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Amigoe
in vogelvlucht

MAPUTO — Bij een aanslag op
doormilitairen begeleid konvooi

an burgers opeen Mozambiquaanse
I °o(dweg zijn zeker 63 doden geval-en en 78 gewondenen er werden 32
,°ertuigen vernield.Dit gebeurde 50

van de hoofdstad. In de voorbije
l^ken is tot 3 maal onder burger-
°nvooien een bloedbad aangericht

J"et in totaal 300 doden. Volgens deeßering gebeurt dit doorRenamo.

e BAYRUT —Bijdebéschietingvan
o^n Politie- school in het christelijke

s,t'Bayrut vielen zaterdag 8 doden
gewonden. De aanval gebeurde

°°r tanks in dedoor de Moslims ge-
heuvels bij Bayrut.

oen de aanval gebeurde was menan het exerceren. Eerder waren er
...bevechten geweest langsdegroene
*>Welke Bayrut verdeelt.

v AMSTERDAM— Dedollardaaldear>morgen tot een na- oorlogs diep-
j PUr>t. In Amsterdam opende hij op
,'8645 gulden, ruim 1,5 et minder
jj"1 de slotkoersvan vrijdag 1,8645.

e Koersdaling werd in het Verre
°sten ingeluid en istoe te schrijven

L3n twijfels aan het vermogen van
et.*S- congres om het enorme beg-

gings- tekort daadwerkelijk terug
Het vorige dieptepunt

*as 10 nov. met een middenkoers
r?" 1.8590gld. Op dewisselmarktin. °Kyo bereikte de dollarmaandag
"et naoorlogserecord van 132,35yen
,°°rdat de Centrale bank in actie. *arn. VS- president Reagan heeft
'i?er congres*! een brief gestuurd
jjtet het verzoek steun te verlenen ,
a" het begrotings- akkoord.

"ANIIA —Een der leiders van de
n ukte staatsgreep op de Filipij-
eaf Van kolonel "Gringo" Honasan
di lenoveren wel majoorFerandez
'e deaanval leiddeop'hettv-stationanManila. Zijnovergavekwam nog
et voor het verstrijken van de ter-

jj-IJn van 90 dagenwaarbinnen mennr>endemilitaire gelederenkon te-
ußkeren. Hij zal worden berecht.
KUWAYT — De Organisatie van

OappChe olie exPorterende landen
oli is voor handhaving van de

""Pnjsvan 18dollar.Men ishet niet
vyjl "etIrandat een hogereolieprijs
v "; Wel is deOAPECvoor verhogingan het productie- plafond.

ei^RO-De PLO magweeroffici-
er cant°or houden in Cairo, zo deel-
Het u'ten'and" minister Ghali mee.
larf ntoor werd in april gesloten
lj n°at door het Palestijnse (bal-
levp^ p'parlementkritiek wasge-
Eev 0p et vredes- verdragtussen
sen hf 6n Israel maar dePLo"men"
mr. leven op hun post onofficieela°orwerken.

Gemier Martina
vandaag naar

Miami
— "Een

initiatief',
tjiemae premierDon Mar-
Jr*«etvoorstelvan deJa-Jj^caanse minister- presi-
*U p Edward Seaga om
W Caribische landen in
de7^bgeen te komen en
Sb* i atie in Haiti te be"
VtoH n' Martina reiBt

afen noemde de
HaiV ontwikkelingen op
ge 'V» w«ar de verkiezin-
*Üh met geweld
tela, ingehouden, "zeer

Van
6 C&ribische landen zijn

lCmening dat de ontwikke-
W?K £? Haiti gevolgenkun-
gi0 °ebben voor de gehelere-
tins k noemde premier Mar-
liti^vetfeit dathet aantal po-
Haft- vluchtelingen vanuit
het p na^ar andere landen in

uisch gebied, zal toe-
lar7:fn-Het is daaromzeerbe-Wd u dat de CaribischePrt»Kien yeen komen om die

tebespreken.
W»a». Martina zal
Bdp; l^ynHjk zelf ook een
C! i houden tijdens deze

Hijblijft in Mia-
Van « woensdag de speech
in^fesidentßonaldßeagankoiS *

kader van de bijeen-
»>n T ?ver het CaribbeanBa-bl^ative (CBI) te horen,
rei^a zal depremier terug-gennaar deAntillen.

VOLGENS RELAAS
Namphy kondigde zondaga-

vond aan datzijnregering hetde-
mocratischeproces volgenssche-
ma wil laten doorgaan. Op 7 fe-
bruari zal de nieuw gekozenpre-
sident van Haiti worden
geïnstalleerd, aldus degeneraal.

Hij zei verder dat zijn regering
het geweld afkeurt en betuigde
zijn medeleven met defamiliele-
denvan deslachtoffers. Namphy.
verklaarde tevens dat de Kies-
raad zal worden "gewijzigd". De

onafhankelijke raad heeft vol-
gens hem "hoogverraad" ge-
pleegd door buitenlanders uit te
nodigenzich temengen in debui-
tenlandse aangelegenheden van
Haiti.

Het verkiezings- geweld be-
gon nadat deKiesraad begin no-
vember twaalf kandidaten van
deelnemingaan deverkiezingen
had uitgesloten wegens banden
met de vroegere dictator Fran-
cois Duvalier en zijn zoon Jean-
Claude Duvalier, die het land
bijna dertig jaarregeerden. "Ba-
byDoe" Duvalier werdvorigjaar
februaribij een machtsgreepvan
het legeruit het land verdreven
en woont sindsdien in bal-
lingschapin Frankriik.

