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Nieuws in vogelvlucht
DUBAY — De VS- marine trof

maandag 2 mijnen aan in het Golf-
gebied en heeft deze vernietigd.
Sinds vrijdag werden 9 mijnen on-
schadelijk gemaakt.Er werden mij-
dengevondenop deplaatswaarin ju-
li een onder VS- vlag varende Ku-
waytsetanker op een mijn liep.

*****CAIRO — De SU is niet van plan
een nieuw defensie- pact met Iran tesluiten, aldus Buitenland- functio-
narissenin Cairo, die daarbijde SU-
ambassadeur inCairo Zjoeravljov ci-
teerden. Eerder had Irans parle-
mente- voorzitterRafsanjani gezegd
dat hij was uitgenodigd om over dit
Verdrag te overleggen dat in 1921werd gesloten maar dat in 79 werd
°Pgezegd.

MOSKOU — De SU-troepen kun-
nen binnen 1 jaar uit Afghanistan
vertrekken als de VS hun steun
"«eindigen aan het Afghaanse ver-

Dit is een 4 maandenkortere ter-
mijn danMoskou totheden toebezig-
de. Moskou acht Afghanistan een
van degrootste struikelblokkenvoor
een toenadering tussen de SU en de
»S.

*****HOMER—Bij het verongelukken
van een pendel- vliegtuig in Alaska,
VS,zijnzeker 17dodengevallen.Het
ongeluk gebeurde vlak bij de lan-
dingsbaanvan hetvliegveldvan Ho-
mer.Er waren 21 mensen aan boord.

*****COLOMBO — De 20.000 man In-
dische troepen in Sri Lanka begon-nen maandag een offensief tegen de
I*amil- rebellen. De reactie van hetfanril- verzet op het eenzijdigebe-

standvan 48 uur derIndiërswas niet
Positief genoeg geweest. India had
gehoopt dat het verzet alsnog het in
lülitussenColomboenNewDelhi be-
reikte akkoord zou hebben aanv-
aard> inclusief het inleveren der wa-
Pens.. TUNIS — Tunesie's nieuwerege-nng heeft samenzweringen ontdekt
en Wapens, explosieven en radio- ap-
paratuur van "subversieven" in be-
klag genomen en een bende aange-
houden die moorden op belangrijke
Personen beraamde. Sinds septem-
ber werden betrokkenen gescha-

*****LONDEN—DeEuropese beurzen
Kwamen maandag niet onder de in-
druk van het VS- begrotingsak.-. °°rd,maar vanmorgen steegdedol-
'ar1,5 cent.Dit kwam door deverde-e verlaging derrente op speciale be-
eningen in de Bondsrepubliek. Ookn Tokyo was er sprake vanmorgenvan een voorzichtigoptimisme. Wall
street was maandag stuurloos. De
9 d^ Jones index steeg uiteindelijk

.44punten. Inoktobervertoondede
*ö- begroting een tekort van 30,74
OMljarddollar,bijna20% meerdanin°ktoberB6.

NEWYORK-ZuidAfrikadeelde°* Veiligheidsraadmeedat zijn troe-
t*°.' lnAngolategen 9decemberver-
W i als alle vreemde troepen
hetzelfde doen. Pretoria zegt dat er

leiders zijn die het ver-
rek wensen van alle vreemde troe-

Pen.De invasie in Angolawashet ge-
otg van het optreden van vreemde

jjoepen in Angola, aldus Pretoria,
/"geria isbereid te bemiddelen in de
~rwginAngolatussen dedoordeSU
"J u°a gesteunderegerings- troe-gen en het door ZuidAfrika gesteun-e Unita- verzet. De bemiddeling

oet dan wel dooralle partijen wor-uen aanvaard.
*****MBANANE - In Swaziland be-

leid 6en Proces tegen 12voormalige
hn«ers beschuldigd worden van
j^°g-verraad. De 19-jarigeKoning
vo W^* lee^;een specialerechtbank
derK 6 zaak aangewezen- Twee

beschuldigden zijn prinsen, on-ver wie een oud- premier.
*****g MADRID—Een vrouw heeftin de

kort8?-6 Stad Talaveramaandag
om i

een 4" J^gmeisjegegijzeld
■*? '? êld 3f te dwingen. Het kindera later op straat aangetroffen,

taald 6 haar Vader niets heeft be"

*****DUBLIN — Zon 7000 lerse solda-en politie-mannenbegonnen een. k- actie naarwapensvan hetver-een IRA. Ttjdens een soortgelijke
ccie in Noord lerland arresteerden
ntse troepen 30 mensen, onderwie

j*raadsleden van deSinnFein, depo-«ueke vleugel van IRA. Men zoektaar 4 scheeps- ladingen wapens,waaronder Sam- 7 luchtdoel- raket-
welke lerland zouden zijn bin-aen-gesmokkeld.

*****

Colombia
Onderwereld

bedreigt
politici

BOGOTA — De Colombi-
aanse onderwereld heeft met
een "totale oorlog" gedreigd
in verband met de aanhou-
dingvan drugs-koning Jorge
Ochoa Vasquez. Zijn uitwij-
zing naar de Verenigde Sta-
ten zou niet worden over-
wogen.

In een volgens deskundigen
uit de onderwereld afkomstige
verklaring, zoals gedeponeerd
bijkranten in dehoofdstadBogo-
ta, staat dat men "zonder aarze-
len" de leidersvan detraditione-
lepolitieke partijen van Colom-
bia zal vermoorden alsbesloten
mocht worden tot uitlevering
van Ochoa. Deze zou de tweede
man zijn van het zogenaamde
Kartel van Medellin, de groep
welke tekent voor tachtig pro-
cent van dein deVS ingevoerde
Colombiaansecocaine.De leider
daarvan is devoortvluchtige ex-
parlementarier Pablo Escobar
Gaviria.

Van semi- officiële zijde heeft
men al laten doorschemeren dat
Ochoa niet zal worden uitgele-
verd aan deVS.

JORGE OCHOA

OPTIMISME
Maandagavond was nog niet

duidelijk of de twee ministerser
vandaag — officieel de laatste
dag van hun besprekingen —
volledig uit zullen zijn. Niette-
min meende de woordvoerder
van hetAmerikaanse ministerie
van Buitenlandse zaken, Char-
lesRedman, datnog steedsreden
bestaatvoor optimisme.Volgens
waarnemers begint de tijd te
dringen. Het ligt immers in de
bedoeling dat tijdens het drie-
daagse bezoek van Sovjetleider
Michail Gorbatsjov aan de VS,
dat 7 decemberbegint, het INF-
akkoord door de leiders van de
twee supermogendheden wordt
ondertekend.

INSPECTIE
Redman weigerde in detailste

treden. Een van dezaken waaro-
ver de onderhandelaars het nog
niet eens zijn, betreft volgens
deskundigen hetvinden van een
Amerikaanse wapenfabriek
voor Sovjetrussische inspectie,
inruil voor inspectie van een fa-
briek in de Sovjetunie waar SS-
-25 raketten worden samenges-
teld. Deze raketten vallen niet
binnen het INF- akkoord. Was-
hington wil een dergelijke fa-
briek inspecteren, omdat de
eerste trapvan de SS- 25gelijk is
aan die van deSS- 20, een type
raket dat wel binnen het INF-
akkoordvalt.Op wegnaar Gene-

ve verklaarde Shultz aan ver-
slaggevers te hopen dat een op-
lossing kan worden gevonden
voor een geschikteAmerikaanseplaats voor "ruil- inspectie".

Hoge vertegenwoordigers van
deVSen de SUhebbenmaandag
in Geneve intensief onderhan-
deld. "Wij hebben goed, con-
structiefonderhandeld", zei mi-
nister Shultz, toen hij zich naar
de avondvergadering met zijn
Sovjetcollega Sjevardnadze be-
gafom het werkvan dedelegatie
te bekijken.

VOORVS-TV
Het Amerikaanse televisie-

station NBC zendt volgende
week een vraaggesprek van een
uur uit met Sovjetleider Gor-
batsjov. Dit is maandag in NewYorkmeegedeeld.

Het vraaggesprek, datzondag
'live' in Moskou wordt afgeno-
men door Torn Brokaw, wordt
maandag30 novemberuitgezon-
den.Dat isprecies eenweek voor
de topconferentie tussen Gor-
batsjov en president Ronald Re-
agan.

De twee andere grote televi-
sie- stations in de VS, ABC en
CBS, hebbenook geprobeerd een
vraaggesprek met de chef van
hetKremlin te krijgen. CBS
kreeg een afzegging nadat het
een reportage had uitgezonden
over deoorlog in Afghanistan —
waar sindsdecember 1979ruim
honderdduizend Sovjet- militai-
ren aanwezigzijnom decommu-
nistische regering in Kabul in
het zadel te houden. De leiding
van ABC onderhandelt nog met
de autoriteitenvan deSU.

Van Pampera en Casanova:
Rechter heeft laatste

woord in dekkings-zaak
ORANJESTAD — Het

wasgisteren —hoevreemd
het ook mag klinken —
paardendag in de
rechtszaal.

De man S. en zijn advocaat
mr Croes spanden een zaak
aan tegen demanR.—bijges-
taan door mr Denz— over de
verkoop van de merrie Pam-
pera. Volgensadvocaat Croes
verkocht S. de merrie die
zwanger was aan R. tegen de
lageprijs vantienmille. Hier-
aan werd de voorwaarde ver-
bonden dat zodra Pampera
haar veulen zou krijgen deze
aan demanS. zoutoebehoren.

Na de verkoop werd Pam-
pera onderzocht, waarbij
bleek dat zij niet zwanger
was. De man S. eist nu dat
Pampera weer moet gaan
dekken met geen paard an-
ders dan Casanova. Mr. Denz
stelde aan de orde dat zijn
cliëntdevoorwaarde van S. al
nagekomen is en hij het niet

kan helpen dat het dekken
tussen Pampera en Casanova
geen resultaat had. Volgens
mr Denz is de nieuwe eige-
naarR. nu van plan om Pam-
perate laten dekkendooreen
Colombiaans paard dat vol-
gens R. van beter ras is dan
Casanova. De man S. zou het
in het geheel niet mee eens
zijnmet het laatste en persis-
teert in zijn eis dat Pampera
weer moet gaan dekken met
Casanova.

Twee van de drie opgeroe-
pen getuigen verklaarden te
hebben gehoord dateentwee-de dekking Pampera-
Casanova moet plaatsvinden
indien deeerste dekking geen
resultaat zou hebben. De
nieuwe eigenaar R. ontkent
ten stelligste dateenovereen-
komst voor een tweede dek-
king gesloten werd. De
rechter zal op 30 november
omelfuur een uitspraak doen
in deze dekkings-affaire.

Nederlandsche
Bank verlaagt
disconto

AMSTERDAM — De Ne-
derlandsche Bank heeft be-
slotenzijnrente- tarieven met
0,25 procent te verlagen.

De Centralebank maakte be-
kend dat dit gebeurde met het
oog op de internationale rente-
ontwikkeling en de onvermin-
derdsterkepositie van de Neder-
landse gulden op de wissel-
markt. Met ingang van
woensdag bedraagt het wissel-
disconto vier procent, de voor-
schot- rente 4,5 procent en het
promesse- discontovijfprocent.

WASHINGTON: NOG NIETKLAAR VOOR ONDERTEKENING
Shultz en Sjevardnadze in Genève: constructief overleg

Reagan: geen haast met
I NF-overeenkomst

WASHINGTON/GENEVE —Het zou van "haast" getuigen
indien men aanneemt dat de Verenigde Staten al klaar zun
voor de ondertekening van hetverdragvoor deverwudenng
van de kernwapens voor dekortere en middellange afstand
(INF). Ditverklaarde maandagdeAmerikaansepresident,Ro-
nald Reagan. Volgenshemzijnnog nietalle onderwerpenvan
hetakkoord, voldoende metdeSovjetunie geregeld.

"Het verdrag is niet
compleet", aldus Reagan in het
Witte Huis. Met name op hetge-

bied van de inspectie- ter- plaat-
se dienenvolgens hem met Mos-
kou nog duidelijkere afspraken
te wordengemaakt. Amerikaan-
se onderhandelaars in Geneve
lieten zich maandagavond in
vergelijkbare zin uit.De Ameri-
kaanse minister van Buiten-
landse zaken George Shultz én
zijn Sovjetrussische ambtgenoot
Edoeard Sjevardnadze in Gene-
ve momenteel over de laatste
"lastige" problemen die nog be-
staan ophet gebiedvan de"veri-
ficatie" van het INF- akkoord.

WILLEMSTAD — Voor de
tweedekeer inzeer korte tijd heb-
tben inbrekers schadeaangericht
bij de Ancilla Domini Huis-
houdschool. Vanmorgen toen het
hoofdvan deschoolhaarkantoor
opende, zag zij datonbevoegden
dezij-deur reeds voor haar had-
dengeopend. De zijdeur was in-
getrapt waarna de inbrekers een
grotepuinhoop hadden aange-
richt. Allekasten en laden waren
opengetrokken en leeg gehaald.
Het enige dat het hoofd van de
school vanmorgen miste, waren
een paar theedoeken. Met een
ijzerschaar hadden de inbrekers
daarnahet traliewerkvan dekof-
fiekamer kapot geknipt en waren
zij naar binnengeklommen. Zij
hadden een pak vruchtensap
leeggedronken en waren er van-
doorgegaan met een grote hoe-
veelheid bestek, borden, kop en
schotels, roomstelletjes en gla-
zen. Om de spullen gemakkelijk
mee te nemen hebben de inbre-
kers de overtrekken van de stoel-
kussensgebruiktalszakken.Ook
probeerclen zijviadekoffiekamer
dekeuken te xbereiken, maar hun
pogingen mochten niet baten. In
hun haastom weg tekomen, heb-
benzij deijzerschaarachtergela-
ten. De recherche die terplaatse
arriveerde merkte nuchter op:
"Ach, diekomen ze wel een keer
halen."Foto:De chaosinhetkan-
tooren demuurindekoffiekamer
waardoor de inbrekers dekeuken
wilden xbereiken.

Drama in Nederland

Moeder met
driekinderen
vermist

VEENENDAAL — De Ne-
derlandse politie vreest voor
het leven van een vrouw van
Pakistaanse afkomst en haar
driekinderen. In een af-
scheids-brief heeft zij laten
wetenzich van hetlevente be-
roven samen methaarkinde-
ren. Sinds maandag is zij
spoorloos.

In de middagurenverliet de
vrouw met haar kinderen van
drie, vier en zes jaar dewoning.
Haar echtgenoot vond de brief
waarinzijhaar plan aankondigt.
Meteen werd een grootscheepse
speur-actieondernomen door de
politie van Veenendaal, waar
hetechtpaar woont. Totvanmor-
gen had deze geen effect gehad.
OokdeRijkspolitie tewater isin-
geschakeld. De vrouw heeft de
Nederlandse nationaliteit. Er
hadden zichproblemen in depri-
vé- sfeervoorgedaan.

Goederelaties tussen Cairo en Bukarest bevestigd

Ceausescu met nieuwe vredesvoorstellennaarEgypte

CAIRO — President Nico-
lae Ceausescu van Roemenië
is maandag voor een bezoek
van twee dagen in Egypte
aangekomen. Met zijn
gastheer Hosni Mubarak
praathijvolgens ambtenaren
vooral over het niet erg vlot-
tende vredesproces in het
Midden-Oosten en de oorlog
tussen Iraq en Iran.

ling voor het Arabisch-
Israelische conflict. Verder zijn
Cairo en Bukarest heteens over
de noodzaak van een staakt-het-
vuren in de Golfoorlog. Vervol-
gens dienende Iraakse enIraan-
se militairen zich op eigen
grondgebied terug te trekken,
waarna vredesonderhandelin-
genmoeten beginnen.

De Egyptische ambassadeur
in Roemenië heeft vorige week
verklaard dat Ceausescu, die in

het verleden gefungeerd heeft
als bemiddelaar tussen de Ara-
bische landenen Israel, "nieuwe
voorstellen" bij zich heeft diebe-
ogen de impasse in het vrede-
sproces in het Midden-Oosten te
doorbreken.Roemenië is heteni-
ge land in Oost-Europadatvolle-
digediplomatieke betrekkingen
onderhoudt met Israel; Egypte
heeft als enigArabisch land vre-
de gesloten met de Joodse staat.Egypte enRoemenië, die nau-

we bilaterale betrekkingen on-
derhouden, hebben converge-
rende opvattingen over ver-
scheideneregionalekwesties. Zo
zijn de twee landen voorstander
van een internationale conferen-
tie — onder auspiciën van de
Verenigde Naties — waar het
fundament gelegd zou moeten
worden voor een algehele rege-

Daags voor zijn vertrek naar
Cairo heeft Ceasusescu zondag
in Bukarest een ontmoeting ge-
had met PLO-leider "Yasir Ara-
fat. Hierover heeft WAFA, het
Palestijnse persbureau, gemeld
dat de twee gesproken hebben
over "pogingen een internatio-
naleconferentiebijeentekrijgen
—onder auspiciënvan deVN —waarbij de PLO aan deconferen-
tie meedoet als gelijkwaardige
partner van de andere deelne-
mers". Volgens WAFA heeft
Ceausescu gezegd dat de Vere-
nigde Naties het initiatiefvoor
zon conferentie moeten nemen.

Tijdens zijn bezoek tekent de
Roemeense president eenbilate-
raal handelsakkoord.Dat beoogt
de handel tussen de twee landen
te verdubbelen. Deze beloopt nu
jaarlijks een bedrag van zeven-
honderd miljoen dollar. De reis
naarEgyptekomtnagrote socia-
leonrust inRoemenië. HetZuid-
oosteuropese land heeft tekam-
pen met acute economische
moeilijkheden. Afgelopen zater-
dag leverde de "conducator"
(Roemeens voorFuhrer = leider)
nog kritiekop ministeries en on-
dernemingen omdat die hetplan
niet gehaald hebben. In één ad-
em riep hij op tot het "strikt in
acht nemen van de ver-
bruiksnormen".

Woning van
kranteman
beschoten

MEDELLIN — Ruim tien
gewapende mannen hebben
opdewoningvan deColombi-
aanse journalistJuanGomez
Martinez geschoten. Hij is di-
recteur van het dagblad El
Colombiano. Zo maakte de
burgemeestervan destadMe-
dellinbekend.

Gomez Martinez iskandidaat
voor hetburgemeesterschap van
deze stadvoor de Conservatieve
partij, de belangrijkste opposi-
tie- partij. Hij raakte niet ge-
wond bij de aanslag en evenmin
overkwam dit de andere leden
van zijn gezin die zich op het
ogenblik van deterrein-- actiebij
hem thuis bevonden in derijke
buurt van Medellin. Volgens de
huidige burgemeester van Me-
dellin, William Jamarilla Go-
mez, moesten de overvallers het
hazepad kiezen omdat de buren
van depoliticus in actiekwamen
doorhet vuur op de schutters te
openen. Men zag nog wel kans
auto's te vernielen van Gomez
Martinez.

Van officiële zijde meent men
dat de actie bedoeld is als een
waarschuwing om de onlangs
aangehoudendrugs-koning Jor-
ge Luis Ochoa Vasquez niet aan
de Verenigde Staten uit te leve-
ren. Washington heeft al gerui-
me tijd geleden om zijn aanhou-
dingen uitleveringgevraagd.
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Mensen

Paul Yan-Thorslog, alias Banjo
de circusclown, kust zijn bruid
Julie. De twee trouwden deze
week in een kerk in Cardiff, Wa-
les. Tijdens de huwelijks-
plechtigheid droeg Paul zijn
clowns outfit, inclusiefzijn favo-
riete RODE NEUS. Ook bracht
hij ereen mee voor zijnvrouw.Bij
Paul en Julie was het liefde op
eerste gezicht. Het paar ont-
moette elkaarnegen wekengele-
den. Vorige maand zijn zij voor
de wetgetrouwd.

Elmer Anthony SuprianoLouis,
zoon van deheeren mevrouw Jo-
sefa Louis van Mariepompoen,
zal 1 decemberalspercussionist
deel uitmaken van de "Berkley
Rainbow Band" die op de
Berkley College of Music een
groot jazzconcert zal geven. EL-
MERLOUIS heeft zichgespecia-
liseerd in "professional music".

Snel reageren van een tweede-
piloot heeft in deVerenigde Sta-
teneen ernstigONGELUKvoor-
komen. Een DC-10 van Ameri-
can Airlines was bij de landing
op de luchthaven van Newark
nog slechts 15 meter van de
grond toen tweede- piloot Tho-
mas Meeker bijeen snelleblik op
zijn gezagvoerder Donald Ely
zag dat deze onderuit gezakt in
zijn zetel zat en kennelijk door
een hartaanval was getroffen.
Meeker nam onmiddellijk de
besturing over en zette het toes-
tel veiligopde landingsbaan.De
83 passagiers hadden niets van
het incident bemerkt. Ely werd
met spoed naar een ziekenhuis
gebracht. De medische hulp
mocht echter niet baten, een uur
later werd de piloot dood ver-
klaard.

*****Het Aids- remmende medicijn
AZT(.Retrovir) zalbinnenkortin
het ziekenfondspakket worden
opgenomen. Nu het middel niet
langer schaars is, is de tijd rijp
om hetin hetziekenfondspakket
op te nemen. Dat blijkt uit een
concept- advies van de zieken-
fondsraad. Hoewel AZT Aids

niet kan genezen, verlengt het
middel deLEVENSDUUR van
patiënten, terwijl zij bovendien
minder klachten hebben.De zie-
kenfondsraad stelt wel voor-
waarden aan het gebruik van
AZT. Alleen specialisten (inter-
nisten of kinderartsen) mogen
het middel voorschrijven. Voor-
lopigmogen zijdatnogslechtsna
toestemming van het Zieken-
fonds en steeds voor een periode
van maximaaleen maand.

In Villa Baranka worden deze
dagen een 60-tal schilderijen
van debekendeCuracaose schil-
der ANESI tentoongesteld. Met
dezetentoonstellingherdenktde
schilderhetfeit dathij 50 jaarge-
ledenmetschilderenbegon. Her-
menegildo Anesi kreeg als ne-
genjarige jongen zijn eerste te-
kenles bij Frater Enricus op
Scherpenheuvel. Bij de opening
waren, naast de gevolmachtigd
minister van de Nederlandse
Antillen onder wiens auspiciën
deexpositie werdgeorganiseerd,
tal van vrienden en kennissen

van de schilder naarAmsterdam
getogen. Foto: bij de openingvan
de expositie poseerden voor defo-
tograafNico van der Ven v.l.n.r
Ronnie Martina(HoofdKulture-
le Zaken Antillenhuis), Gevol-
machtigd ministermrG.T. Her-
nandez, de schilderAnesi en drs
Henk van Bueren, directeurvan
de Sticusa.
Aan hetbestaanvan deop éénna
grootste brug in Nederland, de
2800 meter lange hulpbrug die
langs de stormvloed-kering het
Zeeuwse Schouwen- Duivenland
met hetwerkeiland NeeltjeJans
in de Oosterschelde verbindt,
komt deze week - in ieder geval
tijdelijk- een einde. Gisteren zijn
hetRotterdamse Sleepvaart be-
drijfSmitTak enVolkerStevin -
dochter van Splunder Funde-
rings- techniek BV aan de ver-
wijderingvan de oeververbin-
ding begonnen. Deze OEVER-
VERBINDING wordt in lengte
alleenovertroffen door devijfki-
lometer lange zeelandsbrug. De

brug werd negen jaar geleden
aangelegd ten behoeve van de
bouwvan de stormvloed-kering
enheeft nietalleenhetbouwver-
keer gediend. Vele tienduizen-
den toeristen hebben in de loop
van de achterliggende jarenvia
debrug Neeltje Jansbezocht om
een kijkje te nemen bij de aanleg
van de stormvloedkering. De
brug is sinds5 november overbo-
dig, want toen werd deweg over
de stormvloedkering officieel in
gebruikgesteld.

*****
Het protesteren tegen de ter-
doodveroordeling van vijftien
Chilenen, heefteen groepvan 22
jongemannen en vrouwen een
gevangenisstraf van tien dagen
opgeleverd of een boetevan vijf-
honderd gulden. De groep had
tijdens hetprotest het Consulaat
van Chili bezet. Zij eistendat de
Nederlandse regering haar eco-
nomische belangenopzij zou zet-
ten en de vijftien Chilenen een
visa zou aanbieden. De politie
maakte snel een einde aan de
BEZETTING. Depolitie- rechter
had wel sympathie voor de
doelstelling van de actie, maar
keurde het binnendringen van
andermans eigendom, het aan-
richten van vernielingen en het
in hun vrijheid belemmeren van
anderen af.

Joop den Uyl mag zich gelukkig
prijzen met een brief van PLO-
leiderYasserArafat. De vroege-
re PvdA-leider is ongeneeslijk
ziek.Arafat schrijft Den Uyl on-
der meer: "Ons volk heeft uw
NOBELE HOUDING toen het
nieuws van de massale
slachtpartij vanPalestijnse bur-
gersin dekampen Sabraen Cha-
tilabekend werd,nietvergeten".
In 1982, toen bekend werd dat in
twee Palestijnse kampen bij
Bayrut honderden mensen wa-
ren vermoord, vroeg Den Uyl de
Nederlandse regering om uit
protest tegen de Israëlischerol
bij deze slachting de ambassa-
deurin TelAviv terug teroepen.

Het Amerikaanse tijdschrift
Cosmopolitan heeft een sati-
rische uitgave op de markt ge-
brachtvoor poezengekken.Op de
omslag van CATMOPOLITAN
prijkt de schoonheid Pawlina
Purrizikova. Zij isdevaakonder-
scheiden kat van Ilene
Hochberg, de samensteller van
de specialeuitgave.

NEW YORK — De VS olie-
maatschappij Pennzoil heeft een
nieuweschikking voorgesteld in het
slepende juridische geschil over de
betaling van een schadevergoeding
van in totaal 10,3 miljarddollarvoor
Texaco. Pennzoil heeft vrijdag laten
weten genoegen te nemen met de
helft van ditbedrag, mitsTexacoeen
eerste aanbetaling doetvan 1,5 mil-
jard dollar. Van de zijde van Texaco
werd nog geen commentaar gegeven
op het voorstel.

Vanwege het feit dat de firma
Leo Schnog's Enterprises hal-
verwege het volgend jaar zal
gaan beschikken over een volle-
dig electronisch auto tuning
centrum, zijn verschillende
werknemers naar het buiten-
land gestuurd om bij wereldbe-
roemde garages zoalsPorsche en
Volvo ervaringop te doenop het
gebied van onderdeel bestellin-

gen en organisatie. RONALD
BOUWLANDkeerde onlangsop
Curacao terug nadat hij een cur-
sus zes weken in Duitsland en
Zwedenhadafgerond. Zijn colle-
ga'sVidalCelestin enNelcio Sa-
lome namen drieweken deelaan
eenopleiding inPanamavoor de
nieuweLadaSamara. Hetligt in
debedoelingomnogenkelemon-
teurs naar een trai-
ningscentrum in Puerto Rico te
sturen.
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Torn Poes en de Partenspeler door Manen Toonder

1528— Terwijl commissarisBas zich met de heer Zielknijper
onderhield, stoofP.Partenspeler hetbureaubinnen. "Vergeef
mij wanneer ik stoor!"riep het ventje geschrokken. "Ik wistniet dat u in gesprek was. Maarik zalwelwachtentot uklaarbent... ik ben hetwachten gewend. Ach, een wees als ik leertdatwel. Altijd en overal te veel, datismijn lot!" "Kom binnen,
kom binnen," zei decommissaris goedig. "Laatme uvoorstel-len aan deheer Zielknijper, devoorzittervan devoogdijraad.
Een hoogstaand iemand, diegewend is met wezen en misdeel-denom tegaan". "Ach, watbent u goed!"riep P. Partenspeleren hij barstte in een geroerdsnikkenuit. "U weetniet wat hetvoor my betekent om zulke brave lieden de hand te mogen
drukken!" "Juist ja,datkanik me voorstellen!" sprakdeheer

Zielknijperknikkend. "Wanneer ik u soms metraad en daad
terzijde kan staan, dangraag!" "Dattreft!" riep dezaakwaar-
nemer. Hijwierp zijn paraplu en tasje terzijde en veranderde
plotseling van houding. "Het is een schandaal!" riep hij uit
"Het is treurig hoe diearme Torn Poes opgroeit! Ineen omge-
ving vol woestheiden misdaad. Op slotBommelstein verdrin-
gen demisdadigerszich.Deene aanslagna de anderewordter
gepleegd en zon jongskezit daar tussen in en ziet niets dan
slechtigheid. Hoe kan zon karaktertje ooit als een klein, wit
bloempje het licht zoeken in een omgeving waar moord en
doodslaghoogtij vieren! Aan datkind wordt niet gedacht.
Maar ik eis, dathier ingegrepen wordt Torn Poes moet gered
wordenuit deruwe sfeervan dieBommel!"

