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Nieuws in vogelulucht
, LONDEN — Bij een zeer rustige
"^del is de dollar-koers op deEuro-pe wissel- markten donderdag
?*uwelijkB veranderd.De slot-koers
* Amsterdam was 1,8745gldtegen
>0815 woensdag. De rust was toe teRijven aan het feit dat de VS-

Sarkten dicht waren wegens
*oanksgivingDay.De beurs van To-
Jf> was in mineur, die van
"oogkongzatindelift.

*****vLONDEN — Op doorreis naar de
T^deSU-leiderGorbatejovbegin
.^mber een tussenstop maken in
S°nden. Het is zijn 2e bezoek aan
geland. Gorbatsjov blijkt eventu-
*' bereid langerin de VSte blijven
r8ereen doorbraak mogelijklijktin

et SDI-overleg.
*****. °ARIJS—InFranse ziekenhuizen

Jl"1sinde86 zon 200doden gevallen
j°°Jde listeriose- bacil welke nu in
w Zwitserse kaassoort Vacherin
in PvLdor isaangetroffen. Men heeft
jj*rankrijk nietkunnenvaststellen

debacterie in voedings- middelen?* InZwitserland zijn ertientellen
°den doorgevallen.

*****
« — Inhetroerige Mate-
l^feland, Zimbabwe, zijn 20 doden
gallen, onder wie 15 blanken bij
!*n aanval door rebellen. Aldus de
J^kster-gemeente. Menviel dezen-
°lQgspost aan op 30 km van Bula-
*ayo.

*****BANGKOK — Vietnam maakte
j?n begin met de terugtrekking uit
r^mpuchea. Ervertrok dezer dagen
**n colonne van 400 leger- voertui-
pl- Sinds 82 zijn volgens Vietnam

10.000soldatenuitKampu-
2(wj êrtrokken. Dit jaarzijn heter

*****— Minstens 361 doden
Jjeien er doordat de wervel- storm
de"t\°Ver de FiliPÜnen trok- Preai-
p. J?'Aquino heeftdaaromeenaantal
JrP'Jnsekust- provinciestot ramp-
«bied verklaard. De Nina was de
en^f18**wervel" Btorm Bmds 6 J*B**de 15e van dit jaar. Duizenden
va***1zijndakloos geraakten 80%

8,1 de aanplant is vernietigd.
*****Zaak-Heijn

Ontvoerders
ontvangen
deel losgeld
dHAARLEM — De ontvoer-
hehkVan Gerrit-Jan Heijn
Vtnl n vanm-orgen in alle
*?«gte in de omgeving van
'a-j* een deelvan hetver"

ö»t "
e losgeld ontvangen.

diiii8 V1de lo°P van vanda^"JOelrjk geworden, alhoe-
C JbeleidBteamfa Haar"
fcaa j * Ahold*concern in

geen enkel com-
dan*1, geven en zich
aj^mee nog altijd hielden
fc^<*e informatiestop in deze

Vtoe * lo8Seld zou vanmorgen
tei«jB'i Voor zover bekend, ui-
Word jk in zn Beheel betaald

11'- aarom dat is ge-
den <m' 18 0-duidelijk. Ingewij-

art " » en vaneen "onvoltooi-
een J*le '" Het wachten is nu op
de "Jogelijk nieuw contact van

(?We van de ontvoerders.iw^Heijns toestand bestaat
heS ldels geen enkele zeker-
Uw ; ,e groottevan delosprijs is
de o k̂end- Wel duidelijk is dat
U,tv°erders, althansenkele
W*0 geleden nog, ook diaman-

a 0„, ekend is eveneens ofer
jarflevenstekens van de 56-
-°&tw__?^n "ïn ontvangen. De
tober re stuurden medio ok-
Qfl*■ <*nPink van de slachtoffer.a^J inmiddels hebbenvoldaan
Heiih verzoek van de familie

eenkieurenfoto van de
,%b*w:opman op te sturen, is

fa^P^oerders hebben bij de
BcjJJie Heijn in elk geval wel
teïRK . "'k geëistdePolitie en de
%et+ ten deze zaak te houden,
ter,?*nunblekenveeljournalis-
-4 W0*?0^00 opde hoogtevan

Ookkwamen in
ovpi. jpvan de dag publicatiesV£ dezekwestie,
feled ls ,vandaag tachtig dagen
jj.«aen datHeijnin debuurtvan
WiWoning in Bloemendaalerd ontvoerd.

DUBAYY — Een Iraanse snelle
boot heeft in het zuiden van de Golf
eentankeraangevallen,in dedirecte
nabijheidvanDubayy. Niet vervan
hetaangevallenschipbevondenzich
4 VS- oorlogsschepen, in konvooi
vooronderVS-vlagvarendetankers.
Het aangevallen schip zou de Roe-
meen Dacia zijn, maar de eigenaar
daarvan zei dat hetschipvoor repa-
ratie inRoemenie ligt.

Na doodstudent tijdens detentie

Onlusten in Merida
MERIDA — Bij ongere-

geldheden in de Venezolaan-
se universiteits- stad Merida
zijn zes gewonden gevallen.
De stad is onder militaire
controle geplaatst. De onlus-
ten braken uit na het overlij-
den van een student tijdens
zijn detentie.

Volgens de autoriteiten zijner
dertig studenten aangehouden.
Vandegewondenzijner vier stu-
dentenen twee politie- mannen.
Men maakte donderdag- avond

bekend dat derust was terugge-
keerd in de stad, waarhet eerder
dit jaar ook al enige malen tot
rellen kwam. De militairen blij-
ven tot naderorder in Merida.

De ongeregeldheden begon-
nen toen bekend werd dat deder-
tigjarigerechten- student Hum-
bertoLopez Velasquez overleden
wasna te zijnovergebracht naar
een ziekenhuis. Hij bevond zich
in arrest na tezijnaangehouden
omdat hij zich "schandalig had
gedragen",zoalsmen bijBinnen-
landsezaken zei. Tijdenszyn de-
tentiegedroeg hijzich "agressief
en abnormaal". Toen men
merkte dat hij niet goed was ge-
wordenwerd hijmeteennaareen
ziekenhuis overgebracht.

Toen zijn dood bekend werd
trokken studenten de straat op.
Men gebruikteondermeerMolo-
tov cocktails. Er werd brand ge-
sticht in overheids- gebouwen.
Het leger werd al zeer snel inge-
zet om de orde te helpen
handhaven.

Kamelen-
promotor
weer vast

ORANJESTAD — Zoals
verwacht werd de man
P.N., die hetkamelen- pro-
ject naar Aruba wilde
brengenenhetLighthouse
Restaurant wilde kopen,
opnieuw ingesloten.

Zoalsbekend werdhijenige
tijd geleden aangehouden
omdat hij onder valse naam
Aruba was binnen gekomen.
Nadat de rechter- commissa-
ris zijnvrijheidgelastte,werd
door deofficier hiertegen be-
roep aangetekend en stelde
hetHofdeofficiervan Justitie
in het ongelijk. De man bleef
op vrije voeten, totdat hij nu
weer werd aangehouden op
grondvan overtredingvan de
Immigratie-bepalingen.

Hij zouonder meergeen en-
kel document hebbenom zich
te kunnen identificeren.
Hierdoor bestaat nog steeds
twijfel wat nu wel zijn juiste
naam is. Voorts zou zijn pas-
poort vervalst zijn. Hij zal
worden uitgezet naar zijn ge-
boorteland of naar het land
van waaruit hij Aruba des-
tijds isbinnengekomen.

Curacao als doorvoerhaven
’Interessante’ vondst
van 2000 kilo cocaine
WILLEMSTAD—Perso-

neeI van Aero Cargo dat
zichverbaasde dateenzen-
ding 'microwave' ovens
vanuit Panama via Cura-
cao naar Miami werd ver-
voerd, stootte gistermid-
dag bij een verder onder-
zoek op de grootste vondst
cocaine inderegio: 2000ki-
lo cocaine bleek goed ver-
borgen in metalenkisten.

"Een internationaal zeer
interessante vondst", zei
waarnemend hoofdcommis-
sarisFred Wiel tegenover de
Amigoe. De informatie is al
doorgespeeldnaar alle(moge-
lijk) betrokken landen waar-
bijvooral in Miamimaatrege-
lenzijn getroffenom teprobe-
ren de eigenaar te ont-
maskeren.

De zending 'microwave'
ovens waren gisteren uit Pa-
namaopCuracaogearriveerd
en moesten vandaag met de
ALM doorgevlogen worden
naar Miami. Personeel van
Aero Cargo bevreemdde zich

et ecuier over dat de zending
niet rechtstreeks verstuurd
was en besloot de dozen te
controleren. De 2000 kilo co-
caine is overgebracht naarhet recherche- bureau voorverder onderzoek. Vandaag
nog zal de partij, die een
straatwaarde heeft van meer
dan 300 miljoen dollar, in
vlammen opgaan.

Interpol is onmiddellijk op
dehoogte gestelden viaditin-
ternationale netwerk is allebelangrijke informatie over
dehele wereld verspreid. Het
is nog nietduidelijk ofer per-
soneelvan Interpol naar Cu-
racao komt, om persoonlijk
poolshoogte te nemen. Indien
datwel gebeurt,zullen de lo-
kale autoriteiten alle mede-
werking verlenen.

Het vermoeden is dat de
partij inderdaad voor door-
voerbestemdwas ennietvoor
de Curacaose markt. Toch
wordt lokaal ook een onder-
zoekverricht omdatrekening
gehoudenwordtmet demoge-
lijkheidvaneen lokale link.

KERKEN VRAGEN EERBIEDIGING GRONDWET
Reagan bezorgd over toenemend geweld aan vooravond verkiezingen

Leger Haiti ingezet
tegen burgerwachten

PORT-AU-PRINCE — Het leger van Haiti heeft aangekon-
digd op te treden tegen dezogeheten burgerwachten, die in de
hoofdstad Port-au-Prince zijn gevormd nadat gewapende
mannen de afgelopen dagen tientallen burgers hadden neer-
geschoten.Brigade-generaal WilliamsRegala, deministervan
Binnenlandsezakenen Defensie, gafwoensdagavondeenver-
klaring uit waarinhij deburgerwachtenmeedeelde dathet le-
ger de enige macht is dieverantwoordelijk is voor de binnen-
landse orde en veiligheid. Ondertussen gaat het gewelddoor
en zijner weer dodengevallen. Onder meer van kerkelijke zij-
de iseen beroep op deautoriteiten gedaande grondwette eer-
biedigen.

In de nacht van woensdag op
donderdag patrouilleerden le-
gervoertuigen met zwaargewa-
pende militairen door Port-au-
Prince. Desondanks vielen er
naar schatting acht doden tij-
dens schermutselingen tussen
de burgerwachten en rondrij-
dende gewapende bendes. Aan-
genomen wordt dat deze bendes
bestaan uit aanhangers van het
vroegere privé-leger van ex-
-president Jean-Claude Duva-
lier, de Tontons Macoutes. On-
der debevolking heerst grote on-
vrede over depassiviteit van het
leger. Behalve de woensdag in
actie gekomen patrouilles is het
leger nog niet opgetreden tegen
de Macoutes. "Zij zullen de ver-
kiezingen saboteren, maar dat

zal hen niet lukken", zegteen op-
gewonden lid van de burger-
wacht. "Weg met het leger, weg
met de Macoutes", roept een an-
der. "Laat ze maar komen, we
wachten henop".

De AmeriKaanse president
Ronald Reagan heeft woensdag
vanuit zijn buitenverblijf Santa
Barbara een verklaring laten
uitgevenwaarin hij zijnbezorgd-
heid uitspreekt over het toene-
mendepolitieke geweldin Haiti.
"Wij zijn evenals andere vrien-
den van Haiti bezorgd over het
veelvoorkomende geweld dat is
gericht tegen de autoriteiten die
de verkiezingen moeten voorbe-
reiden (deKiesraad) en tegen de
kandidaten. Ondanks deze
zorgwekkende gebeurtenissen
zijn we bemoedigd door de
vastberadenheid van het Haiti-
aanse volk om zich hetrecht zijn
eigen leiders tekiezen, niet te la-
ten ontnemen", aldus de presi-
dent.

Reagan deed een oproep aan de
regering het doorgaan van de
verkiezingen te verzekeren en
het geweld in te dammen. De
Amerikaanse president maakte
tevens bekend een delegatie te
hebben benoemd die de verkie-
zingen in Haiti moet gaan vol-
gen.De delegatie staatonder lei-
ding van Roger Allan Moore, de
juridischeadviseur van het Na-
tionaal comité van de Republi-
keinse partij.

Eerder dezeweek gaven deEu-
ropese ministers van Buiten-
landse zaken een gezamenlijke
verklaring uit waarin zij hun
steun betuigenaan hetproces tot
herstel van de democratie in
Haiti na dertig jaar dictatuur.
De twaalf ministers doen in de
verklaring een beroep op allebe-
trokkenen in het land de
krachten tebundelen om "de uit
het verleden geërfde obstakels"
te overwinnen en er zo voor te
zorgen dat de verkiezingen "op
kalme en ordelijke wijze" kun-
nen plaatsvinden.

De hele avond en nacht wer-
den schietpartijen gehoord ter-
wijl soldaten en gewapende over-
vallers de hoofdstad Port-au-
Prince onveilig maakten. Zeker
vier van de doden waren leden
van groepenburgerwachten, die

zijn opgerichtom woonwijkente
beschermen tegen Tonton Ma-
coutes, zo meldden radiozenders
en werd verklaard door getui-
gen. De kerken, journalistenen
het mensenrechten- comité in
Haiti hebben donderdag het
heersende politieke geweld ver-
oordeeld en gewaarschuwd te-
gen het dwarsbomenvan hetver-
kiezingsproces. De verklaring
komt op het moment dat in Port-
au-Prince geruchten de ronde
doen dat depresidents- en parle-
ments- verkiezingen van aan-
staande zondag zouden worden
uitgesteld. Eerder op de dag
werd bekenddathet legerinHai-
ti inverhoogde staatvan paraat-
heid was gebracht.

richt ophet dwarsbomenvan het
verkiezingsproces met debedoe-
ling de grondwettelijke orde te-
rug te draaien", zo staat in een
verklaring die is ondertekend
door debisschoppen- conferentie
van Haiti, de gezamenlijke pro-
testantse kerken, de journalis-
ten- vereniging en de organisa-
tie voor mensenrechten inHaiti.
"Het volk van Haiti heeft het
recht om in vrijheidhaar leiders
te kiezen. Geenenkelegroep, in-
stantieofpersoonmagditheilige
recht dat zolang is ontbeerd,
dwarsbomen". In de verklaring
wordt verder een oproep gedaan
aan legeren politie om de orde te
handhaven. Bovendienwordt de
bevolking opgeroepen zich te
blijven verweren, maar zonder
geweld.

"Wij veroordelen de terreur
die de laatste dagen heerst, ge-

PORT AUPRINCE - Ver-
moedelijke leden van degevrees-
de TontonMacoutes hebbenin de
Haitiaanse hoofdstad deMarche
de Salomon in brand gestoken
(ziefoto).Dekopers diezichopdat
ogenblikophet markt-terrein be-
vonden werden gedwongenLang
leve het leger te roepen. Deze
brandstichting waseen deracties
van detegenstanders van devrije
verkiezingen welke inHaiti voor
de deur staan. De aanhang van
hetvoormaligeDuvalier- bewind
wil tenkostevan allesvoorkomen
datdeze verkiezingen doorgaan.
Overeenkomstig de nieuwe
grondwet kunnen oud- gedien-
denuitdeDuvalier-tijdnamelijk
nietgekozen worden. Een groot
aantalDuvalier- kandidaten is
dan ook door deonafhankelijke
Kiesraad van de lijsten afge-
voerd, waarna het verzet derDu-
valieristen pas goed uitbrak.Bij
hun acties roepen de
brandstichters en moordenaars
dan ook vaak: Weg met deKies-
raad.

TWEEDE STROMING
"Bouterse heeft de verkiezin-

gen verloren, maar is de grote
overwinnaar van de Volksraad-
pleging. Het is hoogst
waarschijnlijkdat de legerleider

in ruil voor de algemeneverkie-
zingenvan de oudepolitieke par-
tijen (het Front) de verzekering
heeft gekregen dat hij als mili-
tair leider zijn plaats behoudt".
Dat zei oud minister mr. A.
Haakmat donderdag in Tilburg
waar hijeen lezinghield over de
verkiezings- uitslag in Suri-
name.

"Ondanks de verpletterende
nederlaag wordt de partij van
Bouterse (NDP) toch de tweede
politieke stromingin Suriname.
Ook met een klein aantal zetels
in deAssembleezal Boutersezijn
partijtje meekunnen blazen. Hij
heeft nu, naast zijn grondwette-
lijke gelegitimeerdefunctie, ook
een voet tussen deparlementai-
re deur. Wanneer het Front met
zijn driekwart meerderheid het
leger alsnog via een grondwets-
wijziging naar de kazerne terug
wil brengen, danzalBouterse de
verkiezingsuitslag in de wind
slaan. Hij heeft tenslotte nog
steeds de sleutel van het wapen-
magazijn", aldusHaakmat.

De bevolking van Suriname
heeft zich bij de algemene ver-
kiezingen van woensdageensge-
zindtegen het bewind van leger-
leider Desi Bouterse gekeerd.
Het Front voor democratie en
ontwikkeling, het verbond van
de "oude" politieke partijen, be-
haalde eenoverweldigende zege.
De partij van Bouterse werdvrij-

«el op allefronten weggevaagd,
onderdagavond (Nederlandse

tijd) wasongeveer dehelftvan de

stemmen geteld, maar toen
stond al vrijwel vast dat het
Front veertig van de 51 zetels
krijgt in de nieuwe Nationale
Assemblee, het parlement van
Suriname. De NationaleDemo-
cratischepartij (NDP) van Bou-
tersekomt volgens alle progno-
ses niet verder dan twee zetels.
In de zeven districtenwaar de
"oude" partijenkandidaten had-
dengesteld,gafhetFrontslechts
een zetel weg aan de NDP.

Pas op het moment dat in Pa-
ramaribo "een aanspreekbare
regering" is aangetreden kan
worden gesproken over norma-
lisering van de Nederlands- Su-
rinaamse betrekkingen en her-
vatting van de ontwikke-
lingshulp, die na de december-
moorden van 1982 werd op-
geschort.

Dit blijkt uit het commentaar
van de Nederlandse minister
Van den Broek (Buitenlandse
zaken) op de verkiezingen die,
voor zover thanskan worden be-
oordeeld, "zonder grove onregel-
matigheden of incidenten" zijn
verlopen. Uit de hoge opkomst,
aldus de minister, blijkt "de in-
tense behoefte van het Suri-
naamse volk om zich, na zeven
jaar militair bewind, duidelijk
uit te spreken over zijn toe-
komst". De verkiezingen lijken
"eenheel belangrijke stap" naar
devormingvan eenregering "die
representatief is voor de aspira-
ties van het Surinaamse volk".

Haakmat:Bouterseblijftpartijtje meeblazen
Buitenlandse druk op Den Haag
voor hervatten hulp aan Suriname
PARAMARIBO — Een in-

ternationale delegatie van
waarnemers heeft de hoop
uitgesproken dat Nederland
in de Surinaamse verkiezin-
gen aanleidingzietom deont-
wikkelingshulp aan Parama-
ribo te hervatten.De waarne-
mers tonen zich tevreden
over hetverloop van de ver-
kiezingen, die volgens hem
eerlijkzijn geweest.

Het gaat omeen gezamenlijke
delegatie van de Europese Ge-
meenschap en landen in Azië,
het Caribisch gebied en de Stille
Oceaan (ACP-landen). De dele-
gatie hoopt dat de Nederlandse
autoriteiten aanleiding zien de
normale diplomatieke betrek-
kingen te herstellen en hun ver-
plichtingen uit 1975 tegenover
Suriname bij de eerstvolgende
gelegenheid na te komen, zo
staat in een communique van de
ACP-EG- afvaardiging.

Een van de delegatielanden is
de Nederlandse Euro- parlemen-
tariër Willem Vergeer (CDA).
Hij zei dat Suriname met het
houden van eerlijke verkiezin-
gen heeft voldaan aan de "ijk-
punten" die Nederland heeft
vastgesteld voor hervatting van
dehulp aan Paramaribo.
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Mensen

Twee medewerksters van een
schoenenwinkel in de Zuidafri-
kaanse stadDurban passen een
paar EXORBITANT grote
schoenen. Toch gaat het niet om
etalage- materiaal, maar wel
degelijk om "echte" maatschoe-
nen,besteld doorGavriel Monja-
ne,die te boek staat als de groot-
ste man ter wereld. Monjane is
namelijk 2,46 meter lang. De
reus is in Zuidafrika om een
heup-operatie te ondergaan.

*** * *Chinese archeologen hebben in
een gebergteinhetNoordwesten
van het land meer dan duizend
kilometer ROTSTEKENIN-
GEN ontdekt, waarvan sommi-
ge meer daN 2000 jaaroud zijn.
Zij bevindenzich in debergen bij
Ertai in de Noordwestelijkste
punt van China, waar dit grenst
aan de Sovjetunie en Mongolië.
De tekeningen beslaan een tijd-
perk van de Qin-dynastie (221-
-207 voor Christus) tot de Tang-
dynastie (618-907 na Christus)
en geven een bijzonder goed
beeldvan hetlevenvan deoudste

*** * *
volken, aldus de onderzoekers.
Te zien zijn huwelijks- taferelen,
toernooien tussen stammen en
andere aspecten van het sociale
levenuit dietijd.

$$$ $ $

"De schonevrouw uitRome" van
de Italiaanse schilder Modiglia-
ni heeft op een veiling in Parijs
41 MILJOEN frank (circa 13,5
miljoengulden) opgebracht. Het
is het duursteschilderijdatooit
in Frankrijk is verkocht. Het
maaktedeeluitvan 42doekenen
een beeldhouwwerk van de Pa-
rijse zakenman Georges Re-
nand, die een record- opbrengst
van ruim 180miljoenfrank had.
De veiling trokruim 2000bezoe-
kers. Volgensmedewerkers van
de veiling is de helft van de ge-
veilde werken in Japanse han-
denterecht gekomenen hebben
verder vooral Amerikanen toe-
geslagen. Veel kunstliefhebbers
waren teleurgesteld dat twee
doeken van Vincent van Gogh,
die zouden worden geveild en
waarvoor een flinke opbrengst

werd verwacht, om belastingre-
denen werden teruggetrokken.
Ook zouden deFranse autoritei-
ten willen voorkomen dat de
schilderijennaar hetbuitenland
zouden verdwijnen. Van Goghs
werk is sindskort het duurste ter
wereld. Zijn "zonnebloemen" en
"irissen" brachtenrespectieve-
lijk 80en 92miljoenop.

*$$ $ $

Een groep van ongeveer veertig
anti- militaristen iseen actie be-
gonnen in de Nieuwe Kerk in
Amsterdam als uiting van soli-
dariteit met Griekse en Neder-
landse DIENSTWEIGERAARS.
In deNieuweKerk is momenteel
een tentoonstelling Grieken-
land en de Zee, een bijdrage van
de Griekse regering aan de ma-
nifestatie "Amsterdam culture-
le hoofdstad van Europa". Een
woordvoerder van de actievoer-
ders liet weten de NieuweKerk
voor actie te hebben uitgekozen
omdat onlangs de eerste politie-
ke dienstweigeraar in Grieken-
land is veroordeeld. Hij kreeg
vier jaargevangenisstraf. In de
kerk iseen groot spandoek opge-
hangenmetdé tekst "Geen man,
geen vrouw, geen drachme voor
het militairisme". Het publiek
wordt gewoon toegelaten, hoe-
wel de actievoerders spreken
van een "soort bezetting".

van Van Gogh of deNachtwacht
van Rembrandt? Hij kan zich
naar Hong Kong begeven, waar
artiesten meesterwerken kopie-
ren voor een fractie van de vele
miljoenen die de originele wer-
ken kosten. "Wat men ook wil,
wij zorgen ervoor." zegt Wong
Shui Hing, eigenaarvan de Sea-
GodArt Company, dieover meer
dan 300 ARTIESTEN beschikt
diecopieen van meesterstukken
maken. Puristen halen
misschien hun neus op, maar in
eenBritsekolonie waaral een le-
vendige handel bestaat in nage-
maakte merkhorloges, namaak
shirtsvan gerenomeerde heren-
mode- ontwerpers en vervalste
computerclones van een be-
faamd merk, is hetvolkomen le-
gaal imiterenvan kunstwerken
een goede broodwinning.

De laatsteparticuliere eigenaar
van SCHIERMONNIKOOG, de
Duitse graaf Beghtold Eugen
yon Bernstorff is op 85-jarige
leeftijd in zijn woonplaats Jase-
beck in de Bondsrepubliek over-
leden.Het waddeneiland Schier-
monnikoog was vanaf 1892 in
handen van de adellijke familie
VonBernstorff. GraafEugen er-
fde het eiland in 1939. Aan het
eind van de oorlog in 1954 werd
Von Bernstorff het eilandontei-
gend.

Een Turk-kurdische vader en
vijfvan zijn zonen hebben in De-
nemarken gevangenisstraffen
gekregen voor de wraakmoord
op een vrouwelijk familielid. De
rechtbank vernam dat de 66-
-jarigeResul Caglar enzijn zoons
volgens deKurdische erecode de
moord in Kopenhagen beraam-
den op Guelsueme Caglar, om-
dat zij de 12-jarige dochter van
het gezin had ontvoerd uit hun
geboortedorp Kerpic. De 31-
-jarige vrouw, die getrouwd was
met een andere zoon van Resul,
werd door de twee jongste zoons
in een buitenwijk van Kopenha-

Wat doet een kunstminnaar die
een beperkt budget heeft maar
een zwakte voor de glimlach van
Mona Lisa. de zonnebloemen gen doodgestoken. Hun vader

had henopdracht gegevenom de
"EERLOZE MERRIE" uit de
wegteruimen.

Torn Poes en de Partenspeler doorMartenToonder

1531—DeOude Schichtvlooghettrottoiropenmeteen wanho-
pige sprong brachten decommisaris en de voorzitter van de
voogdijraad zich in veiligheid.

Op deachtergrondstonddeheerPartenspeler met dearmen
tenhemel uitroepen teslaken. "Hetkind!" jammerdehij. "Ach,
datzoietszo maar mag!"

Op dit moment kwam de auto met een daverende slag tot
stilstandtegen demuurvan hetpolitiebureau enTorn Poes en
heer Bommel werden er uit geslingerd. Nu snelde P. Par-
tenspeler nader en boog zichbezorgd over TornPoes heen.

"Heb jejepijn gedaan, jongske?"riep hij uit. "Kom maarbijoom Plooike, hoor. "Huil maar niet, jekrijgt een dropje van
me!"

"Ga weg, schurk", mompelde Torn Poes, die langzaam tot
zichzelfkwam, "laatme metrust!"''Hoor nu toch eens!" sprak de heer Zielknijper op deachtergrond. "Het ventje is nietgewend datiemand lieftegen
hemis. Scheldenenruwe taalis alles wathijkent. Ik hebdatinmijn praktijk al dikwijls gezien!"

"Het is niet erg!" zei de heer Partenspeler met een goedige
glimlach over zijn schouder kijkend. "Wanneer ik hem een
poosje zou mogen vertroetelen zou dat vlug genoeg anders
worden!"

"Hm!" zei commissaris Bulle Bas peinzend. "Dat zou
misschieneen ideezijn".

CURACAO AGENDA
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
28november 1987vanaf08.00uur t m
30 november 1987 om07.00 uur.
Dokter Tseng. Spreekkamer: Cassandra-
weg 72. tel.:76464:spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur: spoedgevallen: tel.:
76464 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe. Da Costa Gomez. Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar. Braakman. Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
27november 1987vanaf 17.00uur t/m
30 november 1987om 07.00uur
Dokter Soliana, Spreekkamer: Schottegat-
wegOost 34, tel.: 70635; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
70635b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart. Roose, mevr. Braakman-
Bonder. Whiteman, mevr. Goilo. mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr.Rosales-Concession, mevr.
Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICTBANDA ABAO
27november 1987vanaf 17.00uurt/m
30 november 1987om07.00 uur.
Dokter Tweed, Spreekkamer: Tera Kóra,
tel.: 648079; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.:82624
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed. Vonhögen. Schellens, Bote-
ro Duque en Sponge

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078: geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele dag gesloten; na 17.00uur kunt u
de zustervan de wacht bellen: zuster Chap-
man, tel.: 70029, pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110. tel.: 612040): geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zuster Pieterz. tel.: 671147.
pageboy 027-345.

