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"^ De waarheid
,<^-c. is alseen
\ rubberhandschoen:

zeer rekbaar, maar
schiet altyd terug

Amigoe
Nieuws in

vogelvlucht
De dollarbelandde

Pde Newyorkse wisselmarktopeen
la Ü* dieptepunt tav de Neder-öd8e guiten. De slotkoers was
j2595gld, eenfractie minder dande

middenkoersvan 1,8590 gld
v n 10 november in Amsterdam,aarrnee toen een naoorlogs laagte-
£°rd werd gevestigd. Ookin Adam, am hij vrijdag weer onder zware
j^kte staan en daalde daar toton-
lita I'B71'87 gld met als slotkoers
oti*

5 tegen 18745 donderdag.ookqP Ie wisselmarkten in het Verre
la» n Wasnetvertrouwen in de dol-
tj Ver te zoeken, ondanks interven-
WaliV<?n de aPanse centrale bank.
W reet wasvrijdaguiterst luste-

*****
Bid ~ De Zuidkoreaansepre-
H ents" kandidaat Roh van de rege-
PadS partU wil een non- agressie-

etmetNoordkorea om een nieuwe„Jog zoals dievan 1950 te voorko-n-Roh vindt dat deKorea's moe-« overgaan tot normalisering der
jjlj^ties. Hereniging der Korea's
l .Jltt in de stembus- campagne een%laögrijk thema.

«TOKYO ~ JaPans nieuwe pre-
ij
,e"jTakeshita zei in hetparlement

Ben aPanse markt verder wordt
in Pend voor buitenlandse goederen
Ij poging daarmeede groeiende
ga . spanningen terug te drin-
1ö- Dit is een der grootste proble-

eövoor Japan, zei hij.
*****j^OSKOU— De Sovjetunie gaat

do"kosteloze gezondheidszorg van
n-*ieg tothet graf grondigreorga-
c«ft>ren' "~ 'comt °°k een fitheids-
Ijj,. J^Bne om een te vadsige bevol-
feor aa<lne*" bewegentebrengen. De
beslBanisatie moet tegen 2000 zijn
een eDDen gekregenen omvat oa
con,Jaarlijkse verplichte medische
"W ' gezondheids- zorg was
w.Pers en politici aangevoerd als
bejj eld'" an slechten ondoelmatig

*****
Ha* — De meest gezochte
OhJ Van lerland, de nationalistische
da"pßrondse strijder O'Hare (Bor-
-4e °*'.is bij een vuur- gevechtmet
faakt je gevangen genomen. Hij
W,te daarbij gewond. Hij zou be-

**en zijn geweestbij 27 moorden.
p *****f>ENEVE—HetHogeCommissa-

heeft Voor vluchtelingen der VN
met vel"bijstering de nieuwe

öoeld rBe asielwet gekritiseerd.
aail Ji *iWet is een halttoe teroePen
deze w gale immigratie. Volgens
Jo«ke^mag de P°litie illegale be-
*°rde °innen skmvan degrens
l^enopgepaictterugsturenzonder

vJnotitie hoeven te nemen vanverzoek tot asiel.
RIT *****ty^jUMBURA-Burundi's mili-

6fVanegenng Deschuldigt Uganda
hüjp " cxPresident Bagaza be-
gingft

am te zUn geweestbij zijn po-
MenhaHk 1"11weerbinnente komen.
gegeve wm nusandeespaspoort
ftaarg" bij zijn poging via Brussel'^ode h

ndi tereizen. Ugandaver-
e$D»o»; j op 3 september verdrevenreB>dent politiek asiel.

Pp *****kiftnen Hn~ adereorganisatie
China i Communistische partij in
(tew,;,:s nu ook de topvan het leger
Hbe»8 en verJongd. Opperbevel-

I (61) H/BmibvgeneraalChiHaotian
VerdWB

e ehzi <77> opvolgt. Dehzi
op bet jongstepartij-

CenL,8 °°k verrassend uit heta 'e comité en hetPolitburo.

?7&S
f
SEL -DeEGisbereideverp»; ntarwemeel aan de SU te

Pen jDr
De EG voerde in de afgelo-

fraan „ al foi-se hoeveelheden
Xniaf31.de SU uit. De Europese
?a>-Ra»-c udt verder vast aan de
b,Wa» belasting, ondanks
NecW Van de handels- partners
'°8 ftiet d^vMvan een handels- oor-

&UR *****Jerg. iT^ST-De recente arbei-

'■ ng in deRoemeense in-s>s"ve»"ited Brasow beeft een "cri-
MBtisch?raaakt binnen de Commu-Partij, welkekan leiden tot
Situ*? °P grote acha&l Dan raakt
ill^ v»eii°gverder geïsoleerd,niet
7l OnaTu,,* Westen maar ook vanSCcpo^sldushethoogge-

-6rBel«i,rBel«i,- lldBmcan. Hij trokeenKei«king metPolen,
i Jakarta **t***

k °°stelia. i 7" BIJ aan aardbeving
1 eila ’ijldonesiezijn6dorpen op

Her o? jPantar verwoest waarbij
°obpl dodenvielen en meer dan

?«H VoWonden. Er worden veel men-W mist. De beving had een
ÜSal p 65Br^en op deRichter-%>t de ««tetond ook veel paniek

7. verschuivingen na de
** n16.000mensen moestenuetl geëvacueerd.

*****

NAPA
Vanafvandaagtreft u de

bijlage Napa nietmeer aan
in de zaterdag-editie van
de AMIGOE. Dit in ver-
band met deenorme druk-
te in de maand december,
waarin wij opdetwintigste
een extra dikke editie
brengen inverband metde
Kerst-viering.

In januarivan het vol-
gend jaar is uw Napa er
weer.

Familie Heijn
geschokt over
berichtgeving

HAARLEM — De familie
Heijn is "geschokt en veront-
waardigd" over deberichtge-
ving vrijdag in demedia over
de politie- bemoeienis bij de
aflevering van een deel van
het losgeld bij Arnhem.De fa-
milie zegt ditin een vrijdaga-
vond verspreide verklaring.
Die verklaring maakt er ook ge-
wagvan dat defamilie aan depo-
litiehad gevraagd niet in de
buurt te komen bij de betaling
van het losgeld. Defamiliehoopt
nu met nadruk, aldus deverkla-
ring, dat er toch weer spoedig
contact zal zijn met de ontvoer-
ders, teneinde een "veilige te-
rugkeer van Gerrit- Jan Heijn
mogelijk te maken".

Het wel door de ontvoerders
ontvangen deelvan de losprijs is
omstreeks vijfuur inhet nachte-
lijk duister meegenomen door
een direct daarna spoorloos ver-
dwenenfiguur. Hetlosgeldzat in
een tas, die even daarvoor was
neergezet bij een oude eik langs
Rijksweg 12.De A-12 kruist ter
plaatse met een klein viaduct
een bosweggetje, aldus verslag-
gevers ter plaatse.

Onbekend is op welke plaat-
sen) de vertegenwoordiger van
Ahold C.Q. de familie Heijn de
rest van hetlosgeldmoestafleve-
ren. Een politieman verklaarde:
"Er is gereden, maar het losgeld
is niettotaalopgehaald. Hetcon-
tact met de ontvoerders zal her-
nieuwdmoeten worden".

Onderweg van Taiwan naar Zuidafrika

SAL-vliegtuig met
159 man vermist
JOHANNESBURG — Met

aan boord 159 passagiers en
bemanningsleden wordt
sinds de afgelopen nacht een
Zuidafrikaanse Boeing 747
vermist van deSAL. Het toes-
tel was onderwegvan Taiwan
naar Johannesburg. Er zijn
wrakstukken in zee waarge-
nomen.

Omdat het vliegtuig nietop
tijd aankwam voor zijn tussen-
landing op het eiland Mauritius
werd alarm geslagen. Toen het
een paar uur over tijd was
meldde de Zuidafrikaanse
luchtvaart- maatschappij (SAL)
dat men vreesde dat het vlieg-
tuig in de Indische Oceaan was
gestort. Aan boord bevonden
zich 140passagiersen negentien
bemanningsleden. Deroute Tai-
peh- Johannesburgis de langste
die deSAL vliegt.

Het eilandMauritius ligt dui-
zend kilometer ten oosten van
Madagascar voor de Afrikaanse
kust. Onder leidingvan derege-
ringvan Mauritius ging een red-
dings-operatievan startmetme-
dewerkingvan deFranse autori-
teiten van het nabijgelegen ei-
landReunion. De Zuidafrikaan-
seregering, zowerd verklaard, is
jö_ de vermissing op de hoogte
gesteld.

Toen het vliegtuig op 87 km
van Mauritius was heeft de be-
manningeen noodsignaal uitge-
zonden, namelijk dat er rook in
de cabine wasbinnengedrongen.
Later meldde men vanuit een
Frans militair transport- vlieg-
tuig dat men wrakstukken had
gezien op ongeveer zestig mijl
vanhet eilandReunion.

DHAKA — Alle universiteiten in
Bangladesh' hoofdstad Dhaka zijn
voor onbepaalde tijd geslotenna ge-
welddadige studenten- betogingen.
Zondagbeginteen algemenestaking
van 3 dagen.

Premier wenst winnaars stembus geluk

Eman: Aruba loopt niet kans
om tweede Suriname te worden

ORANJESTAD —"Het
volk van Suriname heeft wel
bijzonder duidelijk gemaakt
dat met wil dat burgers hun
land regeren, aldus reageer-
de premier mr Henny Eman
op de verkiezings- uitslag in
Suriname.

De Arubaanse premier heeft
aan deoverwinnaars van dever-
kiezingen zijn gelukwensen ge-
zonden en henverder succes toe-
gewenst. Premier Eman sprak
de hoop uit dat Desi Bouterse
zich aan de toezegging zal hou-
den, dat hij de verkiezings-
uitslag zal respecteren. Overi-
gens noemde premierEman het

een lesvoor depolitici in Surina-
me, datheterg moeilijk is om on-
afhankelijk te worden met eco-
nomische problemen. Juist de
politici moetenbeseffen wat hun
taak in deze is.

Op devraagvan TeleAruba of
de premiervan mening is dat de
democratie in Arubaookzon ge-
vaar zou lopen als Aruba onaf-
hankelijk wordt, stelde de pre-
mier deovertuiging te zijntoege-
daan dat dit niet het geval zal
zijn. Immers Aruba heeft nu
reeds een statusapartewatbijna
onafhankelijk is waarbij Aruba
partner in het Koninkrijk is en
grotendeels alle zaken zelfkan
doen.

LEGER GARANDEERT ORDELIJKE VERKIEZINGEN
Organisatie stembus kampt met talrijke problemen

Rust keert weer in Haïti
PORT AUPRINCE — Voor heteerst in dezeweek heeftHaïti

eenrustige nachtbeleefd.Dezerust ging vergezeld van de ver-
zekering van de kant van het Haitiaanse leger dat men een
ordelijkverloopvan deverkiezingengarandeert.De organisa-

tievande verkiezingenkent nog talrijke problemen waarvoor
men op het laatste ogenblik een uitweg moet zien te vinden.

Voor heteerst sinds ruim een
week vielen er geen doden in de
hoofdstad Port-au-Prince. Wel
waren 's nachts veel schoten te
horen, maar er werden geen
slachtoffers gemeld. Het leger
dat in een verhoogde staat van
paraatheid was gebracht pa-
trouilleerde uitgebreid in de
hoofdstad en de buitenwijken.
Donderdag deden de kerken in
Haiti een beroep op debevolking
rustig te blijven en zich op niet
gewelddadige wijze te verdedi-
gen. De kerken riepen leger en
politie op de orde en rust te
handhaven. Daarmee werd
impliciet kritiek uitgeoefend op
depassieve houdingdie hetleger
tot donderdag heeft ingenomen
tijdenshet toenemende politieke
geweld in het land. De oproep en
de zichtbare aanwezigheid van
het legerhebben hunuitwerking
kennelijk niet gemist.

Intussen wordt met spanning
afgewacht of de organisatie van
de verkiezingen op tijd rond zal
zijn. De onafhankelijke Kies-
raad die deverkiezingen voorbe-
reidt, heeft tot nu toe tekampen
gehadmetveel tegenwerkingen
sabotage. Een drukkerij diewas
ingeschakeld bij het drukken
van de stembiljetten werd door
brand verwoest. Ook hetgebouw
van deKiesraad werd doorbrand
getroffen waardoor veel gege-
vens voor de registratie van de
kiezers verloren zijn gegaan en

men in tijdnood is gekomen.
Tot nu toe heeft de Kiesraad

geen medewerking gekregen
van het leger te helpen bijdever-
kiezingen.

Hetleger inHaiti stelt zich ga-
rant voor een ordelijk verloop
van de te houden presidents- en
parlements- verkiezingen. Dat
heeft minister Regala vrijdag
verklaard in een vraaggesprek

methet fransepersbureau AFP.
Regala is de tweede man in de
militaire top en hij wordt alge-
meen beschouwd als de sterke
man.

"Wij nemen de verantwoorde-
lijkheid voor hetgaranderenvan
een ordelijkverloop van het ver-
kiezings- proces", aldusRegala.
Hij zeiverder ervanovertuigd te
zijn dat na het vertrek van de
huidige, doormilitairengedomi-
neerde, interim-regering "de
dictatuur voorgoed zal zijn ver-
bannenuithet land".De huidige
interim-regering staatonder lei-
ding van luitenant- generaal
HenriNamphyenzij tradaan na
hetvertrek van ex president Je-
an-Claude Duvalier naar
Frankrijk.

PARTICULIERE HULP
De Kiesraad zei vrijdagmid-

dag tijdens een persconferentie
in Port-au-Prince dat er nog
steeds "logistieke problemen"
zijnbij de voorbereidingen van
de verkiezingen. De voorzitter
van deKiesraad, ErnstMerville,

zei echter ervan uit te gaan dat
alles op tijd klaar zou zijn voor-
dat zondagochtend om zes uur
Haitiaansetijd de stembureaus
opengaan. Vrijdagmiddag is een
helikopter aangekomen die de
Kiesraad heeft gehuurdvan een
particuliere maatschappij in de
Amerikaanse stad Miami. Met
dezehelikopter hoopt menop tijd
alle verkiezings- materialen op
hun plaats van bestemming te
krijgen. Volgens Merville heb-
ben vele Haitiaanse burgers de
afgelopen dagen spontaan hulp
geboden en is met particuliere
auto's een groot aantal stembu-
reaus inmiddels voorzien van
stembussenen stembiljetten.

Eerder op de daggafhetAme-
rikaanse ministerie vanBuiten-
landse zaken in Washington een
verklaring uit waarin de rege-
ring van Haiti werd opgeroepen
er voor zorg te dragendat dever-
kiezingen op een ordelijke en
vertrouwenwekkende wijze
kunnen verlopen. Het was de
tweede oproep van de VS in nog
geen drie dagentijd.

E. Joubert
waarnemend
gouverneur
WILLEMSTAD — Oud-

notaris mr Elmer L. Jou-
bert is bij koninklijk be-
sluit van 26 november jl.
benoemd tot waarnemend
gouverneurvan deNeder-
landse Antillen. Joubertis
in september vijftig jaar
geworden. Hij volgt mr Mi-
guel (Mike) L. Alexander
op, die "op eigen verzoek
op demeesteervolle wijze"
uit die functie werd onthe-
ven.Zomaaktevanmorgen
deRVD bekend.

Joubert werd op 1 juli 1967
tot notaris benoemd. Hij was
toen de jongste notaris van
het koninkrijk. Momenteel
oefent hij het notaris-ambt
niet meer uit. Joubert heeft
het nieuws over zijn benoe-
ming in Nederland gehoord.
Hij verblijft daar momenteel
met zijnechtgenote Margreet
Joubert- Westerhof. Het
echtpaar Joubertheeft geen
kinderen.

MrAlexander liet op 20 ok-
tober weten, dat hij zijn
functie als waarnemend gou-
verneur zou neerleggen. Hij
verklaarde toen, dat hij dat
besluit had genomen, nadat
er veel negatieve publikaties
over hem waren verschenen.
Die publiciteit waseen gevolg
van dekritiek van deNotarië-
le Vereniging, die stelde, dat
Alexander zijn notaris-ambt
en zijnwaarnemend- gouver-
neurschap niet striktgeschei-
den had gehouden. Volgens
deVereniging zou Alexander
bijtijd enwijle zijnfunctie als
waarnemend gouverneur
hebben gebruikt om cliënten
te werven.

Alexander heeft tot op he-
den geen stappen onderno-
men tegen die aantijgingen.
Plotseling diendehij zijn ont-
slag in. Opmerkelijk was, dat
hij depers wel alzijnverschil-
lende soorten naamkaartjes
toestuurde, als bewijs dat hij
zijn twee functies nietmet el-
kaar had vermengd.

Ongeregeldheden in Barquisimeto

Dode bij studenten
onrust in Venezuela
BARQUISIMETO - Bij

ernstige ongeregeldheden in
deVenezolaanse stadBarqui-
simeto is een student om het
leven gekomen door een ko-
gel welke hem in de borst-
streek trof. Het schot was

l door een politieman afge-
vuurd.

In het op 320 km ten westen
van Caracas gelegen Barquisi-
metokwam hetvrijdagtoteenfel
treffen tussen studenten en de
politie. Daarbij werd de22-jari-
ge Manuel Vera dieInformatica
studeerde dodelijk getroffen. Dit
gebeurde op een ogenblik datde
politie probeerde een groep stu-
denten uiteentedrijven. Politie-
commandantkolonel Luis Perez
Bello zei dathetschotinderdaad
afkomstig was van een agent.
Het lichaam van het slachtoffer
is in beslaggenomen.

Bij het treffen dat inzette toen
hetstortregende moetenookzon
twintig gewonden zijn gevallen.
Erzijn "talrijke" arrestatiesver-
richt, zoverluidt officieus. Onge-
veer tien auto'swerden in brand
gestoken. De politie gebruikte
rijkelijk traangas om de onlus-
ten te bedwingen. Als gevolg
daarvansloten talrijkehandela-
ren hun zaak en probeerden veel

mensen het onrustige gebied te
verlaten.

In de universiteits- stad Meri-
dawaareenpaardageneerderde
onrust onder de studentenbegon
bleefhetrustig.Deze stadopvijf-
honderd kilometer ten zuidwes-
ten van Caracas staat onder mi-
litair gezag. De onrust begon
toen een aangehouden student
tijdenszijn detentieziek werden
uiteindelijk in het ziekenhuis
overleed. Volgens depolitie- lei-
dingheeft sectieaangetoond dat
de student in Merida overleden
is aan een overdosis cocaine.
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WILLEMSTAD-Gisteren

ging voor 250 miljoen gulden in
vlammen op.Allthans diewaar-
devertegenwoordigde deopHato
inbeslaggenomenpartijcocaïne.
De lading was verpakt in grill-
ovens, van Panama op weg naar
Miami.

Op de vrachtpapieren stond
vermeld, dat het om 2000 kg.
ging, maar nadere weging wees
uit, dater 'slechts' 1552kilogram
cocaïne was verstopt in de appa-
raten. Naar wij vernemen, zou-
dentwintig dozen met het verdo-
vende spul toch naar Miami zijn
door-gevlogen. Die zouden in
Floridazijn geconfisceerd.

De vangst op Hato was een van
de grootste ter wereld. In de Vere-
nigdeStatenzijnenkele vondsten
gedaan van meer dan2000kilo.

_ O Körsou - Aruba \

M am/terctam /tor* 5
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Mensen
Detien-jarigeAmerikaanse Eric
Fiederer springt uitzijn vlieg-
tuig op de Internationale
luchthaven van Miami nadat hij
het snelheidsRECORD binnen
zijn leeftijdsgroep heeft verbe-
terd op het traject Oostkust-
Westkust.De jongenwerdverge-
zeld door zijn moederNancy, een
kolonel van de luchtmacht. Zij
vertelde datEric ruim vijftien
uur over het traject had gedaan.
De jongen vloog in een Cessna
Centurion P-210 en had slechts
drie maandenervaring.

Een Society- columniste en en-
kele kunst- experts in New York
menen zeker te weten dat Vin-
cent van Goghs schilderij «De
Irissen»voor 46miljoendollarin
handen is gekomen van de Aus-
tralische multimiljonair en
kunstminnaar, ALAN BOND,
een man diezijn eigen goudmijn
heeft. Bond, die bekender is als
de man die als zeiler drie keer
vergeefsprobeerde de'America's
Cup' te veroveren, tot hij hetfeit
volbracht in 1983met deAustra-
lia 11, die een in Nederland ont-
wikkeldrevolutionair soort kiel
had, is volgens kunstkenners
een liefhebber van Van Goghs.
Van hem wordt gezegd dat hij
twee keer eerder Van Goghs op
veilingen heeft proberen te be-
machtigen als kroon op de Mo-
nets, Manets en Picasso's ter
waarde van 100 miljoen dollar
die hij al heeft. Hij zou geboden
hebben op de «Zonnebloemen»,
die voor 39,9 miljoen dollarnaar
Japan gingen demindere «Brug
van Trinquetaille». De in Lon-
den geboren Alan Bond bezit
brouwerijen, uitgevers- maat-
schappijen, high- tech bedrijven
en goudmijnen, die250.000oun-
ces per jaarproduceren.

%*4 $ *
Koningin Evridiki, de moeder
van Philippus II en grootmoeder
van Alexander de Grote, is te-
recht. Een recent ontdekt ko-

ningsgraf in Vergina in Macedo-
nië is naar blijkt dat van konin-
ginEVRIDIKI. "Wij zijn tot deze
conclusie gekomen na een diep-
gaand onderzoek van sieraden
diein het grafzijnaangetroffen,"
aldus professor Manolis Andro-
nikos, een vooraanstaand
Grieks Archeoloog die de uitgra-
vingen in Vergina leidt. Volgens
dehoogleraardateert deuit twee
vertrekken bestaande grafka-
mervan tussen 340 en 320 voor
Christus, toen Evridiki, wier
naam is aangetroffen op twee
zuilen bij het graf, de enige ko-
ningin was in Macedonië. In
1977 ontdekte Andronikos in
Vergina een onaangeroerd graf
dat volgens hem toebehoorde
aan Philippus 11, de vader van
Alexander de Grote.

Onder het mom van "bij mij ben
je veilig" lokte een 38-jarige
vrouw uitEmmeloord minderja-
rige meisjes tussen de 14en de 17
jaarnaar zich toe. diezij na aan-
komst aanzette tot prostitutie.
Veel weggelopen meisjes
zochten hun heil bij de vrouw,
waarna zij de meisjes duidelijk
maakte dat zij de kost moesten
TERUGVERDIENEN. Ook de
dochters van de vrouw prostitu-
eerden zich in de woning. De
vrouw zorgde zelf voor klanten
voor de meisjes. Eén van de min-
derjarige "prostituees" zag het
nieuwe baantje niet zitten en
schakeldedepolitie in. De vrouw
is gearresteerd. De politie zegt
het sterke vermoeden te hebben
dat de vrouw in haar vorige
woonplaats in Friesland op de-
zelfde wijze handelde.

De leider van de Sovjetrussische
communistische partij, Michail
Gorbatjov, heeft de INDIRA
GHANDI PRIJS voor vrede, ont-
wapening en ontwikkeling van
1987gekregen.Ditheeft de Indi-
ra Gandhi Memorial Trust in

New Delhi bekendgemaakt.
Gorbatjov heeft volgens de
stichting deprijsverdiend omdat
hij zoveelverbeeldingskracht en
durf naar een wereld zonder
kernwapens streeft. Aan de
prijs, ingesteld ter nagedachte-
nis van premier Indira Gandhi
die op 31 oktober 1984 doorhaar
lijkwachten van Sikhs werd
doodgeschoten, is een bedrag
van ongeveer 22.500gulden ver-
bonden.
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maak) en Ken Wong (fotograaf).
Arn/coTcwTic Acnci ikio"aIST
Viola Bernardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
Maandag t/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag[o7.3o-10.00 uur.

Alle advertenties voor de*korhende dag
moeten 1 dagvan tevorenvóórvieruur bin-
nen zijn of op dezelfdedag vóór tien uur.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dagtussen 07.30-
16.00uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes dieop maandag en don-
derdagvóór twaalf uur binnen zijn, kunnen
dedaQdaaf°P<dus dinsdaaen vri'da9) ver"
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOEARUBA
Na<L<Mu>?traa» 11oTel^4333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
in* van der Schoot

Redactie- Ramiro Tromp Anna Tromp-Van

Advertentie-afdeling: Josvan der Schooten
Etleen Landsmark.

BONAIRE
Correspondent:
HubertLinkels,Kaya Gobernador N. Debrot
114 tpl -flfi?7'154,tel.. 8627. .
SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerardvan Veen, Postbox 118,tel.: 873859
(Franse kant)..

Abonnementen advertenties:
the Chronicle, Grounddove Road, Pointe
Blanche, tel.:23919.|
Losse nummers: Papergarden, Food
Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
(opposite HollandHouse), Great Bay Hotel,
Little Bay Hotel, MulletBay Hotel, Papertrip
Julianaluchthavenen Boekhandel Van
Dorp/Eddine.-
r^rwwW,,Correspondent»»,
Ru,h HasBe"'teL 2299
„piictatiikï-
,

ST. EUSTATIUS.
Vertegenwoordigster/Correspondente:
_"" Pe"y Van de Horde' Whl,e"
wa"we9 '■

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B. JosdeRoo enVictor Hafkamp:Radio Ne-
der|and Were|domroep ((e| 035. 16151
toestel 319).
.._„„.
~TRE£HT: „ . „Frans Croes(fotograaf).

Persagentschappen- AtilPen AP.
Samenwerkingsovereenkomst met The Mi-
amj Herad De HaagscheCourant, De Bra-
hantsePerê

i^pp,,. Rntan,in, MwnwraiiSmFf^nnprnpntpnl-Cu^Lao D sto NV teT 70^03 70504en
70304
Voorklachten gelieve deze nummers op te

"? U,'taald worden via Girorek. nr.: 208.000, Ma-
duro'sBankrek. nr.: 286.330.08en ABNrek.

