemen.

Wat het innenvan achterstal-
lige water- rekeningen van het
WEB betreft, laat de regering
weten dat een kleine werkgroep
bezigis met hetopzetten van een
systeemomdieachterstalligere-
keningen te kunnen incasseren.
Wat de bezorgdheid betreft over
dedeplorabele situatievan de zo-
genaamde "switch yard" wijst de
regering erop dat inmiddels uit
veiligheids- en deugdelijkheids-
overwegingen de schotel- iso-
latoren zijn vervangen. Terwijl
in het kader van totale vervan-
gingvoor het jaar1988reeds een
bedrag van vijf miljoen florin is
geraamd. Ten aanzien van de

vragen van de Statenleden met
betrekking tot eventuele priva-
tisering van het WEB stelt de
regering dat in dezenog geen be-
slissing is genomen, totdat de
D.H. V.- studiesgereed zijn.

Wat de kwaliteit van het
drinkwater betreft, wijst de
regering in de memorie van
antwoord erop, dat dagelijks de
kwaliteit van het drinkwater
door het WEB- laboratorium
wordt gecontroleerd.Deresulta-
ten van die controles blijken
ruim binnen de grenzen van de
gangbare normen van instan-
ties, zoalsW.H.0., te liggen. Te-
vens controleert het Lands-
laboratorium maandelijks over
het hele eiland de bacteriolo-
gische aspecten van het
drinkwater.

ORANJESTAD — Sin-
terklaas en zijnPieten kwamen
zondagmiddag opAruba aan en
zoals dat ieder jaarhet geval is,
waren jongen oudin dehavenom
hetgezelschap een hartelijk wel-
kom toe te heten. Vanafde haven
ginghet in optochtnaarhetNep-
tali Henriquez park waar de
jeugd tot zeven uur in de avond
onthaald werd.

BijRotterdam
Arubanen in verkeer omgekomen

ORANJESTAD—Dooreen
verkeersongeval op de
Rijksweg vijftien in Rotter-
dam ter hoogte van de
Beneluxtunnel zijn afgelopen
nacht twee Arubanen om het
leven gekomen.

Een woordvoerdervan deRot-
terdamse politie bevestigde dit.
Volgens de politiewoordvoerder
reed debestuurdervan deperso-
nenwagen waarin de twee
slachtoffers zaten door nog onbe-
kende oorzaak met volle snel-
heid achterop een voor hem rii-

dende vrachtauto uit België. De
bestuurder C.H. uit Aruba en
wonende te Spijkenisse verkeer-
de volgens de politie onder in-
vloed en is ernstig gewond naar
hetZuider-ziekenhuis inRotter-
dam overgebracht.

De twee inzittenden— beiden
van Aruba afkomstig en wonen-
dete Spijkenisse—dezestigjari-
ge FA. Quandt en zijn tien jaar
jongere plaatsgenoot P.F.
Bisslik, overleden op weg naar
het ziekenhuis. Het slachtoffer
Bisslik is een broervan hetAVP
StatenlidRory Bisslik.

Zakenvaria
OP DE HOEK VAN de Adri-

aan Lacleboulevard/ Wilhelmi-
nastraat hadzaterdagmiddag de
opening plaats van "Omni
Christmas Pax Place"(zie foto).
De opening geschiedde door de
zoon van de eigenaar Jonathan
Vieira.Het is een uniekezaak ge-
worden waar men terecht kan
voor alle soorten Kerstvieringen
en alles wat daarmee samen-
hangt. Belangrijk werdgenoemd
datal dezeKerst en Nieuwjaars-
versieringen op Aruba werden

vervaardigd. Uit de tentoonges-
telde artikelen bleek duidelijk de
creativiteit en originaliteit van
hetgeheel.

Men kan ook zelf met ideeën
voor dergelijke versieringen ko-
men die dan door Omni
Christmas place worden uitge-
werkt. leder jaarkomt Omni met
nieuweartikelen, terwijlplannen
bestaan — begonnen wordt nu
met Kerst en Nieuwjaar— om
met andere gebeurtenissen ook
met ideeënen artikelen tekomen.

Minister Vos naarEuropa:
Na Interpol-overleg naar
Den Haag voor besprekingen

ORANJESTAD — Voordat
minister van JustitieWatty
Vos, vergezeld van commis-
saris R. Peterson naar Nice
(Frankrijk) vertrok, waar
Aruba als lid van Interpol
wordt aangenomen, ver-
klaarde hij dat tussen de Ne-
derlandse Antillen, Venezue-
la en Colombia reeds afspra-
ken met Aruba bestaan om
gezamenlijk te strijdentegen
dehandelin verdovende mid-
delen.

Hij benadrukte dat op dit ge-
biedsamengewerkt dienttewor-
den omdat een kleine groep al-
leenditniet kan doen. NuAruba
lid van Interpol wordt kunnen
direct gegevens over personen
worden gevraagd dieAruba wil-
len binnenkomen. Tot op heden
geschieddeditvia deFBI dochnu
ditrechtstreeksvia Interpolkan
is ditcompleter.

Na zijn bezoek aan Frankrijk
reist de bewindsman naar Ne-
derland, waar besprekingen zul-
len worden gevoerd over
technische bijstand van juristen
op het gebied van arbeids-
wetgeving en onderwijszaken.

Voorts zal minister Vos zich op
dePolitie-akademie op dehoogte
stellenvan de vorderingen van
de aldaar studerendevier Aru-
banen voor inspecteur van po-
litie.

Onder meer wil de be-
windsman weten wanneer deze
studenten klaar zijn om in het
korps tekunnen wordenopgeno-
men. Ook worden bezoeken ge-
bracht aan diverse gevangenis-
sen waar onder meer de direc-
teur van het Gevangeniswezen
Aruba Ludwigg Fowlër thans
stageloopt. Inditverband zal mi-
nisterVos met zijn Nederlandse
college van Justitie besprekin-
gen voeren over de komst van
een expert naar Aruba om het
Huis van Bewaring te bestude-
ren alsmede deopzet van denieu-
wegevangenis.Voortszal minis-
ter Vos een bezoek brengen aan
de scheepswerfwaar thans depo-
litiebootvan de NederlandseAn-
tillen in aanbouw is om te zien
hoe ter zijnertijd dievan Aruba
gaatworden. Minister Voskeert
eindvan de week opAruba terug
in verband met de begrotings-
behandeling.

Radar niet hoogsteprioriteit
Regering: reorganisatie
luchthavendienst op komst
ORANJESTAD — In

antwoord op vragen van de
Statenbij behandelingvan de
begroting 1988—waarvande
openbare behandeling vrij-

dag aanstaande in de Staten
begint — met betrekking tot
de luchthavendienst, laat de
regering weten dat een alge-
hele reorganisatie van de
luchthavendienst wordt
overwogen. Tevens zullen op
hetterreinen in degebouwen
van de luchthavennog aan-
passingen en verbeteringen
aangebrachtworden.

Wat devragen betreftover be-
leid van directie Luchtvaart,
antwoordt deregering dat de di-
rectie Luchtvaart in de eerste
plaats zich dientterichten op het
voorbereiden van het aantrek-
ken van zoveel mogelijk buiten-
landse luchtvaart- maatschap-
pijen naar Aruba in het streven
van de regering naar een ver-
dubbelingvan het aantal hotel-
kamers in de komende jaren.
Waar dit slechts bereikbaar is
middels onderhandelingen ter
uitwisseling van de lan-
dingsrechten,zalditopkorte ter-
mijn geschieden.Wat de vragen
van Statenleden betreft die ge-
sloten luchtvaart verdragen ter
inzage wensen, wijst deregering
erop dat via Koninkrijks-
kanalen de Staten reeds de be-
schikking hebben gehad over de
verdragen met Venezuela en de
Verenigde Staten.

De recentelijk tot stand geko-
menovereenkomsten metPana-
ma, Santo Domingo en hetzoge-
naamde memorandum van un-
derstanding met Colombia wor-
den bij de griffie van de Staten
ter inzage gelegd. Op de vraag
wanneer Air Aruba van de in
verdragen genoemderechten ge-
bruik zal maken wijst derege-
ring erop datditgeheelafhanke-
lijk is van de uitvoering van de
tweedefase van Air Aruba.

Wat vragen over het oude sta-
tionsgebouw betreft zei de rege-
ring datbij gunningvan bedoel-
de sloopwerkzaamheden een
begrotingswijziging zal
plaatsvinden. Ten aanzienvan
vragen overhetpersoneel dat on-
der deregeringvervroegd pensi-
oen zou vallen wordt er op gewe-
zen dat wanneer dit per januari
aanstaande doorgang vindt er
acht personen op de luchthaven
werken die de 55-jarige leeftijd
reeds bereikt hebben.

Uit de antwoorden van de
regering blijk voorts dat verhui-
zing van de Car Rentals uit het
stationsgebouw naar een eigen
gebouw op deparkeerplaats voor
de luchthavenopverzoek van de
verhuurbedrijven en in overleg
met deconsultant is geschied.

Uit de antwoorden blijkt
voorts dat deRadar apparatuur
op Curasao sinds 1987 buiten
werking is en dater twijfels be-
staanof dezewederomzalfuncti-
oneren. Zowel tervergroting van
eigen veiligheid als met het oog
op het voorkomen van vertra-
ging in devluchtenuitvoeringis
een eigen radarinstallatie voor
Aruba danookuitermate wense-
lijk. Een bijkomendefactor daar-
bij is nog dat de aanwezigheid
vanradar een factor kan zijnom
deillegalevluchten opAruba te-
gen te gaan. De aanschafkosten
van eenradar-installatie bedra-
genechter ongeveer acht en een
halfmiljoenflorin, terwijl de on-
derhoudskosten hoog zijn en er
ook het nodige personeel zal
moeten worden aangetrokken
en opgeleid.

De regering heeft voorhands

prioriteit gegeven aan andere
behoeften, zoals een nieuwe lan-
dingsbaan, maar zal in zijnprio-
riteiten- stellingvoor dekomen-
de jarendeaanschafvan eenra-
dar installatie afwegen tegen
andere wenselijke verbeterin-
gen op de luchthaven, zoals on-
der andereeen nieuwetaxibaan.

Wat de zogenaamde pira-
tenvliegtuigen op deluchthaven
betreft blijkt uit het antwoord
van deregering dater zich op de
luchthaven veertien toestellen
bevinden die niet in beslag zijn
genomen, doch doordeeigenaars
zijn verlaten. Recentelijk werd
een nota met betrekking tot de
juridische aspecten hiervan op-
gestelddoorhetCentraalbureau
Juridische en Algemene zaken,
de inhoud wordt thans in studie
genomen.

Bejaarde dood
aangetroffen

MADIKI — In een van de
volkswoningen te Madiki werd
in de middaguren het stoffelijk
overschot gevonden van de 73-
-jarige Marcel Ibarra, hijwoonde
aan de Lucerostraat. Dr. M.J.
Schaffer constateerde een na-
tuurlijke dood.

FTA naar CLAT-
conferentie

ORANJESTAD — Een FTA-
delegatie onderleidingvanvoor-
zitter Anselmo Pontilius is van-
morgenvia Caracas naarArgen-
tiniëvertrokken waar de negen-
de internationale conferentie
van deCLATwordtgehouden. In
de delegatie heeft voorts zitting
organisatiesecretaris JuanVro-
lijk, terwijl Tito de Cuba naar
Buenos Aires doorreist om de
derdeLatijns Amerikaanse con-
ferentie van "migrerende arbei-
ders"bij te wonen. Tenslotte zal
Joseph Romano een Clat-
congres voor jeugdige werkers
bijwonen.

AVP-Statenlid Olivieira

Aruba al twee jaar
uit sfeer van angst

ORANJESTAD — In het
wekelijkse radio- program-
ma van de Arubaanse
Volkspartij (AVP) besteedde
Statenlid Otti Olivieira alle
aandacht aan het feit dat het
zondag tweejaargeledenwas
dat de Arubaanse bevolking
ter stembus ging en in grote
meerderheid besliste dat er
een nieuw bewind moest
komen.

"Het zijn twee jaren geweest,
waarbij eenieder die het goed
meent met Aruba, spontaan
meehielp om Aruba uit de moei-
lijkheden te halen en Aruba
weer een zekere toekomst te ge-
ven, aldus het AVP-Statenlid.

Aruba wasdietijd niethetAruba
zoals de meerderheid van het
volk dit wenste. Duizende men-
senwaren werkloos, terwijler al-
leen maar onzekerheid en angst
voor de toekomst heerste. Die
tijd isvoorbij en wezijn op de goe-
dewegweer hetAruba tekrijgen
datwij allemaal wensen.

Hij haalde nog aan hoe de'
angst opAruba was gegroeiden
hoe deze na overname door de
regering was weggewerkt. Ook
legdehij denadruk ophetfeitdat
door de wijze van regeren ook
buiten Aruba alle vertrouwen
terugkeerde, hetgeen zich de-
monstreert in de internationale
aansluitingen en erkenningen
dieAruba nu allerwegekrijgt.

Morgen schrijfavond van AmnestyAruba

AI: opkomen voor mensenrechten
levensgevaarlijk in Colombia

ORANJESTAD — In Co-
lombia werden op 25 au-
gustus twee belangrijke
verdedigers van de men-
senrechten doodgescho-
ten. Zij waren op weg naar
het huis van een vak-
bondsleider die eerder op
dezelfde dag was ver-
moord. Dit meldt het no-
vembernummer van de
Newsletter van Amnesty
International in een hoofd-
artikel. De organisatie
hééft de Colombiaanse
regering gevraagd een on-
derzoek in te stellennaar
de moorden die door nog
onbekende schutters wer-
denuitgevoerd.

De slachtoffers waren Dr
Hector Abad Gomezen Dr Le-
onardo Betancur Taborda,
leiders van het mensen-
rechten comité inMedellin —beiden waren professor in de
medicijnen aan de universi-
teit van Antioquia — enLuis
Felipe Vélez, leidervan deon-
derwijzersvakbond van
Antioquia. Twee weken eer-
der hadden deze driemannen
een protestmars geleid door
Medellin tegen de moord op
vijf studenten en vier leraren
van deuniversiteit. Een vier-
de leidervan demars, de sena-
torPedro Luis Valencia, werd
op 14 augustus in zijn huis
voor de ogenvanzijnvrouwen
kinderen meteen machinege-
weer neergemaaid.

Tegelijk met deze golf van

moordaanslagen circuleer-
den z.g. dodenlijsten samen-
gesteld door paramilitaire
doodseskaders. Erwordtmel-
ding gemaakt van zeven van
dergelijke lijsten waarop in
totaal meer dantweehonderd
namen vermeld staan. De
meeste van deze namen zijn
van uitgesproken verdedi-
gers van de rechten van de
mensenvan mensen dieopen-
lijk kritiek hebben geuit te-
gen het slappe overheidsbe-
leidin deze.Hoewel afzonder-
lijke leden van deregering
herhaaldelijk de veiligheid
vanbetrokkenen hebben ver-
zekerd, weet AI van geen
maatregelen om hen te be-
schermen. Verschillende van
deze mensen hebben dan ook
het land verlaten.

Amnesty International is
in het bezit van rapporten
waaruit blijkt dat alleen in
het jaar1987al verscheidene
honderden moorden zijn uit-
gevoerd door doodseskaders
in Colombia. Zij maakt zich
zorgenover hetuitblijvenvan
een effektief onderzoek door
deregering om een eind te
makenaan debezigheden van
dergelijke groeperingen. De
straffeloosheid waarmee zij
blijken te kunnen opereren
doetvermoeden datzij hande-
len met de steun of goedkeu-
ring van de veiligheids-
dienst. Dinsdagavond houdt
Amnesty zijn schrijfavond in
deBibliotheek.
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Topscorers
eerste divisie
DEN HAAG — Ad van de

Wiel (RKC) heeft zijn leiden-
depositie op detopscorerslijst
van deeerste divisieopnieuw
versterkt. De Brabander
bracht zondag meteen treffer
in het dueltegen NEC zijn to-
taal op zeventien.
De topscorers in de eerste di-
visie zijn:
1. Van deWiel (RKC) 17
2. Van derArk (Cam) 11
3. Janssen (NEC) 10
Brard (RKC) 10

5. Boere (Gra) 9
Verbeek (MW) 9

7. Talan (Vit) 8
Maas (Ein) 8

9. Small (Vit) 7
De Jonge (Hee) 7
Haverkort(Cam) 7
Elberse (Gra) 7
Van de Brink (Wag) 7
Baardmans (NAC) 7

BOKSEN /WASHINGTON —Oud-wereldkampioen Roberto
Duran vecht het zwaarste ge-
vecht uit zijn leven uit. Te-
genstander is de fiscus van de
Verenigde Staten. De belas-
tingdienst beschuldigt de ex-
-Panamees ervan gerommeld te
hebben met decijfersvan zijnin-
komen in de jaren '83 - '85. Vol-
gens destaatmoetDuran nog ne-
gen miljoen gulden belasting be-
talen, omdat hij in die periode
25,6 miljoen gulden te weinig
aan inkomenopgaf. Duran heeft
de handschoen opgenomen. Met
hulp van specialisten heeft hij
uitgerekend, dat hij over die pe-
riode 2,4 miljoen gulden teveel
betaald heeft.