De verkiezingen moesten tot
devormingvaneen nieuwerege-
ring leiden die in de plaats zou
komen voor het militairebewind
van generaal Namphy, dat sinds
februari vorigjaar detouwtjes in
handen heeft.

De VS hebben zondag met on-
middellijkeingangallemilitaire
hulp aan Haiti opgeschort als-
mede de niet- humanitaire eco-

nomiscne nulp. Alleacht Ameri-
kaanse militaire adviseurs zul-
len Haiti in de komende 48 uur
verlaten. De vijftien Ameri-
kaanse verkiezings- waarne-
mers hebben het landreeds ver-
laten. Een functionaris van het
Witte Huis verklaarde dat de
regering "de interim- regering
van Haïti meer dan beu is".

UITERSTBEZORGD
De Amerikaanse regering

heeft tevens haar "uiterste be-
zorgdheid" kenbaar gemaakt
aan de Haitiaanse machtheb-
bers over het uitstel van de ver-
kiezingen en het geweld dat in
het land is opgelaaid. De VS, al-
dus de woordvoerder van de
Amerikaanse ambassade, eva-
lueert de huidige situatie in het
land en onderhoudt daarbij con-
tactenmetFrankrijk enCanada.

Desgevraagd ontkende de
woordvoerder dat deVS voorne-
men hebben om Amerikaanse
burgers op Haiti te evacueren.
Eerder op de dag werd bekend
dat een Amerikaans oor-
logsschip zich op ongeveer 35 ki-
lometer buiten de Haitiaanse
westkustbevindt. Het schip zou
debeschikking hebbenover heli-
kopters waarmee een evacuatie
zou kunnen worden ingesteld
voor haarpersoneel. Die mogen
's avondsna zesuurniet meerop
straat.

De Amerikaanse reactie komt
op het moment dathet legervan
Haiti zondag alle macht naar

zich heefttoegetrokken en nadat
de verkiezingen onmogelijk wa-
ren geworden door grofpolitiek
geweld. Daarbij kwamen in
Port- au- Prince tenminste 25
personen om het leven. De
woordvoerder van de Ameri-
kaanse ambassade zei dat de VS
volledigzijnverrast doorhet uit-
gebroken politiek geweld. "Dit

hadden wij niet voorzien", zo zei
hij.

De VSgaven in het fiscale jaar
1987ruim 1,2 miljoen dollar aan
militaire hulp. De economische
hulp bedroeg dat jaarcirca hon-
derd miljoen dollar. In 1986
kreeg Haiti geen militaire hulp
en bedroeg de economische hulp
ongeveer 53 milioen dollar.

Concept landsbesluiten
WILLEMSTAD — In de ver-

gaderingvan deRaad vanMinis-
tersheeft deministervan Arbeid
en Sociale zaken, Winston Lou-
rens, een tweetal concept-
landsbesluiten aan de orde ge-
steld. Het betreft aanpassing
van de uitkeringen, pensioenen
en loongrenzenvan dealgemene
weduwen-en wezenverzekering,
alsook de daglonen en premie-
percentage van deziekte en on-
gevallen-verzekering.

Dit inverband met de stijging
van het prijzen index cijfer over
de periode augustus 1986/1987.
Hetis namelijkgebleken dathet
indexcijfer met4,5procent inbe-
doeldeperiode is gestegen.

Bedoelde concept- landsbes-
luitenzullen voor advies worden
aangebodenaan deRaad vanAd-
vies

Nationale
AIDS-dag

WILLEMSTAD — Zaterdag
19 december wordt op Curasao
de nationale AIDS-dag gehou-
den. Dan zal gedurendede gehe-
le dagaandacht worden besteed
aan deze dodelijkeziekte.

Op het Gomez-plein in Punda
worden stands ingericht, waar
allerlei voorlichtingsmateriaal
verkrijgbaarzal zijn.Tevens zul-
len tal van sprekers dieper in-
gaan op depreventie en op demo-
gelijkheden van genezing. De
dagzalook muzikaalworden om-
lijst.

Bij hotelbrand op Margarita:

Elf doden tijdens
viering bruiloft

PORLAMAR—Elfmensen
zijn omgekomen tijdens een
bruilofts- feest in een luxueus
toeristen- hotel op het Vene-
zolaanse eiland Margarita
toen ditin brand vloog. Onder
deslachtoffers bevinden zich
deoudersvan hetbruidspaar
evenals de bruid en de brui-
degom.

Het feest gold de 22- jarige
Venezolaanse Rosana Ferman
Zambrano, dievan het toeristen-
eilandMargaritaafkomstig isen
de twee jaaroudere Amerikaan
Christopher Scipione. De brui-
loft werd gevierd op de vierde
verdiepingvan het Concorde ho-
tel, het meest luxueuze hotelvan
het eiland. Van defamilievan de
bruid kwam ook deelfjarige zus
Carla om het leven evenals drie
genodigden. De bruid was een
dochter van de bekende zaken-
man Carlos Fermin.

De brand werd om vier uur in
de morgen geconstateerd. De

oorzaak ervan was een kortslui-
ting en wel in de bruilofts- zaal.
De meesten van de tachtig gas-
ten waren op dat tijdstip nog in
de zaal aanwezig in afwachting
van het vertrek van het
bruidspaar. Er deed zich na de
brand een groterook- ontwikke-
ling voor. De doden vielen dan
ook voornamelijk door verstik-
king. Men had hetvuur om half
zeven in de morgen onder de
knie. Het is nogniet duidelijkge-
worden waarom de slachtoffers
geen kans hebben gezienuit het
brandende deel van het hotel te
vluchten.