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

DIERENASIEL: dagelijks geopendvan
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallenna kantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Otrabanda, Winkelcentrum
Colon, tel.: 625633.
Punda: Cerrito, Winkelcentrum Promena-
de, tel.: 76155.

VERLOFBEGRAFENIS
28 november: E.F. Cannister, Schottegat-
wegOost2s.
29 november: H.R. Andrade, Vesuvius-
straatl9.

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

CENTRO PRO ARTE: 20.30uur show «Ban
han te reis kv Vale Croes» (uit Aruba).

«GRUPORAYONAN Dl SOLO»: 20.00 uursongfestival voor deouders - Hófi Bill.

PRINCESS BEACH HOTEL: 21.00 uur mo-
deshow -Ballroom.

FUSAINT: 20.00 uur lezing over meditatie
(spr. ds. Usharbudh Arya, filosoof) - aula
UNA.

GALERIE BLOEMHOF (Sta. Rosaweg 6):
18.00-20.00 uur officiële opening ten-
toonstelling van Haïtiaansekunstenaars.
ZATERDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): openingstijden: dinsdag t/m vrijdag
van 09.00-12.00/14.30-17.30;zaterdagvan
09.00-12.00 uur.
t/m28novemberexpositieolieverf- schil-
derijenenwerken in gemengdetechniek van
José Maria Capricorne.

OUDERCOMMISSIE SCHEEP-
VAARTSCHOOL:09.00-12.00 uur carwash- parkeerplaats Curoil/Scheepvaartschool,
Pletterijweg te Parera.

OUDERCOMMISSIE KRESH DEDE PIKI-
NA: carwash op parkeerterrein Central Ma-
dereinse.

FUNDASHON AYUDO SOSIAL: 09.00-
-13.00 uur thriftsale/boekenverkoop - Sta.
Rosaweg 16.

CURACAOSCH MUSEUM: 10.00uur ope-
ning gastexpositieParaphernaliaBs-87olie-

vert- schilderijen, aquarellen en tekeninge"
van Anton Vrede.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan va»
Walbeeckplein 13): openingstijden mafljdagmiddagvanl4.oo-20.00uur;dinsdaga"
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00*
woensdag van 10.00-12.00/14.00-20*
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00*en zaterdagmorgen van 09.00-12.00 uur-
De studiezaal is elke dagopen vanaf 09 "
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op ma^
dagopen van 14.00-20.00uur (voorvol**
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddagva"
14.00-17.00uur; dinsdag-en vrijdagmiddaS

van 14.00-19.00uur.
JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciesteejj
Plaza Brion): maandag en donderdag va"
14.00-18.00uur;dinsdag, woensdag enVC
dag 10.00-12.00/14.00-18.00 uur en zaW'
dag van 09.00-12.00 uur.
Elke maandagna 16.00 uur:activiteitenvo*
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQULMAOU^(Landhuis Rooi Catootje): openingstijd*
dinsdag, donderdag en vrijdag van OS"1'
12.00 uur (voor afspraken gelieve m*"'
Dankmeyer, tel.: 34263 op te bellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SAN*
TORIUM: (bezoekuren) 's morgensV*
11.30-12.30 uur en 's middags van 16-v*
19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19^
uur en IntensiveCare: 18.00-19.00uur)-

DR. DAVID R. CAPRILESKUNIEK: ("*
zoekuren) opname afd. Mannen va"
15.00-16.00/18.00-J9.00 uur; opnamea 10;
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.00^overigeafdelingen van 09.00-12.00/1i"
16.00/17.00-19.00uur.
FUNDASHON PA KONSUMIDO (ScHar
looweg 64,tel.: 611733):openingstijdenva"
08.30-12.00/14.00-17.00uur.
KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTÊ^(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekureno 8"
gelijksvan maandag t/m vrijdag ofvolg 6'"
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM: openingstijd»"
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12-vVj
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16"
uur; maandaggesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, P""}
da): dagelijks geopend van 09.00-12."°
14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geope^
van 08.00-15.00;zondagreeds vanaf06-^uur. Voor rondleiding en andere activiteit
tel.: 640363.

KAS Dl ARTEKORSOU (Local Art Gallery];
Breedestraat 126(O),tel.: 624516:openv*
maandag t/m zaterdag van 08.30-18""
uur.
CURAQAO ONDERWATERPAfI^duiktripsvoor lokale duikers in hetweeke1"
de. Voor informatie tel.: 624242/624705-
CURAQAO SEAQUARUIUM (BaporKiW*Jj
openingstijden maandagt/m zondag
10.00-22.00 uur.

SOKUDI: elkevrijdag mogelijkheidominW'
matieteverkrijgen enbloedsuikergehalte j
bepalen - nieuw gebouwKraamkliniek f*
Canario.

STICHTINGKINDERBESCHERMING &
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 6131«£iedere dinsdag t/m vrijdagochten
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CURA-
QAO, Kaya David 157, Abrahamsz, P.O-B'
3311, tel.: 672685/614913.

uur7gesWenop_W«W^^^
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend v*",
maandag t/m vrijdag van 09.30-1 2-_[
15.00-18.00uur (toegangskaarten veoW
baarbij «Curava» en Landhuis BrieyenS

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur The secret of mysuccess
(f.5,- p.p.); 24.00 uur TaxiGirls (18 jr.,
’.5,-p.p.).

*****
TELECURACAO
VRUDAG: 16.30 Ora pa mucna; 17.30
AGHUSA kv Leo Fkxidas; 18.00Con-
tact Magazine; 18.15Ajedres na plaka
chiki kv Omalio Menen; 18.30Man dre-
chi di Dios; 18.45Informe deportivo kv
HectorRosario; 19.00Kachu kv GibiBa-
ciHo; 19.30 PR-programma; 20.00Notj-
siero Tele-8; 21.00 Miniserie: «Sins»;
22.00 Wega di Number; 22.10 Show di
Job: «Edwin Abatti (Aruba) /NAMEen
Macario Prudencia (Curagao); 23.00
Sluiting.

ZATERDAG: 16.30 Jimmy Swaggart
Evangelisatie; 17.30TelefiestakuTante
Imia i Tante Shirley; 18.30Studkwport;
19.30 Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30 Carrouselkv Gonzalo Cua-
les; 21.30 Estreno: «Love among
thieves»; 22.00Wega di Number; 22.10
vervolg Estreno; 23.00Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

The Britannic Club ofCuracao

presents a concert by

THE WIND OCTET

of the

VENEZUELAN SYMPHONY ORCHESTRA

with Iman Landheer, pianist

in Centro Pro Arte
December Ist at 8.30 p.m.

Tickets: f1.25.- (includes exciting door prizes)
from Mensings Caminada, Van Dorp. Curacao
Plaza Hotel (Front Office Cashier), The Complete
Kitchen and Centro Pro Arte.

ALL PROCEEDS ARE FOR LOCAL CHARITIES
—

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker

Z-TligOe Anc advertenties voor de1komende dag Abonnementen advertenties: Pp^aoontcrhannen- AUP enAPmoeten 1 dagvan tevoren vóórvieruur bin- The Chronicle, Grounddove Road, Pointe e!„_^n^^monknmst met TheMi-UITGEVERIJ AMIGOE NV nen zijn of op dezelfde dagvóór tien uur. Blanche, tel.: 23919. Sa,T^i?!f^ hi^^rt 2ftï
Sch. raenheuvel z/n ofP.0.8. 577 LoTse nummers Papergarden, Food ££*£* ■*HaaQSChe C<M ' *"Curagao N.A. ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
Giro 440.000 vrijdag en kunnen iedere dagtussen 07.30- (opposite Holland House), Great Bay Hotel,
Bankrek. nr.: 11-07-313 16.00uur worden opgegeven, behalve op Little Bay Hotel, MulletBay Hotel, Papertrip
AlgemeneBank ny zaterdag. Julianaluchthaven en Boekhandel Van n_,.„„_„.. „ , ~...Bankrek. nr:874.825.10 Alleen zoekertjes die op maandag en don- Dorp/Eddine. DHUKKERU: Hotaprint NY
Madura&Curiels Bank ny derdag vóór twaalf uur binnen zijn, kunnen DISTRIBUTIE (abonnementen):

CURAQAO *> da 9 daar°P(dus dinsdag en vrijdag)ver- Curacao: Distnco NV, tel.: 70503,70504en
C«rtrate(aiteatoelingen) schijnen.

Voorklachten gelieve deze nummers op te
UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA £ABA: _, bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-,

Directie: NassaustraatHO Correspondente: taald worden via Giro rek. nr.: 208.000,Ma-
I.M.Ph. de Maayer-Hollander. Tel ■ 24333 (drie lijnen) Ruth Hassell, tel.: 2299. duro'sBankrek. nr.: 286.330.08enABNrek.
Antillean News Holding NV Directeur-Hoofdredacteur: CT cl ICT. Tll

,
e nr.: 11.15.626.

Hoofdredactie: Jos van der Schoot. ST. EUSTATIUS: Aruba: NassaustraatHO, tel.: 24333.
Ard Horvers(hoofdredacteur) Redactie' RamiroTromp, Anna Tromp-Van Vertegenwoordigster/Correspondente: Bonaire (abonnementen en incasso): mv.A.
Laureen Schenk (adj.) dersc^t Djisbie Franken (fotograaf). mevrouw Peggy van de Horde, White- Wong-Loi-Sing, Noord Salina.
Overige ledenRedactie: Advertentie-afdeling: Josvan derSchooten wa»weg1.Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen, Etleen LandsmarkMonique van Meerwijk, Nancy van derWal,
Sheila Rhodes (secretaresse), Chris van BONAIRE Losse nummers 50 cent:Grol(sportmedewerker), Solange Issett(op- Correspondent: HILVERSUM Abonnementsprijs op alle eilanden van demaak) en Ken Wong (fotograaf). HubertLinkeiSt «ayaGobernador N. Debrot CORRESPONDENTEN Nederlandse Antillen veertien gulden per
ADVERTENTIE-AFDELING 154,tel.: 8627. B.Jos deRooen Victor Hafkamp:Radio Ne- maand.
Acquisitie: derland Wereldomroep(tel.: 035-16151,
Viola Bernardus en Janny Naaldijk. SINT MAARTEN toestel 319). Buiten Antillen (Nederland):
Aanname advertenties: Correspondent: NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
Maandagt/m vrijdag van 07.30-16.00 uur; GerardvanVeen,PostboxllB,tel.:B73Bs9 UTRECHT: NA/.24,-per maand (zeepost); jaarlijks
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REDEYE By Gordon Bess
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BELASTING-VERHOGING NIET UITGESLOTEN
Centrale regering streeft naar verdere bezuinigingen

Begrotingstekort teruggebracht
Van 37 naar 14 miljoen gulden
iJjLLEMSTAD— De centrale regering is erin geslaagd het

van 37 miljoen terug tebrengen tot veertien
rijpen gulden.Dat staat in denota vanwijziging dieeergiste-

isingeleverdby deStaten. In samenwerkingmetdehoofd-
-11Van deverschillende departementen zijnextra bezuinigin-

*e*> doorgevoerd waardoor de uitgaven met dertien miljoen
Jj^den zijn gedaald. Om het begrotingstekort nog verder te
-^Jagen, iseen eventuele verhoging vanbelastingen nietuit-
riten. Minister van Financien, Leslie Navarro, liet tijdens

gistermiddag weten nog geen beslissing
"«rent deze eventuele belasting- verhoging te hebben ge-
"öien.

Jfet tekortvan 37miljoen gul-
j.nwasverdeeld over degewone
laf08*' waaronder het meubi-
la * Baai^88en en andere vaste

vallen, en de kapitaal-
öst, daaronder vallen de le-j^genop langetermijnen bouw

öaj?leuwe complexen. De gewc-
* *ensthad een surplus van 33

din n Bu^en en dekapitaal
v ®öBt kampte met een tekort

'0 miljoen gulden.

kg de bij deStaten ingeleverde
Voor°ting van 1988 waren de
de enomen kosten- besparen-
fe Maatregelen van de centrale
ke!?"}B echter niet doorbere-
de„ reaen hiervoor was datBesprekingen over deze maat-
de V*n' V.°°T net inleveren van_ nog niet waren af-
bond. De Staten waren hier-
-3°P dehoogte enwisten dater
w^tavan wijzigingonderweg

EXTRA
tin v inleverenvan debegro-
kei? ft de regering gesprek-

gevoerdmet dehoofden van
is o*]? departementen. Daarbij
opkeken op watvoor wijze er
ty *a bezuinigingen konden
be*- 1? doorgevoerd. Door deze
de 'ngingen is hetsurplus van
y gewone dienst gestegen met
jo!0 miljoen gulden tot 43 mil-
u en is het tekort van dekapi-

teruggebracht tot 67
CWen. Dat betekent dat het
?w>tingstekort voor 1988 vol-„j.^8 de nota van wijzigingnu 24

Jj°enguldenbedraagt,
j^yokhier zal volgens minister
jrvarro verandering inkomen,
„centrale overheid moet
C*1^ nog 85 mil^oen gulden
öioeT aan beh-üngen. Hiervan
den f

nSeveer 74 miljoen wor-
IjjL gedragen aan de eilande-
le ® overheidwaarna decentra-
*at u dlO miljoen overhoud,
tl net begrotingstekort weer«oedekomt.

SERVICE
Hop ls naast onmogelijk om« verder te bezuinigen, liet
Pe^o gistermiddagtydens de
fte «conferentieweten. "Wekun-
kantniet meer bezuinigen op
g6üs oor jniateriaal, dienstwa-
derd

enkantoor- meubilair, zon-
den, aan depubliek

Dvan schade ondervindt."
%, centrale overheid zag als
fotfn m.ogeliJkheid om het beg-
raaf e °rt verder terug te
tjjj^en, een bijdrage van 500
Nerje!? Bukten te vragen aan de
t6l
, "andseregering. De minis-

Nan«!r7A,ntilliaanse en Aru'
heeft^aken, Jan de Koning
Aratin- ter net verzoek van de
af uiaanse overheid voor 1988Df*ezen. Wel heeft ministerng toegezegd het ver-
°verwp " e overheid in
"erdeJ!j?gte nemen, maar niet«VEf 1989-DeKoning eiste

di,ia .*" de centraleregering
v%r olijke cyfers zoukomenWlat betreft van verdeling
y^pgeld.

lf.mmister Navarro is
Joe^f^tingstekortvan 14mil-
!? hffit^ggeenramp. "Het
?ie hl. lbaar"> *» de minister,

rt °P de eilands-wng van Curacao wel een
»erTde:.ookhetßCheeftblerr.r!: T.at *" zich in grote pro-en bevindt en heeft de

centrale regering benaderd om
een oplossing te zoeken voor de
ERNA-afdrachten aan het land.
Elkemaand draagt heteiland 25
procent (ongeveer 8 miljoen gul-
den) van de loonen winstbelas-
ting af aan het land.

DRIE FASEN
Dit bedrag kan het eilandge-

bied op ditmoment niet missen
en het heeft de centraleregering
een drie fasen plan voorgelegd.
Als de centraleregering akkoord
zou gaan met ditplan, betekent
datdatzij48 miljoengulden min-
derzouden ontvangenvan hetei-
land.Dathoudtdantevens in dat
het tekort van de Antilliaanse
regering opnieuw zal toenemen.
Volgens Navarro is het drie fa-
sen plan niet haalbaar. "Er
wordt geen oplossing geboden,
we verschuiven alleen detekor-
ten. Het eiland heeft dan wat

minder en het land wat meer".
Dat is ook dereden waarom de
centrale regering het plan van
het BC heeft afgekeurd. Samen
met het BC wordt nu naar een
andere, efficiëntere, oplossing
gezocht.

Ermoet in iedergeval worden
voorkomen dat het tekort weer
toeneemt. De wachtgeld- en
lumpsumregeling bieden in dit
geval ook niet direct de oplos-
sing. Alvorens met dezeregelin-
gen tebeginnen, om er laterpro-
fijt van tetrekken, moet derege-
ring over voldoende kapitaal be-
schikken. MinisterNavarro liet
weten dathetmaximale gebruik
van de wachtgeldregeling de
centraleregering 46miljoengul-
den gaat kosten. Maximaal ge-
bruik van de lumpsumregeling
kost deregering in eerste instan-
tie83 miljoengulden.

RAPPORT
Een door de centraleregering

in het levengeroepen commissie
is momenteel aan het onderzoe-
ken op welke manierbeiderege-
lingenhet beste kunnen worden
ingevoerd en waar het geldvoor
dezeregelingenvandaankanko-
men. De ministervan Financien
hoopt over twee weken hetrap-
port van de commissie te ont-
vangen.

Navarro gaf toe dat Be-
renschot een goed programma
heeft samengesteld wat de
centrale overheid heelwat geld
kan besparen, maar hij voegde
eraan toe datzij niet alleplannen
van Berenschot kunnen gebrui-
ken. Berenschot richt zich voor-
namelijk oppersoneels- bezuini-
gingen en de Antilliaanse rege-
ring wil zich eerder richten op
klustering of opheffing van ver-
schillende departementen. Wel-
ke departementen zullen ver-
dwijnen en welke worden sa-
mengevoegd, wilde de minister
nog nietbekend maken.

Bevolking komt in deproblemen

PNP: overheid moet
sociale bril opzetten

WILLEJMSTAD—De oppo-
sitiepartij PNP isvan mening
dat de verschillende verho-
gingen van prijzen van
dienstverlening van de over-
heid, dooreen socialebril be-
keken moeten worden. "Al
die kleine beetje bij elkaar,
maken dateen gezin in grote
schulden kan komen", zo
bracht PNP- leidster Maria
Liberia Peters in de ei-
landsraadnaarvoren.

Zij toonde zichbezorgdover de
voorgestelde verhoging van bij-
voorbeeld het schoolgeld. Het
gaat overal misschienomkleine
verhogingen, maar moet integ-
raal gezien worden omdat op die
manierdekosten over de hele li-
niestijgen,zo bracht Liberia Pe-
ters naar voren.

Extrabezwaarlijk in hetgeval
van de mogelijkeverhoging van
het schoolgeld, noemde Liberia
Peters het feit dater 3.1 miljoen
gulden aan niet betaalde school-
gelden enbeurzen uitstaat. Uit-
gezocht moet worden, zo meent
de PNP-ster, of dit geld nog in-
baar is, alvorens gesproken
wordt over een verhoging van

het schoolgeld. Een eventuele
verhoging kan misschien niet
betaald worden, zodat de uit-
staande vorderingen toenemen
en de overheid in een vicieuze
cirkel terecht komt.

Deze hele problematiek moet
bestudeerd worden door deafde-
ling sociale zaken in samenwer-
king met deafdeling geestelijke
volksgezondheid. Getrachtmoet
worden een oplossing te vinden,
bijvoorbeeld door het opzetten
van informatie- campagnes over
een goede besteding van het
huishoudgeld. Daar kan men
misschienniet iedereen meebe-reiken, maar elk gezin dat daar-
van leert en zo uit deproblemen
geholpen wordt, telt mee, aldus
Liberia Peters.

WILLEMSTAD — Op velerverzoekwordt vanavondom halfacht het programma over hetopstellen van een begroting via
Tele-Curacao uitgezonden. Dit
Erogramma iseen herhalingvan

et programma dat Tele-Curacao zes maanden geleden
heeft uitgezonden.

Op MontagneAbou en Bandabou
PNP ernstig verontrust oven
water- en stroomproblemen

WILLEMSTAD— De over-
heid heeftgeluk dat debewo-
ners vanMontagneAbouzich
totnutoe zorustig hebben ge-
houdenen geen zaaktegen de
overheid hebben aangespan-
nen. Dat is demening van de
PNP dieverwoordwerd door
Maria Liberia Peters tijdens
de begrotings- behandeling
in de eilandsraad. Al jaren
zijn er op Montagne Abou
problemen met water- en
electriciteits- voorzieningen
omdat dezewijk te snel isvol-

gebouwdzonder voldoenderekening te houden met dezeaspecten.
De PNP vindt dat een zeertreurige zaak. Immers,indien er

op commerciëlebasis een verka-velings- plan wordt gemaakt
wordt devergunningvoor uitgif-
te van die terreinen, niet eerderverstrekt alvorens de water- enelectriciteits- voorzieningen inorde zijn. De overheid zou danjuisthetgoedevoorbeeld moetengeven en er voor moeten zorgen
datin deverkavelings- plannen
van deoverheid, alles in orde is.Niet alleen Montagne Aboukent dit probleem, maar ook op
Bandabou kent de bevolking
electriciteits- problemen. Hetbevreemdt dePNP danookteho-ren dater eenverkavelings- plan
gereed is voor Barber. Moeten
daar dezelfde problemen ver-
wacht worden als op Montagne
Abou alser nu immersal electri-
citeits- problemen zijn, zo vroeg
Liberia Peters.

Zij deedin ditkader overigens
een beroep op de overheid een
stringente controle te handha-
ven op derekeningen die aanne-
mers aan de overheid presente-
ren voor hetbouwrijp makenvan
terreinen. De PNP heeft hetver-
moeden dat deze rekeningen
soms wel erg hoog zijn en omdat
diekosten aan het publiek wor-
den doorberekend door de over-
heid, is hetzaak datnauwlettend
in degaten tehouden. Zeker om-
dat dePNP vanmeningis dat de
bevolking in de gelegenheid ge-
steld moet worden om een eigen
huis tebouwen, zoals aljarenge-
bruik is op heteiland.

BELASTINGEN
Ook liet de minister zich nog

niet uit over eventuele verho-ging van belastingen om het te-
kort van 14miljoenverderterug
te brengen. Navarro liet alleen
weten dateventuele verhoging
niet is uitgesloten en mocht de
centrale overheid haarvoorkeur
voor belastingverhoging uit-
spreken ishetnog nietbekendofdeverhogingvan dedirecteofin-directe belasting wordt. De mi-nister van Financien wil, alvo-
rens een beslissing te nemenover de belasting-verhoging,
eerst de plannen afwachten van
zijn collega van Handel, Indus-trie en Werkgelegenheid,om deeconomievan Curacao nieuw le-
ven in te blazen. Mochten dezeplannen geen gewensteresulta-
ten met zich meebrengen, zal
Navarro de verhoging alsnogoverwegen.

Weekeinde vrij
Eilandsraads-
vergadering

duurt voorlopig
nog voort

WILLEMSTAD — Ookvandaag nog zal de ei-
landsraad tot midder-
nacht voortduren. Sinds
gisterochtend negen uur
zijn de eilandsraadsleden
in vergadering bijeen ge-
komen met als be-
langrijkste agendapunt de
behandeling van debegro-
tingvoor hetjaar 1988.Om
de vergadering 'binnen de
perken te houden' stelde
voorzitterRonald Casse-
res een spreektijd- beper-
king van éénuur in.

Nadat de eilandsraad eerst
al een dag verloor omdat ge-
deputeerde Angel Salsbach
zich in de tyd vergiste en te
laat arriveerde waardoor er
geen quorumwas, werd giste-
ren de hele dag gediscussi-
eerdover deverhogingvan de
autobelasting en de
schuldsaneringvanhetABC-
busbedrijf. Gisteravond pas
werdhet debatover debegro-
tinggeopend.

Bij hetsluitenvan dekrant
waren deraadsleden nog be-
zigmet deeerste sprekersron-
de. Vrijwel alle raadsleden,
maaktengebruikvan hetvol-
le uur enkonden zelfs dan de
opmerking dat de spreektijd
te kort was, niet onder-
drukken.

VoorzitterRonald Casseres
kondigde evenwel by het be-
gin van de vergadering al
aan, dat deze 's nachts om-
streeks 12 uur geschorst zal
worden en het weekeinde
evenmin vergaderd wordt.
Het ziet momenteel dan ook
naar uit, dat de vergadering
volgende week nog enige da-
gen moet worden voortgezet.

MinisterLeslie Navarro:

Douane komt honderd
man personeel tekort

WILLEMSTAD—DeDoua-
ne is niet alleen slecht gehuis-
vest, maar heeft ook te kam-
pen metonderbezetting inlei-
dinggevend personeel. Wil
deze dienst optimaal functi-
oneren, is de aanstelling van
zo'n honderd man personeel
nodig. Dat maakte de minis-
ter van Financien Leslie Na-
varro gisteren bekend. De
personeelsstop, die begin
1986 is ingesteld, maakt het
echter onmogelijk nu zoveel
personeel in dienst te nemen.
Samenmet drie deskundigen
uit Nederland is de douane
daarom begonnen aan her-
structurering van deze
dienst.

In het bijzijn van de hoofd-
inspecteur der invoerrechten en
accijnzen,EdselRosenda, vertel-
deNavarro datdedriedeskundi-
gen naar Curacao zijn gehaald
voor het geven van cursussen
aan het douane personeel. Vol-
gens de minister werpen deze
cursussen nu al vruchten af om-
dat demotivatieonder het doua-
ne personeel zienderogen toe-
neemt en er een toename van 10
procent aan indirecte belastin-
gen is geconstateerd. Geld dat
anders nooit in de douanekaste-
rechtkwam, is nu wel in dekas
terecht gekomen.

De Douane kampt met een
enorm probleem voor watbetreft
hun huisvesting. Voordat zij
naar het huidige gebouw ver-
huisden, hadden zij de centrale
overheid al benaderd omdat de
ruimte die zij tot hun beschik-
king hadden niet voldeed. Na de
verhuizingbleek dathet huidige
pand nog kleiner was dan het
voorgaande. De centrale over-

heid heeft op de begroting van
1988 een miljoen gulden uitge-
trokkenvoor een nieuw douane-
kantoor. Waar dit nieuwe ge-
bouw komt te staan is nog niet
bekend. Zowel de douane als de
centrale overheid vindt dat het
kantoor in ieder geval in de
buurt van dehaven moetkomen
te staan.

BEWAPENING
Om het werk van de douane-

beambte te optimaliseren, wor-
den binnenkort betere wapens
aangeschaft. Met deze aanschaf
heeft Navarro ookrekening ge-
houden bij het opstellen van de
begroting. Niet iedereen die bij
de douane werkzaam is zal een
wapen krijgen maar dit materi-
aal is niet weg te denkenbij de
bestrijding van drugs smokkel
en andere illegale praktijken.

Ondanks de personeelsstop
wil Navarro proberen om de
goedkeuring te krijgen voor het
in dienst nemen van enkele ge-
specialiseerde mensen op het ge-
biedvan douane-activiteiten.De
herstructurering van dit depar-
tement zal een groot deelvan de
huidige problemen binnen de
douane oplossen maar voor het
anderedeelzalookeenoplossing
moeten worden gevonden, wil de
douane niet in problemen ko-
men, aldus ministerNavarro.

Brandstof-prijzen
verlaagd
WILLEMSTAD — Vandaag

zijn deprijzenvan benzine, kero-
sineen gasolie verlaagdmetres-
pectievelijk 1,9 cent, 1,2 cent en
0,5 cent per liter.

Voor wat betreft de benzine-
prijsverlaging is de consumen-
tenprijs slechts met 1,0 cent per
liter verlaagden is derest gere-
serveerd voor de stabilisator-
factor. Deze factor bedroegop 13
november 0,8 cent per liter. In
verband metvermeldeverlaging
van debenzineprijs is dereserve
van deze factor gebracht op 1,7
cent per liter.

Engelse onderzeeër
op Curacao
WILLEMSTAD—Morgen ar-

riveert de Engelse onderzeeër
HMS Trubulent op Curacao. Dit
schipzal tot4 decemberophetei-
land blijven. Om de velenieuwsgierigen een kans te ge-
ven deze onderzeeër van binnen
te bekijken, isbesloten het schip
zondag 29 november en
woensdag 2 december van twee
tot vijf uur 's- middags open te
stellen voor hetpubliek. Hetligt
afgemeerdaan deBrionwerf.

WILLEMSTAD—Meteen gala- avond in hetCultureel CentrumCuracao vierde deSoroptimist Inter-nationalClub Curacaogisteravond haar veertig jarigjubileum. Hetfeestprogramma, waarvoor ver-
scheidene buitenlandse gasten warenovergekomen, behelsde vele activiteiten, waardegala- avondhethoogtepunt van was.

De tentoonstelling 'Artistiek Soroptimisme'bevatte zowelwerken van lokale als internationale Sorop-
timistenen werdofficieelgeopenddoorministerFrankRozendal. Behalve schilderijen, waren er juwe-
len te bewonderen, wandkleden enbatik.