... het lijkt wel ofAjax over een
onuitputtelijkebron van voetbal-
talent beschikt. In het doel-
puntrijke dueltegenPEC Zwolle
(6-4) werd in de tweede helft de
17-jarigeRonald deBoer t rechts
op defoto naast zijn tweeling-
broerFrank) ingezet.Hij nam de
vijfde treffervoorzijn rekeningen
gafaan het Ajax- team weer de
nodige spirit voor een winnende

eindspurt...

AJAX -PEC ZWOLLE
Spanning, sensatie, veel doel-

punten en een grillig score-
verloop. De ingrediënten voor
een aantrekkelijke voetbalwed-
strijd. Dat gold zaterdagdanook
voor Ajax - PEC Zwolle. Waarbij
de gelukkigste - Ajax -won (6-4)
en trainer Adriaanse van deon-
fortuinlijke gasten slechts kri-
tische opmerkingenhadvoor ar-
biterKernpers.

Ajax begon veelbelovend. In
de eerste minuut speelde Bos-
man met een listig hakballetje
Winter vrij, dieechter slechts de
paal trof. Er ontwikkelde zich
een boeiend duel, waarbij Ajax

veel in de aanval was - vooral
Bergkamp was op dreef - maar
onvoldoende oog had voor de
snelheid van de Zwolse aanval-
lers. Vooral Rob Witschge had
een moeilijke avond tegen Van
Ankeren, die hem niet alleen op
snelheidmaar ookoptechniek de
baas was. Hoe gevaarlijk de uit-
vallen van PEC waren bleek in
de3leminuut.Yucedag kreeg de
ruimte op rechts. Zijn hoge voor-
zet werd door Van Ankeren via
hetlichaamvan Witschge omge-
zet in de openingstreffer(0-1).

Ajax, dat reeds na drie minu-
ten Spelbos met een zware knie-
blessure had zien vertrekken
(Verlaat vervinghem), verhoog-
dehet tempo. Dat hadsnelresul-
taat. Na goed doorzetten van
Dick (Roy was ziek) zorgde
Bergkamp voor de gelijkmaker
(1-1). Zestig seconden later buit-
te Van Ankeren opnieuw zijn
snelheiduit. Ook demeegelopen
Dick kon de 1-2 niet meer voor-
komen. Nog geen twee minuten
laterkwam Ajax weer langszij
toen Bergkamp door de oud-
Ajacied Van Buuren in het
strafschopgebied ten val werd
gebracht en Bosman hard en
hoog van elfmeter scoorde (2-2).

De tweede helft gafeenzelfde
beeld tezien. Ajaxbleefachterin
uiterst kwetsbaar waardoor
Menzo van het ene probleem in
het andere viel. Eenmaal moest
de doelman ver voor zijn doel
koppend redding brengen. Toen
echter eerst Bergkamp (61e) en
daarna Winter (63e) de score
naar een gerieflijke 4-2 stand
hadden getild, leek alle gevaar
voor Ajax bezworen. MaarPEC
toonde buiten snelheid en
techniekook overkarakter tebe-
schikken.

De gasten legden zich niet bij
het onvermijdelijke neer en
vochten verder. Met succes.
Eerst faalde VanAnkeren voor
open doel, maar daarna strafte
VanBuuren een dekkingsfoutaf
(4-3) en zes minuten later was
het zijnvervanger Patrick diede
gelijkmaker lietaantekenen (4-
-4).

Met nog tien minuten te spe-
len, wankeldeAjax. Een nieuwe
troef -Ronald de Boer - werd in-
gezet. En deze 16-jarige jonge-
ling bracht weerinspiratie in de
ploeg. Bosman, zeer ijverigmaar
volkomen ingepakt door detwee
verdedigers Kampstra en
Veldwijk, lietzich wat terugzak-
ken en De Boer ging in de spits
spelen. Deze omzetting had in de
81e minuut succes. De debutant
scoorde zijn eerste eredivisie-
doelpunt (5-4) en leek match-
winnaar te gaan worden.Zes mi-
nuten voor tijd besliste Bosman
het dueldefïnitef. Na goed door-
zetten van aanvoerder Van 't
Schip maaktehijhethalve dozijn
voor zijn team vol (6-4).

De blessure van Spelbos aan
deknie noodzaakt het medisch
team van Ajax hem vandaag in
het Lucas-ziekenhuis een zoge-
naamde kijk-operatie te laten
ondergaan. Bij een poging debal
te blokkeren, gingde internatio-
nal naar eigen zeggen 'dwars
door mijnknie. Hij heeft al eer-
der aan datzelfde been blessures
gehad. De blessure noodzaakt
hem het duelom de SuperCup te
missen. Zelf spreekthij zijn twij-
fels uitover het meespelen inhet
kwalificatieduel tegen Cyprus.

Het is de tweedekeer dat door
een blessure Spelbos een be-
langrijke wedstrijd mist. Een
zware knieblessure hield hem
uit de finale van de strijd om de
Europa Cup II in Athene.

PSV-RODAJC
Te gemakzuchtig spel in de

eerste helft heeft PSV tegen Ro-
da JC bijna het eerste verlies-
punt in deze competitie gekost.
Na een 1-0 ruststand voor de
landskampioen kwam Roda,
kort na de hervatting, door een
eigen doelpunt van Van Aerle
verrassend op gelijke voet. PSV
ontwikkelde daaropeen langdu-
rig en spectaculair offensief,
kreeg tal van kansen, maar zag
het overwicht pas vier minuten
voor het einde beloond. Uitblin-
ker Koeman ging in het
strafschopgebied onderuit en
scheidsrechterVan deLaarken-
de een strafschop toe. De verde-
diger benutte de hem gegeven
gelegenheid koelbloedig. Hij

schoot zijn ploeg naar winst en
zichzelf naar de top van de
topscorerslijst.

PSV hadzichveel moeitekun-
nenbesparen alsmet nameKieft
in de eerste helft wat minder
slordigmet dekansen was omge-
sprongen. De spits, door trainer
Hiddinknog steeds'ongelukkig'
genoemd, mistena acht minuten
spelen voor open doel, kopte een
kwartier later op in plaats van
tegenhet neten lietvlak voor de
rust debal in goedepositie van de
voet springen. Door het surplus
aan kwaliteit kon PSV bij de op-
bouw kiezen uitzoveel creatieve
varianten, dat de ploeg juist
daardoor deoplossing niet vond.
Het enige doelpunt voor rust na
ruim een kwartier kwam dan
ookvoort uit een stilstaande si-
tuatie. Lerby nam een
hoekschop en Nielsen kopte bij
deeerste paal in: 1-0.

Het missenvan een reekskan-
senbrak dethuisclub in de twee-
de helft bijna op. In de 51e mi-
nuut lanceerde Boerebach op
rechts Sanchez Torres. De
rechtsbuiten omspeelde Van
Breukelen en zette hoog voor.
Van Aerle kreeg de bal op de
doellijn ongelukkig tegen het
been: 1-1.De drukvan PSVwerd
nog hoger. De cornerverhouding
liep op tot 16-1, maarRoda bleef
overeind. Naarmate de tijd ver-
streek, liepen de gemoederenop.
Lerby kreeg terecht geel, nadat
hij Sanchez Torres eerst onder-
uithaalde en daarna aan de ha-
ren omhoog had proberen te
trekken.

Pech en onkunde stonden een
ruime Eindhovense voorsprong
in de weg. Vanenburg schootop
de lat, Groenendijk haalde een
bal van de doellijn, Van Aerle
maaide in vrijstaande positie
over de bal en Kieft was 'onge-
lukkig* mét hethoofd. OokRoda
kreeg enkele goedemogelijkhe-
den, maar Van Breukelen was
attent. Een door de gasten be-
twiste strafschop zorgde ui-
teindelijk voor de beslissing.

GROOTSTE WINST VOOR FC TWENTE (TEGEN AZ: 5-0)
Feijenoord en PSV winnen beide met 2-1

Doelpuntenfestival bij
Ajax - PEC Zwolle: 6-4

DENHAAG—Het duelAjax - PEC Zwollebood detoeschou-
wers maar liefst tien doelpunten, waarvan zes door de
thuisclub gescoord.PSV en Feijenoord hebben hetwat zuini-
geraan gedaanmet doelpunten. Beide duelseindigden in een
2-1 winst voor de topclub en in beide duels scoorde de te-
genstander niet. Zowel Van Aerle (PSV) als Troost (Feije-
noord)schotenin eigen doel,waardoordeverkregen 1-0voor-
sprong werd genivelleerd. FC Twenteheeft wat aan klanten-
binding gedaan inhetDieckman stadion.AZwerd meteen 0-5
nederlaagterugnaar Alkmaar gestuurd.Willem II speelde 2-2
in Sittard. Dezelfde score bereikte Groningen in Utrecht.

VOLENDAM - FEYENOORD
Volendam is de schlemiel van

de eredivisie. De ploeg deelt
voornamelijk depunten uitaan
teams, die een opkikker goed
kunnen gebruiken. Tegen Ajax
gaven de Volendammers in de
slotfase een punt uit handen,
zondagtegen Feijenoord slaagde
de club van JanBrouwer er op-
nieuw niet in een gelijkspel vast
te houden. Hoestra voorkwam
een minuut voor het einde, dat
Feijenoord vlak voor het be-
langrijkeEuropa-Cupduel tegen
BayernLeverkusen met een ka-
terbleef zitten: 1-2.

Ondanks hetverlies zag trai-
ner Jan Brouwer wel enkele
lichtpunten in Volendam. "In te-
genstelling tot de wedstrijd te-
genAjax hebbenweditkeer onze
tegenstander onze wil opgelegd.
De ploeg heeft de mogelijkheden
gehad de tegenstander weg te
spelen. En dan op zon manier
toch weer de boot ingaan. Ik be-
giner aantewennen", reageerde
de Brabander, die nog steeds
driftigopzoek is naar een speler,
die de vele mogelijkheden in
doelpuntenkan omzetten.

Gezien het aantalkansen van
Volendam in detweedehelftver-
diende Feijenoord niet eens een
punt. De Rotterdammers kwa-
men in de eerste helft opvoor-
sprong nadat doelmanKlouwer
een punter van Hoekstra door de
benen liet stuiteren. Bij Feije-
noord, zonder de lichtgeblesseer-
de Van Herpen, lukte vanaf dat
moment niets meer. De opbouw,
via Been en Troost (die deplaats
van Van Herpen alsvrije verde-
diger innam), verliep zo traag,
datVolendam steedsminderhad
te vrezen van deRotterdamse
aanval.

In de slotfase van de eerste
helft kreeg het kenniselftal van
Jan Brouwer drie uitstekende
kansen op de gelijkmaker. Het
gebrek aan een koele afmaker
behoeddeFeijenoord voor een te-
gendoelpunt. Vol medeleven be-
sloten de twee internationals
van deRotterdammers, doelman
Hiele en verdediger Troost, de
stuntelende Volendammers te
hulp te schieten. Vlak voorrust
kreeg Hiele de bal na een
hoekschop in handen. De doel-
man had net een me-
ningsverschil met
scheidsrechterMulder achter de
rug en wilde zijn woede tot uit-
drukking brengen met een snel-
le en verre trap. Via het achter-
hoofd van Troost verdween de
bal in het lege doel.

De goedkope gelijkmaker
kwam voor Volendam als geroe-
pen. Op slag van rust had het
zelfs eenvoorsprong kunnen ne-

men, nadat de nog aangeslagen
Troost zich verstapte en Duif de
bal ietstezachtover Hiele wipte.
In de tweede helft hield de druk
van Volendam aan. De ploeg
kreeg kansen via Jonk,Steuren
Duif, maar totverbijstering van
de 8500 toeschouwers wilde de
bal maar niet in het doel.

Israel zaghethoofdschuddend
aan en greep in. Hij haalde defa-
lende Been naar dekant en pos-
teerde Blinker op links. De wis-
sel haalde aanvankelijk weinig
uit. De kansen bleven voor Vo-
lendam, dater echter geen raad
mee wist. Feijenoord wel. Vlak
voor het einde werd een
hoekschop Volendam fataal.
Mitchell prikte debal op depaal,
waarna Hoekstra de bal achter
Klouwer knalde. Jan Brouwer
bracht degedachtenvan het pu-
bliek onderwoorden: "Ik worder
gekvan."

UTRECHT -GRONINGEN
Een 0-2 voorsprong voor FC

Groningen in Utrecht werd na
een uurvoetbal doorVanLoen in
drie minuten ongedaan ge-
maakt. Het ontlokte Martin
Koeman, trainervanFC Gronin-
gen, na afloop de opmerking:
"Wevergatennaeenkwartier in
detweede helft de organisatieen
we kregen meteen de rekening
gepresenteerd." Toch was Koe-
manminimaal tevreden met het
punt in Utrechtbehaald.

Groningen startte veel te de-
fensief. Vrijwel constant werd
het heiligdom van Storm doorzon acht verdedigers omgeven.
Alleen Eijkelkamp en Koolhof,
bewaakt door Verrips en Fraser,
posteerden zich op devijandelij-
ke helft. De Utrechters werden
in hun opbouw nauwelijks ge-
hinderd en konden tot aan het
zestienmetergebied rustig com-
bineren. Daar resulteerden de
goedebedoelingen inbalverlies.
De eerste kans voor dethuisclub
kwam pas na 25 minuten, nadat
De Koek, tegen zijn oude ploeg
verdienstelijk spelend als
rechtshalf in derol alsbewaker
vanRoossien, opderand van het
strafschopgebied werdgevloerd.
Uit devrijetrap van Young werd
de bal van richting veranderd,
waarna Koolhof vanaf de doel-
lijn koppend redding moest
brengen.

Utrecht werd vervolgens ge-
straft voor het offensieve spel. In
de 38e minuutgafRoossien een
slimme pass op de onbewaakte
Olde Riekerink, die debal langs
VanEde schoot(0-1). Drie minu-
ten daarna had Eijkelkamp de
onverwachtevoorsprong moeten
vergroten, maar hij schoottegen
de doelman. Kort na de hervat-
tingkwam Groningen toch op0-
2. Fraser, die steeds onzekerder
ging spelen, schoofde bal bij het
uitverdedigen in de voeten van
Eijkelkamp. De spits schoot te-
gen depaal, waarnaRoossien in
derebound vanuit een moeilijke
hoek wel raak schoot.

Met verhoogde inzet probeer-
deUtrechtvervolgens loonnaar
werken te krijgen. Van Loen
kreeg meer bruikbare voorzet-
ten en groeideuittot de manvan
de wedstrijd. In de 61e minuut
kopte delange spitsraak na een
pass van Young. Twee minuten
laterkwam van de andere zijde
een soortgelijkevoorzetvan Ver-
rips, en weerkon Van Loen zijn
specialisme benutten: 2-2. Gro-
ningen kreeg daarna nog wel
kansen, maargeen doelpunten.

ANDERE DUELS
"Laten ze in het vervolg maar

meteen aan de tweede helft be-
ginnen". De opmerkingvan een
toeschouwer inEnschede by het
duel FC Twente - AZ was veel-zeggend. Naeenruststand van0-
0, waarin de thuisclub uitblonk
door machteloosheid en onkun-de, was detweede helft het aan-
zien meer dan waard. De Tuk-
kers gooiden de schuchterheid
van zich af en trakteerden de
toeschouwers op de grootste
overwinning van het seizoen: 5-
0. Hetbracht deploeg drieplaat-
sen hoger op deranglijst (van de
14e naar de 11e plaats). In de
eerste helft maakten de Ensche-
deërs steedsdefout doorhet mid-
dennaar het doel van AZ te wil-
len gaan. Maar Vonk en Caste-
lijn hielden in de meeste geval-
len optijd opruiming. Keur faal-
de in dieperiode een aantal ke-
ren oog-in-oog met de Twente-
goalie.

Hij werd na rust vervangen
door Bosch en de aanvalsgolven
rolden nu wel soepel door naar
het doelvandoelmanDeKoning.
Maarnu viadevleugels. Huistra
kopte in de 48e minuut nummer
één in, waarna Balm, Roelofsen
(2) en Lipponen het vijftal vol-
maakten.

Fortuna handhaafde zich met
moeite tegenover Willem 11. Za-
terdagavond werd in Sittard,
waar de ploeg vaker al moeite
heeft gehad het spel te maken,
een 2-2 eindstandbereikt. Wil-
lem II liet vooral in de eerste
helft vele kansen onbenut (Go-
deefaalde tweemaal).De Tilbur-
gers openden de score via een
kopbal van Maddock (0-1). Een
doorkopbal van Koevermans
werd door Willem 11-doelman
Jansenvoor devoeten van voor-
stopper Elleveld gestompt: 1-1.

Bij de tweede treffer van For-
tuna was doelman Jansen ook
(negatief) betrokken. Hij stond
verkeerd opgesteld bij een voor-
zet van Griffith, waarna Evers
ongehinderd met het hoofd in-
kopte. Farrington schoot in de
66e minuut de stand weergelijk:
2-2.