Er bevonden zich350 gasten in
het hotel. Zij zijn meteen geëva-
cueerd. Er zijn nogdrie bruiloft-
gangers in een ziekenhuis opge-
nomen met ademhalings- moei-
lijkheden. Zij konden dit in de
loop van zondag weer verlaten.
Porlamar is de hoofdstad van
Margarita dat in zijn geheel een
vrije zone gebied is. Het is een
belangrijktoeristenoord.

ONAFHANKELIJKE KIESRAAD AAN KANT
VS staken alle niet-humanitaire hulp en tonen zich erg bezorgd

Stembus Haïti in bloed gesmoord
PORT AU PRINCE — De verkiezingen in Haiti van afgelo-

pen zondag zijn in bloed en geweld gesmoord. Een paar uur
nadat de stemlokalen waren opengegaan werdenzij weer ge-
sloten.De onafhankelijkeKiesraad werd doorhetleger aan de
kant geschoven. De militairenhebben zich allemacht toegeëi-
gend. De Verenigde Staten hebbendaaruit hun conclusie ge-
trokken en allehumanitaire hulp gestaakt.

De militaire interim-regering
van generaal Henri Namphy
ontbond zondag deonafhankelij-
ke Kiesraad en gelastte de ver-
kiezingen, de eerste in dertig
jaar, af. Gewapende bendes van
de Tontons Macoutes, het vroe-
ger privé- leger van ex- dictator
Jean-Claude Duvalier, trokken
moordend enplunderend door de
straten. Buitenlandse journalis-
ten troffen in een stembureau
aan derand van Port- au- Prince
de bloedige en verminkte lijken
van minstens twintig mensen
aan. De journalisten ontkwa-
men zelfternauwernood aan een
aanslag.

Onderweg van Baghdad naar Seoul:

Zuidkoreaans vliegtuig met
115 man aan boord neergestort

SEOUL — Een Zuidkore-
aans passagiers- vliegtuig
met 115mensen aan boord is
neergestort toen het onder-
weg wasvan Baghdad in Irak
naar Seoul. Het had in
Bangkok moeten bijtanken.
Toen dit niet gebeurde werd
groot alarmgeslagen.

Het toestel dataanKorean Air
Lines(KAL) toebehoortvervoer-
de 95 passagiers en had twintig
bemannings- leden. Men ver-
moeddeaanvankelijkdathetom
een kaping ging. Het vliegtuig
was naar menvermoedt al in het
Burmaanse luchtruim toen het
radio- contact uitviel. Dit ge-
beurde ongeveer een half uur
voordat het vliegtuig in
Bangkok had moeten aan-
komen.

In verband met het vermissen

van het vliegtuig heeft deZuid-
koreaanse regering een crisis-
team gevormd. Dit heeft onder-
tussen verschillende landen in
het gebied waar het vliegtuig
wordtvermistbenaderd omna te
gaan wat er precies met het
KAL- toestel is gebeurd. In de
loop van zondagkreeg de politie
van de stad Kanchanaburi aan
degrens metBurma van Thaise
luchtvaaart- autoriteiten te ho-
ren dat het toestel was neerges-
tort. Men wist echter niet waar
dit precies was gebeurd. Bij de
KAL kon menditbericht zondag
nietmeteenbevestigen nochont-
kennen.

Later is komen vast te staan
dat het toestel inhet westen van
Thailand is neergestort. Bij het
dorp Kaeng Krater in de provin-
cie Kanchanaburi heeft men
wrakstukken gezien. Dorpelin-
gen aldaar zeiden ook een ex-
plosie te hebben gehoord. Dit
dorp ligtbij degrens metBurma.

Overhet lotvan deinzittenden
kon men vanmorgen nog niets
meedelen. Men had daar wel
achterhaald dat een der passa-
giers de Zuidkoreaanse consul
generaal in Iraq was, Kan Suk-
Jae.

ANP-man Antillen ontkomt aan aanslag

Media doelwit van
Tonton Macoutes
PORT OF SPAIN — De

Tonton Macoutes en hun
aanhang in Haiti blijken
vooral gebeten tezijn op de
media. In het verkiezings-
weekeinde waren nietmin-
der dan drieradiostations
hun mikpunt, werd er een
Dominicaanse journalist
vermoord, raakten er vijf
gewond en ontkwamen
andere journalisten ter-
nauwernood aan de dood.
Een van hen is deANP-re-
dacteur voor Aruba en de
Nederlandse Antillen Ra-
jendreKhargi.

Bij beschietingen en
brandstichtingen waardoor
dehoofdstad zondag werd ge-
teisterd kwam de Domini-
caanse journalist Carlos Er-
ullon om het leven. In de
nachtvan zaterdag op zondag
werden drie radio- stations
aangevallen.Radio Soleilvan
de katholieke kerk werd
daarbijtotaal verwoest. Twee
gebouwen van dit station
werden een prooi der vlam-
men. Het personeel wist
echter te ontkomen. Radio
Haiti Inter werd door een
handgranaat getroffen.

Het ergste incident echter
deed zichvoor bij het stembu-
reau in de Argentina- school
aan derand van Port au Prin-
ce. Eenbende heeftdaarzeker

twintigmensen vermoord. De
met hun bloed besmeurde
wanden en muren getuigden
ervan dat de slachtoffers te-
vergeefs hadden geprobeerd
aan deze orgie van geweld te
ontkomen. Een groep journa-
listengingdaareenkijkje ne-
men, onder wie Khargi die
sindseen paar jaarde leiding
heeft van deANP- post welke
op Curacao is gevestigd. Ook
de NRC- Handelsblad corres-
pondent Fery Versteeg be-
hoorde tot deze groep.