BONAIRE AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenv* g
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kufll■spoedgevallen telefoon 641658 belle*
dan hetantwoordapparaat afluisteren ■
De patiënten van de andere medisch
trikten kunnen voor spoedgeval^
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsb*
het antwoordapparaat zal dan mede^
wiede dienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARG^(wijkverpleging): Kantoor Santa Mafl>
tel.: 82947/81078;geopendvan maai*
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zal*"
de gehele dag gesloten; na 17.00uufjjj
de zustervan de wachtbel len:zusterK**
ma, tel.: 78089, pageboy027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (S^ a,
looweg 110, tel.: 612040): geopend"
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00* "'de wacht heeftzusterReyes, tel.: 764*"' fa
geboy 027-345. &j

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, P#* *}
tel.: 614000. Vl. k
DIERENASIEL: dagelijks geopend; j,
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaWJ j

van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur," ,
54300. Q

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur**'
volgens afspraak. ri;

ZUIGELINGENBUREAU: maandag^ *fvan 12.30-15.30uur;donderdagmiddaS 'i
07.15-10.30 uur; alleen volgens afsp'3* Ie
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fanj ]
geopend van maandag t/m vrijdag..
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoC7 «I
Maria 17,tel.: 80222. Zi.....
BOTICA BANDABAO: dagelijks geof \_van 08.00-19.00uur. " .:
BOTICA ISLA(tel.: 663895):opening^ ft
van maandag t/m vrijdag van 07.00-]'y n
uur; zaterdag en zondag van 10.00-.
uur. Voor spoedgevallennakantooruraj-j
lieve zich te begeven naar de
bandkamer.

***** x\l
BOTICA'S (nachtdienst) j "
Otrobanda: Paradeis, F.D. Rooseve»*" et
468,tel.: 89676. >, H
Punda: Sta. Rosa, Winkelcentrum BW i
pot, tel.: 77679. to
DIVERSEN _t bt
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BE*" flGING , s'Brievengat: iedere maandag;, y
woensdagavond om 19.30 uur te Jifl* '!
weg 8, Centrum DcviKundalini. j C|
iedere woensdag- en vrijdagavond*^
19.30 uur te Openbare Basisset
Brievengat A I
Bandabao: iedere donderdagavond,
19.30uur gebouwCredit Union San P_

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaH
vond om 19.30 uur te Centrum Abra*!
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaW^ Igavondom 19.30uur te Aloëstraat 12- |
TENTOONSTELLING
GALLERYEIGHTY-SIX (Bloksteeg. ;
da): openingstijden dinsdagt/m vrijdag ,
09.00-12.00/14.30-17.30;zaterdag"!
09.00-12.00 uur. j
t/m28novemberexpositie olieverf-»Jderijenenwerkenin gemengdetechniek
José MariaCapricorne.
CLUB UNION BONERIANO t19.00-24.00uur Huldigingvan de lokaiej
tiest Anthony Jamanika met optrede/1"JTrio los Vigilantes, Mariachi Sol is, KetjaP
Chiwawae.a.
TIENDA Dl LEY (spreekuur): op dinsj*
van 18.00-20.00 uur op Martinus v
sisschool, Brionplein.
WOENSDAG
DIVERSEN a
SEDUKAL:eikewoensdagvan 14.00-^
uur iser vrij spreekuur.

TOERISTENSCHIP
08.00-22.00 uur "Rotterdam" - FTL.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uur "Let's get Harry' (/.5,-p.p.)

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00 MTV Musical; 18.00Obra di man
kv Loupe; 18.30Contact; 18.45 Informe
deportivokv HectorRosario; 19.00Kus-
hina di oro kv Saida Hernandez; 19.15
Show Bizz; 19.30 Sledge Hammer;
20.00 NotisieroTele-8;21.00Enkuentro
kv Paul deWindt; 21.30RevistaDeporti-
vo kv Gonzalo Cuales; 22.00 Wega di
Number; 22.10 Crimestory; 23.00Slui-
ting.

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30Kwes kv Tante
Irma; 18.15 New wilderness; 18.45 In-
forme deportivokv Hector Rosario;
19.00 Leu fo'i kas kv Robby Schouten;
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00 Falcon
Crest; 22.00 Wega di Number; 22.10
«60» Minutes; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden).

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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GEDEPUTEERDE SALSBACH BEHOUDT PORTEFEUILLE FKP
Eilandsraad blijft wel verantwoordelijk

George wil toerisme uit
politieke sfeer halen

WILLEMSTAD — Ir. Herman George zal begin december
Streden alsnieuwe gedeputeerde van Toerisme. Aan zijn eis

> ookdeportefeuillevan deFundashonKas Popular (FKP) te
is nietvoldaan maarGeorgewilde daar geenpuntvan
zo liet hij desgevraagd weten. Met een grote dosis

begint Herman George aan zijn taak: zijn stre-
.Vei» is het toeristisch beleid uitde politieke sfeer te halen. Ui-
teraard blijft de eilandsraad als het hoogste orgaan ver-
antwoordelijk, maar het dagelijks beleid mag niet in het ge-
ra«gkomen doordebureaucratie", aldus detoekomstige ge-
muteerde van Toerisme.
Gedeputeerde Reintje Marti-!* van Toerisme, liet begin no-

J^berweten om "persoonlijke
j^enen"niet langer aan te wil-. o blijven als gedeputeerde.
j*tetname de kritiek op zijn be-
to* vVanuit zijn 'eigen' partij
jpN, zou daar de oorzaak van
'Jö geweest. Ir. Herman George
Ij^d al snel genoemd als moge-
JKeopvolger van Martina.Niet
'leen omdathij bekend staatalsnman diebeslissingen neemt,aar ook vanwege zijn betrok-

kenheid bij het toerisme, zodat
hij in feite geen inwerkperiode
nodigheeft.

ONDERGESCHIKTE
In eerste instantie eiste de

FKP- directeur dathij de porte-
feuille van FKP ook onder zich
wildekrijgen omdat deFKP voor
hem op de eerste plaats komt.
Aandieeis is nietvoldaan, onder
andere omdat deRaad van Com-
missarissen van de FKP, waar
Herman George dan voorzitter
van zou worden, daar bezwaar
tegen zou hebben. De overwe-
gingdaarbijzouzijndatHerman
George als directeur van FKP
ondergeschikt is aan de RyC en
als president- commissaris een
gelijke zou worden. Bij zijn te-
rugkeer als directeur van FKP,
zou dat eventueel problemen
kunnen opleveren.

Herman George wilde daar
vanmorgen geencommentaarop
geven. Voor hem was doorslag-

gevend dat hij adviseur van de
FKP wordt. Bovendien, zo ver-
klaarde George, zijnveel projec-
ten van deFKP diein de komen-
de maanden uitgevoerd gaan
worden, door hem voorbereid.
"FKP zal goed blijven draaien",
aldus Herman George die voor-
nemens is om, indien noodzake-
lijk, ditbedrijf met raad en daad
bij te staan. Het is ook debedoe-
ling van Herman George om te-
rug te keren naar de FKP. Hoe
lang hij gedeputeerde van Toe-
risme wil blijven, kon Herman
George niet zeggen: "Ik zal aan-
blijventotdat hetbeleid gestruc-
tureerd is."

STRATEGIE
Herman George lijktzijn stra-

tegie aluitgestippeld te hebben.
Ophetbeleid datnu optafel ligt,
heeft hijinprincipe geenkritiek.
"Hetgaatomdeuitvoeringdaar-
van", aldus George die zei het
volledig eens te zijn met hetpri-
vatiserings- beleid en" met het
marketings- beleid van het re-
clamebureau dat in de Verenig-
de Staten in de arm is genomen.
Er moet weleen goede coördina-
tie zijn tussen hetgeen lokaal ge-
beurten hetgeenhetreclamebu-
reau over Curasaovertelt, aldus
Herman George.

Zodra Herman George gede-
puteerde is geworden, zal hij alle
bijhettoerismebetrokken orga-
nisatiesvoor een gesprek uitno-
digen. Ook de oppositiepartij
PNP zal daarvoorworden uitge-
nodigd. Ir. George wilweten wat
de gedachten zijn van de meer-
derheid van deze groeperingen
over hettoeristischebeleid. "Het
draagvlak moet zo groot moge-
lijk gemaaktworden," zo meent

de toekomstige gedeputeerde,
"zodat het toeristische beleid zo-
veel mogelijk gesteund wordt."

Er moet volgens Herman Ge-
orge hard gewerkt worden: "De
toeristische ontwikkeling in de
regio gaat zo snel, datwe hier
geen tijd kunnen verliezen."
Daarnaast meent George dat er
optimaal gebruikgemaaktmoet
worden van het bewustwor-
dings- proces datgaande is.Het
merendeel van de bevolking
wordt steeds meer overtuigd dat
toerisme, één van de be-
langrijkste peilersvan onze eco-
nomie is. Daar moet op inge-
speeld worden.

MASTERPLAN
Het masterplan toerisme dat

momenteel in demaak is metex-
pertise van een Engelse advies-
firma, noemde Herman George
een "zeer belangrijk instru-
ment". Het concept masterplan
is begin december klaar. Dat
moet danbesproken worden.Ge-
orge heeft echter hoop dat het
masterplan begin 1988 uitge-
voerd kan worden. Datmoet vol-
gens hem gebeuren door een
TouristDevelopment Board, een
nietoyerheids- gebonden instel-
ling die in de zakelijke en com-
merciële sfeer beslissingen kan
nemen. Uiteraard blijft de over-
heid verantwoordelijk voor hetbeleid, aldus HermanGeorge,de
controlerende taak blijft in han-
den van de eilandsraad. Het is
volgens hem evenwel noodzake-
lijk dathetdagelijksebeleid niet
onder invloedstaatvanpolitieke
ontwikkelingen en bureaucra-
tie.Dathoopt Ir.HermanGeorge
in zijn zittingsperiode te be-
reiken.

Teveel buitenlanders in dienst

PWFC keurt Isla
personeelsbeleid

af
WILLEMSTAD — De vak-

bond PWFC diehetpersoneel
van de olieraffinaderij Isla
vertegenwoordigt, is nog al-
tijd niet tevreden over hetbe-
leid van de Isla- top. Er wor-
den naar mening van de
PWFC teveel mensen uit het
buitenland aangetrokken, op
posten die doorAntillianen
bezetkunnen worden.

Het isniet deeerstekeer datde
vakbond PWFC deze kritiek
naarvorenbrengt.Recentelijk is
de directievan de Isla daar tij-
dens een vergadering met de
vakbond weer over aangevallen.
Volgens de Isla- directies gaat
hetomfuncties waar geenAntil-

lianen voor tevinden waren,
Daar is dePWFC hetnietmee

eens. Zeker gezien het feit dat
meer dan dertig procent van de
bevolking werkloos is, moet een
Antilliaan voorrang hebben op
buitenlandersbij het verkrijgen
van een baan. Volgens de Isla is
datwel degelijkhetgevalen aan
de vakbond is toegezegd dat er
bewijsmateriaal gezochtzal wor-
den. De PWFC laat weten de
kwestie te zullen blijven volgen.

JftLLEMSTAD- Sinds kort
e ■cflikt deEilandsraad overeen
hsen kantoorruimte aan de De
$terkade 50. Onlangs werd

officieel geopend,
0Q?,r°y Morris Isenia het naam-

djeaan debuitenkant van het
*°°"u> onthulde. Binnen in het
u°_° ü"> mocht deheer Godetteen
mJvorkniPpen-Foto: De °^'mishandelingen tijdens de ope-

Grote bazaar van
vereniging JPF

WILLEMSTAD — Zondag 29
november organiseert de Suri-
naamse vereniging J.P.F, een
bazaar in het clubhuis aan de
Weg naar Welgelegen. De ba-
zaar begint 's- morgens om tien
uur en duurt tot 's- middags vijf
uur. De deurprijs is eenretourtje
Caracas.

Voor debezoekers zijn er vele
attracties, zoals een vlooien-
markt. Liefhebbers van planten
zullen ruimschoots aan hun
trekken komen omdat er vele
mooieplanten aan deman zullen
worden gebracht. De kinderen
kunnen zich amuseren met
ringwerpen, ballengooien, een
grabbeltonen eenrad van avon-
tuur.

Een Surinaams feest zonder
eten en drinken is moeilijk
denkbaar, daaromheeftmen ook
gezorgdvooreen goedeBBQ, lek-
ker eten en drinken. Tevens zul-
len er verschillende soorten Su-
rinaamse taarten te koop wor-
den aangeboden.

Vanaf twaalfuur kan er wor-
den gedanst. De muziek wordt
verzorgd door Summits '87. De
toegangsprijs voor volwassenen
is één gulden en voor kinderen
vijftigcent.

Concert
WILLEMSTAD — Vrijdag 4

en zaterdag 5 december vindt in
de Barret Methodist Church een
opvoering plaats van het Jamai-
caansekoor "The methodistCho-
rale". Ditkoor bestaatuit45per-
sonen. Zij zingen onder andere
gospelliedjes, klassieke en
folkloristische liedjes. De opvoe-
ring begint 's- avonds om acht
uur. Kaarten è ’ 10,- zijn ver-
krijgbaar bij de ledenvan deMe-
thodistChurch enbij deverschil-
lendeboekhandels.

Bestuur Godfried geroyeerd

Met 50 tegen 1 gekozen
voor nieuwKopak-bestuur

WILLEMSTAD — Tijdens
een referendum in het SSK-
gebouw is gisteravond een
eind gemaakt aan hetKopak-
beleid van Eugene Godfried.
Met 50 tegen 1 stemden de
aanwezigen voor hetbestuur
van JeanLuis Sprock die tij-
dens de algemene ledenver-
gadering gisteravond eiste
dat het oude bestuur binnen
48 uur de sleutel van hetKo-
pak- gebouw en de admini-
stratie aan het nieuwe be-
stuur overhandigt. "Nu be-
gint destrijd pasecht", zei Je-
an Luis Sprock gisteravond,
dieeraan toevoegde dat er
nog een heleboelwerkop hen
ligt te wachten.

Eric Schoop, bestuurslid en
rechterhand van Sprock ver-
klaardegisteravonddathetoude
bestuur onder voorzitterschap
van Godfried, volgens het sta-
tuut, eind april had moeten af-
treden. Omdatzij ditweigerden,
diendehetbestuurvan Sprockop
18 mei een verzoek in voor het
houdenvan eenalgemene leden-
vergadering. Zijkregen geenre-
actie op hunverzoek. Omdat het
BCeen specialecommissie inhet
leven had geroepen diede situa-
tie binnen deKopak moest on-
derzoeken, besloot Sprock de le-
denvergaderinguitte stellen.

"Eind juli hoorden wij via de
radio dat het BC de subsidie
heeft stopgezet omdat het be-
stuur van de Kopak zijn mede-
werking niet verleende. Hier-
door draaide deboel in elkaar.
Wij hebbennaar aanleiding van
dezebeslissing op 26 oktober de
algemene ledenvergadering ge-
houden. Op 28oktober horen we
van devoormalige voorzitter dat
zij in junieenverkiezing hadden
inLandhuisHabaai.Laterbleek
uit een verklaring van één van
de aanwezigen op die vergade-
ring dat er op de eerste plaats
maar zes mensen aanwezig wa-
ren. Statutair is de vergadering
niet geschorst waardoor de be-
slissingen niet geldig zijn. Het
bestuuris dieavond nietafgetre-
den,watook tegen het statuut in
is.Datbetekent dat hunbestuur
nietlegaal is."

"Omdat wij na 28 oktober te
horenkregen dat het BC het be-
stuur van Sprock niet legaal
achtte hebben wij besloten op-
nieuw een algemeneledenver-
gadering bijeen teroepen en het
BC omrectificatie tevragen. Wij
wilden een soort referendum or-
ganiseren zodat de leden zelf
kunnen beslissen wie van de
tweehen vertegenwoordigd. Dat
gebeurtnu."

"Opditmomenthebbenweeen
provocatie in handen gekregen
van de groep Godfried die aan-
staande woensdag 25 november
op hun beurt een vergadering
bijeen hebben geroepen. Dat is
statutair niet mogelijk want de
convocatie moet minstens tien
dagenvan te voren worden ver-
stuurd. Deze convocatie is geda-
teerd 20 november 1987. Dat is
weer illegaal. Maar zoals de za-
ken nulopen,zijnwezeker datde
groep Sprock gaat winnen. Tij-
dens dealgemeneledenvergade-
ring die na de stemming zal
plaatsvinden, laten we het be-
stuur van Godfriedroyeren, wat
betekent dat na vanavond het
bestuur van Godfried niet meer
bestaat."

Mocht het bestuur van
Godfried de beslissing van de
stemmingen dealgemene leden-
vergadering van gisteravond
links laten liggen, gaat het be-
stuur van Sprock naar de
rechter: "Wij hebbennu twee be-
slissingen van de algemene le-
denvergadering en wij kunnen
via een kort geding binnen vier
of vijf dagen een beslissing krij-
genvan derechter."

Tijdens dealgemeneledenver-
gadering hadSprock ook aleens
gedreigd naar derechter te zul-
lenstappen. Hij zei deboeken en
administratie van het vorig be-
stuur, na de overhandiging van
de sleutels,grondigte zullen on-
derzoeken. "Als er ietsnietklopt,
slepen wij ze voor derechter.
Hun wanbeleid heeft veel
landbouwers in financiële pro-
blemen gebracht. Veel van ons
werkenmetgeleend geld, datwij
terug moeten betalen. Door de
slechte organisatievan het oude
bestuur, kregen veel landbou-
wers geen geld meer tot hun be-
schikking en leverden zij hun
spullen niet meeraf bij deKo-
pak. Ik zal hetBC morgen gelijk
op de hoogte brengen van de be-
slissingen dievandaagzijn geno-
men. Samen met het BC en de
dienstLandbouw, Veeteelt en
Visserijmoeten we nu eenoplos-
singgaan zoekenvoor deproble-
men van de landbouwers en er
voor zorgen dat zij hun geld zo
spoedig mogelijk kunnen
krijgen.

De aanwezige bestuursleden
waren erg tevreden over de op-
komst bij de verkiezingen. Een
half uur voor de sluiting van de
"stern-enveloppe" hadden ruim
30 mensen gestemd en Schoop
was ervan overtuigd dat de 40
wel zou worden behaald. In to-
taal hadden 140 mensen een
stem uit kunnen brengen: "Wij
krijgen nooit meer dan40 men-
sentegelijk opeenvergadering."

Op devraag hoe hetBC zalre-
agerenop debeslissingendie gis-
teravond zijn genomen zei
Schoop: "Volgens mijn beschei-
den mening staat gedeputeerde
Lucille Wout aan dekant van de
groepGodfried.Datblijkt ookuit
de convocatie die Godfried ons
heeft gestuurd. Letterlijk staat
in debriefdatmet medewerking
van Lucille Wout de commissie
aanstaande woensdag wel aan-
wezigzal zijnbij devergadering
van Godfried. Wij hebben Wout
ook gevraagd of zij vertegen-
woordigers van de commissie
naar onze vergadering kon stu-
ren en toen ik zaterdagavond
methaar sprak,zei ze dat hetBC
geen beslissing had genomen.
Alsreden hiervoorgafzij dathet
BC geen standpunt wilde inne-
men. Maar diezelfde avond ver-
klaarde een lid van de groep
Godfried op het nieuwsvan Tele
Curacao datWouthadtoegezegd
enkele commissie-leden naar
hun vergadering te sturen. Dat
is voor mij een teken datzij aan
dekant van Godfried staat."

"Ik hoop niet dat haarkeuze
verdere samenwerking zal be-
lemmerenwantditwordteenbe-
slissing van het BC. Het totale
BC beslist, niet Wout alleen. Ik
denk dat Wout verkeerde infor-
matie heeft gekregen over de
groep Godfried. Als zij de feiten
voor ogenkrijgt danbenik er ze-
ker vandatzij haar foutenzal in-
zienen aan dekant van het wet-
tige bestuur gaat werken."

WILLEMSTAD-InhetSSK-
gebouw vond gisteravond de
stemmingplaats voor het nieuwe
bestuur van deKopak. De stem-

mers konden kiezen tussen het
"oude"bestuur onder leidingvan
Eugene Godfried en het "nieuwe
bestuur" onder leiding van Jean

Luis Sprock. Foto:Enkele leden
van deKopak die hun stem uit-
brengen onder toeziend oog van
Eric Scoop.

van (Slorp -
edldline n.v. NETEVEN lETSBETER!

m.mÊmmÊmmmm^^^^a^m^.mi.^^'mmmmmmmmm^^Ê^mn
Punda- Promenade- Otrobanda - Schottepatwg
Ooct-

tHato
-Drugstore na Prince** Beach - Plaza-

!\ HolidayBeach-Caribbean-Las Palmaa Hotel
"a Drugstore*en Hato geopend tot9.30 p.m.

Spellen en kadootjes voor groot en klein.
Boeken en platen.
Zeg maar Sint, waar zal het zijn???
Bij Promenade: KOOPAVOND op 27 novem-
ber, 1-2-3-4-5 decembertot9 uur metkans om
een HONDA CIVIC te winnen.
In Otrabanda: Kans om een HYUNDAI EX-
CEL te winnen.
Bij Boekhandel Eddine: Leuk kado.

Dat Sinten Kerstman elkaarverdrin-
gen in onze zaken is logisch; beide

-. hoogbejaarde heren weten het al
V A / heeflang en uit langdurige ervaring.
\^=^ NETEVEN. .. . lETS BETER

WOENSDAGAVOND - 25 NOV6MB6R
***************

"SMIKKELEN EN SMULLEN IN HET
BELLE TERRACE RESTAURANT"

***************Dit keer etaleren onze
c£^ enthousiastechefs onder andere:
Unfill * Honeysmoked salmon <^~~0 n^

* Chicken soufflé '' ®-/^v« r;W withlychees °X(f * Mussels In home-made y(j&Z-^^[fê
pasta F^^rt^^3ifI

* Koastlegoflamb \_~2 -—'**-¥->mediterranean style I^-

* Veal fricassee with Cafll ~ Ty,
tomato provencale <_r^WZ^ >- tml

* Hazelnut crown _--A^^V
********** ,n iK!!%

Live-Musk: «iiillS^Ki»L/4I Mariachis Solis

c&vila "Hotel
Penstraat 130 - Willemstad
Reserveringen: tel.: 614377

De Stichting Het Curacaosch Museum deelt mede dat

HET CURACAOSCH MUSEUM
haar deuren wederom voor het publiek opent op

ZATERDAG 28 NOVEMBER 1987
OM 10.00 UUR A.M.

met een PERMANENTE EXPOSITIE kunst uit de Antillen, Latijns-
Amerika, Caraïbisch Gebied en Europa, antiek meubilair, historische ge-
bruiksvoorwerpen van eigen bodem en het kindermuseum
Met een WISSELENDE EXPOSIIE:— historischekaarten— maquettes van landhuizen

(afstudeerproject MTS)
— Antilliaanse en Japanse

kindertekeningen (prijsuit-
reiking 11.00 uur a.m. in
het Kindermuseum)

Met deOpening van dé GASTEXPOSITIEPARAPHERNALIA 85-87 olie-
yerïschilderijen aquarellen en tekeningen v.d. Antilliaans Surinaamse Ne-
derlander

ANTON VREDEJJP samenwerking met STICUSA en de Stichting Internationale Filmweek
Curacao)

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 9-12 en 2-5

BA zondag 10-4■ \J gesloten op 25 dec 1987en
Ü^5^ 1 jan. 1988

GELIEVE DIT ALS EEN PERSOONLIJKE UITNODIGING
TE BESCHOUWEN

DINSDAG 24 NOV6MB6R 1987 AMIGOE 3



DINSDAG 24 NOV€MB€A 1987

Diawortecu FIN DI DECEMBER

MARAIHON I
Video Club I

Ta HABRI for di 9.00 di MAINTA
y ta SERA te 9.00 di ANOCHI.

Awor uny tur tin mas oportunidadpa busca
peliculanan cv mas calidad.

€f?è
I *OJJEK ONDERWIJS ARUBA

Directiva di Stichting Katholiek
Onderwijs Aruba ta expresa i( naunyturcudiunofotromaneraademo- j| straatencionnaocasiondieaperturaofici- )

?aldi e oficina nobo di nos fundacion. j

~s r e~ r" o r t V

DYNAMIC PERSONS
Needed for

our Marketing Department

Requirements:

— Good communication abilities— English is a must— Earning: Unlimited Potential
Call for information or appointment

Te1.:23202fr0m9-sp.m.
L When applying in person askfor Oscar ..

RECONDITIONED CARS A,
CHRYSLER 8000 BLUEBIRD - 5,500 JÜr^T

s \ CORPORA **ytt
èft^nj TOYOTA LANDCRUISER 9,000 *^4** W JEEP JEEP LAUREL jgfr5ïL 13 500 2900° 23747

feß AANKONDIGING
Luz MaryClavijo, wonende te Plantenrust 4-B op Aruba heeftzich per verzoekschrift gewend tot Zijne Excellentie de Gou-verneurvan Aruba metverzoek haartoestemming te verlenenhaar

geslachtsnaam "Clavijo"
te

VERANDEREN IN "KROZENDIJK"
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen één jaar na he-denbij verzoekschrift aan zijne Excellentie deGouverneur te-gen ditverzoek om geslachtsnaamsveranderingverzetten.

Jdi PETFALIM ARUBA N.V. "^*jS^*^ VOOR ONDERHOUD VAN UW:
30 - WOONHUIS - KANTOOR - BEDRIJFSGEBOUW

BEL TEL: 23194
V_ PETFALIM ARUBAN.V. j

MAPUTO — Volgens Angola zijn TRIEST -De Italiaanse politie
bij het Unita- offensief 230Zuidafri- heeftbij een razzia 36 verdachten op-kanen gedood. Zuid Afrika heeft het gepakt, onder wie 10 collega's we-
over 23 dodenaan zijn kant. gens betrokkenheidbij drugs- smok-kel. Acht collega's behoorden tot de

Narcotica- brigade.

P 7 ~"\ / t:;:^\~7^:;: *%.—±1 r-_ fflI m INISSAU,)/ *S?

J—\ xtwffl Ctl^

was "| now 5
filter— j&xr jf 7. 50 t

II oil filter — j3*<r} 10.70 |
air filter — n&r ï 9.50 ,5

>fanbelt — 204<r ï 10.20
ïmuffler — i^o^r ï 73.10

ï 70.70
M jf 111
3 piston-ring— 122*0- ï 97.05 |W

11 C 3fender — j^ukt-ï 205.90—n
hOOCJ —* ■ JS&éKT t 371.40

Pee wee-manager
door vader mishandeld

SANTACRUZ-Politie assis-
tentiewerd gevraagdop hetRoc-
ketsveld te Santa Cruz, waartij-
dens een baseball-wedstrijd een
vechtpartij was uitgebroken.Bij
aankomst van de politie bleek
dat er geen vechtpartij geweest
te zijn maardat de vader van een
van de Pee Wee- league spelers
enige stevige klappen had ver-
kocht. Hierbijwerd debrilvan de
manager stukgeslagen. Mana-
gerR.C. deed aangifte bij dere-
cherche van mishandeling.

ORANJESTAD — Een 71-
-jarige Amerikaanse toerist
deedaangiftevan diefstalvan
enkele duizenden dollaraan
sieradenen contant geld.

De toerist verklaarde, dat een
zwarte portemonnee en een
blauwe damestas uit de safe de-
posit box inhun hotelkamerwer-
den weggenomen. In de porte-
monneezaten creditcards eneen
bedrag van 3100 dollar. In de tas
zaten diverse gouden sieraden
bezet met diamanten, diesamen
een waarde hebben van 12.300
dollaren ook nogeen bedragvan
3000 dollaraan contant geld. Er
waren geen sporen van inbraak
te vinden.

DE CENTRALE BANK heeft
zijn eerste jaarrapportgepubli-
ceerd, waarin de nodige in-
lichtingen en gegevens staan
over het functioneren van de
banken deplaats diedeCentrale
bank op Aruba inneemt. Alle
aandachtwordt besteed aan het
effect dat de status aparte voor
Aruba en de Centrale bank
bracht. Na de situatie per eind
1985 te hebben vermeld wordt
gesproken over de economische
ontwikkelingen van 1986inver-
schillende facetten. Naast de
personeels- bezetting en leiding
wordt een jaar balans per eind
december 1986 gepubliceerd.
Copieën van dit jaarverslag zijn
voor belangstellenden bij de
Centrale bank aan de Haven-
straat 2 verkrijgbaar.

Lr GEZOCHT
PER DIRECT

BARKEEPSTERS
en

BARKEEPERS
Informatie:

Tel.: 47119 of
's avonds na

19.00uur
Militaire Tehuis

Savaneta ,
WAARSCHUWING
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
±5000ft.
Onveilige zeegebied
±4000 meter uit de kust.

~~—■ 1

Diana Billups
Internationale Schoonheids-
specialiste voor ULTIMA II

Dinsdag 24 nov. t/m donderdag 26 nov.Plaats: Aruba Trading Co., Nassaustraat.Tijd: 9.00 am - 12.00pm
1.30 pm-5.00pm

Vrijdag 27 en zaterdag 28 novemberPlaats: Concord Perfume Shoprll1—^ Tijd: 10.00 am - 2.00pm N3.00 pm - 7.00 pm r^4. ; £i*

Tl+t— : j/
TRADING COMPANY

ÉN PELICAN
J WATERSPORTS

We are look ing for a

Dive Instructor
Male or Female - PAD I certified

to be employed with PELICAN'S DIVE-CENTER
at Palm Beach for a 4 months' period

starting December Ist, 1987.
Please contact: Martin Molina

PELICAN WATERSPORTS INC.
P.O. Box 36, Oranjestad, Aruba.
Phone: 23888.

>illt IIMII „„„„„„
ARUBA DAILY

| ENTERTAINMENT j
'"(em^¥tW&9Z<^. Gezellig uitgaan, wij zijn
■ geopendvan 21.00uur tot06.00 uur.j yQmTZE-/ Gezelligesfeer, goede service.< ik -^1/ De beste Pizza haalt ofeetU by:

*»V^fLG. Smith Blvd. -. ÜimNlMw Oranjestad,Aruba. Kg>Q/pQ€& "aISEaEATB*,

!Detopnlghtclub TAKE AWAYTEL: 33541 /WL9M
! vanAruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00a.nj><

j war
Floating Restaurant

i km
; (onder nieuwe directie)
E zeer verzorgderijsttafel.: Open 11.00-middernacht.
I Happy Hour 6.00-8.00 Ta-
; ly Wever.