De twee oudste leden van de Soroptimist Club Curacao, Deborah de Sola- Solas en Aura Winkel-Winkel, werden tijdens degala- avondgehuldigd en ontvingeneenplakkaat.
Foto:EdgarPalm(piano) en ChinoFrancees(gitaar) dievoor demuzikale omlijstingzorgden in de

vorm van een 'SerenadaAntiyana'.

van ©Jorp -
e(SJ(yJine n.v. net even iets beter \

K iPunda - Promenade- Otrobanda - Schottegatweg
Oost-
Hato- Drugstore na PrlncaaaBeach - Plaza-

tr^.
Holiday Beach-Caribbean- Las Palmas Hotel

(7""VY Drugstores en Hato geopend tot9.30 p.m.

r v 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 december tot9 uur met kans om
een HONDA CIVIC te winnen.
In Otrabanda: Kans om een HYUNDAI EX-CEL te winnen.
Bij Boekhandel Eddine: Leuk kado.

Dat SintenKerstman elkaarverdrin-
gen in onze zaken is logisch; beide

-^ hoogbejaarde heren weten het al
\f% ) heeflang en uit langdurige ervaring.
yfe^ NETEVEN. .. . lETSBETER
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Ms)_«««**M_M_a_M_ri__M___iM_M_

fË[^È Voor de elegant geklede heer

vlo_F hebben wij een speciale
yK_# *_r Kerstcollectie, bestaande
a uit: Droeken> dassen,
\jjfcr>x sokken, riemen, schoe-

l f*Jm\nen en D,azer"sets

iV^rjs _i "^ nemen °°kPAfl bonnen aan

n*uiSr\om/terctam /tore
Curacao Aruba

Gomezplein 14 Nassaustraat 10
Breedestraat 29 Nassaustraat 50

I^^__________f^^

’ O,Kom maar eenskijkenWat \/ ik in mijn schoentjeVind, alles X,JjSl gekregenVan diegoedeSint! gg(
jJa,hoor

bij aankoop van ’.lO.- mag ie-
der kind beneden 8 jaar
een schoenbrengen
om devolgende dag te komen
kijken, wat voorverrassing erin
gestopt heeft.

CANDY BARREL

- €IKÉ ZfIT€RDfIGRVOND - N
***************
©&BB_QU_
***************

I Vanaf 19.30uur kunt Uop het
Belle Terrace Restaurant

genietenvan onze:— Barbeque en Salad-Bar— Live - muziek— Romantische sfeer
— Zicht op zee
***************Reserveer nu Uw tafel bij ons!

c&vüa ""Hotel
S. Penstraat 130- Tel.: 614377

[OSSEHAAS I

I 1 -^^^flB ___f _r^^^la^^^^_ *_■jsaté'svanossehaas t(F T/M t 191I Furf?fbakken aardappelen "%JW /TV*_l3
"Col ihe^' lucht'9cn knapperiggebakken^^F-__n____KS
k2~". no9«en gratis Pepsi erbij, dé r% VV - IamP'°en van defrisdranken. r f l_f\
r Ja,Uleesthetgoed OSSEHAAS! *??__ ___,_> INieteen, niettwee maar3 voile safe's, plus ** |ÉB*SJ'

W^—W—\^_\ vers gebakken aardappelen, plus ■H D
■PEPSI■ neerl'ikelunchi ËHBJMCO_. _*_ en nog coleslaw. '■■r "L^s~j^ En dat allemaal voor ’.9.95! ALAPARIA

_____=: naastPizza Hut H



VERLOREN
EEN HERDERS-

HOND
Reu, 8 mnd oud, metzwarte vlek
opzijn tong.
Kleur: zwart met licht bruin.
Heeft een rode nylon halsband
om.
Contact: Emmastraat 47
of de Dierenarts bij het Abbatoir
tel. 21720

L ER IS EEN BELONING.

ledereen is altijd Happy j
met

■pepsl

Bestel bij Uw kruidenier I
VictoriaBottling I

Company J

U x PELICAN
WATERSPORTS

>*^Bk 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.

"********* ARUBA DAILY I
\ ENTERTAINMENT j

<^>___t<_~7~ Zondagmiddag 2-6 uur KID-PARTY ">

" (^WPi>UW metve,eattractiesvan6 Pm- 'sam- "'" \A£ -X.' dansenmet 2 orkesten J" fTT^y ERA Curacao, en

" è\^¥ Papito ysu doble sabor "5 S^. Go/pore PÏ2SA \
_De topnightclub TAKE AWAY33541 AimSSA 2I vanAruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. »
_» ■■. „ Z. 1 """ _**_ GOLDENTULIP

" t_y Ê\ ARUBA CARIBBEAN

" IvAW RESORT& CASINO

" Vl^/FANDANGO NIGHTCLUB

" proudly presents:
► THE LADIES OF THE 80' S
i a LAS VEGAS revue with 4
" leggy female dancers, THE
" LATIN COWBOYS & the ex-

" citing juggler JOHN-JOHN
" daily curtain time 10.30p.m.
0 except Mondays

Clubownfrom 8:00 p.m. tin2 :00 a.m.

" Cover cn«ige show-Urn»Ssmin. 2 drinks

" Forreservaten»pl»«„ call33555

Een goed verzorgde
CATERING ;

voor welke gelegen- "heid ook, l
bel 24544 "

fAfUMtfiJfTO :
Restaurant

Wij geven U gaarne een *vrijblijvende offerte. "
JDetijd breekt weer aan, dat RESTAURANT "" U gezellig metpersoneel of r>. ~* s~> "X gezin wilt gaan dinneren. /Ir^^ "l sfeer met uitstekende service in GATH__\J_iRK©W *
" Wij verzorgen ook Uw catering. - Tel. 22977 en 27833 ": Boulevard
j Theatre

TODAY at H
8:1S- 9:30 & 12:00 p.m.

* SDNDAY at 5.30 p.m.

\ MUSICAL 14 yrs.

Drive - In 5
TODAY J

at 8:30 & 12:00 p.m. "

tmWy 111

DRAMA 18 yrs.

♦ „ KRIZIA products a Panther or

1" i & ■ ._ ___ __f ,: ___i H_bk HU

_■ ISw^^__ ■■*^3^ -* &■ JH_B

CSC/CS Boulevard Shopping Mall ,

_ Schone2-litermotor □ Verlicht en afsluitbaarhand- D Elektrischtebedienenruiten Q se*/«fekofferruimte D Zekeringkastje in het interieur

\2 Soepelschakelendevijfversnel- schoenenkastje voor en achter D Verlichtingin kofferruimte D Antl-verblindingsspiegel

lingsbak □ Passagiershandgrepen □ Geavanceerde stereo-installatie \Z\ Van binnenuitte openenkoffer- £3 Twee elektrisch verstelbare

O Stuurbekrachtiging O Armsteunen op alleportieren Q Vier20 wattspeakers ruimte en benzineklep buitenspiegels

□ Zelfstellendetrommelremmen passagiers ,«?__^ V&k n ' *"
□ , j „.„,..,„„„ /■■ _ — | 1 1Dubbele mistachterlichtenGescheiden remsysteem *=— f ■■ ■ i m_iiiii«ifir-~'"im—iniMT_rr ..a_____^_____S__| Fn

-i „ j ,u „„,„. _lui—_l \ Twee achteruitrijlampenJ Remdrukbegrenzer ppNBMH ■!__ BI F^r—i ~ „, „ ,„.„, jH ______?S _^_ Hf \ HogedrakkoplampsproeiersJ A/e. Plierson voormei- _*P~~_j^ __~*>"~*_^~~~~~~~^B~~~~_~~~~~~~~~___|
____■___■ Ka________É_M__i_________M____w__ !&_____■______ M Interval opruitenwissersophanging _m _FSi^B BF^5S_ B

r-i ... -7 . .„ ■ _rV9"£_i I_AN»NI V D Wis-was installatieJ Achterwielophanging —■■ _T««'^__ ■■■_■ HËbf_PV Ei r=^■«s*. 2l ___B_B_HH____B__a___o________ ■_ "*" sS_i B-*--"-■■» J Eén-sleutelsvsteemmetschroejveren en HP~~B~_■■■■■■■■■■—__^ l_J_MLlS__rr^ n

_~ ~ . DESrELLAKISEENPRODUKTVANHYUNDAIMOTORCDMPANY F] DubbeltOnlgeClOXOnradiaalbanden t=! *
D GasgevuWeschokdempen _T*_-_.-_r_*_ «-_ _ _-_-_-* IfAIIAr AA _;,w* g Sehokabsorbenmde bumpers

Usiaapstoelen IPZP illITO VANAF 22.500.' D *****!"

=Watmagu daarvoorverwachten?
voorbestuurder {__w

D/l«to/«fltóc/iero/go«/e&voor □ Middenarmsteun op achter- UAutom. elektrischeantenne Alsu opzoekbentnaareen ruime, ekonomische, stijlvolle&

D K„te/ft«- hoofdsteunen voor bank D £#»'**** "»" *»iwptete klasse-auto, maak dan een proefrit in de HytmW

D «^^«.j^-Wkfc*. D IM»^ D W«" *. We zflen hetalHU bkomeet, zokompleet, dat.u ernaeeü
B Vloertapijt passagiers D Temperatuurmetervoorkoel- proefHt kompleet verliefd op öent

D 4^^-r Da^MU»»» Ovengens.seraleenStellarn^L^vanaff.ló.TSO.
passagiersstoel bedienen doorachterpassagiers G Oliedrukmeter —Miwi■[i | ' T I M

□ Make-upspiegelin passagiers- □Aansteker metverlichting \Z\lßenzine-voorraadmeter _ ■__ jMI J — II
zonneklep OAsbakken voor en achter \J Voltmeter AY/ATAY/HR T^OPM T^OPNT\Y/F fYTFr

D Opbergvakken in deportieren \J Aanjagermeiviersnelheden D Dashboardverlichtingregelbaar W/_L WJ_ J^WJZ-N/i^WJ-iiN Wl_\Jft_/LuV»

HYUnDHI PRIMA AUTO SALES Inc. SrïïrraT
Lmi.-,M:TOi.U__a Fer9usonstraat 42A Tel.: 28200-32471. _

——————■————■—————____.——

Openbare Verkoping
Op vrijdag, 11 december 1987 des voormiddags om 10 uur zal
ten kantore en ten overstaan van ondergetekende notaris, zijn
plaatsvervanger of opvolger krachtens onherroepelijke vol-
macht worden overgegaan tot de publieke verkoping van:

Het recht van erfpacht tot 1 januari 1994 op een perceel
domeingrond groot 581 m2, gelegen aan de zuidzijde van de
Bernhardstraat, noordzijde Doormanstraat te San Nicolaas
in het Vierde District van Aruba, omschreven in rooibrieven
nos. 360 en 369 van 1930.

Nadere inlichtingen zijn te bevragen ten kantore van de onder-
getekende notaris, alwaar tevens de veilingsvoorwaarden voor
een ieder ter inzage liggen.
Kopers dienen contant te betalen, danwel een onherroepelijke
bankgarantie, bankierscheque of letter of credit tot het bedrag
van hun bod te overleggen of enige andere zekerheid te stellen
ten genoegen van de verkoper,
mr. E.L. Lade, notaris.
Zoutmanstraat 6,
Oranjestad-Aruba.
Tel. 21071-22611-23881.
Telex. 5015 Lade N.A.
Fax: 23369

PICKNICK HAM - SLAGERSACHTERHAM
GEVULDE KIP

Voor bestellingen: BEL 23750

COM PACK HAM WORDT OP AMBACHTELIJKE WIJZE
,-, OP ARUBA GEMAAKT

ARUBA N.V.
BESTELLINGEN TOT EIND NOVEMBER

GALV.ROOFING?
GALV.& PLAIN IRON?
ALUM. ROOFING?
CALL US AT
ORANJESTAD-24250
DAKOTA-27650
SAN NICOLAS-45666

BRENCHIE S HARDWARE
&

BUILDING SUPPLIES _\

BELGRADO — Buitenland- mi-
nisterDuzdarevicvan Joegoslaviëis
voorgedragenvoor hetlidmaatschap
van het collectieve staats- presidi-
um. Hjj wordtdevervanger vanPoa-
derac die in september moest aftre-
den ivm eenfinancieel schandaal in
een staats- bedrijf.Het staats- presi-
diumbestaat uit 9 man; men verte-
genwoordigtde 8republieken enpro-
vinciesen deCP. i

fëaleTsalerSalel
ta ripiti su sale, é

-I e biaha aki especial eu cos di hunga I
paregalodi SINTERKLAAS \

ora: 9'or te4'or di atardi JJ| dia: 29 di November 1987 5
i^ lugar:Barba dijoncumanstr. 4, f

patras di Canton Take-Away #
na Ponton. f

:»_ — y

j^Wm, SINTERKLAASEN DE KERSTMAN DOEN OOK DIT JAAR
/Pi H| HUN INKOPEN In

mm SAADE STORE' |
Jfe^^ L.G. Smith Blvd. 116 - telefoon 22189

f/feffL GROTE KEUZE IN FIETSEN:
ITipgf IfTV» DRIEWIELERS voorkinderen in prijzen: 44.-, 50.-, 58.-, 70.-
Iv \w X/f Voorts fietsen van 105.-, 112.-, 175.-, 225.-.
II / ' J Race fietsen voor dames en heren.
IL IL-., v / Tafel en staande ventilatoren van 65.- en 85.-.

Ook voor meubelen slaagt Uin
SAADE STORE. Mooie en duurzamemeubelen uitDuitsland, Verenigde Staten
en Venezuela.
Mogelijkheden om cash of opcrediet te kopen.
Geopend: 8.00 -12.00en 2.00 - 6.00

Zaterdag de gehele dag.
mm<wm+***mW-mmmm*m*mWm*m*m-m-mwmm*9%^**m-wm*mm-m

■ l»tt ii ii""""' ■ iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiimimiiiimiiiiimitiiMiiniiiiiiiiii mm m initiMiinji

I If :: :

I With the purchase of any two |

■ BI ■"- 9 _Hi!_HiK w_

[ I ESTËE LAUDER j
I products you will receive an attractive pouch ot I

| J ESTEE LAUDER "PERSONAL POLISHERS" gift products. | |

fsL*-r(*S Boulevar_ Shopping Mall
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ARUBA AGENDA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/

'400-17.30uur; zaterdag gesloten.
T,l«foon: 24333.
)**spoedgevallen nakantoortijd: 21639,
?950en 22316.ra9eboy: 027-849.

nr. 10.815.445Banco diCaribe.

100.

~j*EKERTJES verschijnen op dinsdagen
jjjtogen kunnen iedere dagtussen 08.00-
-_w/i4.00-17.00 uur worden opgegeven;
rj^e op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
jj>"laandagen donderdag voor 10.00uur
:_*n zijn, kunnen de dag daarop (dus
""soagen vrijdag) verschijnen.

SJOSCOPENfOULEVARD THEATER
f
+l|:2o.l5

f 2l.3o+24.oouur_aa/noa(14

P^VE-IN: 20.30+24.00 uurßustedüp (18

""" * *SPJICA'S (nachtdienst)
r»b«o brug: Sta. Anna, tel.: 28181.r*«ba brug: SanNicolas, tel.: 45712.

!_CHTREGEUNG DOKTORENr^iestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
b*?ndert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
p H-K. ün, Noord 68, tel.: 22694/21522.
J^Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
r^ter J. Tromp, viaCentro Medk»San Ni-
ï"^. tel.: 48833.T^erarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300,f|°spitaal).

**" * #

jJ^GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
»?ord: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:

Savaneta en Brazil: tel.:J'o2o/48301;SanNicolas: tel.: 45906; Da-
[Jj*: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

toor brandgevallen, ongelukken of*o of ander ongeluk gelieve
"""nncentrale op te bellen,tel.: 115)

JELEARUBA
18.00Shera Princess of Po-

*"': 18.30 CNN international news;
'°30 Cocktail musical; 20.00 Telenotj-
?*: 20.30 Movieof the week: «Love isn*ver silent»; 22.10 Telenovela:*vBnganza de Mujer»; 22.55 Health
!!?ek (CNN); 23.25 Showbiz today
,CNN); 23.40Sluiting.

j^TERDAG: 18.00Style withElsa2_isch (CNN); 18.20Those amazing
A^jate; 19.10Leu fo'i kas; 20.00Cede7rj*' 20.05Telenoticias;20.30 InTop;
rJ_> Estreno: «HostageRight»; 22.35

23.25Sluiting.
*****

KERSENlij|^_T 'NFORMATION CENTER: dage-
«Urh£_! van 07.00-20.00 uur;na 20.00

""wnatiesviaverkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):
Wnto»urp*rda«Keopencl(alleen gesta-
gen uur tot maandagmor-

'u'.oouur).

TAAI!!LR H°RACIO ODUBER HOSPI-/l8i?!L:243O0):bezoekuren15.00-15.45
OJo-19.30 uur.

?*6Sp /U1 WI1-HELMINA FONDS (tel.:
*oon.<£ 817): informatiecentrum
p«arrL_?9e°Pend van 08.30-12.00 uur -w*aaistraatB(boven).

NokÊN'SASHON CABALUSTAARUBA-
(WJ^A^-Irrtefpa*, 1987» Paso Fino
Pe^^'^Wstnjden-HaciendaLaNinaste

duo^ANSEKUNSTKRING: 20.30 uur
rW^,«>ncert metHaroW Martinaendr.

"°ier(uit Curagao) -Cas di Culture.

Igßßr
I<OOi ÂNSE MUZIEKSCHOOL: 10.00-
OiCuttuJ^ °Pen dag"bwenverdieping Cas

V-WEGGING: 10.00uurbij standbeeldtenses Wilhelmina ter hedenkingvaneos«e sterfdag- Wilhelminapark.

Ta?*10Oo!t,TENNIS (overheidadienrten):wuurstart toernooi-Sporthal.

Wt^Ounioren)Dakota vs Bubali - Da-
180o^n'or>al-tolr_^unk>ren)NacionalvsRCA-Naci-(QT'Jrein.h^jj*» jubileumfrères De la Salle-

"u
rrÜunioren) Universalvs Attantk»;

9o Sp^^Wsie)Unrversalvs SLP-La-

Vlooienmarkt
SANTA CRUZ-Het dragra-

ftuj^Zf 111*DonphpRacing» or-
-6e^ert een rundraising gara-
io6 op zondag 29 november,
geitenmarktisvan's mor-Wk "-e5 uurtot '8 avondszeven
t^J Garage Don Flip te Ura-

Nisbet schrijftpremierEman:

Bevolking moet over
toekomst beslissen

ORANJESTAD — In een
telexboodschap vraagt PPA-
voorzitter Benny Nisbet aan
premier mr. Henny Eman
over recente publicaties,
waaruit zou moeten blijken
dat er een proces gaande is
tussen de Nederlandse rege-
ring en de Arubaanse rege-
ringom totbanden metAruba
te komen met Nederland en
de Nederlandse Antillen na
de onafhankelijkheid, waar-
bij gesproken wordt van een
soort Gemenebest.

De heerNisbetwil nu wetenof
ministerDe Koning in deze een
voorstel aan deArubaanse rege-
ring heeft gezonden en waarom
ditnimmer terkennis van debe-
volking werd gebracht. Voorts
vraagt hij ofministerDeKoning
in dezeeen nota van deArubaan-
se regering verwacht. Met na-
drukstelt dePPA- leidernamens
zijn partij, dat de huidige rege-
ring geen mandaat heeftom met
de Nederlandse regering hiero-
ver te onderhandelen. Voorts
herhaalt de PPA, dat in hetver-
leden de AVP — dienu met vier
onafhankelijken regeert — de

Nederlandse regering verweten
heeft, dat met twee onafhanke-
lijken in de staten van Surina-
me, dit land onafhankelijkheid
kreeg.

De PPA doeteen beroep op de
regering- Eman om geen nota's
met de Nederlandse regering
over dezekwestie uitte wisselen,
voordateerst het proceshierover
op Aruba op gang is gebracht.
Hierbij zal rekening moeten
worden gehouden met de
standpunten van alle politieke
partijen en groeperingenopAru-
ba. Tenslotte stelt dePPA- leider
voor om een commissie te benoe-
men, die deze kwestie kan be-
studeren. Hierin zouden zitting
moeten hebben alle politieke
partijen en verschillende groe-
peringen van Aruba.

LONDEN — Met 2 actie- schepen
voert Greenpeace op de Thames mj
Londen actieivm deNoordzee-confe-
rentie. Deze wordt inLonden gehou-
den. PrinsCharles zeibij de opening
daarvan dat het hoog tijd is om in te
grijpenomde Noordzee van de ecolo-
gische ondergang te redden. De
Noordzee isnamelijk geen bodemlo-
ze put voor ons afval, meent luj.

■———

ORANJESTAD- Ouder de
degenen,diegisterendeplechtig-
heden bijwoonden ter herden-
king van deeersteverjaardagvan
het overlijden van Betico Croes,
bevondzich deoud-presidentvan
Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
Bij defoto's is hij te zien: op het
PlazaBetico Croes waar een
dochtervan de overledene net het
naambordonthuldheeft. Verder
bij dekranslegging op de beg-
raafplaats in Sapta Cruz en tij-
denshetbezoek aan de oudersvan
Betico Croes. Bij diegelegenheid
schonken de heer en mevrouw
Croes deoud-president een kleu-
renfoto van Betico Croes in
kwihi-hout.

Herdenking
Wilhelmina

ORANJESTAD — In het
Wilhelminapark te Oranjes-
tad is zaterdagmorgen om
tien uur een kransleggingbij
het standbeeld van prinses
Wilhelmina ter herdenking
van de 25ste verjaardag van
haarsterfdag.

De regering besloot tot deze
kranslegging mede om haar te
huldigen, die met haar ko-
ninklijke boodschap in 1942 de
basis legde voor hetStatuutvan
de Antillen. Namens het land
Aruba zal gouverneur F.B.
Tromp samen met de vice-
premier—premier Eman is dan
niet op Aruba — een krans
leggen.

Ook de Oranje Vereniging
Aruba legt een krans.' In Neder-
land wordt deze dag herdacht
met de onthulling van een
standbeeld van prinses Wilhel-
mina — waarover de Amigoe
kortgeleden berichtte—waarbij
ookdeArubaanse gevolmachtig-
deminister JohnMerryweather
aanwezigzal zijn.

Hoofdprijs blijft
in Sportlotto-pot

ORANJESTAD — Voor de
eerste prys van vijfmille van de
Arubaanse Sportlotto was erbij
detrekking van deze week geen
inzender, die de vier getrokken
nummers—1-5-9-21—goed ge-
raden heeft. Het geldblyft in de
potenverwachtwordtdatervoor
volgende week negen mille als
eerste prijs beschikbaar is. Voor
de tweede prijs, drie nummers
goed, krygen 49 inzenders ieder
49,85florin.

*****TUNIS — In verband met een sa-
menzweringtegen deregering zijnin
Tunesië 76 mensen opgepakt. Tunis
spreekt over een bendemisdadigers.
Menwil nog nietzeggen ofhet vuur
vanuit het buitenland werd aange-
wakkerd, maar wel zei men dat er
fundamentalisten achter zitten. Ex-
-minister Guiga krijgt een nieuw
proces. Hij keerde uit ballingschap
terug na de recente machts- over-
name.

*****

Verzoek waarschijnlijk na begrotings- behandeling aan orde

Overheidsbonden willen
met parlement praten

ORANJESTAD —De over-
heidsvakbonden — Gouver-
nements Arbeiders Bond
Aruba (GABA), de Douane-
vakbond (SADA), de vak-
bond van Ambtenaren (SE-
PA) en de vakbond van
Leerkrachten (SIM AR)—wil-
len zo spoedig mogelijk een
gesprek met de Staten van
Aruba hebben.

In een briefaan Staten- voor-
zitter, mr. Hector Gonzalez, wij-
zen zij erop dat hetoverleg tus-
sen de ministerraad en de vak-
bonden ineen impasse is geraakt
over de behandeling van rege-
rings- voorstellen door interpre-
tatie van het Akkoord van
Noord. Voorts dat op 27 novem-
ber (vandaag) debegrotings- be-
handeling begint. Devakbonden
wildenvoor dievergadering met
de Staten sprekenover: deover-
eenkomstvan Noorden de gevol-
gen van het aanvaardenvan de
regerings- voorstellen over ver-
vroegd pensioen en vrijwillige
dienstverlating. De vakbonden,

die dinsdag om deze besprekin-
genvroegen, verwachten datde-
ze spoedigplaats zal vinden.

Uit goede bron verneemt de

Amigoe, datbehandelingvan dit
verzoek niet vóór debegrotings-
behandeling zal gebeuren. Het
stuk zal op de eerste volgende
openbare vergadering van de
Staten— dusniet debegrotings-
vergadering van vandaag omdat
de agenda daarvoor reeds uit is— geplaatst worden. Danzullen
de Statenbeslissen wat met dit
verzoekvan devakbonden wordt
gedaan.

De Gezamenlijke vakbonden
hebben in een telegram aan het
CLAT- congres in Argentinië
hun beste wensen doen toeko-
men. Zij betreuren in het teleg-
ram deaanwezigheid van de mi-
nister van Arbeid, mr. Mito
Croes — die door de CLAT was
uitgenodigd — omdat deze be-
windsman zich op anti- vak-
bondswijze heeft opgesteld door
een overeenkomst in de geest
van artikel 151van deInternati-
onale Arbeids- organisatie niet
te willen eerbiedigen. Dit zou
verband houden, aldus de vak-
bonden aan de CLAT, met de
plannen van deregering om 250
werknemersnaarhuis testuren.

Lufthansa op
zoek naar
Aruba-gangers

ORANJESTAD—Eendele-
gatiebestaande uit vertegen-
woordigers van de
luchtvaart- maatschappij
Lufthansa, Venezuela en
Aruba brengt momenteel
oriëntatie- en marketing- be-
zoeken aan de Europese ste-
den Frankfurt, Milaan en
Parijs.

De nodige contacten worden
gelegdvoor een pakketLufthan-
sa-vluchtenvanuitEuropa naar
Venezuela en Aruba. Deze
vluchten moeten in mei volgend
jaarvan start gaan. Het idee is
dat de toeristen uit Duitsland,
Frankrijk en Italië een week in
VenezuelaeneenweekopAruba
doorbrengen. Daar zalDe Palm
Tours voorvervoeren andere ac-
tiviteiten op Aruba zorgen. Vol-
gens ditpakket zal Lufthansa
vanaf mcivolgend jaarzo'nveer-
tigtoeristen per weeknaar Aru-
babrengen.

MAOkampioen bij
school-softball

ORANJESTAD — De MAO-
school heeftbeslag gelegd op de
kampioenstitel van de school-
softballcompetitie. In een span-
nende laatste wedstrijd behaal-
deMAO met 7-6 deoverwinning
opMTS CesareTerzano, diesub-
kampioen werd. De laatste in-
ning begon met een 6-3 voor-
sprong voor de MTS, doch in de
laatste slagbeurt begonnen de
MAO-boys eenzeer fel offensief,
dat maar liefst vier runs
opbracht en voldoende bleek
voor de7-6overwinning.

Ondertekening
FTA-Divi-cao
uitgesteld

ORANJESTAD — Voor de
derde maal werd de onderte-
kening van de cao voor het
personeel van Divi Resorts
donderdagmiddag uitge-
steld.

Toen depers al opweg was om
het ondertekenen te verslaan
kwam hetbericht dat deonderte-
kening geen doorgang vond.
Reeds tweemaal werd de onder-
tekening op het laatsteogenblik
uitgesteld door de directievan
Divi Resorts. Ditmaal kon niet
ondertekend worden, omdat
FTA- voorzitter,Anselmo Ponti-
lius, niet op Aruba is en in Ar-
gentiniëhet CLAT- congres bij-
woont.

Mini-feria voor stichting
Gezinsvervangend tehuis

SANTA CRUZ — Destichting Gezinsvervangend
Tehuis houdt op zondag 29november een mini-feria bij
zijn gebouw te SantaCruz 75(«Ambiente Feliz»).

Op deze mini-feria, waarvan
de opbrengst is voor de ex-
ploitatie van het tehuis, zal zon
beetje van alles te krijgen zijn
voor mensen van vier tot tachtig
jaar.De stichting Gezinsvervan-
gend Tehuis werd vorig jaarop-
gericht met als hoofddoel het
openen en exploiteren van een

tehuis voor personen op leeftijd
die geestelijk gehandicapt zijn,
die geenfamilie of gezins- accep-
tatie hebben. Dankzij de hulp
van diverse instanties en perso-
nenkon ditjaareen huis in Aru-
baanse stijl worden gekocht. Dit
huis is gelegen te Santa Cruz 75
en staat bekend onder de naam
«AmbienteFeliz».

Hettehuis staat onder leiding
van zusterPhilotea Simons. Het
telt momenteel twaalfperma-
nente inwoners en twee perso-
nen die alleen de weekeinden
doorbrengen.