Haarlemheeft in entegen Den
Haag op duidelijke wijze het fa-
len van FC Den Haag aange-
toond. De Haagse verdediging
kon de aanval niet bereiken.
Haarlem koos voor een verdedi-
gende opstelling en had alleen
Matthaei en Tevreden voor de
verbinding tussen achter en
voor. En datbleek voldoende te-
genoverhetfalende Haagse mid-
denveld, waarin Van den Hoog-
enbandslechtsover éénvoetbal-
been beschikte. Peeper scoorde
na een razendsnelle uitval het
eerste doelpunt voor Haarlem.
Narust washetweerPeeper (72e
minuut) die devoorsprong ver-
grootte na een lange solo. Daar-
na stelde hij vijf minuten later
VanRoon in staat de derde tref-
fer te latenaantekenen:0-3.

In De Koel werd het Bossche
optimisme eenhalttoegeroepen.
VVV had aan een treffer vol-
doendevoor devolle winsttegen
FC Den Bosch: 1-0. Hetduel tus-
sen DS '79 en Sparta werd afge-
last.

UITSLAGENEN STAND
Eredivisie:

PSV-Roda JC 2-1
DS'79 -Sparta afgelast
VW-DenBosch 1-0
Volendam -Feyenoord 1-2
Fortuna-Willem II 2-2
Ajax-PECZwolle 6-4
Den Haag - Haarlem 0-3
Utrecht - Groningen 2-2
FCTwente-AZ 5-0
Eerste divisie:
Excelsior - Wageningen 2-3
RKC -NEC 3-0
Cambuur- Graafschap 1-2
SW-Helmond Sp. afg-
Vitesse- Eindhoven afg-
RBC -Heracles 1-1
Veendam- MW afg-
Telstar -Emmen 4-2
GA Eagles -NAC 3-1

De stand:
Eredivisie:
1. PSV 13 26(55-12)
2. Ajax 1421(40-24)
3. Feijenoord 1419(31-22)
4. Fortuna S. 1518(30-23)
S.PECZoIIe 1516(21-26)
6. Sparta 1415(21-14)
7. VW 1415(17-15)
8. Willem II 1515(25-23)
9. Haarlem 1414(20-22)
10.Roda JC 1514(25-20)
11.FC Twente 1514(27-27)
12.FC Den Bosch 1514(21-26)
13.FC Utrecht 1514(18-31)
14.FC Groningen 1511(22-30)
15.FC Den Haag 1310(19-21)
16.AZ 15 9(16-32)
17. Volendam 15 8(16-37)
18.DS'79 14 7(21-40)

Eerste divisie:
I.RKC 15 30(47-13)
2. Veendam 1319(26-15)
3. Graafschap 1419(27-1?)
4.MW 1318(25-10)
5. Cambuur 15 17 (32-27)
6. Eindhoven 1414(30-2?)
7. GAEagles 1414(25-23)
8. NAC 1414(23-24)
9. Heerenveen 1413(26-24)
10. NEC 1413(31-30)
11. Telstar 1413(23-26
12. RBC 1412 (23-28)
13. Wageningen 1412(24-30
14. Vitesse 1311(26-36)
15. Emmen 1410(17-24)
16. Excelsior 1410(14-22
17. Helmond Sp. 1410( 9-19
18. SW 13 9(22-30
19. Heracles 14 6(13-3»)

Topscorers
eredivisie

DEN HAAG — Ronald
Koeman (PSV) is door de be-
nutte strafschop alleen aan
kop gekomen van de topsco:
rerslijst van deeredivisie. Hi)
bracht zijn totaal op 11 doel-
punten. Hans Gillhaus(PSV)
en JohnBosman (Ajax) delen
detweedeplaats mettientref'
fers.

De topscorerslijst zieter als
volgt uit:
1.Koeman (PSV) U
2. Gillhaus (PSV) 10

Bosman (Aja) 1^
4.EUerman(Spa) »

Koolhof(Gro) 9
Slagboom(DS)
Hofman(Fey)

8. Meijer (Aja)
9.Kieft(PSV)

Boere(DHa)
ll.Godee(WTl) fWillems(Twe)

Lipponen (Twe)
Van derWaart (PEC) *Lens (For)
Kruzen(Dßo)
Lengkeek(Spa) *
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Vriendschappelijk baseball

Marlboro Aruba
veruit de beste, Willemstad — De Aru-, aanse meervoudige base-P aU- kampioen Marlboroaeeft zich in de vriendschap-
pelijke serie de meerdere ge-
jond van zowel Wild Cats/Banco di Caribe als Sta.Rosa
'ndians/Mennen Speedstick,espectievelijk sub- kampi-en en kampioen en alszoda-"'g hetbeste baseball vanCu-
j^?ao vertegenwoordigend.a Cats dat vrijdagavond
£°emloos met 0-5 ten onder
®ng,kon Indians hetzaterda-gavond evenmin bolwerken,
«et werd een simpele 4-1
verwinning voor de gasten,

totaalscore van de beide
Wedstrijden laat zien dat
/"arlboro in veel betere vorm
tak dan zijn Curacaose te-

genstanders: 9 runs tegen
echts 1 van deCuragaose ploe-gen, 20 honkslagen tegen 7 en 2
e'dfouten tegen 6. Het succesan Marlboro was grotendeels

netwerkvan MiltonCroesen Ju-
enal Nava die de slagmensen

r- ,

van Cats en Indians uitstekend
in bedwang hielden.

Samen zorgden zij vrijdaga-
vond voor een shutout- overwin-
ning op Cats en zaterdagavond
herhaalden zij hun prestatie te-
gen Indians. De enigerun van de
Sta. Rosa- ploeg was het gevolg
van een veldfout, de enige die de
Arubaanseploeg zaterdagavond
beging en diekwam dus niet op
rekening van de werpers.

... de enige Venezolaanse deelne-
mers bij de Catamarans,
Kratchovill en Yanes, ontvangen

hier hun eersteprijs...

EINDHOVEN — PSV is
J^n mening dat dewedstrijd
Nederland - Cyprus in Eindh-

moet worden gespeeld.Volgens manager Kees
i loegsma moet de KNVB
e*1»» een keer aan dehoofd-sponsor denken".plJe competitie-wedstrijdV . DS '79, oorspronkelijk

voor zaterdag 5
ecember, is in verband met
mterklaasavond verplaatstnaar zondag 6 december, een

pa« de data die deKNVB de
bond heeft voor-

sesteld als mogelijke speel-oatum.
PSV is volgens Ploegsma°°or deKNVB nog niet voor

sb_f- g benaderd, over het
turn n°cll over de sPeel^a"urn. 'En dat zou toch eigen-
eï ael normaal zijn." PSV|eett als speeldatum devoor-,eur aan woensdag 9 decem-
ber Voor een extra wedstrijdJJ het weekeinde voelt PSV

ets. "Dan wordt het prog-.^nrna te overladen.

BASIS
De basis voor de zege werd in

de tweede en derde inning ge-
legd. Liefst 8 spelers kwamen in
de tweede inning aan slag voor
Marlboro maar de schade bleef
vooralsnog beperkt voor Indi-
ans. De Arubanen sloegen 3
honkslagen door startende wer-
per Edmond Martina maar
scoorden slechts 2 punten on-
danks het feit dat Indians ook
nog een fout en een passbal 1 be-
ging. De honkslagen waren
achtereenvolgens van Rombley,
Dijkhof en Van der Biezen.

In de derde inning scoorde
Marlboro zijn derde punt op een
honkslag van Rombley. Rupert
Straker die daarna Martina op
de heuvel verving deed het veel
beter. Pas in de negende inning
scoorden de Arubanen weer op
een aangooifout van Chapo van
Heiningen. Indians zelf scoorde
zijn enigerun in de vijfde op een
vrije loop, een deadball en een
fout.

EINDCIJFERS
De eindcijfers waren: 4-9-1

voor Marlboroen 1-4-4 voor Indi-
ans. Juvenal Nava eindigde als
winnende werper. Hij stondin 6
innings slechtséénhonkslag toe.
Hij werd vervangen door Eli
Koek die na 1 2/3 inning zijn
plaats op de heuvel moest af-
staan aan Milton Croes.

Croes maaktein dezevendein-
ningeen abrupt eindaan een po-
ging van Indians om in de wed-
strijd terug te komen. Met
honkslagen van Pablo Beau-
mont enRandel Meulens en een
vrije loop zag het ernaar uit dat
Indians de score zou gaan om-
gooien maar Croes redde met
kundig pitcherswerk de situatie
voor zijn ploeg.

Vijftiende partij remise

Wel aan tafel
maar geen zet

SEVILLA — De vrijdag na
43 zetten afgebroken partij in
de tweekamp om het we-
reldkampioenschap schaken
is zaterdag zonder verder te
spelen in remise geëindigd.

De remise kwam overigens na
vele verwikkelingen tot stand.
Beide spelers beschuldigden el-
kaar van incorrect gedrag. Kar-
pov lietzaterdagrond hetmidda-
guur via hoofdarbiter Geurt
Gijssen een rémise-aanbod uit-
gaan naar hetkamp vanKaspa-
rov. Daar werd het aanbod drie
uur in beraad gehouden, omdat
men dewereldkampioen niet uit
zijn slaap wilde halen. Karpov
raakte over het uitblijven van
het antwoord zo geïrriteerd, dat
hij zijn aanbod introk.

Kasparov arriveerde daarna
op tijd voor de hervatting in despeelzaal. Op het toneel was
niets in gereedheid gebracht
voor detweede zitting. Erwaren
geen officials, de klok was niet
ingedrukt.Karpov kWam twaalf
minutente laat en lietde aanwe-
zigen in dewaan datdepartijzou
wordenvoortgezet.

Totdat Gijssen alsnog op hettoneel verscheen met het nota-
tie-biljet vanKarpov, waarop deuitdager de remise met zijnhandtekening hadbekrachtigd.

voldoende wind, het na één dag
voor gezien hield. Toch is er nog
aardig wat strijd geleverd: voor
deRegattaentijdens deRegatta.

... Wim van der Gulik (winnaar
van de Sunfish-klasse) op weg

naar definish...

BONAIRE
VoordeRegatta had zich nogal

een groot aantalBonaireanenbijde windsurfers ingeschreven.
Een drietal van hen (Martinus,
Mandelbaum en Muller), zijn op
de surfplank van Bonaire naar
Curagao gevaren. Aanvankelijk
was er weleen 'volgboot' aanwe-
zig, maar deze vissersboot die
toch naar Curacaomoest, gingte
hard voor hen. Twee van de drie
waaghalzenkonden deboot niet
bijhouden en kwamen op Klein
Curagao terecht. De volgende
dag is er een met een vissersboot
naar Curagao verder gevaren,
terwijl de andere op windkracht
ons eilandbereikte.

Opvallend zijn de resultaten
van de Bonaireanen. Bij de
windsurfers A bevonden zich
twee windsurfers uitBonaire bij
de eerste drie in de
eindrangschikking. In de B-
afdeling waren ook twee uitBo-
naireafkomstigewindsurfers bij
de eerste drie in het eindklasse-
ment tevinden.

SUNFISH-KLASSE
In de sunfish-klasse A is het

ondanks een gebrek aan wind
toch een spannende strijd gewor-
den. Na de eerste dag was het
Stephen Smeulders die de lei-
ding had. De eerste twee races
won de op de wereldkampi-
oenschappen als derde geëindig-
de sunfish-zeiler en in de derde
werd hij tweede. Maar op de
tweede dag was het zijn grote ri-
vaalWim van de Gulik dietwee
keer, achter Job Habraken, als
tweede eindigde. Daar Smeul-
ders vooral in vierde race slecht
eindigde (8e), kostte hem dat te
veel punten om nog aanspraak
op een eerste plaats te kunnen
maken.

Van deGulik zette op beideda-
gen een vrij constante serie uit-
slagenneer (3e, 2e, le, 2e, 2e).Hij
bleef daardoor, na aftrekvan het
slechtste resultaat, zijn veel
jongereconcurrent net tweepun-
ten voor in de eindrangschik-
king.

Een zeergoedeprestatie lever-

...geen zonnig Curaqaos weer tij-
dens deRegatta. Integendeel,
donkere wolken en regen...

Juventus mocht aan zege 'ruiken'

Centro en Undeba om
Antilliaanse beker
?aosILLEMSTAD-De Cura-
re*. ev°etbalfanskrijgen een
stH.-^f te zien van de titel-
gUit t

sen Centro Domin-
deh» Asland Finance en Un-
«ichr AC-Na Centro, dat
2eu *leds devorige weekver-
*i_H-e van een Plaats in de
*ichi " ri-id' diende Undeba
Van g,steravond doormiddel
Êst een 4-1 overwinning op
de An7aiaan voor definale om
fctee "

aanse beker- Centro
op tg Sisteravond Juventus
een fZ jek en wjst ondanks
od„-, de eerste 50 minuten
iSK»0-2 achterstandui-
ge i^ K

J toch meteen 3-2 ze-
ven eJ,t ,g°ede spoor te blij-
iie ° ald«s deeliminatie- se-

af te sluiten.
va- V*ee laatste wedstrijden
v oo pkwalificatie- serie waren
van *Tentro noch voor Estrella
2ichim°0t belan S. Centro had
deK' mmersreeds geplaatst voortevirin? n""^1 Estrella al was
Op r£l- Ue aandachtvan defans
dan .T,3030 en °P Bonaire ging
richn vooral uit naar de ver-dejJT,?genvan Juventus en Un-
debl f elk met 5 winstpunten
le. n, ettlng van de tweedefina-

Vo _ moesten betwisten.
Kelftu duur van de eerste
W«* Juventus de illusieC!sleren de eindstrijd te kun-

nen bereiken. Undeba was in de
eerste helft tegen Estrella niet
verder gekomen dan 1- terwijl
JuventuszelfopCuragao met1-0
voorstond tegen Centro. Dit
dankzij een treffer van Elvis St.
Jagodiena een uitstekende pass
van zijnbroer Rutsel het alleen
maarvoor het inschietenhad.

KNAP SCHOT
Nóg groter werd de illusie in

hetBonaireaansekamp toen Ed-
wardEngelhardt naamper 5 mi-
nuten spel in de tweede helft de
voorsprong met een knap schot
vergrootte. Van ruim 30 meter
afstand schoot hij uit een vrije
trap direct raak. Narmate de
strijd vorderde kwam het over-
wicht van het technisch en tak-
tisch sterkere Centro echter dui-
delijkernaar voren.

Het verweer van Juventus,
dat vanaf de start een straffe
mandekkinghadtoegepast ener
steeds voor had gezorgd dat het
er een been tussen kreeg om de
spelopbouw bij Centro zoveel
mogelijk te hinderen, werdmede
door vermoeidheid steeds
minder.

Vanafde60steminuutwashet
voor de 1122 kijkers duidelijk
dat er een of meerdere Centro-
treffers in de lucht hingen door
acties van voornamelijk Nene

Fonseca die gisteravond de rolvan scherpschutter van ploegge-
noot Mereera overnam. Nadateen Bonaireaans been nog net
een van zijn schoten uit het doelhad gehouden en een tweedeschot tegen de staander was be-land opende Fonseca uiteinde-lijk in de 69ste minuut de sorevoor Centro.

PANIEK
Juventus kreeg het steeds be-

nauwder maar de paniek sloeg
werkelijk toe toen Etienne Mer-
eera in de73ste minuut de gelijk-
maker scoorde. Centro rook datheter meerkon uithalenenbleefaandringen. Zwaaraangeslagen
ging Juventus uiteindelijk doordeknieën dooreen tweedetreffer
van Fonseca die daarmee ook
met een totaal van 5 doelpunten
als topscorer eindigde van dekwalificatie- serie.

De eindrangschikking van deploegen is als volgt: 1. Centro
gesp. 6; gew.4; gel. 2; verl. 0; v/t
16-4; pt. 10.
2. Undeba 6; 3; 1; 2; 12-4; 7.
3. Juventus6; 2; 1; 3; 5-9; 5
4. Estrella 6; 1;0; 5; 5-21; 2.

De eerste finalewedstrijd tus-
sen Undeba en Centro is voor 2
december vastgesteld. De twee-
deconfrontatievindt op6 decem-
ber plaats.

GESLAAGDE CURAÇAO SEAQUARIUMREGATTA 1987
Smeulders buigt voor Van de Gulik in Sunfish-klasse
Gebrek aan wind noodzaakt Regattaorganisatie

races in te korten
WILLEMSTAD — Onvoldoende wind. Het was hét onder-

werp dat op beide dagenvan deCuracao SeaquariumRegatta
1987 veelvuldig werd besproken. Het steldevooral de organi-
satoren, die terug kunnen zien op een geslaagd evenement,
voor vele problemen.Alle geplande wedstrijden zijn welgeva-
ren, maar moesten doorgebrek aan flinke windófworden ver-
anderd in een ander soortwedstrijd (zoals bij de windsurfers)
óf de wedstrijdbaan moest flink worden ingekort. Soms werddittijdens dewedstrijdaan dedeelnemersbekend gemaakt.Zo
ging Norbert Bilderman tijdens de strijd van de jachtenmet
een motorboot hetwater opom aan de deelnemers tevertellenhoe de baantijdens derace was ingekorten hoe moest wordengevaren.