©GOLDENTULIP „ 3ARUBA CARIBBEAN
RESORT & CASINO

FANDANOO NIOHTCUÜ»
proudly presents:
THE LADIES OF THE 80*'f
a LAS VEGAS revue with!
leggy female dancers, TH j
LATIN COWBOYS & theftciting juggler JOHN -JOHN j
daily curtain time 10.30p-1"'

except Mondays.
Club openfrom 8:00p.m. tW 2:00a.r*

Comer«ro^«how-tlm»ssmln.2*V*» i
For reservations please call 33555J

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

E Tel.: 22977of 27833. amS^mmE WU HEBBEN OOK CATERING SERVICE-J
\ Boulevard

¥ TODAY
5 * at 8:15 p.m.

■ _waaÈÈ*~-*■■■ -■'■'"" ■^^^^Ê_WJ_^_W_^__A-

E ACTION-DRAMA 18 yrs.

Theatre
II I

TODAY at

jfIUSICAL 14jgra-, f\
{ Drive - In 3^

TODAY s^i^tT
at 8:30 p.m. y^\^y^^

Comedy 14yrs. s^' " __S**
; lig|ll ....,.„,,„ ,i»»'''
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ARUBA
AGENDA

kantooruren amigoe: 08.00-12.00/
'4.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
v°or spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950en 22316.pageboy: 027-849.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

pOLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
wijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-1200/14.00-17.00uurworden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdagvoor 10.00 uur
"nnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BOTICA'S (nachtdienst)
£abao brug: Sta. Anna, tel.: 28181.paribabrug: San Nicolas, tel.: 45712.

Bioscopen
boulevard theater:2n.lsuur ■Heat" (18jr.).""20.15 uur'la Samba" (14 jr.).
"JHIVE-IN:2o.3ouur WiseGuys" (14jr.).

DOKTOREN
raniestad, Madiki, Tanki Flip, Noord,Tankigenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter

poc-"Jl; Heinze, Caya Maguey5, tel.: 24783.
dob ciqu"o, Savane,a en San Nicolas:ster Bntt-Croes, via Centra Medico Sanj:.lCo|as, tel.: 48833.
fh^erartS: dok,er Hart. tel.: 27263/24300"sprtaal).

foil ELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
«*>rd: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:'c'- 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
l'U2O/48301; SanNicolas: tel.: 45906;Da-
toort tel: 29008 Njkgebouw), 24444(kan-

ce
v°or brandgevallen, ongelukken of
*n of ander ongeluk gelieve

'"armcentrale op tebellen, tel.: 115)

KERSENB-t GHT INFORMATION CENTER: dage-rs geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
Urinformaties viaverkeerstoren.

£SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
j?-00 uurper daggeopend(alleen gesta-anvan zondag 20.00uur tot maandagmor-&"07.00 uur)

Dokter horacio oduber hospi-

' ML(tel.:24300): bezoekuren 15.00-15.45/1830-19.30uur.
koningin wilhelmina fonds (tel.:
~*652/22817): informatiecentrum"Oensdag geopend van 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraat 8 (boven).

FESTIVAL
T°-30 uur in Fort Zoutman (optredens van

'P'co Los Pimentosos, aguinaldo groep
"aiquirigua en de dansgroepMangusa).

r^-lANCE FRANgAISE D'ARUBA: iedere
gT^aag van 19.30-20.30 uur cursus voor
"»orderdenenvan 20.30-21.30uurFranse
veVe ,Uur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
u 'satielessen; woensdagvan 19.00-20.00r cursus voor beginners -Colegio Aruba-"°'tokaal 61/62

AN^IING TOT BEVORDERING VER-'"WOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
I6ri; da9elijks van 08.00-12.00/13.00-
-? w uur - Medical Centre,Bemhardstraat
225 an Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/

bo'uï 2rak,'iten in hetWit GeleKruis- ge-
tel »flnsda9 100°-1200uur te Noord66,
Kon!?425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,

tel.: 23168;
j^nsdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
üuTto d 28288; donderdag: 10.00-12.00
Centr 15, Dakota.
19 '° J Barrio Dakota, Pampoenastraat
Cluhr-: 3822; donderdag 08.00-10.00 uur.
Din« lquetl'°- Paradera 47A, tel.: 24280:vinsdag08.00-10.00 uur.
Ujkf^ UEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
1ewf" MOEII-UKHEDEN (Lagoenweg 9A,
12£rd|eping): iedere werkdag van 07.30-
SDr^L.13°0-16.30 uur (ook mogelijk af-

**,e"laken viatel.: 23145 of 25111).

ttin„L!£TECA NACIONAL (ope-

AFncnl^NSE SECTIE, STUDIEZAAL,
maand' GKRAN"T- EN TIJDSCHRIFTEN:
Kram 9 t/m Vl*la9 vanaf 07-30 uur (*
sen iö?l Tlidschriften- afdeling is ook tus-
Uit 1b"0;! 3-» uur open).'LENING AFDELING: maandag,
20 ooT3^ en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-17'on ur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-('smr>ü.ur; donderdagvan 13.30-17.30 uur"«ergens gesloten).

An !hSA<s,ichting Hulpaan Slechthorenden
Eani Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
1o?^lud)' is dagelijksgeopendvan 08.30-- '2OO/i3.00-i6.3ouur
(PRFmECTO EDUCACION PA ADULTOèonw : 19-3°-21-00 uurcursus «Engelse
Largo rsa,ie° ' St' Janschool ,e Cadushi

ni??ESTANTSEKERK: 19.00uurbelijde-
"«techisatie bij dsA. van den Doel.

Sport
li v<^T^.AL(AVB): 18.45uur aunioren)Bvba-Datü ota;20-15 uur(ere divisie)Bubali vsUakota-LagoSport Park.

TELEARUBA
DINSDAG: 17.45Nic & Pic; 18.30CNN
'"'ernational hour; 19.30Actualidad;
19 15Purba kv keshi; 20.00Telenotici-
|s; 20.30 The Bill Cosby show; 21.00
Falcon Crest; 22.15 Telenovela:"Venganza di Mujer»; 23.00Larry King
show; 23.15 Showbiz today (CNN);
23 30 Sluiting.

18.00 Thundercats (Ex-
Jaiibur); 18.30CNN internationalnews;
19-30 The Beachcombers; 20.00 Tele-
"oticias;2o.3oLiveForum:(Aids);2l.3o
F|"hEstate: Documentary;22.00 Telen-°vela:«Venganzade Mujer: 22.45Larry5"9show; 23.10Showbiz today(CNN);23-30 Sluiting.

Regering aan Staten:

Bij DOW zijn 63
55-plussers werkzaam
ORANJESTAD — Op vra-

gen van Statenledenof inder-
daad de meeste 55-plussers
bij de Dienst Openbare Wer-
ken (DOW) zittenlaatderege-
ring weten dat zich bij DOW
63 zogenaamde 55-plussers
bevinden. Te weten acht
ambtenaren en 55 arbeiders.
Hun afvloeiingzal ineennota
van wijzigingophetonderha-
vige ontwerp tot uitdrukking
worden gebracht.

De leden van de MEP-fractie
wezen erbij debehandeling in de
Centralecommissieookopdat de
posten voor materiaal in ver-
band metdeafvloeiingvan de55-
-plussers verlaagd moeten wor-
den. De regering is het hiermee
eens. De desbetreffende posten
zullen dan ook bij de nota van
wijzigingwordenverlaagd.

Op vragenover mogelijkever-
huizing van de DOW garage en
veterinaire dienst in verband
met de Mansur hotel / Garage-
plannen terplaatse, laatderege-
ring weten dat terzake van dit
project nog geen enkele beslis-
sing is gevallen. De vragen van
deADN-fractie oferbijDOWeen
inventarisatie van hetwegennet
en een onderhoudsplan hiervoor
bestaat wordt door deregering
bevestigend beantwoord.

Wat de slechte staat van de
plantsoenen op Aruba betreft
krijgen deAVP-leden, die daaro-
ver vragen stelden, te horen dat
de financiële toestand van Aru-
ba met zich meebrengt, dat met
minder mankracht en minder
geld (doch wel met meer materi-

eel)getracht wordtde bestaande
plantsoenen zo goed mogelijk in
stand te houden. Wat de aan-
plant van de groenstrook in het
kader van Sasakiplan betreft
antwoordtderegering aan de le-
denOduber/Thijsen dat de kos-
ten van deze aanplant ten laste
zullen komen van de ontwikke-
lingsgelden met betrekking tot
het project "Landscaping plan
Sasaki".

ORANJESTAD — Het ziet
er naar uit dat het Old Parr
domino team weerkampioen
vanAruba gaat worden.

In ieder geval is het team met
zeven gewonnenen één verloren
wedstrijd reeds zeker van het
subkampioenschap. Afgelopen
zondag versloeg Old Parr zijn
meest nabijeconcurrent met 21-
-11. Ineen andere ontmoetingbe-
haalde Ayo een 21-17 overwin-
ningopNwiwa.Bij dedameswon
Ayo met 21-18 van
BuurtcentrumLago Heights.

Vragen Statenleden beantwoord
Nog geen beslissing over
verlengen Berenschot-contract

ORANJESTAD — Op vra-
gen van de Statenleden over
hetfunctioneren endoorgaan
met de werkzaamheden van
het bureau Berenschot laat
de regering de Staten weten
dat over de verlenging van
het contract met Berenschot
nog nietgesproken is. Voorts
deelt men mee dat de heer
Swieringa niet in
Landsdienst zal treden, en
dater geenrapport aanwezig
is betreffende de indienstne-
ming van mevrouw Swierin-
gadoorhetProjectburo, noch
omtrent enige betrokkenheid
van haardienaangaande.

Wat de vragen betreft over
specifieke opdracht aan Be-
renschot antwoordt de regering
alsvolgt: De doelstellingvan Be-
renschot kan als volgt worden
gedefinieerd: het verhogen van
de doelmatigheid, de efficiency
en de effectiviteit van het Aru-

baanse overheids-apparaat.
Daarnaast zal per project wor-
denweergegevenwat de structu-
rele resultaten zullen zijnin ter-
men van de bezuinigingen van
de uitgaven van het overheid-
sapparaatrespectievelijk onder-
delendaarvan.

Om deze doelstellingen waar
temaken is een aantal specifica-
ties en voorwaarden geformu-
leerd, welke zijnterug tevinden
in het voorgangsverslag vanau-
gustus 1987. Het werk van Be-
renschot geschiedt in direct
overlegmetdeopdrachtgever, de
betrokken ministeren debetrok-
ken organisatie dienst.

Tijdens de werkzaamheden
wordt een grote openheid ver-
wacht van sleutelfiguren uit de
betrokken organisatie. Deze
openheid is noodzakelijk om tot
een kwalitatief goede analyse
van de huidige situatie te
komen.

Bij herdenking sterfdag Betico Croes:

Geen uitnodiging aan
regering verzonden

ORANJESTAD—Hetover-
lijden van Betico Croes een
jaargeleden zal op donder-
dag 26 november de hele dag
worden herdacht. Overdag
zijn er activiteiten op Plaza
Betico Croes, bij de lichtmast
op de weg van Oranjestad
naar Santa Cruz waar het on-
geluk gebeurde en op de beg-
raafplaats in Santa Cruz en
's avonds is er een mis in de
kerk van Santa Cruz, gevolgd
door een programma — tot
half twaalf 's avonds — op
PlazaBeticoCroes.

De activiteiten beginnen om
half negen 's morgens op Plaza
Betico Croes met het volkslied,
gezongen door DonRamon Kro-
zendijk en het hijsenvan devlag
halfstok door de padvinders.
Hierna volgen toespraken van
de voorzitter van de Comision
Conmemoracion Gilberto Fran-
cois (Betico) Croes. Carlos Mar-
auez, die ook een minuut stilte

zal vragen, mr. Hendrik Croes,
namens de familie en Nelson
Oduber namens deMEP onthul-
len hierna een bord met het op-
schrift: Gilberto Francois (Beti-
co) Croes 25 januari 1938 — 26
november 1986.

Deze activiteit zal onder ande-
re worden bijgewoond door een
delegatievan de Venezolaanse
partijAceionDemocratico onder
leiding van ex-president Carlos
Andres Perez, die later op de dag
een krans zal leggen bij het graf
van Betico Crocs en daarna een
bezoekzal brengenaan de ouders
van Betico Crocs. Om tien uur
zal er op de weg van Oranjestad
naarSanta Cruz, bij de lichtmast
waar het ongeluk met Betico
Croes gebeurde een bijeenkomst
plaatsvinden, wederom worden
gesproken door de heren Mar-
quez, Croes en Oduber. Dan zal
mr HendrikCroes namens defa-
milie een krans leggen.

In de Nationale bibliotheek

wordt om twee uur een video-
film vertoondvan toespraken en
culturele activiteitenvan Betico
Croes zowel lokaal als internati-
onaal. Van half vijf tot vijf uur
zenden de radiostations prog-
ramma's uit over het leven van
Betico Croes.

Om zes uur is er eenkransleg-
ging en zijn er toespraken op de
begraafplaats inSanta Cruz. Om
zeven uur begint een mis in de
nabij gelegen kerk. Om half ne-
gen begint het laatste gedeelte
van het programma en wel op
Plaza Betico Croes, met toespra-
ken, voordrachten, zangen devi-
deo-opname over de toespraken
en culturele activiteitenvan Be-
tico Croes.

MEP-partijleider, Nelson
Oduber, verklaarde gisteren dat
een bock zal worden uitgegeven
over het leven van BeticoCrocs.
Een commissie diezich hiermee
zalbelasten zalbinnenkort wor-
den benoemd. Hij verklaarde
desgevraagd dat wat betreft de
regering er geen specifieke uit-
nodiging werd gezonden, maar
dat deMEP een algemeneuitno-
digingaan hetyolkheeftgericht.
Commissie-voorzitter Carlos
Marquez gaf te kennen dat tij-
dens het programma, 's avonds
opPlazaBetico Crocs debekende
beeldhouwer, mej.MaritzaEras-
mus, een vanhaarwerkenBetico
in zijnkist zal overhandigen aan
de familie Crocs.

Op een vraag of regeringslei-
derswelkomzijnbij dekransleg-
ging gaf de heer Marquez als
antwoord dat dat een aangele-
genheid is van de familie Croes.
Hij deed namens de media een
beroep op het volk om op 26 no-
vember de vlag halfstok te
hijsen.

ORANJESTAD -Een groep
tour-operators enreisagenten uit
Nederland, brengt momenteel
een oriëntatie-bezoekaanAruba.
De groep wordt vergezeld doorde
herenCobyAngela.Functionaris
van het Arubaanse toerisme in
Nederland, en Johan
Schindlers, KLM-
vertegenwoordiger.De groep Ne-
derlandse tour-operators/reisa-
gentenverblijftin hetGolden Tu-
lip hotel en ontvangt alle mede-
werkingbij dekennismaking met
de toeristische faciliteiten op
Aruba van Antonio Leo, depr-
man van het Toeristenbureau.

NIEUWE TOESTAND
Geadviseerd wordt om tekie-

zen voor een zelfstandigeRD als
een aparte dienst, waarvan de
begroting opgenomen wordt in
de hoofdbegroting van het land
Aruba. Deze keuze is gebaseerd
op devolgende uitgangspunten:
1. deRD is geenproducerend be-
drijf, maar een dienstverlenende
organisatie; 2. de RD als een
apart bedrijfzou hoger gekwali-
ficeerd kader nodig nebben (ei-
gen begroting, eigen jaarreke-
ning) en zodoende duurder wor-
denen 3. omvan deRD een apart
bedrijf te maken dienen er ver-

Uitreiking van
Premio Oro Aruba

ORANJESTAD — Ook dit
jaarzullen doordestichtingPre-
mio di Oro aan verdienstelijke
burgers van Aruba aan de eind
van het jaarde"premio OroAru-
ba" worden uitgereikt. Dat ge-
beurt volgende week donderda-
gavond om negen uur voor Tele
Aruba.

Projectgroep sedertfebruari in actie

Advies aan regering:
RD als aparte dienst

ORANJESTAD — De mi-
nister van Publieke werken
deed aan de afdeling Organi-
satiezaken/Berenschot het
verzoek een advies te geven
over de beste manier om tot
verzelfstandiging van deRei-
nigingsdienst (RD) binnen
hetministerie van Publieke
werken tekomen.

Vanafapril heeft een pro-
jectgroep deze zaak bestudeerd.
Deze bestond uit ing. Virgilio
Koek vanDOW,ingGabyWerk-
man en M. Geermanvan deRD
en M. Nava enH. Swieringavan
Organisatiezaken/Berenschot.
De commissie bracht inmiddels
zijn rapport uit, waarin uitvoe-
rig werd ingegaan op deorgani-
satie-structuur, defunctie en de
taak-omschrijving, definanciële
en economische zijde, het perso-
neelsbestand enz.

schillende wetten gemaakt c.g.
gewijzigd te worden zoals de
(comptabiliteits voorschriften)
hetgeeneen langdurigegeschie-
deniskan worden.

Sepa-voorzitter Wolff:
Planning ontbrak bij
verhuizen Arbeidszaken

SAN NICOLAS — SEPA
voorzitter Gregorio Wolff
heeft in een verklaring nog
eensgewezen ophetfeit dater
totaal geenplanning was ge-
maaktvoor deverhuizingvan
Arbeidszaken naar San Nico-
las. Als datum werd 16 no-
vemberbepaald doorderege-
ring doch toen bleken de ge-
bouwen waarin Arbeidsza-
ken zich zouvestigen nogniet
gereed te zijn.De verhuizing
vond pas eind van afgelopen
week plaats.

Dat was nu volgens de Sepa-
voorzitter dereden van het per-
soneel dat een demonstratie en
een walk out hield om te pro-
testeren tegen het niet bestaan
vaneen behoorlijkeplanningom
te verhuizen. Tenslotte doet de
Sepa-voorzitter nog een aanval
op de AVP politici voor de radio

en verklaarde zich achter het
verhuizings-besluitvan derege-
ring te scharen, doch niet op de
vergadering verschenen —
waartoe de AVP was uitgeno-
digd — om met de werknemers
van Arbeidszaken een dialoog
over deze overhaasteverhuizing
aan te gaan.

Voor het nietkunnen geven
van optimale service aan hetpu-
bliek vanuit San Nicolas, wijst
de Sepa nureeds deregering als
deschuldige aan,dooreenbeslis-
sing te nemen zondereen en an-
der behoorlijk te bestuderen.
San Nicolas verdient meer ar-
beidsplaatsen, aldusbesluit Se-
pa-voorzitter GregorioWolffzijn
verklaring, die meer leven in
San Nicolasbrengen. Maargeen
arbeidsplaatsen alleen maar
voor hetpsychologisch effect zo-
als thans het geval is.

Ondanks minder inkomsten uitbier-heffing

Invoerrechten met
negen ton gestegen

ORANJESTAD — De da-
ling van de economische hef-
fing op bier in 1988 heeft tot
gevolg, dat de opbrengst van
deinvoerrechten,waaronder
deze heffing wordt geboekt,
zalverminderen.

Deze vermindering wordt op
jaarbasis,uitgaande vaneen ge-
lijkblijvende invoer, berekend
opongeveer 1.373.000florin. Ge-
letopdetoten metdemaandsep-
tember 1987 ontvangen invoer-
rechten, wordt verwacht dat de
opbrengst voor het gehele jaar
1987ongeveer 900.000 florin ho-
ger zal zijn dangeraamd. In ver-
band hiermedeen gelet opdever-
wachtingen, dat door toenemen-
de economische bedrijvigheid
ookdeimportzal stijgen,heeft de
regering hetvolste vertrouwen
dat het verlies aan opbrengst
door verlaging van de econo-
mische heffing op bier,
ruimschoots zal worden goedge-
maakt door de toename van
opbrengst op grondvan stijging
van importvananderegoederen.
Bovendien overweegt derege-
ring om de daling van de econo-
mische heffing op bier te com-
penserenmet eenverhogingvan
het accijnsvan bier.

Watde economischeheffing op
verschillende goederenbetreft,

die protectie genieten, laat de
regering weten dat de markt-
protectie geleidelijk zal worden
afgebouwd. Hetgeen betekent,
datde economischeheffing opbe-
schermde goederen geleidelijk
verlaagdzal worden.

Slachtoffer verkeersongeluk

Begrafenis Quant
is in Spijkenisse

ORANJESTAD —De beg-
rafenis van Felipe Andres
Quant, een van de slachtof-
fers gistermorgen bij hetver-
keersongeval nabij Rotter-
damisvrijdag in Spijkenisse.

In deze plaats woont zijn
echtgenote, terwijl het meren-
deel van zijn kinderen elders in
Nederland woont. Felipe Quant
was jarengeleden werkzaambij
de Lago en vestigde zich ruim
tien jaargeleden in Nederland.
Het andere slachtoffer Payan
Bisslik zal vermoedelijkopAru-
ba worden begraven. Vooral in
Savaneta werd het tragisch on-
geluk waarbij Payan om het le-
ven kwam als een schokontvan-
gen.Driejaar geleden was hij in
Nederland gaan wonen. Hij ge-
noot op Aruba bekendheid als
speervisseren vertegenwoordig-

deArubabij internationale wed-
strijden.

Voorts was hij steeds present
wanneermensen verdronkenom
te duiken naar het stoffelijk
overschotenditaan wal tebren-
gen. De chauffeur van de auto
Rudy Cham, die gisteren in het
ziekenhuis te Rotterdam werd
geopereerd, verkeert nog steeds
in kritieke toestand. Met zijn
vieren hadden zij het feest van
Contact» Arubano inRotterdam
bijgewoond. De tweeslachtoffers
kregeneen liftvanCham,terwijl
een derdeArubaan inRotterdam
achterbleef.De wagen moetmet
een geweldige vaart op de Bel-
gischevrachtwagenzijn gereden
en werd geheel vernield. Het
duurde geruime tijd voordat de
slachtoffers uit dewrakstukken
konden wordenbevrijd.

Premier opent
Interpaso 87

ORANJESTAD — Mr Hen-
nyEmanzalvrijdag—niet zo-
zeer als premier maar wel als
liefhebber— de Interpaso 87
van depaardensport- vereni-
ging Organizacion caballista
Arubano (OCA) openen. De
opening geschiedt uiteraard
met depremier te paard.

Op vrijdag volgt na deopening
een show van miniatuurpaar-
den, ponys en pintos, vanaf acht
uur 's avonds. De avond wordt
besloten met een wedstrijdvoor
jongepaarden onder detwee jaar
oud. Op zaterdag wordt om vijf
uurgestart metwedstrijden voor
pleasure horses en daarna de
wedstrijden voor ruiters aller
leeftijden en van beide ge-
slachten.

Op zondag, de laatste dag,«be-
ginnen de wedstrijden om twee
uur met trocha en paso fino. Tij-
dens de drie dagen zal het pu-
bliek onthaald worden op onder
meer Mariachi, Gaita en Valle-
nato muziek. Interpaso 87wordt
in Hacienda las Niwas te Para-
dera gehouden.

Frères-voetbaltoernooi
ORANJESTAD — Het voet-

baltoernooi ter gelegenheid
van hetgouden jubileumvan
deFreres deLa Salie op Aru-
ba, gingzondagmiddagoffici-
eel van start met de aftrap
doorfrere Stanislau, vanhui-
ze De La Salie.

In de eerste wedstrijd tussen
de juniorenvan Bubali en die
van Dakota, won Bubali met 5-4
middels penalty. De reglemen-
taire speeltijd zelfverliep met de
1-1 gelijke stand.

In de twee (eredivisie)-
wedstrijden had Dakota meer
geluk en versloeg Bubali met 3-
2. VoorDakota scoorden: Maikel
Kelly (2) en Monchin Escalona,
terwijl voor Bubali Glenn Ruiz
enRobby Figaroa de doelpunten
maakten. Het gouden jubileum
voetbaltoernooi wordt morgena-
vond in het Lago Sport Park
voortgezet met de ontmoeting
Deportivo Nacional—La Fama.

U lest Uwdorst het bestmet

fÈQokultstekendomtemlxerT
«stel bij Uw kruidenier.

Victoria Bottling
Company

ORANJESTAD - Dicky
Than, dexbekendebaseball-speler
van de major league-organisatie
Houston Astros is aangekomen
opAruba. Deze week geeft hij in-
structie aan de lokale base-ballspelers. Op de luchthavenwerd hij verwelkomd door AB-
BA-voorzitter Gaby Illidge en
Idefre functionaris JesseBeu-kenboom. Bij de foto vlnr: JesseBeukenboom, Franky Thon, eenbroer van Dicky en Scout bij
HoustonAstros, mevrouw Thon,
Dick Thon, Gaby Illidge en tweekinderen van hetechtpaar Thon.
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0-0-0-0-0
TENNIS/IXTAPA—De Spaan-
se tennisser Emilio Sanchez
heeft in definale van het invita-
tie-toernooi in de Mexicaanse
toeristenplaats Ixtapa, in sep-
tember 1985 ernstig getroffen
door de aarbeving, gewonnen
van John McEnroe. De Ameri-
kaan, dieeen schorsing van twee
maanden uitzit, schreef in het
enerverende duel de eerste set
met 6-4 op zijn naam, maar
moest in de volgende twee sets
met 3-6 zijn meerdere erkennen
in degravel-specialist Sanchez.

0-0-0-0-0

Gullit grote architect bijAC Milan
Maradona en Careca gaven
Napoli de zevende winst

ROME—Napoli heeft opde
negende speeldag van de Ita-
liaanse competitie weer veel
plezier gehadvan zijn buiten-
landse werknemers. De Bra-
ziliaan Careca scoorde tegen
Torino tweemaal en het ope-
ningsdoelpuntkwam (al in de
derde minuut) metzijn speci-
ale vrije trap op naam van
Diego Armando Maradona,
wiens uitstapjes naarSaudie-
Arabië (lucratief) en Spanje
(onbaatzuchtig) inspirerend
bleken geweest. Maradona
was andermaal de grote re-
gisseur bij de Napolitanen,
die door de zege van 3-1
(Berggreen scoorde voor To-
rino) op de club uit Turijn,
drie punten voorsprong heb-
ben opAC Milan en Sampdo-
ria. Er zaten 71.000toeschou-
wers tekijken.

Sampdoria liet in een interes-
sant duel eenpunt achterbij Fio-
rentina. Hoewel deploeguit Flo-
rence het gelijkspel verdiende,
mag de Italiaanse international
Gianluca Vialli van Sampdoria
zich dat aanrekenen. Hij ver-
zuimde enkelekeren, geheel te-
gen zijn gewoonte in, het fraaie
voorbereidende werk van Hans-
Peter Briegel af te ronden. De
Braziliaan Cerezo maakte voor
Sampdoria gelijk.

ACMilankwam door deze hal-
ve misstapop gelijke hoogte. Het
keurkorps van voetbal-hobbyist
Berlusconi won met 3-0 van het
laag geklasseerde Avellino. Het
betekende de vierde achtereen-
volgendeoverwinningzonderte-
gendoelpunten.Ruud Gullit, op-
gelucht over de herkansing van
Oranje tegen Cyprus en devoor-
spoedigegeboorte vanzijn twee-
dekind, speeldeopnieuweenpri-

ma wedstrijd. Met zijn superieu-
re techniek, spelinzicht en uit-
stekende passes wasNederlands
duurste voetballer opnieuw het
grote voorbeeld bij ACMilan. De
oud-PSV-er viel in het een-
richtingsverkeer alleen niet op
als doelpuntenmaker.

Juventus had het niet ge-
makkelijk tegen het dit seizoen
gepromoveerde Cesena: 2-1. De
Turijnse ploeg leunde zwaar op
devaardigheid van zijn oude ve-
detten Gaetano Scirea en Anto-
nio Cabrini. Sergio Brio maakte
beide Turijnsedoelpunten, maar
Cesena liet tot het einde toe de
tanden zien. Verder daneentref-
fer vanRuggiero Rizzitelli kwa-
men denieuwelingen in de serie
A niet. Helemaal zeker is de ne-
derlaag echter ook weer niet.
Vlak voor rust werd Cesena-
speler Sanguinnamelijk aan het
hoofd getroffen door een rol toi-
letpapier. Hijgaf- metandere in-
cidenten in het geblesseerde
achterhoofd (!) - de strijd op,
waardoor de wedstrijd achter de
groene tafel nogmaals zal wor-
dengespeeld.

Roma leverde, zonder de ge-
blesseerde Westduitse aanvaller
Rudi Voller, de beste prestatie
van het seizoen. Bij Voller is in
Rome een bloedstolling in het
rechterdijbeen verwijderd. Het
herstel van de voormalige Wer-
derBremen-spits zal een maand
duren. Hij liep de blessure op na
een harde schop in het
vriendschappelijke duel tegen
Zweden.

In Rome werd Internazionale
met3-2 hetslachtoffervan deRo-
meinen, diewoensdag hetzware
EC-duel tegen Espanol wacht.
Pietro Fanna bezorgde Interwel
een voorsprong,maar langduur-

de de Milanese vreugde niej
Manfredonia kopte een minutf
later de gelijkmaker binnen e?
in de 20e minuut schoot Giantf'
ni dethuisclub opvoorsprong- *.
de slotfase verhoogde Desidef
Roma's voorsprong tot 3-1. ".
veerkrachtvan Interreikte nie'
verder daneen doorAltobelli&
nutte strafschop indelaatste o"'
nuut.