ONTSNAPT
Bij aankomst trof men de

slachtoffers in plassen bloed
aan. Het hele bureau bleek
aan flarden te zijn geschoten
enal hetverkiezings- materi-
aal was verdwenen. Buiten
stond een rij kapot geschoten
auto's. Terwijl men het ge-
bouw inspecteerde kwam een
groepgewapendemannen het'
school- terrein opgestormd.
De journalisten wisten ter-'
nauwernood uit zijdeuren en
ramen te ontsnappen enkwa-
men terecht in een sloppen-
wijk achter de school. Met
hulpvan debewonersvan de-
ze buurt werden zij naar een
veiligeplaats afgevoerden la-
ter met een bus van andere
journalisten naar hun hotel
teruggevoerd.

Vanavond
kijkt iedereen

om9.40 uur naar ’Brindis^A

WILLEMSTAD- Onderenorme belangstelling van lokaleen Venezolaanse zakenlieden,
werd vanmorgen de CaribbeanFruitProducts Corporation offi-cieel geopend. Deze fabriek vanPedro(Papito)van derDijs, iseenjoint- venture met het Venezo-laanse bedrijf Corimon dat deFrica- vruchtensappen fabri-ceert.

Foto: het moment van deoffi-ciële opening met vooraan vlnr:HansNeumann,president- com-missaris van deRvC van Cori-
nwn, minister WinstonLourens,
initiatiefnemer Papito van der
Dijs en Nemesio Torres Masis,directeurvan deFrica-fabriekeninVenezuela.

WILLEMSTAD — JoanMay-
nard, die tijdens de laatsteMiss
Curacao verkiezing op de derde
plaats eindigde, is in Kenia de
winnares geworden van de ver-
kiezing 'Miss WorldAfrica Inter-
national. Er waren deel-
neemsters uit ongeveer vij-
fentwintig landen. Joan May-
nard wordt gesponsord door het
Curacaose bedrijfTikTak, dat
haar tijdens haar internationale
reizen ookfinancieel bijstaat.

InKenia eindigdePuertoRico
op de tweedeplaats, derde werd
Canada, nummer vier deBaha-
masen Nigeria werd vijfde. Joan
Maynard komt woensdagmid-
dag om vier uuraan opHato.Zij
reist vanavond naar New York.
Vandaarkomt zij danper ALM
naaronseiland. In mci neemt Jo-
an deel aan een volgende verkie-
zing in CostaRica.

1 O Curacao - Aruba >
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Mensen
Onlangs vond in de aula van de
Akademia di Arte de uitreiking
plaats van getuigschriften aan
decursisten diedetweejarigeop-
leidingVrij Tekenen/Schilderen
/Boetseren/Etsen met goed ge-
volg hebben doorlopen. Bij die
gelegenheid wordt tevens deten-
toonstelling van hun ex-
amenwerk geopend. De ten-
toonstelling kan deze week nog
tot en metvrijdag in de aulavan
deAkademia di Arte worden be-
zichtigd,'s- morgensvan achttot
twaalf en op dinsdag, woensdag
en donderdagavond van zeven
tot tien uur. Op de foto de GE-
SLAAGDE cursisten: Sherwin
Whitfield, Mirelva Romano,
Vanessa Pensut, Noraima van
Houten en Irene Braakman in
bijzijn van José Capricorne, di-
recteur van Akademia diArte.

*****Mevrouw Maria Schwengel-
Croeze ontvinguitNijmegenhet
bericht dat dochter LILLY
SCHWENGEL is geslaagd voor
haar artsenexamen. Dokter
Schwengel zal 4 december haar
artsenbul in ontvangst nemen.
Zij wordt binnenkort op Aruba
terugverwacht.

*****De schepper van het sprookjes-
park De Efteling en tekenaar
van verschillende sprookjes,
ANTON PIECK, is onlangs op
92-jarige leeftijd in zijn
woonplaats Overveen overle-
den. Hij isvooral bekend gewor-
denalsromantisch tekenaar die
voortdurend in een sprookjeswe-
reldvertoefde. AntonFransiscus
Pieck werd in Den Helder gebo-
ren, studeerde in Den Haag, en
vervulde in de eerste wereldoor-
log zijn militaire dienstplicht.
Van 1920 tot aan zijn pensione-
ring in 1960was hij leraarteke-
nen aan het Kennemer lyceum
in Overveen. Hijreisde veel door
Europa en in Marokko, maakte
etsen, houtsneden, tekeningen,
kalenders, wenskaarten en der-
gelijke. Pieck illustreerde onder

meer Gijsbrecht van Aemstel,
Droom in deDelta, Grimm, Spie-
gelvan Statenen Steden, enver-
zorgde boeken als Duizend en
een nacht. Hijwasridder in deor-
de van Oranje Nassau. In Hat-
tum is voor Pieck een museum
opgericht waarvan hij vorigjaar
een levensgrootschilderij van de
oude volksbuurt "De Teut" in
Amersfoort anno 1916maakte.