In totaal hadden zich voor de
Regatta zon 95 vaartuigenaan-
gemeld, waarvan een klein aan-
tal, mede door het gebrek aan

de Bonnie Brandt in de Sunfïsh
B-klasse. Er werd geen enkele
keer verloren in devier wedstrij-
den.Een prachtig resultaat.

UITSLAGEN

GROTE JACHTEN
In de klasse van de Grote

Jachten waren vier deelnemen-
deboten. Op beide dagenwerd er
één race gevaren. Op zaterdag
was het deEdna II dieals eerste
over de finishlijn kwam. De
Crossbow werd op die dag derde.
De tweede dagwas hetresultaat
precies andersom. Alhoewel bei-
de boten eenzelfde strafpunten-
totaalhadden, werd deCrossbow
tot winnaar uitgeroepen. De
overwinning op de laatste dag
was in deze doorslaggevend. De
Impulse eindigde in beideraces
alstweede.
1. Crossbow 5,7
2. Edna II 5,7
3. Impulse 6,0
4. Double Dutch 22,0

KLEINE JACHTEN
In de klasse Kleine Jachten

had Boca Cocolishi wel heel erg
pech. Op de eerste racedag, nazon zes uur varen, met voldoen-
de voorsprong (ongeveer vijf mi-
nuten) om de eerste plaats te be-
halen, brak op zon dertig meter
voor de finish de mast. Hierdoor
kon hetTwentseRos van Ivovan
Dooren alsnog als eerste eindi-
gen. Daar hij ook op de tweede
dag als eerste was geëindigd,
werd het TwenteRos winnaarin
de klasse Kleine Jachten.
Ï.TwentseRos 0,0
2. JohnBee 6.0
3. Boca Cocolishi 19,0

OPEN JACHTEN
In de klasse Open Jachten

werd Chamba II kampioen. De
Demarage, op deeerste dagwin-
nend over de finish, kwam op de
tweede dag niet verder dan een
derdeplaats. Daar de Chamba II
op de eerste dag als tweede was
geëindigd en op de tweede dag
won, werd dezeboot winnaar.
1. Chamba II 3,0
2. Demarage 5,7
3. Coyote 8,7

CATAMARANS
Een Venezolaanheeft destrijd

bij de Catamarans gewonnen:
Kratchovill/Yanes waren ui-

... de bemanning van deChamba
11, winnaar bij de open jachten,
met o.a. geheel linksKlaas Krij-
gerennaastkemcaptain JanAk-

kermans ...

teindelijk het sterkst na vijfra-
ces. "Zij hebben zich hetbestaan
de weersomstandigheden (bijna
geen wind) aangepast. Wij zijn
hiervrij hardewind gewend", al-
dus wedstrijdleider Norbert
Bielderman. De op de derdeplaats geëindigde NiekKort had
waarschijnlijk hoger kunnen
uitkomen. In de derderace brak
zijn roer en daardoor werd hem
in deze race een laatste plaats
toebedeeld. Opvallend was het
goede zeilen van Ties Tilstra.De
laatste twee races moest hij
slechts de Venezolaan voor zich
over de finish laten gaan. Deze
tweegoederesultaten bezorgden
hem een keurige vijfde plaats
achterdezeilers Noordstar,Kort
en Ferwerda.
1. Kratchovill (Ven) 8,7
2. Noordstar 16,0
3.Kort 21,7
4. Ferwerda 29,4
5. Tilstra 30,0
6. VanErven 35,4
7. Nieuwenhuijzen 39,4
8. Schoen 55,7
9. Van deZanden 60,0
10. De Ruyter 62,0
ll.Winhen 63,0
12.Slump 67,0
13.Luiten 69,0

SUNFISH A-KLASSE
De eindstanden in de Sunfish

A-klasse zijn alsvolgt:
l.VandeGulik 9,0
2. Smeulders 11,0
3. Habraken 17,4
4. Gouverneur 29,0
5. Roose 29,4
6. Marchena 37,4
7. Brandt, R. 45,7
8. Ooms 49,7
9. Brandt, B. 58,0

SUNFISH B-KLASSE
1. Brandt 0,0

2. Matze 24,0
3. Ooms 25,7
4. Helmich 31,4
5. Smeulders 43,7
6. Versteeg 49,7
7. Visser 51,7
8. Luursema 54,0
9. Rademaker 59,7
10. Mos 65,0
11. Spijker 66,7
12. Schreuders 72,0
13. Spiessens 75,0
14.Lanjouw 76,0
15. Zijlstra 79,0
16. Goos 84,0

WINDSURFERS
Vooral de windsurfers hebben

nogal wat veranderingen moe-
ten accepteren naar aanleiding
van hetgebrekaan wind.Er wer-
den slechts course-races gezeild.
Op deeerste dag werden slechts
twee van de drie races gevaren.
De uitslagen zijn alsvolgt:

WINSURFERS A
l.Nijkamp 16,0
2. Saragosa (Bon) 20.0

3. Schrijver (Bon) 22,0
4. Muller (Bon) 34,8
4. Voorbraak 34,8
6. Brans 36,0
7. v.d. Boomgaard 48,0
8. Bottse 56,0
9. Brandt 58,0
10.Chumaceiro 60,0
ll.Martijn 70,0
12.Borrias 74.0
13.Koevers 76.0
14. Bouche 78.0
15. Van Noort 80,0
16. Groenendijk 80,0
17.Krijgsman 82.0
18. Bakker 84.0
18. Van deHeuvel 84,0
18. Zweers 84,0
18.Richardson 84,0

WINDSURFERSB
1. Martinus (Bon) 0,0
2. De Kanter 12,0
3. St, Jago (Bon) 31,4
4. Nijkamp 37,4
5. Heynekamp 44,0
6.Rijbroek 46,0
7. Goeloe(Bon) 48,0
8. Van Wilgen 51,4
9. Melis 53,4
10.Weidema 64,0
ll.Thielman(Bon) 70,0
12.Van Oosten 72,0
13.Curguejo 82,0
14. Versteeg 88,0
15.Henriquez 90,0
15.De Groot 90,0
17.Bloem 92,0
17.Didder 92,0
17.Lebacs 92,0
20. Mandelbaum (Bon) 94,0
20.Domacasse (Bon) 94,0
22.Belfor (Bon) 98,0
23.Corion 104

Bridge-marathon
WILLEMSTAD — Zaterdag

werd te Scherpenheuvel de jaar-
lijkse Bridge- marathon gehou-
den. Veertien paren namen er-
aan deel en speelden 13 ronden
van 7 spellen van 's morgens
9.00 tot 's nachts 12.00 uur. Er
waren onderbrekingen voor
lunchen diner. De bezetting was
sterk. Bijna alle prominente
bridgers van Curagao waren
aanwezig.

Deuitslag was alsvolgt: heren
De Vries - Van Opstal 645,4
(59.10); 2. echtpaar Maas 609
(55.77); 3. dames Nebbeling -Hanrath 608(55.68); 4. echtpaar
Van den Ende 598 (54.76); 5.
mevr. Geenen - hr Brown 597
(54.67); 6. dames Bongers - De
Vries 593 (54.30); 7. dames
Sheeser- Schouten564.8(51.72).

De overige 7 paren scoorden
minder dan50 procent.

Bridgeclub Corsow herinnert
alle bridgers op Curagao eraan
dat vrijdag 27 november het
Kersttoernooi van start gaat.
Aanvang 20.00uur te Scherpen-
heuvel. Er wordt gespeeld over 4
vrijdagavonden.

(ADVERTENTIE)

De honk-en softbalvereniging

TEX TOWN TIGERS
Enschede, Nederland

uitkomend in de Nederlandse
eerste klasse honkbal

heeft ter completering van haarhonkbalselectie voor het sei-zoen 1988nog plaats voor een:
PITCHER

Belangstellenden worden ver-zocht per omgaand contact opte nemen met het secretariaatvan Tex Town Tigers, p/a JesseMaduro, Spechtstraat 52, 7523WN Enschede, tel. 053 -357674.
Pitchers, die eveneens ingezet kunnen
worden op infield-posities en hoofdklas-se ervaring hebben, genieten de voor-keur.

WYOKOHAMAAmy High Performance Radial Tires
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Universiteit
Colombia gesloten

BOGOTA — De Nationale
Universiteit, het voornaamste
centrum voor hogeronderwijs in
Colombia, werd vorige week ge-
sloten. Men had plannen voor
een aanslag ontdekt, aldus de
rector Marcos Palacio.

Terroristenhaddeneen zware
bom gemonteerd in de wagen
van professor Perez. De bom zou
de wagen moeten laten ex-
ploderen enin brand vliegen. De
plannen werdenbijtijdsdoor stu-
denten van de universiteit ont-
dekt. "De ernstige aanslag -die
gelukkig mislukte- toont aan
hoe kwetsbaar de universiteitis
in het gevalvan crimineleacties
of terroristische avonturen",
verklaarde derector in een com-
munique.

Twee wekengeleden warener
ook ongeregeldheden bij de uni-
versiteit. Daarbij werden 10
agenten gewond. Palacio zei dat
deterroristenhet doel hebben de
universiteit te doen sluiten en
het regime te ondermijnen. De
15.000 studentenvan de univer-
siteit konden wel hun examens
afleggen ter afsluiting van het
academisch semester.

PARAMARIBO-Tijdenseen
wijk- vergadering ineenschool#
Paramaribo gaf S. Punwash
NDP- kandidaat voor de natio-
naleassemblee, een uitlegoverét
stem- biljetten, die op25 noverri'
bermoeten worden ingevuld. Dfkandidaat had het NDP-hokfe
alvastrood gemaakt.

Organisator verkiezingen erkent ”technische problemen”

Surinamers geduldig in de rij
om stembus-oproep te krijgen

PARAMARIBO—"Ik stain
derij om nooitmeerin derij te
hoeven staan",zegt een inwo-
ner van Paramaribo, diealge-
ruime tijd in het districts-
commissariaat een oproep-
kaart probeert te bemachti-
gen voor de komende verkie-
zingen. Die kaart had thuis
bezorgd moeten worden,
maar dat is niet gebeurd. Hij
probeert nu alsnogeen dupli-
caat te krijgen om er zeker
van te zijn dat hij woensdag
niet voor niets naar de stem-
bus gaat.
De man laater geen enkele twij-
fel over bestaan dat zijn stem
naar de in het Front verenigde
"oude" partijen gaat. "Als jevoor
het Front stemt, kies je ervoor
om nooit meer in derij te staan",
legt hij uit. Kennelijk heeft een
aanzienlijk aantal stadsgenoten
de stemkaart evenmin ontvan-
gen, want het is druk in de gang
van het commissariaat.De men-
sen verdringenelkaarvoor de lo-
ketten. Sommigen zeggen al
uren te wachten. "Deze chaos
hebben wij vroeger nooit meege-
maakt", vertelt de Front- stem-
mer. Hij wordt bijgevallen door
iemand die vijf identiteits- be-
wijzen toont. "Mijn echtgenote,
schoonmoeder, tweekinderen en
ikzelf hebben geen oproep kaart
gekregen", zegt hij. Een vrouw
mengt zich in het gesprek: "Bij
mij heeft dehelestraat nietsont-
vangen".

Steeds meer wachtenden spre-
ken hun ongenoegen uit over de
gebrekkige distributie van op-
roepkaarten. lemand beweert al
een week bezig te zijn hetpapier
in handentekrijgen en nog niets

meerte hebbendanhet adviesna
het weekeinde terug te komen,
beantwoordt hij bevestigend.
Opvallend is de vasthoudend-
heid waarmee het publiek de
gangnaar de stembusvooral vei-
lig wil stellen, opvallend is ook
datveel wachtenden latenweten
voor hetFront tekiezen.

Velen die wel een kaart ont-
vingen, moesten vaststellen dat
er fouten zijn gemaakt. Namen
zijn verkeerd gespeld, adressen
kloppen niet en zelfs overlede-
nen worden opgeroepen. Hoe-
veel stemkaarten niet zijn be-
zorgd, ofhoeveel erfouten bevat-
ten, valt niet te achterhalen,
maarde omvangvan de moeilijk-
hedeniszodanig, datpremier Ju-
lesWijdenbosch de bevolking za-
terdag via de staatsradiototrust
moest manen. Hij beloofde dat
iedere kiesgerechtigde
woensdag zijn stem zal kunnen
uitbrengen.

Organisatorvan de verkiezin-
gen is mr F. Troon+directeurop
het ministerie van Binnen-
landse zaken. In de gangvan het
ministerie aan het Onafhanke-
lijkheids- plein liggen de dozen
met stembiljetten hoog opgesta-
peld. Zij worden ingeladen voor
vervoer naar dedistrictenbuiten
Paramaribo. In het gebouw
heerst een ongekende drukte.

Troon erkent dat er
"technische problemen" zijn bij
de voorbereidingen, maar acht
die niet van dien aard dat een
ordelijk verloop van de verkie-
zingen in gevaar komt. Hij wijt
demoeilijkheden met de oproep-
kaarten vooral aan tijdgebrek.
Bij hetinvoerenvan de gegevens
in decomputerzijn door dehaast
denodige fouten gemaakt.De di-
recteur wijst eropdat in de stem-
lokalen nog kan worden nage-
gaanof iemand op dekiezerslijst
staat. Troon ontkent met klem
dat mensen om politieke rede-
nen van de kiezerslijst zijn afge-
voerd, zoals een kerkelijk
zegsman tegenover het ANP
suggereerde. "Dat werd bij vori-
ge verkiezingen ook gezegd,
maar het isniet waar. Ikkan dat
controleren".

Op de vraag of verkiezings-
fraude onmogelijk is, antwoordt
hij: "Wat is onmogelijk. Fraude
uitsluitenkunjenooithelemaal,
maar wij hebben ér alles aan ge-
daanom hettevoorkomen". Kie-
zers moeten hun pink met inkt
kleuren, om dubbelstemmen te-
gen te gaan en er is controle op
het tellenvan de stemmen.

Ondanks de onenigheid over
het houdenvan verkiezingen in
de gebieden waar de groep-
Brunswijk opereert, gaat Troon
doormet het treffen van de voor-
bereidingen voor de districten
Marowijne, Brokopondo en Sipa-
liwini. Legerleider Bouterse
drukte eerder deze maand het
houden van verkiezingen in het
hele land door. Dit tegen de zin
van de "oude"politieke partijen,
dievinden dateeneerlijk verloop
van de verkiezingen nietkan
worden gegarandeerd in de
noodgebieden. Om naar Para-
maribo uitgeweken bewoners
van het binnenland in de gele-
genheidtestellenhunstem uit te
brengen, werd per staatsbesluit
het inrichten van extra stembu-
reaus in de hoofdstad geregeld.
Het onafhankelijke kiesbureau
en een deel van deregering oor-
deeldendat ditbesluit in strijd is
metdekieswet. De "oude" partij-
en zullen de geldigheid van de
uitslagen van de drie "oorlogsge-
bieden"na de verkiezingen aan-
vechten. Zij willen deze zaak op
ditmoment niet tehoog opspelen
om de verkiezingen niet in ge-
vaar te brengen.

Paramaribo was de afgelopen
week iedere dag het toneel van

verkiezings- bijeenkomsten.
Steeds keerde hetzelfde patroon
terug: Drukbezochte enfeestelij-
ke Front-manifestaties en veel
kleinere vergaderingen van de
partij van Bouterse, de NDP.
Naast het Front en de NDP din-
gennogvier kleine partijennaar
dekiezersgunst. Een van diepar-
tijen isde Surinaamse partij van
de Arbeid (SPA) van vak-
bondsleider Fred Derby.

In een telefoongesprek met de
district- commissaris van Para-
maribo, beklaagt Derby zich
over het afbreken door de politie
van een SPA-bijeenkomst die
dicht bij een NDP-vergadering
werd gehouden.De NDP, dievol-
gens Derby veel minder bezoe-
kers had getrokken dan de SPA,
mocht wel doorgaan. "Dit is
slechts een van de incidententij-
dens de campagne. Soortgelijke
dingen zijn al eerder gebeurd",
voegdeDerby eraan toe als hij de
telefoon heeft neergelegd. Hij
maakt zich erookkwaad over dat
onder de ongeveer 120 partij-
functionarissen diewoensdag in
stembureaus worden gestatio-
neerd, slechts drie SPA'ers zijn.
"\yij hebben geen controle, ter-
wijl in het Topberaad (het
hoogstebestuursorgaan in Suri-
name) was afgesproken dat de
politieke partijen mensen
mochten afvaardigen", aldus
Derby.

De SPA-lijsttrekker vindt dat
zijn partij in de campagnes te-
kort is gekomenten opzichte van
de NDP, diegebruik maakt van
het staatsapparaat. De "weelde

waarin de NDP baadt" zit hem
dwars. Hij verwijst naar het
kostbare ontmoetingscentrum
van deNDP, datondankseen ge-
brek aan deviezen enbouwmate-
rialen enigemaanden geledenin
hoog tempo werd neergezet. Ook
vertelt hij dat plotseling enige
honderden personen tijdelijk in
overheidsdienst zijn genomen,
kennelijk met het doelstemmen
te trekken.