De uitslagen van het afge'f
penweekeinde zijn:
Ascoli -Pisa: 2-2;Como -Emp"l}:
3-2; Fiorentina - Sampdoria: *'*Juventus - Cesena: 2-1; AC W,
lan-Avellino: 3-0; Napoli - Toffno:3-l;Roma-Internazionale^'
2; Verona - Pescara: 2-0.

De standin de Italiaanseco"r
petitie is nu:
l.Napoli 9
2. Sampdoria 9}
3. AC Milan 9
4. Juventus 9K
5. ASRoma 9
6.Fiorentina 9}
7. Verona 91
8. InterMilan 9
9. Torino 9
10. Ascoli 9
ll.Pescara 9
12. Como 9
13. Pisa 9
14. Cesena 9".
15.Avellino 9
16.Empoli 9 'JEU DE BOULES/BUENÖJ
AIRES — Op de openings^
van de wereldkampioenschap
penjeudeboules inBuenosAirfheeft het Nederlandse triple^
een zware nederlaag geleden
genZwitserland: 0-15. Titelh^derItalië versloeg Polen met IK
5. Aan het evenement doen *landenmcc.

Domper opfeestvreugde
Xaverianen bij volleyball

Dames Hurricane
verdiend kampioen

WILLEMSTAD — De
laatste beslissing in het vol-
leyball- seizoen van 1987 is
gisteravond gevallen. De
hoogste titel in de dames- ca-
tegorie is uiteindelijk ver-
diend naar Hurricane/Van
Dorp Eddine gegaan,datvan-
uit een kansloos lijkende po-
sitietochheldhaftig strijdend
van concurrent Xaverianen/
Alesie heeft weten te winnen.
Hurricane rekende gistera-
vond met 3-1 afmet Xaveria-
nen datin de laatste tweesets
zijn mogelijkheden zelf be-
perkte met onzeker, onge-
coördineerd spel.

Hetsucces vanHurricane legt
een domper op defeeststemming
dieer in het kamp van Xaveria-
nen heerste sinds men beslag
legde op de titels in de heren
hoofdklasse en de herenB- klas-
se. Het verlies komt dubbel zo
hard aan omdat Xaverianen zijn
tegenstander in de eerste drie
wedstrijden opeen beslissendlij-

kende 1-2 achterstand leek
hebben gezet. Hurricane ktfjjv
terug, forceerde een vijfde, "*,
slissende partij en gaf gi9*^
vond een passend vervolg **J
zijn optreden door deSuffïsaoHj
ploeg opnieuw te verslaan- j£
setstandenwaren: 15-12; H'J'
15-12en 15-8. eIn deeerste setnam Hurric^een 7-3 voorsprong, raakte dejf
kwijt (8-8) maar zegevierde*^
teindelijk toch via 11-8en I*"j,
In detweede set draaide Xave*
anen veel soepeler en scoof\
metrelatief gemakpunt nap\
dankzij kundig smashen vB^w,
Cicilia, G. Martina en M. H9^De Suffisantseploeg liep 67$uittot 11-4enbracht via 13-8
13-10 de score met 15-11inVev
wicht. u

De derde set ginggelijk op
6-6 maar daarnabegon het t&
dementbij Xaverianensnel &■
zakken. Door de druk dieH^,
cane uitoefende, ging Xavef
nen steeds nerveuzer en onKLi
ganiseerder te werk waar»
eerstgenoemde ploeg via 9-.g,
13-8op een tweede setzege (

12)kon afstevenen.De onderC\t
kingtussen de derdeen devie j
set heeft Xaverianen ook °-veel geholpen. Hurricane *)
daardoor met sterk aanval^weer van P. Sambo, I. Corn%
en R. del Prado een besliss^11-3 voorsprong opbouwen p
vervolgensmet 15-8 dekro°D

het werk te zetten. vo|-
Hurricaneverscheen in de f.

gende opstelling: C. Jon^U,
Sambo, I.Cornelia, E. Offert^,
M. Adamson, R. del Prad°; j,
Pratt, M.Theodora, J.BenneV' p
Daal en G. Anastatia. Adan^werd uitgeroepen tot de »

speelster.

WILLEMSTAD — Onlangs
hebbenviermariniersvandeMa-
rinexbasisParera en het detache-
mentSuffïsant deelgenomen aan
deTwelfthAnnualMarineCorps
Marathon in Washington. Aan
de marathon namen ongeveer
12.000 mensen deel. Er bestond
veel belangstelling en waarde-
ring voor due deelnemersvan het
Korps Mariniers. Foto v.1.n.r.:
korporaal Pijper, korporaal Ed-
man, sergeantLubbers en korpo-
raalLeenderts voor hetlwoJima
Memorial in Washington.

De uitslagen waren als volgt:
Lubbers: 3 uur20 min.; Leen-
derts:3uur3omin.;Pijper:4 uur
7 min.;Edman: 4 uur 10 min.

VOETBAL/ZURICH —De F*
heeftmedegedeeld dathet eersfe
internationale voetbaltoernoo'
voor dames-landenploege'
mogelijk in 1988 in China w
worden gehouden. Eerder liete»
Nederland en Spanje de w«'
reldfederatie weten belangstel'
ling te hebben voor deorganise
tievan dittoernooi, datnognjjj,
de status van wereldtitelstrijd
krijgt. Heteerste toernooiombc'
wereldkampioenschap wordt of
zijnvroegst in 1990gehouden.

O-0-O-Ö-O
VOETBAL/BOCHUM — Buff
desligaclub VFL Bochum heeft
de Poolse international Andr#)
Iwan gecontracteerd tot 1 juJ"
1989. De clubuitBochum kretf
donderdag toestemming van oe
Poolsebondde 28-jarige middefl'
velder over te nemen. Iwan, 4e
uitkwam voor Gornik Zabrzf
debuteert eind november. Hij*B
naast deNederlanderRob Ree»'
ersen devan Leverkusen geleed
de Griek Hantzidis de derdeW
tenlanderbij Bochum.

WILLEMSTAD — Het team
van de Pareraducks is zich aan
het voorbereiden voor de zaal-
voetbal- competitie van volgend
jaar. Afgelopen jaarheeft deze
ploegverscheidene toernooienge-
speeld. De Ducks hopen volgend
jaar,mede dankzij degoede zorg
van de sponsor(het Nederlands
Antilliaans Constructiebedrijf)
weergoedvoor de dag tekomen.

Boven v.1.n.r.: Ivo Boekei, Mi-
chel Kleverlaan, Mare Wilde-
man, Toniv.d. Meer,Patrick van
Vlierberghe.

Beneden v.1.n.r.: Gerard
Stouwdam, Erwin Nieuwehui-
zen, Walterßossers enRichard v.
Ernst.

AMIGOE

«EILANDGEBIED CURACAO
GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST

(G.G.D.)
Het Hoofd van de G.G.D. maakt bekend datvanaf maandag 23 november
1987 bij de Geneeskundige & Gezondheidsdienst een "Aidslijn"
geintroduceerd zal worden.
Een ieder die vragen heeft over "Aids" kan deze voorleggen door het
nummer 624777 te draaien.
Men kan bellen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8 - 10 uur.
De vragen zullen in eerste instantie door een verpleegkundige worden
beantwoord. De G.G.D. hoopt hiermee meer gerichte voorlichting aan de
bevolking te verschaffen.

Het Hoofd voornoemd,
Afd. P.R. Dr. Mac Kibbelaar.
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■ Barbell "YORK" 30% korting! M
Tevens vele nieuwe accessoires in de

"YORK" kollektie■ "RALEIGH" fietsen: I
kompleet nieuwe modellen en kleuren!
Van racefiets tot cross bike en kinder-

fietsen, vanaf 3 jaar.

J
_yoo7^^^ Ongeëvenaard op sport- en autogebied.

f (LXjJ^V Salifta.Tel... 611877. Suffisant.Tel... 86615. OTrobanda. Tel; 623816 "
/ _mm^—^ \ i.E. m I A^ _* I*,

\%OIÊ\wJJ /A\^^w * mTV
Vi/ de jonghVsporthuis n.u.

I KERSTPAKKETTEN
NAAR SURINAME

""""" AEROGARQO
Profiteer van onze KERSTAANBIEDING en stuur nu perboot een kerst-

pakket naar Uwfamilie of relaties in Suriname. Prijs: f 0.60 per kubieke
decimeter. Aanleveren: AEROCARGO N.V., voor 26 November a.s., in

verband metvertrek van de boot (de laatstevoor kerstmis).

CURACAO: Tel. 82244, toestel 56 ARUBA: Tel. 22470
ELMER LIBERIA RUDY RODRIQUEZ

V "7

©CUROIU»
NOS KOMPANIA PA TUR PRODUKTO

PETROLERO
TA OFRESE

WHITE SPIRIT
NAF. 225.00

PA DRUM Dl 209 LITER.

CUROIL N.V.
PARERA TEL 612466

mmFOR ONLY ■■I $ 150U.S. MONTHLY I
Now, you can purchase a residential lot in one the most

exclusive areas in the United States and pay monthly in U.S.
dollars or florines. We are located in the fastest growing area

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

Don't miss this opportunity to make the best investment

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

KENESI INVESTMENT Co. INC.

PHONE NUMBER



Werder Bremen bijna in bekerduel gewipt

Bayern München en FC Köln
maakten geen fout en wonnen
MUNCHEN —Werder Bre-

ien heeft aan dekop van de
pundesliga gezelschap ge-
degenvan Bayern Münchenen I.FC Köln. Landskampi-oen Bayer München versloeg"eijenoords komende Euro-
Pa-Cuptegenstander Lever-
kusen met 3-2. Köln won met
*0 van Hannover '96.

Werder Bremen voorkwam te-
|en de amateurs van VFLWolfsburg op het laatste mo-
ment eenblamage. De ploegver-
-BPeelde in de laatstenegentigse-
inden een voorsprong van 4-1.
°as in de slotfase van de verlen-
ing slaagden de profs er in de
plaats in de derdebekerronde ze-
ker te stellen. De elfde en de
twaalfde rode kaart in de compe-
titie gingen naar Uerdingen-
speler Herget en Famulla van
Karlsruhe.

... STEFFI GRAF: metduidelijk
machtsvertoon won ze de finale
van het Masters-toernooi inNew

York ...

BIJNA AFGANG
Koploper Werder Bremen

"leefin detweede bekerronde te-
gen de amateurs van VFL
Wolfsburg een afgangbespaard.
Deploegvan OttoRehhagel leek
jnbedreigdop een ruime zege af
te stevenen. Negentig seconden
Voor het einde leidde Werder
Bremen met 4-1. De amateurs,
JJje in deeerste ronde Hannover96 hadden uitgeschakeld, profi-
teerden echter van de lankmoe-
dige houding van de tegenstan-
der. In de slotfase van deverlen-
ingbesliste Ordenewitz het du-
el in het voordeel van Werder,
dat de wedstrijd met tien spelers
afsloot. Aanvoerder Kutzop
*erd door de scheidsrechter van
«et veld gestuurd.

De laatste competitie-
Oederlaag vanBayern München
°P eigen veld dateert van vorig
Beizoen tegen Bayer Leverku-
jjen, dat de stunt zaterdag onder
net toeziend oogvan Feijenoord-
trainer Rinus Israel niet kon

herhalen. De Westduitse
landskampioen leidde na een
uur doortreffers van Augentha-
ler, Wohlfarth enRummenigge.
Invaller Tita en international
Rolff gaven in het laatstekwar-
tier de stand een beter aanzien
voor Leverkusen. De tegentref-
fers verhulden echter niet de
zwakte van Leverkusen in uit-
wedstrijden. Voor Israel een ge-
ruststellende gedachte voor het
Europa-Cupduel morgenavond
inRotterdam.

Arie Haan, vorige week na de
sensationele zege op Bayern
München de meestgevierde man
in Stuttgart, moest zaterdag
weer een domper verwerken.
WaldhofMannheim versloeg
VFB Stuttgart met 2-1. Topsco-
rer Klinsmann en goaltjesdief
Walter (vorig seizoennog speler
van Mannheim) lieteneen zwak-
ke indruk achter.

FC Köln behield de aanslui-
ting met de top van de Bundesli-
gadoor een weinigovertuigende
zege(2-0) opHannover'96. Nade
rust scoorden Baranowski en
verdediger Kohier voor I.FC
Köln. Hamburger SV beëindig-
de in Dortmund een reeks
slechte prestaties met een over-
winning opBorussia. Met de de-
buterende doelman Koitka, de
weer herstelde Belg Plessers en
deopvallend sterk spelende ver-
dedigerKaltz won Hamburger
SV met 3-2. Labbadia, met een
omhaal, maaktehetbeslissende
doelpunt.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde in deBundesliga
zijn:
Bayer München - Bayer Lever-
kusen: 3-2;BorussiaDortmund -
HamburgerSV: 2-3; I.FCKöln -
Hannover '96: 2-0; Eintracht
Frankfurt - Karlsruher SC: 4-0;
Borussia Mönchengladbach -

Kaiserslautern: 1-0; FC
Nürnberg - VFL Bochum: 2-1;
FC Homburg- Bayer Uerdingen:
2-2; Waldhof Mannheim - VFB
Stuttgart: 2-1.

De stand in de Bundesliga is
nu:

1. WerderBremen 16 26
2. Bayern München 17 26
3. I.FCKöln 17 26
4. Bor. Mönchengladbach 17 22
5. VFB Stuttgart 17 20
6. I.FC Nürnberg 17 20
7. Eintracht Frankfurt 17 17
8. Hamburger SV 1717
9.KarlsruherSC 1716
10. Bayer Leverkusen 17 15
11.WaldhofMannheim 1715
12.Bayer Uerdingen 17 13
13. Hannover '96 1713
14.FC Homburg 17 12
15. VFLBochum 1611
16.Bor. Dortmund 1611
17. Schalke'o4 1611
18.1FC.Kaiserslautern 1611

Topclubs verspelen punten in Engelse League

Arsenal in zeventiende duel
naar de eerste nederlaag
, LONDEN — Danny Walace**eft een eind gemaakt aan~en serievanzestienwedstrij-
Qenzondernederlaagvan Ar-
senal. De vleugelspits van
Southampton maakte zater-jjagop Highbury het enige
"Oelpunt. De nederlaag van

hetde toppositie van
~eLondenaren voorlopig on-
verlet. Van de top-zes uit de
perste divisie won alleenJ-yerton, 1-0 bij Portsmouth,

verspeelde thuiseen punt aan degradatie-
kandidaat Norwich City,

Park Rangers kwam
IP eigenveldtegenNewcastle
J^füted tot 1-1, Forest verloor
yj West Ham United en
Manchester United bijwunbledon.üe nederlaag van Arsenal na

en overwinningen op rij in de, eague werd ingeleid door de.ssure van Perry Grovesnavijf
Vanafdat momentwas

"e aanval machteloos. Twaalf
voor tijd vond Danny

aiace de weg door de verdedi-
van Arsenal.

«verpoolhadopAnfieldßoad
ji°ggeen punt laten vallen.
va

°or
x at d°elman Bryan Gunn

WpH .!*wich City een perfecte
~; strijd speelde en bij doelpo-wogenvan JohnAldridgeen Ga-y «ulespie het 'onmogelijke'

deed, bleef de 0-0 op het bord.
Queens ParkRangers, dit sei-

zoen uitstekend begonnen,
speelde een uur lang met een
man meertegen Newcastle Uni-
ted, dat middenvelderPaul Ga-
scoignedooreen rode kaartkwij-
traakte.Kenny Wharton opende
descorevoor QPR, PeterJackson
maakte tien minuten voor tijd
gelijk voor de tien van New-
castle.

Manchester Unitedverloor in
de laatste minuten, door een
doelpunt van John Scales, bij
Wimbledon. Ook bij Everton -Portsmouthviel de sensatiein de
laatstedrieminuten.Tienminu-
tennadat Graham SharpeEver-
tonop 1-0hadgezet,werdentwee
spelers van Portsmouth wegges-
tuurd. Dillonnaeen verschilvan
mening met de scheidsrechter,
Kennedy wegens een zware
overtreding.

Mark Stein van Luton Town
werd ookvan hetveld gezonden
na een wraakactie tegen Gary
Stevens van Tottenham
Hotspur, die hem zeer hard had
aangepakt. Door doelpunten van
lan Allison leidde Luton toen al
met 2-0. De Spurs hebben in hun
laatste acht wedstrijden geen
overwinningmeer behaald. De-
ze week is oud-Barcelonatrainer
Terry Venables zijn werkzaam-

heden aan White Hartlane be-
gonnen.

De uitslagen van het afgelo-
pen weekeinde:
Arsenal - Southampton: 0-1;
Charlton Athletic - Coventry Ci-
ty: 2-2;Liverpool - NorwichCity:
0-0; Luton Town - Tottenham
Hotspur: 2-0; Oxford United -Watford: 1-1; Portsmouth - Ever-
ton: 0-1; Queens Park Rangers -Newcastle United: 1-1; West
Ham United - Nottingham Fo-
rest: 3-2; Wimbledon - Manches-
ter United: 2-1; Derby County -Chelsea: 2-0.

De stand is nu:
1. Arsenal 1635
2. Liverpool 1434
3. Q. P. Rangers 16 32
4. NottinghamForest 15 30
5. Everton 16 28
6. Manchester United 16 26
7. Chelsea 16 25
8. Wimbledon 16 239. Southampton 16 23
10. Tottenham H. 17 22
11.Luton Town 162112.Oxford United 16 21
13.Derby County 15 2014. West Ham United 16 1815. Coventry City 161816. Newcastle United 15 1517. SheffieldWednesday 161518. Portsmouth 1614
19. Watford 15 1320. Norwich City 17 1221. Charlton Athletic 16 10

Sabatini in Masters-finale verslagen
Steffi Graf zet met overwinning
kroon op nog zeer jongecarrière

NEW YORK—Als logische
afsluiting van een ongeëven-
aard tennisjaar heeft Steffi
Graf zondag in New York
voorlopig een kroon op haar
carrière gezet. Ze wonin New
Vork het zogenaamde Mas-
ters-toernooi en werd daar-
mee opvolgster van degene,
die zij ook als sterkste
speelster terwereldheeft ont-
troond: Martina Navratilova.
In definale stondGrafechter
niettegenover de31-jarige ti-
telhoudster, maar tegenover
GabrielaSabatini. diezowaar

nog een lente mindertelt dan
deblonde Westduitse: zeven-
tien tegen achttien.

De Argentijnse bewees haar
Westduitse dubbelspel-partner -decombinatie staatop springen-een dienst door Navratilova za-
terdag in de halve finales met 6-
-4,7-5 te verslaan.

Die gangvan zaken was uiter-
mate geruststellend voor Graf.
Zij kende immers het spelletje
van Sabatini dooren dooren had
nognooitvan deArgentijnsever-
loren. Dat bleek in de eindstrijd,
die als enige dame-partij over
een serie van best-of-five gaat.
Sabatini begon hoopvol, kon
echter in de tweede set net niet
doorzetten, raakte het
zelfvertrouwen kwijt en was be-
houdens een kleine opleving te-
gen het eind, een gemakkelijke
prooi voor Graf: 4-6,6-4,6-0,6-4.
Voor Graf Was het alweer het
tweede finale-optreden in New
York. Vorig jaarhadzij in deeve-
neens uitverkochte zaal (ruim
16.000toeschouwers) nog in drie
setsverlorenvan Navratilova: 7-
-6,6-3,6-2.

Sabatini wasoverigens deeni-
ge, dieGrafeen set afsnoepte.De
Westduitse won achtereenvol-
gensmet6-0,6-3 vanZinaGarri-
son,6-2,2-0(opgegeven) van He-
lena Sukova en in dehalvefina-
les met 6-1, 6-4 van landgenote
Sylvia Hanika.

Sabatini's weg naar de finale
washeelwat moeizamer:6-2,7-6
tegen Bettina Bunge, 6-3,4-6,6-
-3 tegen Manuela Maleeva en in
de halve finale6-4,7-5 tegen Na-
vratilova. In totaal was zij daar
303 minutenmee doendetegeno-
ver Grafslechts 154 minuten.

Het duurde enigetijdeer Graf
in de finale haar ritme vond. In
de eerste en tweede set verbleef
zij hoofdzakelijk aan de achter-
lijn, terwijl de Zuidamerikaanse

menigpunt aan het net scoorde.
Langzamerhand ginghettempo
echteromhoog en het was Saba-
tini, die dat niet kon bijhouden.
De Argentijnse produceerde een
veel te hoogpercentage dubbele
fouten en scheen indevierde set
bij een achterstandvan 3-0teca-
pituleren. Op dat moment hield
zijechtervoor heteerst sindstien
games haar service en dat gaf
haar weer even vleugels. Ze
haalde op tot 3-3. Graf
antwoordde onverstoorbaar met
een lovegame voor 4-3. Sabatini
maakte nog eenmaalgelijk (4-4)
om vervolgens na 128 minuten
op het eerste matchpoint voor
hetkwaliteitsmerk van Graf: de
keiharde forehand in de hoek, te
capituleren.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gestoten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandagt/m donderdag
van 17.00-02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGINGCURACAO
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken in hetMadura Plaza.

SKIEN/SAVA —De Fiji-
eilanden zal voor de eerste keer
in haar geschiedenisdeelnemen
aan de Olympische Winterspe-
len. In Calgary zal Rusiate Ro-
goyawa, dezoon van een diepzee-
visser, deelnemen. Rogoyawa
had nog nooit sneeuw gezien.

Zestiendepartij WK schaken werd afgebroken

Karpov heeft de beste kansen
stand weer gelijk te trekken

SEVILLA — De zestiende
partijvan detweekampomde
wereldtitel schaken is maan-
dagavond in Sevilla afgebro-
ken in een voordelige stand
voor uitdager Anatoli Kar-
pov. Titelverdediger Gari
Kasparov gafzijn 41ezet met
wit onder couvert af. Volgens
de verzamelde experts heeft
Karpov goedevooruitzichten
vandaag in de tweede zitting
zijnachterstandvan eenpunt
ongedaante maken.De stand
blijft voorlopig 8-7 voor Kas-
parov.

In deafgebroken positie heeft
Karpov een plus-pion op de da-
mevleugel. Zijn dame, toren en
paard staan centraalgeposteerd.
Witkan niet veel meerdoen dan
destorm over zich heen latenko-
men en hopen, dat het geen ver-
nietigende orkaan wordt, maar
een depressie van voorbijgaande
aard.

Karpov die in de 24 partijen
omvattende tweekamp niet zo
heelveel gelegenheidmeerheeft
het tij te keren (hij heeft nog
maar vier keer wit), zette met
zwart de Engelse opening bui-
tengewoon scherp op. Hijkeerde
terug tot het systeem, dat hij in
detweede envierdepartijhadge-
volgd, die hij overigens respec-
tievelijk won en verloor. In die
duelskoosKarpov voor 6 e5-
e4,nuzettehij TfB-eBophetbord.
De 11e zet van de uitdager, d5,
kwam kennelijk als een verras-

sing voor Kasparov, diezijn be-
ginzet had uitgevoerd toenKar-
pov vijf minuten te laat ver-
scheen. Kasparov verzonk in
diepgepeins en besloot na36 mi-
nuten tot pionruil opd5.

Het middenspelverliep bijzon-

der traag. Karpov dacht op zijn
beurt over zijn 13e zet, Pas, 38
minutenna. Datpaardzou voor-
lopig zijn stek aan de rand van
het bord hebben gevonden. Pas
op de 33e zet werd het rijdier
weer in het spel betrokken. Op
het oog leek Kasparov in het
middenspel florissant te staan.
Hij had eenduidelijk positioneel
overwicht, nadat Karpov op de
23ezet zijn damenaar de onder-
ste lijn had teruggetrokken.

Misschien maakte Kasparov de
fout in diefase onnodige compli-
caties te scheppen. De aanvan-
kelijk inhetnauwgedrevenKar-
pov, dievoor 13zetten nog 17 mi-
nuten bedenktijd had, rekende
het scherpsten veroverdeeen pi-
on, die hij tot het einde toe be-
hield. Onder aanvoeringvan de
ZweedUlfAnderssonspraken de
grootmeesters in de perskamer
vooralhunbewondering uitvoor
de 30e zet van Karpov, De6.

Volgensde Sovjetrus Edoeard
Goefeld hadKarpov opde32ezet
al beslissend voordeel kunnen
nemen door Td2 te spelen in
plaats van b6. In de nerveuze
slotfase, met voor beiden nog
maar luttele minuten be-
denktijd, slaagde Karpov er in
het initiatiefvolledig naar zich
toe tetrekken. Debeoordelingen
van de deskundigen in Sevilla
over de kansen van deuitdager
liepen uiteen van 'gunstig' tot
'vermoedelijkwinnend.

Kasparov: zestiende
partij opgegeven
SEVILLA—GariKaspa-

rov heeft vandaag deafge-
broken zestiende partij
van de tweekamp om het
wereldkampioenschap
schaken tegen Anatoli
Karpov zonderverder spe-
lenopgegeven. De stand in
de 24 partijen tellende
match is daarvoor gelijk: 8-
8.

De zestiendepartij was gis-
teravond afgebroken in een
eindspel dat gunstig stond
voor de met zwart spelende
Karpov: Dame, toren en
paard tegendame, torenen lo-
per met vier pionnen voor
zwart en drie voor wit.

Tegen het middaguur liet
Kasparov hoofdscheids-
rechter Gijsen weten dat hij
zich bij de nederlaag neerleg-
de. Deze maakte vervolgens
deafgegeven41stezet vanwit
bekend:Df2.

Zestiendepartij
WK schaken
zet voor zet
SEVILLA — De zestiende

partij om dewereldtitel scha-
ken tussen titelhouder Gari
Kasparov en uitdager (en
oud-wereldkampioen) Anato-
li Kaprov is afgebroken. De
partij had het volgende zet-
tenverloop:

Wit: Kasparov
Zwart: Karpov

Engels
1.c2-c4 e7-e5
2. Pbl-c3 PgB-f6
3. Pgl-f3 PbB-c6
4. g2-g3 LfB-b4
5. Lfl-g2 0-0
6.0-0 TfB-e8
7. d2-d3 Lb4xc3
8. b2xc3 e5-e4
9. Pf3-d4 h7-h6
10. d3xe4 Pf6xe4
11. Ddl-c2 d7-d5
12. c4xds DdBxds
13. e2-e3 Pc6-a5
14.f2-f3 Pe4-d6
15. e3-e4 Dds-c5
16.Lc1-e3 Pd6-c4
17.Le3-f2 Dcs-e7
18.Tal-dl LcB-d7
19.f3-f4 TaB-d8
20. e4-e5 Ld7-g4
21. Pd4-f5 De7-e6
22. TdlxdB TeBxdB
23.Pfs-d4 De6-c8
24. f4-f5 c7-c5
25.Dc2-e4 csxd4
26. De4xg4 Pc4xes
27. Dg4-e2 Pes-c6
28. c3xd4 Pc6xd4
29.Lf2xd4 TdBxd4
30. f5-f6 DcB-e6
31. De2-b2 De6-e3l
32. Kgl-hl b7-b6
33. f6xg7 Pas-c 4
34. Db2-c2 KgBxg7
35. Lg2-d5 Pc4-d6
36. Dc2-b2 De3-e5
37. Ld4-b3 a7-a5
38.Db2-f2 f7-f5
39.Df2-b2 b6-b5
40. a2-a3 Kg7-g6

Afgebroken. '.;
De afgebroken stand is:
Wit:Khl, Db2,Tfl.Lb3, pion-
nen a3, g3, h2.
Zwart:Kg6,Des, Td4,Pd6,pi-
onnen a5, b5, f5, h6.

DEN HAAG — Atleet Rob
Druppers, Nelli Cooman en bok-
serArnold Vanderlijden verdie-
pen zich inZeist samen met oud-
atleetEefKamerxbeek (tweede van
rechts) in een Olympisch jaar-
boek.Een en andergebeurde tij-
dens een presentatie van de
Stichting Sport-support, die tot
doelheefttop-sporters bij testaan
inhunsportieveenmaatschappe-
lijke ontwikkeling.

AMIGOE 7DINSDAG 24 NOV6MB6A 1987

f'i' i " i " ~ " ~" \ ~ —^\—~ n" "* "ii i — — j j ~ ii_ii ~ ,i— _~_\ " I^,l »x_m ii m— n^_ _jn ,_tm u^iwn^. _m _*- *_

Onze hartelijke gelukwensen

I i* Ifef Van Dorp Eddine

Mastia - Masha Gabion
> LUij wensen jullieveel sukses bij de Antilliaanse wedstrijden.
( ( Tf Uw trotse sponsor, van (QJorp =

j n.v.



Nisbetspartij wil naarrechter

TeleAruba ontneemt
PPA tv-zendtijd

ORANJESTAD — "Indien
de directie van TeleAruba de
PPA geen zendtijd meer be-
schikbaarstelt, danzullenwij
dit besluit, dat voor ons on-
aanvaardbaar is, aan de
rechter voorleggen, aldusre-
ageerde PPA-voorzitter Ben-
nyNisbetopdeTeleAruba be-
slissing geen zendtijd meer
beschikbaar te stellen.

Dit besluit zou onder meer ge-
nomen zijn op gronden van de
wettelijke bepaling dat alleen
zendtijd aan politieke partijen
beschikbaar kan worden ge-
steld, die aan de verkiezingen
hebben deelgenomen, een zetel
behaald hebben en in de Staten
vertegenwoordigd zijn. Nu de
StatenledenWerleman/Jansen
zich nietmeer alsPPA Statenle-
den zien, dochvan de nieuw op-
gerichte partij PPN, is de PPA
nietmeer in de Statenvertegen-
woordigd.