626-. .<<n . ■„*«Aruba: Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso):mv. A.
Wong-Loi-Sing, Noord Salifia.

Losse nummers 50cent:
Abonnementsprijs op alle eilanden van de
Nederlandse Antillen veertien gulden per
maand.

Buiten Antillen (Nederland):
NA/80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeepost); jaarlijks
vooruit te betalen.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00 uur The secret of my success
(’.5,- p.p.): 24.00 uur TaxiGirls (18 jr.
’.5.- p.p.).
zondag
21.00 uur The secret ofmy success
(’.5.- p.p.).

TELECURACAO
ZATERDAG: 16.30 Jimmy Swaggart
Evangelisatie: 17.30TelefiestakuTante
Irma iTante Shirley: 18.30Studiosport:
19.30 Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8: 20.30 Carrousel kv Gonzalo Cua-
les: 21.30 Estreno: «Love among
thieves»: 22.00 Wega di Number: 22.10
vervolg Estreno: 23.00Sluiting.

ZONDAG: 16.10 Sena di Schor: 17.00
Sala di konsierto: 17.45Wega di Num-
ber: 18.00 Telepatria kv Chin Behilia;
19.00Moda kv Mylene; 19.30TeleCura-
cao special: 20.00 Notisiero Tele-8:
20.30 TheRedd Foxx show:2l.oo Fami-
ly special: «I want to go home»: 22.00
Solid Gold with Dionne Warwick: 23.00
Sluiting.
(wijzigingen voorbehoudenl

Torn Poes en de Partenspeler doorMartenToonder

1532 — CommissarisBulleBas trokzijn boekjeen trad op heer
Bommel toe. "Dit keer sta je er lelijk op, Bommel!" sprak hij
grimmig. "Overtreding van de verkeersvoorschriften en be-
schadigingvaneen politiebureau.Datraast maar doorde stad
heen en dan nog wel meteen minderjarigventje als Torn Poes
naast je! Je gaat op debon— en goedook!"

"Op zon kind wordt nietgelet!" riep de heer Partenspeler,
dieTorn Poes stevigvasthield. "Iser hier dan niemanddieiets
voor zon stakkertjekan doen?"

"Oho! Zeer zeker!" sprak de heer Zielknijper glimlachend.
! "Als voorzitter van devoogdijraad zal ik onmiddellijk ingrij-
pen! Ik heb genoeg gezien!Volg me maarnaar hetbureauvan
decommissaris!"

En zo trokhethelegroepje—numètTorn Poes—het politie-
bureau weerbinnen. De voorzitter vuldeeenkeurig document
in en zette daaronder in een fraaie krul zijn handtekening.

"Ziezo!" sprak hij voldaan. "Vanaf heden bent u, meneer
Partenspeler, benoemd tot voogd over de minderjarige Torn
Poes. Als wees kent u de noden van zon ventje beter dan ie-
mand anders. Door uw voorbeeld zal er misschien nog iets
goeds uit hem groeien!"

En terwijl de heer Partenspeler geroerd een traan weg-
pinkte, wankelde buiten heer Bommel alseen gebroken heer
heen. "Wat heb ik gedaan?"prevelde hij. "Wat moet ik doen,
bedoel ik?Die arme Torn Poes!"

CURACAO AGENDA
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
28november 1987vanaf08.00uurt m
30 november 1987om 07.00uur.
Dokter Tseng. Spreekkamer: Cassandra-
weg 72. tel.: 76464:spreekuren 11.00-12.00
'17.00-18.00 uur: spoedgevallen: tel.:
76464b.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
27 november 1987vanaf 17.00uur t/m
30 november 1987 om07.00 uur
Dokter Soliana. Spreekkamer: Schottegat-
weg Oost34. tel.: 70635:spreekuren 11.00-
-12.00' 17.00-18.00uur: spoedgevallen: tel.:
70635 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose. mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin. mevr. Croes. Heerenveen, Nivil-
lac, King. mevr.Rosales-Concession. mevr.
Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
27 november 1987 vanaf 17.00uurt/m
30 november 1987om 07.00uur.
Dokter Tweed. Spreekkamer: Tera Kóra,
tel.: 648079; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00 uur: spoedgevallen: tel.: 82624
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed, Vonhögen, Schellens, Bote-
roDuque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan de
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen teleioon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoendearts js.

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

UIT HET GROTE aantal inzen-
dingenvan deze Amigoe- kruis-
woordpuzzel van verleden week
isuiteindelijk alsgelukkigewin-
nares van de weekprijs van 25
gulden getrokken:

G.C. Henriquez-Ulrici
Jan Sofat 223

Curaçao

De winnares kan haar prijs na
identificatie afhalen ophetkan-
toorvan deAmigoe opScherpen-
heuvel (tot 15.00 uur 's mid-
dags).
DE GOEDE inzending hader al-
dusuit moetenzien:

WIJKVERPLEGING CURACAO (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 geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

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 08.00-19.00uur.
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. Voorspoedgevallenna kantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda: Sta. Maria, Winston
Churchillweg, tel.: 80800.
Punda: Plasa, De Ruyterkade, tel.:
615545.
zondag
Otrobanda: Goede Hoop,Jan Noorduyn-
weg, tel.: 82857.
Punda:del Pueblo, ShaCaprileskade,tel.:
612444.

VERLOFBEGRAFENIS
28november: E.F. Cannister, Schottegat-
weg Oost 25.
29 november: H.R. Andrade, Vesuvius-
straatl9.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 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
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.

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

CENTRO PROARTE: 20.30uur show «Ban
hari te reis kv Vale Croes».

PAROCHIERAAD STA. ANNA/STA. FA-
MIA(in het kader van de vieringvan
Mariajaar): 19.00uur processie in destra-
ten ten zuiden van de Breedestraat (O).

SONGFESTIVAL: 20.30 uur «Bos di
Aeropuerto» - PrincessBeach Hotel.
ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden van
08.00-15.30 uur):
Frederik - Saliha,Curoil - Biesheuvel, Curoil
- Cas Chiquito, Isa- Plantersrust, Scheide-
laar - Mundo Nobo, Vanddis NV - Marie
Pampun, De Haseth - Parera, Nieuw - Sto.
Domingoweg, Perry-GrandCentral, Schot-
borgh-Cas Cora.
CENTRO PROARTE: 20.30uurshow«Ban
hari te reis kv Vale Croes».

MUZIEKINSTITUUT LANDHEER: 14.00-
-17.00 uur workshop-Koetshuis AvilaBeach
Hotel.
«GRUPOKURASONKONTENTU»; 10.00-
-22.00 uur fancy fair (optredens van ERA,
Smile en GAS) - Rifstadion.
SONGFESTIVAL
19.00 uur songfestival BoSoZa - Shell
WerknemersRecreatie Centrum.

15.00-19.00 uur voor schoolkinderen - Si-
tek-gebouw, Landhuis Steenenkoraal.

SCHOTBORGHSCHOOL: 10.00-19.00 uur
fancyfair -Koraal Specht.

SURINAAMSE VERENIGING JPF: 10.00-
-17.00 uur bazaar metvele attracties - Weg
naar Welgeiegen.

FIESTA MEXICANA: 16.00 uur optreden
van Mariachi America de Mexico (gu-
eststars: HumbertoNivi, Melaniav/dVeen.
Ingrid Sanchez en Los Corsarios) - Fiesta
Ballroom, Holiday Beach Hotel & Casino.
TOERISTENSCHIP: 08.00 uur «Ocean
Princess» - vert. MAD.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 09.00-20.00 uur
«Carla Costa»- vert. MAD.

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. van
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoogmis
(Ned.); 16.00uur (Papiamentu).
BARBER (H. Joseph): zat.: 19.00uur; zon-
-06.00 en 09.00 uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: 10.00
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat.:
19.00uur;zon.: 09.00 en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat:
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans) en
19.00uur.
GROOT KWARTIER (O.L. Vrouw van Berg
Carmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00(Ned.)
en 18.00uur.
JANDORET(O.L. Vrouwvan GoedeRaad):
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERKBOCA SAMI: zat.: 18.00 uur:
zon.: 08.00uur.
JANWE(H. HartvanJesus):zat.: 19.00uur;
zon.: 08.30,12.00en 19.00uur (Ned.).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zat-'
19.00uurj zon.: 11.00en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.1»'
08.30 en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon.: 08.00en
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 110°
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00uur.
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur. '
SANTAMARIA: zat.: 18.30uur;zon.: 07.00,
09.00 en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon.: 07.30,
09.00 en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00uur; zon-
-17.00 uur.
SERU GRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO: zat.: 19.00uur; zon.: 09.00 uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracia^
zat.: 07.00 en 19.00uur;zon.: 08.00,10.0"
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L.Vrouw van Fatima): zat-
-18.00 uur; zon.: 09.00en 18.00 uur.
TERAKORA:zon.: 18.00uur.
WESTPUNT; (H. Petrus): zat.: 19.00 uuf.
zon.: 08.30uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes):zon-
-10.00 uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; zon-
-06.00 en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat-
-18.30 uur; zon.: 08.30en 17.30uur.

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
VERENIGING PROTESTANTSE GE-
MEENTEN
FORTKERK: 09.30 uur ds J. Schaap.
EBENEZER CHURCH: 09.30 uur ds <*■
Smith (H.C.).
EMMAKERK: 09.30uur dsds N. Smith.

GEREFORMEERDEKERK
(Seru Fortuna 208A)
10.00uur dsJ. Glas.
(Cubaweg 100, Buena Vista)
09.30 uur dsO.W. Bouwsma.
(Arowakenweg 28, GrootKwartier)
08.30 uur ds J. Glas.
17.00uur ds J. J. Schreuder.
(Marakaweg 1,Montana/Sta.Rosa)
08.30 uur dsJ.J. Schreuder.
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MUNDO NOBO
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00 uur zangdienst.
zondagmorgen geen dienst,
zondagavond 19.30uur Adventsconcert,
Emmy Berthold Kleuterschool, Suf 1'
sant)
zondagavond geen dienst.
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> Married /
( StevenAllan Tucker \
) t0 If Coraline Marie Voges \
; Nev? Jersey. // November 21,1987. \

;;ql|^ Pakkerdies

t Lieve H.
{Zijn er twee men- '■'■I sen die elkaarbeter::
\ verstaan dan jij en »

ik? ;:
F.ii

**"" ♦ **
| J.F.

"TT ::
T "I Tien jaar!
I Zonnen, manen en ster-::l ren. En laten wij mijn ;;
1 moeder niet vergeten.;;
! Wat mij betreft: óp naar;;
t de dertig.j ~7T- -J

|'p! ' |i
;: I get the message.::
]\ But, what's taking :;
:: you so long to get ;;
:: here?
|; S j
n Telkens goede voornemens t
'.'. hebben en toch er onder uit ', \
'.', weten tekomen, kan duiden ;;
;' optweedingen:zwakheid of ■"

" verslaving!

tHetopgeven van'Pakkerdjes", dierespectievelijk vijfentien guldenkos- ■ "" ten, kan geschiedenbijhetredactie- secretariaatvan deAmigoe.DeAmi- ;
! Igoe behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje" op " >■ ;basis van zijn inhoudteweigeren. ',',

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



Top-oplichter
eerder actief
WILLEMSTAD —Een van

de top-figuren in de op-
lichtings- affaire bij de verze-
kerings- maatschappijEnnia
is bepaald geenonbekende bij
de politie. De verdachte, F., is
in het verleden ook al betrok-
ken geweestbij verschillende
duistere zaken rond auto-
wrakken.

Bij een auto-dealer, voor
wie hij vroeger werkte, werd
hij ontslagen, omdat hij ver-
scheidene handtekeningen
had vervalst. F. heeft al een
veroordelingvan driejaarge-
vangenisstraf achter de rug.
In de gevangenis, zo verne-
men wij, is hijmetanderen op
het idee gekomenomverzeke-
rings- bedrijven te gaan op-
lichten.

MARTINA NAAR MIAMI
Caribisch overleg
situatie in Haïti
WILLEMSTAD— Premier ir

"on Martina heeft de uitnodi-
ging van de Jamaicaanse minis-
ter-president dr Edward Seaga
aanvaardomdinsdageen specia-
levergadering over de situatie
°PHaiti bij te wonen. De bespre-
king vindt in Miamiplaats.

Het overleg zal worden ge-
werd in de marge van debijeen-komst over het 'CaribbeanBasin
Initiative. De Caribische landen

zich intoenemende mate
bezorgd over de ontwikkelingen
ln Haiti. Sinds het vertrek van
JeanClaude Duvalier in februa-
ri 1986, verloopt het democrati-

in het vroegere
land van 'Papa Doe enBaby Doe'
*et hortenen stoten. De laatste
dagen zijn er tal van opstanden
geweest in dat land, waar mor-
gen algemeneverkiezingenwor-
den gehouden.

"Het hoeft geen betoog, datde
verdeeldheid in Haiti serieuze
en on-welkome implicaties kan
hebben voor de geheleregio. In

elkgeval ishet duidelijk datHai-
ti assistentie nodig heeft, welke
de Caribische landen nietkun-
nen verschaffen, maar ook een
flinke dosis van technische bij-
stand, diesommige landenin on-
ze regio wel kunnen bieden", al-
duseenpersberichtvan deRVD.

DeRVD gaatverder: "Interna-
tionale morele steun voor de as-
piratiesvan hetvolk van Haitiis
uiteraard ook belangrijk en bij
dit alles heeft de regio een niet
onbelangrijke rol te vervullen.
De Antilliaanse regering, die
zich bewust isvan haarplaats in
de regio en ook diverse betrek-
kingen onderhoudt met Haiti,
zal gaarne uitdrukking geven
aan de solidariteit met de Haiti-
aanse bevolking".

Premier Martina zal worden
vergezeld door mevrouw drs L.
Moenir Alamvan de afdeling In-
ternationale organisaties van
het Bureau Buitenlandse Be-
trekkingen en doorK. deHaseth,
sous-chefProtocol van het888.

George over Venezolaanse hulp
bij bouw volkswoningen
’Ik wil huizen volgens
conventionele methode’

WILLEMSTAD — "Een wel-
kome ge-te", zo omschrijft ir
German George als directeurvan Fundashon Kas Popular,
*KP, hetvoorstelvan deVenezo-
jaanseregering om de Neder-'andse Antillen behulpzaam te
2lJn bij debouw van volkswonin-gen. Ons land zou dan wel ge-
bruik moeten maken van Vene-
zolaans materiaal: "Het is een
Soede zaak, want wij kunnen le-ren van de ervaringen in Vene-
zuela, terwijl wij ookkermis ma-
ken met de wijzevan toepassingvan ander materiaal dan we totnutoe gewendwaren", aldus Ge-orge.

Er zal wel gewerkt dienen te
"orden metconventioneel mate-
*?ul> maar op een goedkopere

dan voorheen. Geprefabri-
ceerde woningbouw ziet George
Ijfctzo 'zitten': Hoewel weeen te-
*?rt aanhuizen hebben, hecht ik
!et zoveel waarde aan pre-fab

"oningen. Dan moet het gaan
"JUzeer grote hoeveelheden hui-qn-Bij ons is datnietmogelijk.

°k moeten we denken aan de
grote werkloosheid, die hiereerst. Daarom ben ik a priori
nietvoor hetpre-fab systeem. Je
*u°etookveel eigenmensenkun-
ne£inschakelen."yp Curacaozijn al enkele wo-
V gen gebouwd volgens het
j^nezolaanse pre-fab systeem.
je

e fundering dient men zelf te
ySgen. De muren komen uit

enezuela aan en die worden

met ankerplaten vastgezet. Ook
hetplafond en dedakpannen ko-
men uit ons buurland. Het af-
metselen gebeurt hier. Met
andere woorden: er komt weinig
Curacaos materiaal aan tepas.

Een dergelijk huis is binnen
zes weken klaar voor bewoning.
De prijs voor een twee-
slaapkamer woning lag twee
jaargeleden rond de 40.000 gul-
den'met alles erop en eraan. De
bewoner van een dergelijk huis
schat, dat deprijsnu tientotvijf-
tienprocent is gestegen. Hij om-
schrijft dergelijke huizen als
'luxe volkswoningen.

Volgens George is het prijs-
verschil met de conventionele
bouw minimaal:"De huizen, die
wij momenteel op Muizenberg

gebouwdhebben en nog bouwen
komen gemiddeldop 50.000 gul-
den. Daar zit dan allesbij.Als je
een woning met drie slaapka-
mers 'kaal' zou berekenen, dan
kom je op 38.000 tot 40.000
gulden".

De Venezolaanse ministervan
Volkshuisvesting, die onlangs
Curacao en Bonaire bezocht was
zeer onder de indruk van het ni-
veau van de volkshuisvesting:
"Wat we moeten doen is, dat we
moetenoppassen, datde Venezo-
laanse ideeën niet anders zijn
dan de onze. Ze moeten niet bot-
sen met ons cultuur-patroon,
met het woon- en leef-milieu, zo-
alswij dat gewendzijn. Het moet
gaanom een uitwisselingvan ge-
dachten, ietsvan elkaar leren".

üo m Muizenberg verrijzen 504
con Wo.ninëen, die volgens de
gez Vfnrtj:one^e methode zijn neer-
vani dat doormiddel
kv, *a'efinanciering totstand««X' is bijna afger°nd- Er
h£" gewerkt aan de laatste 67

*en. Een drie-slaapkamer
SuldT8 k°St onSeveer 40.000

...een woning, die geprefabri-
ceerd uit Venezuela kwam. Bin-
nen zes weken, nadat de funde-
ringen waren gestort, was het
huisbewoonbaar...

Klachten ingediend tegen daders

Ennia voor 40.000
gulden opgelicht
WILLEMSTAD—Het loka-

leverzekerings-bedrijfEnnia
is vorig jaar door een serie
van valse aangiften van aan-
rijdingen en schade- claims,
opgelicht voor een totaal be-
drag van 40.000 gulden. Het
bedrijf heeft zelf de zaak tot
op de bodem uitgezocht en
vervolgens het dossier aan
het Openbaar Ministerie
overhandigd. Het OM is nu,
enkele weken later, begon-

nen met het verhoren van de
verdachten. Volgende week
zal de Ennia officieel aan-
klachten indienen tegen alle
betrokkenen diebeschuldigd
worden van een scala van
misdrijven zoals valsheid in
geschrifte, oplichting en
diefstal.

Directie-lid Felipe Croes van
de Ennia, benadrukte in een ge-
sprek met de Amigoe dat het de
Ennia niet zozeer om de schade-
post van 40.000 gulden gaat,
maar meer om het principe. En-
nia, en waarschijnlijk ook ande-
re verzekerings- bedrijven,
wordt regelmatig geconfron-
teerd met pogingen tot op-
lichting. Dat gaat evenwel nog
steeds om een klein percentage
van de klanten, zo meent Croes.
"Bij de meerderheid kunnen we
er van uit gaan datze te vertrou-
wen zijn."

Helaaste laat, kwam deEnnia
er vorig jaaropeens achter dat
dezelfde mensen steeds weer op-
doken bij andere schadeclaims.
Ook een aantal auto's was
opeensverdacht vaak betrokken
bij verschillende incidenten. In
sommige gevallen ging het om
aangiften van "gelogen" aanrij-
dingen en in andere gevallen
ging het om aanrijdingen waar-
bij deschade werdoverdreven, of
waarmee op andere manieren
werd gesjoemeld.

Toener een punt achter de op-
lichting gezetkon worden, bleek
dat de Ennia- kas al 40.000 gul-
den lichter was geworden. Dat
geld denkthet verzekerings- be-
drijftenminstevoor een deel nog
wel te kunnen terugvorderen
van de daders. De Ennia zette
eerst internhaarexperts aan het
werk om de zaak uit te zoeken.
Niet alleen omdat deze in de ma-
terie zijn ingewerkt, maar ook
omdat men vreesde dat dezaak,

door de drukte bij het Openbaar
Ministerie, in het gedrang zou
komen.

Men kwam overigens tot de
ontdekking dat het niet om één
"bende" ging. Het bleken een
aantalgroepen te zijn, die naast
elkaar dezelfde streken uithaal-
den.Daarbij werdweleen drietal
"hoofdmannen" ontdekt dat de
touwtjes in handen had. De En-
niavermoedt dat deoplichtings-
mogelijkheden anderen ter ore
zijn gekomen, die dat toen in de-
zelfde periode (ongeveer zon
acht maanden) hebben gepro-
beerd. De zaken waren echter op
bepaalde punten zeer amateu-
ristisch in elkaargezet en Croes
noemde het dan ook "jammer"
dathet niet eerder aan het licht
is gekomen want er waren wel
aanwijzingen dater ietsfout zat.

Principieel vindtEnnia dater
aanklachten tegen de daders
moetenworden ingediend."Er is
weliswaar een aantal mensen
omgepraat om deel te nemen in
deoplichtings- praktijken, maar
er moet een voorbeeld gesteld
worden, anders krijgt men
straks te horen dat de Ennia
meewerkt aan de bevordering
van criminaliteit", aldus Felipe
Crocs.

Voor het bedrijf zelfzijn de ge-
volgen niet zo groot. Zelfs al kan
het geld niet terug gevorderd
worden, dan nog is de schade
voor een verzekerings- bedrijf
als de Ennia te dragen.Erzal in
de toekomst wel strenger ge-
controleerd worden. Met name
bij aangiften van aanrijdingen
waar depolitie niet bij aanwezig
is geweest. "Die controle waser
altijdal, en goed, maarwe zullen
nog'vervelender'worden", aldus
Croes.

Opening bibliotheek Kolegio Koenraad
WILLEMSTAD — Aanstaan-

de maandag wordt op Kolegio
Annie Koenraad en deKamalia
kleuterschool de nieuwe school
bibliotheek geopend. Voor deze
onening zijn alle docenten, leer-

lingen en oudersvan de leerlin-
gen uitgenodigd. De opening
vindt plaats opKolegio Annie
Koenraad en begint om negen
uur 's- morgens.

ELMER JOUBERT
’de beste keus’
WILLEMSTAD — De nieuwe
waarnemend gouverneurvan de
NederlandseAntillen, mrElmer
L. Joubert werd op 9 september
1938op Curacao geboren. Na de
Hendrikschool volgde hij de
HBS-A opleiding aan het Peter
StuyvesantCollege.Direct daar-
na vertrok hij naar Nederland,
waar hij in Groningen ging
studeren. Daar ontmoette hij
zijn echtgenote, Margreet Wes-
terhof.

In Groningen studeerde Jou-
bert oud-notariaat, waarna hij
naar Utrecht verhuisde ter af-
ronding van zijn notariaat-
studie. Daartoe moest hij eerst
het Staats-examen afleggen,
omdat Latijn geen onderdeel
vormdevan deHBS-A opleiding.
In Utrecht slaagdehij voor Nota-
rieel Recht en binnen zes maan-
den voor het doctoraal examen
Strafrecht.

Na terugkeer op Curacao
kwam Joubert bij het notaris-
kantoor Ernst (Onchi) Henri-
quez. In 1967 werd hij de jongste
notaris binnenhetkoninkrijk.

Later associeerde hij zich met
de notarissen Anthony Palm,
Donald Senior en Mike Alex-
ander. Drie jaar geleden legde
Joubert zijn notaris-ambt neer.
Tot 1januarivan ditjaarbleefhij
wel als adviseur verbonden aan
de maatschap.

In 1982 werd Joubert lector
aan de Universiteit van de Ne-
derlandse Antillen. In zijn dies-
rede stelde hij als centraal the-
ma: "Dienende NederlandseAn-
tillen de Nederlandse her-
codificatie te volgen?" Tevens is
hij dekaan geweestaan deUNA.

Op 1 januarivan het komend
jaarwordt hij voorzitter van de
Nederlands Antilliaanse
StichtingKlinisch HogerOnder-
wijs, NASKHO. Hij volgt in die
functie P.T.M. (Tirso) Sprockel
op. Joubert heeft tal van publi-
katies op zijnnaam staan, diezo-
wel betrekking hebben op het
Notarieel Recht als het Straf-
recht.

De nieuwe waarnemend gou-
verneur maakte ook deeluitvan
de regerings-commissie, die on-
derhandelingen voerde met de
Shell, toen de multi-national te
kennen gaf, dat dievan Curacao
zou verdwijnen.

Joubert heeft tal van maat-
schappelijke functies bekleed.
Zo was hij ondermeer voorzitter
van hetRode Kruis opCuragao.
Hij heeft zich ook intensief bezig
gehouden met de problemen, die
na 30 mei 1969 op Curagao ont-
stonden, terwijl hij ook deelnam
aan deonderhandelingentijdens
en na de grote nolitie-staking

van enkele jaren geleden. In
april van dit jaar werd Joubert
koninklijk onderscheiden. Hij
werd benoemd tot Officier in de
Orde van OranjeNassau.

Joubert wordt door vrienden
en relaties omschreven als:
"Zeer integer. De beste keus die
er kon worden gemaakt".

...Een historische foto, gemaakt
in juli1967: detoenmalige waar-
nemendgouverneurWl*.Lampe
wenstmrElmerL. Joubertgeluk
met diensbenoeming tot notaris.
Joubert, die nu tot waarnemend
gouverneur isbenoemd, wastoen
de jongste notaris van het ko-
ninkrijk 'en misschien zelfs nog
verder', zo schreef de AMIGOE
toen.Diereceptie twintig jaarge-
leden werd 'tussen licht en don-
ker'gehouden in het hotel Cura-
cao Intercontinental, hethuidige
Plaza hotel...

Columbusstraat 4 (tegenover Hotel San Marco) '^Jfc'WSs
************************** ************** Jj/_mê I/r
i HEEL ANDERS i Wt
************************** *************** ytfWpyï
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Gorbatsjov

Een nieuwe visie
voor mijn land
en de wereld

Binnenkort verkrijgbaar bij

_^S9SB^^ BOEKHANDEL

Tel.: 612303 I
W Gelegenheid om in te teke-

~4|^ nen vanaf heden.