Derby betreurt het tegelijker-
tijd dat de "oude" partijen geen
lering hebben getrokken uit de
geschiedenis en opnieuw met
"loze beloften" campagne voe-
ren. Hetfront wilvolgenshem na
de verkiezingen op dezelfde voet
verder gaan als voor de
staatsgreep van 1980. "De mili-
taire revolutie was een erfenis
van jarenlange corruptie, arro-
gantie en machtsdronkenschap.
Ik vind hetergdathetFront geen
beterschap heeft beloofd".

Derby verwijt Front-leider
Lachmon dathijzich vooralheeft
beperkt tot de belofte dat hij een
beroep zal doen op Nederland.
"Ze denkendatLubbers metgeld
gaat strooien. Het Front heeft
geen anderontwikkelingsmodel
dan dat waarin de Nederlandse
hulp de dienst uitmaakt". De
vakbondsleider, diein het verle-
den verscheidene grote stakin-
gen heeft geleid, vreest dat na
enige maanden bewind van de
"oude" politici de mensen weer
uit ontevredenheid de straat op
gaan. "Als na acht maanden de
rijen niet weg zijn, komen zij
weer naar mij".

President Ortega:
Kardinaal Obando

moet initiatieven
ontplooien

MANAGUA — Preside»*]
Daniel Ortega heeft kardi'
naai Miguel Obando y Bravo
een briefgestuurd waarinW)
erop aandringt dat dekardi'
naai stappen onderneemt i"
zijn bemiddelings- taak tus-
sen decontra's en de Nicai*
guaanseregering. "U moetiö'
itiatieven ontplooien en nie'
slechts optreden als doorga
ver van standpunten", aldus
Ortega in zijnbrief.

Hetwas vice- president Serf?"
Ramirez, die het verzenden vflf1
debriefopenbaar maakte.Ram 1'
rez zelfmaaktdeeluitvan deN*'
tionale Commissie voor Verzo^
ning dieinNicaragua werdopg6"
richt.

In een reactie verweerde dJJkardinaal zich doortestellen da*i
hij wel debriefvan Ortega enhej
standpunt van de regering ha"
ontvangen, maar nog geen bc
richt van de contra's.

Het voorstel van deregeriO-
houdt in dat de contra's zich W*
rugtrekken in een daarvoor aaH'
gegeven gebied, hun wapeij9overleveren, instemmen met o*
amnestiewet en het gewapep1'

verzet verruilen voor de politie
ke strijd.

Front- lijsttrekker Arron roept op tot rust
Lachmon: geloofwaardigheid
van Suriname moet hersteld
PARAMARIBO —De Suri-

naamse politieke leider Jag-
gernath Lachmon heeft de
huidige machthebbers in Su-
riname opgeroepen na deko-
mende verkiezingen werke-
lijke democratie mogelijk te
maken. "Als na de verkiezin-
gen het functioneren van de
democratieuitblijftzullenbe-
vriende landen ons niet meer
gelovenen geenhulpbieden",
zei Lachmon zondag in Para-
maribo op een afsluitende
verkiezings- bijeenkomst van
hetFront, hetverbondvan de
"oude" partijenVHP, NPS en
KTPI.

meenniet inhetbuitenland. Een
Surinamer in het buitenland
moetbeseffen dathij een gast in
denvreemde blijft".

Arron maande de bevolking
totrust enriep haaropgeen wrok
te koesteren. "Wij kennen geen
wetten van de prairie. Wij zijn
geen cowboys.Dit landheeftrust
nodig". De lijsttrekker beloofde
te gaan werken aan een nieuwe
en "gezonde" verhouding tussen
het leger en de bevolking. "De
verstoorde verhoudingzal opzijn
Surinaams moeten worden
rechtgetrokken.

"oude" partijentoeterend en vüe
vlaggen zwaaiend langs hetoflj
moetings- centrum van deND*'
waar legerleider Bouterse lat*
op dedag een toespraak zou hoj'
den.De staatsradioSRS meldo*
later dat NDP- ers zijn gemold'
teerd, geïntimideerden geprov^
ceerd. In een interview datt°v
dagmorgen werd uitgezond^
maande ook Bouterse to
kalmte. Hij riep de Surinam**?
op niemand te molesteren. ""jj
hebben al genoeg terroristen ,p
het buitenland" zei hij. Opv»1;
lend was zijn uitspraak dat "de
gene die de nederlaag leidt, a&
moet kunnen dragen".

De VHP- leiderdrongerop aan
de grondwet"naar de letteren de
geest" uit te voeren, zodat "wij
vertrouwen kunnen opbouwen
voor Suriname". "De buitenwe-
reld moet wetendat de democra-
tie terugkeert", hield hij de mas-
saal toegestroomde Front- aan-
hangersvoor. Op deze laatste bij-
eenkomstvan de "oude"partijen
voor de verkiezingen van aan-
staande woensdag waren naar
schatting tussen de 20.000 en
30.000 personen aanwezig.

De toespraak van Lachmon
was vergeleken met eerdere re-
devoeringen in de verkiezings-
campagne opvallend kritisch
over zijn politieke tegenstan-
ders. Tegenover Nederlandse
journalistennoemdehijzijnrede
na afloop dan ook "gepeperd".
Lachmon zei dat de "anti- demo-
cratischekrachten" inSuriname
niet moeten proberen de ont-
wikkeling van het Front te
dwarsbomen.

Front- lijsttrekkerArron moe-
digdeSurinamers in hetbuiten-
land aan na de verkiezingen
naar hun land terug te keren.
"De Surinamer hoort in Surina-

Na afloopvan deFront-bijeen-
komst reden aanhangersvan de
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»HetHoofd van de
Afdeling Secretarie
van deEilandsraad

maakt hierbij bekend dat m.i.v. 23 november 1987 zowel
de leden van deEilandsraad van heteilandgebied Cura-
cao, als de Afdeling Secretarie van de Eilandsraad

GEVESTIGD
zijn in het

gebouwencomplex te
deRuyterkade/Theaterstraat

Adres : deRuyterkade 50
Tel. : 614477/614488.

Het Hoofd van de Afdeling
Secretarievan de Eilandsraad.
B.Ph. Romer.
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Amnesty International
en American Watch
naar Nicaragua
MANAGUA — Vertegen-

woordigers van d_ mensen-achten- organisaties Amnes-S International en American
zullen deze week een

"^zoek brengen aan Nicara-gua om de situatie van deMensenrechten in het land te
°nder_oeken.

De secretaris van de mensen-
maten- organisatie in Nicara-

die banden heeft met de op-
P°Bltie, Lino Hernandez Trigue-
g°s. verklaarde dat Sebastianrett van het internationale AI
J^cretariaat uit Londen naar
Managua zal komen. Hij wordt'ergezeld door Yvon Le Bot,
v°2fzitter van AI inFrankrijk... legelijkertijd zal een delega-revan American WatchhetlandRoeken. Tijdens de bezoekenWlen gesprekken gevoerd wor-,en metdeverschillendebetrok-Jjnministeries, politieke partij-
-3 demensenrechten- organisa-es en familieleden van gevan-gen. Zij zullen ook enkele ge-
tuigenissen bezoeken, aldus

lai? 1984 bracht AI voor deaatste maal een bezoek aan Ni-
VolgensHernandezworden op

15an°mentin het land on£eveer
Aa v?mensen gevangen gehou-«n. Daaronder tussen de 2.500
7 oljï u militairen van Somoza,
dna mensen waarvanmen ver-
Ij0-eerstelt datzerebellen zijnen
_00 'rr-hte' misdadigers. De

Sandinistische regering spreekt
van 8.000 gevangenen, waarvan
34procent militairen van Somo-
za, veertig procent rebellen en
een kwart misdadigers.

Colombiaanse guerrilla's
verhogen inkomen met
ontvoering Venezolanen

CARACAS—De Venezolaan-
se veehandelaar Cesar Gonzalez
Castellon, bevestigde ontvoerd
te zijn door leden van het Natio-
nale Bevrijdings- front van Co-
lombia(ELN). Hijwerdelfdagen
vastgehouden voor hij tegen
betaling van een losgeld van 80
miljoen bolivars vrijgelaten
werd. De veehandelaar is ervan
overtuigd dat de Colombiaanse
guerrilla's Venezolanen ontvoe-
ren om zo geld voor de strijd in
Colombia bijeen tekrijgen.

Gonzalez werd bevrijd na een
gevecht van een uur tussen een
para- militaire eenheid en de
ontvoerders. Hierbij werden
twee ontvoerdersgedood en twee
anderen gevangen genomen.

In de laatste twaalf maanden
zijn in de lange grens tussen
Venezuelaen Colombia, 38 Ven-
ezolanen ontvoerd merendeels
door leden van het ELN. In de
meeste gevallen werden voor
hun vrijlating grote sommen
geldbetaald.

JURY
De jury bestaande uit een

internationaal zestal, werd
voorgesteld aan het publiek.
Zij zullen de resultaten van
hun beoordeling aan alle ko-
ren doen toekomen. Voorts
werden de muzikale le-
vensgeschiedenissen van de
jubilarissenProvence en Si-
mon verteld.

De koren- prestatie begon

met het optreden van het be-
kende koor "Serenada" 0.1.v.
Harry Moen. Zij brachten
'You will never walk alone"
en "Doem, doem, doem" op de
van hen bekende welhaast
perfecte wijze. Het eerste
nummer ontroerde velen in
detot delaatste plaatsbezette
kathedraal.

"The Ebenezer Church"
bracht enkele bekende num-
mers, gezongen met innerlij-
kekracht enovertuiging,eve-
nals "Adventista Cherasile"dateen daverendapplaus ont-
lokte met "The Wheel", "E
Fundashon Koro Kontentu"is een jeugdig en erg goed
koor. Zij brachten o.a. het
"Mensen geeft elkaar de
hand" met grote zuiverheid
en doorzichtigheid van stem-
men, dit met de prima bege-
leidingvan een kleine band.

KORENFESTIVAL 1987
manifestatie van eenheid

ZATERDAGAVOND werd
het korenfestival 1987 voort-
gezet met het optreden van
nog eens tien koren, waarbij
diverse kwalitatief goede
prestaties werden geleverd.
Men kan zich evenwel afvra-
gen ofhet nu gaatom die goe-
de prestaties of om iets an-
ders.

Persoonlijk meen ik dathet
hier om iets geheel anders
ging, n.l. om de manifestatie
van eenheid in verscheiden-
heid die hier werkelijkheid
werd en om hetpedagogische
element dat duidelijk aanwe-
zig is in het streven van de or-
ganisatorenJankeeen Moen.

Zoals ook gedeputeerde
Salsbach in zijn bewogen toe-
spraak duidelijk maakt. De
jeugd-in-de-koren,was zijn
devies. De koren vormen een
middelvan belangbij het vor-
menvanpositieve waarden in
ons volk. RIGNALD YANKEE

Rignald Yankee, de grote
motor achter dit festival,
bracht met "Orfeon Alegre"
een goed niveau in "Ave Ver-
urn" en "Blessed Assurance"
en werdhiervoorbeloond met
een daverend applaus.

De koren "Osculda", "Pro
Deo" en "Kontentu den Se-
nor"brachten vervolgens een
afwisselend programmain al-lerlei talen (w.o. Sranang) en
hetwas goedomte zienhoe al-

len met overgave zongen en
de Lofvan Onze Heer verkon-
digden.

"Voz di Jubilo"en "Flori-
berta" sloten dereeks van ko-
ren afwaarbijvooral "Blessed
Assurance" in hetPapiamen-
tu gezongen, veel bijval
oogsttevan hetpubliek. Het a
capella gezongen "Daniel" be-
wees dat "Voz"ook moeilijker
stukken goed aankan. Het al
eerder ten gehore gebrachte
"Cantabo Domino" werd door
Floriberta op muzikale wijze
gezongen.

Evenals deeerste avond to-
verdeEdselProvence een ver-
rassing uit de hoed: drie delen
uitdebekende "Misa Alegre",
hetgeen een enorme vreugde
onder dehonderden aanwezi-
genteweeg bracht. Men zorg
spontaan mee en applaudi-
seerdeom het hardst.

Na het volkslied, met alle
koren op het podium volgde
tot slothet geliefde"Kende si,
ta miruman" 0.1.v. Edsel Pro-
vence.

Er waren bloemen en een
aandenken voor elk koor en
de harde banken werden pas
opgemerkt aan het einde van
deze waarlijk feestelijke
avond en van het zeer ge-
slaagdeKorenfestival 1987.

JOHAN VAN EENEN-
NAAM

TRIEST — Tien politieagen-
ten zijn de afgelopen dagen in
Italië aangehouden op verden-king deel uit te maken van een
uitgebreidnetvan heroine-han-
delaren in het noorden van
Italië.

Het gaatom acht ledenvan de
paramilitaire Carabinieri en
twee leden van de stadspolitie.Zij werden aangehouden op be-schuldigingvanhet in bezit heb-benvan heroïne enhetverkopendaarvan. De arrestaties, die intotaal 36 mensen omvatten,
volgden op bekentenissen vantwee lokale drugsdealers. Onderde gearresteerden zouden vol-gens het Openbaar Ministerieook dedaderszittenvaneenroof-overval opeenpostagentschap in
innennnin/iï11 dit jaar

' waarbiJ400.000 dollar werd buitge-maakt.

c^jLLEMSTAD-In hetPrin-
rnPn~jcach hotel opende waarne-
pe"agezaghebberStanleyLam-

hetderdeCuraga-
ft0 9,ndheelkundige congres.
toikl rema is: °k nieuwe ont-gingen in de cosmetische

tandheelkunde.Hetgrootstedeel
van de twee dagen durende cur-
sus zal besteed worden aan nieu-
we restauratie- materialen. De
deelnemerszijn afkomstig uit de
Verenigde Staten,Nederland en
deNederlandseAntillen.

Gesprek met Argentijnse
president kan CGT
staking voorkomen

BUENOS AIRES—Hetziet
ernaar uit dat alleen een ge-
sprek met presidentRaul Al-fonsin de Argentijnse vakve-
reniging CGT ernog vankanweerhouden een algemene
staking uit teroepen tegen de
sociaal- economischepolitiek
van zijn regering.

Eenontmoeting tussen leiders
van dePeronistische CGT en de
minister van Arbeid Ideller To-
nelli heeft niet tot het gewenste
resultaat geleid. Centraal in de
onderhandelingen staat devak-
bondseis voor hogere lonen. Een
eis die de overheid waarschijn-
lijk nietzal inwilligen.

De inflatie was in oktobermet
19,5 procent de hoogste sinds ju-
ni 1985, toen hetplan Austral in
werking trad. Recentelijk wer-
den desalarissen met 12procent
verhoogdmaar daarstaateen in-
flatie van 141 procent in de
laatstetienmaanden tegenover.

Tonelli heeft de leiders van de
CGT wel verzekerd dat vanaf 1
januari 1988 de loon- onderhan-
delingen tussen werknemers en
werkgevers in hetbedrijfsleven
weer geopend kunnen worden.
De lonen zijn nu nog bij over-
heidsdecreet vastgesteld en dat
is deCGT leiders eendoorninhet
oog.

PANAMA — Twee aardbevin-
gen met een kracht van respec-
tievelijk 4,5 en 4,7 op de schaal
vanRichter warenvoelbaarin de
hoofdstad van Panama. Het
episch centrum van debevingen
lag op 100km ten noordwesten
van destadin SanBias. Dit deel-
de het Geologische centrum van
de universiteit van Panama
mee.

Palabra di siman
WILLEMSTAD—Het 'Woord

van de Week' luidt: "Humano".
De organisatoren van de actie
om 'positief te denken' hebben
ditwoord bedachtomerop tewij-
zen, dathet menselijk wezen het
mooiste is wat ooit is geschapen:
"ledere mens is in staat te den-
ken, te voelen en zijn gevoelens
te uiten.Als mens hebbenwij al-
len de plicht om van deze
eiegnschappen gebruik te ma-
ken", aldus deFundashon Prom-
ové Balor Positivo.

Peruaanse president
bezoekt CostaRica

SAN JOSE — De Peruaanse
president Alan Garcia zaldinsdag een onderhoud hebben
met zijn CoBtaricaar.se ambtge-
noot Oscar Arias. Gracia zalslechtsenkeleuren inCostaRicablijven.Daarna zalhij Guatema-la, ElSalvador,Honduras en Ni-caragua bezoeken om vervol-gens de andere presidenten vande Contadora- groep te ontmoe-ten in Mexico. De bijeenkomst
vanContadora-landen wordtge-houden van 26tot 29 november.

*****BOGOTA — Bij een offensiefvande Colombiaanse guerrilla- groepFARC indeprovincieCaquetazijn 12dodengevallenbij depolitieenhetle-ger. Er vielen ook 35 gewonden. Er
worden nog 9 mensenvermist.