*****
Het jeugdidoolMadonna heeft
genoeg van haar echtgenoot Sc-
anPenn. De tweezijn nauwelijks
twee jaar gertrouwd geweest en
MADONNA heeft nu al een
echtscheidings- procedure op
ganggebracht. Volgens de Ame-
rikaanse zangeres communice-
ren zij en haar echtgenoot niet
meer. Beiden hebben afzonder-
lijk Thanksgiving gevierd. Ma-
donna wasboosop haar man om-
dat hij vier dagen nietsvan zich
hadlatenhorenen toenalsde ge-
woonste zaak van de wereld op-
dook bij het kalkoen-diner. Ma-
donna, die eigenlijk Madonna
Louise Ciccone heet, staatop de
lijstvan 1987 van het financiële
tijdschrift Forbes op de zevende
plaatsvan grootsteverdieners in
de amusements- industrie. Dit
jaarheeft zij naar schatting 26
miljoen dollar verdiend en 27
miljoen in de voorbije twee jaar.
ScanPenn staatbekendalsde ja-
loerse echtgenoot. In julikreeg
hij 60 dagen gevangenisstraf
voor het aftuigen van een figu-
rant op een filmset en hetroeke-
loos autorijden. Hij werd na 33
dagen wegens goedgedraguit de
gevangenis ontslagen. Hij heeft
onderanderegespeeld in de film
"The falcon and the snowman",
een slecht ontvangenfilm.
Koningin Beatrix en prinses Ju-
liana hebben in Den Haag het
monument voor oud- koningin
WILHELMINA onthuld. Het
door de 39-jarige kunstenares
van Pallandt ontworpen beeld

staat tussen hetpaleis Noordein-
de en de Gothische zaal van het
gebouwvan deRaad vanState op
een door professor van Ambden
ingericht plein. Voor het volk
was Wilhelmina, volgens minis-
ter Brinkman (cultuur), een ge-
respecteerde maar verre figuur
omsloten door het drukkende
hof-ceremonieel, dat zij zelf "als
een gouden kooi" voelde. In de
oorlogsjarenontsteeg zij volgens
de minister echter aan de kooi.
"Via deradio heeft zij van Lon-
den uit inbijna steeds doorhaar-
zelf geschreven toespraken voor
het eerst kunnen tonen hoe zij
was. Zij stond als een rots in de
branding." Volgens de minister
sierthetdevies "rustigin de woe-
dende golven"danookterecht de
windroos van het monument.

De actriceFarrah Fawcettkrijgt
eenkusje van haarvrienden col-
legaRyanO'Neal. Hetstelis met
vader Fawcett op weg naar de
speciale voorstellingvan Far-
rah's nieuwste film "Poor little
rich girl". Farrah speelt daarin
de Amerikaanse MILJARDAI-
RE Barbara Hutton.

Tussen 80 en 90 procent van de
350 miljoen kinderen in China
lijdt in ernstige mate aan
TANDBEDERF. De oorzaak is
dat zij teveel snoepen en dat ei
voor iedere 100.000 Chinezen
maar een tandarts beschikbaar
is, zo werd door de officiële Chi-
nese pers gemeld.

Eind december zal men begin-
nen met derestauratie van het
voorpand van Panorama Mes-
xlag. Dit 106 jaaroude schilderij
is hoognodig aanrestauratie toe,
maar hetbestuurvanPANORA-
MA MESDAG beschikte niet
over allefinanciële middelenom
aan de restauratie te beginnen.
Het ontbrekendebedrag van een
miljoen gulden is nu door de
Bank voor Nederlandse Ge-
meenten beschikbaar gesteld.
De hele restauratie van het 120
meter lange en 14 meter hoge
doek kost 4,25 miljoen gulden.
Hetbestuurvan PanoramaMes-
dag verklaarde dat als het doek
niet wordt gerestaureerd, het
niet meer is teredden. Het enor-
me doek dreigde namelijk te
scheuren. Tijdens de werkzaam-
hedenzal hetPanorama geopend
blijven voor de jaarlijks 180.000
mensen dieditkunsthistorische
monumentkomen bezichtigen.

ROYLOUIS, zoon vanJosefaTe-
resa Louis van Marie Pompoen
zal 4 december het jazz-concert
"Music of the Spheres" op het
Berklee College ofMusic in Bos-
ton leiden. Het ensemble, be-
staande uit de beste musici van
de school, zal verschillende com-
posities van Roy Louisenbeken-
dejazz-figuren als Horace Silver
en Herbie Hancock ten gehore
brengen. Louis heeft zich op
school gespecialiseerd in het
composerenvan jazz-muziek.

*****Mary Servaes, beter bekend als
de zangeres zonder naam en on-
langs door een disc-jockey uitge-
roepen als ZANGERES ZON-
DER STEM, heeft eergisterenin
de stadsschouwburgvan Tilburg
een eerste van twee af-
scheidsconcerten gegeven als af-
ronding van een loopbaan die
meer dan vijftig jaarduurde.De
"koningin van het levenslied"
wil op 68-jarigeleeftijddefinitief
een punt zetten achter haar be-
wogen carrière om haar verdere
leven in rust te kunnen

doorbrengen met haar man Jo
Servaes.De z i ng« res dankthaar
naam alskoningin van het le-
venslied vooral aan de sympa-
thie voor minderheden en
zwakkeren in de samenleving.
Met de 16miljoen platen dievan
haar verkocht zijn, is zij een van
de succesrijkste Nederlandstali-
geartiesten.

Het tekeniïinsvogeltje "Woody
Woodpecker" bestaat echt. Daar
kan een vroaw uit Stockholm
over mee praten. Drie jaar lang
heeft Woodv haar hetlevenzuur
gemaakt.De vrouw haderop een
gegeven ogenblik zo genoeg van
datzij het raam opengooide en
schreeuwde: "Maak datje weg
komt". "Ik besefte niet dat ik
niets aanhad, maar een heer die
vanaf de stoep verbouwereerd
omhoogkeek, des te meer" aldus
Lillemor Brandt. De vrouw ver-
telde dat de 10de specht en haar
jongendrie ja ar geleden in haar
tuin waren konen wonen en
haar leven tot oen hel hadden ge-
maakt. WOODY WOODPEC-
KER en kinderen kapten gaten
in haar houtenhuisen dwongen
haar een keer eiders de nacht
doortebrei? n. De overheidhad
haar aangeraden een reeks hou-
ten haviken aan te brengen om
de spechtafte schrikken, "maar
onshuis ligt vlakbijeen psychia-
trische inrichting en de buren
zouden denken dat ik daar nou
wel helemaai rijp voor ben." De
vrouw heeft een verzoek inge-
diend om Woody en kornuiten
dood te schieten.