’ O, Kom maar eens kijken \oat \

’ ik in mijn schoentjevind, alles J^,A& gekregenvan die goedeSint! g&
Tja, hoor
! bij aankoop van ’.lO.- mag ie-

derkind beneden 8 jaar
een schoen brengen
en devolgende dag komen kij- \
kenwat voorverrassing Sinterr

\ in heeft gedaan.

CANDYBARREL

8 Ontvangen
H pracht
é. Kerstkollektie

i^_cê»§
"k? Winkelcentrum Brievengat {
TO Tel.: 76055

I |~i van uytrecht
_P Packers, Movers, Storage & Consolldators

Kaminda Buena Vista 12, Tel. 84566
PA UN SERVISIO OPTIMAL
RESPALDA PA 15 ANA DI
EXPERENSHA.
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Zakenvaria
BIJ TALK of the TownResort
werd een cursus 'Front office
clerk "gehouden. Voor dezes we-
ken durende cursus slaagden de
werknemers: Patrich Werleman,
Delcia St. Jago, Herman Croezé,

Sherrylyn Latham en Michael
Herrera. Dc cursus stondonder
leiding van Lily Rijke en dc ex-
aminatoren waren mevrouw
Bartels-Daalen dcherenlke Co-
hen, Tony Green en G. Peper-
mans.

Inschrijving
tafeltennis-

competitie

SANTACRUZ — De Aruba
Tablet Tennis Association
(ATTA) organiseert op zon-
dag deenkel- en dubbel-kam-
pioenschappen voor 1987.De
wedstrijdenbeginnenomtien
uur in deSporthal.

In het enkelspel zal gestreden
worden in de categorieën: heren,
dames. B-klasse tgemengd).
jeugdi tot en met 17 jaari. junio-
ren (tot en met 14 jaar)enkadet-
ten tot en met 10 jaar.De dubbel-
wedstrijden zijn in de categori-
eën: dames, heren en gemengd.

Voor inschrijvingkan men te-
recht bij de herenWing Chow Le-
ong(tel.: 47200) en Albert Koek
(23134 of 41228). Een laatste
kans voor inschrijvingis op zon-
daghalf tien in de Sporthal.

___!!!B_ -éï_* ___!
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Agente Exclusivo:

Ë_j CONSALES ARUBA N.V.
Gutenbergstraat 2

Woning te huur
gevraagd

AMC/UNICON
zoekt voor direkteur moderneen goed onderhouden

WONING
in een goede buurt, liefst omgeving Oranjestad, evt.
Malmok.
Minimaal 3 slaapkamers, echter voorkeur gaat uit naar 4.
Wel of niet gemeubileerd.

k Gegadigden gelieve kontakt op te nemen met
Mevr. J. MARCHENA, telefoon 23555 (kantoortijden

ORANJESTAD — Een man
uitSt.Lucia, vermistuitzijn wo-
ning een wereldomroep- radio,
een fototoestel, sieraden, geld en
flessen parfum. Eenraam van de
woning werd geforceerd.

Bij de Universidad diAruba,
in San Nicolas, werden ruiten
geforceerd om binnen tekomen.
Er werden een paar TL-buizen
vernield.

_______^__H

—- - —iWAARSCHUWING
De commandant van de
marinierskazerne Savaneta
maakt bekend daterop maan-
dag 30 november 1987 van
07.00 uur tot 13.20 uur een
schoolschietoefening gehou-
den zal worden op Anabui te
Aruba. Er zal met scherpe mu-
nitie geschoten worden. Het
onveilig gebied aan landzijde
zalworden afgebakend metro-

Ide vlaggen en waar-
schuwingsborden. .

m ***** »«»»MM » » >»»»»«» .^

j J^__^^Kwaliteit-Service UIHCO \
\ Lf/FJCD alleenvertegenwoordiger op Aruba :
" van het wereldbekende merk ML/tO PW \
" %v i
" "*b ■ ■ X

j___________m ' :::'__i 'mw^'^**^^' 'fl^

" ■É***B**^ Zolang devoorraad strekt "
" ■"^^ IAO/. Korting bij contante *
«I 1 WW /O aankoopzonder inruil. *,

" U neemtook deel ■ '": aan de: Campagne di Wij hebben verschillende modellen in voorraad. :
" HóóóópiPremio. . j

" CII^PQ zuinig gebruik UJlifgkimwO San Nicolas "". riULO van stroom en gas. M_-__----_______l_Zr Tel.: 45061-45162 5

löHgr'lj^r TRADITIE
J_|n__Ja^ ___i___^J zeker met de komende fee-Wagen.

Mercurius Trading Company.

I GEEFARUBAKADO I
met defilm

"ARUBA, PARADISE
IN THE CARIBBEAN"
Deze film van René van Nie

is nu op video tekoop op alle
systemen (PAL en NTSC) VHS en BETA

in de boek en souvenirwinkels.
Voor meer informatie: tel. 33623.

HET IS WEER ST. NICOLAAS 1
t%\\ J_i:__l-

6n 'J
vanOorP 1i\ A\_J_ÉfV aruba n.v. 1

I \ T__i_l r ,VT daar'waar net net even 'ets beter 's I| JV-*-^ doet Sinterklaas al zijn inkopen. Hij koopt |
■ B_# kwaliteitsmerken zoals: elektrische treinen
I 20 van Marklin, spellenen puzzels van Jumboen

1 Ravensburger, Barbie poppen, speelfiguren |I Master of the Universe, Corgi modellen, vlie- || ö. - gers, poppen en nog veel meer |
I -g 5.2 I 1 |« p3« In de Discobar heeft hij ruime keuze |I I SS fl uit compact discs encassettes. ai
(") ö 35 2s ~^ | w

1 "i I„ a Kinderboeken, kookboeken, Romans, poe- |
llfl I kets, Henzofoto albums, Delfts blauw, bureau |
§< S 'i | sets, pennensets... enfin, teveel om allemaal

i __Jni opte noemen. |
««Si Weet zeker dat jenet even iets beterbent |f SO-sB daarom: n $| _T^# S vandlorp |1 S S _l aruba n.v. |m«§« waar het neteven iets beter is. $

$ !>§ S« Airport Reina Beatrix, Americana Book & $
1 3_t S_ Giftshop, Holiday Inn book & Giftshop, |I Oranjestad: Nassaustraat 71 S
| I I San Nicolas: Zeppenveldstraat 51 (Mainstreet) |

E—-——, "//Jmff1 HUBERT SALAS& CO.
£_^_P7-- (ARUBA) N.V.

maakt aan al haarkliënten en hetpubliek in
het algemeen bekend, dat zij werd be-
noemd tot:

EXCLUSIEVE AGENT
van

f JIL A CONTINENTAL MILLING COMPANYI_r _r J\ i / Nethihlands Antilles N.V.

voor alle Bakkerij Meel
< >

ARUBAN DAILY
ENTERTAINMENT

J^^|mC)i Zondagmiddag 2-6 uurKID-PARTYt_J/tJ7J7ra metvele attractiesvan 6 p.m.-5 a.m.
yp*W\dz/ dansen met 2 orkesten
r> _JT ERA Curacao, en
e\_y Papito y su doblesabor

Ora'nfe'StadSa. G?G/p>CltGl I 2SR£VDe topnightclub takeawaytel. 33541 JWSUBAvan Aruba. Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m._^

\m-WÊÊÉ /-\^m\ GOLDENTULIP ,W W Il>\fl ARUBACARIBBEAN-^=5- \_lr_' RESORT & CASINO... ,k *_^ V,*tXFANDANGONiaHTCLU*
Floating Restaurant proudly presents:

t%*A/l THE LADIES OF THE80's*Jl"lLi a LAS VEGAS revue with 4
onder directieLeny & Eduardo !el,|,,_,^m_*^"cerB' "EEllis LATIN COWBOYS _ the ex-
Open: 11.00-middernacht, citing jugglerJOHN-JOHN
Happy Hour: 6.00-8 00 Talv daily curtam time la3oPm'
Wever. except Mondays
Zakenlunches: o a Club open 'rom 8;0°P-m- tw 2K»«.m.
Nasal D>m_ «„ in

Covw charge show-lime 16 mln. 2drtnkfWaSSI HameS en Verse VtS. Forreservations please call 33555

De tijd breekt weer aan, dat
U gezellig metpersoneel of -_sNQ-^_j-
gezin wilt gaan dineren.
Doe het dan in degezellige €&TP__E^J_«j_s(ißßÏ
sfeer met uitstekende service in

Wij verzorgen ook Uw catering. - Tel. 22977 en 27833

Boulevard Drive - irT
Theatre
I TODAY at IJ
8:15-9:30 & 12:00 om J TODAY

SUNDAY at 5.30 pm at 8:30 & 12:00p.m.

, J/lUSICAL 14 yrs. | ---^
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ARUBA AGENDA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

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

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdagen kunnen iedere dag tussen 08.00-
-1200/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalveop zaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdag voor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
1+11:20.15,21.30+24.00uurLaeam„ (14
jr.).
ORIVE-IN:2O.3O+24.OOuurousfedt'p (18
ir).

WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
'el.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:47020/48301; SanNicolas: te1.:45906;Da-kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
'voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 Programma Sin-
terklaas «Vanhet Kind voor hetKind»;
18.45 Science and technology (CNN);
1900 Leu fo'i kas; 20.00 Cede Anruba;
20.05 Telenoticias; 20.30 In Top; 21.00Estreno: «Hostage Flight»; 22.35
Downtown; 23.00 Sluiting.

ZONDAG: 17.00 Studiosport; 17.45
Thisweek in review (CNN); 18.30Vale-
ric; 19.00Showtime; 20.00Telenoticias;
20.30TeleArubaspecial;21.00QuoVa-
dis; 22.15 CNN international news;
22.45 The Twilight zone; 23.00Sluiting.

MAANDAG: 18.00Scooby & Scrappy
Uoo; 18.30 CNN International news;
19.30 Theworld tomorrow; 20.00 Tele-

rioticias; 20.30It's aliving; 21.00Dynas-
ty; 22.00 Telenovela: «Venganza de
Mujer»; 22.45Thisweek in Japan;23.10
Showbiz today (CNN); 23.30 Sluiting.

DIVERSENPLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
üjks geopend van 07.00-20.00 uur; na 20.00
Uur informatiesvia verkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):
p'UO uurperdaggeopend(alleen geslo-
'en van zondag 20.00uur tot maandagmor-gen07.00 uur).

HORACIO ODUBER HOSPI-■ ML(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45
/1830-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
£4652/22817): informatiecentrum*°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -

8 (boven).

!°RGANISACION CABALLISTA
£HUBANO»(OCA): «Interpaso 1987» Pasoino paarden- wedstrijden - Hacineda LasN|nas te Paradera.
ARUBO TIVOLICLUB: 16.30 uur hon-°enshowmetveel prijzen - clubbanen.
CLUB SCARAMOUCHE: 24.00 uur"*vantgarde>- modeshow van Alexanderrashion Institute.
SPORT
d»y!L»ING: 20°0-18.00 uur (zondagmid-»K Mara-Bowl-A-Ton 1987- CamacuriBowling Centre.
ZONDAGSOSCOPENBOULEVARD THEATER
jr)|i-17.30,20.15+21.30uur_eamöa (14
DRIvE-IN: 21.00uur Busted Up (18jr.).

F^ERSEN«xJu IGA ARUBA: 20.30 uur vertoning film
Cultu, aard>> (België/Ned. 1983) - Cas di

tiÜ?C^SHONMAMONA: 10.00uurfilmfes-al" Bibhoteca Nacional.

Uu^?ERSCOMMISSIE FAVI: 09.00-17.00KOffiernorgen/bakesa|e gecombineerdeen carwash- PiusK-school teDakota.

fundARI: 100°-16-00uurtentoonstellingen
Var>eta3^/barbeque" Cas di Funari ,e Sa"

SPORT
k er.ELTENNIS(ATTA): 10.00uurstarten-Spo,,?" o'ubbel- kampionschappen -
18
nova ,oUr start s"km loopwedstrijd bij Casa-
ve |^bavaneta) naardefinish bij Joey'sDri-

"Ur^H TURING COMMISSION: 07.00
te s=u "~kmfietstocht bij Joey'sDrive Inn

«aneta waarook definish is.

SS*1

v an na1' vanat maandag t/m donderdag
werk,. ::0"11-30 uur tentoonstelling- c=, 'r. envan lichamelijk gehandicapten7*«Funari teSavar»_ltt.
feDIENSTEN*'
oAlCrrr;2On-:0900 en 1900uur-
EMam, £ zal: 1900u"r: ">n-:08.00 uur.
NonN

R
UnELKAPELza^ 1900uur.

18.00 2at': 1900 uur; zon-: °7-30 en

10onNJESTAD:zat.: 19.00uur;zon.: 06.30,Pa^?" 1900uur.
17 "*?, RA: zat-: 1900uur; zon.: 10.00en

zon, 08.00uur
santar^: zon-: °8-30 en 1830uur-
-09 nn RUZ: zat-: 19.00uur;zon.: 06.30,SA'tei 30^-
TanOimJA:zat:l9.oouur;zon.:l7.3ouur.*NKILEENDERT:zon.: 09.00 uur.

ORaiÏ£STANTSEKERKDIENSTEN
Doe, ESTAD: 10.00 uur ds A. van den"'. aoopdienst (crèche and zon-

dagsschool).
SEROE COLORADO: 08.30 uur dsA. van
den Doel.
PIEDRA PLAT: 10.30uur zondagsschool in
het Jeugdcentrum; 19.00uur avonddienst
(adventdienst).
SAN NICOLAS: 09.00 uur ds Hessen; zon-
dagsschool op dezelfdetijd.

*****
DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12): 09.30 uurkerkdienst.

Kwart eeuw geleden
Overlijdenprinses
Wilhelmina herdacht
ORANJESTAD — Op Aruba

werd vanmorgen in het Wilhel-
minapark te Oranjestad de 25e
verjaardag van het overlijden
van oud koningin Wilhelmina
herdacht met eenkranslegging.
Namens deregering legden gou-
verneur Felipe B. Tromp envice
premiermrAngelBermudez een
krans, gevolgddoordevoorzitter
van de Oranje Vereniging Aru-
ba, Jos van der Schoot. Bij het
standbeeld van Wilhelmina
hangen vandaag de Arubaanse
en Nederlandse vlaggen
halfstok.

Zakenvaria
HET PSYCHOLOGISCH ad-

viesbureauheeft weer een groep
personen geleverddiemetsucces
de Middle Management-cursus
van de ISW, volgde. De geslaag-
denzijn: R. Anthony, A. Brete, J.
Croes, S. de Cuba,R. Fingal, M.
Hassell, E. Lacle, J. Ruiz, B.
Tromp, B.E. Tromp, J. Tromp,R.
Vrolijk, F. Vrolijk(vandeSetar).
R. Wout (Luchthavendienst), P.
Krozendijk (Korps politie), M.
Tromp (St. Geestelijk gehandi-
capte),L. Botman,R. Wout(Con-
sales), Z. Piters (Centro Kibra-
hacha), G. Schwengle, H. Sala-
zar, E. Lacle (Playa Linda).

Begrotings-behandeling begint maandag

Staten vrijdagmorgen
amper half uur bijeen
ORANJESTAD — De Sta-

ten van Aruba vergaderden
vrijdagampereen halfuuren
van eenbegrotings- behande-
ling kwam dan ook niets te-
recht. De vergadering werd
geschorst tot maandag-
morgen tienuur om de leden

meer tijd te geven een aantal
documentenwaarinwijzigin-
gen werden aangebracht te
bestuderen.

Nadat Statenvoorzitter mr
Hector Gonzalez deministers —onder wie voor heteerst de nieu-
weminister drsFrank Booi —in
dezaal hadverwelkomd,hieldde
vergadering zich enkele minu-
ten bezig met de corresponden-
tie- stukken, vaststellingvan de
notulen en de adviezen, die de
verschillende commissies had-
den uitgebracht.

De fractieleider van de MEP,
Nelson Oduber, kwam met een
voorstel van orde de spreektijd
voor de ledentijdens debehande-
ling van de begrotingen voor de
bedrijven teverhogenvan dertig
naar vijftig minuten in eerste
ronde. Voorzitter Gonzalez
constateerde dat vaststelling
van spreektijd een prerogatief
van de voorzitter is en dat het
voorstelvan Oduber niet ter za-
ke was.

Hierna volgde weer een voor-
stel van de MEP om de leden
meer tijd te geven voor inzage
van bepaalde documenten, zoals
deLuchtvaart- overeenkomsten
met de Dominicaanse Repu-
bliek, Panama en Colombia, en
voor het bestuderen van andere
stukkendiede ledenvrijdagmor-
genpasontvingen. Naeen schor-
sing van ruim een halfuur voor
overleg met de fracties, besloot
voorzitter Gonzalez de vergade-
ring te schorsen tot maandag
tien uur.

Oplossing in zicht

Tekort aan
leerkrachten voor
Handelskennis

ORANJESTAD — Op Aru-
ba bestaat een tekort aan
leerkrachten om onderricht
in handelskennis te geven.

Hierdoorkrijgen deleerlingen
vanMariaCollege MAVO 4-B al
enige weken geen les in han-
delskennis. De enige han-
delskennis- leerkracht is op het
ogenblik ziek en er is zeer moei-
lijk tijdelijk een vervanger te
vinden. Getrachtzal worden met
"overuren" de 24 leerlingenvan
dieklas bij tewerken.Van dezij-
devan deSKOAwerd verklaard
dater inderdaad een tekort aan
deze leerkrachtenbestaaten dat
allesgedaan wordtom dittekort
zo spoedig mogelijk te kunnen
aanvullen. Verwacht werd dat
ditweekeinde nog een oplossing
wordt gevonden om het gewone
les-programma in handelsken-
nis ongehinderd te laten ge-
beuren.

Resultaat: gewonden en kapotte bril

Knokpartij als gevolg van
ruzie over geleend geld

ORANJESTAD — Bij een
bankfiliaal aan de Smithbou-
levard deed zich om half vijf
's middags een ware knok-
partijvoor.

De dame J.V. zat met haar
moeder in een auto voor debank
en zag de man T.C. langs lopen.
T.C. was nog geld schuldig aan
J.V., die de man hierover aan-
sprak. Dit liep uit op een woor-
denwisselingen T.C. werd daar-
bij zokwaad dathij devrouw een
paarklappen in haar gezicht en
armenverkocht. De moedervan

J.V. wilde niet achterblijven en
bemoeide zich met dezaak, maar
kreeg van T.C. ook enige klap-
pen in het gezicht, waarbij haar
brilkwam te vallen enkapot ge-
trapt werd.

Hetbleefhiernietbij wantook
de echtgenoot van J.V. ver-
scheen op het slagveld en gaf
T.C. een zware dreun in het ge-
zicht. Aan hetgevechtkwam pas
een einde toen devader van T.C.
met een stok in de hand ver-
scheen en J.C.'sechtgenoot hier-
mee een pakrammel verkocht
waardoor kapwonden en bloe-
duitstortingen aan beide armen
van deechtgenoot ontstonden.

De vrouw J.V. ging bij dere-
cherche aangifte doen en wilde
ookhebbendatT.C. op zou draai-
envoor dekosten van dekapotte
bril van haar moeder. De zaak
wordt door derecherche uitge-
zocht.

Ter voorkoming toename drugsproblemen

Min. Vos: VS, Europa moeten
geld stoppen in Cariben

ORANJESTAD — Na de
unanieme acceptatie van
ArubaalsnieuwlidvanInter-
pol, afgelopenmaandagop de
assemblee in Nice Frankrijk,
nam de Arubaanse delegatie
—ministervan JustitieWatty
Vos en politic- commissaris
Roland Peterson — ook deel
aan de conferentie over het

drugsprobleem.
Op deconferentie kwam naar

voren dat eenderde van alle ge-
vangenen in de Verenigde Sta-
tenom drugs-problemenvastzit.
De nadruk werd gelegd op de in-
vesteringen diealle landen doen
voor de onderdrukking van de
drugshandel en de investerin-
gen die gedaan worden voor re-
habilitatie van
drugsverslaafden.

Minister Vosverklaarde op de
conferentie dat Aruba niet zon
groot drugs-probleem kent en
dat de regering een anti-drugs
campagne op gang heeft ge-
bracht. Hij wees op het feit, dat
Caribische landen als
springplank worden gebruikt
voor de invoer van drugs in de
Verenigde Staten en Europese
landen. Alsnu deVS en deEuro-
pese landen een gedeelte van
hun begrotingen in de Cari-
bische landen investeren, dan
kan — aldus ministerVos— de
drugshandel een halt worden
toegeroepen.

Koek en Querny
winnen vistoernooi

ORANJESTAD — Met veel
animo hield hetpersoneel van
het Aruba Concorde-hotel giste-
ren zijn jaarlijkse vistoernooi.
De grootste vis werd gevangen
door Riri Koek, die met deboot
"Emanuell" een mulatovan 17.3
kilo binnenbracht. Tweedegrote
vangst—eenmulatovan 12.4ki-
10 — werd binnengebracht door
Oscar Koek met de boot "Maca-
bi". De grootste hoeveelheid vis— 26.3 kilo — werd binnenge-
bracht door de boot "Querny"
met hetteam bestaande uit:José
Perez,Floyd Nedd,EdwinMadu-
ro, Herbert Croes, Jude Yarza-
garay, Poipy Lacle, Efi van der
Biezen en Eddy Croes.

Vijfjaar voor
bezit cocaïne

ORANJESTAD — Voor het
in bezithebbenvan 1339gram
cocaïnewerd demanS.L. vrij-
dagmorgen door de rechter
veroordeeld tot vijfjaar ge-
vangenisstraf.

De man vertelde dat hij de
cocaïne voor een Colombiaan in
bewaring had gehouden in ruil
voor medicijnen. Vorige week
eiste de officier in deze zaak zes
jaargevangenisstraf.

Canadese minister
bezoekt Tegucigalpa

TEGUCIGALPA —De Cana-
dese minister van Buitenlandse
zaken Charles Clark heeft tij-
dens zijn bezoek aan Honduras
een gesprek gehadmetpresident
JoséAzconaHoyo. Clarkmaakte
een rondreis door Midden Ame-
rika.

Zakenvaria
IN ■■ COSA NOSTRA ■■ verrichtte
de directeur van het Instituto di
Cultura,Leo Tromp, dedoop van
delangspeelplaatvan hetduo01-
-ga (Antonette) y Kenneth (Giel).
Olga enKenneth hebben de afge-
lopen jaren in Nederland ge-
woond, waar de plaat ook opge-
nomen werd bij Toturn Studio.
Deze LP telt acht nummers, die
gearrangeerd werden door debe-
kende musicus Glenn Gadum.
Olgay Kenneth, dieop zondag 6
december in Club Visage optre-
den, worden in Nederlandverte-
genwoordigd doorzanger Jossy
Brokke en op Aruba doorKen-
nethEcury.

Drie jaarvoor
pleger ontucht

ORANJESTAD—Conform de
eis van de officier van justitie
werd de man E.H. (33) vrijdag-
morgentotdriejaar gevangenis-
strafveroordeeldwegenshetple-
genvan ontuchtonder meer met
een vijfjarig meisje. Het betrof
het dochtertje van zijn vriendin
die haardochtertje onder de hoe-
devan haarvriendhadachterge-
laten.

Bij zaalvoetbal
In drie wedstrijden
ruim veertig goals

ORANJESTAD — In drie
competitie- wedstrijden die
gisteravond voor het zaal-
voetbal werdengespeeld vie-
len niet minder dan eenen-
veertig doelpunten.

In de eerste wedstrijd behaal-
deBarak boys een 16-5 overwin-
ning op Sporting Westpunt. De
vijf doelpunten van Sporting
nam Erik Maldonado allemaal
voor zijn rekening. Bij Barak
boys was Marco Berlies de
topscorer met zes doelpunten.
Voorts TicoDijkhoff drie, Henry
Fingal, Elio Bareno en Francis
Perez ieder tweeen Franklin Go-
mezéén doelpunt voor zijnreke-
ning. Hierna behaalde PosAbao
snack een 6-2 overwinning van
Ajax. VoorAjax scoordeLorenzo
Werlemantweemaal enbij de te-
genpartij deden Mario Vrolijk,
Raymond Tromp enRoberto Fi-
garoahet ditmaal.

In de laatstewedstrijd behaal-
de Fermins Puma een 8-4 over-
winning op La Fama Island fi-
nance.

Casa Haime Ballantine
wint drie wedstrijden

in Venezuela
ORANJESTAD — De Aru-

baanse heren-
softballkampioen Casa Hai-
me Ballantine heeft in Valen-
cia, Venezuela, deelgenomen
aan het Caribische kampi-
oenschap voor kampioen-
sploegen. Casa Haime won
drie en verloor vier wed-
strijden.

Deelnemers aan het toernooi
waren: Curacao, Colombia, Pu-
erto Rico, Virgin Islands, Baha-
mas, Dominicaanse Republiek,
Venezuelaen Aruba. Volgens de
CasaHaime-managerwarenen-
kele landen met selecties geko-
men en niet de kampioensploe-
gen. Aruba won van Colombia
met 6-5, van de Virgin Islands
12-2, en van deBahamas 8-3, en
verloor tegen Puerto Rico 11-8,
Venezuela 7-3, en Curacao met
2-0 en van deDominicaanse Re-
publiek met 10-0. De nederlaag
tegen Puerto Rico koste Aruba
de vierde plaats.

Politie vindt
”geleende” fiets

ORANJESTAD — De 22-
-jarige man M.R. vertelde aan
depolitie datde manB.—een
bekende van depolitie —zyn
fiets eventjes was komen le-
nen. Na twee dagenhadM.R.
noch zijn fiets noch B. terug-
gezien.

Een politiepatrouille trok op
onderzoekuitenzag demanß. in
de Wilhelminastraat rustig
rondfietsen. Hij werd met fiets
en al naar de wacht overge-
bracht. B. die vermoedelijk aan
het oefenen was voor de 90-km
fietstocht van morgenochtend,
kon naar huis gaan nadat tegen
hem proces-verbaal was opge-
maakt.