PPA voorzitter Nisbet stelde
aan directie van TeleAruba een
ultimatum datafgelopenvrijdag
was afgelopen. Op verzoek van
de directievan TeleAruba heeft
men echter het naar de rechter
stappen nog even uitgesteld om-
dat de directrice van TeleAruba
pas afgelopen maandag uit Ne-
derlandop Aruba terugkeerde.

De directievan TeleArubakon
in ditstadium noggeencommen-
taar geven omdat de juridische

adviseur van het bedrijf mr
Sjiem Fat de zaak aan het be-
studeren is. Vaststaat wel dat
het een interessantezaak is om-
datdanookdePDA geenzendtijd
nieer zou kunnenkrijgen omdat
zijn Statenleden inmiddels ook
een nieuwe partij hebben opge-
richt.

PPA voorzitter Benny Nisbet
verklaarde tegenover deAmigoe
dathij het nietzo zeer alsbeslis-
singvan de directie van TeleA-
ruba ziet, maar dat deregering
hierachterzou zittenomzodoen-
de Benny Nisbet en de PPA de
mond tekunnen snoeren.

ORANJESTAD- De jaar-
lijkse tentoonstellingArte popu-
larArubano1987 inhetlnstituto
diCultura werd ditmaalofficieelgeopend door het Statenlid me-
vrouw DignaLacle Herrera. In
haar toespraak bracht mevrouw
Lade huldeaan delokalekunste-
naars die werkstukken indien-
denen wees zij op hetbelang van
de cultuur voor deArubaanse
identiteit.Bij defoto, mevrouw
Lacle-Herrera aan het woord en
links directeur Leo Tromp van
Institutodi Cultura.

Laclé wil
meer spreek
tijd bij behandeling
van begroting

ORANJESTAD — Uw be-
sluit despreekbeurt te beper-
ken op dertig minuten perlid
op de komende behandeling
van de Begroting in 1988, is
voor mijonaanvaardbaar.Al-
dus Statenlid ing Roland La-
de, in een protestbrief aan
Statenvoorzitter mr Hector
Gonzalez.

VolgensLacle wordt hierdoor
het individueel recht van elk
Statenlid beperkt. Voorts wijst
hij hetargument van devoorzit-
ter^H J^nddatanders hetni-
veau^WH^ begrotings- be-
handeling wordt benadeeld. Dit
argumentzal ertoe leiden datal-
le Statenleden het woordzullen
voeren om de minutentevullen
—opdehoop toe herhalingen en
zaken die niet ter sprake zijn—om een ander lid niet te bena-
delen.

Lacle verzoekt de Statenvoor-
zitter zijn besluit te heroverwe-
gen en de spreekbeurt te stellen
opvijftig minutenvoor deeerste
ronde en 25 minuten voor de
tweederonde.

Belangstelling
voor financiering
van Air Aruba

ORANJESTAD — Wat de
tweede fase van Air Aruba be-
treft, waarover in de Statenbij
begroting 1988 vragen werden
gesteld, laat de regering weten
dat een lokale groep vooraan-
staande zakenlieden onlangs te
kennen heeft gegeven bereid te
zijn, onderbepaalde voorwaar-
den, detweedefase vanAir Aru-
ba te financieren. Hieromtrent
zullen eerstdaags besprekingen
worden gevoerdmeteenmogelij-
ke ondertekeningvaneen inten-
tieverklaring. Aanschaf c.g.
huurvan vliegtuigenzal daneen
beslissing moeten zijn van de
nieuweaandeelhouders.

Overplaatsing van
overheids-diensten

SAN NICOLAS— Op vragen
van de Statenleden welke
diensten deregering denktover
te plaatsen naar San Nicolas,
wordt door deregering meege-
deeld dat zij de volgende
diensten op het oog heeft. Servi-
cio Central di computacion, Mi-
lieu Beheer, het Huis van Bewa-
ring en de strafgevangenis, de
Reinigingsdienst, de directie
van Arbeid, een gedeelte van de
directievan Sociale zakeneneen
dccl van de Nationale biblio-
theek.

Gestolen fiets
achterhaald

ORANJESTAD — Een veer-
tien jarige jongenmeldde bij de
politie dathij deman J.opdefiets
hadzienrijden van zijnbroer, die
afgelopen week in de Nassaus-
traat werd gestolen toen zijn
broer de fiets even buiten liet
staan. Bij terugkeerwas defiets
verdwenen. De politie gingnaar
dewoningvan J. teSeroeBlanco
waar de 20 jarigemanH.M. ver-
klaarde dathij defiets kortgele-
denvoor 45florin van een onbe-
kende man hadgekocht. Defiets
werdinbeslaggenomen.De zaak
isin handenvan deKZP gesteld.

Blijkens recente enquête

Min. Croes: werkloosheidis gehalveerd
ORANJESTAD — Het

werkloosheids- cijfer dat
maanden geleden tussen de
vijfduizenden zesduizend lag
isnu—blijkens eenenquette-,
gedaaldtot ongeveer driedui-
zendman.

Dit blijkt uit een toespraak
vanministervanArbeid, mr.Mi-
to Croes, voor zijn vertrek naar
de CLAT- conferentie in Argen-
tinië. De eerste registratie van
werklozen gafeencijfer van vijf-
en zesduizend zonder werk. Re-
centelijk ging een briefuit naar
allepersonendiebij hetdeparte-
ment van Arbeid als werklozen
staan ingeschreven. Verzocht
werd dat indienzij nog werkloos
was dit aan het departement
doortegeven.Hetresultaat hier-
van was, dat nu een cijfer van
minder dan drieduizend perso-
nen op de lijst staan van mensen
diewerk zoeken.

De minister deelde mee, dat
ihet concept al klaar is voor het
'recapacitatie-programmadat in

januari 1988van start gaat. Dit
ontwerp is alverzonden naar de
verschillende instantiesen over-
heids- departementen, zoals
Ahata, vakbonden en scholen.
Volgende week al worden dere-
acties van deze instanties ver-
wachtom verder aan ditplan te
kunnen blyven werken. De cur-
sussen dieer zullen komen, gel-
den voor werkzaamheden waar-
aan grotebehoeftebestaan, zoals
koelmonteurs, schilders, onder-
houds- werkzaamheden en wa-
tersport-recreatie.

In verwachting zijnde
vrouw bedreigd

SAN NICOLAS — De politie
verleende assistentie in een wo-
ning aan de Sabastraat, waar
een man zijn 29 jarigeechtgeno-
te mishandelde en haar met een
vleesvorkbedreigde. Toende po-
litie ter plaatse kwam had de
mandevleesvork nogin dehand.
De dader werd aangehouden en
de vrouw die in verwachting is,
werd door omstanders naar het
medisch centrum gebracht voor
de nodige medische behande-
ling.

ORANJESTAD — Met be-
trekking tot Arubus, de Aru-
ba Ports Authority en Tele
Aruba is het streven van de
regering er op gericht om bij
debedrijven tekomen tot een
efficiënte, gezonde be-
drijfsvoering, zonder af-
breuk te doen aan een ver-
antwoord niveau van
dienstverlening.

Zo zal in dat verband, waar
mogelijk, moeten worden bezui-
nigd, ten einde deexploitatie re-
sultaten van die bedrijven
gunstig te beïnvloeden. Als in-
strument,voortvloeiende uithet
sociale plan, zal indien nodig
subsidie worden verstrekt. Wat
Tele Aruba betreft, aldus de
regering in antwoord op vragen
van de Statenleden bijbehande-
lingvan begrotingvan 1988,kan
nog worden meegedeeld, dat de
inkomstenvan dit bedrijf onder
andere dooreen agressieve mar-
keting dienen te worden ver-
hoogd.

Uitpolitie-rapport:
Video-apparaat verdwijnt, groot
bedrag traveller cheques kwijt

ORANJESTAD — De
achttienjarige manH.D.meldde
bij de politie dat hij een video-
cassette- speler op een adres te
Brazil kwijtraakte. Hij was om
vier uur 's middags op bezoek en
had de video cassete-speler er-
gensop de grond gezet. Toen hij
om zesuur naar huis wilde gaan
was de video niet meer op zijn
plaats. De recherche onderzocht
het huis en vond de video ver-

scholen achter een bed in he'
huis. Geen van de bewoners vaf 1

hethuiskon vertellen hoe de*»'
deo daar was gekomen.

Op zijnbeurtkon deaangever
zelfgeenredelijke verklaringge'
ven over deafkomstvan devide?
en verklaarde tenslotte dat M
hetapparaatvan iemandhad ge-
kregen om het te repareren. Pc
recherche nam het apparaat >?
beslagomuit tezoekenwie de el'
genaar hiervan is.

De eigenaar van een resta üï
rant aan de Havenstraat dee'1
aangifte van inbraak in zij"
zaak. Enige flessen whisky e _
sloffen sigarettenworden er vel"
mist. De onbekenden kwamejj
binnen door hetverwijdereny9 _
shutterbladen van een toilc'
traam.

Een Amerikaanse toerist ve'
mistuitzijn hotelkamereen n*.
cessaire met daarinvijfhonder~
dollar en een paar sleutels. Ëe
Venezolaansetoerist verklaar
dathijviahetstrandvan Conc°r.
de hotel naar Aruba Beach-d 11
was gelopen en dathij op dittf*
jecteen bedrag van achttiend^zend dollar aan travelers en
ques hadverloren.

OSLO — De 6 doorderegering
noemde commissarissen van
Noorse staatsolie-maatschappij' ..
toil zijn vrijdag afgetreden in ve-
band met een schandaalover fina 11

eel wanbeleid. Daarmee is het 8
vaarvan een regerings-crisis voor
pig bezworen. Minister Oeien * ,s
Olie weersprak persberichten *zouden ook de twee door het VtX m
neel benoemde commissarissen 2 J

opgestapt. Vorige week versche
een rapportwaaruit bleek dat de» «
tenraming voor een raffinaderij a j
de Noorse westkust met vijfroUl* )
kroon (ongeveer 1,5 miljardS^ A
overschreden is. Oeien vondhet n
nodigderaad van commissarissen v
ontslaan maar de politieke <*'
werd steeds groter.

Open dag
voor Muziekschool

ORANJESTAD—Op debo-
venverdiepingvan Cas di
Cultura houdtde Arubaanse
Muziekschool zaterdag van
tienuurtot twee uureenopen
dag, waarbij iedereen wel-
kom is.

Uit het programma blijkt dat
tijdens de open dag gelegenheid
bestaat om te zien wat de Mu-
ziekschool te bieden heeft.
Voorts wat 'voormuzieklessen er
wordengegeven,kortom denodi-
ge informatie zal men verstrek-
ken. Geinteresseerden kunnen
op deze dag langs komen om te
luisteren en inlichtingen te vra-
gen. Van tien tot elfuurkunnenouders en belangstellenden in
een der lokalenhetlesonderricht
meemaken.

Daarna volgt gedurende een
uur informatie en de mogelijk-
heid om instrumenten te be-
zichtigen. Na een korte pauze
volgt dan tot slotvan deze open-
dag degelegenheid om geduren-
deeen uurtweeof drie ensembles
bezig te zien, waardoor het sa-
menspel van verschillende in-
strumenten samen kan worden
beluisterd.

Faciliteiten oprichtingrestaurants
Regering aan MEP: geen
nieuwe economische maatregelen

ORANJESTAD —Tenaan
zien van vragenvan deMEP
fractie inzake de te ver
wachten nieuwe financieh
maatregelen, merkt de rege
ring op, dat men naast d<
halveringvan deSolidariteit*

belasting en deregeling vat
vervroegde uittreding en d<
vrijwillige uit diensttreding:
nietvoornemens is tot hetne
men van maatregelen die d*
financiële drukopdecollecti-
viteitvan debevolkingverder
zullen vergroten.

De regering is het duidelijk
niet eens met de MEP stelling
dat de minder draagkrachtige!*
opmoeten draaienvoor debelas-
ting- betaling. De regering
meent dat het in zijn streven
naar het scheppen van meer
werkgelegenheid past, dat de
toeristische sector wordt ver-
sterkt. In datkader zijn ook aan
kleinere restaurants belasting-
faciliteitenverleend enwel in de
vorm van vrijstelling van in-
voerrechten op materialen en
goederenvoorbouw eneerste in-
richting.

Hierdoor kwamen er vele
nieuwe restaurants, waardoor
meer mensen aan het werkkon-
den gaan, waardoor zullen loon
en inkomsten- belasting
opbrengsten een stijging gaan
vertonen, hetgeen eeniederten
goedekomt.

BEKENDMAKING
Naar aanleiding van de openbare verkoop op 1 de-
cember a.s. van een hoeveelheidschroot, werktui-
genen een sleepboot,wordtalsnogbekend gemaakt
dat om aan de bieding te kunnen deelnemen vooraf
een garantie-somvan

US$ 30.000.-
-dient te worden gestortbij de Banco Industrialde Ven-
ezuela, Curacao.
De storting dient te geschieden uiterlijk op

VRIJDAG 27 NOVEMBER 1987.

DINSDAG 24 NOVEMBER 1987AMIGOE8

-Z Sphinx kleur & design -fcallaf-—m£ I^T
Sphinx heeft sanitair en tegels in een grote verscheidenheid J»XJ»4»J-J«4SU4-H—;|r IffffS^ =1- m_^van kleur en design. Op elkaar afgestemd van sneeuwwit tot ' ' 'r^T77T^^!^v -F—~| ~* f/j
blauw of groen, van een eenvoudig streepje -tot een inge- YA/A/A/A//YA^/Y^^^^^\^^- wSmwikkeld bloemetje. l^^p^^^^^,~B== W

Bij CTC/LATRA ligt uw Sphinx voor u klaar. :^^^^^a"®L- 3"
Sphinx geeft ie dat rijke gevoel. -pBsÉ 1I 1 P^?H sr*kj3- __\

\a\Ka/\aï\WA Zeelandia Tel. 613333 X

/assS^illfllinilllllPl „IMiïTfn^rc-x Denk vooruit, U wilt dat Uwauto in goede condi--153811 1' lEBk RtT ,- ,„h- ii ~ .w._._jg .-' -J- »r;~SLIH Ukunt gerust zijn alsU bij ons Uwautolaat, ,ser-

6LZ———__gpsljfl I a=f—-"-- -D°orsmeren en verversen van * Auto Tech HabaaiJr7.L—jW motor olie en oliefilter, tot 5 qt. Weg naar Welgelegen 38
PtHftmiiAOMll^i olieenoilfilterv.e. bekendmerk. Tel.: 624812

Era BP&^TSk?» een 5 punten checkup en ' Auto Tech Saliiia
K Bmltmm W&tikW* doorsmeren van alle punten $TS£%llLw nifT^-- a
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osisHetstofzui9envan *sï:R6SYr6SeIl I n sta-Rosaweg 75-76I T o, lic IC Tel.: 72318.1 \S>^' Slechts ’ IS. OO."

I l*/ '') Offerte geldig tot 30 november
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Goldstar Stereo Set5100 Regina WasherSR2P
gCash Special:FL.9s9,- Cash Special :FL.730,-

JlCetron Stereo Set 2652 .. Mitsubishi Airco 912
HtCash special:FL.4B9,- Cash Special:FL.B6s,-

H 3 lof driemaanden van fI. 205,- of drie maandenvan f 1. 359,-

LI Cash Special:FL.299,- Cash Special:FL.669,-
H of drie maandenvan f 1. 125,- of driemaanden van f 1.275,-

-ll^fi.7| Supertor Rice Cooker B-12
vQdf Cash SpecialiFL. 99,-

LJ )^MffÊÊÊSMBÊL\ .. = I Oster Waffle Maker 712

IhmlE^S I I Cash SpeciahFL. 85,-

-, Zeelandia Tel: 613333 j

■^pT MAESTRONAN

IjS ATENSHON!

Invitashon pa partisipa na:

TAYER PAPIAMENTU NOS IDIOMA
pa: maestronan klas 1 skol basiko i LOM/MOK.
■

fechasdjarason dia 25 di november 1987.
ora: 15.00 or te 18.00 or.

sitio: Akademia Pedagógiko Körsou.

MensahediKOMAPA
na number di Cobièruu di Körsou.

«MAESTRONANATENSHON!

Si tin sufisiente interes, KOMAPA ta ofresé ultimo
oportunidat pa pasa prueba di kurso papiamentu
pa maestronan di ensefiansa basiko i LOM/MOK
nr. 11.
E prueba ta tuma luga na yanüari 1988.

Durante tres dia, tin vn kurso pa ripitf esensia di e
materia: 2, 9 i 16 di dezèmber 1987.

Inskribi na Sede di Papiamentu, Telefön 616471.

Mensahe di KOMAPA
na nömber di Gobièrnu diKörsou.



Wegens terugkeer

Cubanen in VSgevangenis

in opstand
ATLANTA —Cubaanse ge-

vangenen wier terugzending
laar Cuba is overeengeko-
men tussen Washington en
Havana zijnin defederale ge-
vangenis van Atlanta in
°pstandgekomen.Zij hebben
daarbij mensen gegijzeld. In-
'ftiddelsheeft de Amerikaan-
se regering zich bereid ver-
Waard om de uitwijzing vana,e ongewensteCubanenvoor

uit te schuiven.
Na het uitbreken van de mui-

terij werd het complex omsin-
geld door politie en brandweer,
guiten zag men rookwolken uit
bet gebouw opstijgen. Er werd
°nmiddellijk overleg geopend
öietdemuitendegevangenenom
te bereiken datzij de gegijzelden
vrij zouden laten.Dat zouden er
20n dertig zijn. De gevangenis-
leiding probeerde het gebeuren
jfanvankelijkte bagatelliseren,kater werd echter bekend dater
DIJ de actie ook enige tientallen
ëewonden zoudenzijn gevalen.Een onlangs gesloten Migra-
te- verdrag tussen Cuba en de
Verenigde Staten houdt ondermeer in datdeVSruim tweedui-
zend "ongewenste Cubanen"
bunnen retourneren naar Cuba.Het gaat hierbij om misdadigersen psychopaten.

In de gevangenisvan Atlanta
zitten zo'n veertienhonderd Cu-
baanse gevangenen. Eerderkwamen Cubaanse gedetineer-aen in Oakdale, Louisiana, in
opstand.Daarzitten duizendCu-
banen opgesloten. Het overlegmet hen had tot vanmorgen nog
Seen oplossing opgeleverd. In
oeide gevangenissen was de toe-
stand vanmorgen rustig.

Tj re£eringvan president Ro-naldReagan heeft zich bereid
erklaard tot een moratorium

*°or watbetreft hetterugsturen
in

n
*

eongewensteCubanen. Dit
afwachtingvan een onderzoek

"?ar elk individueel geval. Mi-
nster van JustitieEdwin Meese
Raakte dit bekend. Na het uit-
keken van deze opstanden zijn
<lersvoorzorgs- maatregelen in

gevangenissen en instellingenaar ongewenste Cubanen zijn
of waar zij worden>^Pleegd getroffen.

MOSKOU—DeSU- kosmonauten
Romanenko en Aleksandrov in het
ruimte- station Mir hebben post en
vers voedsel ontvangen. Dit kwam
mee met het ruimte- vrachtschip
Progress33. De automatischekoppe-
lingverliep vlekkeloos.

TWIJFEL
De pogingen van Namphy om

de organisatievan de verkiezin-
genaan zich te trekken, hebbentwijfel doenontstaan aanzijn be-lofte de macht na de verkiezin-
gen te zullen overdragen.
Plechtige woorden van de gene-
raal ten spijt dathij geenpolitie-
ke ambities heeft. Het bewindNamphy werd en wordt er door
tegenstanders van beschuldigd
nog teveel aanhangers van Du-valier in zijn gelederen te heb-ben. "De knechten.van het ouderegime, deDuvalieristen, willende verkiezingen met alle midde-len voorkomen", was het com-mentaar van het dagblad "HaitiObservateur". Het maandbladSouth, sprak van Duvalierismezonder Duvalier. De resten vanhet bewind Duvalier, vooral ex--leden van zijn gevreesde prive-
leger de "Tontons Macoutes"worden aansprakelijk gesteld
voor deterreur dienu gaande is

AFWIJZING
De verkiezingen van zondagaanstaande moeten zowel eennieuw parlement als een presi-

dent opleveren. Voor het parle-

ment,datuittweekamers zal be-
staan, moeten 27 senatoren en
77 afgevaardigdenworden geko-
zen. Het oudeparlement bestond
uit één kamer en werd volledig
gedomineerd door de partij van
BabyDoe, deNationale raad van
actie. Tijdens schijn- verkiezin-
genin 1984veroverde dezepartij
alle59 zetels.

Voor het presidentschap had-
denzich aanvankelijk35kandi-
aten aangemeld.Twaalfvanhen
werden door dekiesraad van
deelname uitgesloten omdat zij
tenauwe bandenhaddenmethet
bewind Duvalier of de hoogste
functies bekleedden tijdens de
dictatuur. De grondwet, die in
maart werd aangenomen, be-
paalt namelijk dat diegenen die
nauwe banden met hetvroegere
regime onderhielden, dekomen-
detien jaarnietverkiesbaar zijn.
Een dag na de beslissingvan de
kiesraad om Duvalier- aanhan-
gersaf tewijzen, werdinhetkan-
toor van dekiesraad brand ge-
sticht.Evenals in een drukkerij,
die was ingeschakeld bij het
drukkenvan stembiljetten.

ONOVERZICHTELIJK
Hetveld van presidents- kan-

didaten en politieke partijen in
Haiti is vrij onoverzichtelijk. Na
de val van Duvalier schoten de
partijen als paddestoelen uit de
grond en hetkrachtenveld is nog
steeds niet uitgekristalliseerd.
Wat niet zo verwonderlijk is in
een land waar het de afgelopen
dertig jaaronmogelijk wasvrije-
lijk te spreken ofte vergaderen.
De nieuwe presidentmoet overi-
gens in de eerste ronde 51 pro-
cent van de stemmen halen wil
hij meteen gekozen worden.
Haalt niemand deze 51 procent,
dan wordt op 20 december een
tweede ronde gehouden waarin
detweekandidaten met demees-
te stemmen uit de eerste ronde
tegen elkaaruitkomen.Depresi-
dent zal op 7 februari 1988 zijn
ambt aanvaarden, precies twee
jaarna deval vanBaby Doe.

Een inHaiti gehouden opinie-
peiling begin deze maand gaf
aan dat de christendemocraat
Sylvio Claude een lichte voor-
sprong zou hebben op de overige
kandidaten: 24 procent van de
ondervraagden zei op Claude te
zullen stemmen, 20procent zou
zijn stem geven aan Gerard
Gourhe (Nationaal Verenigd
Front) en 19procentzeitezullen
kiezen voor Mare Bazin (Bewe-
ging voor herstel Democratic).
Bovendien sprak eveneens 19
procent zich uitvoorLouisDejoie
(Nationale partij voor
Landbouw en Industrie).

VRAAGTEKENS
Deskundigen zetten echter
vraagtekensbij deopiniepeiling.
Haitikent geen traditie vanver-
kiezingen en peilingen. Onbe-
kend is ook de waarde van een
dergelijkemetingin een land dat
tachtig procent analfabeten
kent en dat voortdurend onder
spanningstaatvan gewelden in-
timidatie. Anderen stellen daar-
entegen dat het politieke be-
wustzijnnubij debevolkingzeer
groot is. Inkerkelijke kring ver-
luidtdatdeHaitianen "zeer goed

weten watop het spel staat"
Wie deverkiezingen ookwint,

een oplossing van deproblemen
waarhet landzichvoor geplaatst
ziet, vereist haast bovenmense-
lijke inspanningen. Haiti is het
armste land op het westelijk
halfrond. Het inkomenperhoofd
van de bevolking was in 1985
rond de 385 dollar; 85 procent
van de bevolkingheeft echter
een jaarinkomen van circa 125

dollar. De helft van de beroeps-
bevolking van 2,6 miljoen is
werkloos. Van de 1,3 miljoen/
werkenden is bijna driekwart/
werkzaamin de landbouw.Hetis
vooral deze sector die grote
problemen ondervindt, vooral
door de bodemerosiediein Haiti
catastrofale vormen heeft aan-
genomen. In 1930was nogzestig
procent van het gehele land be-
bost. Nu nogmaar tweeprocent.

EPIDEMISCH
"Voor elke kilo die in beslag

genomen wordt, mag je aanne-
men dater tussen achtentienki-
lo onopgemerkt zijn weg vindt
via lucht- en zeehavens", aldus
een medewerker van de douane.
Deskundigen zijn van mening
dat de prijs-voor- particulieren
van cocaïnesinds 1985aanzien-
lijk gedaald is: van vierhonderd
dollartot tweehonderd a 270per
gram.

David Stockley, een ervaren
politieman diewerkt voor de na-
tionale inlichtingen- dienst voor
verdovende middelen die onder
het ministerie van Binnen-
landse Zaken ressorteert, zegt:
"vangsten van cocaïne worden
steeds groter. Naar het schijnt
volgen wij de trend die je in de
Verenigde Staten waarneemt,
waar de heroïnescene een piek
heeft bereikt. In deVS heeft het
misbruik van cocaïne epide-
mische afmetingen aangeno-
men".Richard Lawrence, het
hoofd van een onderzoeks- afde-
ling voor belastingen en accijn-
zen, is het hiermee eens: "Er
komt te veel van. Ik neem aan
dat de beschikbaarheid op de
markt nogzal stijgen".

OPGESLAGEN
Roy Penrose, het hoofd van de

afdeling Verdovende middelen
van Scotland Yard,zegtop grond
van zijn ervaring dat cocaïne
niet langer een 'champagne'-

drugis.Sinds kort gebruikthoog
en laag op de maatschappelijke
ladder het spul. "Exporteurs in
Latijns-Amerika hanteren nu
een marktstrategie van aanbie-
denen nogeens aanbieden, zodat
vanzelfeenvraag ontstaat".Vol-
gens Penrose bestaat deze stra-
tegie er in de prijsaanzienlijk te
verlagen en meer cocaïne aan te
bieden: "Cocaïne wordt tegen
steeds lagereprijzenop demarkt
gegooid. Naar onze ervaring
wordt het spul opgeslagen in af-
wachting van de distributie
ervan".

In 1985 bracht toenmalig
staatssecretarisvan Binnen-
landse Zaken David Mellor een
bezoek aanLatijns-Amerika om
met eigenogenmet hetprobleem
kennis te maken. Hij
waarschuwde dat de drugsba-
ronnen hetoogopEuropa gericht
hebbennadatzij deNoordameri-
kaanse markt verzadigd
hadden.

BELASTING
Heidweiller wilde geen in-

houdelijk commentaar geven op
de uitlatingen van legerleider
Bouterse, die de leiders van de
"oude" politieke partijenzondag
uitmaaktevoorverradersen hen
ervan beschuldigde contacten te
onderhouden met de rebel-
lengroep- Brunswijk. Hij erken-
de dat de politieke sfeer voor de
verkiezingen niet goed is. Maar
hijsteldedatverkiezingen inSu-
riname nu eenmaal emotioneler
verlopen dan in Nederland. De
minister is niet bang dat de be-
schuldigingen van Bouterse een
ordelijk verloop van de verkie-
zingen in de weg staan. "De le-
gerleider is zich bewust van de
noodzaakvan eerlijkeverkiezin-

gen". De bewindsman sprak de
verwachting uit dat enkele we>
ken na de verkiezingen dp
"nuchtere geest" weer zal over-
heersen.

De grootstebelastingvoor Su-
riname en Suriname's toekomst
wordt volgens Heidweiller niet
gevormd door de polarisatie tus-
sen militairen en politieke par-
tijen, maar door deetnischever-
schillen tussen de bevolkings-
groepen. "Wij hebben een poli-
tiek besteldatis gebaseerdopra-
ciale partijen". Hij verwijt de
"oude" partijen VHP, NPS en
KTIP datzij ondanks devorming
van het Front hun "raciale zui-
len" hebben behouden. "Zij heb-
bendetijdbomweeronderhet de-
mocratische systeem gelegd. Zij
hadden voor de verkiezingen
meer aan integratie moeten
doen".

HAITIANEN KIEZEN PARLEMENT EN PRESIDENT
Diplomaten getuigen van voorzichtig optimisme

Geweld kenmerkt stembus in Haïti
PORT-AU-PRINCE —Branden, betogingen, aansla-

gen en moorden.De omstan-
digheden waarin de verkie-
zingen van zondag aanstaan-
de in Haiti worden voorbe-
reid zijn niet opwekkend. De
tol die de bevolking moet be-
talen omvoor heteerstna der-
tig jaar vrije verkiezingen te
houden is hoog. Sinds de
vlucht van dictator Jean-
Claude (Baby Doe) Duvalier
in februari 1986 naar Frank-
rijk is Haiti nog niet tot rust
gekomen.De na devalDuva-
lier aangetreden interim-
regering onder leidingvan
luitenant- generaal Henri
Namphy, heeft het geweld
niet kunnen indammen. Ar-
moede en werkloosheid zijn
slechtstoegenomen.

Het afgelopen weekeinde
moest de zender van het protes-
tantseradiostation "Lumiere"er
aan geloven. Vier gewapende
mannen bliezen de midden-
golfzender van het station op.
Radio Lumiere had geadviseerd
zondag 29 november vooral te
gaanstemmen. Tevoren washet
gebouw van dekiesraad, die de
verkiezingen moet voorberei-
den, al in vlammen opgegaan,
werden twee presidente- kandi-
daten op klaarlichte dag ver-
moord en waren tal van andere
politieke leiders doelwitvan ge-
welddadigde aanslagen. Maar
ondanks deze terreur zien diplo-
maten in de hoofdstad Port-au-
Prince lichtpuntjes, er wordt ge-
sproken van een"voorzichtig op-
timisme". Vooraldetoenadering
in de afgelopen week tussen de
regering Namphy en dekiesraad
geeft hoop dat de verkiezingen
toch nog goedzullen verlopen.
De relatie tussen regering en

kiesraad bereikte afgelopen zo-
mer een dieptepunt toen gene-
raal Namphy per decreet de ge-
hele organisatie van de verkie-
zingen naar zich toe poogde te
trekken. Het decreet was in
strijd met de nieuwe grondwet
die in maart van dit jaartijdens
een referendum door de bevol-
king was goedgekeurd. Na mas-
sale stakingen en felle betogin-
gen zag Namphy zich genood-
zaakt het decreet in te trekken.