Carlos Andres Perez: Aruba in buitenlandbekendgemaakt

Betico Croes herdacht als
grondlegger status aparte
ORANJESTAD — Tijdens

een bijeenkomst op hetPlaza
Betico Croes heeft de ex-
-president van Venezuela,
Carlos Andrés Pérez, in een
uitstekende toespraak hulde
gebracht voor hetwerken en
streven vanMEP- leiderBeti-
co Croes. Hij betreurde het
dathij denieuwe status voor
Aruba, waarvoor hij de basis
legde, nietheeft kunnen er-
varen.

Hij noemde Betico Croes het
symbool van en voor Aruba. Hij
bracht Arubabekendheid in La-
tijns-Amerikaen andere landen.
Carlos Andrés Pérez huldigde
Betico Croesookvoorhetuitdra-
genvan de sociaal- democratie
en wees opde goedebanden, die
hij en zijn partij hebben met de
party van Carlos Andrés Pérez.
De ex-president benadrukte in
zijn toespraak, dat het Betico
Croes isgeweest, die de Venezo-
lanen geleerd heeftrespect voor
Arubaen zijnstreven tehebben.

MEP- leider Nelson Oduber
benadrukte dat de MEP ieder
jaarde sterfdagvanBetico Croes
zal herdenken, datmen ditaan
de grote Arubaanse leider ver-
plicht is. De heer Oduber zette
uiteen datiedervolkeenspeciale
plaatsheeftwaarbelangrijke ge-
beurtenissen plaatsvinden en

MULHOUSE — Het rampen-
alarm trad maandag in werking in
Huningue,omdateenreactorvanhet
Zwitserse bedrijfSandoz doldraaide
metalsgevolgeenwolkvan chemica-
liën zoals zwavel. Na een paar uur
was deze wolk weer opgelost.

dat Aruba ditheeft in het Plaza
Betico Croes, datdankzijstreven
en werken van Betico Croes tot
stand is gekomen.

INSPIRATIE
Namens de familie voerde

oud-minister mr. Hendrik Croes
hetwoord, die dankbracht voor
de aanwezigheid van Carlos
Andrés Pérez, eenman diehij al-
tijd gezien heeft als een strijder
voor zijn idealen, zoals Betico
Crocs dat was. "Betico Crocs
heeft ons ook geïnspireerd", al-
dus mr. Crocs, "dat hetbeter is
staandetesterven danopdekni-
eën te moeten leven". Hij bena-
drukte datArubainBeticoCrocs
een grootleidervoor dedemocra-
tic in Latijns-Amerika en het
Caribisch gebied verloor. "Wij
hebben detroostnuhij nietmeer
bij ons is, dat wij geïnspireerd
worden zijn werk voort te zet-
ten". Hij wees opdebasis dieBe-
tico Croes—ondanks vele moei-
lijkheden enproblemen dieover-
wonnen moesten worden—voor
Aruba legde.

Hij haalde dewoordenvanBe-
tico Croes aan: "Als ik op deweg
naar deonafhankelijkheidkomt
tevallen, neem dandevlagenzet
mijn strijd voort". Hij besloot
met testellen, dat iedere dagdat
gewachtwordt ons voor te berei-
den voor de onafhankelijkheid
verraad is tegenover de strijd
van Betico Croes en de erfenis,
waarop wij trots zijn, die hij
achterliet.

Voordat Carlos Andrés Pérez
naar Venezuela terugkeerde,

bracht hij nog een kort bezoek
aan minister- president mr.
HennyEman waarbij hij de goe-
de samenwerking, die er tussen
beide landen moet bestaan, be-
nadrukte.

Ineen speciaalradioprogram-
ma kwamen diverse politieke
leiders aan het woord. ADN-
voorzitter JohnBooi vond datde
herdenking van Betico Croes,
diezoveelbetekende voor Aruba
pas goedzal plaatsvinden alsdit
in eenheidgeschiedt, de eenheid
van het volk waarvoor Betico
Croes zich steedsweer inzette.

DOORWERKEN
AVP- voorzitter, mr. Henny

Eman, stelde dat Aruba Betico
Croes mist. Er zal.doorgewerkt
worden om de economie te her-
stellen mede op basis waarvoor
hij gestreden heeft. PPA- voor-
zitterBenny Nisbet noemde —ondanks politieke verschillen
die bestonden — Betico Croes
een groot politicus, die de basis
legde waarop Aruba thans zijn
status apartekreeg. PDA- voor-
zitter dr. Leonard Berlinski
sprakeveneens lovendewoorden
voor de overleden MEP- leider,
diezoveelvoor Arubabetekende
en gedaan heeft. Hij vond dater
een nationalerouwdag moetko-
men om Betico Croes ieder jaar
weer te herdenken.

Tentekenvanrouw hingen de
Arubaanse en Nederlandse
vlaggenook halfstrok bij hetka-
binet van gouverneur F.B.
Tromp, de ministerraad en de
Staten van Aruba.

»———»"»_«>»«»«—< **Week-end Special:
Tompoes

3 betalen 4 halen
Banketbakkerij

Piet Harsveld

-——————————<

zondag: 4.00-8.00
PANNEKOEKEN

15soorten
en POFFERTJES

DE DISSEL

Bel. 24766
«ocelyn Nobrega

PosAbao23
Jjat U elders in dollars
Jetaalt, bij ons in
"orin.

Woning te huur
gevraagd |

amc/unicon
zoekt voor direkteurmoderne en goedonderhouden

WONING
in een goede buurt, liefst omgeving Oranjestad, evt.Malmok.
Minimaal 3 slaapkamers, echter voorkeur gaat uit naar 4.I Wel of niet gemeubileerd._ Gegadigden gelievekontakt op te nemen met|_Mevr. J. MARCHENA, telefoon 23555 (kantoortijden

I gisteravond
plaats

■P~Hj winnende
nummers

■Mr *
Marlboro "1»prijs: ’.5000.-g*en winnaar

2e pri|s: 49 deelnemen,
leder’.48.85Volgendstrekking 1"prijs
rood ’.9000.-

Met complimenten van:
ySuperior TobaccoCo.J
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EKen en
; meer
e kampagne van

nnieWalAer
< label & red label

ng vindt plaats op 30 januari, 1988.
>en van een 75 centiliter fles of klei-
van een fles groter dan 2 liter, krijgt
i lot om mee te doen in deze loterij,

r HEEL VEEL lIMRUILARTIKELEN
nruil van alle doppen voor de loterij
int u tegelijkertijd deze waardevolle

artikelen krijgen voor:

f1.6 - een Cannon badhanddoek/
f 1.6.50 een doos.Dominostenen/

en andere inruilartikelen.

A morris e.CÜRIEL& sons, inc.
<&___> Martin Luther King Boulevard 11

JohnnieWalAer

HELICON COMPUTER Servi-
ces nv organiseert van 3 tot en
met 5 decemberin hetAmerica-
na Aruba Hotel een «office auto-
mation seminar and exhibit»
(Oase '87). Tijdens het seminar
worden lezingen gehouden door
Bob Aronson (Imshi, North Ca-
rolina) over «Desk top
publishing», André Jesserun
(Keycomp Caribbean Sales Inc.)
over «Data communications»,
mevr. GretchenBazz (1-0Corpo-
ration, Utah) over «1-0
Products» en drs.Harold Arends
(Psychologisch Adviesbureau
Aruba) over «Automation and
fear».

Aguinaldosfestival
BRAZIL — Centro di Barric

Brazil organiseert op 13 decem-
ber een gaita/ aguinaldo- festi-
val. Het programma begint om
zes uur 's middags. De groepen,
die aan dit festival willen mee-
doen, kunnen nu al inschrijven
bij deheerFranciscoHarms(tel.:
47529) of — na vijf uur 's mid-
dags — bij Centro diBarrio Bra-
zil (tel.: 46500).

HËKERSTKAMPAGNE van
SPRITZER & FUHRMANN
Elke week t.w. 5,12,19 en 28 december,
verloot Spritzer & Fuhrmann een;

\ Alleen ingezetenen van deNederlandse Antillen en
\ Aruba kunnen aan dezekampagne meedoen!

SPRITZER-4-FUHRMANN

LAtradition of confidence.
ARUBABONAIRECURACAOST.MAARTENNEW YORK

f Fundraising Familie Concert Fortkerk
S ZONDAG 6 DECEMBER«§> s 17.00-19.00uur

$d* Blazersgroep Adjadjol|H_ï3Si/ Kinderkoor Piti Mollema
Orgel-Solo Fokko Zwart

Gezinskaartenilßll^ffiHi (5 1*")f- 15~
j«|l|l^ Indiv. kaarten ’. 5 —
(ÖFffiffjÖ^ Verkrijgbaar: Ebenezer
Tki <3\ m Cnurcn Emmakerk Fortkerkyp4r DJM reserveringen: Tel.: 611139

:
N

NOTICE OF STOCKHOLDERS
MEETING OF

NERBONNE N.V.
Notice is herebygiven that a Stockholders Meetingof NER-
BONNE N.V. (the "Company") will be held at Schottegat-
weg-Oost 130, Salinja, Curacao, Netherlands Antilles on
December 11,1987,at 9.00 o clock A.M.

The Agenda for the meeting is available at the registered
address of the Company.

V J

1 SUPER
I UITVERKOOP!
58 KilS3DIJ
'f I

I lorna Agencies
gevestigd in het gebouw van Palasio di Trofeo,

Pietermaai „beneden" naastRadio Hoyer

Wij zijn geopend vanaf 9 uur tot 6 uur 's middags
* Hemden S-M-L vanaf ’.5.- Mfêk,
* Jeans alle maten ’.lO.- __öl§___
* Slacks alle kleuren ’.12.50 /SSSmI* Sportbroeken voor kinderen ’.5.- j\sM^a^^_l
*DamesbloesesflO.- WÈff LaA^l
* Diverse drinkglazen - sets v.a. ’.3.- per sef

Kom langs en profiteer!

Zondag ook geopendvan 9 ■ 2uur.
IH_BB&_&aNHH_«_SK^^

I KERST!__=__ PAKKETTEN JSïfc,
CONSALES **l,mï ""*KERSTMIS 1987
Consales verzorgt KERSTPAKKETTEN op verschillende ma-
nieren.

t*
er zijn standaardpakketten naar keuze

* een pakket door U samen te stellen!

U bent van harte welkom op onze

KERSTPAKKETTEN-SHOW
Ineen speciale afdeling op deMajoorsweg-Suffisantweg-
(openingstijden 8-12/1 -5 uur).
Daar heeft U een totaal overzicht van de mogelijkheden
om Uwpakket zelf of te laten samenstellen,

(informatie bij Desiree telefoon 73244 afd. tst. 67
kerstpakketten)

WHIRLPOOL... I
kwaliteit om te prijzen!

__£__■—IM—i]_y__ÉÉ__—l l^—yJ^JU^^JW

________\ i—^^^^____^____Pli_^^_»^B

|k nx^slï§§|^-3>\ ~"_""——^^^^7 _ö»A doe mee "
_»■■ f _k j'/^TiipWl _ms_ _■!

'X-fS\ 'wk-tfCwZvi - water-niveau-kontrolewninpooi - ruime dekselopening

Whirlpool voor kwaliteit en duurzaamheid. ssgÉfes H
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Liga Vrumingabaseball-cotnpetitie
Marchena Hardware behaalt
no-hit-no-run zege
WILLEMSTAD- In het afge-lopen weekeindezijn er zowel°P zaterdag als zondag base-
öall-wedstrijden gespeeld inseLiga Vruminga. MarchenaHardware behaalde een no-
Qit-no-run overwinning op
*atum: 12-0.

Op zaterdag 21 november won
uPer Sport Shop met 4-0 van

AG.T. Jonathan Castillo was
JJlet 1uit Idebeste slagmanvoorSSS.. Marchena Hardware scoorde
'n een foutloos gespeelde wed-
strijd 12runs tegen Fatum. Gis-
Wln Celestina, dewinnende wer-per voor Marchena Hardware,
stond detegenpartij geen enkele

hit toe en gooide een perfect-
game. Voordetwaalfrunshadde
Hardware-ploeg slechtsvier hits
op verliezende werper Sendrick
Schoop nodig. JefferdionPoloni-
us sloegin drie slagbeurtentwee
hits, waaronder een homerun.

Zondag 22 november werden
vier wedstrijden gespeeld.

De grootste score viel te note-
ren bij het duel tussen Super
Sport Shop en Fondo Empresari-
al. In totaal liepen er 23 spelers
over dethuisplaat op het werpen
van verliezende werper Ludwig
Wiel, die veertien hits moest
toestaan. Anwar Attaf, werper
voor SSS, stondaanLudwigWiel
de enige hitvan FondoEmpresa-
rial toe. Reffert Martina sloegin

vier slagbeurten driemaalraak
Marchena Hardware was na

zaterdageen daglater alweer ac-
tief. NuwasA.G.T. detegenstan-
der. AGT verloor met0-1. Zowel
verdedigend (als werper) als
aanvallend was Rodney Michel
de grote man. Als werper stond
hij geen enkele hit aan AGT toe
en aanvallend was hij de beste
slagman. Twee van de in totaal
drie hitsvan Marchena Hardwa-
re kwamen van zijn slaghout.

Firestone won met4-2 vanFa-
tum, dat daardoortwee nederla-
gen in een weekeinde leed. Sher-
rely Soerka was de winnende
werper. Zijn teamwasquacijfers
niet beter dan de tegenstander,
maar de drie hits van Firestone
vielen op betere momenten dan
de vier van Fatum. Ook de drie
gemaakte Firestone-fouten de-
den minder kwaad dan de twee
van Fatum. Guichard Gill (2) en
Soerka sloegen de Firestone-
hits.

Coca Cola Ho hadtien hitsno-
digom veertienpunten te scoren
tegen Holiday Beach. De
frisdrank-ploeg maakte achter
hetwerpen vanRignald Anasta-
cia geen fout, terwijl de te-
genstander vijfmaal misgreep
achter Rayan Coster, die zijn
ploeg slechts vier runs zag
scoren.

WILLEMSTAD -Dit'wee-
keinde zalhet juniorenwaterpolo
team van Sithoc te gastzijnbij de
verenigingPto. Azul in Caracas,
dat een internationaal toernooi
organiseert.

De junioren- selectie van Si-
thoc bestaat uit G. Wilson, M.
Brown, G. Constancia, Excel
Rooyer, E. Samson, A. Barboli-
na,A. Oleana, W. Newton, J.Sil-
vano, J.Zimmerman, S. Mathil-
da, D. Lobato, F. Thomas, R.
Evertszen S.Lauf. Hetteamstaat
onder leiding van coach Vernon
Tore en delegatie- leider Jean
Philippe deLannoy.

Deelname aan dergelijke toer-
nooien in hetbuitenland zijn mo-
menteel bijna noodzaak gewor-
den vanwege gebrek aan evene-
menten op lokaal niveau.

Italiaanse verspring-affaire

Gerechtelijke stappen
tegen beschuldigingen

ROME — De ItaliaanseAt-
pekbond (FIDAL) heeft in"tome aangekondigd ge-
echtelijke stappen te gaan

ondernemen tegen Ales-
«androDonati. Detrainervan

e Italiaanse sprint-selectie
J|eeft verklaard dat opzette-
"Jk fouten zijn gemaakt bijn?t meten van de laatste 00--&lllg van de Italiaanse ver-springer Giovanni Evangelis-
'pij de strijd om de wereldti-

inRome dit jaar.. Donati verklaarde maandag
ln een interview met een
j*eekblad datopzettelijk eenfout

p'J het meten was gemaakt om
in staat te stellen

jjetbrons te winnen. De trainer
*j?rhaalde woensdag in een ra-
ai°-interview zijn beschuldigin-gen. Hij voegde eraan toe datom

redenen tijdens
°e wedstrijd juryleden waren
Ve»*vangen.En datverder denor-
male meetapparatuur bij de
sProng van Evangelisti nietwas
gebruikt. De laatstepoging van
"e Italiaan was opgenomen met
een meetlint.De FIDAL heeft zijn secreta-

ris- generaal Luciano Barra
woensdag opdracht gegeven ge-
rechtelijke stappen te onderne-
men tegen Donati. Tevens heeft
de bond de Internationale Ama-
teur Atletiek Federatie (lAAF)
verzocht zo spoedigmogelijkeen
officieel onderzoek in te stellen
mar de gebeurtenissen in de fi-
nalevan hetverspringen.

"Alleen de lAAF verkeert in
depositie een competent oordeel
te vellenover het gebeurde", al-
dus debond.

De bond kondigde tevens aan
vanaf 1 januari 1988 zonder
waarschuwing vooraf do-
pingcontroles tijdens detraining
te gaan uitvoeren. Atleten, die
weigerenmede te werken,zullen
worden uitgesloten van deelne-
mingaan de Olympische Spelen
en andere internationale wed-
strijden. Zij zullen ook geen
maatschappelijke begeleiding
meer krijgen. In totaal zullen
250 Italiaanse atleten een brief
moeten ondertekenen, waarin
zij zich akkoordverklaren met de
controles. Diegenen die weige-
ren te tekenen komen niet meer
in aanmerking voor vertegen-
woordigende teams.

Hepatitis-B

Aanbod om Curaçaose
atleten in te enten

WILLEMSTAD— De firma
Manrique Capriles & Sons
heeft aangeboden het Olym-
pisch teamdatnamens deAn-
tillen wordt afgevaardigd
naardeOlympische Spelen in
Seoul, in te enten met hetvac-
cin genaamd Engerix-B. Dit
vaccin is tegen Hepatitis-B,
een besmettelijke ziekte die
vooral in Azië veelvuldig
voorkomt.

HepatitisB is een virus-ziekte
die de lever aantast. Een acute
Hepatitis B kan ernstige ziekte-
verschijnselen veroorzaken zo-
als zwakheid, vermoeidheid,
koorts, braken, de huid en ook
het witvan deogen worden geel.
Het is zelden dodelijk en zal na
wekenofmaanden van medische
Denandeling weer kunnen ge-
nezen.

Het is een besmettelijke ziek-
te.Na besmetting kanhet echterenige weken of maanden duren
voor deziekte zichopenbaart (in-
cubatietijd). Juist in deze perio-
de ishetgevaarvan overbrengen
van deziekte erg groot.

Naast de gewone Hepatitis Bbestaat ook nog de chronischeHepatitis B-vorm. Hierbij kanhet jarendurenvoordat deziektezich openbaart. Gedurende dezeperiode is het virus echter weldruk doende de lever aan te tas-ten. Deze vorm kan dodelijk zijndoor cirrhosis of lever-kanker.De chronische vorm van Hepati-
tis B is ongeneeslijk enkan een-
maal gestart niet meer wordengestopt.

De enige wijze waarop men
zich tegen deze ziekte kan be-
schermenis zich te laten inenten
met een vaccin. In ditgeval geldt
letterlijk: voorkomen is (veel)
beter dan genezen. Uw huisartskan u daar uitgebreid over in-lichten.

Voetbaltoernooi te Porta Blanco
teï^LEMSTAD - Op het
WrU " van Porta Blanco
de ,atmet ingangvan komen-en ag een &oot voetbal-
ïe fOOl gehouden waaraan
trw ams deelnemen. Dit
dure Zal drie zondagen

v 0l oan,net toernooi nemen degende teams deel: Miss Con-
Chó^el Montagne Abao, The
0 0imps

' Montagne Boys, Real°5 enBonam.
u eeerste wedstrijd isom 10.00ren de laatste wedstrijd is

gepiana om ib.óu uur. Om io.óv
uur zal aguinaldo-groep Gaita
Sensashonal optreden.

Hettoernooischema voor aan-
staande zondag is:
10.00 uur: Miss Connie - Sel
Montagne Abao
11.15 uur: The Champs - Mon-
tagne Boys
12.30uur: Real Oost - Bonam
13.45 uur: SelMontagne Abao -
The Champs
15.00uur:Bonam - Miss Connie
16.30uur: MontagneBoys -Real
Oost

Play-offs beginnen

Sta SofFro Jeugd-
volleybalcompetitie

WILLEMSTAD —In het af-
gelopen weekeinde is in de
sportzaalvan SentroDeporti-
vo Korsou de laatste ronde
van de jeugd-volleybalcom-
petitie gespeeld. Het Sta Sof
Fro 1987 jeugdvolleybal-
kampioenschap startte zon-
dag met deplay-offs.

De uitslagen van zowel zater-
dagals zondag zijn als volgt:
Zaterdag 21 november:

Zondag Bekerduel TOP - Feijenoord
Eredivisie-staartploegen
kunnen punten behalen

DEN HAAG — Na de door-
deweekse wedstrijden van
Ajax tegen Porto om deSuper
Cup (0-1) en van Feijenoord
tegen Leverkusen in de derde
ronde van het Uefa-
bekertoernooi(2-2)gaat deer-
edivisie- competitie dit wee-
keinde met een verkleind
programma dezestiende ron-
de in. Competitieleider Jan
Huijbregtsheeft dewedstrijd
VVV- Feijenoord verplaatst,
omdat de Rotterdamse club

zondag bij amateur-
hoofdklasser TOP in Oss
wordtverwachtvoor het duel
in de tweede ronde van het
KNVB-bekertoernooi.

Deze wedstrijd werd uitge-
steld na het bom-incident bij de
interlandNederland - Cyprus in
deKuip. De bomgooier bleek een
inwonervan Oss. Uit vrees voor
rellenen wraakactiesverbood de
burgemeester het duel. Het duel
kon evemin op korte termijn in
Rotterdam worden gehouden.
Nu het Nederlandselftal op9 de-
cember in Amsterdam zonder
publiek de wedstrijd tegen Cy-
prus mag overspelen en zich zo
goed als zeker zal plaatsen voor
de eindronde om het Europees
kampioenschap, kan het duel
alsnog in Oss plaatsvinden.

Koploper PSV gaat proberen
zijn recordreéks van dertien
achtereenvolgende overwinnin-
genvoort tezetten bij Sparta. De
tweede Rotterdamse eredivisie-
club heeft zich naar aanleiding
van de reeks slechte resultaten
versterkt met de 22-jarige En-
gelse spits Campbell. De club
van Hughes heeft bovendien af-
gelopen weekeinde rust kunnen
nemen. Het duel tegen DS '79
werd afgelast. Het weer is niet
verbeterd, zodat dekans op afge-
lastingen wegens de gesteldheid
van de velden ook komend wee-
keinde aanwezig is.

Na de domper in het Olym-
pisch stadion tegen Porto gaat
Ajax op bezoek bij middenmoter
Haarlem. Mede door de zwakke
verdediging van deAmsterdam-
mers eindigde het duel tegen
PEC Zwolle vorige week in een
tennis-score: 6-4. Tegen Haar-
lem,een van deminstproduktie-
ve clubs van de eredivisie (hoe-
welFC Den Haag afgelopen zon-
dag met 3-0 werd verslagen), is
het misschien mogelijk de te-
kortkomingen in de defensie te
camoufleren.

De middenmoot in de eredivi-
sie omvat ongeveer negen clubs;
van nummer vijf PEC Zwolle tot
en metFCUtrecht, datdertiende
staat. Tot die groep behoren ook
Roda JC en FC Twente, die el-
kaar op Kaalheide ontmoeten.
Beide clubs kwamen vorige
week sterk voor de dag. Roda
maakte het PSV tijdelijk moei-
lijk en verloor maar net met 1-2,
Twentewas verrassend produk-
tief tegen AZ (5-0). PEC speelt
vanavond tegen Fortuna Sit-
tard, de best geklasseerde Lim-
burgse ploeg. Fortuna staat di-
rect achterdetop-drie PSV,Ajax
en Feijenoord.

De clubs voor wie de degrada-
tie het meestdreigend is,DS '79,
Volendam en AZ, treffen een
£)ub waartegen een gunstig re-
sultaat goed mogelijk is. De
Dordtenaren spelen tegen FC

Den Bosch. De Brabanders ko-
men moeilijk tot scoren. Volen-
dam gaatop bezoekbijWillem 11.
Volgens trainer Brouwer speelt
zijnploeg goed tegenoffensief in-
gestelde tegenstanders. De for-
matie uit Tilburg, evenals Vo-
lendam aanheteindevan hetvo-
rig seizoengepromoveerd, is een
van de meestaanvallende eredi-
visieclubs. AZ ontvangt FC
Utrecht. De winnaarvan de na-
competitie, bevrijd van Europa-
cupzorgen, herstelt zich van de
moeizame competitie-start.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

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

SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken in hetMaduro Plaza.

SCHAKEN
(Capablanca)
20.00uur«lll° Tomeodi Agedres na memo-
ria di Charles Feman» - Plantersrust.

BRIDGEN
(Bridgeclub «Coraow»)
19.30 uurKersttoernooi - Scherpenheuvel.

VOETBAL
(Orfik)
17.30uur selectie B-poule Orfikvs selectie
Ufkla (Aruba) - Suffisantstadkxi.

BASEBALL
(jeugd)
20.00 uur Pif Paf vs selectiePeru - Sentro
Deportivo Körsou.
ZATERDAG
KARATE
16.00 uur start int. karete- toernooi -
SportzaalSentro Deportivo Korsou.

BASEBALL
(Liga Promoshonal)
15.00uurAmstel BBCvs Thorenquest- Ta
Daou Ballpark.

RCA-basketball-
veteranen winnen
eerste wedstrijd

ORANJESTAD—RCA/Casa
del Mar heeft in de veteranen
basketball- finale de leiding ge-
nomen. RCA won woensdaga-
vond de eerste wedstrijd van de
«best out of 3»- finale met 40-38
van Plymouth Cunucu. De rust
ging in met 24-19 voor RCA.
Fanchi Oduber (RCA) was de
topscorer met vijftien punten.

Mini
Xavex -KolibriKuzeta: 2-1 (7-

-15,15-10,15-12);Warwaru-Wa-
takeli: 2-0.

Heren A
Warwaru - Blue Birds: 2-0 (15-
-13,15-13)).

Dames B
Shwatanari - Wishi Tigers: 2-1
(14-16,15-10,15-10).

Heren B
Olympia - Zjuntan: 2-0(15-5,15-
-2).

Zondag 22 november (play-
offwedstrijden):

Mini
KiolibriKuzeta - Warwaru: 2-0
(16-14, 17-15); Xavex Shell Su-
per Plus - Kolibri Kuzeta: 2-0
(15-8, 15-7); Xavex Shell Super
Plus - Warwaru: 2-0 (15-12,17-
-15).

Heren A
Xaverianen-BlueBirds: 2-1 (12-
-15,16-14,15-9); Warwaru - Xa-
verianen: 2-1 (10-15, 15-12, 15-
-4).

Heren B
Xaverianen - Olympia: 2-0 (15-
-13, 15-7); Wishi Tigers - Olym-
pia: 2-0 (15-7, 15-10); Wishi Ti-
gers - Xaverianen: 2-1 (15-9, 8-
-15,15-10).

Dames B
Shwatanari - Zjüntan: 2-0 (15-
-12,15-12).

Kampioenschap
snel-dammen

WILLEMSTAD — Zondag or-
ganiseert de Curagaose Dam-
bond de eerste officiële open
Sneldam- kampioenschappen
van Curasao. Als open kampi-
oenschap kunnen zowelleden als
niet leden naar de hoofdprijzen
meedingen. Geslacht speelt geen
rol.

Wat is in feite sneldam? Het
verschil tussen een gewone en
een sneldampartij zit'm in de be-
denktijd; voor een gewone dam-
partij krijgen de spelers ieder 2
uur bedenktijd voor 50 of 60zet-
ten; bij sneldammen krijgen de
speler ieder 10 minuten om de
partij af te maken. De korte be-
denktijdmaakt het sneldammen
zo attractief; ieder probeert op
zijn of haar eigen manier in het
korte tijdsbestek de tegenstan-
der onderuit tehalen.

Het kampioenschap vindt
plaats in de Universiteit van de
Nederlandse Antillen aan de
JanNoorduynweg en begint om
11.15 uur. Eerst wordt er een
voorronde gespeeld, waarna de
24 best geklasseerden naar de
halvefinale zullen overgaan. De
8best geklasseerdenuitdehalve
finale mogen om hetkampi-
oenschap strijden.

Niet leden van de Dambond
dievoor hetkampioenschap wil-
len inschrijven,kunnen dit doen
bij; Oscar Merien, v. Brakellaan
8,tel. 73928; JanMartier,Roose-
veltweg 281, tel. 81285. Inschrij-
ving 10gulden per persoon.

Om ongeveer 17.15 uur zal de
gedeputeerde van Sportzaken
Agustin Diaz, de prijzen uit-
reiken.

WILLEMSTAD— De Orfik
heeft enige wijzigingen aan-
gebracht in het schema be-
treffende het bezoek van het
Arubaans jeugdvoetbalteam.