Twee LP's en drie singles oppunt verschijnen

Arubaanse platen bij
Aruba Recording

ORANJESTAD — Bij Aru-
ba Recording Studio, van
Anthony Laclé, gonst hetvan
de activiteiten de laatste da-
gen. Reeds zijn twee lang-
speelplaten en drie singles op
de markt gebracht en zullen
binnenkort meer platen
volgen.

«Padu y su ultimo
inspirashonnan» is een dubbele
LP met 24 composities van Padu
del Caribe, die door Skerre
(Arends) worden gezongen. De
nummers variëren van wals,

mazurka, tumba, bolero tot fox-
trot en werden gearrangeerd
door Franklin Granadillo (13),
Federico Martis (4), Chucho
Hoek (4) en Hildward Crocs (3).
Deze Padu/Skerre longplay
wordt volgende week gedoopt.

De tweede LP is «Ambiente di
Pascu» van Pierewietje and
Flash. Deze twee jeugdzanggroe-
pen brengen dertien nummers
en worden muzikaal begeleid
door Franklin Granadillo (hom
section), Johnny Croes (piano),
Federico Martis (bass) en Ri-
chard Holmond(drums).

Vandedrie singles, isereenbij
met twee composities van Padu
del Caribe, gearrangeerd door
Franklin Granadillo en gezon-
gen doorSkerre Arends. Het zijn
twee nummers voor deKerst- /
Nieuwjaarstijd: «Den braza di
Jesus»(eenbolero) en «Nos dan-
deey Ai Nobe» (een tumba.

De tweede single bevat twee
composities van Claudius Phi-
lips: «Falling in love», het num-
mer waarmee Claudius Philips
het Internationale festival op
Curacao won, en «Pakiko», een
balade gezongen door Diana
Emerencia. Franklin Granadil-
lo is de arrangeur van beide
nummers.

Op de derde single zijn twee
compositiesvan Casin Giel tebe-
luisteren: «Kaarchi Bingo»
(tumba) en «Volver» (bolero).
Robert JeandOr is dearrangeur
van beide nummers en de mu-
ziek is van Papito y su Doble
Sabor.

Thomas wint titel bij schermen
SAN NICOLAS—Acht scher-

mers namen deel aan de degen-
wedstrijden voor het kampi-
oenschap van Aruba, georgani-
seerd door de Scherm- amateur-
bond Aruba. De eindstand was
als volgt: 1. Augustin Thomas
(met zes gewonnen partijen), 2.

H. Hoogland (5), 3. R. Rasmijn
(5), 4. A. Horzelenberg(4),5. Lig-
hart (4), 6. G. Hinrichs (1), 7. W.
van derHaar(1), 8. J. Ellis (1).

De wedstrijden stonden onder
leiding van Jan Bastiaanse en
hadden een vlot verloop, mede
dankzij hetfeit datzichgeen pro-
blemen voordeden met het
elektrisch materiaal. Grote ver-
rassingen deden zich niet voor.
De partij tussen Thomas en
Hoogland bleef onbeslist, daar
bij gelijkestanddetijdslimiet be-
reikt werd, hetgeen beide scher-
mers een verlies partij ople-
verde.

SANNICOLAS—Kortvoor
tienuurkwam gisteravondde
melding bij de politie binnen
datin Chinese Clipper te San
Nicolas een gewapendeover-
val werd uitgevoerd. De da-
derzou opeen motor-fietszijn
ontkomen, waarvan hetnum-
mer en eigenaar bekend
waren.

Korte tijd laterkwam depoli-
tie bij de woning van de motor-
fiets- eigenaar te Salina Cerca,
die echter niet thuis was. Hij
kreeg opdracht zich bij depolitie
te melden terwijl de politie in-
middelsbleefuitziennaar demo-
torfiets. Kort na elf uur werd de
brommer aangehouden met
twee jongemannenerop. Zij wer-
den naar de politiewacht voor
verhoor overgebracht.

Uit de aangifte die werd ge-
daandooreen vrouw bleekdatzij
in haar kamer met een wapen
was bedreigd en datdebedreiger
er met een bedrag van zeventig
gulden vandoor was gegaan.Het
onderzoek duurtvoort.

Toestand OAS-
secretaris
veel verbeterd

WASHINGTON —De ge-
zondheids- toestand van de se-
cretaris van de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS), Jo-
ao Baena Soares, werdin het Ge-
orge Washington- ziekenhuis in
de Amerikaanse hoofdstad om-
schreven als "veel beter". Hij
was twee dagen eerder na een
hartaanval in dit universitaire
ziekenhuis opgenomen. De pa-
tient heeft grapjesgemaaktmet
hetverplegend personeel, zo ont-
hulde men nog.

U lest Uw dorst het best metm
Ookuitstekendomte mixen.
Bestel bij Uwkruidenier.

Victoria Bottling
Company

ORANJESTAD- Vrijdag-
morgen bracht de heer G.A.
Posthumus, mede-directeur van
hetExecutive boardvan hetIMF,
een beleefdheids- bezoek aan
gouverneur Felipe Tromp. De
heerPosthumus wordt de opvol-
ger van de heer Polak en onder
hem zullen de Nederlandse An-
tillen enArubakomen teressorte-
ren. Hij heeft zijn standplaats in
Washington. Bij defoto: tijdens
het bezoek, vlnr: G.A. Posthu-
mus,gouverneurTromp en dedi-
recteur van deCentralebank van
Aruba Anthony Williams.

ORANJESTAD — Op initia-
tiefvan Aruba vond in Holiday
Inneen «Dutch Caribbean» mar-
keting- vergadering plaats met
deelname van toerisme- autori-
teiten vanAruba,Bonaire en Cu-
racao. Er werd een basis gelegd
vooreen "multi- destination
package' voor deABC- eilanden,
waarbij in Europese landen de
nodigepromotie zal worden ge-
maakt.Ditzalgebeuren vooral in
de Europese landen, die een
luchtverbinding hebben met San
Juan via de luchtvaart- maat-
schappijen Iberia, British Air-
ways enLufthansa. Verwachtzal
worden, dat de -package- begin
december klaar zal zijn. De
eerstvolgende vergadering van
dedrie «DutchCaribbean» eilan-
den isopll december opBonaire.
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25 aña Ambtenaren Credit Union

E promé kooperativa di spar i
krédito diKörsou, a lantana ya-
nüari 1958. Despues di diesdos
ana di trabou duru, Pader Ama-
doRomer a lograkonvensé pue-
blo, kv pueblo por logra hopi
mas k'e ta kere, sm mester di ta
muchu dependiente, esta si e
djies sina spar.
E nesesidat pa motive i konvensé
hende pa kumisd spara nase ser-
ka PaderRomer na 1946, ora
k'el a topakv Frather JohnSulli-
van. Un pader hesuita merikano
kv tabata traha na Jamaica. Aya
Pader Sullivan tabata e gran mo-
tor tras di akshonnan sosial i
kristian. Despues di guera mun-
dial el a ekspandé su trabounan,
orakel a kumisa propaga move-
mentu di CREDIT UNION den
Karibe. I ta denvn die biahanan
ei el a topa kv Pader Amado Ro-
mer, i el a konvensé kv koopera-
tivanan di spar i krédito ta di ho-
pi importansia pa desaroyo i
ekonómiko di vn pais.
Un di e barionan di Körsou di
mas pober di e tempu ei tabata
Colon, i ta netamente ei Pader

Romer a logra konvensé algun
hóben pa nan tambe purba kumi-
sakun kooperativa di spar i
krédito. I nan a lanta Credit Uni-
on Santa Familia. Turkos a ku-
misa masha provishonal kv 13
hende. No tabatin nada di statu-
te, ni kuenta di tenementu di bu-
ki ni nada. Un kos tur hende ta-
bata hasi i esei tabata: spar!
Den vn ana i meia spar fl.
2900,- i nan por a fia nan sosio-
nan vn suma di fl. 1200,-. Por a
fia plaka paentiero, pakasamen-
tu i pakumpra meubel.
E idea di purba abira vnkos se-
rio. Den e mesun anakv Credit
Union SantaFamilia a lanta, a
nase 8 kooperativa di spar ikré-
dito mas, turtabata di bario. Nan
ta SantaAna(trahadónan di
haf), San Pedro (Asenshon), San
José (Wacao), SanAntonio
(Barber), El Sajbador (Santa
Maria), Santa Cruz I, Brievengat
i San Dominico (Montana).
Mayoria di c sosionan tabata
ama dikas i nan tabatin direkti-
vanan kv konosementu, kv taba-
takonsisti diempleadonan pü-
bliko, kv den nan ora liber tabata
traha pro deop'e koperativanan
di spar ikrédito.
Prinsipalmente den direktiva di
Credit Union SantaFamilia por a
mira kon hopi enipleado pübliko
tabata dedika nan tempu na sina i
yuda pobernan spar, pa nan por a
yuda nan mes i yuda otro.

I t'asina turkos akumisa. Si
empleadonan pübliko por a yuda
i sinaotro hende spar den vn for-
ma kooperativista, pakiko nan

mes por a laga dikumisa vn
kooperativa diSpar i krédito.
Asin'ei e movementu akumisa i
por a mirakon prinsipalmente e
mesun empleadonan pübliko kv
tabata den e promé kooperativa
kv a lanta, a kumisa mobilisa
nan koleganan pa esakinan orga-
nise nan mes den vnkooperativa
di spar i krédito. E mobilisashon
aki a kulmina den lantamentu di
AMBTENAREN CREDIT UNI-
ON, A.C.U. E kooperativa di
spar ikrédito diempleadonan
pübliko, k'e ana aki ta selebra su
di 5 lustro.
E kooperativa kv e logra
sobrebibf hasta e momentonan
mas peligroso di su 25 ana di ek-
sistensia, esaki danki, entre otro,
ne echo kv na momentonan mas
krusial semper tabatin e hende-
nan kv kapasidat nesesario, dis-
puesto pakoopera i yuda tuma
desishonnan korekto i yudae or-
ganisashon rekupera di sla, kon-
solida i sigui krese.
Naturalmente e miembronan si-
lensioso kv durante e ultimo 25
ananan a keda mantenékonfian-

sa den A.C.U. tambe akopera
na garantisa eksistensia di e
kooperativa.
Bintisinku an di eksistensia un
echopa selebra, ma tambe pare-
flekshiona i mira bèk riba pa-
sado.
Pa, por duna un bista riba historia
di A.C.U. , a parti esaki den 5
periodo, di 1962-1967,di 1968-
-1972, di 1973-1977, di 1978-
-1982 idi 1983-1987.
A skohee susesonan mas signifi-
kativo di kada periodo pa ilustra.
No nesesariamente esakinan
mester paresé denorden krono-
lógiko, sino mas bien segun im-
portansia durantee periodokon-
seniente.
Esnan kv sa historiadi
AMBTENAREN CREDIT UNI-
ON ta korda basikamente e orga-
nisashon akumisa forma entre
kuater empleado pübliko na al-
gun servisio diGobièrnu Sentral
i diTeritorio Insular diKörsou.
Algun dinan akoopera tambene edishon di hubileo aki, du-
nando nan opinion riba desaroyo
di A.C.U.
Ta trata di senornan C. Romer i
defuntoF. Sneper di Inspekskon
di Impuesto, J. Fransisco i J. Jo-
nis diEilandsontvanger iB.
Thomas, kv na 1962, tempu di
lantamentu di A.C.U., tabata
traha na Secretarie.
E personanan aki, despues di a
pasa lista den nan departamentu i
kv 103persona a firma, alogra
ponevn reunion di orientashon
dia 27 november 1962 na
Kranshi Bieuw na Otrabanda, e

aktual ofisina di FEKOSKAN.
ku 44 persona presente, Pader
Amado Romer, promotor di
kooperativismo naKörsou i An-
tia, a papia diprinsipio i meta di
organisashonnan kooperativista.
El a mustra kv trabou dikoope-
rativa ta bai mas leu kv yudansa
material so. Kooperativismo kv
yuda su miembronan tumaparti
na vn manera mas intensivoden
nan bida dikomunidat i dinan
pais, pa medio diedukashon, es-
ta sinando hende parariba nan
mes pia, pa nan por guia nan
mes bida tambe. E charla di Pa-
derAmado Romer a krea asina
tantu interes k'e dia ei mes a lan-
ta ekooperativa di spar i krédito
diempleadonan pübliko. E tem-
pu ei no a inkluf obreronankv ta-
bata traha na gobiernu dene or-
ganisashon.
A nombra vn direktiva proviso-
rio di tres persona i e sigiente
ana JaimeFransisco, aktualmen-
te hefe di SELIKOR, a bira e
promé presidente diA.C.U. i a
kumisa dirigi e trabou pionero i
intensivo kv tabata nesesario pa

mantené e entusiasmo di kumi-
samentu, ipa krea mas interes pa
por a yegane kantidat di
meimbro mfnimo pa porforma
vn bonbase.
E ana sigiente, esta na 1973,
miembronan di A.C.U. a aproba
e statutonan i nan a afiliana LI-
GA, aktualmenteFEKOSKAN,
e federashon dikooperativanan
di spar i krédito. Afiliashon na
LIGA ta nifika indirektamente
afiliashon na CUNA(CREDIT
UNION NATIONALASSOCI-
ATION), kv ta e organisashon
mama internashonal dikoopera-
tivanan dispar ikrédito.
Ademaskv A.C.U. a bai okupa
su promé ofisinaden Graham
Building na Wilhelminaplein, a
lograkonvensé Gobièrnu diKör-
sou pa laga Departamentu diAs-
duntunan di Personal kita kontri-
bushon di miembronan di
A.C.U. tur lunaoutontétikamen-
te for di nan sueldo. Intro-
dukshon di e métodoaki, asina
yama "payroll deduction", te
logro mas importante di A.C.U.
durante epromé sinkuananan,
lo keda vn die faktoman esensi-
al kv a tene A.C.U. nabida,
miéntras otrokooperativanan ta-
batin problema pa garantisa nan
kontinuidat, pa falta di entrada.
Danki na "payroll deduction"
sosionan no tabatin mester di
molestia bai paga nankontribus-
hon tur luna, iA.C.U. tabata si-
guré diun entrada mensual fiho i
di pago bèk di mayoria dikrédito
duna, dor die dedukshon outo-
matiko di sueldo di e sosionan en
kuestion.

Edifisio kaminda A.C.U. tabatin su promé ofïsina

Di dos ofisina diA.C. U. denedifisio diBandera China
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%<%25 ?a

Ks.ha
TUT Pabien

25 ana di lucha pa boso
miembronan, pero tambe na

bienestar i progreso di
NosKörsou.

Organisashon Kooperativa di Entiero

/^^""■~~__ÜB-

v&2s
ANA

ABVO
Sindikato di Empleadonan

Publiko
fundal4apreM936

Wero felisitó direktlva/miembronan i personal dl
AMBTENAREN CREDIT UNION

(A.C.U.)
no okoshon di selebrashon di boso di 5 lustro.
Ta nos sinsero deseo ku boso lo sigui lucho pa brlnda boso
miembronan lo mihó ku un kooperativa lo por ofrese.

Direktiva di A.8.V.0.

ANA
Masha Pabien

i hopi forso den ananan benidero.

Infoscar
Hoogstraat

W25ana Gefeliciteerdï
N\)ij hopen nog Stele jaren

met U zaken te kunnen doen.
_x"v Mas&icaa
n*X X NOS DAK N-v-

-«*Cr_©_Vfc
V Waw O

AM
Hartelijk

gefeliciteerd

met U\o 5* lustrum.
N\)ij \oensen U Voorspoed

in de toekomst.

*>BETOI>WAI_ENFAB__IEK
BRIEVENGAT N.V.

%W25
ANA

Ta pa nos vn gran plaser
pa por felisita boso riba

e gran dia aki.
PABIEN!

Kooperativa

J__nio CREST
V-—^ KORSOU

i3<_£_>^W25
ANA

Hopi felisidat!
Sigiii ku boso bon trabou

na bienestar
di boso miembronan.

V W>Sïs] PROTESTANTEN CREDIT UNION
\\ ) (V SPAAR EN CREDIETVERENIGING

*.*;"".■* -'-^____k t Ws%s^\<&ttfo Jb^3_£_______B

Masha, Masha

i hopi ana mas la deseonan di:

O R V
'^^^^^f BöntdiTrahadónan
V>i>fv denEnfermeiia

* "* * ___\___wis^s^^^of^^ _» BwwflH^^ n,,

W25HST Proficiat.
Nasha Pabien.

Goede zaken en veel sukses.

U.W.W.G.E.
(Bont di trahadornan1 diKODELA)

%^25
ANA

Eenwelgemeende
Felicitatie

mei deze bereikte mijlpaal.
VJij \oensen U \)eel sterkte.

ABN Bank1'



E ana aki ta hasi 25 ana ku 44
empleadopübliko a disidi di lanta
e kooperativa di spar i krédito
AMBTENAREN CREDIT UNI-
ON, A.C.U.
Inspire p'e éksito dikooperativa-
nan dibario, nan ker akumisa yu-
danan mespananpor yudaotro. E
inisiativa die empleadonan pübli-
ko ei aresultó awé denvn organi-
sashon dimas kv 5000 sosio i kv
vn saldo di akshon di 15 miyon
florin.
Selebrashondi 25 ana dieksisten-
sia divn organisashon ta vn okas-
hon festivo. Pero den kaso
spesifiko di A.C.U., kv ta vn in-
stitushon kv ta okup'e prinsipal-
mentekv sparmentu i fiamentu di
sèn, ikv tadependé diempleado-
nan pübliko, ta imperativo pa den
e ambiente di fiesta realisa vn re-
flekshon profundo tantu riba pa-
sadokomo riba futuro die organi-
sashon.
Kun menasa diretiro dihopi shen
empleado pübliko dilanti porta,
despueskv mil a bai kas kaba, kv
situashonnan denkomunidat ka-
mindakompara kv antes, mas in-
stansia finansiero a bini aserka,
kreando kompetensia fuerte pa
A. C. U., e momento apresenta pa
no solamente dirigentenan, ma

tambe sosionan di AMBTENA-
REN CREDIT UNIONM demo-
stra nan interes, nan kapasidat i
nan boluntat pa garantisa konti-nuidat i future diekooperativa dispar i fia sen diempleadonan pü-
bliko.
Unatitutmaskritiko, manifestas-
hon di intered i envolvimentumayor i kontinuo di sosionan den
aktividatnan di nan kooperativa.
Atenshon masbien dirigiriba eas-pekto di spar,kuriba esun difia pa
gasta, lopone e ideal dikooperati-
vismo prevalesé, estaku hende takoopera ku otro, loke ta siguraku
A.C.U. ta sobrebibf, por lo me-
nos, e pröksimo 25 ananan.
Masku nunka a maneho mester ta
konsentra riba e sosio, ku ta
sentral den kooperativa, i riba
konsolidashon di loke nos tin.
Konsekuentemente planifikas-
hon di maneho i su diferente as-
pektonan taindespensabel , pa por
duna sosionan vn mihó servisio.
Profeshonalisashon di A.C.U.,
kaminda ta hasi mas uso di siste-
ma di prosesamentu di informas-

outómatikopa mediodikom-
ter, oumentu diefisiensiadiofi-
la, analisi die adaptashon na e

merkado ku nos ta opera aden,
ekspanshon diepakete di servisio

ku ekooperativa ta ofresé, rekru-
tashon intensivo i agresivo di
miembro nobo, tur ta punto im-
portanteku mesterformaparti die
maneho di AMTENAREN CRE-
DIT UNION.
Dieforma akilopor habriunporta
sigurpaunkresemnetu balansa di
ekooperativa. Pa por logra e tipo
di maneho aki sierto kambionan
mester tuma luga, entre otro,
kambionan distatutonan idiedifi-
sio. Ita masku lógikoku eorgani-
sashon, personal, gerensia i órga-
nonan statuario mester ta prepare
p'e kambionan nesesario.
Den ultimo 25 ananan e sosio di
A.C.U. a suna su sosten pa
grarntisé aksistensiadiekoopera-
tiva. Mi takonvensf ku nos por si-
guikontak'e sosten akidenehopi
25 ananan benidero.
Finalmente un danki spesial n'e
sentenares di sosioboluntario i na
personal di nos ofisina pa nan es-
fuerso i nan dedikashon, ku a
kontribui pa awe nos por selebra
25 ah di eksistensia di nos koope-
rativa, AMTENAREN CREDIT
UNION.

Rudi Eleonora
Presidente di

AMBTENAREN CREDIT
UNION

Rudi Eleonora
Presidente diAmbtenaren Credit Union

JAAR
Ambtenaren Credit Union

Diputado Agustin Diaz na okas-
hon di e di 25 anibersario di
Ambtenaren Credit Union a pone
énfasisriba ehechoku 25 anapasa
un grupo diempleado pübliko no a
sinta warda kiko otro ta hasi pa
nan, pero a disidf di bai yuda nan
mes i otro.
Ku asisitensha di Pater Romer,
ACU a bira e promé credit unionsalifor di seno diun empresa,esta
empleadonan di gobièrnu. Di 44
miembro nan a krese te kv awor
nan takonta 5200miembroi ekre-
sementu aki ta ilustraentre otrokuekooperativa ta kumpli ku un ne-sesidat i ku hende ta dispuesto na
koopera ku otro riba un base bo-
luntario. Tambe e ta demonstra e
konfiansa kv kada unu die 5200sosionan aki ta deposita den nanorganisashon, i ku huntu nan aenfrenta i sobrespasaeopstakulo-
nan husando nan sano huisio ku
por a presenta den e 25 aha ku a
pasa.
SenorDiaz a siguibisando ku den

c tempu difisil ku nos ta den awor
kaminda medidanan di ousteridat

mester wordu tuma, ACU mester
krea alternativa pa su miembro-

nan, utilisando fondonan na su
disposishon. A base di e ekspe-
rienshaakumulé dene 25 ananan
lota sigurku tantu dirihente, kon-
sehero i empleado, komo
miembronan lo sa di guia ekoope-
rativa.
E diputado a hasi uso di e oportu-
nidat pa anunsiaku e petishon de
ACU pa nana e tereno banda di e
edifisio nobo di SVB a haha e
aprobashon nesesario. Esaki tam-
be lokontribui en grande nareali-
sashon die metanan di ACU.
Tadielogiaku ACU ta un die cre-
dit unionnanku ta sostené e orga-
nisashon mama, FEKOSKAN,
paso esei ta e paraplu bou di kua
mesterfortifika" union di turkoop-
erativa.

Diputado Diaz a termina su dis-
kurso feltsitando inisiadónan,
miembronan, eks-dirihentenan,
empleadonan, direktiva i e res-
pektivo komishonnan ku nan log-
ro i deseanan forsa pa denfuture.

II *I#>V%^25 Masha
Pabien!

na nos kompaneronon!
Eksito i Torsa.

É
Kooperativa

\ Empleadonan
\\ Petrolero
\\ \ Secretariado:
s=*Mi Schottegatweg West 359

Tel: 83290 - 80390

~rf________Bi_^rr-----^_r «_|_|_^^^_________________I *F^%*%®25 Hopi f°rsa j

ana sabiduria
den e tempu difisil aki

la deseo sinsero di
kÖTtiTaTgÖb

Kooperativa di Trahadónan di Gobièrnu

%W25
ANA

Onze oprechte
gelukwensen

bij het bereiken \)an deze
mijlpaal. Goede zaken toegewenst

in dekomende jaren.

pokjt_rxsi-uoci
SCHOTTf GATM G OOST X

1 r%y* TEL 7978S- 79717

i *<$&*
TOIC Masha

ana Pabien
i hopi lustro mas,

T_M ,BL
I JB_£% Installatie Bedrijf Engelhardt

»*ii_l__i^^___s____->--_«rtp^_——■ _.

ANA

Hartelijk
gelukgewenst

met U\o 25-jarig bestaan
Nog \>ele succesvolle

jarentoegewenst.

jT*~\ 3___3_^_j_^ ES SS°IP_S_ OID,IEB
&■ ■ Marsweg 6
\T_y ERIC J. WORMGOOR

77003

r Kigendomsterrein, een stuk zekerheid \>oor Uv? toekomst. j_rï_.r Door haar leden te helpen inhetprille begin, nl. hetkopen >3an een jftSlli
C bouvJka^el, hebben \)elen deVolgende stappenkunnen maken om \§ggy£ een eigen vJoning terealiseren. j33
C Proficiat!

% \Vij Mensen de yGMfa\ (_^_^9
C i^^jC Ambtenaren Credit

| V°"»r Union y
en al haar leden \)eel succes toe. \
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I *W'9%W25
ANA

UJij danken U voor
de prettige medewerking

en wensen U nog vele
succesvolle jaren toe.

I L/Tnfcö
t^^-^w-mmmmr-w-w-mw-mmm-mmmmmw

***'£& Masha
Pabien

Nos ta desea boso
hopi ana mas di eksistensha
Credit Union Aviashon

*@Z9 Masham Pabien

J^Forsa i eksito
/f~f^"^ FABRIKA DI

I /(M.l BATERIA LEON
£ IS NOORD ROOZENDAL 134

"'"'s&■___. raP^*S"»**P^sl HHR|__h_____

Mos sinsero
4M felisitashon

I Ccskc N.v..
Schousgatweg Oost 13^ Cura?»o Tel. 614633

..:f::Ê_m ffaTM|II )M|B.s]:"/:£_% H^,<i>n<b^^ BB_HBB__»_~__

%^25 Masha
*" Pabien

i hopi ana mas
e deseo sinsero di

111 Broil

v ,£, ,^____^—1 I

%W25
ANA

Masha Pabien met deze
bereikte mijlpaal

OHACOUEBORD
P.0.80x 3328 » Cunpo " Netherlamb Antilles



I 4^_£^%s£2s Proost!
ANA

Met goede moed
ondanks de slechte tijd
de toekomst tegemoet,

I antilliaanse Broawcrij nv.