% s*c -Jr :■: $:

De tijd van het pretpakket is
voorbij. De leerlingen in het

voortgezet onderwijs kiezen niet
meer de leukste of gemakke-
lijkste examenvakken, maar
vakken waaraan zij straks in de
maatschappij watdenkenteheb-
ben. Goede leerlingen kiezen,
naast de verplichte vakken Ne-
derland en Engels, bijna alle-
maal WISKUNDE, economie,
natuur- en scheikundeen zo no-
dig nog een taal. Het meest op-
vallend is datbijna iedereenwis-
kunde in het pakket heeft. Het
vak wordt niet alleen door veel
leerlingen gekozen omdat het
een van debelangrijkste vakken
is, maar de meesten vinden het
nog een leuk vak ook.

*****

faul Rhenhekor*
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Torn Poes en de Partenspeler doorManen Toonder

1533—Hetis tebegrijpen datTorn Poes ditnietallemaalrustig
lietgebeuren. "Die Partenspeler is een schurk!" schreeuwde
hijwoedend. "Hij heeft aanslagen op het leven van heer Bom-
melgepleegd. Hij is eenmoordenaaren een dief!""Wateenver-
schrikkelijke taal!" prevelde de heer Zielknijper ontzet. "Het
arme kind!" zuchtte Partenspeler verdrietig. "Het weet niet
wathetzegt!""Doe dantoch iets, commissaris!"riep TornPoes.'Laat u dan zo maar toe, dat een moordenaar hier vrij
rondloopt?" Ik dien een aanklacht tegen hem in. Ik heb zelf
gezien, dathij....""Stil!" zei depolitiechefbars. "Een minderja-

rigekan geen aanklachtindienen.Datzou in ditgevalalleen je
voogdkunnen doen!"De voogd wendde zich zachtmoedigom
en zette zijn hoed op. "Kom," zei hij, "kom nu zoet met oom
Plooike mee. Vaarwel heren. Met liefdeen zorg zal ik ditmis-
vormde karaktertje doen opbloeien tot een sieraad van de
maatschappij.Laat datrustig aanmijover!"Zosprekende trok
hij Torn Poes mee, maar toen ze buiten gehoorafstand waren
maakte de zoete glimlach plotseling plaats voor een trek van
grote woede. "Stil, lummel," siste hij, "ofik zal jeeen optater
geven, datje niet weet waar jeblijft!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur The Secret o! mySucces
(’.5,- p.p.).

TELECURACAO
MAANDAG: 16.30 Scooby Doo myste-
ries; 17.00 Cliffwood Avenue Kids;
17.30The Big Blue Marble; 18.00Tele-
curacao Special; 18.30 Contact; 18.45
Informe deportivo kv Hector Rosario;
19.00Gezond sporten; 19.30Thisweek
in Japan; 19.45 Impreshon Musikal;
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00Opening:
Caribbean Fruit Corporation; 21.05Dal-
las; 22.00 Wega di Number; 22.10Tele-
curagao special: Sedukal; 22.30 Depar-
tamentu paKulturai Edukashon:; 23.00
Sluiting.

DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00 MTV Musical; 18.00Obra di man
kv Loupe; 18.30Mirai Skucha; 18.45 In-
forme deportivo kv HectorRosario;
19.00Kushina di oro kv Saida Hernan-
dez; 19.15 Show Bizz; 19.30 Sledge
Hammer; 20.00 Notisiero Tele-8;21.00
Enkuentro ku Paul deWindt; 21.30 Re-
vista Deportivo ku Gonzalo Cuales;
22.00 Wega di Number; 22.10 Crime
story; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden).

CURACAO AGENDA
NACHTDIENST ARTSEN: Patiënten vande
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigen huisartsbellek-
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

'WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIEj
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria "
tel.: 82947/81078: geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de gehele dag gesloten: na~17.00uur kunt"
de zuster van de wacht bellen: zuster Chap"
man, tel.: 70029. pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schaf'
looweg 11.0, tel.: 612040): geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 uitf
de wacht heeft zuster Pieterz, tel.: 6711*''
pageboy 027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pare*
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend va"
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 allee"
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagv»"
07.15-10.30uur; alleen volgens afspraak'

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geope^
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17JJuur; zaterdag en zondag van 10.00-1 l<t>
uur. Voor spoedgevallenna kantoorurenQ*
lieve zich te begeven naar de Ver'
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Paradeis, F.D.RoosevelW*
468, tel.: 89676.
Punda: Popular, hoek Madurostr./CoW"1'
busstr.,tel.:6ll269.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- e _
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajafa'
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond o"]
19.30 uur te Openbare Basisscho»'
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond o 1"
19.30uur gebouwCredit Union San Pedr°-
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag 3'

vond om 19.30 uurte Centrum Abraxa6'
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- enzaterda'
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

GALERIEBLOEMPOT
(Sta. Rosaweg 6)
t/m 4 december tentoonstelling van Harf'
aanse kunstenaars. Openingstijden dage-
lijks 17.00-19.00 uur.