*****
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(^r-Bt&J-ySFARr.H MFDICAL DENTAL CLINIC
Dr. Roy Martina M.D. - Dr. O.E. Kirindongo M.D. - Dr. J. StienenD.D.S. - R.B.C. Martina
Adjudantenweg 14A- Curagao, Neth. Antilles - P.O. Box 3923 -Tel.: 74904

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

TOTALE GEZONDHEIDen hoe te bereiken.
MISSING LINK GEZONDHEIDSZORG??????
RELATIE 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 denieuwsteontwikkelingen onthul-
len over preventieve, alternatieve genees-
kunde.
Dr. Roy Martina is de enige medische oplei-
der van 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. j

The "Every-Minute Clinique"
It's Clinique Bonus Time and yes . . .
Dramatically Different Moisturizing
Lotion is part of the deal.
The "Every-Minute Clinique" isyours at no extra charge whatever
with the purchase oftwo ormore Clinique products.
From the 23rd thru the 28th ofNovember, 1987.
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This isthe weektomake an absolutebeeline for theCliniqueCounter. Come in,choose your twoor .
moreClinique products... skincare, makeup,sunproducts, hairsupplies... all theoptionsare here... (_K- ~"""Tlandthis littleclutch ofgoodies goes homewith you. : ■
* ClarifyingLotion 2. Removes dead skinflakes, leaves skin fresher. |~3Ï "* i* Dramatically Different MoisturizingLotion. Thefamous "drink"allskins need. '* Blush Re-Moisturizing Lipstick. Rosy mouth colour to wear every minute now. n . ._.!
* ElectricRuby GlossyNail Enamel.Fuchsia?Hibiscus?Violet?Alittleofeachinthejewelofa LLINKJUfcshade. Allergy Tested
* After-Sun BalmWithAloe. Afteranything, this soothes, moisturizes. 100%Fragrance Free.

jJT 1708 "U^O>ENH/P.'jjt)\ Kado idee! -w^Rö**iC- '%> ML Leuk als 9eschenk voor Sm-
"f ~>C\>\ JarklaasofKerst; van de merken ;f!7mwrz2^

S JT%. > VanrtyFal'.BalienVas«arette. /«icks ÖK 'TT-_%_K op oa-: B-H-'s- Pantiaa, halve J|! [,;° j|
HJÉpi vj ondfJurken, negligé's, py- \^KJJQE^ K

{\j%Wk "lb%KORTING
\i _^m24decernher. alleenopcontante verkopen.

f\J Jr\ K°m n" en profiteer ook voor de komende
V \C \ 'eestda9en\ 1\ \ CARAWARAWEG 58 j

|| SECRETARIAL POSITION
We have availablepositionsfor general secretaryandreceptionist. Thefollowing qualifications arerequired:

I — Mavo 4 diploma
I — At least 3 years experience
I — Age between 23and 34.

Somecomputerexperience is useful but notrequired.I On the jobtraining available.
If you fit the above qualifications please send yourI application to:

Personnel Manager- P.O. Box 3424 - CuracaoIncludein your application detailabout yourworkexperience and how much you expect to earn.
Also includeyour telephonenumber. All applicati-ons will be held stricktly confidential.

HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS
VAN DE NEDERLANDSEANTILLEN

(A.P.NA)
J® a|s semi overheidsinstelling,belast methet beheervan de pensioenen
*an alle pensioengerechtigdeoverheidsdienaren, en zoektvoor zijnafde-,ln9 Controle een:

AFDELINGSHOOFD (m/v)
£"nktiebenaming:
urief interneControle

■? °elast met de leidingvan de afdeling Interne Controle, beoordeelt de
doelmatigheid en rechtmatigheid van de financiëleadministratieen oefent
Preventieve en repressieve controleuit opde juistheidvan devastleggin-genvoortvloeiende uit het bedrijfsgebeuren.

'aats in de organisatie:ressorteert onderdedirektie en geeftdirekt leiding aan medewerkersvan, afdeling Interne Controle.
(Hoof d)taken.
"" Controleert alle financiële en administratieve handelingen binnen de

dienst;
"" Adviseert de leidinginzake de tevolgenprocedures metbetrekking tot___ de uit te oefenen controle;

initieert en bewaaktcontrole-programma's.

Een opleiding op H.8.0.-niveau (S.P.D., gevorderde Nivra-opleiding,__ H.E.A.0.), dan wel een opleidingvan vergelijkbaarniveau.- Enige jaren kontrole-ervaring of werkzaam bij een afdeling Interne-
Controleen enigekennisop automatiseringsgebiedstrekttotaanbeve-___ Goede contactuele eigenschappen,
üoederedactionele vaardigheid.

£*eidsvoorwaarden:Jj^ereenkomstigrechtspositieregelingvoor landsdienaren.Salariëringaf-
ODh 'kvanoP|eidin9. ervaringen burgerlijkestaatvooralsnogmaximaalp hetniveau van schaal 10(hoofdcommies),
ollicitatjeg vergezeld, van een uitgebreide curriculumvitae, binnentweeeken terichten aan deMinister vanFinanciën van deNederlandse Antil-

-3 Fort Amsterdam.
reeri" de van kracnt z'Jnde personeelsstop genieten kandidaten die... as ln dienstzijnvan de overheid de voorkeur.

Stroomonderbreking
ren

8' Werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
de fonder ute storen, doch ditmaal moeten wij

stroomvoorziening onderbreken op:
» Mlnsdafl24 november 1987vanaf 09.00tot 16.00uur.

v
ain?yaweg - Mamayaweg A - Mamayaweg B - Carawaraweg
«nathuis no. 52t/m no. 108-Anasaweg vanafhuis no. 23 t/m
°- n - Granaatappelweg vanaf huisno. 128t/m Anasaweg.

DELA _______=

AMIGOE

■-■■■■■■■■-■■■■-■-■■■■■■--■-------■I

2Pizza
pafl.s%!

SI, KADA PIZZA PA MENOS KU 3 FLORIN!!!
PIZZA HUTSta. Maria takumpli 3 ana i pa selebraesaki huntuku su klientenan
di Sta. Maria i besindarioPIZZA HUTtaofrese tor diawor teku 30di novembere
ofertaunikoaki:

KUMPRA UN PERSONAL PAN PIZZA
PA MENOS KU 3 FLORIN!!!

E Pizza tawördu trahaden su mespanchi, kubri ku su delisiosoSous di Tomati,
su bonKeshi i ademasku un di el 3 diferentetoppingnan manera Ham, Salami,
Tuna of Mushroom.

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

_
E oferta di 2 Pizza pa ’.5.95 tavalido tur dia for di awor --."
te ku dia 30 di november, unikamente na PIZZA HUT IM_W__\
Sta. Maria. U*sr| i ademas un sorpresa??? TJUI

_M-H_H_HH_H_a_H___M_HM_H_H___________
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Bewaking eilandjes noodzakelijk
Rapport over bescherming zeevogels
aan minister Merryweather overhandigd

-door Jos deRoo-
ORANJESTAD/ HILVER-

SUM — De bewaking van de
zeevogel-kolonies op het La-
go-rifop Aruba is succesvol
geweest. Het totale aantal
nestenvanzeevogels istoege-
nomen van minder dan vier-
duizend in 1984 tot meer dan
vijfduizend in 1987.Deze ont-
wikkeling geeft goede hoop
voor detoekomstvan dezebe-
langrijke zeevogel-
broedplaats, dievoor deZuid-
Caribischeregio uniek is.Wel
zal hetnodig zijn hetLago-rif
ook in de toekomst te bewa-
ken indebroedtijdvan meitot
en met juli. Dit bleek bij de
overhandiging van het rap-
port "Marine birds ofAruba.
Report on 1985 survey and
conservation campaign"
doordrsR. van Halew^jn aan
de gevolmachtigde minister
van Aruba John Merrywea-
ther. Daarbij waren verder
aanwezig drA. Spaans van
hetRijksinstituut Natuurbe-
heeren drInvarChristensen.

Deoverhandigingvan hetrap-
port vond in besloten kring op
het Arubahuis in Den Haag
plaats. Minister Merryweather
zei bij deze gelegenheid dat hij
zelf in het verleden altijd actief
was geweest voor de natuur-
bescherming, ondermeer als be-
stuurslidvan destichtingNatio-
nale Parken. Dat was soms heel
moeilijkomdatonze mensenzich
vaak nietbewust warenvan hun
omgeving. "Eigenaardig zoals
een plas op Aruba ontstaan is en
hoe daar een vogelkolonie
kwam, alleen maar doot het
overvloeien van rioolwater.
Daarnaast is de stern-kolonie
voor dekust van deLago belang-
rijk. Uw onderzoek heeft te ma-
ken met de stern-kolonie?".

Drs van Halewijn: "Ik heb de
afgelopen vier jaar op de ei-
landjes voor Aruba gekekenhoe-
veel nesten er waren en welke
verschillende soorten er waren.
Ik heb daarnaast mijn best ge-
daan ze te beschermen tegen
gevaren. Het belangrijkste ge-
vaar vormen een paar vissersop
Aruba die in demaandenmei en
juniduizenden eierenweghalen
van dieeilandjes. Als jedat jaar
in jaaruitdoet, dan gaat het ze-
kerbergafwaarts methetaantal
zeevogels dat daarbroedt. Maar
nu deafgelopen vier jaarhet be-
wakings- project loopt, mogen
we wel zeggen dat het de goede
kant oploopt. Het aantal vogels
datdaarbroedt, is opgelopenvan
3500 totruim 5000 paren. Als de
zaak in het broedseizoen, de
maanden mei en juni, bewaakt
kanblijven, danvoorzie ikdatde
kolonie zich nog verder zal kun-
nen uitbreiden. Er broeden mo-
menteel achtverschillende soor-
ten zeevogels en als de zaak met
rust gelaten kan worden, dan
voorzie ik dat er nog wel meer
soorten zeevogels daar komen
broeden".

MinisterMerryweather:"Was
deLago eigenlijk niet een auto-
matische beschermingtegen de
mensen die daar op het rif
liepen?"

Drs Van Halewijn: "Als je in
mei of juni de eilandjes opgaat,
moetjeuitkijken datjenietopde
eierenof dekleine jongentrapt.
Hetfeit datdeLago daartot voor
kort operationeel is geweest, be-
tekende zeker een vorm van be-
schermingvoor dezeevogel- ko-
lonies. De Lago had beslist niet
graag datbuitenstaanders inhet
havengebied gingenrondvaren
en naar dieeilandjes toevoeren.
Daardoor kwamen erin deLago-
periode over het algemeen wei-
nig mensenopdieeilandjes.Niet
dat de mensen van deLago nou
ontzettendgespitst waren ophet
tegenhouden van bezoekers tij-
dens debroed- tijd van de zeevo-
gels, maar de algemenepolitiek
van het bedrijf was wel dat er
geen buitenstaanders opbezoek
mochten."

MinisterMerryweather: "Het
istoch leukomteconstaterendat
het toch goed gaat, ofschoon de
Lago al twee jaardicht is."

Drs. Van Halewijn: "Dankzij
het beschermings- project, dat
een ideewas van Stinapa Aruba.
Datkwam vanstart in 1984, toen
deraffinaderij nogvolop draaide
en in dateerste jaarwas duide-
lijk sprake van samenwerking
onder anderemet desecurityvan
deLago, de politie op Aruba en
Stinapa. Gezamelijk zorgde men
voor actievebescherming van de
eilandjes. Nuis debewaking wel
weggevallen, maar je kan nog
steeds niet zomaar het terrein
op, omdat jedoor depoort moet.
Het is nu voornamelijk de taak
van Stinapa Aruba, alleen dan
welin samenwerkingmetpolitie
en met ministeries."

Minister Merryweather: "Ik
weet dat onze minister Mito
Croes vroeger ook voorzitter is
geweest van Stinapa Aruba."

Drs Van Halewijn: "Ik heb
hem eens mee uitgenomen met
een bootje van Stinapa Aruba.
Het viel me op hoe gespitst hij
was op defloraenfaunavan Aru-

ba. Hijkonzo devogelnesten, ook
de zeer verborgen nesten, vin-
den. Dat is me heel erg opge-
vallen."

Minister Merryweather: "Ik
wil u bedanken voor uw inzet
voor debescherming van Aruba.
Wij hebben de inzet voor de be-
scherming van Aruba in de
breedste zin deswoords hard no-
dig. We kunnen mensen die op
Aruba komen werken om een
deel van het geheel te bescher-
men op ditmoment en in de toe-
komst altijd gebruiken. Ik vrees
datwein de toekomst misschien
clashes kunnen krijgen tussen
twee geïnteresseerdepartijen,
want de vogelplas is toevallig
een perfect landschap geworden
dat past bij de molen, maar het
ligt ook in een deel waarde toe-
ristische ontwikkeling plaats
vindt.

Er zijn in hetverleden al me-
ningsverschillen geweest of het
plasje als natuurgebied behou-
den moet worden. Ik geloof dat
alsderegering eenoplossingkan
vinden, ze ook een oplossingzou

vinden om datplasje als natuur-
gebied te behouden, want het is
een heel mooi gebied. Er gaan
veel mensen naar toe en er zijn
ook veel toeristen in
geïnteresseerd.Het is nog tame-
lijk ongestoord, ik weet dat men-
sen in het verleden er gejaagd
hebben, vooral op eenden, daar
kwam meteen eenreactie opvan
dekant van de politie. Ik geloof
datereenhuwelijk aankomttus-
sen demensen die denatuurecht
liefhebben en de ontwikkeling
van hettoerisme. Ikgeloofdatie-
dereenheter wel mee eens is dat
datgebiedinelkgeval behouden
moetworden."

Dr A.L. Spaans: "Ik geloof dat
we daar in de nabije toekomst
ook een bijdrage aan kunnen
leveren, want het instituut dat
ik vertegenwoordig, het Rijk-
sinstituut voor natuurbeheer,
heeft netvandeArubaanseover-
heid de opdracht gekregen om
een ecologisch onderzoekhetko-
mend jaar in Bubali uit te voe-
ren. W\j zullen daar de heerVan
Halewijn voor in dienst nemen,

omdat hij lokaalvolledig van de
situatieopdehoogte is en duszo
efficient mogelijk kan werken.
Dan zou ik graagnogdegrotebe-
tekenis van derif-eilandjes wil-
len onderstrepen en dan doe ik
dat niet als vertegenwoordiger
van hetRijksinstituut, maar als
lid van de Nederlandse sektie
voor deInternationaleRaadvoor
deVogelbescherming, want deze
Internationale Raad heeft het
project dat door Stinapa Aruba
in 1984 isbegonnen, opgepikten
doorgezet. En dat betekent dat
de Internationale Raad voor de
Vogelbeschermingmeent dat dit
een uitermatebelangrijk broed-
gebied isvoor zeevogels, met na-
me voor Geeuwsnavel- stern.

Het is goed om te onderstrepen,
dathoewel het lokaal gestart ift
dat het internationaalopgepikt
is en dat is ook de reden dat de
Nederlandse afdeling getracht
heeft steeds fondsen te vinden
om de heer Van Halewijn uit te
sturen om daar zijn werk te
doen."

Gouverneurtijdens YMCA-diner:
Er moet meer in
jeugd geïnvesteerd

ORANJESTAD—Inhet ge-
zin krijgt het kind zijn basis-
zelfverzekerdheid die voor
hem zo essentieel is om later
kennis te kunnen maken met
dewijdewereld.De beste wij-
ze dusom voor detoekomst te
werken is om in de jeugdte in-
vesteren, aldus gouverneur
Felipe Tromp op de jaarlijkse
fundraising diner van de
YMCA.

De jeugdmoet volgens degou-
verneur voorbereid wordenvoor
een dynamische en democra-
tische gemeenschap, waarbij zij
geleerdwordt om verantwoorde-
lijkheid te dragen, en te leren
denkenen optreden op een onaf-
hankelijkewijze. De gouverneur
vindt dat in deze ook deregering
een grote rol moet gaan spelen.
De opvoeding van het kind is te-
genwoordig haast een kunst en
naar de meningvan de gouver-

neur dientdanook een betere sa-
menwerking te komen tussen de
particuliere groepen en instan-
ties die de oudershelpen in hun
opvoedingstaak.

Wat betreft de opvoeding op
school,er is nogsteedseen aantal
kinderen dat te vroegvan school
gaan.Ermoet volgensde gouver-
neur meer worden geïnvesteerd
in het menselijkkapitaal, reden
waarom de regering de
leerplicht wil gaan invoeren.
Gouverneur Tromp was ook van
mening dat de afstand tussen de
opvoeding op schoolen de opvoe-
ding thuis kleiner moet worden.

Inzijn toespraak wees gouver-
neurTrompookop hetbelangom
in een gemeenschap sociale or-
ganisaties als de YMCA te heb-
ben diemeehelpen metde opvoe-
ding van het kind in zijn vrije
uren en had niets anders dan
woorden van lof voor het werk
van de YMCA.

Casseres: Maal interpreteert
brief van BC verkeerd
Bewakings-afdeling Hato nu
in handen van Curinta NV
WILLEMSTAD—"Wij heb-

ben niet gezegd dat debewa-
kingopHatoisopgeheven. De
bewakingsdienst is nu echter
overgedragen aan Curinta
NV, een NVwaarvan deover-
heid alle aandelen in handen
heeft", aldus gezaghebber
Ronald Casseres in een reac-
tie op de brief van de heer
W.P. Maal die onlangs in de
verschillende dagbladen
werd gepubliceerd.