W25
ANA

Winkel brothers
na nömber di su famoso markanan

EFrigidaire i h.ijj.i>iiuj.i

ta manciQ

vnkordial felisitashon
pa

I A.C.U. Hopi ana mas.

I *lB^
HP Eksito
i tur kos bon

pa e ananan benidero.
TOP QUALITY SUPPLIES

fcwß 'ilLrillWir,ll_ii'llif

I wc*
AAM

Masha Pabien
i hopi eksito
den futuro.

AM*

Masha Pabien
ku 25 ono di eksistensho

i hopi f hopi ono mos

! cm
C. Winkel & Zonen N.V.

* LA CASAROSADA EST. 1873 .

Direktiva aktual (1987) para d.r.p.d. R. Martina iR. Voges; sintd d.r.p.d.E. Nicolina,E.
Eleonora iA. Constancia.

%W25
ANA

Risibf nos mihó cleseonon
kv boso 25 oniversorio.

Mosho Mosho Pabien.
Lima's Tuin- en Schoonmaakbedrijf N.V.

en
Berda N.V.

ANA
Een welgemeende felicitatie
met Uw zilveren jubileum.
UU ij uuensen U veel succes

toe in de toekomst.

RHduracon nar.

ANA
Nos to deseo boso

hopi forso.
Nasha Masha Pabien.

kooperaheve spaar-en
j^?^ kredietvereniging ogem ga.

p/a Pater Euwensweg No. 1 -Telefoon: 623310

ANA
25 ana luchando i

logrando vn bon trabou.
Sigui asina i

Nasha Pabien

FEKD S K A N
Fadwashon dlKooperativanan dlSpar IKradlto

P.O. Boa2089 - Curacao ttod. Arrtlllwi

i é&s\
JIM

Masha Pabien
Wij wensen U veel sukses
in deze moeilijke tijden.

Prosperoßaiz
Hardware ♦ Building Supplies

Edifisio diA.C.U.naScharloo

Personal diAmbtenaren Credit Union

Direktiva 1974para d.r.p.d. M.Pandt, F. Elenburg,R.Panneflek; sintd d.r.p.d. I. de Windt,
G. Curieliß. Silberie.
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PROF. DR W.R. BOOM ANALYSEERT ZESTIENDE PARTIJ
Aanval metf-pionte voorbarig
Onderschatting Karpovs verdediging
leidt tot verlies van partij
WILLEMSTAD— Deze keer eens niet met zijn schaakcom-

puter Mephisto, maar met een NOVAG heeft Prof. Dr. W.R.
Boom dezestiende partij van de schaaktweekamp tussen we-
reldkampioen Gari Kasparov en uitdagerAnatoliKarpov gea-
nalyseerd. In een speelse bui had hij zijn 'DuitseDuivel' een
snipperdag gegeven. Alhoewel de NOVAG (Voluit: NOVAG
Constellation Forte met een ELO-rating van 2000 punten) iets
zwakker is dan Mephisto (2100 punten), kwalificeert Prof.
Boom deuitHongkongafkomstige schaakcomputer wat lang-
zamer dan deDuitse, 'maar toch een geweldigevechtjas, bru-
taal als debeul', en 'schaakt goed, al is hij nog niet volleerd.

Hierkomt (mede metbehulpvan deaantekeningenvan Byr-
nes in deNew York Times) zijn analyse.

Wit:Kasparov
Zwart:Karpov

Engelsvierpaardenspel
1.c4e5
2.Pc3 Pf6
3. Pf3 Pc6

Alweer Engels. "This way of
opening the game, although not
usual, is perfectly safe", zei Ho-
ward Staunton reeds in 1843.
Nimzowitsch, Tartakower, Reti,
Botwinnik, Smyslov en Keres
hadden vertrouwen in deze uit-
spraak en hebben met dit sys-
teem vele successen geboekt.
Goed enwel, maar wanneer krij-
genwijeen Spanjaardofeen Sici-liaan op het bord?
4.g3 Lb4

Karpov speelde dezelfde zet in
detweede envierdepartij vande-
ze wedstrijd om het wereldkam-
pioenschap. Erzijn hierveel mo-
gelijkheden, o.a. 4 d5, met
overgang naar Flank Draak van
hetSiciliaans; 4 Les, zoalsde
theoreticus Grünfeld in 1925 te-
gen Tartakower speelde in het
toernooi van MarianskeLazne;
4 g6, zoals in de partij Ru-
binstein - Tarrasch (Sint Pe-
tersburg 1914); 4 d6, met
vervolg 5. d4, Lg4, zoals door
Tarrasch tegen Nimzowitsch ge-
speeld in Baden Baden 1925; 4.
-. g6, zoals door Euwe aanbevo-
len in zijn twaalfdelig stan-
daardwerk "Theorie derSchaak-
openingen".
5. Lg2 0-0
6.0-0 TfeB
Deze zet is minder agressief

dan6 e4, dieKarpov bij vori-
|e gelegenheden koos. De
tekstzetheefthetvoordeeldatde
scherpe voortzetting 7. Pgs,
**c3; 8. bxc3, TeB; 9. f3verme-
den wordt. Deze variant zou
namelijk kunnen leiden totruil
van dezw»rtekoningspion tegen
de witte f-pion, waardoor wit de
kans zou krijgen om een zeer
sterk pionnencentrum op te
bouwen.
7.d3 Lxc3
8. bxc3 e4

De strategie van Karpov
Wordt hier duidelijk zichtbaar.*"j bezorgt wit een dubbelpion
°P de e-lijn en belet dat witeen
sterkpionnencentrum vormt.,9-Pd4 h6lo.dxe4..Bijzonder doortastend, maar
°Jt betekent tevens isolatie van
<te dubbelpionop dee-lijnmet als
gevolg een grotere kwetsbaar-heid daarvan.}° Pxe4

De stand is ongeveer gelijk.
evalueert 0.07 in het

'oordeel van wit.V' d5Eigenlijk gedwongen, want
*en terugtocht van het zwarter*ard zou voor wit de mogelijk-
ir?u hebben geopend met 12. e4'nbet centrumop terukken. Tel-
kens blijkt weer hoe belangrijk

in een schaakpartij het centrum
is! Er is een mooi boek over van
Hans Muller: "Das Zentrum in
der Schachpartie", Tenhave,
Amsterdam 1963.
12.cxd5

De voortzetting met 12. Tdl
zoals door NOVAG aangegeven,
lijkt veelbelovend, maar na 36
minutennadenken besluitKar-
pov de zwarte d-pion te nemen
omzodoendededubbelee-pion op
te lossen en met een mobiele pi-
onnen meerderheid op de ko-
ningsvleugel tot de aanval over
te gaan. VolgensByrnes isKas-
parovs plan beter dan de voort-
zettingmet 12.Tdl. Hoedan ook,
Karpov ligt op de loer, klaar
wakker.
12 Dxds
13.e3Pas

Na 38 minuten nadenken ge-
speeld. Waar halen zij de tijd
vandaan! Het moet een be-
langrijke plaats zijn, die het da-
mepaard gaat innemen.Hetveld
c4moet goed bewaakt worden
om te juistertijd alsvoorpost te
gaandienenvoor een derzwarte
paarden. Alles gaat volgens
plan, maar moeizaam. Uiter-
aard, het is geen peuleschilletje
om tegen de wereldkampioen
een waterdicht winstplan op te
zetten.
14.f3Pd6
15.e4Des
16.Le3 Pdc4
17.Lf2 De 7
18.Tadl Ld7
19.f4TadB
20.e5Lg4
21.Pfs

Dejuistezet. Verkeerdzou zijn
geweest 21. Tdel wegens 21
c5; 22. Pb3, Pxb3; 23. Dxb3, Pd2.
21 De 6
22. TxdB TxdB
23.Pd 4DcB

Dedame gaatnaar deonderste
lijn. Is dit een vlucht? Weineen,
men noemt dateen 'elastische te-
rugtocht. De gladde Karpov
weet precies hoe hij met zijn da-
me moet omgaan! Volgens Alje-
chin wisten Euwe en Bogoljoe-
bov nietaltijdhet juistemoment
om de dame te ruilen. Al deze
dingen weet Karpov wel
degelijk.
24.f5?

Toten met de vorige zet heeft
Kasparov goed gespeelden stand
weten te houden tegen forse,
maar weloverwogen manoeu-
vres van deuitdager. Echter, nu
overschat Kasparov zijn stelling
door met de tekstzet tot deaan-
val over te gaan, in de onjuiste
veronderstellingdezwarte loper
met 25. h3en 26. g4te kunnen
strikken. De slimme Karpov is
hierop voorbereid. NOVAG ad-
viseert om24. Le4 te spelen. Dat
zieter inderdaad niet gek uit.
24 c5

Karpov slaat hard terug. Hij
houdt niet van halve maatre-
gelen.

25.De 4cxd4
26.Dxg4 Pxes
27.De2?

Kasparov onderschat kenne-
lijk dekracht van Karpovs ver-
dediging. In plaats van naar re-
misete streven met27.De4,Pc4;
28. Lxd4, Pd2; 29. Des, Txd4; 30.
Dxd4, Pxfl; 31. Lxfl, doet Kas-
parov een onverantwoordelijke
zet, die tot verlies van de partij
leidt, om niet te spreken van de
pion dieroemloos tenonder is ge-
gaan (fout offer?).
27 Pc 6
28.cxd4 Pxd4
29.Lxd4 Tcd4
30.f 6

Kan het oprukken van dezepi-
on als een serieuze aanval wor-
denbeschouwd? Karpov weet er
in ieder geval welraad mee.
30 De6!

Ulf Andersson en de overige
grootmeesters in de perskamer
van Sevilla spraken hun be-
wonderinguitover dezezet.

NOVAG vond dezelfde zet na
zeven minuten nadenken. Bra-
vo! Techniek tegenover mense-
lijk brein. 'Salva omni reve-
rential'
31. Db 2De3l

De slotfase treedt in. NOVAG
evalueert de stand op 01.37 in
het voordeel van zwart. Het be-
ginter somberuit tezienvoor de
wereldkampioen. Beide spelers
verkeren intijdnood, maarze ha-
len (op het nippertje) de tijd-
controle, zonder grove fouten, al
kon het misschien beter. Maar
ja, het was voor hen allebei een
kwestie van 'pompen of ver-
zuipen'!
32.Khl b6

Volgensgrootmeester Eduard
Yefimovitsch Gufeldware 32
Td2 hierbeter. NOVAGheeftna
enkele minutenzoeken dezelfde
zet gevonden. De stand zou dan
01.47 in het voordeel van zwart
zijn geweest. Na de tekstzet
slechts 00.40.

BERN —- De commissie van
beroep van deUefa behandelt
op 18 december het protest
van Hajduk Split.

De Joegoslavische voet-
balclub heeft protest aangete-
kend tegen de schorsing van
twee jaar voor de Europese be-
kertoernooien. De beroepszaak
kwam vorige week vrijdag niet
aan de orde wegens de langduri-
ge behandeling van de be-
roepszaak van deKNVB wegens
hetbom-incident bij Nederland-
Cyprus.

Goedzo NOVAG, word je later
ook grootmeesterwanneer jevol-
wassen bent?
33.fxg7 Pc 4
34.Dc 2Kxg7
35. Lds Pd6
36.Db 2Des
37.Lb3 a5
38.Df2 f5
39.Db2b5
40.a3Kg 641.Df2 (afgegeven zet).

Witgeeft zonder verderspelen
°P- Hij staat een pion achter en
zwarts stukkennemen een bete-
re positie in.

Kasparovs overmoed is wede-
rom overtuigend afgestraft.

HALIFAX — Mohammed AU,
oud- Olympischkampioen en ex-
wereldkampioen boksen draagt
de Olympische toorts in Halifax

een stukjeop weg naar het Cana-
dese Calgary, waar de Win-
terspelen van 13 tot en met28fe-
bruari worden gehouden.

Teleurstellend duel in Zwolle
PEC Zwolle en Fortuna
kwamen niet tot scoren

ZWOLLE — In een wed-
strijd die nimmer het predi-
kaat subtopperkon waarma-ken hebben PEC Zwolle en
Fortuna Sittard gisteravond
zonderte scorenbeide genoe-
gen genomen met een punt.
Dat het bij een doelpuntloos
optreden bleefkwam vooralomdat Fortuna ogenschijn-lijk met slechtséén bedoeling
naar Zwolle was gekomen:
minimaaleen punt weghalen,
en PEC Zwolle geen moment
echt kans zag de Limburgse
verdedigingte ontrafelen.Het duel, datzichvooral op hetmiddenveld afspeelde, kendedan ook nauwelijks hoogtepun-
ten. Fortuna deed de hele avond

niets anders dan op decounter
loeren enkreeg zowaar de beste
scoringskans. Arnold Griffith
hadalna 14minuten moeten sco-
ren voor Fortuna toen hij na een
actie van Eleveld oog in oog
kwam met Abma. Griffith tikte
de bal met een schuivertje in de
armen van deZwolse doelman.

De gevaarlijke momentenvan
PEC, datinVan Ankeren, Yuce-
dag,DeMeijerendoelmanAbma
de beste mensen had, waren on-
danks een voortdurend veldo-
verwicht zeldzaam. In de 19e mi-
nuut kreeg Van Ankeren een
dieptepass van Yucedag net niet
voldoende onder controle. Op
slag vanrust kon doelman Hesp
een kopbal van Van Ankeren,
opnieuwna aangeven van Yuce-
dag, die geselecteerd werd voor
het Turkse elftal, nog net uit de
kruising tikken. De Limburgse
doelman, normaal tweede keus,
was sowieso goed op dreef.

Ondankseen wissel in devoor-
ste lijn (Richard Custers voor
Griffith) ontwikkelde Fortuna
na rust aahvankelijk helemaal
geen initiatievenom aan te val-
len. Al schreefFortuna-trainer
Van Doorneveld die passieve
houding later toe aan het offen-
sieve spel van PEC. De Limbur-
gers kwamen narust zegge en
schrijveeenmaalechtgevaarlijk
voor Abma toen Custers na een
klein half uur alleen doorging.
Abmavoorkwam eenLimburgse
treffer. Even tevoren had ook
Lens voor gevaar kunnen zor-
gen, wanneer hijbijzijn uitbraak
niet was vastgehouden door
Duim, die daarvoor geel kreeg.
Toen Van Ankeren een minuut
later voor PEC gevaarlijk dreig-
de te worden, ging Liesdek aan
de arm van de snelle aanvaller
hangen. Ook dat werd 'beloond'
met geel.

Narust had Hesp aanzienlijk
meer te doendanAbma. Maar de
reserve-doelman, die een goed
werkende verdediging voor zich
had, had nauwelijks moeite mét
de schoten uit detweede lijn van
vooral Van Ankeren en Yu-
cedag.

Winstin RAC-rally doorslaggevend
Fin Kankkunen eerste rijder
die wereldtitel prolongeert

Ka n?,ESTER - Juha
Hie nen is de out*e en e. Uwe wereldkampioen in
f:-,rally-sport. De 28-jarige
rail W°n woensdag de RAC-
Prof m en
djv-°.ngeerde daarmee de in-
cou le titeL De Lancia'
rijd uf is de eerste rally-
de k

F die twee opeenvolgen-
&#>» en wereldkampioen isgorden.
n en?? ziJnnavigatorJuhaPiiro-
(Ji " ha<* Kankkunen sinds
tip r5 ag nauwelijks concurren-
doo^er te duchten in de rally
laat ngeland» de dertiende en
striiH e

\7
race van de wereldtitel-strijd k
°°r hetbeginvan dewed"

zijn i
adKankkunen evenals

MarU en teamgenoot
de ,f ■. Alen tachtig punten in
öin iIJ om de wereldtitel.
c nsdag reed Kankkunen de
BtaIICr1CriU > T

"entie al op ruime af-
*ir? ■' woensdag was deover-

ging vrijwel zeker doordat

Alen met zijn bolide een boom
ramde en ruim drie minuten
achterstand opliep. Kankkunen
en Piironen maakten in de door
sneeuw en gladheid geteisterde
rally van de Royal Automobile
Club geen noemenswaardige
stuur- en navigatiefouten. De
Zweden Per Eklung en Stig
Blomqvist eindigden als tweede
en derde. Alen werd zesde.

"Deze overwinning is de be-
langrijkste uit mijn carrière",
oordeelde Kankkunen nadat de
champagneflesen waren ont-
kurkt. "Nahet slechtebeginvan
dereeks geloofde ik er niet meer
in. Ik heb toch honderd punten
kunnenverzamelen." Zijn team-
genoot Massimo Biasion moest
toezien hoeKankkunen tot we-
reldkampioen werd uitgeroe-
pen. De Italiaan stond na de
voorlaatste rally eerste in het
klassementmet94 punten, maar
omdat hij een race meer had ge-
reden danKankkunen en Alen,

mocht hij op grond van team-
afsprakenniet meer starten. Hij
moest genoegen nemen met detweede plaats in de
eindrangschikking, gevolgd
door Alen met 84 punten. Lan-cia,de stalvan detop-drie, wasal
sinds anderhalve maand we-
reldkampioen bij de merken.

EINDSTANDEN
De eindstand in het rij-

dersklassementis:
1.Kankkunen 100
2. Biasion 94
3. Alen 86
4. Eriksson 69
5. Ragnotti 51
6. Weber 44

Merkenklassement:
1. Lancia 160
2. Audi 91
3. Renault 71
4. Volkswagen 64
5. Ford 59
6. Mazda . 52

No-hit-no-run zege op Peruaanse jeugd
Ronny Inesia leidt Sta Rosa
naar eclatante overwinning: 10-0

WILLEMSTAD — Door de
afgelasting van de eerste
wedstrijd in verband met de
slechte terrein-conditie, viel
gisteravond de kersverse
jeugdkampioenSta. Rosa Pif
PafKillers deeer te beurtom
als eerste de krachten te me-
ten met de jeugdselectie van
Peru. De Sta.Rosa-ploeg wist
zich daar wel raad mee: met
een eclatante 10-0 overwin-
ning in zeven innings liet zij
geen enkeletwijfel over desu-
perioriteit van hetCuracaose
jeugdbaseball.

Aangevoerd doorpitcher Ron-
ny Inesia, die de gasten op nul
honkslagen hield, maakte Pif
Paf er een eenzijdige strijd van.
Metuitzondering van dezevende
inningkreeg Peru geenkans om
tot scoren te komen. Deze ene
kans was trouwens typisch ge-
noeg niethetresultaatvan eigen
kracht en kunnen, maar het ge-
volgvan slordighedenvan deCu-
racaose ploeg: tweevrije lopen en
een doorgeschotenbal, waardoor
de lopers4wst derde en tweede
honk konden nemen. Zij kwa-
men echter niet totscoren omdat
de eerstvolgende slagman, zoals
zovelenvoor hem, door Inesiaop
drieslagwerd uitgeschakeld.

De Sta. Rosa-ploeg scoorde
eenmaal in de eerste en twee-

maal in de tweede inning voor
een vroege 3-0 voorsprong. Dit
was allemaal mogelijk door het
slagwerk van Maurits Bito,
Jundric Balentien, Ludwig Ca-
pello, Igmar Francisca en Rena-
to da Costa Gomez, die iederbij-
droegen met een honkslag. Een
voorsprong van 3-0 betekende
nog niet dat de Curacaose ploeg
zeker kon zijn van de overwin-
ning, maar heel duidelijkteken-
de ditzich af na devijfde inning.
In dieinning maakte PifPafzijn
voorsprong dubbel zo groot. De
runs werden ditmaal geprodu-
ceerd op twee vrije lopen, een
fout van deshortstopen een drie-
honkslag van Sandy Martina.

In dezevende inningforceerde
PifPafKillers een vroege beslis-
sing toen hetuitliep tot 10-0, het
vereiste verschil om via het
knock-outsysteem reeds na ze-
ven innings de zege te pakken.
De punten (vier) werden ge-
scoord op twee vrije lopen,
honkslagen van David Marti en
MauritsBito eneentriplevan Ig-
mar Francisca, die daarmee de
laatste tweeruns binnenbracht.

De eindcijferswaren alsvolgt:
voor Sta. Rosa ticn 'runs, tien
honkslagen en twee veldfouten

en voor dePeruaanse jeugdgeen
runs, geen honkslagen en drie
veldfouten. Inesia eindigde als
winnende en Infante als verlie-
zende werper. Hij werd in de ze-
vende inning vervangen door
Temod.

Voor vandaagenzondagstaan
nog twee wedstrijden op het
programma voor de Peruaanse
ploeg, tegen respectievelijk de
Curacaose selectieen deCuraca-
ose sub-kampioen WildCats.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD — De uitsla-

gen van de tweede Kerstdrive
van de bridgeclub Asiento lui-
den: 1. dames V/dBrugge/V/d
Velde59.82,2. Sluiter/VanLoon
59.23, 3. Schnitger/Hanrath
56.55,4. Fontilus/Hunder55.65,
5. Geenen/Maas54.76,6.Kuster
/DeVries54.46,7. Mesker/Breu-
serrs 52.68, 8/9. Schouten/
Sheeser en Bongers/De Vries
52.08,10. Henegouwen/Hansen
51.79; 11. Engelman -Bustraan
51.19.

De uitslagen van de derde
kerstdrive van Baranca:

Groep Wit: 1. mevrouw Geen-
en/Brown 66.67; 2. damesBon-
gers/DeVries 59.58,3. Bustraan
engelman55.83,4.Boudewijns/
Becker50.42.

Groep Blauw: 1. echtpaar Be-
renos 60.83; 2. dames Valken-
berg/Gibbs 59.17, 3. Van
Silfhout/V/d Jagt 57.50; 4.
echtpaarDe Jong55.83; 5. Groot/
Cloose 55.00; 6/7. echtparen
VanBochove/Van Loon 51.25.

Vijfzetten gedaan

Zeventiende
partij remise

SEVILLA — De algemene
verwachting dat de zeven-
tiendepartij omhetWK scha-
ken in Sevilla zonder verder
te spelen remise zou worden
gegeven, kwam niet uit. De
tweede zitting vergde slechts
vier zetten.

Na de46e zetbood uitdager
Karpov remise aan. Datvoor-
stel werd door wereldkampi-
oen Kasparov onmiddellijk
aanvaard, waardoor de elfde
delingvan een punt tot stand
kwam in de tweekamp. Bij de
stand 8,5 - 8,5 wordtvandaag
de achttiendepartij gespeeld.

In detweedezitting werden
nog de volgende zetten ge-
daan:

Wit: Karpov
Zwart: Kasparov

42 Kh7-g7
43. TdB-a8 Kg7-f7
44. Ke3-e4 Kf7-g7
45. TaB-a7 t Kg7-g6
46. Ta7-e7 g5-g4

Remise opvoorstelvan wit.

Na lezingpleit-nota

Geschil tussen
Kuip en KNVB
bijgelegd

ROTTERDAM — Het ge-
schil tussen directeur De
Kimpe van het Feijenoord-
stadion en deKNVB over de
belangenbehartiging van de
Rotterdamse voetbaltempel
tijdens de behandelingvan
het beroep van de KNVB te-
gen de Uefa-straf is in Rotter-
dam bijgelegd.

"Woensdag heb ik de pleit-
nota van deKNVB voor strafver-
minderingonderogen gekregen.
De KNVB heeft de beroepscom-
missie van de Uefa duidelijk
proberen te maken, dat de straf
buiten proporties was. Er zijn in
Zurich wat communicatie-
stoornissen geweest. De KNVB
heeft zich voor De Kuip ingezet,
dus deproblemen zijn uit de we-
reld", verklaarde stadion-
directeurDe Kimpe, dieaanvan-
kelijk, met Feijenoord-
voorzitter Kerkum, ernstig be-
twijfelde ofdevoetbalbond inZu-
rich niette veel voor eigenbelan-
gen was bezig geweest.

KNVB-secretaris Huijbrechts
benadrukte dat de voetbalbond
binnenkort contactopneemtmet
de Fifa, die moet besluiten of zij
de Uefa-straf voor het Feije-
noord-stadion overneemt. "De
Uefa heeftmijverzekerd daarbij
de Fifa niet speciaal op aan te
dringen", aldus Huijbregts. De
Kimpe wacht metverdere acties
op de uitkomst van het overleg
tussen de KNVB en deFifa, dat
binnenkortzal volgen.

ZEIST —Henk van Ettenk-
oven en Egbert Mulder moe-
ten vanaf januari 1988 hun
plaats op de internationale
scheidsrechterslijst afstaan.
Het duo, datditseizoen al dis-
pensatie van deFifa had ge-
kregen, wordt vervangen
door Jaap van der Niet en
WimEgbertzen.

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

BASEBALL
(jeugd)
20.00uur selectiePeruvs selectieCuragao
Sentro Deportivo Körsou.

ZONDAG
BASEBALL
(KristanProductions)

18.30uur Azucareros de laRomana vs Cai-
manes del Sur uit de Dominicaanse Repu-
bliek- Sentro Deportivo Körsou.
(jeugd)
10.30uur selectiePeru vs Royal Scorpions
Don Nicho Hurtado Ballpark.
(Liga Promoschonal)
10.00+ 14.00 uur Amstel BBC vs Thoren
quest - TioDaou Ballpark.

VOETBAL
(Orfik)

17.00uur selectieLifida (Aruba) vs selectie
A-poule Orfik - Suffisantstadion.

KARATE
11.00+15.00 uur int. toernooi - Sportzaal
Sentro Deportivo Körsou.

HONDENSHOW
(DKK FCC HCC/VDRC)
10.00-16.00 uur «Ban TopaKachó» - Höfi
Biesheuvel.

DUIKEN
(PADI)

10.00uur Treasure Hunt - Porto Mariebaai

MAANDAG
BASEBALL
(jeugd)
15.00 uur selectie Peruvs Wild Cats - Don
Nicho Hurtado Ballpark.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)

geopend van 09.00-12.00/14.00-17.00 uur
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

SCHAAKVERENIGING CURAÇAO

iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken in het Maduro Plaza.

KARATE
19.00+20.00 uur int. toernooi - Sportzaal
Sentro Deportivo Körsou.