Zo wordt vanavond de wed-
strijd tusseneen selectievan Pa-
riba en Pabow niet meer ge-
speeld, daar zowel Centro Do-
minguito als Undeba in definale
zitten van het Antilliaans voet-
balkampioenschap.

Het aanvangstijdstip van de
wedstrijd opzondag, oorspronke-
lijk was dat 18.00 uur, isnu ver-
vroegd. Beide jeugdteams ont-
moeten elkaar nu om 16.00 uur
ook weer in het stadion te Suffi-
sant. Die avond brengen beide
teams een bezoek aan het SDK,
alwaar twee Dominicaanse ba-
seballteams elkaar zullen ont-
moeten.

WILLEMSTAD - Morge-
jp^tendom tien uur beginnen.eliminatie-ronden van het in-
.[Hationalekarate-toernooi, dat
"Weekeinde in hetSentroDe-'"VoKorsou wordtgehouden.

offi^-jlavond om ochtuur ** *bekjopeninB> waarbij ook de
JWj CuraQaose karateka
s<ttr7 3 J°sepha (uiterst rechts
JW l

)-^ morden gehuldigd.
p£*P" is Nederlands en Euro-
<#n 71 in °*k categori-
tldr twee<^e van de we~
dan'n epha heeft tevens veelge-

ArmïSport in de Nederlandse
«oor)*,6/ 1' '**V vervult ook een

Z 7^'functie voor de jeugd.
ioeJindagochtend worden de«stryden voortgezet. Topspor-
ten nJr}er uit de Verenigde Sta-

Suriname, Trini-ejTT'.feru, Grenada,PuertoRico
van Curacao.

SehZ zijn laag
*hdïr:n'Kinderenbetalen voor
q^^Stweeguldenenvoorbeide
itiQpl* drie gulden.Volwassenen
"oor A zeven gulden neertellen
"oor w Weekeinde ofviergulden

'de twee dagen.
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Paisnan
partisipante:
* U.S.A.
* Venezuela
*Rep. Dominikana
* Surnam
'Peru
*Puerto Rico
* Aruba
*Guyana
*Kórsou

_r/ __ _Fi y.
Hb^ ?" T 34JKb_' _^^ ■ '

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
28- 29 november

28 Nov. -Karate - 4'or- 7*or-B'or -11 'or p.m.
29 Nov. -Karate -11 'or - 3'or

TORNEOINTERNASHONAL KORSOU 1987

Entrada:
HendeGrandi: ’.4.- pa dia; ’.7.- pa 2 dia

Mucha: ’.2.- pa dia; ’.3.- pa 2 dia

___
caronifyem .....

(_D TUR E KAMPEONNAN HUNTU
HOKTXXrI 'HONDA ACCORD IE KARATEKANAN"

SEAQUARIUM
*^#&~ ZONDAG 29 NOVEMBER

met nieuw evenementop debeach.
10.00 - 02.00 Volleyball Toernooi "Vóliböl

_^v di Playa" met teams van
<$£±y klasse.
\ C 12.00-17.00 Boom Box metErictheKid
imL. 12.00-14.00 "ACC NightRally" finish bij
/P^. Seaquarium.

Voor echt ietsanders dananders
SjlplCT alweer Seaquarium!

'' "«-' Entree leden: gratis - niet-leden: ’.3.50
Voor nadere inlichtingen: Tel.:616666. f

Aan alle Surinamers op Curacao,

onze Surinaamseklanten

1 Ml VERSTERI VU |
:":":"!■: ft'ft*
wK :":":":■■i■i""■* 'm -- -## :■:::"::

818A...
MOOI SURINAME !

MADURO & CURIEUS BANK N.V

7
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HH 40 JAAR SOROPTIMISTEN |§|
Bf ''>w __é'^_S S_s^j»_^^^S v /^____Ö______?_

aelukwensen met L/w HethUidigebestuurm7/i988: ~, An . . ho^t-nnn
.^. . . | i.l vanlinksnoxirrechtsMiaßremmers-vicepresident,ThérèseMeijer-2epenningmeester,MickeyTim- illöL UUJ *tU"JUI iy V/~»JUt-iVH i.

-4.D-innrt Illnllf^Um mermans-penningmeester,YockiNgChak-secretaresse,ShirleyMartis-2esecretaresse,JennyFraai III:: U^^.«.« /-l#-\r- I I-TV/ Uliyjwwiiwwm - assessor,BigailFalbru-president, MercedesCratz-pastpresident. UJIJ nOpeil OOt U
U leunt trots zijn vee l sukses zal hebben

/"\n flo7o mÜlnnnl BIJ HET ZIEN of horen van goed te doen; op grond daarvan eerste plaats het individu aan- ; _ u^i. .AOJd , " \_yrii rOCkUfJ UCIC f IH/lf-"-H»li de officieie naam van onze kan erkenning niet uitblijven. spreken, ze vragen een bepaalde lM net gO©Uö UJt&in U&l I

V/_»_» /Cl f _'Ctf>c/ club Saat nietdirectbÜ iede" Wat is S°ed? Nou Ja' "zo goed levensstijl, optimaal werkend in h»hnc>\/c> \iC\f\ ODZëV C?CI OVrwCO. reen een lichtjebranden. Een mogelijk", dus "optimaal", van- onze eigenomgeving, zonder op- \J^O\ 1U«&V<& VUI lwi i*-**

club, ja, maar wat voor een daar het "optimist" in de naam. hef, vredelievend, ieder in zijn A&rn&oncrhf)D
club? Waarom internationaal "Optimalisten" zou misschien waarde latend.De kerngedachte yö''N5I&I I3U lwp.

____i en wat wil "Soroptimist" zeg- duidelijkerzijn, maar onze pio- is, naar wij menen, een ferment
P*lo gen? Heeft dat iets te maken niersdachtennogin degeestvan te zijn dat langzaammaar zeker
Pyjyl metoptimisme? "het allerbeste": "Sororis opti- doordringt en gericht is op men- __

__^
_ _

_-^
_

gsg_ mae": de beste zusters, waarbij taliteits-verandering, als basis ■■ l_|_Ll _| _■_> ■_■_ _!_~
&=#=3' Het eenvoudigste antwoord: men het woord zusters kan zien voor een betere samenleving. LW-M MX ■!■ B_K_^H 11

"We zijn het vrouwelijk equiva- als de tegenhanger van het be- gelijke en onvervreemdbare ■^■___Plv ___T^HI 11%
MADÏIRO RANK MV lent van de Rotary" maakt wel kende: mannen, broeders. Dat rechten, zoals genoemdin dever- " -.-—- —iiim/unu U LUIUUO ÜOIHV 11.». ietsduidelijk,maar istegelijker- idee van "het allerbeste" speelde klaringvan de VN. Het clubver- |

1 tvjd misleidend, omdat het niet de clubs ook parten bij de toela- band helpt de gelijke gezindheid
weergeeft wat het Soroptimist- tingseisen voor leden: aanvan- instandte houden.Ook degrote- /^£|_^v

I^_^.
zijn voor ons in deze tijd bete- keiijk konden alleenvrouwen re verbanden kunnen daarvoor , —■+■. /!mÊËËik\ [^■".^■■.".■"i-^^S]/Müll;llliiitJiaW\ kent' De tyfen veranderen en met een leidinggevende functie dienen; tevens vergemakkelij- §&£ ï$$ /^^.V^WJ_a %& ■$$_]

-r.-r-■"//"."■V.V'- --■:~~~TI mj^wm I fr-'^#^-v*\--Wa' wij veranderen mee (of mogelijk ofmet eenvrij beroep lidworden, ken zij een internationale ver- |Ë^#S#Vss iM^^WJio} ®& $$È££####& (M^oA^M) &^SS#S$| is hetomgekeerde het geval). maar die eisis niet goed te vere- spreidingvan de Soroptimist- llp&%%S&&£ W^ffljffl) \^^^^i^j_\
W&vffiJïÊl} Laten we beginnen by het be- nigen met de rechten van de mentaliteit " llT^rx^ W^-SjslJi/ T l_ifr-frï-ï^rtvjl X«3sQys|§!/ LË_____^a gin: de eerste Soroptimistclub is mens en van de vrouw. Tegen- En over onze clubprojecten Nil 4U tl aar W/40 eJaar &7 ontstaan in Oakland, in Cahfor- woordignoemen we zonbenade- schrevenwe het volgende: \1 W A

nD/Winiilrrr IF nië, in 1921. Het was een tijd ring "elitair"en langzamerhand "Onze clubprojecten waren ge- (\NJ |# . -_,!, ,U t\e\U*t\4c ffPROFICIAT» 7 A waann devrouw eenrol begon te is daar dan ook verandering in woonlijk gericht op kleine no- V Van hart» geIUK geWCnSC
%^ l|hf ,*!;",, || * „, ’ speler in het openbare leven. gekomen. Elk lid vertegenwoor- den. We probeerden onze drup- NOQ VCle UJerkZQfTieUUIj UJenSen U nOO Voor de vrouwelijke directeur digt een beroep of een functie, peltjes op die plaatsen te laten . y * „y, __. il " i

van een bednjfwas in deRotary maar de samenstelling van de vallen, waar de gekanaliseerde jaren tOegeWeflSC OfTI
Vele SUCCeSVOIIe JQren tOe! §eenP}?atf e"dat was deaanle~ clubsiszodanigdateenredelijke geldstromen aan voorbijgaan.... __flS__Bw Ilm iHonlon t« i_aliser_ndingdiede Soroptimistclubs dwarsdoorsnee van de maat- Verder hebben clubleden op al- __■- ItHSUIWI u& '^iiswiwii

/&\JL%> lOftM^n "
deed ontstaan geheel naar het schappij in de clubs kan worden lerlei gebiedprojecten opgezetof VcMIM-^fT_flfcn MMCÜ" model van deRotary. gevonden. eraan meegewerkt, met en zon- y»'>S| BOEKHANDEL SALAS

V -SSBL/7 -a Tl» TTOUT "KI V , onze doelstellingen staan el- De rest van onze aanpak volgt der financiële hulp van de club,\SkWsy J-^.v. ders in dit herdenkings- boekje vanzelf: eensgezindheid onder maar met een minimum aan pu- | ~**Wi~*~" |
I 'Vaaa^ I afgedrukt.Bekijkt mendiegoed, de Soroptimisten van alle lan- bliciteit, gewoon omdat hetdan springt één doelstelling den: internationaal; begrip voor hoort. De projectdrang met de >______v

I
naar voren namelijk de tweede: de medemens, zowel door te aansporingen naarbuiten te tre- AWIWÉMiAHet bevorderen van de daad- luisteren: naar elkaar, naar bui- den, vertroebelen de intenties, , i, !55_|/l___j_3__M\ werkelijke erkenning van de tenstaanders, als door actief te we zijner niet gelukkigmee " Ep S^ /^V^^WrM ï^l_l

—t=^sbss=sWl /^jfcA^M^ „.■,..■.■....■..■> ■-.^7l zondeTd^v n de"vrouw'^rl"" handelen: waar m°geHJk. Maar nu bestaat de club 40 ||pjti||£|s |B^^^>ffl
ll^S^^P>^l %& I^l laatste stukje daarvan is beslist Elke club doetditopeigenma- naar buiten te treden. Niet om il'_/\ "\IW T P\fflm\VT/_W "'"„l niet ontleend aan de doelstelhn- nier, waarbij het zwaartepunt reclame te maken voor onszelfof 4(1 U SLBY Ww""wy\ \Soss4_^SS^ ' '""" '"il gen van de^otary en juist dat niet altijd op dezelfdeonderdelen om ons op deborst te slaan, maar Ni ***** K^

yIA .Taai» IF element heeft zyn gevolgen ge- komt te liggen. omdat 40 jaarlang in eendracht (\NJ Vfft_.\J -^!__!-> UCIM W had voor deontwikkeling van de In maartjl. hield"Soroptimist gewerkt is aan een algemeen nnSM-WT A rwi,/ a Soroptimistclubs. De andere International" een enquête on- menselijk ideaal.De samenwer- "KUtldAl l\^ _ . V doelstellingen dienen onzes in- der de clubs in verband met het king is in stand gebleven en dat . _~ .VmnhnrtOOohi-T nens met zozeer als doelstellm- opstellen van een lange termijn mag gevierdworden,wantalsin- VflGt UW 4ü'lÜTli7V 111lIILII tC gClUri, gen opgevat te worden, maar pian voor anc clubs. Onze club dividu kunnen we die rugges- ""*■' ■♦rr tv j%»i»g
_t T meer als een aanfenen van de heeft daar°P gereageerd en onze teun gewoon niet missen. Door JlihiJplitTt

PêWêflSt ïïl£t UW manierenwaaropdeSoroptimis- clubfilosofie naar voren ge- de samenwerking kunnen we J UUUVUtn
ó^rvis,*a* ii^i, vy rv ten de doe stellingtrachten te bracht. Over de doelstellingen doen wat we als eenlingen Wïï W/>flW>H fJ iwJI A(\ iswwif* Tiihlls7ii*wi verwezenlijken. Ons streven is hebben wij onder andere dit ge- waarschijnlijk niet zouden kun- ff lJ WtnbVn U Veti

JUOUtUm praktisch gericht: erkenning ze gd: nenopbrengen. no Jml U ___. „^^„„„^„JJ
i

van de rechten van de vrouw? "Het speciale van onze V S 2£IUK £ït VOOrSDO€U
£tl QIVL& DÉÏSlté' Wel, dan moetjezorgen jewerk doelstellingen is dat ze op de THERESEMEYER * IJ

irËb* i__l /JSSUfunllC' tn

_■_____» % m Ét' ' *~"' sfïZi^È^h*
/^_S3_____^\ k/i 'm * ■ |^-^^v^^^^| /^KP^^Jk^ IW^if^^^

"_. .. » «. Aanbiedingvan autobus aan HuizeSt. Jozef ■ \ ■methetN>teren\)anUv? < members all the best for the
40-jarigbestaan. [p^^^ /ö\ lfc&ti&^Éi| years to come.

wij vtensen U sterkte, |pii§®iÉ 40 SW^Êm Jaar §i#lliM^
geluk en Voorspoed. R^_ü___ïl L____Ü__a|

(^^^^) |V MASHA PABIEN en dank voor het goede werk K^ lC^s_l Vy U^ °f
Curagao

*-acADB«A OFFSETDRUKKERIJ *-W>>
| KIWANISCLUBPISCADERA | | P9| „,NTtRGRAF.A"N.v. | \-(' ~— J

F^ ra^^^^l (C\ Onze welgemeende gelukwensen vJ
MASHA PABIEN en nogvele jaren! VA IS^^^^) I en nog vele vruchtbare jarentoegewenst

_iprlnCa» feSSSÖ KiwanUClub of Coracao g. Cuia<»u. N A. ■P O. Bo« 275 ■ O.ariMrt No». 14 ■ 1984 .^__
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Alsikde uitnodiging ontvang
Jj0» iets te schrijven in dit ge-
denkboekje kijk ik vol ver-
pachtinguitnaar devieringvan
"*t 40 jarigbestaan van de So-

Curacao. Het zal
?jia eerste kennismaking wor-Jknmet Curacao en onze Sorop-tUnUtclub op de Nederlandse
Stillen. Mijn verwachtingen«n die van de andere leden van
""t Uniebestuur zijn hoog ge-
bannen door wat wy wetenvan

zijnbewoners in het al-
en in het bijzonder van

?" daar wonende leden van de
H°ie van Soroptimistclubs in

Suriname en de Ne-derlandse Antillen.
De club Curacao heeft de so-

ï°Pti—isten in Nederland steeds
B°*d geïnformeerdover hetgeen
SrKebeurde en gedaan werd.
**w deverslagen bleven we op
«ehoogtevanhetreilen enzeilen
'*ndeclub, deprojectenen deve-
te andere activiteiten. Hierdoor
v°rmde zich het beeld van een

***' actieve club, dieweliswaar
'la afstand ver van Nederland

verwijderd is, maar overigens
zeerdichtbij is. Debezoeken over
en weer van vele Soroptimisten
verkleinen eveneens deafstand.
Het meemaken van de viering
van het 25 jarigbestaan van de
club Curacao door vele Soropti-
misten uit Nederland vormt
hierbij een hoogtepunt, waaro-
ver nu nog door velen wordt ge-
sproken. Zon feest organiseren
kan alleenineen uitstekende sa-
menwerking tussen alle leden
van de club en dooreen grote in-
zet van een ieder.

Uit de jaarverslagenblijkt,
dat deze inzeten samenwerking
ook aanwezig zijn in het "gewo-
ne" clubleven en bij het realise-
ren van devele socialeprojecten.
De service "naar binnen" en
"naar buiten" wordt duidelijk
zichtbaar. De voorwoorden in de
maandelijksebijeenkomsten ge-
tuigen van een grote verschei-
denheid aan gedachten, die niet
alleen mondeling, maar vaak
ookopschriftaan declubgenoten
worden meegegeven.

Het maandelijks houden van

een voorwoord isbyzonderwaar-
devol, omdat men dan ontdekt
wat deanderbelangrijk vindten
hierdoor leert men elkaar weer
beter kennen. Voorwoorden en
levensberichten vormen onmis-
bare onderdelen van het prog-
ramma van de bijeenkomsten,
alsmen elkaarwerkelijkwilont-
moeten.

Elkaarwerkelijkontmoetenis
niet alleen van grote waarde in
de bijeenkomsten van de eigen
club, maar ook bij het bijwonen
van bijeenkomsten van andere
Soroptimistclubs, bij het mee-
vieren van bijzondere gebeurte-
nissen binnen het nationale en
internationale Soroptimisme.
"Elkaar ontmoeten" zal dan ook
hetkernpunt vormen van devie-
ring van het 40-jarig jubileum
van de club Curacao op 26 no-
vember 1987.

Dan zal ook weer duidelijk
worden, dat een afstand in kilo-
meters geen belemmering be-
hoefttezijnomeenwezenlijk on-
derdeel te vormen van de Neder-
landse Unie. Samen de doelstel-

lingen vanhet Soroptimismere-
aliseren binnen één Unie geeftzon band, datafstandenwegval-
len. Ikben er vanovertuigd, datalle soroptimisten in Nederlanddit zo ervaren, hetgeen in grote
mate te danken is aan de inzet,
instelling en gastvrijheid van deSoroptimistclub Curacao.Namens allen in Nederland
wens ik de Soroptimistclub Cu-
racao vanharte gelukmethet40
jarigbestaan en spreek ik de
wens uit, dat de club in de ko-
mende jarenverder zal groeien
en bloeien. Het Uniebestuur zal
met grote interesse en bewonde-
ring de activiteiten van de clubblijvenvolgen. Vele Soroptimis-
ten uit Nederland zullen ook in
dekomende jarenzich graagvan
tijd tot trjd komen warmen aan
dezon vanCuracao, maarvooral
aan de hartelijkheid en hetenthousiasme van haar Curaca-ose zusters.

HANNEKE VAN OOSTER-
HOUDTUniepresidente 1986-1988.

Vieringvan het Ie lustrum van de 'Soroptimistlnternational Club Curacao'

Op26 november 1987 is het 40
geleden dat de. Soroptimist
Curacao door wijlen Mw.

to- EvyFrankel—Nieuwstraten
?6rd opgericht.
j6vereniging begon met 15 le-
?eö,waaronder Mw. Nenade So-!a die nogsteeds lidvan onze club

Momenteel tellen wij 35 leden,
er allereden aanwezig is111 het veertigjarig bestaan van

jUevereniging vol vreugde te
j!eren, zien wijer vooral aanlei-,ltlS in meer het oog op de toe-tst terichten,
immers, de komende jarenzul-e» waarschijnlijk nog meer me-
t vragen dan de verstrekenJaren.
e voorbije jaren zijn geken-

merkt door het groeien in kwan-
teit. De komende jarenzullenjjtoedijkerzijnwant dekwaliteit

gehandhaafdblijvenen zo-
jj«overal, betekent een grotere

ri n^Sa^e meer organisato-
sche problemen, hetgeen veeleer zorg, energie en wijsheid

ti .omdat grotere organisa-, *s de individualiteit in gevaar_,engen-
ons bedenken, dathedenen. eKomst groeien uit het verle-

v n en dat voor een goed begrip
j 8 n,Wat in detoekomst mogelijk. . het verleden in hoge mate
£erzaam is.
Kr k W'J dus samen a^ onze
~ samenbundelenom on-

r y van het op mo-
n n°ogstaande wijze uitoefe-
"her lanIan beroeP offunctie;
ke i ?vorderenvan de daadwer'
ree-w erkenning van de
zond Van de mens'in het bij"
" h tidie vandevrouw;
Van evorderen van een geest
heirUiendscnaP en eensgezind-
vni Jassen de SoroptimistenZoalle landen;

- het levendig houden van een
geest van hulpvaardigheid en
van begripvoor demedemens;
- hetbevorderen van goedeinter-
nationale verhoudingen;
in ere te houden voor het welzijn
van onze vereniging,onze mede-
mensen, onszelf en ons Dushi
Körsou.
Er isvoor ons dusnogheel wat te
doen.

Bigail G. Falbru
President

Soroptimist International Club
Curacao.

19861987

In verband met de viering van het 40-jarigjubileumvan deSoroptimist Club bracht opmaandag23
novemberj.l. een delegatieeen bezoek aan minister-presidentDon Martinaen bood hemeen gedenkboek
aan.

________________________i é^-M ___! ___L '___! ___L _H

I CrtÊ^^ SPECIALS VAN CENTRAL MADEIRENSE ofiftöttêl II TC_\C-AfDELING: LLNCH-fAI\I\ET: 1
Ifl. White Label whisky 0.5 gall ’.48.85 -^E?^\ InSnï'fiïrS^Kaas^Q^V Xdl ___■
Ibl. "Crystal" Cheese balls Soz" ’. 1.84 /J\ | SS J " SjnT \_>^_\ f_l _95Ibl."Elmers"cheesewheese soz ’. 2.18 (JP I>/ 100gr.Ham ■****Ipk. "Pan" witte funchimeel Ikg ’.0.79 NLkSh, I1 zk."Domino" suiker s lb ’. 1-98 7<i&o-*K _ia wm^/ r\ ▲ _^»<_
5 bl. "Coast" evaporated milk 410 gr ’. 3.80 rAMILT-l^/%.fyl\:
1 pk. "Domo" volle melk 1 1tr ’.1.20 ,_p!_?b. /^s.4fl. "Del Monte" Ketchup 14 oz ’. 2.70 J^lF Ikg.Mondongo 1 C_>\ >v■ s bl. "Valrico" tomaten pasta 6oz ’.2.53 _Mé_^Bfe U Varkensvlees 1 \4TtO_1fl."Dioro"bakolie 4ltr ’.8.20 *'^m® 1 kt, "nepvlees > VT^^■ Ibl. "Jack on the Beanstalk" ,^i|_^ kg v I __"____ ____

ComontheCob 3ears ’. 2.20 /-*-■ \ 1 kg.Gt outen geitenvlees J T___Sf_s#W1fl."Frica"Juice 1 1tr ’. 0.99 \aieN_: J\ J -^^*ww
Ibl. "Del Monte" Pineapple juice .46 oz ...’. 2.52 IMÖb^ I4fl. "Kraft" Mayonnaise 200gr ’. 2.28 W_>^x ritH£rirrV» H3fl. "Valrico" Cornedbeef 12oz ’. 6.24 -^f^Ö^ t>A3»_l * _,A_Wl^ 7 "■ 1 pk. "Diamond" aluminiumfoil 25feet ’. 1.14 *$ff?v-. 4fl "Sweetheart" vloeibare afwasmiddel.32 oz ’.11.55 ■2rollen "Swaye" Towels ’. 3.06 |\lM_\ 6fl. "Mavesa" Mayonnaise " ...16 oz ’" 5.50
1 fl. Pinesol" desinfectant 40 oz ’. 5.89 \v<t^S& 1 krt. "Domo" volle melk 1 1tr ’.13.25

\^sv\ 1 krt. "Frica" Juice(12 pakken) I 'tr ’. 7.99 ■-B CIA-^Fl^il A_=l^Fl 11-jr " V„s_7 1 pk."Napkins" 10005tuk5....’.4.60
)LLI-<lt7. _raffiL 24 bl. "Blue Bird" Pineapple juice 6oz ’.11.65
I Ipk. Legs Quarters.. 5 lbs ’. 3.90 iËJEiT 24 rollen "Holiday" Toiletpapier £'!£'2£

1 pk. Drumsticks 5 lbs ’. 4.80 j^WF 24 rollen "Softex" Toiletpapier ’.12.30

I Grote hoeveelheid verse groenten en fruit, allerlei soor- Drank, snacks, kalkoen, ham precooked en omte koken, foilbak-■ ten vruchten voor het bakken van Uw taart ■ zeer goede ken en nog veel meer, tegen verlaagde prijzen.
prijzen! I

Vrijdag Koopavond tot 9.30 n.m. Zaterdag non-stop geopend tot 7.30 n.m. _M___m

S°ROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB CURACAO

WÊ) JaarP
DeRegering van de

NederlandseAntillen
biedt alsmedenamens de bevolking,
haarhartelijke gelukwensenaan aan
deSOROPTIMIST INTERNATIONAL

CLUB CURACAOen spreekt haar dank
uit voor het vele en goedewerk ten
behoeve van onzegemeenschap,
gedurende de afgelopen 40jaar.

DeMinister-President
van deNed.Antillen
DONF. MARTINA

9AMIGOEVRIJDAG 27 NOV€MB€R 1987
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Hang- glider actie op
militair kamp deuk in
Israëlische reputatie

TEL AVTV — De gedurfde
aanval woensdagavond van
een Palestijnse verzetsstrij-
derineen Hang-Glideropeen
Israëlische legerplaats die
aan zes militairen het leven
kostte, deed de volledig ver-
raste Israëliërs zich donder-
dag vragen stellen over de
verdediging vandenoordelij-
kegrensenroepen omwraak.

Militaire commentatoren ver-
klaarden dat Israel waarschijn-
lijk snel zou terugslaan,
waarschijnlijk met een aanval
op Palestijnse doelwitten in Li-
banon. Zij slotenechtereengrote
actiete landuit.Israëlische jour-
nalisten en het publiek, ge-
schokt door het grootste aantal
doden dat een aanval op Israel
sinds 1978 kostte, vroegen zich
af hoe minstens twee gemotori-
seerde Hang-Gliders de door Is-
rael zelf ingestelde "veilig-
heidszone" konden overvliegen
zonder tewordenneergeschoten.

De legerradio speelde stemmi-
ge muziek,riep nieuwsberichten
om en voerde vraaggesprekken
met door smart overmande sol-
daten en hoge bevelvoerende of-
ficieren. De ministervan Defen-
sie, Yitzhak Rabin, zei na een
vergadering van hetkernkabi-
net, dat Gliders door Israëlische
voorhoedetroepen in Libanon
waren gesignaleerd en dat een
onderzoek werd ingesteld naar
de vraag hoe de guerrillero een
legerplaats kon binnendringen
en niet alleen zes doden, maar
ook zeven gewonden maken.
"Dit mag eenvoudig niet moge-
lijk zijn,"zeiRabin.

BLUNDER
De chef van de generale staf,

Dan Shomron,probeerde de sug-
gestievan eenblunderwegtene-
men. "Dezeactiewaskarakteris-
tiek voor een zelfmoordaanval.
Zulke kleine toestellen zijn in
het donker bijna niet te zien. In
het verleden slaagden zulke ac-
tiesniet,"zeiShomronnaeenbe-
zoek aan het gebied.

Volgens militairekringen wa-
ren de indringers — de andere
werd in het zuiden van Libanon
neergeschoten — gesignaleerd
door minstens drie militaire on-
derdelen in de acht kilometer
brede bufferzone, maar ge-
vechtshelikopters van het type
"Cobra" diewerden uitgestuurd,
faalden in hetvestigen vancon-
tact. "Het was een Fashlah," zei
iemand, een Arabisch woord
voor volledig falen bezigend dat
hetIvriet van alledagis binnen-
geslopen.

De uren vanverwarringdieop

hetvuurgevechtvan tien minu-
ten volgden, sloegen een deuk in
de efficiency- reputatie van het
Israëlische leger. Een vrijwilli-
gerswerker in eenKibbutz kilo-
metersverder weg werd door de
semi-militaire grenspolitie per
abuis neergeschoten en gewond
omdatzijhem voor een guerrille-
ro had aangezien.

Sinds1978— toen zij,komend
van overzee, op de kustweg Tel
Aviv-Haifa een Israëlische bus
kaapten en 33 inzittenden dood-
denen 82verwondden—was het
de Palestijnen niet gelukt aan-
vallen uitdeluchtofvan overzee
op Israel te ondernemen. De nu
geslaagde aanval deed rechtse
politici en burgers roepen om
wraak en deed devrees voor ver-
gelding ontstaan bij Palestijnen
op bezette Westoever en strook
van Gaza.