Intussen waren er bij het
neerslaan van de betogingen en
stakingen tientallen doden ge-
vallen en werden de voorberei-
dingenvoor de verkiezingen ge-
staakt. De registratie van kie-
zers is op dit moment nog steeds
nietvoltooid. De gewelddadighe-
den hadden een zodanige af-
schrikkende werking gehad, dat
ernietgenoegkandidaten waren
voor de burgemeesters- verkie-
zingen van 15 november. Dieverkiezingen zijn daarom ver-
schoven naar februari volgendjaar.

ROUTES
De grote vangstvan afgelopen

week duidt op deroutes die te-
genwoordigvoor hetverdovende
middelgebruiktworden.De con-
tainer, met de 250 kilo cocaïne
onder een dubbele bodem, be-
vond zich aan boord van het in
Togo geregistreerdevrachtschip
TagamadatuitdeColombiaanse
haven Santa Maria onderweg
was naar Southampton, Le Ha-
vre, Bremen enRotterdam.

Twee jaar geleden ging
cocaïne op discrete wijze van
hand tot hand in sociëteitenvan
de beter gestelden in dure Lon-
dense wijken als Chelsea, Ken-
sington en Belgravia. Maar te-
genwoordig is het, zo menen
controleurs van verdovende
middelenen ambtenaren, grifte
krijgen indewijken metgoedko-
pe huurwoningenin hetzuidoos-
ten van de Britse hoofdstad,
waarveel mensen zonder werk
zijn. Het heeft deplaats ingeno-
men van heroïne en Amfeta-
mine.

TIENDRUGSLIJNEN
Werknemers van de douane

zeggen dat zij twee belangrijke
bronnen van de aanvoer van
cocaïne hebben vastgesteld: La-
tijns-AmerikaenWest-Indië.Bij
elkaar zijn er ongeveer tien
drugslijnenbij betrokken. Grote
hoeveelheden lijken afkomstig
uitColombia, terwijl de Westin-
discheconnectieeen bron is voor

individuele koeriers, die in het
jargonvan de douane bekend
staan als "vullers en slokops"
omdat zij de gewoonte hebben
het spul in plastic zakjes in te
slikken danwelhet teverbergen
in openingen aan het menselijk
lichaam.

Ongeveer twaalfduizend poli-
tiemensen zijn in het Verenigd
Koninkrijk gedurende hun hele
werktijd ingeschakeldbij het on-
derzoeknaar verdovende midde-
len,terwijlbinnende douanenog
eens tweehonderd mensen voor
datwerk zijnvrijgemaakt. Maar
het antwoord ligt volgens
ambtenaren in internationale
samenwerking.

Professor Griffiths Edwards,
die deskundig is op het terrein
van verslaving aan verdovende
middelen en van tijd tot tijd
optreedt als adviseur van de
regering, heeft de aanbouwge-
bieden van coca—de plantwaar-
van de bladeren worden geperst
tot cocaïne — in Latijns-
Amerika bezocht. "Men vergist
zich schromelijk als men veel
verwacht van het behandelen
van jonge mensen in Londen die
met cocaïne in aanraking ko-
men.Dat isduizendkeerfout, en
al te ver gezocht. Het kernpro-
bleem is het inkomen van een
zeer arm dcclvan dewereld. De
verbouw en bewerking van coca
levert werkaan mensen diegeen
ander middel van bestaan heb-
ben. Uiteindelijk gaat het er om
de economieën een stimulans te
geven van landen die een eeuw
achter liggen bij de ontwikkelde
wereld". Hij betwijfelt of de hui-
dige internationale inspannin-
gen om de dreigingvan deverdo-
vende middelen het hoofd te bie-
den, voldoende zijn.

*****HARARE —De Mocambiquaanse
verzetsbeweging MNR heeft bij een
overval op een theeplantage in Zim-
babwe in het grensgebied 20 kinde-
ren van rond 15 jaar ontvoerd naar
Mozambique. Vijf hunner werden
onmiddellijkweer vrijgelaten, maar
gedood door «en patrouille die de
hoofdgroep van het commando
volgde.Zevenanderenwerden terug-
gestuurd nadathunoren waren afge-
hakt. Eén ontsnapte maar raakte
zwaar gewond.De andere 7kinderen
werden uiteindelijk vrijgelaten en
bleven ongedeerd. De MNR liet een
pamflet achter,waarinzijmeedeelde
datburgers doelwitvan aanvallen
zullen blijventotdat Zimbabwe zijn
troepen terugtrekt ui Mozambique.

*****

Verleden moet als afgesloten worden beschouwd

Heidweiller: amnestie voor
mensenrechten-misdrijven

PARAMARIBO— De Suri-
naamse minister van Buiten-
landse zaken,Henk Heidweil-
ler,vindtdatdegenendiezich
de afgelopen jaren hebben
schuldig gemaakt aan schen-
dingen van de mensen-
rechten na dekomende ver-
kiezingen niet meer voor de
rechter moeten worden ge-
bracht. "Het is nietdebedoe-
lingalleswatdeafgelopen ze-
ven jaaris misgegaan te doen
berechten", zei Heidweiller
maandag in een gesprek met
het ANP.

De bewindsman antwoordde
op devraag of de schuldigen van
de decembermoorden van 1982
ondereen nieuweregering moe-
ten worden berecht. Hij wil het
verleden als afgesloten beschou-
wen en het oog op de toekomst
richten. Graven in het verleden
zou alleen maar "oude wonden"
openhalen, meent de minister.
Hij erkende dat het niet- be-
rechten van deschuldigen"nooit
helemaal bevredigend" is.
"Maar wij moeten trachten in de
toekomst er het beste van te ma-
ken. Wij hebben het al zo
moeilijk".

Heidweillerondertekendeon-

langs op de jaarvergaderingvan
de Organisatie van Amerikaan-
se Staten (OAS) enkele verdra-
gen op het gebied van mensen-
rechten. Volgenshemkanhet af-
zienvanberechtingvan oude ge-
vallen wel samengaan met on-
dertekening van de verdragen.
De verdragen scheppen ver-
plichtingen voor toekomstige
mensenrechten- schendingen,
aldus deminister.

PARAMARIBO — Overal in
"C Surinaamse hoofdstad zijn
v°orlichtingsstands ingericht
01n uitleg tegeven over de verkie-
zingen. Deze stand ispal achterhet beeld van deBevrijde Slaafgepleetst.

ZONDER GEDRAAI
Heidweiller zou na de verkie-

zingen het liefst een nationaal
kabinet zien ontstaan, waarin
zowel hetFront als departij van
Bouterse, de NDP, zitting heb-
ben. Na de verkiezingen moet
Nederland volgens de minister
"zondergedraai" enkele honder-
den miljoenen guldens overma-
ken. Het gaat Paramaribo in
eerste instantie om het bedrag
dat Suriname heeft uitgegeven
aan projecten die reeds voor de
opschorting van de ontwikks-
lings- hulpwaren goedgekeurd;

Maandag kwamen tussen de
twee- en drieduizend scholieren
bijeen om hun steun aan het
Front te betuigen. Zoals aljtp
Front- manifestaties had de bij-
eenkomst een feestelijk karat
ter. Opzwepende muzieken mas-
saal gedans vormen een vast on^
derdeel van de politieke bijeen»
komsten. Vrijwel alle sprekers
hielden hun gehoor voor aan?
hangers van Bouterse niet te
provoceren. "Ermogengeen gekr
ke dingengebeuren", washet del
vies. Zondag beschuldigde Bou^
terse Front- aanhangers er on
hoge toon van NDP'ers te mo;
lesteren. Voor zover valt na te.
gaan is hetzondagbijhet uitwis»
selen van enkeleklappen geble-
ven toenFront- aanhangers zien
naar het ontmoetings- centrum
van deNDP begaven.

Aanvoerlijnen: West Indië en Colombia
Cocaïne: steeds populairder

LONDEN — Cocaïne, dat
tot voor kort gold als 'cham-
pagne' voor derijke Britten,
wordthoe langer hoe popu-
lairder onder een steeds gro-
ter wordende groepverslaaf-
den. Een stimulans hiertoe
biedt vooral het duidelijk da-
lenvan de prijzen en het toe-
nemen van de aanwezige
voorraden.

Mensen die met de opsporing
van verdovende middelenbelast
zijnen medewerkersvan derege-
ring zeggen datde250kilozuive-
re Colombiaanse cocaïne,dievo-
rige week in de Zuidengelse ha-
venplaats Southampton in be-
slaggenomen is, slechtshet topje
van de ijsberg is. Naar hun me-
ning zijn de drugskoeriers van
luchtverbindingen overgestapt
op zeevracht als manier om de
drugs naar de gewenstebestem-
ming te krijgen. Bovendien kan
men dan grotere hoeveelheden
tegelijk smokkelen.

...Met is niet deeerste keer dat
Cubaanse gedetineerden in het
AmerikaanseAtlanta inopstand
komen. In 1984gebeurale ditook.
Uit dietijd dateert dezefoto
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Caldera treedt terug in reserves Venezolaanse christendemocraten

Presidents-kandidaat Copei
belooft "nieuwe democratie"

CARACAS — Een nieuwe
democratie, ditheeft de47-ja-
rige Eduardo Fernandez Ji-
menez de Venezolanen be-
loofd,voor hetgeval dathij de
presidents- verkiezingen van
volgend jaargaatwinnen. Hij
is de meest jeugdige kandi-
daat voor het Miraflores- pa-
leis in de laatste kwart eeuw
van Venezuela. Hij werd met
een ruime meerderheid geko-
zen tijdenshetcongres van de
christendemocratische partij
COPEI, waarbij hij ex-
-president Rafael Caldera in
hetzand deed bijten.

Van de ongeveer negendui-
zend Copei- gedelegeerden
bracht 67procent zijnstem uitop
Copei- secretaris Fernandez.
Voor de gevierde voormalige
president Caldera zat er toen
niets anders op dan in een korte
verklaring mcc te delen dat hij
terugtreedt in dereserve vanzijn
partij, welke hij indertijd mcc
heeft helpen oprichten. Maar hij
voegde er wel onmiddellijk aan
toe dat hij zijn "belangstelling
voor hetlotvandepartij-organi-
satie nietzal verliezen".

VEELBETER
De interne strijd is ten einde.

Erblijftnu slechtséénverlangen
over, aldusdegelukkigeFernan-
dez: het bereiken van een Vene-
zuela dat er veel beter aan toe
kan zijn dannu hetgeval is. Het

wordt volgens hem een land,
"waarin alle Venezolanen de ge-
legenheid hebben te kunnen
werken". De nieuwe presidents-
kandidaat werdbijna door emo-
ties overmand in zijn toespraak
tothet Copei- congres waarbijde
afwezigheid van zijn tegenstan-
der Caldera op dat ogenblik op-
viel. Fernandez verzekerde dat
devernieuwing binnen de Copei
"zonder trauma's" zal gebeuren.
"Daarmee wordtaangetoond dat
wij politiek volwassen zijn", zo
verzekerde hij.

Fernandez maakte duidelijk
dathij vanplan is te winnen"met
destem van dehoop, namelijk de
stem van alleVenezolanen". Hij
zal zich inzetten om te voorko-
men dat"ereen smerigecampag-
ne" komt tegen zijn sociaal- de-
mocratische tegenstanders.

De grote zege van de jeugdige
Fernandez op depolitieke vete-
raan Caldera lijkt het begin te
markeren van een nieuw tijd-
perk bij de christendemocraten
in Venezuela. Hij zal hetmoeten
opnemen tegen de door de poli-
tieke wol geverfde Carlos
AndresPerez van AccionDemo-
cratica (AD). Hij verduidelijkte
zijn idee van de "nieuwe demo-
cratie" met debelofte datde "de-
mocratische vrijheden uitge-
diept" zullen worden. Onder
meermetde invoeringvan direc-
te verkiezingen van de gouver-
neurs. De aanwijzingvan degou-

verneurs gebeurt tot heden toe
door de president van de repu-
bliek.Hij is ookvoorstandervan
hetbeperken van de mogelijkhe-
den voor de staat om tussenbei-
dentekomen inheteconomische
leven van het land. De onder
meer in Nederland gespeciali-
seerderechtsgeleerde die hoog-
leraar is in het constitutionele
recht heeft beloofd dathij deeco-
nomiezal reactiverenwelke met
devalvan deoplieprijs ineen cri-
sis zonder weerga terecht kwam
welke Venezuela nog niet te bo-
ven is gekomen.

BELOFTE
Tijdens zijn interne partij-

campagne bezigdeFernandezre-
gelmatig een parafrase op het
Venezolaanse volkslied met te
zeggen dat "het Venezolaanse
volk dapper is". Deze term ge-
bruikend uittehij dan steeds
weer zijn onvrede over de huidi-
ge economische situatie. De cri-
sis bracht onder meer met zich
mee dat ongeveer tien procent
van de Venezolanennuwerkloos
is. Althans volgens de officiële
cijfers. Volgens berekeningen
van particuliere zijde komt men
echter tot een veel hoger
werkloosheids- percentage. Ook
heeft het land nu te maken met
een inflatie van dertig procent.
In Latijnsamerikaans kader
lijktditvrijgematigd, maarvoor
Venezuela is het een ongekend
hoog cijfer.

Referee in opspraak

Volvox verliest geding
ORANJESTAD — De vere-

niging Volvox spande een
kort geding aan tegen de
Korfbal Bond Aruba (KBA)
en kwam als verliezer uit de
bus.

Volvox moestin desemi-fmale

zijnderdewedstrijd spelentegen
Noord Masters. Menbeslootniet
te spelennadatbleekdat debond
een anderereferee dandeene die
van te voren bekend gemaakt
werd, aanwees om de wedstrijd
te leiden. De KBA besliste dat
Volvox dewedstrijdverloor mid-
delsdefault. Volvoxnam ditniet
en spandehetkort geding aan.

Op een vraag van derechter
verklaarde deKBA-voorzitter
dat debond moeilijk zijndefault-
beslissing kan wijzigen daar de
bond danmetNoordMasters aan
de stok zal krijgen. De rechter
concludeerde tot slot dat derefe-
ree die door de bond hetveld in-
gestuurd werd, volledig gekwa-
lificeerd waseneen van deweini-
ge Arubaanse scheidsrechters
die met goed gevolg de korfbal-
scheidsrechterscursus inPapen-
dal, Nederland volgde. De
rechter zag danook geen enkele
reden aanwezigomVolvoxgelijk
te geven in zijn eis de beslissing
van debond ongedaan temaken.

*****
EINDHOVEN—PhiIipsheeftmet

de Chinese Huadong Electron Tube
Factory tijdens een bezoek van Phi-
lips- president Van derKlugt een
principe- overeenkomst gesloten
voor de gezamenlijke fabricage en
verkoopvan verlichtings- producten.
De fabriek zal in het begin energie-
zuinige TL- lampen gaan maken en
daarna ookandere soorten. In eerste
instantie is de productie bestemd
voor de Chinese markt,maar export
wordt niet uitgesloten.

Nieuw Migratie-akkoordbereikt tussen Washington en Castro-bewind

VS mogen ongewenste Cubanen
naar Havana terug sturen
WASHINGTON — Na een

opmerkelijke koers- wijzi-
ging heeft Cubazijn fiat gege-
ven aan de terugkeer van
meer dan2.700"ongewenste"
Cubanen uit de Verenigde
Staten.Onderdeelvan het ak-
koord tussenCubaen deVS is
ook datvoortaan twintigdui-
zend Cubanen jaarlijkseen
visum kunnen krijgen om
naar deVS te gaan.

De overeenkomst werd be-
reikt in overleg tussen Ameri-
kaanse en Cubaanse functiona-
rissen, die zonder dat er vooraf
ruchtbaarheid aan werd gege-
ven in de Mexicaanse hoofdstad
bijeen zijn geweest. Het aantal
Cubanen dat voor een visum in
aanmerkingkomt zou zelfskun-
nen worden opgevoerd tot
27.000, zo werd uit anderebron
vernomen.

Een soortgelijke overeen-

komst werd ook in 1984bereikt
maar Cuba zegde het verdrag
toenheel snel opnadat deVShun
Radio Marti in de lucht hadden
gebracht, welk radiostation zijn
uitzendingen speciaal richt op
Cuba waarbij vooral nieuws
wordt uitgezonden datHavana
zou proberen achter te houden
voor zijnbevolking. Radio Marti
is een onderdeelvan deVoice of
America- organisatie.

MIAMI—Na het uitzitten van
zijn gevangenis- strafin een in-
stellingvan deAmerikaanse Im-
migratie werd deCuibaanse 6a/-
ling NelsonRodriguez Castro
vrijgelaten in Miami en metzijn
gezin herenigd: zijn echtgenote
Caridad en hun vijfjarige
dochter Mayolelys (zie foto). Ro-
driguez Castro was een der vijf

onlangsvrijgelatenCubanen die
indertijd via de "Mariel-
schipbrug"uitCubanaardeVer-
enigdeStaten kwamen. Zij had-
den echter het een en ander op
hun kerfstok zodat zij uiteinde-
lijk indegevangenisterechtkwa-
men. Mariel is de Cubaanse ha-
venplaats van waaruit tiendui-
zenden Cubanen indertijd naar

de VSgingenom een nieuw leven
te xbeginnen. Vooreenkleine drie-
duizend van hen kwam van dit
plan niets omdatzij als misdadi-
ger ofalspyschopaat werden op-
gepakten inA merikaanse instel-
lingen werden opgesloten. Velen
van hen zijn mindergelukkig
danRodriguez Castro omdatken
uitzetting naar Cuba boven hun
hoofd hangt.

LOZEN
De 2.700ongewenste Cubaan-

se ballingen die nu geretour-
neerd worden naar Cuba zitten
aljarenlangvast in Amerikaan-
se gevangenissen. Het gaat om
misdadigers en psychopathen,
althansvolgens deAmerikaanse
versie van het verhaal. Het zijn
Cubanen dieindertijd met de ze-
gen van de Cubaanse autoritei-
ten via Mariel naar de VS ver-
trokken. Dit gebeurde toen "de

brugvan Mariel" opvolle toeren
functioneerde. Met tienduizen-
den tegelijk verlieten indertijd
vanuit Mariel Cubanen hun
landom zichin deVS tevestigen.
In ruil voor het terugnemen van
de ongewenste Cubanen mag
Havana voortaan twintigdui-
zend landgenoten lozen in de
richting van de VS. Het gaat
daarbijom Cubanen diezich niet
kunnen verenigen met het hui-
dige bewind in hun land en om
hunfamilieleden. Vaak zyn het
gezinsleden van Cubanen dieal
in deVS gevestigdzijn.

HetnieuweMigratie- akkoord
werd uitgewerkt door de juri-
dische assistent van Buiten-
landse zaken Michael Kozak in
samenwerking metdeCubaanse
onder- minister voor Buiten-
landse zakenRicardo Alarcon.
Volgens de woordvoerder van
het State department Charles
Redman in Washington zal de
nieuwe overeenkomst"minima-
le invloed" hebben op de "alge-
mene verhouding tussen beide
landen". Washington, zo verze-
kerde hij, blijft zichnamelijk erg
bezorgd maken over het "inter-
nationale gedrag van Cuba".

Lastige klanten krijgen schok
Protesten tegen
stoel in Parijse taxi's
PARIJS — Twee Franse

consumentenbonden hebben
donderdag krachtig gepro-
testeerdtegen deinstallering
van een "electrische stoel" in
Parijse taxi's, ter bestrijding
van agressie van dekant van
passagiers.

"Het gevaarvan ditkrankzin-
nigeplan is iedereen die gezond
van geest is duidelijk. De be-
stuurder van de taxi zou de
elektrische schok per ongeluk
kunnen veroorzaken of bij de
minste geringste woordenwisse-
ling met zijnklant kunnen aan-
wenden," aldus de Federation
dcs Usagers der Transports
(FUT), die zich tegen hetplan
verzet met de Association des
Usagers de I'Administration et

des servicespublics (AUUA)
Hetsysteem dat is voorgesteld

door een bond van Parijse tax-
iondernemingen, maakt het de
bestuurder mogelijk een
elektrische lading van 52.000
volt en zeer zwakke intensiteit
door derug en benenvan een ag-
ressief gevonden passagier te
zenden.Vijfvan de 14.300taxi's
in Parijs zijn al van een
elektrische stoel voorzien — die
niet door de overheid is goedge-
keurd. FUT vraag zich af of
hartlijders in het vervolg niet
meer ineen taxi toegelaten wor-
denen of dechauffeur misschien
nietookeenkooi meteen slangin
zijnwagen zoukunnen zetten die
hijkan openmaken wanneerhet
hem goeddunkt.

RADIO-KWESTIE
In deverklaringoverhet Mig-

ratie- akkoord wordt aan geen
van beidekanten gerept overeen
vergelijk over deradio- kwestie.
Slechts werd overeengekomen
datmen hetoverleg zal voortzet-
ten.VanAmerikaansezijde stel-
demen welvast datde uitzendin-
genvanRadio Marti nietworden
beinvloed door het nieuwe ver-
drag.

Saudiarabië:
olieprijs gaat
niet omhoog

RI AD — Saudiarabië ac-
cepteert geen verhoging van
de referentie- prijs van
achttien dollarper vat voor
eind 1988tenzij deolie- markt
een dergelijke verhoging
rechtvaardigt. Zo verklaarde
men bij het ministerie van
Oliezaken.

Deze verklaring kwam kort
nadat Kuwayt had laten weten
dat men zich verzet tegen een
verhoging van de olieprijs bin-
nen de gelederenvan de Organi-
satie van olieexporterende lan-
den (OPEC). In Saudiarabië zei
men nog dat men hiermee wilde
reageren op uitlatingen van
Iraanse zijde als zouden de der-
tien Opec- leden bezig zijn een
beslissing uitte werken over een
prijs- verhoging der olie, welk
besluit dan op de december- ver-
gadering van deOpec- ministers
formeel zou worden afgekon-
digd. Iran had eraan toegevoegd
dat alles er op wees datKuwayt
en Saudiarabië het eens waren
met een dergelijke beslissing.
Daar is niets van waar, aldus
Riad.

Washington:
Managua gaat
niet ver genoeg

WASHINGTON — De vrij-
lating van 985 gevangenen
door het Sandinistische be-
wind gaat volgens de Vere-
nigde Staten niet ver genoeg
"gezien de negenduizend ge-
vangenen die Nicaragua nog
heeft".

Ditverklaarde MarlinFitzwa-
ter als woordvoerder van het
Witte Huis. Het Middenameri-
kaanse vredes- akkoord pleit
volgens hem namelijk voor een
ruimeamnestie, "zoalsdiewelke
inEl Salvador doorpresident Jo-
se Salvador Duarte werd afge-
kondigd". Het Witte Huis ver-
wacht datpresidentDaniel Orte-
ga verder gaat en ook amnestie
verleent aan de negenduizend
andere gevangenen, als hij het
"tenminste oprecht meent met
de toepassing van de artikelen
van het vredes- verdrag".

Nieuwe getuige:
D'Aubuisson
bij moord op
mgrRomero
betrokken

SAN SALVADOR — In die
moord op de Salvadoraanse
aartsbisschop mgrRomero
heeft zich een nieuwegetuige
gemeld.Deze spreekt over de
al lang vermoede rol van de
ultra- rechtse politicus Ro-
berto d'Aubuisson bij het
complotZomaakte president
José Napoleon Duarte be-
kend.

Aartsbisschop mgr Romero
die onverbloemd opkwam voor
de armen van zijn land en zich
keerde tegen het geweld en de
onsociale toestand werd tijdens
een misviering door een huur-
moordenaar vermoord in 1980.
De nieuwegetuige is AmadoAn-
tonio GarayReyes die alschauf-
feur zou zijn opgetreden van de
huur- moordenaar. Hij is toen
meteenna demoord naar deVer-
enigde Staten gevlucht. Garay
Reyes zegt niet deidentiteit van
devermoorde huur- moordenaar
te kennen. Wel beweert hij dat
hij getuige was vaneen gesprek
tussen zijn chef, de vroegere le-
ger-kapitein Alvaro SalazarSa-
raviaenD' Aubuisson, dieheden
ten dage parlements- lid is en
ere- voorzitter van derechtse
partij ARENA. D'Aubuisson
heeft men altijd beschouwd als
deman achterdeschermenbij de
doods-eskaders wieroptreden de
dood van duizenden Salvadora-
nenbetekende.

In genoemdgesprekhadSara-
via gezegd dat de opdracht om
mgr Romero te vermoorden was
uitgevoerd. D'Aubuisson was
toen kwaad geweest omdat de
moord te vroeg was gepleegd.
GarayReyes heeftin deVS deze
verklaringafgelegd en isin voor-
lopige hechtenis genomen. Hij
zoubereid zijn in El Salvador te
komen getuigen als hij ten-
minstebeschermingvan derege-
ring krijgt.

Duarte dreigt
Ungo terug in
EI Salvador voor
oriëntatie-bezoek

SANSALVADOR—Naeen
verblijfvan zeven jaaralsbal*
ling in het buitenland keerde
Guillermno Manuel Un*°
maandagterug in deSalvado-
raanse hoofdstad. Hg maak»
deeluitvan de politieke arnj
van het guerrilla- leger in »JSalvador. Hijkwam naarSan
Salvador toe om zich p?*"'
soonlijk op dehoogte te stel-
lenvan demogelijkhedenon»
deel te nemen aanhetpolitie*
ke leven in dit land.

Ungo kwam in El Salvador
aan per vliegtuig en maakte d
reis vanuit Mexico in een vlieg-
tuig van de burger luchtvaart»
Hij werd begeleid door een dele-
gatie van ongeveer twintig ma»
van de SocialistischeInternatio-
nale uitEuropa enLatijns Ame-
rika. Eerderwas alRuben Zamo-
ra in El Salvador aangekomen
dieook aljarenlangalsballing»?
het buitenland verblijft. Presi-
dentJosé Napoleon Duarte heei<j
tijdens een geïmproviseerd
pers- conferentie gezegd dat a»
het verzet enige "criminei»
daad" bedrijft Ungo en ZamoTf
daarvoor verantwoordelijk zn»
len worden gesteld. Het verzeg
heeft eeneenzijdigbestand afge-
kondigd datvankracht is tijden»
hetbezoek vandebeide politie**
leiders diealhebben latenweten
dat zij hun verbond met ne
FMLN- verzet niet zullen ver-
breken.

WILLEMSTAD—In hetkader
van het bezoek aan de verschil-
lendedepartementen en diensten
hebbenUden van deEilandsraad
een bezoek gebracht aan de dienst
die belast is met de administra-
tieve automatisering van het ei-
landgebied. Tijdens het bezoek
gafdiensthoofd Curie uitleg over
degang van zaken binnen zijnaf-
deling.Foto:Hetbezoekvan dele-
den van deEilandsraad in ge-
zelschapvan gedeputeerdeLucil-
le Wout.
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Curacaose taferelen op,
Delfts Blauw tegels bij

CURAVA
in de dierentuin en bij
Landhuis Brievengat

1 - -~ — ' —————i

«EILANDGEBIED CURACAO

GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST
(G.G.D.)

In het kader van de aangekondigde Inhaalcampagne tegen mazelen en rode
hond (rubella), roept de G.G.D. Curacao alle ouders die tussen 1 november
1983 en 1 juni 1986 geboren kinderen hebben die nog niet tegen mazelen
en/of rode hond (rubella) ingeënt zijn op, deze kinderen te laten inenten.
OP WOENSDAG 25 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU SANTA MARIA,
gebouw Wit-Gele Kruis achter kerkhof Santa Maria.
Openingstijden: 5.00 - 8.00 uur 's avonds.
Alle ouders uit alle buurten die hun kind(eren) niet konden inenten op de
eerder vastgestelde data en buurten kunnen dit nu doen op de boven-
genoemde data en buurten.
De ouders worden verzocht de inentingskaart van hun kind(eren) mee te
nemen.

Hoofdv/d G.G.D.;
Mi- *"■&" Dr. Mac Kibbelaar.I



Doel: investeren op Curaçao

'Zware' Venezolaanse
delegatie op bezoek
WILLEMSTAD— Zondag ko-

oien vertegenwoordigers van
«et bestuur en de leden van de
Vooraanstaande 'Asociacion"enezolana deEjecutivos', AVE,
<|P Curacao aan voor een twee-
daagsbezoek. De groepherdenktdit jaarhet dertig-jarigbestaan.|« hetkader daarvan wordt het
bezoek aan Curacao gebracht.. Het bestuur van de AVE be-tichtte het International Trade
Center Curacao het volgende:Aan dehandvan deaanbevelin-
-B©n vanhetvorig jaarin Venezu-
6|a gehouden forum 'Curacao:
Una oportunidad para exportar
jumundo' is een tweede ontmoe-
digtussen Venezolaanseen Cu-
r&Saose ondernemers georgani-
seerd, getiteld:'Potencialidadesdeinversion dëVenezuelaenCu-
racao'. Op Curacao van 29 no-
vember tot en met 1 december".