Ongerechtigde speler

Denemarken verliest
alsnogOlympisch duel

KOPENHAGEN —De
Deense voetbalbond heeft se-
cretaris-generaal Erik Hyld-
strup na een dienstverband
van 33 jaarontslagen.

Het bestuur achtte hem
verantwoordelijk voor het
opstellen van Per Frimann in
het Olympisch elftal, hoewel
ditopgrondvan dereglemen-
ten niet was toegestaan.

Denemarken won met Fri-
mann de kwalificatie- wed-
strijd voor het Olympisch
toernooi tegen Polen met 2-0.
De Poolse bond ontdekte
achter dat de speler van An-
ierlecht al enkele keren in
tiet A-elftal was uitgekomen
ïü tekende protest aan bij de
Uefa. De Europese voetbalfe-
leratie veranderde de uitslag
:n 2-0voor Polen.

Cyprus voetbalt
in Ajax-stadion

ROTTERDAM —De over te
spelen interland- wedstrijd
Nederland - Cyprus in hetka-
dervan devoorronden om hei
Europees kampioenschap
wordt woensdag 9 december
's middags (aanvang 14.30
uur) gespeeld in het stadion
van Ajax teAmsterdam.

Dit heeft het bestuur betaald
voetbal van de KNVB besloten
tijdens een bijeenkomst in Rot-
terdam. Het bestuur had alle
voors entegensafgewogen, maar
uiteindelijk de wens van het Cy*
prische elftal het zwaarst laten'
wegen.De Cyprioten wensten zo
dichtmogelijkbij de luchthaven
Schiphol te spelen om nog de-
zelfde dagdeterugreistekunnen
aanvaarden. Aan het verzoek
van Oranjes hoofdsponsor Phi-i
lips het duel in Eindhoven te la-|
ten plaatsvinden kon derhalve
geen gevolg worden gegeven.

J CURACAO A^
/jlf SEAQUARIUM V#\j

J!^7~ REGATTA A.„.A.
Mcl onze

HARTELIJKE DANK
aan allen diehunmede*terkirtghebben\)erleendom dezezeilre- \
galla een succes Ie doen-Worden:
deelnemers medewerkers
adverteerders en devele sponsors w.o.
JanG. Mieuwenhuyzen 1.8.M.
Xerox Amstel
Pepsi Cola Wimco
Centrale Handelmy. Banco di Caribe
Citco Curacao Seaquarium

s*
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DR ALBERT SCHWEITZERSCHOOL30 JAAR
Page: kritiek op Papiamentu
Bij ons kinderen centraal
WILLEMSTAD— 1 Sep-

tember bestond de dr Al-
bert Schweitzer ba-
sisschool dertig jaar.Van-
avond wordt dit heuglijke
feit gevierdmet de opvoe-
ring van een kindermüsi-
cal in CentroProArte door
leerlingen uit alle klassen.
De "elite" school, zoals de-
ze school in de volksmond
Dogal eens wordt ge-
noemd, is een tijdje gele-
den in de publiciteit geko-
men toen de school protes-
teerde tegen de invoering
van hetPapiamentu op de
basisscholen. Momenteel
krijgen de leerlingen van
de Albert Schweit-
2erschool Papiamentu,
"naar alleen omdat het
wettelijk verplicht is. Als
bet aan het schoolhoofd
Juffrouw E. Page ligt, was
de invoering van deze taal
°P haar school nog een
Paar jaar uitgesteld: Wij
2yner nog nietklaar voor.

"De school begon dertig

jaargeledenalseen zesklassi-ge school. Wezaten hiermid-den in deknoek. De Maalweg
*as ecu zandweg. In de loopvan de jaren zijn we uitge-
breid tot een achttien klassi-ge school, een van degrootste
scholenvanCuracao. We heb-
ben momenteelongeveer 570
jeerlingen.En danpraat ik al-
leen over debasisschool. Met
j*e andere school hebik niets
£ maken," vertelt juffrouwHage.

LEZEN
"e schoolbegon als traditi-

onele school. Er werd nog
'assikaal onderwijs gege-

*en, met alle vakken strikt
Bescheiden. In dejarenzeven-
lghebben zich heel wat ver-

keringen voorgedaan. "Wij, ebben ook meegedaan aanet moderniserenvan heton-
r^rwijs. Het niveau- lezen is'«gevoerd, datbetekent dat
v klnderen lezen op eigenni-
k? a

j' deze lessen zitten
£)nderen uit verschillendegassen bij elkaar. Dit ni-eau-lezen gebeurttweekeer
JJ*week en is alleen bedoeld
/>?* kinderen uitklas twee,
JJ"e en vier. Hierdoor wordt
BtiLniVeau van het lezen
j"«edsbeter. Onze leerlingen,
*v«gelijking met leerlin-
[j dle van andere scholen
h_ï naar toe komen, lezen

erg goed."

veil6* vak Wereld-
fenning, was een combi-

s^fevanaardrijkskunde, ge-
tuu u"8 en kernlis der na-
taal' "e^aas was het resul-*«t van dit vak nietzoals de

erkrachten zich hadden
en het vak ver-

ra^ 11 al snel van het Pr°S
_

dit u"" "Het enige dat van
dn„ *8 overgebleven is het

Vanaf klas
ben i nde Aderen hoe zij
otvia. de gegevens moeten
ne k̂en- De onderen kün-

terecht in het

documentatie- centrum dat
op de schoolaanwezig is. Naar
aanleidingvan het gevonden
materiaal moet de leerling
een verslag maken en pre-
senteren aan zijn klasge-
noten."

PAPIAMENTU
Sinds kort krijgen de leer-

lingen van de school elke dag
Papiamentu. Deze lessen
worden gegeven door Antilli-
aanse leerkrachten die met
goed gevolg decursus hebben
afgerond ofnog metdecursus
bezig zijn en door va-
kleerkrachten die speciaal
voor dit vak door het BC be-
schikbaar zijn gesteld. "Wij
hebben destijds openlijk ge-
protesteerd tegen dé wijze
waarop hetPapiamentu werd
ingevoerd. Ik vind dathetPa-
piamentu een plaats verdient
in het onderwijs, en zeker op
de lagere school.Het is detaal
van Curacao en ikvind datde
kinderen datbehoren te spre-
ken, te lezen en te schrijven.

Ik vind alleen de manier
waarophetwerdingevoerden
het tijdstip niet juist.De
leerkrachten waren er nog- nietklaar voor. Di geloofniet
in spoedcursussen van een
paar weken en aan het eind
van derit moetje danvoor de
klas staan.

"lemand die thuis Neder-
lands spreekt, die doet acht
jaarover dekleuter- en lagere
school, danvijfjaarmiddelba-
re school, als jedaarnaonder-
wijzeres wilt worden moet je
nog drie jaar studeren. Je
bent zestien jaarbezig met
een taal, voordat jeeindelijk
bevoegdbent omindietaalles
te geven. Waarom zou ik met
Papiamentu in drie maanden
klaar zijn.Papiamentu is niet
minder belangrijk dan Ne-
derlands. Erzijn een heleboel
dingen die nietkloppen. De
methode isookteoverhaast in
elkaar gezet. Op die manier
wordt detaal minderwaardig
gemaakt. Jemoetvoor hetPa-
piamentu dezelfde eisen stel-
len als voor het Nederlands."

AVERECHTS
"Ze schreeuwen Papiamen-

tu is onze eigen taal, maar ze
kennen hun eigen taal niet.
De meesten spreken de taal
met Nederlandse en Engelse
woorden er doorheen.Zekun-
nen het niet schrijven. Wij
hebben toen gezegd: bij ons
willen we het nog niet invoe-
ren. Dat is onsniet in dankaf-
genomen. We werden ge-
brandmerkt als zijnde anti-
Curacao. Vanaf toen was er
alleen kritiek op de school.
Het kritiek had echter een
averechtse werking. Mensen
die anders hunkinderen niet
naar deze "elite" school wil-
denbrengen,stonden nuopde
stoep. Hier werd tenminste
nog Nederlands gegeven en
hadden hunkinderen nog de
kans om straks in Nederland
verder te studeren."

"Het voortgezet onderwijs
is helemaal in het Neder-
lands. Zelfs op de huis-
houdschoolzijn alleboeken in
het Nederlands. De LTS is
Nederlands. Hetis niet alleen
HAVO en VWO. Alle boeken
van hetvoortgezet onderwijs
zijn in het Nederlands en dat
is juistzo crimineel.Dit is ge-
woon een politieke stunt ge-
weest. Jehoudt hetvolk dom
zo, want je bent nog niet
klaar. We hebben niet eens
voldoende woordenboeken en
documentatie materiaal om
dingenop te zoeken."
De kinderen hebbenhetPa-

piamentu met gemengde ge-
voelens geaccepteerd. Aan
een kant was het interessant
datze er een vreemdetaal bij-
kregenen aan deanderekant
waren de onderwerpen erg
kinderachtig: "In de zesde
klaswordt nogverteld over de
Paashaas.Daarzijn dekinde-
ren op deze school niet in
geïnteresseerd. Dat is iets

voor kinderen uit de tweede
klas. Gelukkig hebben we
daar met hen over kunnen
praten en het wordtnu welge-
accepteerd."

VERHOUDINGEN
De verhoudingen tussen de

leerkrachten en deleerlingen
is volgens juffrouwPage heel
goed: "De kinderenstaan bij
ons echt centraal. De kinde-
ren zijnbij ons, ondanks dater
regels zijn,vrij. Ze mogenhunmening naar voren brengen,
ze mogen met de juffrouwdis-cussiëren, alshetmaaropeen
normale manier gaat."

Juffrouw Page werd der-tien jaar geleden op dezeschool aangesteld. In die tijd
warener nognietveel Antilli-
aanse leerkrachten. Het me-rendeel van het onderwijzend
personeel bestond uit protes-
tante leerkrachten die met
een contract van drie jaar
naar de Antillenwaren geko-
men. "Waar nu in de pauze
veel Papiamentu wordt ge-
sproken,werd in dietijdFriesgesproken. Dat komt omdatde meesteprotestanten in hetnoorden van Nederland wo-nen en dekatholieken zitteninhet zuiden. De Friezen wa-ren hier opschool sterkverte-genwoordigd."

Die paar Nederlanders die
nu nog lesgevenop de school,
zijn op Curacao geboren. "le-dereen diehier zit, is terplek-
ke aangenomen. Ér zijn geen
contractanten meer."

INSTITUUT
Hethoofd van deschool wil

niet dat haar school wordt ge-
zien als een leer-instituut
waar alleen prestaties moe-
ten worden geleverd. "We or-
ganiseren erg veel activitei-
tenvoor dekinderen. Wij heb-
ben een hele actieve ouder-
commissie en daardoor is het
mogelijk om maandelijks ac-
tiviteitenvoor dekinderen te

organiseren zoals vlieger-
wedstrijden, puzzelritten en
de jaarlijksevariashow."

"Wehechtenook veel waar-
deaanculturele gebeurtenis-
sen. Vijfjaar geleden zijn we
begonnen met declameren,
met voordragen. Je moet de
kinderen nietalleen maar le-
ren dansen en naar popmu-
zieklaten luisteren.Erwordt
ophet eiland te veel gedanst.
Erwordt zo weinigaan ande-
re culturele dingen gedaan.
Het is hier allemaal zangfes-
tival en we dansenfolklore.
Datis zo jammerwanter loopt
genoegtalent hierrond."

VERENIGING
'De ouders zijn erg betrok-

ken bij deschool, soms teveel.
Onze school is ook eenvereni-
ging. Dat houdt in dat het
schoolbestuur wordt gekozen
door de ouders. Het bestuur
moet verantwoording afleg-
genaan deleden, in dit geval
de ouders. Bij ons kunnen de
ouders zeggen datje niet
deugt."

De ouders staan, volgens
juffrouwPage, constant op de
stoep. "Ze roepen je ter ver-
antwoording. Vragen je
waarom je dit niet hebt ge-
daan en waarom je dat juist
wel hebt gedaan. Ze zorgen
dat jeerg veel aandacht be-
steedtaan de kinderen. Zelfs
albenjezwak, boekje alskind
opdiemanier tochresultaten.
Ik denk dat dat maakt dat de
Schweitzerschool vaak als
elite-school wordt gezien.

Voorkust Venezuela

Dodebij ongeluk met vliegtuigje
te^t CAS—BiJhetneerstor"
tuj J3!1 een particulier vlieg-
y&e ln je Caribische zee bij
ten!iezuela een der twee inzit-
ond* omgekomen. Hij stierf
nadatk-g naar het ziekenhuis
bicd .niJ door vissers in het ge-
zat -Ult zee was opgehaald. Men

ln een tweemotorig vlieg-

tuigje dat op weg was naar een
hoofdstedelijke vliegclub. Het
stortte in zee op drie mijl van de
internationale Bolivar- luchtha-
ven van Caiquetio. Een
luchtmacht- helicopter werd in-
gezet om de beide slachtoffers
over te brengen naar de vaste
wal.

HOGE MILIEUS
Eerlijk gezegd, komen de

kinderen uit sociaal hogere
milieus, zo niet dehoogste mi-
lieus. Deze school is in de
eerste plaats een school voor
protestant-christelijke
kinderen, dus als jij uit een
armgezinkomten jebentpro-
testant, krijg jeeen plaats op
deschool.Ds protestanten die
hier vroeger waren, behoor-
dentoevallig tot dehogere mi-
lieus.". "Op een geven ogenblik
kreeg je automatisch een
school met kinderen uit de
hogere klasse. Later zijn er
ookAntillianen gekomenvan
katholieke huize, maar dat
waren ook gemotiveerde An-
tillianen die gestudeerd had-
den. Het grootste percentage
ouders zijn mensen die heb-
ben gestudeerd. Dat wil niet
zeggen dathet derijkste men-
sen zijn.Dat is eengroot ver-
schil. Ik ken een andere
school waar echt veel rijke
kinderen naar school gaan.
De ouders met wie wij te ma-
ken hebben zijn professione-
len, zij hebben een opleiding
gevolgd. Wehebbenkinderen
van dokters,rechters en advo-
caten, maar ook van ver-
pleegsters en onderwijzers.
Het zijn mensen die iets be-
reikt hebben inhetleven. Dat
wil niet zeggen dat hun sala-
ris ook hoog is. Deze mensen
hebben een heel andere ge-
dachtengang dan iemand die
sec alleen geldheeft."

"lemand die lootjes ver-
koopt, kan ookhartstikkerijk
zijn , maar die benadert het
onderwijs uiteen heel andere
hoek. Die kinderen heb ik
hier niet. Ik heb misschien
welkinderen van een man
met een titel, maar dat wil
niet zeggen dat de man veel
verdient. Deze man vindt het
echter wel belangrijk dat zijn
kind boeken heeft diedatkind
kan lezen."

"Het wordt vaak een elite-
school genoemd' omdat de
kinderen die hierkomen het
echt wel goed hebben. Laten
we elkaar niet voor de gek
houden, ik denk niet dat ik
hier kinderen heb met hon-
ger.De meestekinderen heb-
ben na schooltijd iets te doen,
ze hebben geen problemen in
hun leven, wat geld betreft.
Maar voor mij is het be-
langrijkste, dat deouders iets
willen met hunkinderen. Dat
de oudersgemotiveerdzijn."

nheiligheid

is méér
vanBC

zen. Dat dit toch gebeurt, aldus
de leidervan deoppositie- partij
PDB, betekent dat Ellis in feite
een hogere positie inneemt dat
indertijd Jopie Abraham als al-
gemeen adviseur van hetBC.

KRALENDIJK - Afgelopen
donderdag herdacht VioletaRo-
sariohetfeit, datzijvijfentwintig
jaargeleden indienstisgetreden
van de overheid. Voor dit feit
werd zij gehuldigd. Gedeputeer-
de van Onderwijs, Carmo Ceci-
lia, overhandigde haar de ge-

bruikelijke enveloppe en boven-
dien een bouquet bloemen. Foto:
Violeta Rosario die uit handen
van gedeputeerde Cecilia een
bloemetjemochtontvangen inhet
bijzijn van man en kinderen. Ge-
heel rechts het hoofd van de
school waar mevrouw Rosario
werkt.

Nederlandse premier blij met Surinaamse verkiezingen...
Studie over toerisme

Afvaardiging naar
’World Travel Market’

WILLEMSTAD — George
Curiel directeur van het de-
partement voor Ontwikke-
lings- samenwerking gaat 30
novembertot en met5 decem-
ber naar Londen in verband
met het 'Tourism Develop-
mentPlan.

In oktober waren consultants
van 'Horwath and Horwath' in
de Nederlandse Antillen om de
veldstudie uit te voeren in ver-
band met de opstelling van het
'Tourism development plan for

the NetherlandsAntilles'.
Het eerste concept- rapport zal

in de tweede weekvan december
gereed zijn. Dit rapport zal voor
commentaar naar verschillende
instanties op de hetreffende ei-
landenworden gestuurd. Gezien
het belangvan het 'Tourism De-
velopment Plan 'voor de sociaal-
economische ontwikkeling van
de eilanden en voor de samen-
werking met de Europese Ge-
meenschap voor wat betreft het
Europese Ontwikkelings Fonds
waarvan 70% tot eenbedragvan
30 miljoenECU is bestemd voor
het toerisme, is het noodzakelijk
dat met de consultants een
eindgesprekwordt gehouden,al-
vorens zij het concept sa-
menstellen. .

Dit eindgesprekzal samenval-
len met de aanwezigheidvan de
EG- functionaris dr. GabrielLee
in Londen in verband met de
'World Travel Market. Tevens
zullen de gedeputeerden van
Toerisme in verband met de
'World Travel Marketing' in
Londen aanwezig zijn, zodat zij
het eindgesprek kunnen bijwo-
nen. Het eindgesprek zal ook
wordenbijgewoond doordrsE. de
Jongh, die deHorwath and Hor-
wath- studie in de Nederlandse
Antillen coördineert.

Havana: ongewenste
Cubanen hoeven
niets tevrezen

WASHINGTON — De Cu-
baanse ballingendie door de
Verenigde Staten worden ge-
retourneerd naar Cuba hoe-
ven niet bang te zijn voor
sancties.

Deze verzekering werd gege-
ven door de leider van het Cu-
baanse kantoor datde zaken be-
hartigtvan dit land in de Vere-
nigde Staten Ramon Sanchez
Paroddi. Deze hield een pers-
conferentie in verband met de
opstandvan honderden Cubaan-
se gedetineerden in Amerikaan-
se gevangenissen, aan wie uit-
zettinguit deVS bovenhethoofd
hangt. Namens de Cubaanse
regering zei hij dater geen spra-
ke isvan enigerepresailles tegen
een der Cubanen die overeen-
komstig een akkoord met de
Amerikaanse regering de VS
moet verlaten.

ISLAMABAD — De Afghaanse
regering heeft de vorming goedge-
keurd van 4 politieke partijen naast
de regerende Volksdemocratische
partijPDPA.Er issprakevanverzoe-
ning bij de PDPA tov zijn oppo-
nenten.

SKAL-bestuur
WILLEMSTAD — Gistera-

vond is een nieuw bestuur sa-
mengesteldvandeSKALClub of
Curasao, waarin personen zijn
verenigd, die een functie bekle-
den in detoeristische industrie.
EdselFillet isRichard opgevolgd
alsvoorzitter. Hubert la Croes is
de nieuwe vice-voorzitter in
plaats van Frank Maynard en
Frans van Henegouwen maakte
alssecretarisplaatsvoor Johnny
van lerland. Penningmeester is
Joop Snel, terwijl Arturo Jesu-
run 'program director' is.

M.H .- ...v^^v^if WC^»CITcTI VVCIAC
richting men opwil.Pas dankun-
nen de Curagaose belangen tij-
dens een topoverleg goed verde-
digd worden, zo meent de PNP-
ster. "Curasao moet op deeerste
plaats komen, met uiteraard de
bereidwilligheid om de andere
eilanden bij te staan."

Liberia Peters liet zich
enigszins cynisch uitover dere-
centeregerings- crisiswaarbij de
Curagaose coalitie- partijen
opeens wel blijk gaven van een
nationalistisch gevoel en lieten
weten dat de Bovenwindse poli-
tieke partijen niet zo /eel macht
mogenhebben.Dat standpunt is
inmiddelsalweer eenbeetje ver-
vaagd, betreurt dePNP.

Dat in de algemene beschou-
wingen bij de begroting van het
eilandgebied is opgenomen dat
steun zal worden verleend aan
het beleid van decentrale rege-
ring voor de creatie van meer
'Antilliaans'gevoel, is volgens
de PNP een lachtertje en abso-
luut niet haalbaar. De mentali-
teit op elk der eilanden van de
Nederlandse Antillen is zo ver-
schillend dat er nooit sprake zal
zijn van één nationalistisch ge-
voel op alle vijf de eilanden, zo

"vreest de PNP.

Raad maandag bijeen
voor wijziging Motor-
rijtuigbelasting

KRALENDIJK —De voorzit-
ter van deEilandsraadmrGeor- ■ge Soliana heeft voor maandag
30 novembereen raadsvergade-
ring bijeen geroepen. Op de
agenda staan: het ontwerp ei-
landsraads- verordening tot wij-
zigingvan deMotorrijtuigen-be-
lastingen hetontwerp van de ei-
lands- verordening voor de ver-
goedingen voor de passagiers-
accomodatie op de luchthaven.

Familie concert
in Fortkerk

WILLEMSTAD — Zondag 6
december wordt in de Fortkerk
opnieuw eenfamilie- concert ge-
organiseerd. Na het succescolle
fundraisingfamilie- concert van
enige tijd geleden, treft men nu
voorbereidingen voor het vol-
gende concert. Voor dit concert

~ hebben de blazersgroep Adjadjo
en Piti Mollemaen haarkinder-
koor hun medewerking altoege-
zegd.FokkoZwart zal tijdens dit
concerteen orgel-soloverzorgen.
Het concert bgint om vijfuur en
duurt tot zeven uur 's- middags.
Gezinskaarten, voor maximaal
vijfpersonen,kosten vijftien gul-
den. Individuele kaarten kosten
vijfgulden. De opbrengstvan het
concert is bestemd voor de res-
tauratie van de Fortkerk. De
kaarten voor ditconcert zijnver-
krijgbaar bij de Ebenezer
Church, de Emmakerk en bij de
Fortkerk.

BEKENDMAKING
LeAn_f_2tea^.?en verla9'ng van de prijs van brandstofK_? NE ?A?OIL met '-470P°r 1000 liter en MARINEFUEL met ’.17.60 per 1000 kg., is de brandstoftoeslagper 27november 1987 met0.4094centper KWh ver-laagd.
De brandstoftoeslag bedraagt aldus per 27 november?J?£Z5,4411 centP«rKWh,instedevans.Bsos centper
KWh.
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VredeMidden Amerika en schulden aan orde

Contadora-top volgens Mexico
uitzonderlijk politiek gebeuren

MEXICOSTAD —"Een uit-
zonderlijke politieke gebeur-
tenis in de moderne geschie-
denis" van Latijns Amerika
noemde president Miguel de
la Madrid de vrijdagavond
aangevangen top- conferen-
tie van de Contadora- landen
in de Mexicaanse hoofdstad.
Vooral de buitenlandse
schuldkomthierbijaan deor-
deevenalsdestrijdin Midden
Amerika.

De opening van de bijeen-
komst van acht presidenten was
toevertrouwd aan gastheerDe la
Madrid.Dezerichtte zich daarbij
tot de volgende collega's: Raul
Alfonsin van Argentinië, José
Sarney van Brazilië, Virgilio
Barco van Colombia, Eric Del-
valle van Panama, Alan Garcia
Perez van Peru, Julio Gansui-

netti van Uruguay en JaimeLu-
sinchivan Venezuela. Zij zijn de
presidenten van de vier Conta-
dora- landen en de vier landen
die de Contadora- plannen on-
dersteunen. De Contadora-
groep zette zich in voor de vrede
in Midden Amerika.

De algemene tendensvan de
eerste toespraken was datLa-
tijns Amerika meer aandacht
wil voor zijn schuld- probleem.
Het is niet hun bedoelingom en
bloc uitstel van derente en deaf-
lossing te bewerkstelligen. Wel
zal onder meer het Argentijnse
voorstel aan de orde komen om
derente op de bestaande schul-
den te halveren. Jaarlijks moe-
ten de schulden-landenvoor mil-
jarden aan rente betalen. Zo-
doende is er een geldstroom tot
stand gekomenvan dearme lan-
dennaar derijke landen.

Forum-discussie
over handel
Venezuela-Curasao

WILLEMSTAD— Maandag
wordt in de Ball Room van het
Curasao Caribbean hoteleenfo-
rum-discussie gehouden met als
onderwerp 'Ervaringen van
Venezolaanse bedrijven op Cu-rasao. Tijd: van halfvijf tot half
acht. Dinsdag is er een forum-
discussie met als titel 'Investe-
rings-mogelijkheden, welke Cu-
ragao biedt aan Venezolaanse
ondernemers. Tijd: van halfdrie
tot halfvijf.

De discussiesvindenplaats in
hetkader van het bezoek van de
Venezolaanse delegatie van de
AsociacionVenezolana deEjecu-
tivos,AVE. .

De mythologie van
PAULUS GEEVE
VANAF MORGENMIDDAG

zal in hetAvila Beach Hotel een
tentoonstelling te bezichtigen
zijn van het werk van Paulus
Geeve. Paulus Geeve is een Ne-
derlander die in Venezuela
woont. De tentoonstelling be-
staat uit etsen en penteke-
ningen.

Enkele jaren geleden had
Geeve zo genoeg van het oude
winterweer in Nederland dathij
besloot een tropische reis te ma-
ken en daar hij familie had wo-
nen in Venezuela kocht hij een
kaartje naar Caracas. Het werd
een avontuurlijke onderzoe-
kingstocht door de Andes en het
oerwoud en uiteindelijk besloot
hij zich daar te vestigen in San
Cristobal in de bergen. Hij
trouwde een Venezolaanse jour-
nalisteen hijbesloot zich in Ven-
ezuela te vestigen.