HENR By Dick Hodgins
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LOURENS BIJ OFFICIËLE OPENING CARIBBEAN FRUIT PRODUCTS CORPORATION:
Marktbeschermings-voordelen moeten op tweede plaats komen

Joint-ventures bieden
veel mogelijkheden
WILLEMSTAD — Waarnemend minister Winston Lourens

Handel, Industrie en Werkgelegenheid (HTW) pleitte van-
?ofgenbij deofficiëleopeningvan CaribbeanFruitProducts

voorjoint-ventures tussen lokalezakenlieden en
concerns. Dat geeft vele voordelen omdat bij-

J°orbeeldookdeexpertise danaanhetlokalebedrijfkan wor-
e& overgedragen. Het mogen niet de voordelen van
jj^tbeschermingzijn, dieeen zakenman er toe bewegen op
V^agao te investeren.Dat is een economisch voordeel datop

'* tweede plaats moet komen, aldus Lourens die een 'goede
***enman' afschilderde met dekaraktertrekken creativiteit,

en verantwoordelijkheid.

Onder grote belangstelling
*J»zowel de lokale als de Vene-
°'aanse zakenwereld, werd

*aiünorgen de fabriek Caribbe-*l Fruit Products Corporation
'*» Pedro (Papito) van der Dijs
Nicieel geopend. Deze joint-
enture met het Venezolaanse

Corimon werd opgezet
i °°r hetvervaardigen van debe-

ende Venezolaanse Frica-
De investering

J** deze fabriek bedroeg onge-
Jj*T 3 miljoen gulden en levert

op.Een zeer trotse Papito van der
begon zijnspeech met de uit-

cao moet tegengaan. Twee voor-
beelden hadVanderDijs: op Cu-
racao wordt Venezolaanse moto-
rolie verkocht die in Venezuela
gesubsidieerd is en niet mag
worden uitgevoerd. Op Curacao
wordt bovendien Frica-
vruchtensap verkocht die ille-
gaal het land binnen komt en
waarvan de importeurs het ma-
ken van woekerwinsten als eni-
ge oogmerk hebben.

ILLEGAAL
Deze 'contrabanda'komt geen

van beide landen ten goede en
draagt niet bij aan de gezonde

ontwikkelingvan een economie,
aldus Van der Dijs die het de
hoogstetijd noemde datzowel in
Venezuela als op Curacao maat-
regelen worden genomenom de-
ze illegale handel tegen te gaan.

Papito van derDijs werd van-
morgen als voorbeeld gesteld
door minister Winston Lourens
dieministerMarcodeCastrovan
Handel, Industrie en Werkgele-
genheidverving.Lourens pleitte
voor joint- ventures omdat sa-
menwerking met buitenlandse
concerns de lokale zakenlieden
in staat steltkwaliteits- produc-
ten te vervaardigen. Niet alleen
bieden joint-ventures voordelen
bij het overdragen van kennis,
maarook ishetgoedkoperomap-
paratuur aan te schaffen. Voor
Venezolaanseconcerns is datvia
Curacao bovendien een weg om
de Europese markt te in-
filtreren.

BESCHERMING
Lourens sprak ook zijn

waardering uit over het feit dat
Van derDijs defabriek heeft op-

gezet zonder marktbescher-
ming. Hij verhaalde hoe derege-
ring meteen pakketvan maatre-
gelenisgekomenomhetinveste-
rings- klimaat te verbeteren.
Daar is demarktbescherminger
één van, aldus Lourens. Dat die
beslissing juistwas, is inmiddels
gebleken: sinds juli 1986 zijner
tien nieuwe projecten bijgeko-
men dankzij de marktbescher-
mings- maatregelen en vele ar-
beidsplaatsen geschapen. De
marktbescherming mag even-
wel niet de belangrijkste reden
zijn voor een zakenman om op
Curasao te investeren, zo meent
Lourens. De andere voordelen
moeten zwaarder wegen en een
initiatief als van Van der Dijs,juichtehij helemaal toe.

Lourens deed aan,het einde
vanzijnspeecheenberoep opalle
aanwezige entrepeneurs om de
moed niet op te geven. De ope-
ning van deze fabriek is wede-
rom eenbewijs van"nospor", dat
we hetwél kunnen, aldus de mi-nister die detoekomst niet som-ber inziet.

Verkeerscontrole
WILLEMSTAD- Achten-

*ccr 8 , konden zich
bejjg gelukkig prijzen met een
v»6t

, ,Uring- Deze bestuurders
Weg:en °P de Schottegatweg
kekei*S de Zwijsenstraat
de j!111? omdat zij zich niet aan
ho^ 10111111 snelheid wisten te
feUrT n"Dertien andere chauf-
het - S^fenop de bon omdat zij

ht negeerden. Deze
"Wes wordenvoortgezet.

Tarievenspecialisten ontbreken

Landsverordening dokters-
tarievenwordt aangepast

UjiS^MSTAD-Eencom-
Hea "^taande uit zes per-mopdracht van de
**ak« X?0Arbeid enSocia-?emiiSnlWinBtollLourens en?^dpl!tervailVolkBgezond-
SSCÏÏ*Ro2e-ial de hui-
t °kter» *

verordening voor
dnk Tfrieven aanpassen.VoSS*8® hmda- verorde-C»»Mbreken diversespeci-

Vd*i;Taardoor deze» geenVftrichtlijnen hebben
*leye"et bepalen van hun ta-

Wn°vmissie bestaat uit deNW VeeQhuizen van het de-Wer^nt,van Handel, Indus-«»e ij? Werkgelegenheid(HIW),
Nw,80mmi8e gevallen kanfy J& vervangen door de heer"erkema. dr Ellis Martis..

doktervan de SVB, depresident
van de artsen vereniging drRo-
berto Rico, de secretaris van de
artsen vereniging dr Paul de
Windt en de heer Dudley Lucia,
van het departementvan HDV.