Hetinitiatiefvoor dezetweede
ontmoeting werd vooral gesti-
muleerd door de Venezolaanse
President dr Jaime Lusinchi en
koningin Beatrix in het ge-
meenschappelijk streven naar
handhaving, bevordering en
verbetering van de commerciële
relaties tussen de beide landen.Hetrecentelijk ondertekend pro-
tocol van Willemstad tussen
Venezuela, Curagao en de Ne-
derlandse Antillen bekrachtigt
deze wederzijdse interesse.

Het programma bestaat on-dermeeruithetbezoekenvan in-dustrieën op Curacao waarbij
'enezolaanskapitaal en mana-

gement betrokken zijn, zoals de
Isla raffinaderij, Frica Curacao
en de Antilliaanse Verffabriek
N.V.

Verschillende workshop- ses-
sions zijn geprogrammeerd met
als thema's: investerings- moge-
lijkheden; legale en technische
aspecten van hetinvesterenvan-
uit Venezuela op Curacao; ana-
lyse van buitenlandse ervarin-
genen andere thema's die deon-
dernemersdevoordelen zaldoen
begrijpen om hier te investeren
met de bedoeling om hun ex-
porterende markt uit te breiden
tot de Verenigde Staten en de
EEG.

HetITC coördineert de activi-
teiten in samenwerkingmet on-
dermeer de Kamer van koop-
handel.

WILLEMSTAD - Onlangs
hebben de leden van de Soropti-
misten Club Curacao een bezoek
gebracht aan gezaghebberRo-
naldCasseres. Tijdens ditbezoek
overhandigde de president van
declubAbigailFalbru een prog-
rammaboekje ter gelegenheid
van hunveertigjarigbestaanaan
degezaghebber.De ledenvan de-
ze clubhebbengroteplannenvoor
detoekomst. Zowillenzij binnen-
kort beginnen met deaanpak van
het analfabetisme. Foto: Yoki
Chak,A bigailFalbru, gezagheb-
berRonald Casseres, Hanneke
van Oostenhoudt en Helen En-
gelbrecht.

Concert The Wind
Octet in CPA

.WILLEMSTAD — De Britta-
Jj*c Club Curagao organiseert 1
decemberin CentroProArte een
concert door TheWind Octetvan
j*etVenezolaanse Symphonic
orkest in samenwerkingmet pi-
anist Iman Landheer. TheWindOctet heeft al een goede reputa-
tie opgebouwd op Curagao. Ook
J°ianLandheer is geen onbeken-de. Het programma bestaat uit
werken van Beethoven, Mozart
enRossini. Kaarten voor ditcon-
cert kosten vijfentwintig gulden
en zijnverkrijgbaarbij alleboek-handels, de balie van Curagao
Plaza Hotel en Centro Pro Arte.

Prosessie van Sta Ana en
Sta Famia parochies

, WILLEMSTAD — De paro-
«leraad van Sta. Ana en Sta.

maakt bekend dat, in het
riai Van eVierm£ van —***a"

ar ' de derde prosessie in de
Sateï? genouden zal worden op
iw>

a£ 28 november om zeven
avonds.Deprocessie wordt

KerstconcertKelvin Landburg
19WILLEMSTAD — Zaterdagen zondag 20 december geeft
eert^ 111Landbrug een kerst con-
dit t Centro Pro Arte. Tijdens
Dip sneert zullen ook The
fesHingerB en Los Embajado-
bre Rev enkele kerstliedjes
dioK?e dansgr?ei) van stu:"diie Korsow zal deze avond
T a "Roering brengen. Meivin
Sn» urg zal Engels-talige,

Frans- en Papiaments-
Vo:^.lledJes zingen. De kaartenbnür LConcertziJ nverkrijgbaar
en a LaBonanza
ÓL inkel in het hospitaal.
Ui°fPskaarten kunnen telefo-nilto *orden besteld via num-mer 89263.

(J e l ~*ORIA — Zeven leiders van
van !WeSing voor bewustwording
vand zwarten in ZA, AZAPO, zijn
Van a ag aangehouden. De woning
dooi-H president van AZAPO werd
dinep6k° doorzocht.De aanhou-
devn hebDen plaatsgevonden aan
geda uraVOnd van een dienst ter na'
2i dCntems aan 14personen die op
der^? mber 1985in een beffen metPOUtie hetleven verloren.

gehouden in de straten ten zuid-
en van de Breedestraat Otro-
banda.

Allen die willen deelnemen
moeten samenkomen rond het
beeld van de H. Maagd aan de
Carthagenastraat. Vandaar
trekken ze in prosessie zingend
en biddend door de Gasthuis-
straat, Zaantjessteeg, Van
Dijksteeg, Schrijnwerkerstraat,
Conscientiesteeg totaan hetBri-
onplein.

Het organiserend comité no-
digt alle parochianen van Sta.
Anaen Sta.Famia uit,maar ook
demensen van alle andere paro-
chies op Curagao, zijn welkom
om aai» J--C' prosessie deel te
nemen.

Enfasis Radial
WILLEMSTAD—EnfasisRa-

dial, het wekelijkse radioprog-
ramma van de School Advies-
dienst besteedt deze week aan-
dacht aan "vertrouwen,
vriendschap en liefde". Renate
Joe, Eugene Pietersz en Ruth
Martis zullen tijdens hetradiop-
rogramma deze drie onderwer-
pen aansnijden. EnfasisRadial
is tebeluisterenwoensdag 25no-
vember om half twaalf's-
morgensviaRadio Hoyer 1,vrij-
dag 27 novemberom halfacht 's-
avonds via Radio Körsou FM,

zaterdag 28 november om half
twee 's- middags via Radio Cu-
rom Z-86 enzondag 29november
om elfuur 's- morgens viaRadio
Caribe.

PWFC op de bres voor arbeiders
Vaste lasten stijgen tot
ongeoorloofde hoogte

WILLEMSTAD —De over-
heid lijkt geenwetenschap te
hebbenvan denijpende situa-
tie waarin de meeste arbei-
ders verkeren. Hun financië-
le toestand is al slecht, maar
de overheid blfjft met verho-
gingenvan tarieven en belas-
tingenkomen.Dat metingang
van 1 januari 1988 nu ook de
autobelasting verhoogd
wordt, is voor de vakbond
PWFC de druppel die de em-
mer doet overlopen. De over-
heid wordt dan ook ge-
waarschuwd deze maatregel
niet te nemen. Financieel kan
een groot deel van de bevol-
kingdatnietdragen,zovreest
de PWFC die problemen
voorziet.

De overheidisvoornemens per
1 januarideautobelasting tever-
hogen omdat de huidige in-
komsten bij lange na niet vol-
doende zijn voor de kosten aan
wegen die de overheid jaarliiks

heeft. Dat betekende datdeover-
heidjaarlijkszon 10miljoengul-
den uit de algemene middelen
aan dezekosten moest besteden.
Dat bedrag is niet alleen steeds
moeilijker op te brengenvoor de
overheid, maar het is ook niet
juistom op de algemene midde-
leneen beroep te doen.

De vakbond PWFC bracht
gisterenechter in hetradioprog-
ramma "Bos di Obrero" naar vo-
ren, dat de overheid om eigen
kosten te dekken, de tarieven
voor de bevolking steeds hoger
maakt. Een arbeider is tegen-
woordig bijna veertig procent
kwijt van zijn salaris aan vaste
kosten zoals water, electriciteit,
telefoon en andere onvermijde-
lijkekosten, aldus dePWFC.

Dat nu ook de autobelasting
verhoogd wordt, is waarschijn-
lijk een kostenstijging die voor
sommigennietmeertedragenis.
Het isvaakook de schuldvan de
overheid zelf, dat dekosten van
wegenonderhoudzo hoogzijn,zo

meentdePWFC.lmmertepasen
te onpas worden wegen openge-
broken en weer dichtgegooid.
Een nieuwe weg dieeen week na
aanleg weer wordt opengebro-
ken omdat er een kabel gelegd
moetworden, is nietsbyzonders,
aldus de vakbond. Een betere
coördinatievan ditsoortwerken,
zou tot een behoorlijke kosten-
besparingkunnen leiden.

Triestvindt dePWFC het ook
dat het schoolgeld op sommige
scholen verhoogd is. HetProtes-
tant Christelijk schoolbestuurheeft met ingang van dit school-
jaarbesloten de ouderlijke bij-
drage te verhogen. Wettelijk is
ditveroorloofd, omdat is vastge-
legd dat als de overheids- subsi-
dievoor de scholennietvoldoen-
de is, een ouderlijkebijdrage ge-
vraagd mag worden. Dat bete-
kent dat vele ouders zich in deschulden hebben gestoken om
het schoolgeld voor hun kinde-
ren te betalen. "Dat gaat echt te
ver", aldus de PWFC. Het Be-
stuurscollege wordt gevraagd
een onderzoek in te stellen hier-
naar en maatregelen te nemen
omdat devakbondvreest dathet
een en ander andersuit de hand
kan lopen.

Nieuw bestuur Obra di Man
WILLEMSTAD— Onlangs is

het nieuwe bestuur van destichting Obra di Mangeïnstalleerd. Nadat het oude
bestuur haar taken had neerge-
legdwerdenF. Gressman, A. Ni-
catia, R. Curiel, J.M. Capricor-
ne, O.Pengel enmevrouw C. Al-
len door derechter aangewezen
als nieuwe directieleden van de
stichting. Tijdens de eerste ver-
gaderingvan ditnieuwe bestuur
is deheer F. Gressman benoemd
alspresident van de stichting. R.

Curiel werd benoemd als pen-
ningmeesteren A.Nicatiaalsse-
cretaris. Vice- president is de
heer J.M. Capricorne en tweede
penningmeester is O. Pengel.
MevrouwC. Allen isbenoemd tot
tweede secretaris.

De stichting Obra diMan ver-
tegenwoordigt leden en functio-
narissenvan de buurtcentra, de
eilandelijke overheid, spaar en
krediet- verenigingen, commer-
cie en industrieen verschillende
vakbonden.

Leu fo'i kas
in Spanje

WlLLEMSTAD—lnhetprog-
ramma "Leu fo'ikas" dat morge-
navond via Tele-Curacao wordt
uitgezonden, wordt deze week
een kijkje genomen in Spanje.
Dat is mogelijk door de samen-
werkingmet deLandsloterij, die
voor deze speciale programma's
financiële steun geeft.

InSpanjeis deSantaMariabe-
zocht, het schipwaarmeeColom-
bus in 1492 Amerika ontdekte.
Daarnaast zullen verschillende
Antillianen en Arubanen geïn-
terviewd worden diehun vakan-
tie in Spanje doorbrengen.

Leu fo'i kas heeft daarnaast
weer de nodige muziek: een
optreden van Ramses Seinpaal,
de groepBacanal, deArubaanse
groep SensashonLatina en het
nieuwe duo Kenneth en Ma-
ritha.

'Pedagogische begeleiding'

Studiedag kreshes
over gymnastiek

WILLEMSTAD — Zondag
heeft een studiedag plaatsge-
vonden voor alle kresh- leidsters
vanCuragaoenBonaire. Het on-
derwerp was: Gymnastiek voor
kinderen van 1-4 jaar.De dag
was georganiseerd in het kader
van het project "Pedagogische
begeleiding voor kreshes", dat
onder leidingstaat van depeda-
goog Angela Juliana en dat
wordt gefinancierd door de Ber-
nardvanLeer Foundation en Se-
de Antia.

Na een inleiding "Hoe doe je
gymnastiek met kleine kinde-
ren", hebben de leidsterszelf(77
personen) oefeningen gedaan,
dieze laterweermet dekinderen
kunnen doen. Om de leidsters
ook hun eigen creativiteit te la-
ten gebruiken was de groep in
vier kleine groepjesverdeeld.
ledere groep kreeg de opdracht
om vijfoefeningenvoor deberei-
den die je met de kinderen kan
doen. Een groep heeft met hoe-
pels gewerkt, de ander met tou-
wen, een metballen en tenslotte
een met lakens.

Tijdens de plenaire heelt elke
groepdeoefeningenvoorgedaan,
zodater aanhet eind 20gymnas-
tiek- oefeningen waren die met
de kinderen in dekresh kunnen
worden gedaan. De leidsters
hebben er ook liedjes bij ge-
maakt, zodat er tijdens het gym-
men ook gezongenkan worden.

Omdat deze dag voor de

leidsters de laatste lesdagwas in
het kader van de"Pedagogische
begeleiding", dietwee jaarheeft
geduurd,hebbenze ookeen certi-
ficaat gekregen. De leidsters die
een certificaat ontvingen, wer-
ken bij devolgendekreshes: Ca-
sa CunaBerg Altena, CasaCuna
Koningin Juliana, Speelschool
Villa Maria, Kresh Bai Bini,
Kresh Santa Maria,Kresh Dede
Pikina, Kresh Suffisant EBG,
Kresh Tera Cora enkresh Santa
Rosa.

( VTa ken a
mandabti?
Ebiah'akLorabokab'eyena / wd rf HÉ| 3
piköp óf trukku shushi, kv bo ' L*" f; "^ --t'eikuekamindïmondi... \§j '^J ||j| 1.1 l?|| g| llf
Want'un ratu, bo pensa. Ta bal N |ji Hf| jjj
la pena pa bo kore riesgo di n/f ryh 1É i 1
bai 2 luna sera djis pa bo J \X y^ \ §j :H ff
skapa vn kareda pa landfill? - y/* /\j '"mm m 1
Atabu warda awor pasobra ii Lf k l B Hba hasi ko'i kabes duru. ' ■ -*" - -"■_—Liia_-iJI_J
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WILLEMSTAD- Schrijvers
van drie bekende sportbladen
hebben onlangs het eiland be-zocht om informatie te krijgen
over de laatsteontwikkelingen opsportgebied. Deze informatiegaanzij verwerken in een artikelover deAntillen. Zijzullen Cura-gao aanbevelen als nieuw vakan-tieoord voor sporters. De schrij-
vers van Scuba Times USA enUnderwater USA hebben vanduik-instructeurs informatie ge-
kregen over deonderwaterwereld
van Curagao. Tim Campionschrijver van WindsurfMagazi-
ne waszeer tespreken overhetMi-
stralHighWindCenterdatbeginvolgende maandbijPrincess Be-ach Hotel zal worden geopend.
Foto:ErwinEustatia, BoyCame-
liaenElioßomijnvan hetToeri-stenbureau enDougPerrine (Scu-
ba Times USA), Kevin Wadlow(Underwater USA)en TimCam-
pion (Windsurf Magazine) en
Boy van Noort van het Mistral
High WindCenter.
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\*v gezellig J^^K
vË/uikertuintje's

j Nieuwe Meester Broodbakker is aan het werk

Zijn Currjcaose collega's hebben gedaan wat zij konden en in samen-
werking met deze nieuwe prof maken ze me een broodje, om je

! vingers bij op te smikkelen. U "zult" niet, nee U bent verbijsterd bij
het eten van dit heerlijke brood.

Wit, bruin, uikerbrood, kleinbrood, kortom weer
het hele verhaal! ALLE dagen uitsluitend VERS brood in Toko

\?y uikertuintje, waar de bakker Leo Niessen heet,
soms geschreven met twee zetten, dus niemand de deur uit zonder
ontbijt van Toko \Ëv uikertuintje:

Gesneden wit 1.14
Gesneden bruin 1-14
Gallenbrood 2.75
Witte bollen 5 stuks 0.80
Krentebollen 6 stuks 2.99
Knip wit 1.14
Vloer brood 1.14
Muesli brood 2.95
Rookvlees 100 gram 1 .45
Achterham 100 gram 1 .00
Osseworst 100 gram 0.90
Deno Salami 100 gram 0.60
A.H. Dieet Margarine 250 gram 1.34
Grapefruit per stuk 0.85
Kiwi per stuk 0.60

j, A.H. Jusd' Orange 1.75
| Domo Volle melk 1 .00
!

;

TOKO^X)uikertuintje
de Grutter met een assortiment!!

AMIGOE
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

lir^». tot 10woorden

F. 5,50 /^k///\\ Elk woord meer j/&t& ]
// IA UITSLUITEND uÉSJflfajK W A CONTANT!

ARTSENECHTPAAR zoekt
metspoed oppashuis ofgemeubi-
leerdhuis/appartement per 1 de-
cember. Tel: 673560.
OPPASHUIS aangeboden op
Banda Abou, nabij Soto 14 dec. -14 jan., voor echtpaar. Inl.
641298 na 18.00 uur.

OPPASHUIS ofappartement te
huur gevraagd van 6 dec. tot 5
jan.,tel.: 625200 tst. 382.

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

MERCURY SABLE 1986 (used)
A/.32.000,-. For moreinformati-
on call21840.

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

MAZDA 626 in goede staat tel.:
25286.

Rodeo Ranch
nu in

Seaquarium
Geopend 7 dagen

per week
Openingstijden:

5-7 Happy Hour
Speciale prijzen

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

\ 's Zondags is de saloon
vanaf 10.00a.m. open. I
Vrije toegang tot Bar
enRestaurant.

! Voorreserv.tel.6ls7s7na
4 uur.

OPROEPING
Openbare vergadering van
de Eilandsraad op woens-
dag 25 november 1987 om
08.00 uur in de Stalenzaal.

AGENDA
1. Goedkeuring notulen
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring verslagen
4. Eilandsverordening

Motorrijluigbelasting
5. Begroting 1988
6. t/w 10. Wijziging be-

grotingen 1981, 1983,
1984, 1985 en 1987

11. Slot derrekeningen
1967 lot en met 1981

12. Schuldsanering A.B.C.
Willemstad, 23 november 19371
üc Voorzitter, Drs. S.M. Lanip.l

PORCHE SALE: babykamer;
kingsize slaapkamer (wit); da-
meskleding; eethoek; wasma-
chine enz. Hoenderberg 58. Tel.:
675961.

TAPAN-fornuis 4 mnd oud
’.1000,-; General electrisch vo-
lautm. wasmachine VA jaaroud
’.900,-; grote 2deurs ijskast GE.
VA jaar oud ’.1.800,-; televisie
&" color Sony Trinitron’.650,-;
video Quasar ’.450,-; bar groot
met 3 draaistoelen ’.600,-; TV-
draaibaretafel ’.45,-; bankstel 2
zit+ 3zit + groteronde tafel Ma-
honie wit gespoten ’.650,-; da-
delpalmen groot ’.75,- elk;
hangplanten. Kaya Pachi Jan
Bakhuis 91,tel.: 78332.

"ENCYCLOPEDIAAmericana
in deEngelsetaal, bestaandeuit:
& dikke boeken, tel.: 74595.

OEUGEOT504T.I. ’.650,-; Peu-
geotso4G.L. ’.1.150,-, V.d.Wer-
veKaya Arana 35, tel.: 87017.

WEGENS VERTREK: Toyota
Corolla station met airco bouw-
jaar 1983 i.z.g.s. vr. prijs1.7.850,-,tel.: 70121.
*
INBOEDEL: Van Goghstraat
f—DRIE STOELEN zitkamerset +
tafel; twee- persoonsbed, tel.:
43775.
ANTIEK (CUR) zitkamerset;
kasten; tafels + eetkamerset
enz.Roodeweg 129.

2STUKKEN wall towallcarpet
(4 mnd z.g.a.n.) zilvergrijs
(3x3. 90m) 2x ’.400,- tel.:
673199.

PER 1DECEMBER:volledig ge-
meubileerd appartement: zitka-
mer, eetkamer, keuken met bar,
2 slaapkamers, telefoon + airco
aanwezig. Zeer mooi uitzichtop
deIsla. Bel 614901.
■» """ "

Gemeubileerd huis in rustige
buurt; 3 slaapkamers. Telefoon
& Gasaansluiting aanwezig, f.
650,-- per maand. Borg f. 1000,--
Inf. Tel. 85948 tot 8.00 uur 's
avonds.

VOOR LANGE tijd te huur ge-
vraagd woning met 3 sik. liefst
regio Zuikertuintje. Telefo-
nische afspraak maken tel.:
70188 vragen naar Dhr V.d.
Stroom of mevrouw Arends.

WEGENS VERTREK: werk ge-
zocht voor ons zeer goed en be-
trouwbaar engels sprekend
dienstmeisje, tel.: 70121.

DAME VAN 22 jaar biedt zich
voor chauffeur-bode, serieus in
haar werkzaamheden. Gelieve
te bellen tel.: 74886.

/—^r \Wasserette
imim

Wijkunnen Uw was compleet ver-zorgen.
Volle wasmachine: wassen, dro-gen en opvouwen, inclusief zeep,
verzachtervoor ’.9.00.
Voor meer inf.: tel. 615188.

\SeroeLoraweg 35A/

CLIMACARS

AUTO AIRCONDITIONINGHem IA - Tel. 672059 Sta. Roso

m m m Wi Distr'buto^3
mm IMM mT xnxt

VncMij__/Êm§ Wg^mm * iihii»«ii

< Every week Sailing to

BONAIRE
Please contact:

Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 679588/671566 fax.: 674366

SECRETARIAL POSITION
We have available positions for generalsecretary and
receptionist. The following qualifications arerequired:

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

Somecomputerexperience is usefulbut notrequired.
On the jobtraining available.

If you fit the above qualifications please send your
application to:

Personnel Manager - P.O. Box 3424 - Curacao
Include in your application detail about your work
experience and how much you expect to earn.

Alsoinclude yourtelephone number.All applicati-ons will be held stricktly confidential.

BARBARA
PALACIOS

Miss UnWerso 1986 /
1 dia sdi desèmber /
\ na Körsou!! /

TEKOOP
REPRESENTATIEF

WOONHUIS
3 slaapkamers, 1 bad/
w.c, 1 meidenkamer/bad/
w.c, 1 garage.
Terrein 1050m2.
Vraagprijs: ’.145.000.-

Tel.: 76529 J
[GEMEUBILEERDEIAPPARTEMENTEN

en
OPPASHUIZEN
(kontrakt + borg)

Gevraagd in deperiodevan
± 20 december tot 10 ja-
nuari.

Info.: Tel.: 674330 1

\] vertoont op cukacaov; WOENSDAG 25 NOVEMBER
0m8.30n.m.

"DEATH OFA SALESMAN"
Regisseur: Volker

Schlomborss
Acteurs: Dustin HoffmanV John Malkovich j

I GEVRAAGD
REPRESENTATIEVE DAME

metervaring inreis- en/of toeristensektor en
vakbekwaam in public relations.
Vereistetalen: Engels, Nederlands, Spaans

en Papiaments.
Persoonlijk aanmelden dinsdag en vrijdag om
17:30p.m. Princess Beach Hotel, Suite 119, tele-

foon 614944.

« TE HUUR GEVRAAGD
ONGEMEUBILEERD HUIS

van ± ’.400.- p.m. in de omgeving van: GrootKwartier; Sau-na; Janwé, Dominguito, Abrahams.
Kontakt opnemen met dhr.Cabenda.
Tijdens kantooruren: 8.00 - 5.00 Tel.: 624066.Na kantoortijden: Tel.: 624426 dhr. Cabenda.

» windowfilm
WH Voorraam.schuifdeurofetalage.Velekleuren

deflects en soorten. OokPROTEKT helderesafetyfilm
up to 3#\ é tegen Ultraviolet Straling. Professionele en
79%0f. /W snellemontage.Madicowindowfilmgeeftver-
SüT,n'8 <—W koelingen is energiebesparend!heat.

Zonwering en Airconditioning Tel.: 675550
UNITED ENERGY MANAGEMENT jansofat 83

r— a"M .
Pierson, Heldring & Pierson (Curacao) N.V.

zoekt voor de Trust-Sector

ADMINISTRATEUR
Pierson, Heldring & Pierson (Curacao) N.V. is een vol-
le dochtervan Pierson, Heldring & Pierson N.V., een
internationaal georiënteerde bank die zich toelegtop
off-shore banking, trust activiteiten en vermogensbe-
heer.

Tot de werkzaamheden van deAdministrateur beho-
ren 0.a.:

— hetzelfstandigbijhouden vanboekhoudingen van
bij ons kantoor gedomicilieerde vennoot-
schappen— het samenstellen van financiële overzichten— het voeren van correspondentie in de Engelse- en
Nederlandse taal.

FUNCTIE-EISEN
— vooropleiding SPD-, HEAO-, MBA-diploma of ge-

lijkwaardig niveau met ervaring— kennis van de Engelse en Nederlandse taal (zo-
wel in woord en geschrift)— goedecontactuele eigenschappen— zelfstandig kunnen werken.

Verdere informatie kan telefonisch worden ingewon-
nenbij de afdelingPersoneelszaken telefoon 613955.

Schriftelijke sollicitaties terichten aan: Pierson, Held-
ring & Pierson (Curacao) N.V., JohnB. Gorsiraweg 6,
Willemstad, Curacao, t.a.v. de afdeling Personeels-
zaken.

\ ■iinitfiiin
’,0.70

voor een fotovan 10xl 5 cm.
en dan toch nog kwaliteit
leveren
dan moet U zijn bij
INTERPHOTO

achter Maduro Plaza

■ mi iinon

f PATRICK'S
for

„Tatay" guitars
and quatro's

Willem de
Zwijgerlaan 1

Tel.: 73298
J J IJ jWW

(TE HUURAANGEBODEN
GROOT HUIS
omgeving Salirïa

Zeer geschiktvoor groepspraktijk.
Reacties onder no. 21 aan het bureau van ditblad, Curagao.

voor leuke prijsjes OOr\ _
S.V.C.

Het Bestuur van de STICHTING VERPLEEGHUIZENCURACAO maakt
bekend dat het nieuwe verpleeghuiste Groot Piscadera omstreeks sep-
tember 1988 geopendzal worden.
Het Bestuurzoekt inverbandhiermedenaar sollicitantenvoordevolgende
functies:
Adjunct Direkteur patiëntgebonden zorg— H.8.0. opleiding verpleegkunde (hogere opleidingrichting ma-

nagement of gelijkwaardig).— Leeftijd tussen 30 -45 jaar.— Ervaring en inzicht in het funktioneren van de gezondheidszorg
op Curagao.— Ervaring in soortgelijkefunktie.

Verpleegkundig coördinator(afd. Psycho-geriatrie)— Opleiding ziekenverpleging B(+ eventueel A).— Kaderopleiding Gezondheidszorg.— Leeftijd tussen 30-45 jaar.
Verpleegkundig coördinator(afd. Somatiek enRevalidatie)— Opleidingziekenverpleging A(+ en eventueelB).— Kaderopleiding Gezondheidszorg.— Leeftijd tussen 30-45 jaar.— Ervaring metrevalidatiepatiënten.
Afdelingshoofden (afd. Psycho-geriatrie)— Opleiding ZiekenverplegingB/M.8.0.V./I.F.E.— Bereidheid kaderopleiding te volgen.— Leeftijd tussen 25-40 jaar.
Afdelingshoofden (Somatische afdelingen)— Opleiding ZiekenverplegingA/M.8.0.V./I.F.E.— Bereidheid kaderopleiding te volgen.— Leeftijd tussen 25-40 jaar.
1ste Verpleegkundigen (Geriatrische afdeling)— Opleiding Ziekenverpleging B/M.8.0.V./I.F.E.— Cursus Praktijkbegeleidingen ofdebereidheid deze te volgen.— Leeftijd tussen 25 -40 jaar.. 1ste Verpleegkundigen (Somatische afdeling)— Opleiding ZiekenverplegingA/M.8.0.V./I.F.E.— Cursus Praktijkbegeleiding en of debereidheid deze te volgen.— Leeftijd tussen 25-40 jaar.
Avond- en nachthoofden— Diploma ZiekenverplegingAen B.— Leeftijd tussen 30 -40 jaar.— Ervaring gewenst.
Ziekenverzorgenden— Diploma Ziekenverzorging.— Ervaring strekt totaanbeveling.
Leerling Ziekenverzorgenden— M.A.V.0.-3 ofgelijkwaardigevooropleiding.— Leeftijd 18 jaar.— Bereidheid opleiding tevolgen.
Zorgverleners— Huishoudschool ofgelijkwaardigevooropleiding.— Ruime ervaring in verpleeghuis of soortgelijke instelling.— Bereidheid opleidingte volgen.

Belangstellenden worden verzocht vóór8 januari 1988 schriftelijk te solli-
citeren en hun sollicitatie-briefte sturen naar Postbus 3435.
De sollicitatie dientvolledige gegevenste bevatten over:
1. De functie waarnaar men solliciteert.
2. De persoonlijke gegevens.
3. De huidige werkgever.
4. De gevolgdeopleidingenen debehaalde diploma's.
5. De werkervaring, diemen reeds heeft.
Het Bestuur ziet met belangstelling uit naarUw sollicitatie.

HET BESTUUR.

I | | ~' "I
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y| bevestigingsmaterialen
en gereedschappen.
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CARIBBEAN FASTENERS NV.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ookopzaterdag GEOPENDvan &30-12.00 uur.



BONAIRE AGENDA
£0UTIE:8000"«ANDWEER: 8222
'AXICENTRALE:BB4SM°SPITAAL: 8900

teLagoen:maandag t/mvrijdag**i 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00""'i zondag gesloten.

[EENBARE BIBLIOTHEEK
voor het publiek)

en donderdag van 14.00-18.00
liiL?lnsda9 en vrijdag van 08.00-12.00/
£00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
J'J'oingstijden voor lezers)
■°W«dag van 14.00-19.00uur.