In Nederland was het hem
langzamerhand onmogelijk ge-
worden om te werken. In Vene-
zuela vond hij de ruimte die hij
nodig had.Hij woonter buitenin
debergen. Hij heeftin Venezuela
meer rust. Daarbij vormt het
werken in Venezuelaeen uitda-
ging voor hem. Zodra hij niet
werkt heefthij geeninkomen. Er
zijn geen sociale voorzieningen
zoals in Nederland. Hij werkt er
drie keer zo hard. "Maar", ver-
klaarde hij: "dat'kan negatief
zijn, maarvoor mijwerkt het po-
sitief, want ik ben van nature
aartslui. Dat wordt nu gecom-
penseerd door de nood omhard te
werken".

In Venezuela leeft hij
geïsoleerd, hijheeft geen contact
met zijn Nederlandse collega's,
maar ook bijna niet metVenezo-
laansekunstenaars, omdathij zo
afgelegen woont. Die contacten
zitten in Caracas en dat is 900
km ver weg. Dat isolement
brengt dus vervreemding met
zich mee, maar ook de mogelijk-
heid om een onderwerp uit te
diepen.

In zijn werk probeert Paulus
Geeve het mysterie en demagie
van de mens uit te drukken. Er
komen in zijn werk allerlei my-
thologische figuren voor. Toen
hij nog in Europa woonde waren
dat figuren uit de daar bekende

mythologie. Dat konden dan zo-
wel Egyptische, IJslandse als
Nederlandse mythologische
figuren zijn. Nu zoekt hij aan-
sluitingbij Venezuela en bij het
Caribisch gebied.

Zo is op bijgaande illustratie
deVenezolaansegodinMariaLi-
onza terug tevinden, nietopeen
tapir, zoals in Caracas, maar op
een miereneter. In het werk van
Greeve komen veel vleugels
voor. Hijverklaart dat datkomt
omdat hij in Venezuela veel gie-
renzietvliegen. Dievormenvoor
hem geen verbinding met de
dood, zoalsbij veelmensen,maar
hij bewondert hun weidse
vlucht.

Ook vinden we in zijn werk
teksten, dieechterzo met decom-
positie verbondenzijn, datze een
geheel vormen met detekening
eneigenlijkniet tot lezen noden.

Elk werk van Geeve is een il-
lustratie bij een verhaal. Een
verhaal dat bestaat of nietbe- ,
staat maar in ieder geval in zijn
hoofd zit. De mensen die zijn
werk zien, kunnen met die teke-
ning hun eigen verhaal maken.
Dat lukt in Venezuelabeter dan
in Nederland en Geeve is be-
nieuwdhoe datzal gaanopCura-
sao,bij de Caribische mens.

De tentoonstellingbestaat uit
etsen en tekeningen waarvan de
meeste in Venezuela zijn ge-
maakt maar er zijn ook wat wer-
ken uit een eerdere periode.
Daarop staan figuren uit de
Egyptische mythologie, waar-
mee hij zich de laatste jaren dat
hij in Nederland woonde, heeft
beziggehouden.

Geeve heeft heel bewust voor
de ets- en tekentechniek geko-
zen. Met een groepvriendenpro-
beert hij deze technieken meer
erkenningte latenverkrijgen in
dewereld van dekunst. "Voorte
veel mensen is alleen een olie-
verf- schilderij kunst" aldus
Geeve. Zelfheefthijook metolie-
verfgewerkt, vooral deeerste ja-
ren nazijnopleiding aan deVrije
Akademie en de Koninklijke
Akademie inDen Haag,maarnu
werkt hij alleen nog met depen.
Op deze manier is voor hem het
contact met zijnwerk directeren
harder. Hij is een van de heel
weinige etsers in Venezuela.

Geeve zal maar kort op Cura-
sao kunnen blijvenen is erg be-
nieuwd naar de reacties op zijn
werk. Hij wil graag horen wat
men over zijn werk zegt, positief
of negatief. Dat is voor hem een
vormvan applaus. "Elkekunste-
naar", vertelt hij, "maakt het
werkvoor een ander". Hij gelooft
niet datmensen iets alleenvoor
zichzelfmaken. Het is een vorm
van communicatie, en datis niet
alleen in de beeldende kunst
maar ook bij toneel, films, schrij-
vers en andere vormen van
kunst.

NELCASIMIRI

Methodisten koor
geeft concert voor

gehandicapten
WILLEMSTAD—Donderdag

drie decemberarriveertopCura-
cao het "Methodist Coral", een
koor bestaande uit 45 zangers.
Dit koor zal verschillende con?
certen geven in de Methodist
Church in deAbraham de Veer-
straat. In samenwerking met de
Kiwanis Club Piscadera is over-
eengekomenom ditkoor een spe-
ciale extra voorstelling te laten
geven voor gehandicapte kinde-
ren en kinderen uit minderbe-
deelde gezinnen. Dit concert
vindt donderdag 3 december
plaats. Naar verwachtingzullen
hieraan ongeveer 450 gehandi-
capten en minderbedeelde
kinderen deelnemen. Het koor
brengt naast godsdienstige mu-
ziek ook lichtklassiek en folklo-
ristische muziek.

Zeshonderd arrestaties

Drugs verbrand
in Panama

PANAMASTAD — In de
Panamese hoofdstad werd in
totaal 990kilo marihuana in
de brand gestoken evenals
1.577 kilo zuivere cocaine en
nog wat andereverdovende
middelen in de vorm van
pillen.

Een en ander was sedert sep-
tember 1985bij politie- acties in
beslag genomen. Het vernieti-
gen van het spul gebeurde in
opdracht van Procureur Gene-
raal Carlos Villalaz. In verband
met de verkoop van drugs, het
bezit ervan enz. zijn in dieperio-
de zeshonderd mensen aange-
houden. Onder de gearresteer-
den bevonden zich Bolivianen,
Colombianen en Amerikanen.

Na lenen auto Ochoa

Honduras roept
diplomaat uit
Colombia terug

TEGUCIGALPA—De Hon-
durese regering heeft "voor
overleg" zijn militaireattaché
in Bogota, Colombia, terug-
geroepen.

MinisterCarlosLopez Contre-
ras van Buitenlandse zaken
maakte bekend dat de militaire
diplomaat, kolonel William Tho-
mas Said Speer, "van elkeschuld
vrij" is, zoals "onze onderzoekin-
gen uitwijzen, maar wij willen
persoonlijk met hem van ge-
dachten wisselen". De Colombi-
aanse regering had eerder aan
Honduras latenweten dat kolo-
nel Said Speerniet meer welkom
was in Colombia nadat men de
bekende Colombiaanse cocaine-
koning Ochoa in de honderddui-
zend dollar kostende auto van
Speer had aangetroffen tijdens
een verkeers- controle. Minister
Lopez Contreras zei datlater be-
sloten zal worden wanneer Said
Speer terugkeert naar zijn post.

In Uruguay
Conferentie van
radio-eigenaren

MONTEVIDEO — Ongeveer
honderd eigenarenvanradiosta-
tions in Amerikaen Europa heb-
benindebadplaats PuntadelEs-
te in Uruguay een driedaagse
bijeenkomst gehouden. Het was
de achttiende jaar- vergadering
van hun internationale organi-
satie AIR. Deze organisatie zet
zich invoor hetprivatiseren van
hetradio- wezen. Belangrijk on-
derdeel van gesprek was dé
voortgangvan depers- vrijheid.

DIT WEEKEND

ZONDAG 29 november organiseert de Surinaamse Verene-
ging J.P.F,een bazaar inhetclubgebouw aan deWeg naar
Welgelegenvan 10.00uur tot 17.00uur. Voor de bezoekers
zijn er veel attracties t.w. een goed opgezette vlooienmarkt,
verkoop van planten, kerststukken, speelgoed, kleding boe-
ken, en tijdschriften.
Ook dekinderen zullen aan hun trekkenkomen: ringwerpen,
ballengooien, grabbelton en hetradvan avontuur.
Vanaf12.00uur kan er gedanst worden opde mujziekvan de
Summits '87.
Toegangsprijs volwassenen ’.l,- en dekinderen ’.0.50. De
deurprijsvoor volwassenen is eenretourpassage Curagao/Ca-
racas.
De J.W.Th.Schotborghschool, Tumbastraat 38-40 op Koraal
Spechtviertditschooljaar haar3e lustrum.Inverband hierme-
de houden zij op zondag 29november 10.00uur tot7.00 uur
een grandioos Fancy-Fair. E Feria di Ana.
Toegangsprijsvolwassenen’.1,-,kinderen ’.0.50.De activitei-
ten zijn: deurprijzen, alle soorten spelletjes zoals grabbelton,
ringwerpen, ezeltjeprik enz. Er zal ook een kindermodeshoW
zijn0.1.v. Arme MarieBraafheid en een dansvoorstelling door
de schoolkinderen. De vlooienmarkt is de moeitewaard.

KOMISHON diMayor dikrèsh "dede pikifia"organiseert een
Car Wash op28 november op het terrein voor Central Madei-
reinse te Schottegatweg Noord. Met speciale zeemlappen
wordtuw autogewassenen uwbanden krijgeneengoedebeurt.
Uwruiten worden met speciaal papier schoongemaakt!

SITEK organiseert een zangfestival voor kinderen op 29 no-
vembervan 3uur tot 7 uur 's avonds inLandhuis SteenenKo-
raal. 15Scholen doenmee.

Entreeprijs f. 2,~ voor kinderen en f. 3,- voor volwassenen-
Kaarten verkrijgbaar bij hoofdkantoorvan Sitek.

ZONDAG29 novemberorganiseert GrupoKurason Kontentu
een Fancy-fair te Rif stadion.
Muzikaleomlijstingvan AgrupashonERA, Smile, enGAS.De
bedoelingvan deze Fancyfair is omfondsen tekrijgen voor de
komende activiteiten van hun kindergroep.

'Vlammend'
Haïti in

Bloemhof
DE AFGELOPEN da*j[

stond Haiti op de voorpagi^
van dekranten in verband & ,
de onlusten daar voorafg3^ „
aan de verkiezingen. De led
van de Tonton Macoutes heo"^zelfs de Marché de Salomo0
Port-au-Prince in brand c
stoken. / .t

De marktenvanHaitizijn
van de voornaamste onder* .
pen op de schilderijen die »
week tentoongesteld worde}1 .
GalerieBloemhof, en ook oy
slaan de vlammen er vaD jê
maar dan de vlammen
kleuren. J.

Ook in 1983 en 1984 orgj,
seerde Galerie Bloembol .
verkoop- tentoonstelling , ej
Haitiaansekunst. Toen *e ge-
echter de naam 'bazaar' aaDij-
geven omdat er vele gebru
voorwerpenen kunstuitinge ..
bezichtigen waren. Nuligto?.^.
druk vooral op de schilderjJ
De Haitiaanse schilderijen* .
merkten zich door de felle K
ren, diebijna lichtgevend \$
Op deschilderijen isvaakve
zien. jjji-

De markttaferelen van v .
cus en Pierre in oranje, ° „.
rood, blauwen groen, tonenn f̂,
sen en fruit in eenkleurige o
daad, zodat het felle blau* fl

„
groen van de schilderijen
Cadet bijna pasteltinten W* j«

Wat me opviel was het o
schilderijen van Tissaint, f.
dichte mensen menigtes °* e{
gen op- en afgaan en de pa e(
op de toppen van de °eT^ei
staan. Andere werken
naar mijnsmaakaltenadr
lijk naïef, zoals de nummer»
en 22, vanBrice en Titra- ,oP

Erzijn op de expositie ve
bekende namen te vinden
heeft een gunstige invloed . r
prijzen.Erwerd danookve
kocht, gelijk deeersten^c]

Wat ikzelf hetmooist w» #
deze tentoonstellingzijn ac \
wandversieringenvan t
Zekomen van deGalery va
netteTaggartin Port-au:ri
Hetene is gemaaktvansis^ g
op verschillende manier jj
verwerkt, hetandere lSpj3ieP
van verschillende mater e
waaronder sisal, riet, en ’zen katoen. Op de porcD"* <

woon in de sala zullen new j,
me stofnesten worden, m
een aircokamer of in cci t0
kantoor zullen depracht
hunrecht komen. . ja<relijk

De tentoonstellingis daëloen,
te bezichtigen in Galerie v
hofvanvijftotzeven uurw
cember.

NELCAS^

WILLEMSTAD - Onlangs
werd aan negentiencursisten het
basis-diploma voor bewaker uit-
gereikt. Dat gebeurdeop het ter-
rein van dedienstcontroleen vei-
ligheid teParera. Foto: de cursis-
ten met hetdiensthoofd V. Gomez
en het adjunct-hoofdS.Ricardo.
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MASHA PABIEK f
Il 40 Jaar W

gewenst met Uw
40-jarig Jubileum T

en onze beste n

wensen voor de *
toekomst a

z

-nvnni^r\ i

a.s. Zondag 29 november zoals vanouds: nffi p
GROOTS SINTERKLAAS FEEST J

Bloempot's Book Toy & Giftshop jpf*
\\3jJÈ? Hetfeest begint om 3.30 uur met &*&&£&MEL CHARLIE THE CLOWN, KT

'_mg_^_K diezijn goochelkunstjes zal tonen '_rWr^_ri.üre? m __i
Sinten de Pieten worden rond 4.30 uurverwacht. y^É_^v m iPw

s&® IPEPSI |Er is volop PEPSI en MALTA AMSTEL evenals snoep. fflBWJy

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND tot 9.00 uur J2fi#Zondag 29 nov.: geopendvan 10-14.00 uur

Bloempot's Book Toy & Giftshop ffWhet hele jaar door Uw vertrouwd adres voor degelijk, educatiefspeel- 'M k!
eind van het JaarHET HOOFDKWARTIER VAN SINTERKLAAS /' \ JjUfr
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BONAIRE AGENDA
£»UTIE:8000"RANDWEER:B222
TAXICENTRALE: 8845H°SPITAAL:B9OO
J-ANDFtLL te lagoen: maandag t/ m vrijdag
'an 07.00-16.00 uur: zaterdag 08.00-12.00
UUf: zondag gesloten.

openbare bibliotheek
voor het publiek)

baandag en donderdag van 14.00-18.00""': dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
""■OO-1 7.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00uur) 3

openingstijden voor lezers)
w°ensdag van 14.00-19.00uur.

°STSLUITING: maandag t/m vrijdag
"^getekende stukken 15.45 uur; gewone
Blu,*en 16.30uur.
j^RVICECLUBSolvvan|s: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
};'0ns: informatie E. Felipa. tel: 8546/8238.°und Table: elke tweede maandag -°uWcentrum Terra Corra.
rotary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

LESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:"°OO-l 2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-Pend.

JJU2|EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hi^Var' 9e'ieve contact op te nemen met de
*>'Rudy Bedacht. Noord Nikiboko 194.

Olitieclub (Weg naar Willemstoren):
opvrijdag van 20.00-24.00uur: za-waag van 12.00-24.00uur.

Pp€EKUUR (gezaghebber): elke donder-
J>9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
dalUrSkar"oor'Kralendijk; laatste donder-
rT9 van de maand van 10.00-12.00 uur te
nincon.

naiKOUSHI (,eL: 8198': verzameling Bo-
din aanse schelpen en koraal: open van
Ka. f 9 t/m vrifda9 van 10.00-12.30 uur -*aVa Nikiboko Zuid 3.
LVv-
dam openmgst')<len slachthuis maan-
16nn woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-ncri? uur en donderdag en vrijdag van06°0-11.00/11.30.14.30uur.
{^november)
ieha 10-00-18.00 uur bazaar/mini-. Ja:16.00-17.00 uur Sinterklaas en Pieten''arkeWilhelmina.
(UMr N MUTUAL|STA BONERIANO
B MB): 1 0.00uur informatievevergadering-"""centrum Antnol.
SPORT
km4EoTIEK (C°mcabon): 08.30 uur start s-
biiar loopbi's,adion plava naarde,inisn

feIENSTEN
fl

nt Uernarduskerk Kralendijk:
18.45uur: zondag 08.30 en 19.00

d
orornotokerk Antriol:

1 g.30 uur; zondag 09.00 en 18 00

r'dovicuskerk Rincon:
lelijks, ook zondag, 19.30uur.

doorgeven» mevr. A. Wong-Loi- Sing, Kaya
<ÏÜ2ue4.

»££? HAAG ~ De ëevol-
oVi tlSde minister van de Ne-
tir nu Antillen inDen Haaê
kith' Fernandez heeft onlangs
<Hre t

nden van Guillermo Neef,
fkblur van het Curaqao Toe-
e*em / a" Benelux> te*eerste
ija „ $ aarinontvangstgenomen
rejjp

e eerste Nederlandstalige
C Ur° s, 'Reis-handboek voor
Ddft ,eao'. geschreven doorRien

ha^tfraai geillustreerdereis-
Schonh°efi Wordt aandacht ge-
eilQ *en aan de historie van het
*iens ®> de belangrijkste be-
hettr aardiS-hed"> defolklore,
>-cints^aat' hotels' *restau-
Uxitej.) nachtleven, de(onder-
knrl '.sportmogelijkheden, het

heth P' defloraenfauna,enz.
een . °°ek wordtafgesloten met
t>iatk^'rdstuk' Praktische infor-

noofdstuk bevat een
eslcntelijke bundeling van de

(dut0rl^enloPende inlichtinBen
ekktr-- en' autohuur, banken,
Uoo^1^» excursies, medische
liJst ïf^^en, valuta, woorden-iy etc.).
k^ti^s telt 28° pagina's en
Kkt Nederland Hf1.34.50.Het

VerkriJB°aar in de boek-

Commissie ingesteld voor
bestrijding van drugs

KRALENDIJK — Het BC
heeft besloten een commissie
in te stellen die zichzalbelas-
ten met een voorbereidings-
programma ten aanzien van
hetpreventieve beleid op het
gebied van de drugs- bestrij-
ding en het drugsgebruik in
hetalgemeen.

Ook dehieruitvoortvloeiende
gevolgen zullen worden bestu-
deerd door de commissie. In deze
commissie zijn benoemd: L.M.
Bernabela die tevens coördina-
trice is; A.C.E. Beukenboom,
schoolmaatschappelijk
werkster;R.A. Balentien van de
Indebon; E. Ceciliaeveneensvan
Indebon; M.E. Josephia, L. Cof-
fie en de huisarts Dick van de

Vaart.
De commissie magzich in ver-

binding stellen met alle instan-
ties en personen die daartoe no-
dig worden geacht.

OHRA-directie
op Curasao
WILLEMSTAD —Vanaf

woensdag 6 decemberzullen drs
H. Hinse en E. Koenders, respec-
tievelijk directeur en directie-
secretaris van OHRA-
verzekeringen uit Arnhem, Cu-
racao bezoeken. Ter gelegenheid
van dit bezoek houdt OHRA-
agent assurantiekantoor J.Ph.
van der Lubbe op 9 december
vanaf vijf uur een ontvangst in
Landhuis Zeelandia voor alle
collectieve contractanten. Daar-
na wordt op de patio een 'borrel-
partij' gehouden..

’Colombia-week’
WILLEMSTAD — Maanda-

gochtend om halfnegenvindt de
officiële opening plaats van de
'Colombia-week' in de Orange
Room van hetCuracao Plaza ho-
tel. Een handelscommissie uit
Colombiabezoekt onseilandvan
maandagtot en met 3 december.
De coördinatie is in handenvan
het International Trade Center,
ITC, in samenwerking met de
Kamer van Koophandel.

WACHTEN
Op de vraag of het werk hem bevalt, niettegenstaande dit

nare aspect ervan, antwoordt de beheerder: "Zeer zeker! Het
vereist weldenodigediscipline, gedulden liefde voor dieren.Ikkrijg veel steun van mijn vrouw, die vaak een handje mee-helpt . Wensen? "Ja! Hierbij doe ik een beroep op het publiek:als men een dierbij het Asiel brengt, bel en wacht totdat ie-mander aankomt. Laat het diernietzomaar achter!Of, alshetniet anderskan, schrijfop een briefje de naam, wat ermee ge-beurd is enz.Als uwhond ofpoes ziek is en doorons moetwordenopgehaald,bel direkt.Wacht niettothetergerwordt. Alsu ziet,dater een diermishandeld ofniet goed verzorgdwordt, geefditdandoor optel.: 54300. Wees nietbang! Tenslotteaan iedereen:hartelijke dank voor alle steun en bijdragen! Qja! Ik heb tochnog een wens: meer DONATEURS. Vooral ook bij de jeugd".biegined werkt er sinds februari 1985. "Een bestuurslidheeft me eens gevraagdofik geïnteresseerdwasom in hetDie-renasiel te werken. Ik ben de 'dogcatcher. Mijn taak is om dedierenvan destraatofbij de mensen, diegeenvervoer ofzo heb-ben op te halen. Het werk bevalt me wel, ofschoon je soms metnare situatieswordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld een aange-reden hond, dieer zeer slecht aan toe is en nog leeft... Jemoetfeeling voor dieren hebben".Deze uitspraak wordtnog eens onderstreept door Gereld, diesinds 1 jaar meedraait. "Mijn werk bestaat uit verschillendedingen. Hokken schoonmaken, dieren verzorgen, eten klaarmaken, tuin schoonhouden, de dieren naar de dokterbrengenals dat nodig is. Jemoetvan debeesten houden. Dan begrijp jeze en gaat allesveel gemakkelijker. Volgensmijkan jeditwerkniet doen als je niet van dieren houdt".Joopheeft dezelfde taken. Het schoonhoudenvan dehokken
is heel belangrijk bij een goede verzorgingvan hond en kat.Controleren of ze schoon waterhebben, zo controleren opkar-patten. Voordat hrj om 6 uur naarhuis gaat legt Joop deslaap-matten uit. (en ofde dierener goedverzorgd worden!) "Ik hebveel interessevoor dieren, daarom heb ikop deadvertentie ge-solliciteerd Je moet voor mijn werk van dieren houden, hetwerk goeddoen, veel geduld hebben. Karino i amor!".

EXTRA

" £?j Vllr e met wie een praatje gemaaktwordtis Eddy Nog niet zo lang in dienstheeftook hij bewezen liefdevoor het dierte hebben enzichvolledig aan het werk te geven.Naastdezelfderoutine alsbeide voorgaandeemployees doethijnogwatextra werk. "Ik geefdedieren diehetnodighebbeneeninenting ofneem een sample van hun bloedom zo na te gaan(via het Lab) of het dier gezond is of niet. Je moet dit op eenprofessionelemanier doen om te voorkomen datje in een spierprikt bv, wat nog onaangenamer is voor het dier. Ook inspec-teerik dehonden en poezen, die het asielverlaten (bij adoptie)ofze ingoedestaat van gezondheidverkeren. Als debeheerderer niet is, ben ik zijnplaatsvervanger. Ik zie danerop toe datallesnaar orde verloopt. Voor mij is het belangrijk, dater eengoedesamenwerking is tussen hetpersoneel. De dierenmogenonder geen enkele voorwaarde lijden onder ongunstige wer-komstandigheden of situaties. Een dier heeft ook gevoelens-daarom moet hij goed behandeld worden. Wij moeten helpenalszehulpnodighebbenomdatze hetzelfnietkunnen..." filoso-feert Eddy.
Tussen 2haakjes:komt u ooknaar deBan TopaKachó? Zon-dag, 29november van 10uur's morgens tot 4uur's middags opHofi Biesheuvel. De Dierenbescherming is er ook aanwezig!Met het onvervalste Curacaose ras, ook wel genaamdWestpointer!! Te aworo!.

Verschil tussen PDB en UPB gelijkaan verschil oprechtheid en schijnheiligheid

Jopie Abraham: Rudy Ellis méér
dan algemeen adviseur van BC
KRALENDIJK — Het ver-

schil tussen oprechtheid en
schijn- heiligheid is juist het
verschil dater bestaat tussen
JopieAbraham enRudi Ellis.
Het verschil tussen mense-
lijkheid in vergelijking met
arrogantie ishet verschil tus-
sen de Partido Democratico
Bonairiano en de coalitie
UPB/POB. Waar Ellis (UPB)
en Janga (POB) een mentali-
teitten toon spreidendie anti-
werknemer is, anti-vakbond
en egoisme verheerlijkt, daar
demonstreren de PDB en Jo-
pie Abraham een democra-
tische, sociale, humane hou-
ding. Aldus een verklaring
van ex-minister, ex-algemeen
adviseuren ex-voorzitter van
de PDB, J.E. (Jopie) Ab-
raham.

Volgens Abraham zijn dit
zuivere waarheden, die vriend
noch vijand zal kunnen ontken-
nen. Men zal zich moeten gaan
realiseren waarde belangenlig-
gen en welke de tegengestelde
belangen zijn, aldus Abraham.
Het lijdt geen twijfel, aldus de
PDB- woordvoerder, dat in het
afgelopen jaar ook de PDB (die
toen bestuurs- verantwoorde-
lijkheid droeg) het loon van de

rouleerders had kunnen verho-
gen. Zeker wel tot duizend gul-
den, aldusAbraham, maardaar-
voor hadden wel driehonderd
andere werknemers moeten
worden ontslagen. In een zuiver
politieke motie brachtenEllisen
Booi naar voren dat de lonenvan
150tot tweehonderd gulden zou-
den worden verhoogd. De PDB
kan dat niet accepteren, aange-
zien daarvoor de noodzakelijke
financiën ontbreken.

Wat de UPB echter niet in de
ingediende motie zette, aldus
Abraham, was het ontslag van
250 werknemers. Abraham
vindt het logisch dat er dangeld
overblijft om hogere lonenuit te
betalen. Hij vindt echter dat dit
over de rug gaat van de collega
werknemers en noemt dit a-
sociaal. De PDB heeft daar ge-
heel andere gedachten over, al-
dus de ex-algemeen adviseur
vanhetßC: „Dekoek werdonder
allenverdeeld. leder zijn deelen
duswerderom deveertien dagen
150guldenuitbetaald, zodat 250
andere werknemers niet in de
kou behoefdente staan en samen
methun gezinin deellende leven
om een klein groepje te bevoor-
delen."