Meir Cohen-Avidov, een par-
lementslid van premier Shamirs
Likoedblok, drongerbijRabin op
aan de legercommandanten de
bevoegdheid te geven terroris-
tische activiteit keihard af te
straffen en zich niet te verliezen
in juridische stappen tegen sol-
daten en burgers die zich probe-
ren te beschermen—een verwjj-
zing naar waakzaamheids-
acties van burgers tegen Pales-
tijnen.

HARDERAANPAKKEN
"Ditbetekent datwij deterro-

risten steeds hardermoetenaan-
pakken. Ze moeten halfLibanon
platgooien," zei Yehuda Dayan,
een computertechnicus in Tel
Aviv. Minister Rabin leek op
vergelding te zinspelen, toen hij
na de zitting van het kernkabi-
net op de vraag van verslagge-
vershoe Israelzoureageren, zei:
"U verwacht toch nietdat ik dat
aan degroteklok hang. Wy' ver-
keren instaatvanoorlogmetter-
roristen, waar zij zich ook be-
vinden".

Premier Shamirzeibyeen be-
zoek aan de aangevallen le-
gerplaats dathet duidelijk was
datdeactieniethadkunnen wor-
denondernomen zonderbescher-
mingenhulpvanJMrische hoofdstad_|
de het door Syrië gmteülae
Volksfront voor de bevrijding
vanPalestina — algemeen coin- -
mando, geleid door Ahmed Ji*
brei, zich verantwoordelijk. De
Israëlische vice-stafchef, gene-
raal Ehud Barak, zei dat het
duidelijk was dat Jibril ver-
antwoordelijk wasen datzijn or-
ganisatie te zijner tijd de prijs
moest betalen. Alle Palestijnse
kampen in Libanon verkeerden
donderdag in staat van paraat-
heid, bang voor Israëlische ver-
gelding.

Amerika zegt toe
achterstallige VN-

contributiete betalen
NEW YORK — De Verenig-

de Staten hebben toegezegd
spoedig met negentigmiljoen
dollarover debrug te komel
welke men verschuldigd is
aan de Verenigde Naties als
contributie.

De VN zit nog steeds in grote
financiële moeilijkheden. Het
zieternaar uitdatals erniet snel
aan oplossing komt men in de-
cember zijn salarissen niet kan
uitbetalen. Van Amerikaanse
zijde had men laten weten dat
men nog niet weet hoe en wan-
neer men kan betalen in af-
wachting van de goedkeuring
van de begroting door het
congres. Onlangsbetaalde Ame'
rika al tien miljoen dollar van
zijn achterstand van in totaa'
honderd miljoen dollar.

VN- secretarisJavierPerez de
Cuellar heeft onlangs in een ge-
sprek met zijnfunctionarissen
laten doorschemeren dat de VW
op de rand van een bankroet
staat. Men beschiktnietover re-
serves en men kan als er geen
verandering in de situatiekomt
in december zijnverplichtingen
nietnakomen.

Cubaanse muiters willen
deel gijzelaars loslaten
WASHINGTON — Bij het

overleg met de Cubaanse
muiters in gevangenissen in
Oaksdale en Atlanta in de
Verenigde Staten is enige
vooruitganggeboekt Demui-
ters zijn bereid een beperkt
aantal gegijzelden vrij te
laten.

In de gavangenisvan Atlanta
gavenzich veertig muiters over:
39 Cubanen en één Amerikaan.
Er nemen nog zo'n vierhonderd
man aan de muiterij dccl.Bij de
muiterij in beide gevangenissen
worden 122 cipiers en ander ge-
vangenis- personeel gevangen
gehouden. In Oaksdale was men

vanmorgen (vrijdag; bereid 2*
gijzelaars vrij te laten, in Atlan-
ta waar men de meeste mens*0

' heeftgegijzeld zoumenzelfsvy>
tig gijzelaarswillenvrijlaten, ve
directeur van het Amerikaanse
gevangenis- wezen Michae
Quinlan echter wilde hierover
nietsbekend maken.

De Cubanen zijn aan het nuü'
ten gegaan omdat zij niet naar

✓Cuba teruggestuurd willen wor-
-den. OvereenkomstigeentoB^**Washingtonen Havana gesloten
Migratie-verdragmogendeVer-
enigdeStaten "ongewenste Cu-
baanse ballingen retourneren-
Daaronder vallen misdadig®1*
enpsychopaten.

■
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(philips

Philips ©
Kerstloterij
ïteßijS: 300 Itr., 2 deurs - ijskast -

no frost-
L J_T_JS: compact disc player.

3deßijS: 20M kleuren TV
met remote control.

Bij aankoop van ieder fl. 25.- krijgt U een lot.
Trekking: 4 januari, 1988.

TTF"| ~~1
Zie onze
aantrekkelijke prijzen! |
kleuren TV's reeds vanaf U fl. 474.-
-stereo dual cassette recorders reeds vanaf 4 fl. 222.-
-radio wereld ontvanger reeds vanaf | ? ft. 134.-
-microwave ovens reeds vanaf % x _'$&.-
gasfornuizen reeds vanaf | s tl. ido.-

Zie voorts de lil
uitgebreide keuze van: LpJ

feffle,pHIUPS SHOWROOIvJ|
-PHILIPS-^ ff|^S

:* DONT MISS THIS SPECIAL \
" HALLOWEEN TREAT! \
I McDonalds i
! Halloween Pumpkin |
j /^TX HAPPY MEAC :

: I/&7/P\ Jy^^_s2Wrf\ "

" Collect the complete II ZJ set of Halloween pumpkins. " ff I '^k^i*
" They're perfect for carrying Ijf l M >^ ~J]f
" all your trick-or-treat treasures! /// MII "" Safety-tested for children of all ages. Recommended \. TM 111 "" for children age 1 and over. N. /__fc|^^ ’’ "

J Happy Meal Hamburger ’■ 4.80 ;
Happy Meal Cheeseburger ’. 4.95 "Happy Meal 6 pc. Nuggets ’. 6.50 "
Inelke Happy Meal zit tevens een lotom mee te doen aan onze *

" Kerstkampagne. \

i HURRY! COLLECTALL THREE \f\f\ l
PUMPKINS WHILE THEYLAST )Mmml|Mc_on?«d* I

\ ATPARTICIPATING McDONALD'S!^*^^^** m ■« ."

_00m^ HET CULTUREEL CENTRUM CURACAO PRESENTEERTM^ OP OINSDAQ 8 EN WOENSDAG 9 DECEMBER IM7X

„to *"**» UL=J

CENTRO PRO ARTE Kaarten a fl. IS."
Verkrijobaar bij :
Van Dorp Promenade -
Mcnsing's Caminada-
Boekhandel Salas "
The Complete Kitchen -

Aanvang : 20.30 uur V.G.K.S- en aan de kassa van C.P.A.v J

Q A DEPARTMENT STORE
\ W I ERIEWEG 1 -ZEELANDIA

' Denkt U aan onze
GALA-KERST-MODESHOW

in het Princess Beach Hotel? {
vrijdag 27 november j| om 9 uur 's avonds. )

RNA DANCE ART SCHOOL
ta present-
DENC.P.A.

"tl^^Er __^

|y|ol yi SU 2 PDASTUNAN'

DIANAN4,S,II,I2DESEMBER 8.30 P.M.
DIA 6DESEMBER 4.00'0R P.M.

KARCHIFL. 12.50
OPTENIBEL NA TUR BOEKHANDEL J\ I BALLET-
SCHOOL, ALVES SUPERMARKET /II

V » J

VRIJDAG 27 NOV6MB6R 1987AMIGOE

:n.=-n^i-=nL=ni=it=ii=n

DAGCREME/DIVERSE „gm _____! 5J_>M%_P _%A__-fc fl ■_■*

"&IDMASKERS '^fÊ "■O^pOtO l>CjlZ

————————————————————————— . F_MlP—" _—__■ JLfl J-l-lJ J* Curasao Tel: 615844=^^=^b==riL-=-nL----iL-=-=ilL_-__rl l_^ —

È wh U bent óók winnaar in de
rjrjL _DC_ll IzdLJI I ICuragao,

f * \\jV^-j EINDEJAARSCAMPAGNE

■fW *o°' -A.^3 Isteprijs: Kadobon van ’.2000.-
-"Y nW__^%l 2dePrÜs: Kadobon van/. 750.-
--Ja^^^'^ ) I 3de prijs: Kadobon van/. 500.-

UüX^ <:( p>-^-<y Bij besteding van ’.25.- krijgt U een lot

'A-J en doet U mee.
Geen prijs gewonnen? Uw lot blijft in 1988 toch 2 guldenwaard.

Bij samSDITI profiteert U altijd.

Hobby-artikelen _ j&, g§ W^^i Speelgoed
Schildersbenodigdheden tft^C |__S_l Spellen, pU2ZeIS,Tekenmaterialen " wSLMa RtlTFfnni "KBIICI|i l""",v >
Textielverf, etc. etc. TÏT'^ L_ :IHM P°PPen-ji*«_b jj^ PW^iS Voor groot en klein.

* lasser *****?
samsam %m.Chobolobo Shopping Center-Salina. ""ffiSr^-sJ?^---mSQm^^
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Belangrijke wijzigingen voor deur in oliehandel

Grotere vraag naar olie
uit Afrika te verwachten

ROTTERDAM — De inter-
nationale oliehandel moet

in de naaste toekomst in-
stellen op een grote wijziging
■o de oliestromen over de we-
reld. De geografische zwaar-
tepunten in het verbruik zul-lenverschuiven van de indus-
trielanden naar de ontwikke-Jings- landen. VooraluitAfri-
ka zaldevraag tegen de ecuw-

groter worden,
naarmate de landendaarzich
economisch verder ontwik-kelen, terwijl hun bevolking
toeneemt en de verstedelij-
king verder om zich heen
grijpt. Dit zei de heer E.
«antzen van de Duitse Stin-
nes Interoil tijdens heteerste
InternationaleRotterdam Oil
symposium.

De industrielanden moeten
steeds meer overschakelen naar
technisch hoog ontwikkelde
energievormen zoals kernener-
gie. Daardoor krijgen de ontwik-
kelingslanden, die daartoe nog
niet in staat zijn, de kans hun
°Üeverbruik te latengroeien.De
neer Jantzenzei te gelovendater
2ich in Europa steedsduidelijker
een stagnatie of zelfs achteruit-gang van het olieverbruik zal
yoordoen, zoalsnu al zichtbaar is
jn de Bondsrepubliek. In Duits-
land zal dit jaaropnieuw een da-
ling optreden, zoals al enkele ja-
ren het geval is. Een uitzonde-
ring vormde 1986, toen de ver-
bruikers van huisbrandolie de
extreem lage olieprijzen aangre-
pen om hun voorraden aan te
VuUen. Een open vraag is nog

wat er moet gebeurenmetderaf-
finage- capaciteit in deEEG, die
tegrootwordt. Zeker is daterraf-
finaderijen zullen moeten wor-
den gesloten.

Wat er mogelijk is, illustreert
Neil M. Cockett van de Britse
Cockett Marine Oil aan de hand
van studies in de scheepvaart,
een grote olieverbruiker. De
schokvan deolieprijs-verhogin-
gen in de jarenzeventig en de
twijfel over de beschikbaarheid
van olie op langere termijn leid-
den tot studies van scheepsbou-
wersen reders. Deze studies zijn
nu op een punt beland dat er
sprake is van serieuze alterna-
tievenvoor schepen metmotoren
die olie alsbrandstof gebruiken.

Het ziet ernaar uit dat in de
toekomstbestaande schepen zul-
len worden overgeschakeld van
olie op synthetische brandstof-
fen als teerzand, leisteenolie en
vloeibare kolen. Nieuwe sche-
penzullen wordenvoortbewogen
door motoren op dezelfde
brandstoffen ofzelfs opsteenkool
ofeenbrei van kolen en olie. Ook
kernenergie en windkracht ko-
mennog in aanmerking.Minder
kans maken onderzochte alter-
natieven als kolen/methanol,
ethanol, alcohol ofmethaan.

Het symposiumwerd geopend
door ministerDeKorte van Eco-
nomischezaken. De meeste spre-
kers toonden zich optimistisch
over detoekomst van de oliehan-
del. "Wekunnen nietandersdan
optimistisch zijn, wanter is geen
keus, zo verwoordde oud-vice-
president van Paribas-
Zwitserland Christian M. Weyer

het, daarbij een inscriptie in een
kamer van hetcongresgebouwin
Washington aanhalend: Wegens
een tekort aan ervaren ba-
zuinblazers zal het einde van de
wereld driewekenworden uitge-
steld".

ORANJESTAD - Danslera-
res WilmaKuiperi- Jansenheeft—gedurendeeen week—in Cara-
cas lessen in modern ballet gege-
ven op diverse dansscholen. Dit
geschiedde op uitnodiging van
het dansgezelschap -DanzaHoy»
van het bekende Teatro Teresa
Careno, waar Wilma Kuiperi
haar lessen gaf.Zijgafook lessen
aan het gezelschap 'Taller deDanza Contemporanea de
Caracas» en ontving uitnodigin-
gen om ook in andere Venezo-
laanse steden lessen in modernballet te geven.

Colombiaanse cocaïne-koning in auto diplomaat betrapt

Bogota vraagt om terugroepen
Hondurese militaire attaché
TEGUCIGALPA — Bij de

"ondurese strijdkrachten
°ötkent men met kracht de
beschuldiging alszou demili-
taireattaché van deHondure-se ambassade in Bogota be-
rokken zijn geweest bij de
j^andelin verdovende midde-en- Dit bericht is volkomen
Vals, zo werdverklaard.
, De woordvoerdervan het Hon-
dse leger,kolonel Manuel Su-
afez Benavides liet weten dat

collega- kolonel William
£aid Speer absoluut niets te ma-
Ken kan hebben gehadmetdrugs
*n dehandel daarin.Het isblijk-
bar de bedoeling "de goede
J'aam van onze instellingen zijn
eden in een kwaad daglicht te
pellen". Over demilitaire diplo-
matinBogotazei dewoordvoer-der nog: "Said Speer is een ge-
ënte officier, dienietin staat is
misdrijven van dit soort te be-dryven."

LUXE AUTO
v

e 44-jarige Said Speer is in het
gleden de commandant ge-eest van het pantser-regiment
J*.1?, de Hondurese*cr'jdkrachten. Hij werd op 13fe-
co^>ari 1986 door het militaire
v «imando van zijn taak onthe-

een veronderstelde mui-
[..nvantalrijkeofficieren waar-

J men het leger aan de macht

had willen brengen. Hij werd
aanvankelijk weggepromoveerd
naar de ambassade van Hondu-
ras in Mexicostad en daarna
werd hij benoemd in Bogota.

Vanuit Bogota meldde het
dagblad El Herdaldo de Teguci-
galpadatSaid Speeronlangszijn
luxueuze auto voor reparatie
had gebracht bij een officiële ga-
rage. Maar Colombiaanse auto-
riteiten wisten echter te vertel-
len dat men de cocaine- koning
Jose Luis Ochoa had aangetrof-
fen in de auto van Said Speer.
Ochoa liep tegen de lamp bij een
verkeers- controle. De waarde
van hetvoertuig van Said Speer
wordt geschat op honderddui-
zend dollar.

Het Hondurese dagblad kreeg
Said Speer aan de telefoon die
verklaarde dat hij nimmer zijn

auto heeft uitgeleend, aan wie
dan ook. Voor het geval men in-
derdaad Ochoa in zijnauto heeft
aangetroffen, zei Said Speer,
"dan is dat voor de verantwoor-
delijkheid van de garage, waar
men ditdan heeft gedaanzonder
mijn toestemming". Hij wees er
nog op dat hij de wagen naar de
garage had gebracht van de
agent.

ONAANGENAAM
Het ministerie van Buiten-

landse zaken van Colombia
echterheeft Honduras gevraagd
om kolonel Said Speer terug te
roepen. Het verzoek werd over-
gebrachtdoor JaimeAcevebo, de
directeurvan de afdeling Proto-
col van genoemdministerie. De-
ze overhandigde het Colombi-
aanse verzoek aan deHondurese

ambassadeurRicardo Arturo Pi-
nedo. Deze heeft inmiddels be-
vestigd dat zb'n verzoek is ont-
vangen. Als motiefwerd opgege-
ven dat zijn "aanwezigheid in
Colombia onaangenaam is ge-
worden, gezien zijn betrokken-
heid bij de episode van de aan-
houding van Ochoa Vasquez".
De ambassadeurzei datover de-
ze kwestie overleg gaande is.

tJ 7_T^Om onze klanten een betere m ff^ m
service te geven zijn wij I

ZONDAG 29 NOVEMBER k^"^
GEOPEND VAN 9.00 - 5.00 UUR

(non - stop)

Bij de Maayer krijgt U Massief grenen meubilair,

Q^mjU meubels voor alle vertrekken.

JjÊ !p Koop goed, koop goedkoop!

DEMAAYER Seru Loraweg 107-B -
MiuiiuNDuiTß.i m.« Tfn.:615700. /_m

f ~/\ ülosatcos ~=3,\
Tl NOS DAK N.V. J~J_I AA £tCS3eI■ Wij hebben nieuwe voorraad ontvangen van: "VèpteU^ii» '* Badkamer sanitair * Muurtegels voor badkameren keuken JjPvfe^jTw|„
* Complete setskranen * „Groot" (gekleurd) om naden te vullen !rT§§£y^L,U

I* Vloertegels * „Pego" om tegels te bevestigen. T|^ I
Wij hebben een speciale aanbiedingvan I '* Behang papier voor al Uwkamers ’.15.-perrol ,-s4S^s^-»._ Graniettegels’.lB.so perm2 (fc^^C-J*^) l_Q<??_hlJ IEn zoalsU weetzijnwijop zaterdagmorgengeopendvan 8-12 omU \ 'Tb^^H?IruimschootsdegelegenheidtegevenUweindvanhetjaarinkopen »==ê> " !ffffli£!X„"r
te doen. ,~^'——J- ,^smflt' \
>^

Wij verwachten U bij: \\\ jjÊ£-iEls%\

X A Kaya Kayman z/n -Buena Vista V^T—"y-ÊV- 1 Pi (naast GasolinestationPost 5en Winkel Brothers) fe~TT"T ITel.: 89744 - 89745 JM__l^ JLI

______n^^v____WW^SVi^9PlHi^___
-- irnnfmrnrnferr--. Denk vooruit, U wilt datUw auto in goede condi--1153811 ilÜ^ tiebli'ft:JlUaJfcjg BUMM| JU-H tllll»l^_J|{| ykuf^ gerustzjjn a|sy bj| Qnsyw autQ |aat jSer.

ar~ J ' 1 1 II |L_————Doorsmeren en verversen van * AutoTechHabaai
motor olie en oliefilter, tot 5 qt. Weg naar Welgelegen 38

js; _"«tt_____«_*_SBS olieen oilfilterv.e. bekend merk. Tel.: 624812
Hl ißßSS^fëtëff een 5 punten checkup en * AutoTechSalina
Hll £_lsl*7its# doorsmeren van alle punten ZFïï&^llL -W^_WÏÏ^t^J v<i.chasis. Het stofzuigen van . ÏSSÏÏÏS. *11KV' UW auto. Sta.Ros**ea75-76 -I I k '^A XI» _C Te1.:72318.I I KzZ- Slechts ’ IS. 00.■

I I V^j vf Offerte geldigtot 30 november »
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' KAS Dl ARTE N|
Breedestraat 126 (O.) -Tel.: 624516

I Pa duna tur hende oportunidat pa bin mira i
| kumpra artikulo di nos Körsou pa fin di aria. 1
t Kas di Arte Körsou takeda habri )

djasabra 28 november i »
\ djasabra sdesèmber
| te 9.00'0r anochi. I
l Pasa bo wak. I
'v Nos showcase dedika na Hortence Brouwn. 1

AMIGOE

lr~i__k___- --^fe-. a- \\;
_■ ___ i_^_k _______

__w

I iT__TTïoKi f^ l_2 ■__■___* -——üi

—"i
mitar kilo Haché Vlees wmt^^m^)
mitar kilo Malse Biefstuk /MiSii^SH^ii nf *'*___!!___?..__^k
mitar kilo Varkens Haas >_■
mitar kilo Nassi Bami Vlees i^^^^//^^^?^''^'' ; \ y f

&^ ' vS^T WlFruta i Bèrdura "1 tO"7 /^r) V_A VlOApel hel Fl. 3,45
l- / n\J\J f^m\f 1 PatiaGrandi F1.3,50 2

—' %>££ 5 Banana Fl. 1,00 \
1—"""— ■ 1 Tomati, pa kilo F1.2,30
Rio's Family Pack Könkómber, pa kilo FL 1,50 2
1 kilo di Spareribs óf Pórchöp I ; 1 5

li*-S^&£s*' |LechiD9moVollel lli,erFl_ZD j
1 kilo di Kabritu óf Ribchi wowo ji paki di 5 lbs. Whole Legs Fl. 5,49"
1 kilo diStoba óf Stoba mulo ' :
1 paki di 5 lbs. Pia di Galina 11 paki di 5 lbs, drumsticks Fl. 4,59 | i
s*r- 1 2kiloPórchóp Fl. 10,901 .Qfl 2 kilo Spareribs Fl. 9,90 :
yJ\Jn\J\J _] i 1 kilo Kami Mula (runder gehakt) Fl. 4,501

Saku Suku Domino, 5 lbs. Fl. 1,9£ ÊÊjITV^ -ï
Maggi boter grandi Fl. 4,39 ®K //Margarina Mavesa, 1 kilo Fl. 2,29 /y/xvBuskuchi Club Social Fl. 0,69 \%> ///' \\Aluminium Foil, 200 pia F1.6,69 [NW//j/j il LTS WPicallili Heinz, 280 gr. F1.2,69 ll!^_fË\ m//Andre Champagne, 75 cl. Fl. 7,80 %wJ^^\ WifeflL "PoncheKrema(Caribe),7scl. Fl. 7,90 -
Aroz pa Kacho, 25 lbs. Fj.7,99 Nostahabrj. JTuna Fish Fanny, 5 bleki Fl. 3,78 DjalunateDjabièrnèciiB:3opal:ooidi3:oopa6:3o
A.H. Mie, 500 gr. Fl.. 1,53 Djabièmètinnochidikomprateku9:oo -

' Djasabra nosla habrfhenter diasm sera mèrdiate kv 6:30

UITNODIGING

jJjÊÈir Hierbij nodigen \oij

di®-V U uit tot het bezichtigen \>an onze iPL
Jg " Tentoonstelling |||
$ Relatiegeschenken" m

il Showroom aan de Dokweg W
I|| \>anaf 20 november <JI

9jL op elke vOerkdag tot yW^
°^3lk 6,^° uur s miclcla£s- -^^WPjg^V Zaterdag tot 12 uur^S^T^

LICORES Ookwegz/n- -Te1:76233 MADURO



( PHILIPS 1ANTILLANA N.V.
heeft vacature voor een

TECHNICUS
Opleiding : HTS - Electrotechniek

of : MTS-Electrotechniek metmini-
maal 3 jaar ervaring.

Sollicitatie terichten aan:
PHILIPS ANTILLANA N.V.
t.a.v. de Directie
Schottegatweg Oost 146
ALHIER.

Ë9 PHILIPS
v__! = J

#^Ce/^' _^%%®25partisipashon
AM E fiesta di A.C.U.

DIABIERNE AWOR
27Dl NOVEMBER

LO TUMA LUGAR NA ISLA VERDE I
NO NA HOFI BIESHEUVEL
Miembronan kv no a hana karchi m W^i//>ahinda,por nafta esaki naentrada m^A
di ISLA VERDE kv nan identlli- __Y^_\ F\kashon. r^*ml-f\ \f

' JV^f^^1"00*8® e'nCl Van he* 'aar campa9^^l^^^ MfPrs
MOSAICOf^ ll&r^ I

J V KP^ V_/*~__WlM_4_lrtl
0p alle artikelen korting. JiSfe^i «S^KS? 16NOVEMBER-30 DECEMBER o'j

I[V waardene orlizen Uw huis is Uw kasteel en in dit kasteel ook i*u««*-»-: I\ ££dïï£S. MOSAICO(s> hyper modern sanitair, e«e. *! UsC^ natuurlijk tegels van _)„_MHMSbuta buta bai t

_J|S> I,n J IM ■■■■■■■■ ■ <£L5 (ÉÊ^éL^ MU iB ï'Hüiï \ >
N_ /_m_m^Ë^o^W iWr/m^Êl sft Prairieweg 79 - Zijweg Gosieweg ">>X" (j^m_^Êj Geopend vanaf 7 uur 's morgenyQ'Xv^

% É_/ >.^ DAGELIJKS GEOPEND __.__,_■_■ - _L _L _^ sï_\^Stf

Z- "—" ' S NIKOLAAS I§L /^"vl ZATERDAG non I_\ \_\ _^* I_\ I /^i_B ■■*£ ___^>j^v | teuuSpjn. grCvlHbv <^^^S "^>
\_ "Juice Bowl" "Citrus Punch" Aardappelen Sardientjes "OSKAR" _^><-> Orange Juice Vitamine C skj|o "Brunswick" Dogfoodlkrt.
\^ 46oz 640z- in soya oil 3 bl. 12/810 gr. -^-><f* flm 2.40 ’■■ 2-55 ’"- 3.50 ’l. 2.34 ’1.19.00 X
\^ 'Juice Bowl" Fruit Cocktail Uien «lfS_2» 6 stuks JV>;^> Pineapple juice "S&W" 5 lb. RrtSmgr. Badieep„X 46oz' 30oz' « * m^ 3 blikken Sf^^üL -mtC’l. 2.40 ’!■ 2.75 ’!■ 3.50 f|. 2.95 /'- 4.20 >

"Frica» I Suiker Continental sïSK "Softex" <C -v^ Juice "Evercane" Soup "Plumrose" Toiletpapier <^-^1 krt. 12/1 Itr. 5 pond 3 pakken 225 ar baal van 48stuks X.

<> ’»- 7.50 ’!- 1-95 ’!- 4.15 f|. i,78 ’1.25.25
"Tree Top" B_k_li_ Light Meat *ardlel*je

1?,, "Swave" }^Z- Apple Juice ?Siorö" Tuna Fish SJEES Toiletpapier *7
/ Y,ga«l. ° " Jblikken '"Sf ""««H4f J ’I. 4.90 /'■ 7.70 [ ’!. 3.45 | /|. 2-43 | ’1-34.00 |

$h d 1 kg. Stoofvlees 1 kg. Sucadelappen <MJË <^>X W&jk 1 kg.Geitenvlees "| 1 kg.Soepvlees *m éj~ c__irW\
MSÏXk Ikg.Tong"Lenga" IXIOA .. 1 kg. Swiss Steak ’I- *Qi3V\-^

X^ ÖSfyü 1 kg.Gehakt >fl. _ClJ.#t> 1 kg.Lever -__é__#£rM'' T^_> F " 1 kg. Vers geitenvlees I 1 kg. Carbonade Ssmmw^Ay, w\
<^. k, W Ikg. Loinribs -f \

*ihei*_nr.k- 4i i^cA Whole legs slbs ’1.4.95 w\
hs Carhnn„HP f"Ï S 00 Drumsticks 5 IbS ’■■ 4.50 V^S 5 lbs. Carbonade ’». 15-00 SeafoQd Casserole /L5.95 £y

fetfllll^^ " zalm'
Pita Supermarket T makreel

Dé beste Supermarket %^44A/\h^^"/L Kom en overtuig U zelf! r

WILLEMSTAD - Ter gele-
genheid van het 25-jarig jubi-
leum van deAmbtenaren Credit
Union ontving minister- presi-
dent ir Don Martina, een ACU-
delegatie. (Rudy Eleonora, Er-

win Nicolina, Andres Constan-
cia en Reginald Martina) in de
kleine vergaderzaal te Fort
Amsterdam. Bij deze gelegen-
heidoverhandigdevoorzitterR u-
dy Eleonora de premier een ge-
denkboek.

&*f ESPY's Pashi©R=l_^T VanGoghstraat46-Jongbloed-Te1.:79614

Ontvangen voor de komende feestdagen een mooie
kollektie deftige
leren schoenen

in diversekleuren
en modellen. jwr^3^v V
Wie de schoenpast, trekke hem aan |

v _ _, — 1
YmmmmoA
m 11 Afast food Re4Uuirtui£i KV

P \E_fy presenteert een

In Mft COMBINATION 1|M^DINNER SPECIAL 1

m Wik' \é¥ *Spare-ribs m\LW Ir. *Arosbruha M
W vJ^ * Gebakken banaan
m \\m * Gebakken aardappels m

mm * Verse salade M
W QÈwt] * Sausen dressing.