°STSLUITING: maandag t/m vrijdag
"«"getekende stukken 15.45 uur; gewone

16.30uur.
SERVICE CLUBS
g"*anis: donderdagavond 19.30uur -Hotel

b^s: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
2°und Table: elke tweede maandag -Terra Corra.

woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

{■JESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
2.00/14.00-15.30uur loketten geo-

f^ZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
k?*Van 9elieve contact op te nemen met de
■*Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

gPLTTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
ryend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-

""^van 12.00-24.00uur.
(gezaghebber): elke donder-a9 van 09.00-11.00 uur op het Be-

J^rskantoor,Kralendijk; laatste donder-
de maand van 10.00-12.00 uur te

naiKOL,SHI ',el-: 8198>: verzameling Bo-
dirlSaanse scne|Pen en koraal; open van"isdagt/m vrijdagvan 10.00-12.30uur -Nikiboko Zuid 3.

ij" " openingstijden slachthuis maan-
16nn WOensda9vano7oo'l2oo/13 °°-uo uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30 uur.

£}Bernarduskerk Kralendijk:
j^geiilks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

fewotokerkAntriol:! g 3ouur. 20rdag 09.00en 18.00

J^vicuskerkßincon:"WHjks, ook zondag, 19.30uur.

J^ACHTENBEZORGINGdoorgeven«n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

*****AMSTERDAM—De afgelopen ja-
il beruchte'leegstandvan de hoog-
r'Uwflats in de Amsterdamse Bijl-
iermeer isforsgedaald.Het aandeel
g|eWoningenwasbegindezemaand
l9«?roeent' e* was B'n<^s janurai
W n'e^ meer voorgekomen dat de
I**gBtand zich onder de 10procent
I «nd. Op het hoogtepunt was de
l9g?tand meerdan25procent. Sinds
gu?T Werden voor ruim 300 miljoen
'n dn verbeterinKen aangebracht

Toenemende belangstelling

Diploma's gidsen
voor toeristen
KRALENDIJK — Afgelo-

pen donderdag ontvingen 25
nieuwe toeristen- gidsen hun
diploma. De cursus was een
initiatief van Sue Felix van
het transport- bedrijf Achie
Tours, die daarmee een se-
dert 1980 geuite wens in ver-
vullingzag gaan. Hoewel nie-
mand van de overheid bij de
uitreikingaanwezig was,
kreeg het particuliere initia-
tief toch een officieel tintje,
aangezien decertificaten me-
de door gezaghebber mr Ge-
orgeSolianaengedeputeerde
Ramoncito Booi werden on-
dertekend.

Naast de aanstelling vijftien
jaargeleden van de gids Caicai
Cicilia is er op Bonaire nauwe-
lijks aandachtbesteedaan de op-
leidingvan toeristen- gidsen.

Achie Tours and Transport
N.V. voelde — na het aanschaf-
fenvan een grote toeristenbus—
duidelijk het gemis en besloot
het initiatief te nemen, dat ge-
volgd werd doorBonaire Car
Rental and Sightseeing. Be-
langstellenden van enig niveau
en opzijn minsteenvoortreffelij-
ke kennis van Engels konden
zich inschrijven voor een cursus
die een maand zou duren en
tamelijk zwaar was.

De cursus duurdevan 19okto-
ber tot 19november enin dietijd
werdener zestiencursusdagenof
-avonden gegeven. Inleiders bij
dezeopleidingvoor toeristengids
waren frater Candidus (birds of
Bonaire), BruceBowker(dive in-
dustry),Berne Lusse (caves), Da-
vid Griffin (time sharing),major
Brigitha (immigration require-
ments), Eddy Sillié (customs re-
gulations), Raymundo Saleh
(background ofgovernment).

Inleiders voor detweede helft
van de cursus waren: Kenny
Martin (Bonaire jachthaven),
Petri Gingrich (miscellaneous
information), Sue Felix (compa-
rison ofAmerican and Antillean
schools), Shonma Carolina (boy
scouts) en Tico Grijt (national
park system).

De cursus werd afgesloten
door het waarnemend hoofd van
het Bonaireaans Toeristenbu-
reau Niki Tromp. Zes Bonaire-
aanse bedrijven dieofbelangrijk
zijn voor het toerisme óf een
groot aandeel hebben in de eco-

nomievan heteiland, werden be-
zocht. Donderdagavond
mochten detoeristen- gidsendie
de hele cursus hadden gevolgd,
hun diploma in ontvangst
nemen.

Zij zullen tevens derichtlijnen
geven voor verdere cursussen,
waarbij meer aandacht zal wor-
den besteed aan Bonaireaanse
cursisten. De meeste cursisten
van deze opleiding zijn Ameri-
kaanse en Nederlandse dames,
die op deze manier hun vrije tijd
aangenaam kunnen vullen. Na
het uitreiken van de diploma's
was er in het Flamingo Beach-
hotel (BBH) een gezellig sa-
menzijn.

Toeristen-gids
Te weinig
interesse

Antillianen
KRALENDIJK — Sinds

1980treedtSueFelix op als
gids bij de bustochten vn
Achie Tours van Amado
Felix. Soms werd zij door
anderen geholpen. Om tot
een zekere coördinatie te
komen, werd met deeerste
particuliere gidsen- cursus
gestart.

Aanvankelijk was het de
bedoeling, dat slechts een
kleine groep de cursus zou
volgen, maar al gauw bleek
dat de belangstelling groter
was dan verwacht. Niet al-
leen voor de gids die met de
toeristen over het eiland
trekt, is deze cursus samen-
gesteld, aldus Sue Felix,
maar ook voor diegenen die
dagelijks in hun broep met
het toerisme te maken
hebben.

Het programma dat Sue
Felix heeft samengesteldwas
tamelijk zwaar. In de volgen-
de cursussen zal geëvalueerd
worden welke veranderingen
noodzakelijk zijn, maar inelk
geval zullen degenen die sla-
gen, zich redelijk professio-
neelgeschoold mogen achten.

Sue Felix: „De meeste cur-
sussen eindigen met een ex-
amen. In dit gevaleen beetje
moeilijk, omdat het de eerste
keer is datdecursus wordt ge-
geven. We doen er allemaal
aan mee en er is in feite mo-
menteel niemand die een ex-
amen kan samenstellen. Ikheb dat ondervangen door
van iederekandidaat teeisen
eenexamen samen te stellen,
dat zij acceptabel acht voor
kandidaten in detoekomst."

Tijdens de uitreiking vandecertificaten tradSue op als
ceremoniemeester. NikiTromp deelde de diploma's
uit, terwijl Amado Felix enHugo Gerharts (de beidesponsors van de cursus) deverkregen badge (met naam
enkwaliteit van de geslaagde
cursist) en een compleetboekvan de totale cursus onver-handigden.

In het slotwoord sprak SueFelix de hoop uit, dat de ver-volg- cursussen en de nieuwecursussen meer Antilliaansedeelnemers zullen trekken

ECDNOTEN
DE CANADESE effectenban-
ken Wood Gundy, McLeod
Young Weir en Dominion Secu-
rities hebben geweigerd garant
te staan voor het Canadese deel
van dekomende aandelen- emis-
sievanEurotunnel, hetconsorti-
um, dat de kanaaltunnel gaat
bouwen. Er bleek in Canada als
gevolg van de beurscrisis onvol-doendebelangstelling van be-
leggerstezijn.Eurotunnelzalnu
geen aandelen in dat landplaat-
sen, maar vertrouwt erop dater
vooral in Japan en het Midden-
Oostenvoldoende vraag is om de
emissie te doen slagen. Tachtig
procent van de emissie van 750
miljoen pond sterling wordt ge-
plaatst in Frankrijk en Groot-
Brittannië. De uitgifteprijs werd
op 16 november bekendge-
maakt.

DE WINST van het Amerikaan-
se concern Walt Disney (films,
amusementsparken en consu-
menten- producten) is in het
laatstekwartaal van het afgelo-
penboekjaar met 81 procent ge-
stegen tot 110,6 miljoen dollar.
De omzet groeide met 21 procent
tot758,6 miljoendollar.Over het
gehele boekjaar steeg de winst
van 213,2 miljoen dollar tot
392,8 miljoen dollar en de omzet
van 2,2 miljard tot 2,9 miljard
dollar.
DE WAARDE van de omzet van
het Zwitserse levensmiddelen-
concern Nestle is in deeerste tien
maanden van dit jaar ten op-
zichte van dezelfde periode van
1986met 8,3 procent gedaaldtot
29 miljardZwiterse frank. Dit is
volledig toe te schrijven aan de
daling van de dollarkoers. Naar
volume gemeten was er een om-
zetgroei van vier procent.

DE AMERIKAANSE minister
van Handel, William Verity,
heeft in Tokyo een ontmoeting
gehad met de Japanse premier
Noburu Takeshita en enkele
anderekabinetsleden in een po-
gingeen oplossing tevinden voor
dehandelsgeschillen tussen bei-
de landen. De VS zijn verbolgen
over de onwil van Japan om zijn
markt verder open tezetten voor
buitenlandse, met name Ameri-
kaanse ondernemingen. Verity
liet doorschemeren niet tevre-
den te zijn met de standpunten
die de Japanners te berde
brachten en dreigde opnieuw
met vergeldings- maatregelen.

Ingezonden

Bon-oil
PA MEDIO di esaki mi ta de-

nunsiae situashonkaótikoku ta
reina na Cur-oil depot Bonaire
(Bon-oil). Un situashon kual ta
perhudika i ultrahaepueblo hu-
sadó digas na Boneiru.

Ta pasa lo siguiente:Ta asina
kv e orario dikumpra gasta sola-
mente diB'ora.m.pa 10'ora.m. di
djalunatekv djabièrnè.

Un orarioridikulo, no ta duna
vnhendekv sugaskaba despues
di 10'ordjabjèrnèunchènspapor
tin gas den week-end a base di
bende gas djabjèrnè atardi oun-
ke ta dos ora. Punto number dos:
a bira normalkv ultimo tempu
no tin gasregular. Pa kolmo tin
vn schorkv sigunmipareser ta
manager i alabes enkarga kv
bendementu digas, kual ta algu
kompletamente desorganisé.
Wèl e senor aki talbes no in-
tenshonal ta neglishae hechokv
tadosora sopa diatinpakumpra
gas, a base di ta riba tanki dene
planta of ta atendé telefon óf no
ta presente i tur hende tin ku
warda.Ku otro palabra c dosora
pa diaa bira menos.

No ta tur hendeta abona sino
tin hopi di esnan kv ta kumpra
dirèkt,entre otroesnan kv ta ha-
si vso dibom di gas chiki. Mi ta
lorakv e djöp transport loke ta
ensera tambe kumpramentu di
gaspa diferente hende imisaki
problema e situashon aki ta pa
hopi hende i ami mes personal.

Na mi opinion ta deber di ge-
rente diBon-oil pa dunapüblika-
mente vn splikashon tokante
henter e situashon kaótiko aki,
pa tur hendepor tene kuenta.

Ekumpradó digas tinderechi
di sa takiko ta pasando, pasobra
e sistemaaki takogiendorumbo
di vn inhustisiasosial i abusudi
poder dimonopolio, kual ta per-
hudika sigurparti di e pueblo di
menos rekurso.

RAYMOND SAMBO
Bonaire

WILLEMSTAD-Als lid van
deNederlandseRaad vanZeeon-
derzoek verbleef de vlagofficier
Hydrografie van deKoninklijke
Marine, Schout bijNacht L.H.
van Opstal, onlangs op Curagao
om deel te nemen aan de
workshop Zeeonderzoek Neder-
landse Antillen. Hij maakte
(links) vergezeld van de com-
mandantderZeemachtinhetCa-
ribisch gebied, brigade-generaal
JB.G.Clocquet (rechts), zijn op-
wachting bijgouverneur drRA.
Romer.

.WILLEMSTAD-Afgelopenweek hebben de Nederlandsedeelnemers aan het MarineworkshopProgram ingezelschap
van irQ. Richardson een bezoekgebracht aan minister voor ont-wikkelings- samenwerking meFD. Crestian. B' 8

Foto v.1.n.r.: drDuursmavoorzitter van de NederlandseRaad voor ZeeonderzoekinsendrsCH.R.Staudt, directeurRijksgeografische dienst, SchoutbijNachtLM. van Opstal, minis-ter Crestian enirQ.Richardson

W( IMMIGRATIONBONAIRE
©J ANNOUNCEMENT

Thelieutenant GovernorofBonaire herewith announces thatrigid and
wmanent control will bo oxcorcisod on the fulfilment of
Condition» under which aliensand alienworkers have been
"omitted inBonaire.J^eriswhoperform labouractivitieswithoutapermit andalienworkerswho
Perform otherlabour activitiesthanthose mentioned in theirresidence per-
ils, both in and outside the companywith which they are employed are'"fringingthe conditions applicable on them, and are liableto criminal pu-
"[shmentbyvirtue oftheNational OrdinanceonAdmission andExpulsion.
reaction of similaror other infringements of the lawmay
'*«d to cancellation of theresidence permit of the alien in*
tOIVed as well as criminalprosecution of both himselfand
"to Person who hireshim or chargeshimwith labour activh
""«. in contravention of the conditionsattachedto hisresi-
""nce permit.

The lieutenant Governor
aforementioned,
G.A. Soliana.

fit VREEMDELINGENDIENST BONAIREm
BEKENDMAKING

Gezaghebber van Bonaire maakt hierbij bekend, dat strenge en
jtornianentecontrolezal worden uitgeoefend opdenaleving
Y*n voorwaarden, waaronder buitenlanders en buiten-
■«ndse werknemers opBonaire zijn toegelaten.
°uitenlanders, diewerkzaamheden verrichten zonder daarvoor toestem-
-7"n9 te hebben en buitenlandsewerknemers, diezowel binnenals buiten
"et bedrijf waarin zij werkzaam zijn, andere werkzaamhedenverrichten
£a" die vermeld in hunverblijfsvergunning, zijn in overtreding van de op
"en toepasselijke voorwaarden, en zijn strafbaar uit kracht van de
£*"dsverordening Toelating en Uitzetting.
J^stateringvan soortgelijkeof andere overtredingen van
T* **tkan tot introkking wan deverblijfsvergunning leiden
■""mede tot strafvervolging van zowel debetreffende bui-
inlander alsdegene diehem in dienstneemt of werkzaam-
""den laatverrichten, in strijdmet devoorwaarden verbon-
""n aan zijnverblijfsvergunning.

De Gezaghebber voornoemd,
mr G.A. Soliana.

fSERVICIO DE INMIGRACION DE BONAIRE
PUBLICACION

Êjleniente Gobernador de Bonaire, por la presente anuncia que in-
'"""«cionesrigurosasypermanentes serantornadosen rela-
tion al cumplimionto de las condicionespara las cuales los
"«yanjerosy trabajadores extranjeros han sido admitidos
"n 'a isladeBonaire.
J-os extranjeros quienes ejecutan trabajos sm el permiso concedidoy los
'r«ajadoresextranjeros quienes dentroyfuera delnegociodondeestan
empleados ejecutanotros trabajos quelos mencionadosen supermisode
r^ancia, estan entransgresión a las condicionesaplicablesa ellosy son

«gables en virtud de la Ordenanza delGobiemo sobre Entrada y Ex-
pulsion.
J*comprobacióndotalesy otras infraccidnes de la leypue-
J* conducir a la supreslón delpermiso deestancia del ex-
Jr «njero asi come persecueión judicialcontra tanto el ex-
y*nJero como la persona quiénIe emplea o quiénIe manda
"■fortrabajoseontrario a las condicionesdesu permiso de""tancla. El tenienteGobernador

ante mencionado,
G.A. Soliana.

DeKerkeraad van de
PROTESTANTSE GEMEENTE
VAN ARUBA
deelt in derouw om het overlijden van haar
oud-lid

STANLEY VAN TRIGT

Moge de Heer aan zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen troost en bemoediging geven
en moge Hjj de overledene in Zijn heerlijk-
heid opnemen.

Namens deKerkeraad,
Ds. Dr. A. van denDoel
Voorzitter.

Aruba, 23 november 1987.

Bewogen door de vele blijken van belangstelling bij
hetheengaan van onze onvergetelijke

MICHAEL HERBERT PINEDO
beterbekend als808

wil ik hierbij namens de familie mijn hartgrondige
dankuitspreken.

23 Nov. 1987. En"* Püiedo-Lansberg
Caracas - Venezuela

Met diep leedwezenmakenwij het overlijden
bekend vanonze accountant enfinancieel ad-
viseur

STANLEY VAN TRIGT
Altijdzullen in onze herinneringblijven, zijn
voortreffelijke zorg en toewijding zowel in
het zakelijke als persoonlijke vlak.

Dat hij in vrede mogerusten.

Directie en medewerkers
ARUBA: VisserTrading N.V.

Botica Oduber N.V.
Botica San Lucas N.V.

CURACAO: Visser Trading N.V.
Botica Otrabanda N.V.
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I Koersen Centrale Bank f
NOTERINGEN CEMTRALEBANK VAMDE NEDERLANDSEAM-:

C TILLEN GELDIG OP DIMSDAG 24NOVEMBER 1967 EM TOT 2- NADERORDER: |
f US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
E CAN DOLLAR 1.33 1.35 1.37
g PNDST6RLING 3.095 3.15 3.21

N6DGLD 93.29 94.01 94.81 3
C BOUVAR — — _ *S
* ZWFRANCS 128.27 128.99 129.79
ï FR FRANCS 29.90 31.00 31.70: DUITS6MARK 105.16 105.88 106.68 3SURGLD — 100.07 102.59 3

ITUR6 1.12 1.42 1.48 §
5 AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
E KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
P LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
S MENTVANFINANCIENENGELDIGVANAFHEDEN24NOVEM- 3; 8ER1987 EN TOT NADERORDER. 2

9.75% 08UGATr€L€NING€N P€A 85/89 98.61 !
13 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 104.28
12 % OBUGATI6L€NING€NP€R 88/92 103.60

■ 10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.72
E 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€fl 1990 98.79 ** HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLEOBLIGATIELENIN- S
S GEN BEDRAAGT 10.69%. B

DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN B
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN. B

r --„ " *\
/iF^^BflntO mOUSTRIRL DE UEFIEZUEIA
-É^Jpr maakt de wisselkoers bekend'MPfeJC7" van de BD LIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30 uur

Cash AANK°c?eP
qUe VERKOOP

’.4.80 ’.5.00 ’.6.00
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Inplaats van kaarten
Dankbaar voor wat zij voor ons heeftbetekend, is na
een lang en werkzaam leven op 11november 1987 op
82-jarige leeftijd van ons heengegaan, onze lieve
vrouw, moeder en grootmoeder

Elisabeth Johanna Hermance
Bonnema-Hoefman

(Kamoe)

Op 12 november is in stilte haar urn bijgezet op de
begraafplaats inLissabon.

Cabanas (Portugal): B. Bonnema
Fam. R. v.d. Weij-Bonnema

London (Ont.) Canada: Fam. T. Bonnema
Wezep, Holland: Fam. P. Boerdam-Bonnema

en kleinkinderen.



Presents: absolutely the BEST, the LEAST EXPENSIVE amongstall PC's
and of course the best SERVICE around

THE STANDARD TURBO-88/ 10
We also offer you: Ancjeven more:
* 640 Kb Memory
* 8088-1 Microprocessor EXTRA

10MHz * lOMhz* JSï.K'lf'W?Bll^"1* ft * Latest MS-DOS version20Mb Hard disk unit I | E * Reset buttonParallel interface I V * Keyboard lockMonochrome graphics I * Indicator lights
* !of.p I * Utilities bundled with12 monochrome am-1 p the hardwareber monitor mcl. tilt and «MM» * FREE software
*fwi,,ye l/n (7 packages deliveredMulti function I/O card yg _. ___ __^ b manufacturer)-parallel/senal/game * Diskette library caseport clock/calender _ _mzm M ■M Box of 10 diskettesbattery backup and | |f * Qood nardware docu.

software ; Ii 11 jlij ii j mentationBus expansion 8 I/O arrr . Documentation of free
'AT^tylekeyboard " ft\ £recomes on Ihe
*MS-D053.3 + GW- __J_.__~ - aisnenes.

Basic (manuals in-
cluded)

* 1 (one) full year war-
ranty" * 100% IBM compatible

\ * Fast delivery-time

'"" gy \ * Guaranteed technical back-up

| \\kt* «6ïnon^ \ * A lot of options available
v . *uo*° 1
m if\nanC * All kinds ofconfigurations possible

* * Volume discounts available.

Also available all kind of configurations on your own request, for example:

For an appointment, a demonstration or a free test of your own software please call (09)-
-611954.

■É&QUEQjLfILfI Scharlooweg 104 boy. Tel.: 611954
P.O. Box 308 - Tlx.: 1088 INFOT NA - Fax.: 616714
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P 1Chefkoks die 't weten Hkoken op Calorie! I
____=_-_=_. Want Calorie kookt voortreffelijk,

s^^^^|^gj|j waardoor iedereen U komplimenteert.
Jill's»!! jsaiisiL En dat niet alleen om de perfecte
ICBj,-T«fWiPss;»^ resultaten, maar ook omdat CalorieX &^tgjj>tf^fgg|ggS^> a's een juweel In Uw keuken pronkt.
_~_\ w>S3^^^^^^^S£l Calorie 's immers befaamd om haarB§fc»«r B\ m \\\\\&l^B3ÊMwr mooie vormgeving en solide konstruk-
mW^mJL Ij 111 I \/S =——^~^ I tie. Alléén kwaliteitsmaterialen worden ■

v!li :'! !&-,--=^===J gebruikt waardoor Calorie een langer
wlimSkC 'v l'J"^ leven heeft en de perfekte afwerking
gW^^M ■{ vergemakkelijkt het schoonhouden.

doem^-JIJ L^l. Verkrijgbaar in 20 ~L
AAN ONZe//®^. \ f °f 24 'nCh breed;
kerst-^ «SÉ||]f\ ,--=^e--»Ov * met geëmailleerde oven;

kampagne! «^ *^^-^^~\®J " oven met of zonder
L. JdÈk^——\^^ML%\\ L donkerglas;

J\ * aParte "broiler";
!m —~W*^_W i * met of zonder digitale klok. I

111 s' * VerkriJ9Daar in 30 L
'1 rr^T^X^^y] \ " automatische ontsteking;.'I ' 3—-""t^) " ingebouwde kookplaat,
||||i|l [_v^|iliö^" j v^y tussen de branders in,
J' ''j Jv metbeschermdeksel;

__^_^
>v " keuze van verschillende

CalOrÏG is kwaliteit! I

a.s. Zondag 29 november zoals vanouds- MsBBGROOTS SINTERKLAAS FEEST Mf/
Bloempot's Book Toy & Giftshop w*

CfeH^l» Het feest begint om 3.30 uur met HbHUïï*«Bk ' CHARLIE THE CLOWN, $$£
*l^ÉjuL die zijn goochelkunstjes zal tonen tÊMa-éÈLWjjÊËm ~m S'nten de Pieten worden r°nd 4.30 uur verwacht. P>

é__W |PEPSI JEr isvolop PEPSI en MALTA AMSTEL evenals snoep. El*AjÊl #

t VRIJDAGAVOND KOOPAVOND tot 9.00 uur JQAÊZondag 29 nov.: geopend van 10 -14.00 uur I^M
Bloempot's Book Toy & Giftshop IfWhet hele jaar door Uw vertrouwd adres voor degelijk, educatiefspeel- f)k 'U I

eind van het Jaar HET HOOFDKWARTIER VAN SINTERKLAAS \l \ jji

■^ , I Curacao Beverage Bottling Co. N.V.
nodigt een ieder uit om

MORGENAVOND
van 7 tot 8 uur naar TeleCuracao te kijken naar
het populaire programma

"LEU FQI KAS"

UITNODIGING "
In het kader van de De la Try Ellislezingencyclus van deUNA zal

Dr. J. SPIER
(Bedrijfsjurist Unilever)

op woensdagavond 25 november een lezing houden over
"BELEIDSVRIJHEID; ONMACHT OF

ONWIL VAN DE WETGEVER?"
Plaats : Aula - UNA
Datum : Woensdag 25 november 1987Tijdstip 20:30 uur
Toegang Vrij

De rector-magnificus UNA [HJJI ||[J
Mr. drs. Alex Reinders llllln I

Unlvermtdat Naahonal dl Anlla | I

Urwerotg* vando Nederlandse A/***>
UrwmHy ot llw NetherlandsAnlMos
Uwuradiid do Ins Anrrtas Neerlnrirles.is

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 25 november 1987

vanaf 09.00t/m 16.00uur.
* GedeelteCas Coraweg(tussen FlamingowegenSemikokweg),

gedeelte Apollostraat (tussen van Engelenweg en Minerva-
straat), gedeelteKaya Kolonchi (t.h.v. Apollostraat), gedeelte
Seru Mangusa en Costa Firma(langs Cas Coraweg).

=OBKODEI_A^=

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximumprijzen eilandgebiedCURACAO, ingaande 23 november 1987;
verpakking kleinhandel consumentTHEE

Soraya (yellow) 96/25X2gr. ’.139.24 ’l6lSoraya (yellow) 48/50X 2gr. ’. 135 78 ’314Soraya (yellow) 24/100X 2 gr. ’. 133.62 ’6lBSoraya (green) 96/25X2 gr. ’.141.84 ’.1.64
Voor informatie betreffende hoogsttoelaatbare prijzen, gelieve tel. no. 613158 opte
bellen.

Dé Minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid.

f EILANDGEBIED CURACAO

VETERINAIRE DIENST
Het Hoofd van de Veterinaire Dienst maakt hierbij
bekend dat de mogelijkheid nog steeds bestaat om
ongewenste honden en katten kosteloos thuis op te
halen.
Voor verdere inlichtingen: telefoon 614000.

Het Hoofd voornoemd,
Afd. P.R. M.R. Bracelly, dierenarts.
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I Centennial Anniversary
: Of
o

o RUDOLF BOSKALJON and JACOBO PALM
O
O

o JBÊL%
o ____
o
0I% I

o

1 1887-1987 j
o
0
0

°
I Concert for two pianos
%
o. HAROLD MARTINA
I 'I ROBERT ROJER
0 MOZART, RACHMANINOFF
1 CURAQAOWALTZESfor two pianos

j Centro Pro Arte,
° NOVEMBER 25th at 20.30 hours
„ Tickets: CompleteKitchen, Mensing'sCaminada j
° Boekhandel Salas, V.G.K.S.,
o Centro Pro Arte.
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h^> I Laatste week
; van onze
j GRANDIOZE
j UITVERKOOP
l Kom langs en profiteer.
o

l Wij verwachten U op de
l Sta. Rosaweg 194
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	ORANJESTAD – Dicky Than, de xbekende baseball-speler van de major league-organisatie Houston Astros is aangekomen op Aruba. Deze week geeft hij instructie aan de lokale baseballspelers. Op de luchthaven werd hij verwelkomd door ABBA-voorzitter Gaby Illidge en Idefre functionaris Jesse Beukenboom. Bij de foto vlnr: Jesse Beukenboom, Franky Thon, een broer van Dicky en Scout bij Houston Astros, mevrouw Thon, Dick Thon, Gaby Illidge en twee kinderen van het echtpaar Thon.
	DEN HAAG — Atleet Rob Druppers, Nelli Cooman en bokser Arnold Vanderlijden verdiepen zich in Zeist samen met oudatleetEefKamerxbeek (tweede van rechts) in een Olympisch jaarboek. Een en ander gebeurde tijdens een presentatie van de Stichting Sport-support, die tot doel heefttop-sporters bij te staan in hun sportieve en maatschappelijke ontwikkeling.
	...Met is niet de eerste keer dat Cubaanse gedetineerden in het Amerikaanse Atlanta in opstand komen. In 1984 gebeurale dit ook. Uit die tijd dateert deze foto
	WILLEMSTAD—In het kader van het bezoek aan de verschillende departementen en diensten hebben Uden van de Eilandsraad een bezoek gebracht aan de dienst die belast is met de administratieve automatisering van het eilandgebied. Tijdens het bezoek gaf diensthoofd Curie uitleg over de gang van zaken binnen zijn afdeling. Foto: Het bezoek van de leden van de Eilandsraad in gezelschap van gedeputeerde Lucille Wout.
	WILLEMSTAD – Schrijvers van drie bekende sportbladen hebben onlangs het eiland bezocht om informatie te krijgen over de laatste ontwikkelingen op sportgebied. Deze informatie gaan zij verwerken in een artikel over de Antillen. Zij zullen Curagao aanbevelen als nieuw vakantieoord voor sporters. De schrijvers van Scuba Times USA en Underwater USA hebben van duik-instructeurs informatie gekregen over de onderwaterwereld van Curagao. Tim Campion schrijver van Windsurf Magazine was zeer te spreken over hetMistralHigh Wind Center dat begin volgende maand bij Princess Beach Hotel zal worden geopend. Foto: Erwin Eustatia, BoyCamelia enElioßomijn van het Toeristenbureau en DougPerrine (Scuba Times USA), Kevin Wadlow (Underwater USA) en Tim Campion (Windsurf Magazine) en Boy van Noort van het Mistral High Wind Center.
	.WILLEMSTAD-Afgelopen week hebben de Nederlandse deelnemers aan het Marine workshop Program ingezelschap van ir Q. Richardson een bezoek gebracht aan minister voor ontwikkelings- samenwerking me FD. Crestian. B' 8 Foto v.1.n.r.: dr Duursma voorzitter van de Nederlandse Raad voor Zeeonderzoekinsen drsCH.R.Staudt, directeur Rijksgeografische dienst, Schout bij Nacht LM. van Opstal, minister Crestian enirQ. Richardson
	WILLEMSTAD – Als lid van de Nederlandse Raad vanZeeonderzoek verbleef de vlagofficier Hydrografie van de Koninklijke Marine, Schout bij Nacht L.H. van Opstal, onlangs op Curagao om deel te nemen aan de workshop Zeeonderzoek Nederlandse Antillen. Hij maakte (links) vergezeld van de commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, brigade-generaal JB.G. Clocquet (rechts), zijn opwachting bij gouverneur dr RA. Romer.