In debriefprotesteert Maal te-
gen zijn ontslag. Maal was elf
jaargeleden door hetBC ontsla-
gen maar werd door de ambtena-
ren rechter in het gelijk gesteld.
Tot opvandaag isMaal nietmeer
in dienst genomen door het BC.
Maal had verschillende keren
getracht incontact tekomen met
het BC, maar zijn pogingen
mochtennietbaten.Twee weken
geleden kreeg hij opnieuw een
ontslagbrief in de bus. In zijn
brief trekt Maal fel van leer te-
gen hetBC. Volgens hem wil het
BC op allerlei listige manieren
hem aan dekant schuiven.Maal
verklaarde tegenover deAmigoe
dat hij weer naar derechter zou

stappen als het BC het ontslag
toch doorvoert.

Ondanks dat de gezaghebber
debriefzelfnog nietheeft gekre-
gen,wilde hij wel eenreactie ge-
ven op hetgeen in dekranten is
verschenen. De kwestie. Maal
was al begonnen voordat Casse-
res gezaghebber werd. Tijdens
zijn ambtsperiode is Maal één
maalbij hem geweestom een op-
lossing te zoeken voor het pro-
bleem. Maal wilde toen of zijn
baanterug ofeen behoorlijk som
geld. Het geld bedrag was, vol-
gens Casseres, zo hoog dat het
BC niet op zijn verzoek is inge-
gaan. Wel hadden zij Maal be-
loofd uit te kijken naar een ge-
schiktefunctie.

Omdat Maal over bepaalde
kwaliteiten beschikt, kon hij
niet overal geplaatst worden.
Het vinden van een geschikte
baan was een harde dobbervoor
hetBC. "De bewakings-afdeling
opHato isnu in handen van Cu-
rinta en Curinta is geen over-
heidsapparaat. Dat betekent dat
wij niet van Curinta kunnen ei-
sen datzij Maal in dienstnemen.

Daarkomt nogbij datzijnfunctL
bij debewakings- afdelingree°^
was gevuld," zo verklaarde CaS
seres.

Plaatsing bij de beW»'
kingsdienst van het BC was o°*
nietmogelijk. In devrijgekoine
vacature wasalvoorzienvoorda
de kwestie Maal aan de ord
kwam.

"In het kader van de bezuin1'

ging en de afvloeiings-regeljn^
kunnen wij overtollig person^
afvloeien en op wachtgeld V^a\,
sen. Er zijn inmiddels verseh 1,
lende ambtenaren op wachtge
geplaatst omdat zij te veel #a
ren. Ook Maal is nu teveel
daardoor hebben wij beslot
hem op wachtgeld te plaatse 'De beste oplossing is natuur'1!
dat wij Maal weer in dienst;o „
men, maar dat is nietniogel jjkj

Over de uitspraak van Ma

Éat hij he^gj weer voor o
»chter zaN-Hn als zij het o»

slagnietongedaanmaken, *»
de gezaghebber nog geen col^mentaar geven.Eerst wil Cas^res debriefvan Maalzelfdoor0
men en bespreken metBC

Zakenvaria
CAROLINE'S MINI BOUTI-
QUE aan de Druifweg 36, heeft
de zaak uitgebreid. Zaterdag'
middag werd de boutique hero'
pendin een ruimerpand op het"
zelfdeadres.Dat wordtuiteraard
gevierd: op29 november wordtefeen modeshow gehouden bij at
boutique getiteld "Christmas &

New Year'sParade". De kaarten
kosten 15 gulden. (

Vanaf vandaag is Carolines
MiniBoutique weer voor hetptl'
bliek geopend. De champagne
staatook voor deklantenkoudot
de uitbreiding tevieren.

Op defoto: een indruk van at
gezelligedruktezaterdagmiddoé
waarbij ookPNP-ster Maria V>'
beria Peters van de partij wa*'
Naast haar (uiterst links) sta&
eigenaresseAna Maria Martin^-

WILLEMSTAD—Inhet afge-
lopen weekeinde hebben45 aBJJ'
rijdingen plaats gevonden. Ac&*
personen raakten licht gewold
en één persoon moestwordenof
genomen.De materiële schadef 8
geraamd op 35.800 gulden. Dr1*bestuurders zaten dronke"
achter het stuur en drierede"
doorna hetveroorzaken van cc"
aanrijding. Bij de politie k^*'
men twee meldingen van joytf'
dingbinnen.

ij_Ë_é^Ji_ U bent óók winnaar in de

rr&~Zm?*\ OCjI l^l 111 I Curagao,
EINDEJAARSCAMPAGNE

-jfk'S^<3~^m> afjk 1 steprijs:...... Kadobon van ’.2000.-
-'Y *---w^&Xl 2dePrÜs: Kadobon van/. 750.-

-'* -^--^ ] I 3de prijs: Kadobon van/. 500.-

-!\iXr <:r 2p>-S Bij besteding van ’.25.-krijgt U een lot
""K-J en doet U mee.

Geen prijs gewonnen? Uw lot blijft in 1988 toch 2 gulden waard.
Bij Samsam profiteert U altijd.

Hobbyartikelen ,ft „ s£j| W^^M, Speelgoed
Schildersbenodigdheden 'urï}^Jt/^\ STTffS. Qnollpn nii77elsTekenmaterialen TiMaA s>peiien, puzze.s,
Textielverf, etc. etc. Ml :i IB POPP© 11-- X PW^I Voor groot en klein.

* rfSM ES£ZTrt

fff=fc ' ' | 20% korting ><^v fj[
samsam ' jPIÈk

Chobolobo Shopping Center-Salina. "^^-^JaJJ^J^^-B' _,

UITNODIGING

,^3^ Hierbij nodigen vOij

U uil tot het bezichtigen >oan onze iPjL
jf " Tentoonstelling |j|
Jf Relatiegeschenken" SI
mt Showroom aan de Dokweg <!Êr
I||| Vanaf 20 november

°P e^ekerkdag tot y^fF
6.00 uur 's middags. jJlm^

F_h*\ vierdag tot 12uUrrt^^)

LICORES Dokweg z/n--Tel: 76233 MADURO
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BONAIREAGENDA

;«ANDWEERB2_2
8845*°SPITAAI_B-00

vanPFILL te tagoen:maandagt/mvrijdag«07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00bondag gesloten.

J^ENBAREBIBLIOTHEEK< Peningstgdenvoor hetpubliek)
uur- 9 8n donderdag van 14.00-18.00
I4nr?'nsda9 en vr'ida9 van 08.00-12.00/,^17.-0 uur; zaterdag van 10.00-12.00

)s_*'ngß_j_eii voor lezers)
van 14.00-19.00 uur.

S?STSLUITING: maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewone"""«n 16.30 uur.

&CECLUBSg^is: donderdagavond 19.30uur - Hotel

ü0
"s:informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.

Bun- Tab|e: elke tweede maandag -ff "centrum TerraCorra.
woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

E£ruURSKANTOOR EN BEVOLKING:
Pend 1200/140°-15-30 uur loketten geo-

j^'EKBIBLIOTHEEK:voor bezichtiging(J"f|n gelieve contactopte nemen met de
"«iyBedacht, Noord Nikiboko 194.

g^JECLUB (Weg naar WWemstoren):
Wrt-end0Dvr'ida9van 20.00-24.00uur; za-"**svan 12.00-24.00uur.

a REEKUUR (gezaghebber): elkedonder-
stuur ? n 09°0-11 00 uur op het Be-uJ^kantoor, Kralendijk; laatste donder-de maand van 10.00-12.00 uur te

IairBaLISHI (,e,': 8198': verzameling Bo-
tnsn scr|elpen en koraal; open van
Kav_T?. ,/m vn'jdag van 10.00-12.30uur -"~ Nikiboko Zuid 3.
lty-
j. " openingstyden slachthuis maan-- 1-Oo w°ensdagvan07.00-12.00/13.00-
-06nn .Uur en donderdag en vrijdag van"*"' 100/1 1.30-14.30uur.

dar_L'ïrnarduBkerkKralendijk:
Uür ,Ks 184suur;zondag08.30en 19.00
p 'dJ^^kerkAntriol:
üur ,Ks 19-30uur;zondag 09.00en 18.00

Cl^wkerkRincon:*"'Jks,ookzondag, 19.30uur.
jT^HTENBEZORGINGdoorgeven

Caci*evr- A- WonB' Sü,g' Kaya

KRALENDIJK -De Venezo-
laanseministerdrCesarQuinta-
na verbleefop Bonaire. Met hem
mee reisde onder andere drAr-
mando Flores, voorzitter van de
Nationale Venezolaanse Woning
stichting. Tijdens een bijeen-
komst methetBC deeldedeVene-
zolaanse bewindsman mee, dat
naar aanleiding van het bezoek
dat president JaimeLusinchi
kortgeleden aanBonaireheeftge-
bracht, is beslotenom vijfentwin-
tig volkswoningen opBonaire te
bouwen. Bij diegelegenheid was
ook de minister van HIW drs
Marco deCastro aanwezig.

Gedeputeerde Carmo Cecilia
onder wie volkswoningen opBo-
naire vallen, bracht zijn dank uit
aan minister Quintana. Aan het
eind van het bezoek overhandig-
degezaghebbermrGeorgeSolia-
na het promotiebezoek van Bo-
naire aan de Venezolaanse gast.
De Venezolaanse directeur van
deNationaleWoningstichting dr
Armando Flores gafeen uitleg
van deopzet van de Venezolaanse
woningen.

ECO-NOTEN
; JJ^AMHEEFT het Interna-! Ch Monetaire Fonds (IMF)
120 j

aei"d voor financiële steun,
I Hetnu811 net f°ncls vernomen.

geê MP besloot in januari1985
i feu ge'd meer aan Vietnam te

W , .omdathet landeen tegrote
i berfr

ngs" achterstand had. Die■ tiili 3agt m°menteel negentig
,is Joen dollar. Pas als de schuld, diet ast' kan over nieuw kre-

«on k orden gepraat. Vietnam, »aaï!Teid ziJn de IMF" voor-
', ecor, ten aanzien van hetno«iische beleid tevervullen.

't re!LCENTRuM-RECHTSE
WpÏJ?B van Portugal heeft een
VrdrT- voor 1988 gepresen-
itüsch Ie erop is&ericnt deecono-
om o

ne te laten voortduren
ttiie j.erverhittingvan de econo-

i list* Voorkomen. Volgens mi-
CadilhVan Pinanciën, Miguel

Zal de groei iets ver"

%-eren yan naar schatting
centY°cent dit jaartot 3,75 pro-
*aj -J** 1988. De werkloosheid
tot a nv!men van negen procent
t.e _,1ht Procent van de be-
VajfjjB.?evolking en de inflatie
cent i?atienProcenttotzespro-
<Ulen Degrotings- tekort zal

' Cent v anj*.7 procenttot8,4 pro-
*W; aln het Bruto Nationaal
%*Z' zo bliJkt uit de begro-ss~ Plannen.
Dp
teru-^ANSE ministervan In-
K £0l?ale Handel en Indus-
Sïs?ajlme Tamura, heeft de
*e& vrr jvan Economische Za-
'ndüs

dn de zeven belangrijkstee-n vve
le jnd.en °Pgeroepen tot

rmg over coördina-
Stiï*iul ■ ec°nomisch beleid ter
<»el r>' cring van de wereldhan-
N rt_^mßt«BvandeVS,Ja--1 Vj p bondrepubliek Duits-rijk T^,root-Brittannië, Frank-
Sens T?üeenCanadazoudenvol-
V°lgen^niUra noS voor de in juni
>ergad ar inTor°ntogeplande! Sen (p "f van de groep van
?e& H- ' ' m°eten bijeenko-
'WesS Verklaai-de verder datuitseminister van Eco-
Vn7eZaken, Martin Bange-
HB >,: 1Jnvoorstel met instem-gh«ea begroet.

V^?°"R'I'YAMANAKA,I yati jailgminister van Handelapan en leider van dellerin_!:w"comniissievandere-S£Pl-tijLDP'heeftdeKeld?* Staten gedreigd metS zii TngS" maatregelen in-
Sor. i?an dwingen om zijnNhn,,." bePerkingen voorW g»uw-productenaf teschaf-Staa!, Vefgelding zou kunnen>va„UIA een verbod op de in-Nïsen Amerikaanse tarwe,SwVeev°er, zozeihij. De VSAW^^nklacht bij de GATTene overeenkomst inza-
V d!VTenenhandel) ingediendye Japanse invoer- belem-

meringen. Yamanaka verklaar-
de dat Amerika in dit verband
echterook nietbrandschoon isen
bescherming biedt aan welge-
teld negentien landbouw- pro-
ductenvan eigenbodem.

EEN AMERIKAANSE beleg-
gersgroep onder leiding van Ro-
bertBassheeft bij de Newyorkse
beurscommissie sec kenbaar ge-
maakt, dat zij overweegt haar
belang van 16,2 procent in het
uitgevers- concern Bell and Ho-
well uit te breiden. De Bass
Group wil een belang kopen tot
25 procent met de mogelijkheid
tot vijftig procent of meer, af-
hankelijk van de omstandighe-
den. De bekendmaking sugge-
reert datBell and Howell liever
met deze beleggersgroep in zee
wil gaan dan met twee andere
kapers op dekust, de Britse me-
diamagnaatRobert Maxwell en
MacMillan Inc. uit New York.
CITICORP,DE houdster- maat-
schappij van Citibank, wil haar
personeels- sterkte in NewYork
tegen het eind van volgend jaar
met duizendmensenhebbenver-
minderd. De maatregel maakt
onderdeel uit van een reorgani-
satievan de ondersteunende
kantoor- activiteiten van de
bankhoudster- maatschappij.
Ongeveer 300 werknemers zul-
len verdwijnen via normale
afvloeiing, voor de resterende
700 worden banen binnen Citi-
bank gezocht. Een
woordvoerster sloot gedwongen
ontslagenechter geenszins uit.

DE VERENIGDE STATEN heb-
benChinaeenmiljoenton gesub-
sidieerde tarwe aangeboden.
Het is de derde keer ditjaar dat
deChinezen Amerikaansetarwe
kunnen kopen tegen verlaagde
prijzen. Het ministerie van
Landbouw in Washington deel-
de verder mee dat Bulgarije is
toegevoegd aan de lijst van lan-
den waaraan de VS landbouw-
producten tegen gesubsidieerde
prijzen zullen aanbieden.

«>EAL JARENin financiële pro-
lemen verkerende Canadese

olie- maatschappij Dome Petro-
leumheeft inhetderdekwartaal
van dit jaareen nettowinst ge-
boekt van zes miljoen dollar in
dezelfdeperiode van 1986. Over
de eerste negen maanden werd
een verlies van 875 miljoen dol-
lar omgezet in een nettowinst
van 37miljoendollar.Volgensde
topmanvan Dome, HowardMac-
Donald,betekent deverbetering
geenszins dat er een fundamen-
tele verandering in de positie
van het concern is gekomen en
blijft de financiële situatie pre-
cair. De positieveresultaten wa-
ren te dankenaan meevallers.

Geen congres over
'vermiste gevangenen'
in El Salvador

SANTIAGODE CHILE —Deregering van president Napole-
on Duarte heeft geen visa gege-
ven aan leden van de Latijns-
Amerikaanse organisatie voor
familieleden van vermiste ge-
vangenen (Fedefam), die een
congresinEl Salvadorwilden or-
ganiseren.

Dat verklaarde de Chileenseadvocateenpresidente vandeor-
ganisatiePamela Pereira. Zij endelegaties uitBolivia, Chili, Ni-
caragua, Puerto Rico en deDo-
minikaanseRepubliek kregen
niet debenodigde papieren. Vol-
gensPereira is het deeerste keerdateen landweigertdat daareenFedefam congres gehouden
wordt. De congressen werden in
het verleden al in diverse lan-den, waaronder Chili, georgani-
seerd.

KRALENDIJK - Donderda-
gavond werd in deBonaireaanse
volleybal competitie definale ge-
speeld. The Champion moest
aantredentegenAvanti. Tweege-
wonnen wedstrijden uitdriezou-
den de nieuwekampioen opleve-
ren. The Champion nam het ze-
ker voor hetonzekere en verzeker-
de zich van drie overwinningen
en het kampioenschap. Overi-
gens zouden de spelers van The
Champion moeten aantreden te-
gen deploeg van de Tigers, maar
de scheidsrechters- commissie
besloot om de Tigers te diskwali-
ficeren en derhalve mochtAvanti
het opnemen tegen The Champi-
on. Een naar bleek onmogelijke
taak en metgemak wist het team
van The Champion /Rocargo
Service de eerste plaats te be-
halen.

In deß-klasse heren wisten de
Tigers TheFriends Stars achter
zich te latenen deploeg wistzowel
in decompetitie als in de playoff
wedstrijden de score steeds in
winstomte zetten. Niétenkelver-
liespunt voor de Tigers dus.

In de damesAenß klassebleefdescore gelijken datbetekentdat
er nog een vijfde wedstrijd ge-
speeld zal moeten worden. In de
eerste seriewistUnitex2-1 te sco-
ren.