Nu hetkalf is verdronken, al-

dusAbraham, lijdt een groot ge-
deelte van de bevolking onder
het a-sociale en inhumane sys-
teemvan de UPB/POBennu pas
zal dewaarde van dePDB gerea-
liseerdkunnen worden. Op insti-
gatie van de PDB-leiders die in
feite alleen maar posities ambi-
eerden en coute que coute de
overheid wilden gebruiken om
persoonlijke voordelen te halen,
werdalles in hetwerkgesteldom
het werk van de PDB (van 1983
tot 1987) teniet te doen. Bonaire
heeftveertien jaargeledenonder
hetbewind van de UPB en de sa-
tellieten van deze politieke par-
tij, aldus JopieAbraham, tot in
1983dePDB vrijheid en vooruit-
gangkon brengen.

Jopie Abraham: „Vele opmer-
kingen, maarvooral een emotio-nele reactie was te horenvan de. zijdevan de UPB en dePOB toen

Mn 1983dePDB op advies vaneen
deskundige uit Nederland be-
sloot tot het instellen van een
stafbureau. Ook was er veel kri-
tiek op het feit dat ik benoemdwerd tot algemeen adviseurvan
het BC."

Abraham wijst er echter op,
dat de partij hem benoemde als
zodanig en dat gaf inhoud aan
zijn gestelde taak. Rudi Ellisechter, aldus Abraham, is hoofd
van het Toeristenbureau en
heeft derhalve als zodanig niets
te maken met overheidszaken.Toch is deze zelfde Ellis
woordvoerdervoor het BC. Hij is
het die met potentiële investeer-
ders praat, de BC- vergaderin-
gen leidt. Toch, aldusAbraham,
is de positie van Ellis niet zoda-
nig dat hij de documenten die
voor hetBC zijnbestemd, kan le-

zen. Dat dit toch gebeurt, aldus
de leider van de oppositie- partij
PDB, betekent dat Ellis in feite
een hogere positie inneemt dat
indertijd Jopie Abraham als al-
gemeen adviseurvan het BC.

dierenbescherming
HEBT U HET óók gezienop Tele-Curacao?Telepatria opbe-

zoek bij hetDierenasiel? In aansluitingdaarop eens hetperso-
neel van de Dierenbeschermingaan het woord. Het mag best
nog eens goed worden gezegd: wij hebben grote bewondering
voor dezemensen. Onze dieren zijningoedehanden! HetDiere-
nasiel te Parera is een onderdeel van de Dierenbescherming
Curasao. Sinds zgn. wederoprichting eind 1983 vooralsnog
haar belangrijke taak. Er is 5 man in vaste dienst:

Hetgeheel staatonder de bezielende leidingvan de heer De
Windt, die vanaf 1984 beheerder van het Dierenasiel is. Hij
huistmetzijngezinin deaangrenzendewoning, dienaeenperi-
ode van verval eerst helemaal opgeknapt werd. Zijn werk is
vooral van administratieve aard, hoewel hij ook "in the field
bezig is. Hoe het ook zij, er komt 'n heleboel bijkijken. "Soms
teveel"verzucht hr. De Windt. "Erzijnzoveelverschillende za-
ken diede aandacht vragen. En tijd. Als een dierwordt binnen-
gebracht maak ik een analysevan zn lichamelijkeconditie;of
het verzorgd ofafgemaakt moet worden. Ongeveer 80% wordtafgemaakt! Heel triest".

Raad maandag bijeen
voor wijziging Motor-
rijtuigbelasting

KRALENDIJK — De voorzit-
ter van deEilandsraadmrGeor- ■ge Soliana heeft voor maandag
30 november een raadsvergade-
ring bijeen geroepen. Op de
agenda staan: het ontwerp ei-
landsraads- verordening tot wij-
zigingvan deMotorrijtuigen-be-
lasting en hetontwerp van de ei-
lands- verordening voor de ver-
goedingen voor de passagiers-
accomodatie op de luchthaven.

Nederlandse premier blij met Surinaamse verkiezingen

Bouterse feliciteert ”oude”
drie en stelt leger gerust

PARAMARIBO —De Suri-
naamse legerleiderDesiBou-
terse heeft de leiders van de
"oude"politieke partijenvrij-
daggefeliciteerdmethun ver-
kiezings- overwinning. Een
dagdaarvoorhad delegerlei-
dertegenoverzijnmanschap-
penverklaard dathetlegerde
uitslag van de verkiezingen
zalrespecteren.

Samen met dehele legertopen
in uniform gestoken verscheen
Bouterse vrijdagmorgen in Ho-
tel Torarica in Paramaribo waar
de "oude" politici Lachmon, Ar-
ron en Soemita op hem stonden
te wachten. Vriendelijk lachend
schuddehij deoverwinnaarsvan
de verkiezingen de hand. "Gefe-
liciteerd, Jag", zei hij tegen
VHP-politicus Jaggernath

Lachmon. De politieke leiders
lietenvia een woordvoerder we-
ten het gebaarvan Bouterse bij-
zonder te waarderen en te be-
schouwen als een "grotebijdrage
tot de stabiliteit, rust en een-
heid" in het land. Nader com-
mentaar wilde geenvan de drie
politici geven.

Onder de topmilitairen die
met Bouterse meekwamen wa-
ren Ivan Graanoogst (stafchef
van het leger), Lew Yen Tai
(hoofd van de Militaire politie)
en Laurens Neede(hoofd
Volksmobilisatie). Verder wa-
ren ook ex minister Henk Her-
renberg en premier Jules Wij-
denbosch aanwezig. Na de beg-
roeting ging Bouterse met de
driepolitieke leidersrond de ta-
fel zitten en moesten journalis-
ten deruimte verlaten. Het on-
derhoud duurderuim drie kwar-
tier en na afloop wilde de leger-
leider geen mededelingen doen.Vervolg-cursus

Papiamentu
KRALENDIJK — Voor de be-

zitters van het eerste certificaat
dat bevoegdheid geeft voor het
vak Papiamentu zal in januari
een vervolgcursus worden gege-
ven. De coördinatie van dezecur-
sus is in handen van Ligia Sam-
bo-Martijn. Zij vervangt daar-
mee de vroegere coördinator
NorwinWillem.

De cursussen worden gegeven
op dinsdag van 16.15 tot 19.30in
een lokaalvan deSGB. Docenten
zijn— evenals vorigjaar— van-
uit Curacao afkomstig. Het zijn
L. Hernandez-Jesserun, I.
Anthony Dick en Th. Anthonia
(als invalster) en W. Baromeo.
Aandecursus kunnen overigens
alleen degenen meedoen die het
eerste certificaat behaald heb-
ben. Daarvoor is nogeen examen
ingesteld in december van dit
jaar.De lessen die gegeven wor-
den omvatten geschiedenis van
hetPapiamentu, destandardisa-
tievan de woorden, de gramma-
tica, literatuur, de intonatie, de
nadruk en de toonhoogten.

Komende week zal ook de uit-
gestelde workshop worden ge-
houden door de dames Zefrin en
Fraai. Naar de Amigoe echter
vernam van de ex coördinator
vanKopebo NorwinWillem is er
bij de leerkrachtenveel oppositie
om deze workshop te volgen. Er
zulleneerst een aantal antwoor-
den moeten worden gegeven al-
dus Willem, die zich inmiddels
over zijn positie als coördinator
van Kopebo tot het BC zal
richten om tevernemen wat zijn
positie in dit geheel is.

REVOLUTIONAIR PROCES
In de Memre- Boekoekazerne

hield Bouterse zijn manschap*,
pen donderdagvoor dathet leger
de uitslag van de verkiezingen
zal respecteren. De militairen
ondersteunen alle pogingen om
rust en stabiliteit in het land te
brengen, zo liet de legerleider
weten. Tegelijkertijd onder-
streepte hij dat het "revolutio-
nair proces" onverkort wordt
voortgezet.

De einduitslag van deverkie-
zingen van afgelopen woensdag
was vrijdag nog steeds niet be-
kend. Volgens een functionaris
op het ministerie van Binnen-
landse zaken duurt het ver-
moedelijk tot in het weekeinde
voordat alle tellingen bekend
zijn. Nog steeds wijst alles erop
dathetFrontvoorDemocratie en
Ontwikkeling, het verbond van
de"oude" partijen VHP, NPS en
KTPI, veertigvan de51 zetels in
de nieuweNationale Assemblee
zal bezetten. De NDP van Bou-
tersekomt naar alle waarschijn-
lijkheidnietverder dantwee ze-
tels. De rest van de Assemblee-
zetels gaat naarkleine partijen.
Uit het districtBrokopondo, een
van de zogeheten oorlogsgebie-
den, waren vrijdag nog steeds
geenuitslagen bekend.

HEEL MARKANT
Tijdens eenonderbreking van

het wekelijks kabinetsberaad
heeft minister-president Lub-
bersvrijdagavond deuitslagvan
de in Suriname gehouden ver-
kiezingen "heel markant" ge-
noemd. Er is, zo meent hij, een
begin gemaakttekomen tot een

anderestaatkundige opzet. Lub-
bers hoopt dat dit proces wordt
voortgezet en dat de "heel bij-
zondere ontwikkeling" in Suri-
name een goed vervolg krijgt.
"Verheugenis, een gevoel van
opgeluchtheid, je wrijft toch je
ogen even uitals je deuitslagen
ziet", aldusLubbers in zijnreac-
tieopdeuitslagvan degehouden
verkiezingen. Eerst alshet pro-
ces van democratiseringin Suri-
name wordtvoortgezet achtLub-
bers de tijd gekomen om samen
met Suriname aan tafel te gaan
om te praten over de samenwer-
kings- verhouding tussen beide
landen.

DEN HAAG — Ten overzicht
van defilmzaal in het Haagsche
Filmhuis waar dezeweek depre-
mière van defilm "Willemstad,
nuofnooitmeer" werdgehouden.
Ongeveer 120 genodigden woon-
dendevoorstelling bij.

De film werd door de cineast
Peter Creutzberg in opdrachtvan
de Stichting Monumentenzorg
Curacao vervaardigd. "Wil-
lemstad, nu of nooit meer"
confronteert dekijker opeen dra-
matische en schokkende wijze
met het verval van tal van histo-
rische gebouwen in Willemstad.

De boodschap van defilm is dat
er een halt aan moet worden toe-
geroepen en datWillemstad gere-
vitaliseerdmoet worden.Om aan
te tonen hoe het welkan en moet,
laat defilm een reeks gebouwen
zien die door de overheid en de
Stichting Monumentenzorg in
hun oude glorie zijn gerestau-
reerd en tevens een functionele
bestemming hebbengekregen.

Voor hetbegin van devoorstel-
linggaféén van deoprichters van
de Stichting Monumentenzorg
Curacao, dr. ir. Percy Cohen
Henriquez een inleiding over het
ontstaan en het werk van de
stichting. Henriquez houdt zich
in Nederland nog steeds bezig
methet kweken van interesseom
het werk van Monumentenzorg
Curacao te steunen.

Ook gedeputeerdeRaymond
Bentoera, speciaal belast met de
revitalisatie van de binnenstad
en ruimtelijke ontwikkeling, die
inNederlandop werkbezoek was,
hieldeen korte inleiding.

De gevolmachtigde minister
zei in zijn welkomstwoord onder
meer dat de monumenten van
Willemstad nietalleen uit cultu-
reel- historisch oogpunt gecon-
serveerd moeten worden, maar
dat een fraaie en leefbare bin-
nenstadeen stroom bezoekerszal
weten aan te trekken, en dusvan
grote economische waarde voor
het eilandzijn.

KRALENDIJK - Afgelopen
donderdag herdacht VioletaRo-
sariohetfeit, datzij vijfentwintig
jaargeleden in dienstisgetreden
van de overheid. Voor dit feit
werdzijgehuldigd. Gedeputeer-
de van Onderwijs, Carmo Ceci-
lia, overhandigde haar de ge-

bruikelijke enveloppe en boven-
dien een bouquet bloemen. Foto:
Violeta Rosario die uit handen
van gedeputeerde Cecilia een
bloemetjemochtontvangen inhet
bijzijn van man en kinderen. Ge-
heel rechts het hoofd van de
school waar mevrouw Rosario
werkt.
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°EPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

aX'mum Priizen eilandgebiedBONAIRE, ingaande27 november 1987;
sp'JS-o verpakking kleinhandel consument

ORO soyabean oil 24/!* Ite. ’.31.78 ’. 1.47
sovaho'l 24/H'S- ’.61.41 ’. 2.84
sovah °" 12/2 lts. ’.56.76 f. 5.25
sovph anoi! 6/4 lts. ’.49.19 ’. 9.10

sgln.
corr,.:, (18.925 lts.) ’.38.50 ’.42.75
corn ° 12/21, - f-6920 f- 6AO

OüSAWn 6/4lt- /-61.60 ’.11.40COrn^i C°rnoil 12/2"S- ’.70.61 ’. 6.53
011 6/4 lts. ’.62.09 ’.11.49

De Ministervan Handel, Industrie
en Werkgelegenheid.
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Distribuidor:

POPULAR
AGENCIES

N.V.
Scharlooweg 19A

Tel.: 611988-611987

Wij zijn er weer!
a.s. Zondag v.a. 12uur

HeerlijkSurinaamseten ver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nas-
si, Rotie, Chinese kip.

Adres: Cassandraweg 26L Telf.: 72860 J

r De lekkerste >
ROTIES

Pom, pastei, Chinese kip,
moksie-moksie, moksie ale-
sie, nassie, bami, shrimp
special, bruine bonen, etc.

kunt U krijgen elke zondag
vanaf 12uur te
Koraal Partir kav. 87S, tel.: 674103 s*

TE KOOP:
MITSUBISHI COLT
L3OOTRUCK 1983
Airco / radio /cassette /
nieuwe banden.

Tel.: 79914

J LUXE ZEILJACHT TE KOOP
Lengte 13 meter, volledig uitgerust voor langdurige

I tochten.
Voor informatie bel nr. 676151 na20.00 uur.

Ö Voor een
'G- SPECIAAL VERSIERDE KERSTTAFEL
.0 biedenwij Ueenassortimentvankerstartikelenaanwaaron-
'Q: der gedecoreerde onderleggers, servetten,borden, plastic
Q bestek, etc. etc.

2& Kom nü Uw inkopen doen bij
\ PAPER & PLASTIC SPECIALIST
%}'■ Geb. Solo Trading Co.
O Erieweg (tegenover Toyota) -Tel.: 611811-611897 )

boekhandel =^\
Sante

WlnstonC—we, KoopaVOnd
op 4 en 5 december

tot 9 uur.

r-PISCES^^^Seafood Restaurant & Bar "*"^^s^
sp~ps Caracasbaaiweg 476 - Tel.: 672181 M^>U^k Wij hebben
|ffl_Vv\ geenKaviaar

maar wel
BaSmJta y> verse Lobster

| SUPER I
I UITVERKOOP! |

I lorna agencies
gevestigd in het gebouw van Palasio diTrofeo,

Pietermaai „beneden" naast Radio Hoyer

Wij zijn geopend vanaf 9 uur fot 6 uur 's middags
* Hemden S-M-L vanaf ’.5.- Js_»k,

M * Jeans alle maten ’.lO.- ÓJ_^__v Si
'Slacks alle kleuren ’.12.50 flFwS&Mkv* Sportbroeken voor kinderen ’.5.- KsH*s!sk^Ur* Damesbloeses ’. 10.- Wèff V^m^s
* Diverse drinkglazen - sets v.a. ’.3.- per set tVi &

Kom langs^en profiteer!

Zondag ookgeopend van 9 ■ 2uur.

f Om onze klanten een betere m _V^ j
service te geven zijn wij %

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

(non - stop)

Bij de Maayer krijgt U Massief grenen meubilair,
[ö£]mf ] meubels voor alle vertrekken.

Mü KooP 9oe-, koop goedkoop!
i ■■ i i

DEMAAYER Seru Loraweg 107-B| „guuN.m.,, u Tfn.:615700.
9\W mWÊÊ■■__■■■■■__■■■___■_■■_■_■■__■__■__■__■_■■_■_■_!_■_mkW

POSTZEGELS TE KOOP
van voor 1940
Info.: Tel. 74421

%g CawSm'i l/hmi Beufique

I "Klein maarfijn" Druifweg 36 ■$!§_»
kier arekörda tursu kliente interesadonan na su

SHOWDIMODA'IIIDjadomingo 29 novemberB'or di anochi kv KPraail1) modelonan profeshonal IIllli«P'
2) D.J. Steve Mattew ■!___
3) Peinadonan diShannon Gonzalez. IMaM—M
Preis entrada ’.5.-, Champagna gratis pa selebra ketu bai nos apertura.
Deurprijs vn sena pa 2 persona denEnchanted Garden.

j-_ijj^^j van Jim-Jon OOr^+A^ner'__:

GOBIÈRNU DI KORSOU

ta partisipa kv Diputado di Ensenansa
ing. ANGEL SALSBACH

ta dirigi' su mes na komunidat.
Tópiko: DIA DI ENSENANSA;
Fecha: 30 di november 1987;
Ora: 10.10 p.m.;
Na: Tele Curasao i Tur Radio Emisora.

Dept R.P.

|j^_Mß|__^

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebiedenBONAIRE en CURACAO, ingaande27 novem-
ber 1987;

verpakking kleinhandel consument
RIJST
Blue Ribbon (bruin) 24/1 lbs. ’. 18.60 ’. 0.85

(bruin) 30/2 lbs. ’. 42.41 ’. 1.53
(bruin) 12/5 lbs. ’. 41.61 ’. 3.78
(bruin) 6/10lbs. ’. 41.67 ’. 7.57
(bruin) 25 lbs. ’. 17.00 ’.18.45
(bruin) 100 lbs. ’. 63.73 ’.68.10

Vskg. ’. 0.77
(wit) 30/1 lbs. ’. 21.10 ’. 0.76
(wit) 30/2 lbs. ’. 40.28 ’. 1.46
(wit) 12/5 lbs. ’. 39.81 ’. 3.59
(wit) 6/10lbs. ’. 39.58 ’. 7.16
(wit) 25 lbs. ’. 16.10 ’.17.32
(wit) 100 lbs. ’. 61.20 ’.65.27

V2 kg. ’. 0.73
Select quality (bruin) 30/1 lbs. ’. 22.53 ’. 0.81
(bruin) 30/2 lbs. ’. 41.41 f. 1.48
(bruin) 12/5lbs. ’. 40.82 ’. 3.67
(bruin) 6/10lbs. ’. 40.88 ’. 7.34
(bruin) 25 lbs. ’. 16.69 ’.17.91
(bruin) 50 lbs. ’. 32.77 ’.35.20
(bruin) 100 lbs. ’. 62.59 ’.66.21

'/2kg. ’. 0.74
(wit) 30/1 lbs. ’. 20.80 ’. 0.75
(wit) 30/2 lbs. ’. 39.56 ’. 1.42
(wit) 12/5 lbs. ’. 39.15 ’. 3.51
(wit) 6/10 lbs. ’. 38.90 ’. 6.97
(wit) 25lbs. ’. 16.20 ’.14.73
(wit) 50 lbs. ’. 31.99 ’.35.19
(wit) 100 lbs. ’. 61.06 ’.65.94

Vèkg. ’. 0.75
Confetti (wit/bruin) 6/10 lbs. ’. 29.56 ’. 5.27
(wit/bruin) 25 lbs. ’. 12.75 ’.13.60 ■Wild Flamingo (bruin) 30/1 lbs. ’. 24.45 ’. 0.90
(bruin) 30/2 lbs. ’. 46.89 ’. 1.72
(bruin) 12/5 lbs. ’. 46.47 ’. 4.26

Alesie(wit) 60/400 gr. ’. 37.30 ’. 0.67
(wit) 30/2 lbs. ’. 39.86 ’. 1.45
(wit) 12/5 lbs. ’. 39.33 ’. 3.56
(wit) 6/10 lbs. ’. 39.04 ’. 7.05
(wit) 3/20 lbs. f. 38.75 ’.14.01
(wit) 22 lbs. ’. 14.18 ’.15.37
(wit) 44 lbs. ’. 28.24 ’.30.59
(wit) 100 lbs. ’. 60.60 ’.64.55

V4kg. ’. 0.72
(bruin) 60/400 gr. ’. 39.97 ’. 0.72
(bruin) 30/2 !bs. ’. 41.48 ’. 1.50
(bruin) 12/5 lbs. ’. 42.24 ’. 3.83
(bruin) 6/10 lbs. ’. 42.14 ’. 7.63
(bruin) 3/20 lbs. ’. 40.21 ’.14.52
(bruin) 22 lbs. ’. 14.70 ’.15.92
(bruin) 44 lbs. ’. 29.29 ’.31.72(bruin) 100 lbs. ’. 62.68 ’.66.92

Vèkg. ’. 0.76
Sunset (wit) 30/2 lbs. ’. 40.01 ’. 1.45
(wit) 12/5 lbs. ’. 39.47 ’. 3.58
(wit) 6/10 lbs. ’. 39.22 ’. 7.13
(wit) 3/20 lbs. ’. 38.96 ’.13.11(Jruin) 30/2lbs. ’. 41.78 ’. 1.52
(bruin) 12/5 lbs. ’. 42.39 ’. 386
(bruin) 6/10lbs. ’. 42.34 ’ 771
(bruin) 25 lbs. ’. 16.26 ’.17.89

Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen gelieve tel. 613158 op te
bellen.

De Minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid.
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I p^ La Ganga Salinja |
v V\ deelt mede dat «

P/^rK Vi ZONDAG 29 NOVEMBER . %
rrSO SINTERKLAAS -)£mlM la ganga salinja I'{^^WilX za' bezoeken tussen 10 uur 's morgens o
y \C^~W] enl uur's middags, zodat alle kinderen °
/"~tw Iwlm 'n °-e gelegenheid worden gesteld Sm- o
I m %jjH' terklaas tebegroeten. %
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I I Uf'/ Offerte geldig tot 30 november

FOR ONLY ■■
$ 150U.S. MONTHLY J

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

in the state ofFlorida, whereyour investment is
guaranteed. Completely developed with four golf courses,
inland chanels, beach, golf and tennis clubs, Yatch Club,
PrivateAir Port. Schools, Banks, etc. There are more than

500 homes alreadybuilt.

Don't miss this opportunityto make the best investment
of the moment.

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

KENESI INVESTMENTCo. INC.
6787 Brookline Dr.
Country Club of Miami
Hialeah. Miami
FLORIDA. 33015. U.S.A.

NAME

ADDRESS. PHONE NUMBER

COUNTRY I
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	WILLEMSTAD-Gisteren ging voor 250 miljoen gulden in vlammen op. Allthans die waarde vertegenwoordigde de op Hato in beslag genomen partij cocaïne. De lading was verpakt in grillovens, van Panama op weg naar Miami. Op de vrachtpapieren stond vermeld, dat het om 2000 kg. ging, maar nadere weging wees uit, dat er 'slechts' 1552 kilogram cocaïne was verstopt in de apparaten. Naar wij vernemen, zouden twintig dozen met het verdovende spul toch naar Miami zijn door-gevlogen. Die zouden in Florida zijn geconfisceerd. De vangst op Hato was een van de grootste ter wereld. In de Verenigde Staten zijn enkele vondsten gedaan van meer dan 2000 kilo.
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	ORANJESTAD — Op initiatiefvan Aruba vond in Holiday Inn een «Dutch Caribbean» marketing- vergadering plaats met deelname van toerisme- autoriteiten van Aruba, Bonaire en Curacao. Er werd een basis gelegd vooreen "multi- destination package' voor de ABC- eilanden, waarbij in Europese landen de nodige promotie zal worden gemaakt. Dit zal gebeuren vooral in de Europese landen, die een luchtverbinding hebben met San Juan via de luchtvaart- maatschappijen Iberia, British Airways en Lufthansa. Verwacht zal worden, dat de -package- begin december klaar zal zijn. De eerstvolgende vergadering van dedrie «DutchCaribbean» eilanden isopll december op Bonaire.
	ORANJESTAD – Vrijdagmorgen bracht de heer G.A. Posthumus, mede-directeur van het Executive board van het IMF, een beleefdheids- bezoek aan gouverneur Felipe Tromp. De heer Posthumus wordt de opvolger van de heer Polak en onder hem zullen de Nederlandse Antillen en Aruba komen te ressorteren. Hij heeft zijn standplaats in Washington. Bij de foto: tijdens het bezoek, vlnr: G.A. Posthumus, gouverneur Tromp en de directeur van de Centrale bank van Aruba Anthony Williams.
	Direktiva aktual (1987) para d.r.p.d. R. Martina i R. Voges; sintd d.r.p.d. E. Nicolina, E. Eleonora iA. Constancia.
	Edifisio di A.C.U. na Scharloo
	Personal di Ambtenaren Credit Union
	Direktiva 1974 para d.r.p.d. M. Pandt, F. Elenburg,R.Panneflek; sintd d.r.p.d. I. de Windt, G. Curieliß. Silberie.
	WILLEMSTAD – Onlangs werd aan negentien cursisten het basis-diploma voor bewaker uitgereikt. Dat gebeurde op het terrein van de dienst controle en veiligheid te Parera. Foto: de cursisten met het diensthoofd V. Gomez en het adjunct-hoofd S. Ricardo.
	KRALENDIJK – Afgelopen donderdag herdacht Violeta Rosario het feit, dat zij vijfentwintig jaar geleden in dienst is getreden van de overheid. Voor dit feit werd zij gehuldigd. Gedeputeerde van Onderwijs, Carmo Cecilia, overhandigde haar de gebruikelijke enveloppe en bovendien een bouquet bloemen. Foto: Violeta Rosario die uit handen van gedeputeerde Cecilia een bloemetje mocht ontvangen in het bijzijn van man en kinderen. Geheel rechts het hoofd van de school waar mevrouw Rosario werkt.