■ JB\ En dit alles voor slechts

W Dezeaanbieding is geldig t/m 30 november 1987. 3

Columbusstraat 4 (tegenover Hotel San Marco) '^VWf^^
************************** ************** Jb/__| V/T| HEEL ANDERS i \« (

*****************************************
* Tweedelige pakken * Accessoires * Deftige ~ 1 Y^\
Jurken * Grote sortering riemen * Broekpak * **U \ \ JBloesjes * Rokken. \ 1M |fr^ .

Topaz-2 is Uniek

association M I for management and training

De trainingen van AMT zijn gerichtop vaardigheden
en op depraktijk. Resultaat: beter functioneren in de
dagelijksewerksituatie.

Einde Jaarspecials voor december 1987zijn:

Training
Beoordelen en het Funktioneringsgesprek
Voor managers en personeelsfunktionarissen. Een
training gerichtop hetbegeleiden en ontwikkelen van
medewerkers. Aan deordekomen: doelenvan beoor-
delen en funktioneringsgesprekken, strategie van in-
voering procedures, valkuilen en gespreksmodellen-
Data: 16en 17december a.s.

Computer Based Simulatie:
Financieel Management en Bedrijfsvoering
Voor Managers. Een enerverende en dynamiscne
computerbased simulatievanbedrijfsvoering en stra-
tegisch denken. Deze zeer succesvolle simulatie
staatonder leidingvan deheerR. van den Brink, direK-
teur van Management & Computer Applications»
(MCA).
Data: 22 en 23december a.s.

Voornadere informatie en inschrijving gelieve conta
op te nemen metAMT:
DERUYTERKADES3 CURACAO N.A. TEL: 613425. I

S '
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Verhoging autobelasting ook aangenomen
Schuldsanering ABC busbedrijf
zonder problemen goedgekeurd
Willemstad — Na een{tele dag van discussie over

j|ttal dan niet verhogen van
J|*autobelasting, en een min-
derverhitte discussieover de
*chuldsanering vanhet auto-
ousbedrijf, kon de ei-
{*&dsraad zich gisteravond
buigen over de begrotingvoor 1988. Ondanks protest
Van de oppositie- partijen
PNP enSLwerd deverhoging
Van de autobelasting aange-
Bomen met 11 stemmen voor
«n 10 stemmen tegen. Over de
*chuldBanering was de hele
eilandsraad het met elkaar
"ens: het openbaar vervoer is
vanvitaal belang voor de ge-
Btoenschap enmoetdus gega-
""■ndeerd worden.

De Amigoe berichtte gisteren
aluitgebreid over detegenstandvan de oppositie- partyen tegen

* verhoging van de autobelas-
«ogmetdertigprocent. Een der-
Selijke maatregel is "onmense-

lijk" gezien de huidige sociaal-
economische situatie, zo menen
de PNP en SI. Dat het voorstel
om de autobelastingdan in vier
termijnenbetaalbaar temaken,
werd afgewezen, viel helemaal
niet in goede aarde. Dat is voor
velen immers deenige mogelijk-
heid om debelastingte voldoen,
zeker nu de bevolking niet is
voorbereid op een verhoging en
hier onverwacht onaangenaam
mee verrastwordt.

Gedeputeerde Lucille Wout
gafgistermiddagblijk de discus-
siebeu te zyn: IVe kunnen va-
mening blijven verschillen over
hoe de begrotings- tekorten op-
gelost moeten worden. Maar er
komt een momentdatje deknoop
moet doorhakken", aldus de ge-
deputeerde van Financien.

De schuldsanering van het
ABC- busbedrijf en toekenning
van extra gelden aan de DOW
voor de aanleg van busstations,
leverden minder problemen op.
Wel grepen verschillende
raadsleden de gelegenheid aan
om kritiek te spuien over de ser-
vice van het busbedrijf. Zo liet
Mayra Coffievan deMAN weten
datde service weliswaar beter is
geworden, maar dat de
buschauffeurs vaak nog veel te

hardrijden.
PNP-ster Maria Liberia Pe-

ters steunde Coffie hierbij. Zij
pleitte met name voor een oplos-
sing van de overstap- problema-
tiek. Dat kost niet alleen veel
tijd, maar ook veel geld omdater
perritbetaald moetworden. Ge-
deputeerde Tolinchi Pietersz die
met het ABC- busbedrijf belast
is, lietweten dat er een commis-
sieis ingestelddiezoektnaareen
oplossingvoor dieproblematiek.
Begin volgend jaar, verwacht
Pietersz dathet rapport gereed
is. Watbetreft deanderekritiek-
punten, zei Pietersz dat deze de
aandachthebbenvandedirectie.

Zangfestival
Hoffi Bill
. WILLEMSTAD — Vanwege
"et grote succes van het kinder-
*a&gfestival dat vorige maand
«eeft plaatsgevonden, heeft de
■^.^d carnavalsgroep "Rayonan
?!.Solo" besloten ook hun ouders2y ditzangfestival tebetrekken,
twaalfouders zullen morgen inttoffi Bill laten horen wat zij als

waardzijn. Om achtuur
8" avonds zal deceremoniemees-
j*r Orlando Cuales deeerste ou-
|jer het podium oproepen. De
r^lnemende ouderszijn: Marva
yeld "Amor diKunuko"; Robert
duliana "Como si el amor no im-
Sgrta"; Jacqueline Boekhoudt
öunu"; Ivy Frans "Chuchubi ta

"■öta"; Rinia Griffith "Tears on
Jljy pillow"; Robertico Martina,Ju precio"; Marvis en Boy
"'arxwell "Confesiones"; Irlan-
(la Rosario "Kuanto tiempomas"; Luis Brion "Egoista"; Ed-
-Bel Cordilia "Leeuw fio paraiso"en een deelnemerzal een liedje
s*t 1943brengen getiteld "Tati".
j*ahet zangfestival kunnen alle

en deelnemersdansen
JP muziek van Arnel en zijnSd.
Jeugdprogramma

Sitek op tv
.Willemstad - De vak-P0*10- voor leerkrachten, Sitek,
jjT^gtvanaf volgende weekeen
nieuw televisie-programma, dat
Peciaal op de jeugd is afge-
temd. Hetprogramma wordt op

V
sdag en vrijdag uitgezonden

*n halfzeven totkwart voor ze-en.s avonds.
öitek-voorzitter Errol Cova

Ttegenover ons, dat het de be-
i8 om deCuracaose jeugd

"u^ motivatie bij te brengen:
honlJ willen een kwalitatief. °ogstaand programma voor de
te Jenmet allerlei interessan-. onderwerpen,zowel lokaal als
Jrf^ationaal. Uiteraard mo-wn de volwassenen ook kijken,

<*nt voor hen wordt het prog-
enia ook interessant".

e volgend jaarhoopt Sitek tot
J° verdere uitbreiding te ko-
JeüKdV'-U7dlV^rlichti^aan?
°nal hebben numternati-
ttiee contacten > zodat we dan
jer^.?nderwerpen over het on-
a a „J8 inanderelandenkunnen
*nroeren. Natuurlijk is het

aldus" 00013 in hetPaPiamentü"'

Mishandeling
en ontvoering

WILLEMSTAD—Een30jari-
ge man die met zijnvriendin op
het Brionwerf zat, zag tot zijn
groteverbazingeengroteman op
zich afkomen. De man greep de
vriendin bij de arm en sleurde
haareen busjein.Daar devriend
zich niet opgewassen voelde te-
genover de vreemde man, ging
hij achterin hetbusje zitten om
deboel in de gaten tehouden. In
debuurtvan hetvoormaligthea-
terRex stapte demanuit entrok
de vriendin uit de auto. De
vriend achtervolgde het tweetal
maarraakte het spoor bijster in
het donker.Hij schakelde direct
daarna depolitie in maarvan het
tweetal ontbrak elk spoor. Een
paar uur later verscheen de
vriendinaan dewacht.Zijvertel-
de hetzelfde verhaal als haar
vriend envoegdeeraan toe datde
manhaar in het donkerbetastte.
Toen de man de politiewagen
voorbij zag rijden, had hij de
vrouw losgelatenen was hijweg-
gerend.

Wat betekent dat voor de maatregelen

PNP vraagt naar uitslag
belasting-onderhandelingen
WILLEMSTAD—De oppo-

sitie- partij PNP wil weten in
hoeverre de onderhandelin-
gen tussen de eilandelijke
overheid en de centralerege-
ringgevorderdzjjn, voor wat
betreft een herzieningvan de
belasting- afdrachten. De
PNP deelt demening van het
Bestuurscollege dat er meer
aan het eilandgebied Cura-
cao moetwordenafgedragen,
omdat de meeste belas-
tinggelden immers op dit ei-
land wordenbetaald.

Die herziening van debelas-
ting- afdrachtenzou per1 janua-
ri 1988 van kracht moeten wor-

den, hoe staat het daar nu mee,
aldus wil Maria Liberia Peters
van de PNP weten.

De PNP ondersteunt het
standpunt van de Curacaoseoverheid dat er meer belasting
aan het eilandgebied moet wor-den afgedragen. Dat ook decentrale regering die meningdeelt, ziet dePNP echter somber
in. MinisterNavarro van Finan-cien heeft immers laten weten
dat dateen verschuiving van detekorten teweeg zou brengen.
"Een wipsituatie" zoals MariaLiberia Peters dat betitelde.

De PNP wil weten wat deeindbeslissing van deze onder-
handelingen betekent voor hetpakket maatregelendatdeover-
heidvoorogen heeftvoorhetbeg-
rotings-jaar 1988.

Inhetkader van die maatrege-
len, kaartte Liberia Peters ook
deafvloeiing van 15procentvanhet ambtenarenkorps aan. Zij
wil weten wat decriteriazyn diede overheid handhaaft om een
ambtenaar te ontslaan. Zeker
omdat het om inkrimping van
dienstengaat, heefteen werkne-
mer errecht op te horen vanzijn
werkgever, waarom hij ontsla-
gen wordten nietzijn collega.

De overheid is het verplicht
aan haar werknemers om deze
criteria bekend te maken, aldus
Liberia Peters die pleitte voor
het aanstellen van maat-
schappelijk werkers op de
diensten waar personeel afge-
vloeid moet worden.

Lunch van VOB
WILLEMSTAD -Woensdag 9 december houdt de

Vereniging Offshore Belangen,
VOB, de jaarlijkse lunch in
Landhuis Zeelandia.Een groot
aantal gasten is uitgenodigd om
delunch bij te wonen, onderwie
de gouverneur van de Neder-
landse Antillen, drR. Romer en
degevolmachtigde ministervan
deN.A. in Washington, H. Hen-
riquez.

WILLEMSTAD — In totaal
hebben gisteren 17aanrijdingen
plaatsgevonden. Zes mensen
raakten lichtgewond. De mate-
riele schade is geraamdop bijna
tien duizendgulden.

Anti-drugs
campagne

WILLEMSTAD — De
stichtingvoor Culturele en Soci-
alevorming van Wishi, Marche-
na en omstreken organiseert in
het kader van hun anti-
drugscampagne, morgen mid-
dagvanafvier uur een non-stop
Snow-Wash Marathon Musical.
De muziek tijdens de marathon
wordt verzorgd door Name, still
in the game. De marathon vindt
plaats inRex, Marchena.

Diegenen die de stichting wil-
lensteunenin debestrijdingvan
drugs,kancontact opnemenmet
Kenneth Valpoort via telefoon-
nummer 623672 ofkan persoon-
lijk langskomen aan de Yukon-
weg 40 ofbij Rex.

De stichtingdoeteenberoep op
dejeugdommorgen middagaan-
wezig te zijn en deel te nemen
aan de marathon.

VRUDfIG 27 NOV€MB€R 1987

p Onze 3É
feestkollektie

is

compleet.

Boutique

L «
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De Stichting Het Curagaosch 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 11.00uur a.m. in
het Kindermuseum)

Met de Opening van de GASTEXPOSITIEPARAPHERNALIA 85-87 olie-
verfschilderijen, aquarellen en tekeningen v.d. Antilliaans Surinaamse Ne-
derlander

ANTON VREDE
fin samenwerking met STICUSA en de Stichting Internationale Filmweek
Curacao)

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

YJ zondag 10-4
-—aaV gesloten op 25 dec. 1987enW?^ 1 jan. 1988

GELIEVE DIT ALS EEN PERSOONLIJKE UITNODIGING
TE BESCHOUWEN

INISIATIVA CHIKI POR
KRESE BIRA
EMPRESA GRANDI...
Den nos Komunidat tin BASTA ehèmpel di resultado di dedikashon
i trabou duru bon plania.
Bo Banko amigu, konvensf kv ta inisiativa partikular ta wes'i lomba
di nos Komunidat ta invitaßo pa skucha: »

Mn

HIGHLIGHTS DI EKSITO Mr— _ hjjy
RADIO Z'B6: Djaluna i djabièrne despues di
notisia 6.50 p.m. \ I
RADIO CARIBE: Djarason i djabièrne despues 1 .
di notisia di 1.00p.m. I |
RADIO HOYER I: Djamars i djaweps promé W. 1\
kv Topikopas.2op.m. M\ 3 Uj)
RADIO KORSOU FM: Djamars den "Nos ta F^j>U </\Komparti" entre B'or pa 8.30 a.m. i djadu- _^__\siA I
mingu mainta entre "E mundu ta lora" i _^_WmLs*^ I
"Konopa i Kinipi" 11.54 a.m. «f^^^ ,

Pl| No pèrdé!

|||J MADURO & CURIEUS BANK N.V.
Semper dispuesto pa sostené inisiativa salü salf for di nos Komunidat.

13

____*> ___W {^^^\
_■? iL_^_\__^ jS_l

Zolang de voorraad strekt
COLDECOR FfgV_j
Sierpleister en vloerdecor
Sierpleister in diverse kleuren WwXffAWl
van Fl. 39,50 perbus van 4 m 2 <PT
VOOr 21,73 jfi. %
Vloerdecor in Q^~y/
3 verschillende kleuren:
van Fl. 50,00 perbus v^__4
van 2 1/2m 2{vCm __
voor 35,00 iQw

\ Zeelandla Tel.: 613333^/

■"ffi^ Jlffi* \W ' 4_B mW: __T^_!

KyiigJllll^lJ^lLjiiK ■:- ;>:::::;;i;__f7rffl__i __r_W__r____Prf¥fH_^W'lPPP_TÏW^__i __r

_^^^unï^^^R^^ral^^^^B __P#:

_B'&_aP-: ■ é■■"■■ SPv

_K«_^l^_^_l --plO^F * \Pv^ __F «_l________jLS___l ____Hp
■MsMÜÜMI H Bil22_i__] I Cwjci ______!___ _F B%

__^^_^_*_^_J i_^__b_B ___^É_^' _____i

~~-——- ' ■■■■■'■"^^■■■■■iß—B—W—MMßMMßWi

White Spirit
’.219.13
per drum

_. bij:
W7?w\Antittis-anse Verffabriek

M.V.

AMIGOE
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

i^in^-^ tot 10woorden

F. 5,50 Ak
// J§r Elk woord meer (AE3\ )

//// |l\ UITSLUITEND pÉSJ
/ï£v W A CONTANT!

EEN SJOELBAK, een tafelbil-
jarttel.: 82650.

AMERIKAANS HOUTEN
bankstel best. uit: 3 zitsbank, 2
zitbank, 1 schommelstoel, 1 stoel
& tafel; originele parlemoer
zwarte Chinese koffietafel; ori-
gineleparlemoer Chinese schil-
derijen (4 pes.); originele Chine-
se servieskast (gouden kleur);
rotan eetset best. uit 4stoelenen
tafel; freezer Westinghouse; ste-
reoset bestaande uit: draaitafel,
AM/FM radio, taperecorder en
kast; houten babybed etc., etc.
Erosweg 51 (Jongbloed).

PORCHSALE: eigen ontwerp
sieraden van glaskralen, Cura-
caose schelpen en zaden. Val-
kenweg 11 (JD). Tel: 82198.

AKAI STEROSET: amplifier,
equalizer, turntable, cassette-
deck, speakers 60W, ’.700,-.
Tel.: 676456.Kaya VerbaBueno
5.

MOTORYAMAHA 26HP; bar+
2 stoelen ’.600,-. Tel.: 44357.

KLEUREN TV National Pana-
sonic, 19 inch.; General Electric
8.7 cv.ft. freezer. Tel: 73378.

PORCHSALE. Alles meteen
meenemen, vrijd. 27-11:3-6uur.
Zat.: 10-1 uur. Philipsburgweg
10.

SALONTAFEL, CHROOM met
glas, "nieuw' speciale prijs. Sch.
b.n. Van Staverenweg 2. Tel.:
75589.

LADA 2105 1983, in zeer goede
staat, NA/.3.500,-. Tel: 75589.

DIEPVRIESKIST ’.495,-; gras-
machine ’.300,-. Tel.: 79944.

AIRCO (GENERAL Electric),
14.000 BTU, in goedestaat. Tel:
70339.

LESSENAAR MET bovenkast,
2 vloerkleden. Tel.: 77754.

ÏBivl PORTABLE PC, 320(640)
KB, Color Monitor, Graphics
Printer, met nog 4 maanden ga-
rantie, inclusief software als
Dbase 111 plus, wordstar etc.
’.2.950,-. Tel.: 671455.
MACINTOSH COMPUTER +
software, ’.1.300,-. Tel: 615814
na 18.00 uur.

BABYBOX ’.75,-: STROLLER
’.75,-; draagzak ’.20,-; reiswieg
’.75,-; campingbed ’.75,-; com-
mode ’.125,-; bad + stand + em-
mers ’.60,-; sterilizerset + fles-
sen ’.35,-; discomeubel ’.250,-;
stereokast ’.150,-; kinder-
hanglegkast ’.150,-. Zaterdag +
zondag: Biesheuvel 8.

PORCHSALE ZATERDAG 28
nov. 10.00-6.00 uur: Mitsubishi
1982 Stationwagon ’.6.500,-;
gasfornuis; 1 pers. + 2 pers. be-
dden + matras; wandmeubel;
airco; gordijnen; wasmachine;
eetkamerset; zitkamerset. Nog
veel dingen. Alles moet weg
Dalweg 6. Tel.: 89918.
T.E.A.B. AANRECHT 1. 2,05 b.
5,95 h. 81,5 mcl. afwasbak. Tel:
70920. Rust & Burgh 9 na 18.00
pm.

VOLAUTOM. NAAIMACHINE
Bernina 930, 220V., nieuw
’.1.000,-; 1 overlock machine,
nieuw ’.700,-; 1 paspop, nieuw
’.300,-. Tel.: 626350.
PORCHSALE O.A. 2 deurs ijs-
kast 12 ft., oud, werkt prima
’.95,-;boekenkastjes enplanken
voor kinderkamer ’.15,- en
’.10,-; zitkamerstoelen rotan;
strijkplank ’.10,-; formica keu-
kenkast ’.90,-; keukentafel m.
formica- blad ’.15,-; nieuwe
strandmatjes ’.3,-; kralen gor-
dijn ’.7,-; antiekekeuken/was-
tafel ’.90,-. Tel:53143.

NIEUWE HONDENKENNEL,
grootste maat (voor vervoer); 2
kwihi houten tafeltjes, 110 1.,
0.20br., 0.45h. Tel: 87417.

MARGRIETLAAN 3: 3 sik., 2
badk., 1315 m 2eigen grond,
’.135.000,-. Tel: 72940.

BROMFIETS HONDA MT-5 en
electrische naaimachine, 220V.
Tel.: 74052.

PEKINEES, 7 siman. 3 machu, 1
muhé, ’.125,- p/u. Wagenin-
genplein 15Cher Asile).

B_BÉ_a__l_ÉiÉ_B
HUISAANhet water, JanSofat,
Yachtclub. Brieven: A. Will,
Brakkeput Abao Paradiso 7.

DAMESFIETS, LIEFST met te-
rugtraprem. Tel.: 78842.

GEMEUBILEERD APPARTE-
MENT voor één persoon mcl.
gas, water, licht, NA/.450,-/m.
Mahaai. Tel: 75589.

GEMEUBILEERD HUIS, be-
vattende zitkamer, eetkamer,
grote keuken, 4 slaapkamers, 2
badkamers, grote tuin. Tel.:
613041/612141.
WOONHUIS, RIANT uitzicht,
a/d Kintjanweg, grote porch, 3
slpk., keuken, woonk., 2 badk.,
souterrainmet 1kamer, douche,
wc, voor NA/.850,-/mnd. Inl.
tel.: 672265.

JONG ECHTPAAR zoekt een
ongemeubileerd huis met ±3
slaapkamers. Tel: 78048.

GEZOCHT: PARTTIME chauf-
feur m/vr. Tel.: 74777/671866.

GEVRAAGD MET spoed: een
hulp in de huishouding voor
maandag, woensdag en vrijdag,
leeftijd boven de 30 jaar. Tel.:
81609.

STUDENT ZOEKT voor ouders
uit Nederland een huis(je) op
Aruba of Curacao. Duur: 2 we-
ken. Zorg voor tuin en huisdie-
ren geenprobleem. Tel.: 624242
(Tim).

STUDENTBIOLOGIE zoektop-
pashuis op Curacao binnen de
periode december - mei. Verzor-
gingtuin en huisdieren geen be-
zwaar. Tel: 624242 (Tim).

WONINGRUIL VAN ±20 tot 28
december. Wij hebben een mooi
huismet 3slaapkamers (evt. met
auto)opCurasao. Gevraagd huis
op Aruba ofBonaire. Tel.:
676746na 20.00uur.

PORCH SALE ZATERDAG 28
nov. van 9 tot 2 uur. Diverse
goederen o.a. trafo 110-220-380
Volt; geluidsinstal.; huishoud,
art.; bedbank; kampeerspullen
etc. Tanki Leendert 14A of tel.:
34273.
AUTOKINDERSTOEL ’.125,-;
wasmachine (Whirlp.) ’.375,-.
Tel: 28742.
CITROEN 2CV6 CLUB, km.st.
35.000, bj. 1984, ’.7.000,-; 2-
deurskoel/vrieskast, 7001., met
icemakerenz., 2jr.;2 zitsmanou;
schommelstoel enz. Meiveld 8.
Tel.; 27852.

GROTE BAR, 4.20 meter lang,
met ingebouwde planken en
kastjes plus zes grotebarstoelen.
Inlichtingen tel,: 22044 's a-
vonds tussen 8 en 11uur.

H
GEMEUBILEERD HUIS ingoe-
de buurt in Oranjestad met 4,

slaapkamers, 2 badkamers enz.
vanaf 1 april tot30 nov. 1988. In-
lichtingen tel.: 22199.

GROTE ONGEMEUBILEER-
DE woning (liefst 4 slpkmrs.),
benedendeburg. Tel: 23380ext.
112.
JONG ECHTPAAR zoekt ge-
meubileerd appartement in de
buurt van Bubali / hotels. Tel.:
27096/34439.

EEN WOONHUIS met twee
slaapkamers,ongeveer’.300,- of
’.400,-, in de omgeving Spaans
Lagoen/Oranjestad. Tel.: 27211.

WONINGRUIL VAN ±20 tot28
december. Wij hebben een mooi
huismet3slaapkamers (evt. met
auto) op Curacao. Gevraagd huis
op Aruba of Bonaire. Tel.:
676746na 20.00uur.
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9 T.V.s, "

# VIDEO'S "
"pc»_|t_£pr"uoc_*

Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787 #

\^m " m ." " "?

■M«j|MMÉJMhJ Experience |
the long J
lasting ]

BParfumed Jcologne j

" Distributor J
CASA ]

mÉÊL'^Ê^'' PALERMO

■i «ThW IK»J " -ir tr i.r tr *

DRUGSTORE*^, (f
(gelegen op het terrein van
Trupial Inn Hotel te groot
Davelaar(
Voor al Uw:
'geschonken 'cosmetica i
'boeken 'snoepgoed
'tijdschriften 'zoutjesetc.
Dagelijks geopendtot20.00p.m.
(Ook op zondag) j
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’,0.70
voor een foto van 10xl 5 cm.
en dan toch nog kwaliteit
leveren

dan moet U zijn bij
irvTiEßPHcrro

achter Maduro Plaza

■■■■■■ | ■ 1 ■ EB

't*-*-***
Rodeo Ranch

nu in
Seaquarium

1 Geopend 7 dagen
per week

Openingstijden:
5-7 Happy Hour
Speciale prijzen

Snacks onthe house
Dinner 6-11 p.m.

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

Voorreserv. tel. 615757 na
4 uur.

Voorvakantie
TE HUUR

in Costa Rica
EEN BOERDERIJ+ RIJPAARDEN

*X Inl.: Tel. 75364

/ \HUIS
TEHUUR

aan dezeekant
teLagoen voor

korte of langere periode.
Voor ml. gelieve te bellen:V 77765 of na 6 uur 78352.J

f 1PATRICK'S
for

NEW and USED
PIANO'S
Willem de

Zwijgerlaan 1
Tel.: 73298

RUM
SAN

PABLO
FANTASTISCH!

Nieuwe zending
KEUKEN-VALLEN

en
KEUKEN-GORDIJNEN

en nieuwe
KADO-ARTIKELEN

binnen.
La Indiana N.V.

A Hendrikplein 11

J Voor al Uw Kerstdecoraties
slaagt U bij

CASA COHEN
Salinja

tegen ongelooflijke prijzen.
VanavondKoopavond tot 9.30 uur

*<*? VW Vanmiddag, vrijdag, vanaf6 uur speciaal voor de kinde-M ren leuke show met de clowns
X B. BAKUI-JEYO-LEGRIA|f CASA COHEN ,_w

BANTOPA Vlooienmarkt

f\^r_>lL(S® Sta.Rosaweg 48

ZATERDAG 9-6UUR
Ceramica,planten,kleding,

Sinterklaas T-shlrts, haar-accessolres
snacks, tweede hands-artikelen, enz.enz.

GRATIS PEPSI-COLA s*

f^B 8 B BB 8 8 B B 8 B B B'6BTTB'B fl 8 6 fl 80 60 8 8 8 B~B"8 flfl 88686888 8^

■ La Ganga Salinja |
0 ly^ deelt mede dat «

°/fök \\ ZONDAG 29 NOVEMBER 2
T^Q SINTERKLAAS l
)jë¥M LA GANGA SALINJA |
'/^M i<L za'bezoeken tussen 10 uur 's morgens lV \Wtt_3t) enl uur's middags, zodat allekinderen °j^-07 WP_h in de gelegenheid worden gesteld Sm- o

1 Jjflj Wl/' terklaas te begroeten. _
I y>r*ft 9g()oQoi>oooooop9qpfi9Pftqp°°°pq°pftft(P

SInternationalevemu izers en verschepers

iriTERSTERG
Dokweg z/n^achter Madura Plaza -Curacao NA
Tel.: 70140 - 70141 -Telex3493- Cared NA
AFFILIATED COMPANIES IN THE

L NETHERLANDS- BELGIUM -UJSA.

mm window film
WÉL f Voorraam.schuifdeurofetalage.Velekleuren

deflects ensoorten. OokPROTEKT helderesafetyfilm
upto «Ik m tegen Ultraviolet Straling. Professionele en
79%0f Jt snellemontage. Madicowindowfilm geeftver-
thesun's _JmT koeling en is energiebesparend!
heat-

Zonwering en Airconditioning Tel.: 675550
UNITED ENERGY MANAGEMENT jansofat B3

€ sabor i aroma
di< CAFÉ fi

KJCORQNAg

Kw^_s__i#^':/""'" AÜISöSSIi

?___iïiJL

Distribuidor:
POPULAR
AGENCIES

N.V.
Scharlooweg 19A

Tel.: 611988-611987

Ned. echtpaar
zoekt

WONING I
in goede buurt

Tel.: 615555 tst. 249
(tot 18.30)

daarnatel. 75447 F

f 1ZONDAG 29 NOVEMBER1

Cursus Huidverzorging en
Maskers maken

van 16.00 uurtot 18.00 uur
Afl. 25,— per persoon
MEVR. ZIJDERVELD

Cristal 3
Voor informatie tel. 22139 ,

ARUBA /

/ \TEKOOP
LADA Stationwagen

2104
bouwjaar 1987
Inf.: Tel. 673816 J

. I I HBBgBBBBfg

Voorde
modebewuste vrouw

tobben wij een
„geklede
kollektie"

ontvongen. .
__H_t _B_fc

——Bh ■■■' -mÊ_K,

yecieff

Uji
li Madurostraat 13

Curacao

aa__-_a_________o

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt
bekend dater op, 28 novem-
ber 1987 var» 08.00 uur tot
12.00 uur schietoefeningen
worden gehouden op de
schietbaan Hato.
Maximum verheffing
± 5000 ft.
Onveilige zeegebied
±4000 meter uitdekust. ,

"rijden P"a"t«« -h <$^""T"""van Jim-Jon DOt\S\iterte~_J

"> ily^r Weekly Sailing From
MIAMI

4| Please contact:
Caribbean Cargo Services n.V.

tel.: 672588/671566 fax.: 674366

VIDEOCAS PRODUCTIONS |
levert perfecte video opnames van Uw party,
kinderfeestje enz.