Tegenstander Aguilas
echter wist in detweede serie met
dezelfdepunten te winnenen dat
maakte dusde derdepartij nood-
zakelijk. Bij de foto: het team in
deherenA klasse The Champion
diedonderdagavond hetkampi-
oenschap indeBonaire Volleybal
competitie wist te bereiken.
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Met verslagenheid maken wij het overlijden be-
kend van ons bestuurslid

de heer Stanley van Trigt
Twaalf jaren lang was hij penningmeester van
onze stichting.
Zijn grote zorg en toewijdingzullenaltijd in onze
herinneringblijven.

Moge de heervan Trigt in vrede rusten.

Bestuur Stichting
Casa Cuna Progresso.

Aruba, 22 november 1987.
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Metgrote droefheidmakenwij hetoverlijden
bekend van onze collega, de heer

S. VAN TRIGT

Wij hebben Stanley lerenkennen als een be-
minnelijk mens en een goed collega.

Altijd was hij bereid anderen te helpen.

Helaas hebben wij na de integratie met de
Moret Groep slechts korte tijd met hemkun-
nen samenwerken.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel
sterkte toe, teneinde ditzware verlies tekun-
nen dragen.

A MORET&LIMPERG- ARUBA
VANTRIGT

Aruba, 23 november 1987.
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Met diepleedwezen maken wijhet overlijdenbe-
kend van onzeboekhouder

STANLEY VAN TRIGT

De ter aardebestelling vindt plaats dinsdag 24
novemberom 4 uur vertrekkendevanuit de Pro-
testantse kerk naar deAcacia begraafplaats aan
de Boerhaavestraat.

Namens: Botica Oduber N.V.
Botica San Lucas N.V.
Botica Otrabanda N.V.
Visser TradingN.V. Aruba
VisserTradingN.V. Curacao

Aruba, 23 november 1987.
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Diep zijnwij getroffendoorhet toch nog zoplotse-
linge heengaan van

de heer Stanley van Trigt
in levengewezenvoorzitter van onze vereniging.
In dankbaarheidgedenkenwijzijn inzet en wer-
ken voor onze vereniging.
Aan de nabestaanden bieden wij onze innige
deelneming.
Moge de heer Stanley van Trigt in vrede
rusten.

Bestuur en leden van
de Vereniging Suriname.

Aruba, 23 november 1987.
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JL-O-L J MJjm* Met diep leedwezen maken wij het over-
■^"""VrNsJÉ lijdenbekend van onze geliefde man, va-
pp^Y CT der, grootvader en broer:

\_^^ de heer Stanley van Trigt
-Juneialbome Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Namens zijn echtgenote:
Mw. deweduwe Ilse van Trigt-Wildeboer

Zijn kinderen:
Elin Rumnit-van Trigt en familie
Rainer van Trigt en familie
Glenn van Trigt en familie
Ivanvan Trigten familie
Ronald van Trigt en familie.

Zijn broer en zusters:
Armand van Trigt en familie
Gisela Goedhoop-van Trigt en familie
Elvia van Trigt en familie
Nellie Jabbar-vanTrigten familie.

De teraarde bestelling vindt plaats op dinsdag, 24 novem-
ber, om 4 uur vanuit de Protestantse kerk te Oranjestad
naar de Acacia begraafplaats aan de Boerhaavestraat. Ge-
legenheid tot condoleren vanaf 2 uur in de Protestantse
kerk.

Aruba, 22 november 1987.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊL-m

m_w_mmmmmWmmmmmmmmmmmmMmmmmm_

Inverbandmethet overlijdenvan onze colle-
ga, de heer

m

S. VAN TRIGT

zal onskantoor te Aruba dinsdag
24 november 1987 de gehele dag gesloten zijn.

A MORET&LIMPERG-ARUBA I
VANTRIGT I

MMm-mmmmmMLmmmm-mmmmmmmmmmmmm
A fayese

MAVIS ISABEL LODEWIJKS
Na nömber di su mama: Sra. ViudaHelena Lodewijks-Maduro
Su ruman- i kuftanan: Clovis iAntoniaLodewijks

Rugia iCarlos Rigot-Lodewijks
RudyLodewijks
Erick iAura Lodewijks
Noris iRuben Pietersz-Lodewijks
Ivette iRignald Doorje-Lodewijks
MayraLodewijks i JohnnyAlberto

Su ruman di kriansa: Antonia Anastacia
Su yunan dikriansa Queena i Zaidi Hasham
Su subrinanan: Ludmila de Windt-Lodewjjks irumannan

Ruthsella Els-Lodewijks irumannan
MarvinRigot i rumannan
ChantiUyLodewijks irumannan
Yuneida Pietersz.

Demas iamianan Charles Maduroi famia
Anastacia Maduro i famia
Utilia Iseniai famia
Edna Martes ifamia
Ronny i Oswin Behilia i famia
MagdalaBislick i famia
Famia Campagnard

Na nömberdi direktiva i hungadornanS.V. Centro Dominguito
Akto dientiero lotumalugériba djamars24dinovemberproksimopa 4.00'0r
di atardi saliendofor diMisa di Janwépa SantanaKatóliko na Janwé.
Famianan tarisibf bishitadikondolenshariba e fecha dientierofor di I.oo'or
di merdia den Misa diJanwé.

Despues di entiero no ta risibf kondolensha nakas.
Deseo di e defuntu ta pa no manda krans o flor sino hasi vn donashon na
Prinses Wilhelmina Fonds.

-■-----■■■■-■--■■_-■-■_■

-Y_.i.-nrnii-->-ini-4--ii-i--i-i--iiiiiii-iiiiiiiiMfiKrl Koersen Centrale Bank
B- '—"""§
E NOTERINGEN CEMTRALE BANK VAMDE NEDERLAMDSEAM- 5
C TILLEM GELDIG OP MAAMDAQ23 NOVEMBER 1987 EM TOT 3
5 MADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80 3S CAN DOLLAR 1.335 1.355 1.375 ï
5 PND STERLING 3.125 3.18 3.24 3
Z N€DGLD 94.32 95.04 95 84 'vg
S BOLIVAR — — _

ZUJ FRANCS 129.84 130.56 131.36- FR FRANCS 30.15 31.25 3195 -; DUITS6MARK 106.30 107.02 107.82
S SURGLD — 100.07 102.59: ITLIR6 1.13 1.43 1.49: AR FLORIN 98.00 100.00 100.20

KOERSEN VAM DE OBLIGATIELEMIMGEM VAN DE NEDER- 3
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- §
MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAFHEDEN 23NOVEM-- BER 1987 EN TOT NADER ORDER.

5 9.75% OBUGATI€L€NING-NP6R 85/89 98.61 5_ 13 % OBLIGATICLC-NING6NP€R 86/90 104.28 5
S 12 % OBUGATI€L€NING€N P6R 88/92 103.60 B

10.5 % 08LIGATI€L€NING€NP€R1988 99.72 B
5 10.25% OBLIGATIELENINGEN 1986P-fl 1990 98.79

HET EFFECTIEVE REMDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- 5
Z GEN BEDRAAGT 10.69%. 3
ï DEAANKOOPVANOBLIGATIELENINGENKAMGESCHIEDEN
5 BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.
?U»»l^ll««»«»«»««»«*"A"J^'~,UM,,,,JllTln^Irl"1,,*1'

inOUSTHIRL DE UtIIEZUËIR
É^sg maaktde wisselkoers bikend

van deBOLIVAR, geldig tot
DINSDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque VI"WUP
’.5.05 ’.5.25 ’.6.25



Royale prijs
voor Bugatti

LONDEN — Een Bugatti
Royale 1931 is op een veiling
in Londen voor 5 miljoen
pond sterling (17,5 miljoen
gulden) van eigenaar verwis-
seld. De koper was een Britse
handelaar in antieke auto's.

De 6.30 meter lange Limousi-
ne, doorkenners beschouwd als
het absolute meesterwerkvan de
Italiaanse autoconstructeur Et-
tore Bugatti, was het klapstuk
van de veiling door Christie's,
waar tien antieke automobielen
werden aangeboden. Een Alpha
Romeo Corto Spider 1937 werd
teruggetrokken toen de bieders
niet hoger gingen dan 450.000
pond. Onder de wagens die wel
van de hand gingen waren een
Cabriolet Delage 1930 (60.000
pond), een Roadstar Lagonda
1934 (78.000), een Cabriolet
Rolls Royce 1930 (52.000) en
twee Mercedessen,een Cabriolet
1939 (260.000 pond) en een Ca-
briolet 1927 f90.000).
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Nieuwe zending >k
KEUKEN-VALLEN

en
KEUKENGORDIJNEN

en nieuwe
KADO-ARTIKELEN

binnen.
La Indiana N.V.

\ Hendrikplein 11

/ \HUIS
TE HUUR

aan dezeekant
te Lagoen voor

korte of langere periode.
Voor ml. gelieve te bellen:

\77765of na 6 uur 78352.

„0.70
voor een foto van 10xl 5 cm.
en dan toch nog kwaliteit
leveren
dan moet U zijn bij
lIMTERPHOTO

achter Maduro Plaza

WAARSCHUWING I
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dat er op, 24 november
1987 van 07.00 uur tot 13.15
uur schietoefeningen worden
gehouden op de schietbaan
Hato.
Maximum verheffing
± 5000 ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit dekust.

runM
SAN

PABLO
lETS APARTS y

_|g- looking for \\ri Kïfca Quality !Optical

< the latestfashion in <\] FRAMES and
SUNGLASSES ■J at convenient prices. ',

Dokweg z/n, achter MaduroPlaza
Curacao, N.A. - Tel.: 76156-70141, Telex 3493, Cared N.A.

THE BEST CONTAINERCONSOLIDATION
V SERVICE AFLOAT!

Je denkt dat je alles WÈÈ:
eens ontdek je tóch f-- "

nog iets nieuws!!:
PANTY 1 M

tyiMKi.

_
Jff

oULUe>& ■" * .V Kaminda Elèktrishèn - Tel.: 53540 )
' __X

Kurpa sano,
menie sano.
Tur hende ke biba den vn kas limpi,
drechi i nèchi. Kas di nos tur huntu
komo pueblo ta nos medio ambiente.
Nos tera, nos airu, laman i naturalesa.
Pa eduka nos yunan pa tene nos luga
limpi, nos mes ehèmpel ta prinsipal.
Laga nos atmiti kv hopi biaha sm
pensa nos ta slons nos isla. Kv vn
poko mas atenshon nos por evita
esaki.
Un pueblo sano ta eduka su yunan pa
kumpli kv nan mes... iku Korsou.

Eduka pa progresé.
Promé di desèmber - dia di ensenansa.

mensahe di SEDUKAL, '""
na nömber di gobièmu di - f ~ ~y-~~~~^-
Körsou. V /

Brk _*-v°_—-^l%vli__SPS-l -BBBJM^^—B—_B_Ba_—■ ___|§i^:j&nSß?2_| BWfcr^" "
# _U_fl_^^_i —? __-"°^_CT^______* . _^f*g a

__£_* 4 W_^ *J *ÏWH_&-' *>"*_-. _K

" Wij hebben alles om Uw feest te doen slagen; "" zoals: "2 kadootjes, pinata's, versierselen, petjes, fluit- "" jes,doosjesvoor taart, etc. etc. 2

" rfrK nze sorterin9 Sinterklaas kado's is "" tfj\ ] ook binnen, kom en zoek vast uit voor J" vplJ^> Uw kinderen! "| M^tHITS |

I /\V^ GIFTS I
J // r^-^/§^ CentroComercial "/'■■'■ Ly) Vredenberg l
"J^ tel.: 616133 "

STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE
VOOR PRAKTIJKEXAMENS

De Onderwijsdirekteur Curacao maakt bekend dat de examens

SPREEKVAARDIGHEID
(diverse talen) van de bovenvermeldeStichting afgenomen zullen worden
op 26 januari 1988.
De aanmeldingvoor deelneming aan bovenvermeldeexamens kan ge-schieden tot en met7 december 1987 bij hetExamenbureau van het
Departement van Onderwijs, Sta. Rosa 48.
Hetexamengeld ad ’.97.50 dientgestortte wordenoprekening 12.39.686van de Stichting NederiandseAssociatie van Praktijkexamens bij deAlge-
mene Bank Nederland. _. _. .. ,De Onderwijsdirekteur Curacao.

_^^n^^3^_PPPBSBWSBWBIM___
_k_'*. ."»____■ ■■■M_É_----l-É_h_l_-É_lÉ_---l_l_l*^V_J_ii<___B__

L/aa^^lTlirilïlliPll olfflfnnniSfc=_c-^. Denk vooruit, U wilt datUw auto in goede condi-iSSö 1 11 S illi^K «ie blijft;jgjujjjymy mi juwmniglllt^^ gkur j<gerustzijn a,sy bij ons Uwauto,aat)iSer.
P^jm_—_——rJ |1 IL " Donrsmftrftn en verversen van * Auto Tech Habaal

olie en olie filter, tot 5 qt. Weg naar Welgelegen 38
m_^mm_^_m^amo^m olieen oilfilterv.e. bekendmerk, Te1.:624812

E_9 KtotH een 5 P"n*en checkup en * Au'°lech®flinf„li fl .-Pfllll^FiW* doorsmeren van alle punten Tm?°X„?&llLW^T_ïTT^f v"d- chasis- Het stofzuigen van . S'r„2?»<!2?i~II f" - llwantn Sta.Rosa Car ServiceII n^jf uw auto. Sta.Rosaweg 75-76II RN' 2\ ei ... /Ie 1« Tel.: 72318.
11 I Y-^-^ Slechts JIS- 00--
-1 11 l/in/ _*' Offerte geldig tot 30 november

WEGWIJZER
1 EEf >t i EEANC- //
\ AAS DEZE //
\ ZAKEN./^

gyl _. ii i i Vv // Winkelcentrum Bloempot-Zuikertuint|e-Tel.:70514\'\ i#":■/ Pietermaaiplein \\ . // Grote kollektie \::\
VA **> il-* !_■ \\ «TC // KLEDING p2j
\!\ UrOte UltVerKOOp \\ |j 3// voor de komende feestdagen /:/\\ AllfikC mnot WAfl \\ ÜS-Si // ■

voor jongensen meisjes //V\ Hlica IllUCl wcy \A // Leuk assortiment artikelen ontvangen om //
V Waactlll \\ ___-__■ // in de schoen te doen. //\ nctdblu- ___A\B B/7 Voor elkeklant een kadootje. /

£) A %m I | ___
A^_ A W g! /""* *| Jv~ arts&crWts \

/i\ ) . r v.aribe.é) "^^k? \
/ M« a*-^ "%^a%a-wB-h-K-.^_-)-# <Bffftjg_?l ~^\ /llw speciaalzaak op het gebied \\/■'^r~ygl JpwMfJaJLvKBJIKj) van handenarbeid, V\ .A-/fa^^\ l- T^ — _#v_l_s. ?l/_ naai-artikelen en teken-en schildermateriaal kondigt het V:\mfïiw /* 'aonterpizza Hut Salifia) \ M y'^QWSJcAA begin aan van de cursus vervaardigen van V:'\.\VL^ JlmnCW TTinrr * lSmW*y KERSTDECORATIES, /::/\:Ng___ 4/mmf rP. IM Xl^BL/ l-Im B__3 0.1.v. Mevr. Winnie Cratsz.instructrice van handvaardig- /":/Va -««t a. &BSBBB neden- /:'■/\'\ DatG : 25-11-1987 388888881 Cursusdagen dinsdagt/mzaterdag ('smorgens)van 9.00 /:_f\\ Timp " <_r.iT.-Qnm " _8»K» -11.30 envan 3.30 - 6.00. //\\ iiiiio ■ *» p * r SQOQQMO Kom langs voor bezichtiging van de modellen en voor in- tgX Take a friend along! ||n__l schnjvmg ’
Êr^t nn * «■■■««"^"« Bil Ganay aw<i Sfakop TEDDY |[HII \/"/ »4 WW o**J Caracasbaaiweg nr. 170 «§§ K§§ Heeft de nieuwe sortering Sint Nicolaas spullen s£ë^._d_\f/j SSSöMM binnen. Zoals chocolade letters, figuren van #%jp_H^K_i:\/:":/ _____»■ ilgBKBgBy**^S, chocolade, Sinterklaas en Pieten gevuld met

/:■:'■/ SHRIMP SHAOMAI Verse oorksausaqe W-m£ttttE7ZL\ kikkers en muizen en chocolade, etc. etc. 11H_8PV::\V-M I namnin-VAllon aii-.i»; - n..~t--. .!,.„-_. ______>_XwXx' #1 Verder gevuldespeculaas -Roomborstplaat w\%f»WW Allerle SOOllen SaUZen^J^^aX^ enHollandsemarsepein-EnalleswatUnodig .!;-:’\:\ Wonton-vellen Verse karkO heeft voor een geslaagdSinterklaasfeest. f "/":/VA Butterfly Wontons Verse garnalen. Rffi. Egs ook zakjes gevuldmet fruit en juice. V'/.:/\\Shrimp Wontons WH- ft":"!' Kom eens langs aan de Grebbelinieweg 20ofbij Landhuis Ff\\ "_"_■_■_"_■_"_":"-■ Brievengat,ofbel voor een bestelling 55916. fjf
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