Inl.: 671455. J
r^^^^^^^>mm-*-i-m****-~»*^-**+-+^^*^< - i___^_—^

m IMA ° _Sf Kom eeapoesjeuitzoeken in
.fjSU; DIERENASIEL PARERA!

AÜTOAIRCoSmrTIONING ft UWkm*—Herst IA -Tel. 672059 Sta. Rosa ; Mjflif BS**

4 I Laatste week ■!
" van onze |
! GRANDIOZE I
I UITVERKOOP I
f Kom langs en profiteer. |
S Wij verwachten U op de ;
l Sta. Rosaweg 194 J

_»

-W -W W* V j -f^^mmm^mr^^m^Fvff^-it^ _■_ ■■■■■ RL ff



BONAIRE AGANDA
SJANDWEER: 8222b*«CENTRAI_:BB4S
n°BP~AA_B9OO

Zl^l—teLagoen: maandagt/m vrijdag
*0?.00-16.00uur; zaterdag 08.00-12.00"bondag gesloten.

_;NBAREBIBLIOTHEEK
voor het publiek)

i^ag en donderdag van 14.00-18.00jj'idinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/
uur; zaterdag van 10.00-12.00

voor lezers)
van 14.00-19.00uur.

j^TSLUITING: maandag t/m vrijdag
«^Wekende stukken 15.45 uur; gewone***** 16.30uur.

fcI?ECLIJBSs^*B: donderdagavond 19.30uur -Hotel

ij?* iriformatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
B^d Table: elke tweede maandag -ijTteentrum Terra Corra.

woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.
JjfrUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
p^l 2.00/14.00-15.30uur lokettengeo-

voor bezichtiging
l"*8" gelieve contact opte nemen metde

"^Bedacht, Noord Nikiboko 194.

Jto^ECLUB(Weg naar Willemstoren):
ES** opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-"^van 12.00-24.00uur.

J^EEKUUR(gezaghebber): elke donder-«hjurVan 09-00-11 00 uur op het Be-
jJ!g;*Kantoor, Kralendijk; laatste donder-

de maand van 10.00-12.00 uur te

"«ir«ta ISHI (,el': 8198): verzameling Bo-iHwa*nse schelpen en koraal; open vanK^g t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -
LVV-„_ .■ "Peningstyden slachthuis maan-
1Qmwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-"8(vi.Uur en donderdag en vrijdag van

'uu-1100/11.30-14.30uur.
Sfc*ber)
Fi^ESTIVAL: 20.00uur «ProméBos di
ftjJTJ0Beach Hotel» (begeleiding Tipico

"ano) - JeugdhuisJongBonaire.

hBid ARTS: 07.30-12.00 uur gelegen-
ionrtK_° or operaties - Volksge-

ejdsdienst-gebouw.

2r*JLPIERVAN KRALENDUK: 16.00uur
*£££}van Sinterklaasen zijn Pieten per

ÏJgOWTCN
Oa^rnarduakerk Kralendijk:

18.45 uur;zondag 08.30 en 19.00

jJ**otokcrkAntriol:u^lks 19.30 uur;zondag 09.00en 18.00

SJjvicuskerkRincon:""ws. ookzondag, 19.30uur.

»^cHTENBEZORGING doorgeven
C«ciq "A- Wong' Loi" SinS'Kaya

WILLEMSTAD — Mr Celso
EustaquioCathalina isbenoemd
alslidvan deRaad vanBeroep in
ambtenarenzaken. De benoe-
ming is op 1 november ingegaan
en geldt voor de duur van zes
jaar.

Kinderspelen in
Wilhelminapark

KRALENDIJK — Tér gele-
genheid van de aankomst van
Sint Nicolaas zaterdag om vier
uur, zal vanaf twee uur een aan-
tal activiteiten worden georga-
niseerd in het Wilhelminapark
ter hoogte van de oudePier. Alle
kinderen worden uitgenodigd
om spelletjes tekomen spelen in
afwachting van dekomst van de
Sint. De muziek wordt verzorgd
door JoeMoving Disco. Er is ook
het een en ander eten, want de
Sint heeft al wat snoep vooruit
gestuurd.

Organisatie-deskundige:

Harde maatregelen
om te bezuinigen

KRALENDIJK — Afgelo-
pen dinsdagarriveerde deor-
ganisatie- deskundige drs
Harm Swierengaop Bonaire.
Hij was degene die in
opdracht van Berenschot en
doorNederland gefinancierd
gedurende negen maanden
het overheids- apparaat
doorlichtte en daarover een
groot aantal aanbevelingen
deed in zijn rapport "De
Standvan Zaken".

Hoewel Swierenga enkele
maanden geleden verlenging
kreegvan deministervan Antil-
liaanse Zaken, drs Jan de Ko-
ning,om zijn bijdrage te leveren
aan de uitvoering van het rap-
port, heeft dat minderzin gehad
dan oorspronkelijk werd ver-
wacht. Drs Swierenga vertrok
anderhalfjaar geleden naar
Aruba waarhij in feite tot janua-
ri 1988dezelfde werkzaamheden
verricht als op Bonaire.

De organisatie- deskundige
werktezeer nauw samen methet
toenmalige PDB-
Bestuurscollege en drs Swieren-
ga had ei dan ook alle vertrou-
wen in dat zijn rapport door het
PDB-bestuur zou worden uitge-
voerd. Dat was dan ook al her-
haalde malen toegezegd. In het
zicht van de verkiezingen van
april bleek wel dat de PDB zich

niet kon permitteren zoveel
werknemers/kiezers naar huis
te sturen en er veranderde dus
weinig.

Volgenshet huidigeBC verer-
gerde de zaak zelfs en werden
geen werknemers in over-
heidsdienst naar huis gestuurd,
maarwerdhet aantalzelfs uitge-
breid. Swierenga dieweinig ver-
trouwen steldein hetUPB/POB
college, zal verrast geweest zijn
toen hij voor besprekingen werd
uitgenodigd, wantgedeputeerde
Ramoncito Booi is wel van plan
om uitvoering te geven aan het
rapport, zij het met een aantal
wijzigingen.

Tot zondagzal de organisatie-
deskundige op Bonaire blijven.
Daarna zullener vergaande be-
slissingen worden genomen, al-
dus gedeputeerde Booi. Die zul-
len niet in dank worden afgeno-
men, maar wil er nog enige toe-
komst voor Bonaire mogelijk
zijn, aldus de gedeputeerde, dan
zal er drastisch ingegrepen moe-
ten worden in het overheids- ap-
paraat. Dat betekent dus dat er
ontslagen zullen gaan vallen.
Misschien wel meer dan wordt
verwacht.

’Brindis’ Sitek
WILLEMSTAD — Zondag

viert de vakbond voorleerkrachten, Sitek, haar zes-
tiende verjaardag, die eigenlijkpp 1 december valt. Er is eenBnndis' (een aangekledeborrel)
in het Landhuis Stenen Koraalvanafhalf acht tot tien uur 's
avonds. Volgens Sitek-
voorzitter Errol Cova isiedereenwelkom.

Abraham (oppositie):

BC wil ruimte om
te manipuleren

KRALENDIJK — Volgens
de leider van de Partido De-
mocratico Bonairiano (PDB)
Jopie Abraham is het type-
rend voor de UPB, die mo-
menteel het BC vormt met de
POB om professioneel ge-
schoolde en deskundige
werknemers te weren uit de
omgeving van het BC.

De houding van het BC, al-
dusAbraham heeft aleenvol-
ledige exodus veroorzaakt
van capabele werknemers.
Buiten de 250verplichte ont-
slagen vertrekken deweinige
academisch gevormde
werknemers die de overheid
telde, ook.

Jopie Abraham herinnert er-
aan, datdePDB diverse diensten
heeft georganiseerd en geher-
structureerd. Soms werden er
nieuwe dienstenopgericht, zoals
Juridische Zaken of Perso-
neelszaken. Daardoor kon er op
beter georganiseerde basis ge-
werkt worden. Abraham atten-
deert erop, dat de UPB en POB
kennelijk deze regel niet
handhaven, Want de enigejurist
die op JuridischeZaken werkte,
is nu ook uit deze dienst verwij-
derd. De jurist mr Bob Oomen
moest verdwijnen en de project-
ingenieur Cornelius Wilson
moestookverdwijnen, aldus Ab-
raham.
.Er mag volgens de PDB-leider
dan wel gesproken worden over
een gebrek aan kader op Bonai-
re. Beter lijkt het Abrahamechter om kader te creëren. HetBC echter voelt zich zonder des-kundigkader in denabijheidwelgoed, aangezien er nu maar wataangerommeld kan worden, al-dus de ex minister en ex partij-
voorzitter. Het ergert Abraham
datWilson hetveld heeftmoetenruimen, omdathijgewoonlijkge-

kleed was in een T-shirt met de
beeltenis van Maurice Bishop,
die Abraham het slachtoffer
noemt van rechtse extremisten.

BUITENLAND
Volledig in contradictie met

hetgeen is gebeurd — en in feite
belachelijk — noemt Abraham
het streven van gedeputeerde
Booi om Nederland te benaderen
voor hulp in het kader van
technische bijstand. Abraham
vraagtzich af, hoehet met de ge-
loofwaardig- heid is gesteld van
deUPB/POB op hetmoment dat
zij in Nederland deskundigen
vragen die door de Nederlandse
regeringbetaaldworden, terwijl
zij hun eigenmensen opBonaire
wegsturen.

Overigens geeft Abraham in
zijn lange verklaring zelf het
antwoordop zijnvragen. Hij zegt
dat het BC liever met buiten-
landse deskundigen werkt, om-
dat zij zich niet in de ge-
meenschap bewegen. Zouden zij
problemen creëren voor het BC,
dan wordt henonmiddellijk toe-
gevoegd: Pakje biezen maar, al-
dus Abraham.

Het streven van het huidige
BC wordt door de ex algemeen
adviseur van het (PDB) Be-
stuurscollege in drieën samen-
gevat: ditBC wil de mensen dom
en onwetend houden, voorko-
men dater een eigenAntilliaans
kader zal ontstaan en tenslotte
nimmer scheppen om te kunnen
manipuleren.

Bonaire herdenkt
Betico Croes

KRALENDIJK — Het BC
van Bonaire heeft donder-
dag- ochtend samen met de
naaste verwanten van Betico
Croes en verschillende verte-
genwoordigersvan depolitie-
ke partij MEP uitAruab her-
dacht dat Gilberto Francois
Croes eenjaargeledenten ge-
volge van een ongeval het le-
ven heeft gelaten. De herden-
king vond plaats in destraat
die Op Bonaire naar de Aru-
baanse politicus werd ge-
noemd.

Gezaghebbermr George Solia-
na en secretaris mr Frits Goed-
gedrag legden de eerste krans
namens het eilandgebied. De
tweede krans werd gelegd door
de vader van Betico Croes. Van
dezijde van de MEPwerddoorvi-
ce- voorzitter F. Refunol eve-
neens een krans gelegd. Ook de
oppositie- partij in de raad was

vertegenwoordigd door de
vroegere partij- voorzitter, Jopie
Abraham en de secretarisvan de
PDB Arthur Domacassé. De
laatste krans die werd gelegd
was afkomstigvan de voorzitter
en vice- voorzitter van de UPB,
Rudy Ellisen Ramoncito Booi.

De vader van Betico Croes
sprak dankwoorden uit aan het
BC voor dezeherdenkings- cere-
monie, waarvoor hij trouwens
speciaal uit Aruba was overge-
komen. Ook gezaghebber Solia-
na sprak een kort woord en me-
moreerdeCroes als een groot po-
liticusen Arubaanse leider.

Na het officiële gedeelte ver-
trokhetgezelschapnaar hetFla-
mingo Beach Hotel, waar Rudy
Ellis het woord voerde. Ellis
toonde zich in zijn toespraak
dankbaarvoor hetgeen Betico
Crocs voor Bonaire had gedaan.
Sedert 1973, aldusEllis, toen de
MEP op Aruab aan het bewind
kwam heeft Croes vaak gespro-
ken en overlegd metRudy Ellis,
die beiden lidvan de Staten wa-
ren. Het was Crocs, aldus Ellis
dieer opgehamerd heeft, dat ook
Bonairein deregeringvertegen-
woordigd zouzijn meteen porte-
feuille. Dat was in de tijd dat de
uitRincon afkomstige Bonaire-
aan Miguel Pourier (nu alge-
meen directeurvan deABN) mi-
nistervan Welvaartszorg werd).

In de middaguren vertrok de
acht man tellende delegatie
weer naar Aruba.

KRALENDIJK- Gisteren
was hetprecies een jaargeleden
dat deArubaansepoliticus Beti-
co Croes overleed. Ter gelegen-
heid daarvan werdeen korte her-
de.nkings- plechtigheid gehou-
den in deKaya GilbertoFrancois
Crocs. Ook de vader van Betico
Crocs was daarbij aanwezig.

Ontslagen bij
hospitaal

KRALENDIJK — Elf
werknemers bij de bejaar-
denzorg en zes werknemers
bij deStichting Ziekenverple-
ging hebben donderdagmid-
dagvoor de laatstemaal hun
salaris ontvangen. Met een
betalingvan dedriekomende
maanden zullen de zeventien
werknemers hun betrekking
verliezen.

Overigens niet opvallend in
een situatiewaarin de overheid
voor een groot deelde salarissen
moet subsidieren van de
Stichting Ziekenverpleging en
Bejaardenzorg. Erwas al eerder
sprake van het ontslaan van
werknemers, maar toenkon dat
viadevakbondvan deAFBW op-
gelost worden. Voorzitter Juan
Jacobs immers gingaceoordmet
de Stichting dat iedere werkne-
mer wat zou inleveren, waardoor
er geen arbeidsplaatsen verlo-
ren zouden gaan.

In de afdeling Bejaardenzorg
was het probleem al jaren gele-
den zichtbaar. Het aantal be-
jaardenin het tehuis liep dras-
tisch terugen momenteel isde si-
tuatie onhoudbaar. Vijfenveer-
tig werknemers bij de Bejaar-
denzorg die voor negentig be-
jaardenmoesten zorgen was de
beginsituatie. Er zijn momen-
teel slechts dertig bejaarden in
het tehuis. Alleen daaromal zal
het werknemers- bestand aan-
zienlijk teruggebracht moeten
worden.

Twee moties
oppositie
afgewezen
KRALENDIJK — Inde

voortzetting van de veertien
dagen geleden geschorste
vergadering van de Ei-
landsraadstelde deoppositie
voor om een commissie in te
stellen die destandvanzaken
zou kunnen onderzoeken om
tot invoering van Papiaihen-
tu in de basisscholen te
komen.

Het welofniet invoerenvan de
landstaalalsvak in debasisscho-
len is momenteel opBonaire een
punt van voortdurende discus-
sie. Ex-.gedeputeerde Ertiesto
Meiaan stelde een groot aantal
vragen aan zijn collega- onder-
wijzer Carmo Cecilia die mo-
menteel gedeputeerde is. Naar
de meningvan Meiaan was het
mogelijk Papiamentu bij het be-
gin van dit schooljaar in te voe-
ren. Volgens gedeputeerdeCeci-
lia was de voorbereiding onvol-
doende geweest.

Inde vergadering stelde de op-
positie- partij PDB voor om een
commissie samen te stellen, die
bestond uit vertegenwoordigers
vanKopebo, deEilandsraad, het
R.K. Schoolbestuur, devakbond
en deafdelingonderwijs. Binnen
een maand zou door deze com-
missieeenrapport vanbevindin-
gen kunnen worden opgesteld
over de totale situatie van het
Papiamentu op Bonaire.

AangezienvolgensdePDB het
BC onwettelijk heeft gehandeld
door de landstaal niet in te voe-
ren, werd de motie uitgebreid
metdeverklaringdat deraad het
illegaalhandelenvan hetBC af-
keurde. De motie werd met drie
stemmen van de oppositie vóór
(Goeloe was afwezig) en vijfvan
de coalitie- partij UPB/POB te-
gen, verworpen.

Een tweede motie kon even-
min genade vinden in de ogen
van de complete Eilandsraad.
Het voorstel om de werknemers
die inmiddels hun werkzaamhe-
den aan de weg naar het Was-
hingtonpark hadden beëindigd
in dienst te houden, werd eve-
neens verworpen.

DE REGERING VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN
STUDIEFINANCIERING

De Ministervan Onderwijs en Cultuur deelt mede, datvoor het studiejaar
1988-1989 studiefinancieringzalwordenverleendvoor hetvolgen van een
studie ofopleidingin deNederlandseAntillen, in Nederland, in deVerenig-
de Staten van Noord Amerika en in de Regio.
1. Studiefinancieringwordt verleend indien:

a. hetvolgen van de studie ofopleiding in hetbelangvan deAntilliaan-
se gemeenschap is;

b. de capaciteiten van de gegadigden de toekenning billijken;
c. gegadigden op het momentwaarop het genotvan de studiefinan-

ciering aanvangt de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt en niet ou-
der zijn dan 30 jaar;*

d. gegadigden de Nederlandse nationaliteit bezitten dan wel een na-
turalisatie-verzoek hebben ingediend;

e. de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de gegadigden als
woonplaats heeft (hebben) de Nederlandse Antillen;

f. gegadigden medisch geschikt zijn bevonden en tevens voldoen
aan andere te bepalen selektie-kriteria;

g. de gegadigdenvoldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de op-
leidingsinstituten;

h. de opleidingsinstituten erkend zijn;
i. gegadigden geen deficiënt examenpakket hebben.
"Gegadigden jongerdan 18ofouderdan 30 jaardienenaan de Minister
van Onderwijs en Cultuur dispensatietevragen viaeen verzoekschrift.

2. In zeer bijzondere gevallen kan studiefinanciering voor een parttime
opleidingworden verleend.

De formulieren voor het aanvragen van studiefinanciering en informatie
hieroverzijn vanaf 9 november 1987te verkrijgen op:
Aruba : Stichting Begeleiding Bonairiaanse en Boven-

windseBursalen;
Bonaire : Departement van Onderwijs, Kaya ManuelPiar 9;
Curagao : Departement van Onderwijs, Sta. Rosa 48;
Nederland : Stichting Studiecommissie Nederlandse Antillen,

Nassauplein IA, Den Haag;
Saba : kantoor van deGezaghebber;
St. Eustatius : kantoor van deGezaghebber;
St. Maarten Departement van Onderwijs, Backstreet 30.
Aanvragen met bijlagen dienen uiterlijk 1 december 1987 persoonlijk
ingeleverd te worden op debovengenoemde adressen.
Ma 1 december1987ontvangenaanvragen worden niet in behande-
ling genomen.

De Minister van Onderwijs en Cultuur,
E.A. Woodley, M.A.

TT LAMDSRAD.O N
JT (Aid. CURACAO)

' maakt bekend, dat derekeningen over deboekmaand OKTO-
BER 1987zijn verzonden.
Deze rekening dient uiterlijk voldaan te zijn per

9 DECEMBER 1987
Telefoonnummers waarop alsdan nog rekeningen openstaan zullen- geblokkeerdzijnvoorALLE inkomend Interinsulairen internatio-

naal (automatisch en nlet-automatisch) telefoonverkeer.
"*" Deen telefoongesprekken via onze Internationaletelefonisten

kunnen aanvragen.
*~ telefonisch geentelegrammen kunnen aanbieden.
*" geblokkeerdzijn vooralle in- en uitgaande telexgesprekken. .

zullen bovengenoemderekeningen, in handen worden ge- A I
?e'd van een incassoloper c.q. incasso bureau. De extra incasso- / \\Dsten komen voor rekening van de debiteur. _Ék(| [
r* gelieveer rekening mee te houden datbank- en giro- y^"H L
malingenons pas na meerdere dagenbereiken. jm_____U_i f

j KERST - ""\
AANBIEDING!

I 25, 30 en 40%
KORTING BIJ CASH
op enkele horloges van:

\ PATEK PHILIPPE, PIAGET, CORUM,
\ CHOPARD EN ANDEMARS PIQUET.

%. Curasao: Gomezplein Aruba: Main store

(■MRMiMMrfi;

SPRIT2Ef=ïfFUHRMANN
A tradition of confidence.

ARUBA ftONAIRECURACAOST.MAARTBN-NEW YORK
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*** 3DIAI2ANOCHIF M
Balido te kv dia 19 di desèmber 1987. W

BONAIRE BEACH HOTEL & CASINO \\_
FLAMINGO BEACH HOTEL & CASINO ■

Fis. 99,00 PA PERSONA (okupashon döbel). ■Desayuno , impuesto i servisio ta inkluf den preis. ■
Fis. 25,00 PA MUCHA (desayuno inkluf). ■LimM na méksimo di 2mucha menos di 12 afta
denkamber kv dosmayor. __

Buska bo foyeto serka vn di
nos agentenan di biahe ofna vn
di e ofisinanan di ALM.
(NOTA: ademas tin vn tre- __H_^_BBM__i_M_H—H

l mendo "EKSTRA" pa persona i _____________________^Ê\tambe posibüidat anochinanI adishonal-) | PASASHI NO TA INKLUI I

ytniiinmiiiiiiiniifiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiHiiMim

[ Koersen Centrale Bank I; R
NOTERINGEN CENTRALEBANK VAN DE NEDERLANDSEAN-

-5 TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 27 NOVEMBER 1987 EN TOT
£ NADER ORDER: S

E US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
E CAN DOLLAR 1.335 1.355 1.375 Z
g PND STERLING 3.145 3.20 326 S

N6DGLD 94.83 95.55 96 35 ' ■
E BOLIVAR — — _ B
5 ZLU FRANCS 130.32 131.04 131.84
B FR FRANCS 30.27 31.37 32 07
B DUITSCMARK 106.86 107.58 10838S SURGLD — 100.07 102.59 !

ITLIR6 1.13 1.43 1.49
■ AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
E KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
B LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- :
B MENTVANFINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN27 NOVEM-
B 8ER1987 EN TOT NADER ORDER.
■

9.75% OBLIGRTIC-L6NING6N P€R 85/89 98.61 . ■
13 % OBLIGATI€L€NING€N PÉfl 86/90 104.28

J 12 % OBLIGATIELENINGEN PC-fl 88/92 103.60 _\
■ 10.5 % OBLIGATIELENINGEN P€R 1988 99.72 :
Ë 10.25% OBLIGATIELENINGEN 1986PC-R 1990 98.79 i
E HET EFFECTIEVERENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN- Z
S GEN BEDRAAGT 10.69%.
j DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
E BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

(JIM 'M ■ ■ ■■"■"■"■■■""""■'"■■■'"■■■■tT'llllllllltUllttllL;

/^5??fqnto ,nDUSTRmi 0£ vcnczuEin
*tÉ_E3W5maakt de wisselkoers bekend

vandeBDLIVAR, geldig tot
MAANDAG 10.30uur

AANKOOP VFDIfOnDCash - Cheque VCK^UUP
/" 5.05 ’. 5.25 ’. 6.25



VRIJDAG 27 NOVÉMB6R 1987AMIGOE
16■paRESTAURANT T»».

X___"->
JÊkL \p%!#

_ „,.,^Soff_Bl_fV \ SkH
: — ■_■Concordiastraat - Punda P^__l

Ko,na,tóeA ta/éZe» in een Qs/éeri.o/ reWa aran( met M

De uitstekendekeuken en de
vriendelijke service dragen T
bij tot het welslagen van Uw P^
ï h f/l __llunch of diner.

OPEN voor lunch: 12-14.00uur M
\__mGESLOTEN op maandag. \W_\

Renée en Leo Boogaard. ■E
Voorreserveringen:

Tel.: 612178 U
GOLDEN DRIVE-INiH

presenteert Hl
vrijdag, zaterdag, zondag U

om 9 uur H
ftül/>UACI __■

J. FOX m|

*n „/v' ft m_L __l

p**ij£saïti_
JFElsec«Tor* U

_ll_._^L
■ IrfTwl QEntTieirj-PP-l

Alle leeftijden M|
Vrijdag, zaterdag M

om 12 uur midnight E
,« ,^____m___ B'.■ _■ Ht __dmm__\ m _W]

:r.:r..§pj| 1 C~** —l _k ■_
_" EHfi .Ja B __

W 1Ë Br L
Entree: ’. 5,- p.p.
Leeftijd: 18 jaar

H .. z—tHoofdgerechten yon ||
onze nieuwe Menukaart L
._.»^ ,2,00i. sïï?__— k

Forèstiere ’.20.00 L
routedyoung chicken, tervedwithfreth muthraomtandpartlty

* CotedeVeau ||
Larousse ’.34.00 I
«talcutletor eecalope, eenedaugntin

* Entrecóte Grille, P
Béamaise ’.27.00 t<ril__U.«_._i__*.^Al.m««.«»~ V

* Filets deSole fa
Duglèré..... ’.25.00 I
twapaachedeale/UUt,, tappedwithawhilewineand herbeauce

Court Bouillon ’.42.00
fresh rock lobster, cookedin bouillonand servedwith
meltedbutterand lemon

* Red SnapperCreole ’.25.00
"■"'■»^s^ I-") butter friedfillet,servedwith anonion, tomatoandpaprika sauce-

MISS ANN BOATTRIPS Nuook A m jik ssaasar—,MD"-

AND RENTALS N.V. open voor lunch (^«^yi^A F3Sa van 12.30t0t 15.00 uur, behal- \ S^^3^___^f______» 'tjfflE^^
boattrips naar Klein-Curagao, Banda Abou, LLék* ye maandag en zaterdag. \^%^^\ZlNDOf^BStA^i i^"*-^^^^1Bonaire,Moonlights, enz. v _r -*&. r~^ \^^/ . . npqTAf/j>Ahrr TAUrMTCCT?Nüook verhuur van vissersboten, zeil- i_\jQ_\D m_£É__^ M^^^A^/boten, zeilplanken vanaf het Spaanse /"IS" V 'maanda3"0"0 °P6n Va"af 183° UUr beha'V6 °P ij Ui*ïM'**«X\

>r
Inform: Solange, Tel.: 671579 in de weekeinden Tel.: 79996 - Reserveringen tel fiifiAi 9 en b.a.a. 77260. Cur. Seaquarium P^rtr^ts Tel'^lB
Adres: Jan Sofat 232A. Niesje. I_______^__J
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	WILLEMSTAD—Met een gala- avond in het Cultureel Centrum Curacao vierde de Soroptimist International Club Curacao gisteravond haar veertig jarig jubileum. Het feestprogramma, waarvoor verscheidene buitenlandse gasten waren overgekomen, behelsde vele activiteiten, waar de gala- avond het hoogtepunt van was. De tentoonstelling 'Artistiek Soroptimisme' bevatte zowel werken van lokale als internationale Soroptimisten en werd officieel geopend door minister Frank Rozendal. Behalve schilderijen, waren er juwelen te bewonderen, wandkleden en batik. De twee oudste leden van de Soroptimist Club Curacao, Deborah de Sola- Solas en Aura Winkel-Winkel, werden tijdens de gala- avond gehuldigd en ontvingen een plakkaat. Foto: Edgar Palm (piano) en Chino Francees (gitaar) die voor de muzikale omlijsting zorgden in de vorm van een 'SerenadaAntiyana'.
	WILLEMSTAD – Morgejp^tend om tien uur beginnen .eliminatie-ronden van het in.[Hationale karate-toernooi, dat "Weekeinde in hetSentroDe'"VoKorsou wordt gehouden. offi^-jlavond om ochtuur ** * bekjopeninB> waarbij ook de JWj CuraQaose karateka s<ttr7 3 J°sepha (uiterst rechts JW l )-^ morden gehuldigd. p£*P" is Nederlands en Euro<#n 71 in °*k categoritldr twee<^e van de we~ dan'n epha heeft tevens veelge -ArmïSport in de Nederlandse «oor)*,6/1' '**V vervult ook een Z 7^'functie voor de jeugd. ioeJindagochtend worden de «stryden voortgezet. Topsporten nJr} er uit de Verenigde Sta- Suriname, TriniejTT'.feru, Grenada, Puerto Rico van Curacao. SehZ zijn laag *hdïr:n'Kinderen betalen voor q^^S twee gulden en voor beide itiQpl* drie gulden. Volwassenen "oor A zeven gulden neertellen "oor w Weekeinde of vier gulden 'de twee dagen.