Omdathet aantal specialisten
op Curasao is toegenomen en
voor enkelen geen wettelijke
maximum tarieven bestaan,
achten de beide ministers het
noodzakelijk de landsverorde-
ning aan te passen. De commis-
sie moet binnen drie maanden
een nieuw voorstel indienenbij
de ministerraad. Daarnaast
moet de commissie om de zoveel
tijd de ministerraad inlichten
over eventuele veranderingen
binnen de medische wereld,
waarvoor de verordening op-
nieuwmoet worden aangepast.

Kerstparade in
Otrabanda

WILLEMSTAD — Zaterdag
12 december vindt in de straten
van Otrobanda een grote
kerstparade plaats. Deze jaar-
lijkseparade diewordtgeorgani-
seerddoor de SosiedaddiKomer-
santenan diOtrobanda, desocië-
teitvanzakenlieden in Otroban-
da,zalweer een grootfestijn wor-
den. Zaterdag 19 december ver-
zorgt desociëteit een aguinaldo-
optreden en een folkloristische
show ter gelegenheid van het
kerstfeest enhet nieuwe jaar.

WILLEMSTAD— DeKompa-
nia di TouKörsou N.V., die de
sleepboten Jaro en Lima in be-
drijfheeft, kreeg gisteren een
nieuwe vlag: blauw als symbool
van dezee, rood als symbool van
opoffering ofkracht en energie,
geelals de energie van de zon en
de sleeptros als symbool van het
werk-instrument, waarmee te-
vens aan de toekomst wordt ge-
werkt.

Hetontwerp van de vlag is van
sleepboot-kapitein E. Winklaar.

Tijdens een korte plechtigheid
werdde nieuwevlag ingezegend.

Op de kleine foto: KTK-
directeurJ. Baarda.

Geruchten regerings-crisis ontkend
Politieke partners wijzen
verzoek St Maarten af
WILLEMSTAD— Er isvol-

gens premier Don Martinageen reden tot bezorgdheid
voor eenmogelijkeregerings-
crisis. Claude Wathey heeft
toegezegd datDP StMaarten
een nieuwe kandidaat zal
voordragen voor de openge-
vallen ministerspost en Mar-tina heeft "geen enkele reden
om aan zijnwoordente twijfe-
len", aldusDon Martina. Ookandere bewindvoerders lie-ten tegenover de Amigoe we-
ten dat noch de kwestie van
een nieuwe minister, noch deproblematiek rond Landsra-dio St Maarten, aanleidingzijn voor een nieuwe rege-
rings- crisis.

Enige weken geleden al, dien-
deministerLeo Chancevan Jus-
titiezijnontslagin. De Democra-
tische Partij van St Maarten
moest daarop een nieuwe kandi-
daatvoordragen, hetgeen naeen
behoorlijke vertraging, vorige
week officieel geschiedde. Me-
vrouwSarahWilliams, dieook al
was voorgedragen als gezagheb-
bers- kandidaat voor St Maar-
ten, werd voor deze post vooruit
geschoven. Omdat de DP St
Maarten kennelijk van mening
was datde portefeuilles Justitie
en Verkeer en Vervoer te zwaar
voor haar zijn, werden de coali-
tie- partijen benaderd met het
verzoek de portefeuilles te ver-
anderen.

Na overleg met deregerings-
partners van Saba, St Eustatius
en Bonaire, hebben de Curagao-
se coalitie- partijen evenwel be-
sloten dat dat niet mogelijk is.
Premier Don Martina verklaar-
de vanmorgen desgevraagd te-
genover deAmigoe, datdeverde-
ling van de portefeuilles ge-
schiedt bij de vorming van de
regering. "Dat is een politiek ak-
koord waar niet zomaar aan ge-
torndkan worden", aldusMarti-
na. Hetverzoek is weliswaar in
overweging genomen maar alle
politiekepartners warenhetmet
elkaarover eens dathet niet juist

zou zijn datpolitieke akKoord te
heronderhandelen.

Claude Wathey, leidervanDP
St Maarten, is dit weekeinde te-
lefonisch van diebeslissing op de
hoogte gesteld en zegde toe een
nieuwekandidaat tezullenvoor-
dragen. Op de vraag of Martina
verwacht dat Wathey toch nog
problemen zal maken,
antwoordde depremier geen en-
kele reden te hebben om aan te
nemen dat Wathey de waarheid
nietsprak. Wathey wasvanmor-
gen niet bereikbaar voor com-
mentaar.

De coalitie- partijen hebben St
Maartenevenmin haarzin gege-
ven in dekwestie Landsradio St
Maarten.De nieuwe apparatuur
die voor deze dienst en de
diensten op de andere eilanden,
moet worden aangeschaft, zal
door het bedrijf Siemens gele-
verd worden.Een voorstel dat al
door ministerLeo Chance was
gedaan en ondersteund wordt
door minister Rozendal die nu
Landsradiodienst onder zich
heeft.

Geruime tijd geleden al, wa-
ren offertes aangevraagd waar-
bij Siemens met debeste prijs én
goede apparatuur voor de dag
kwam. Claude Wathey diende
evenwel het verzoek in om als-
nogeen aantal anderebedrijven
in de gelegenheid te stellen een
offerte in te dienen. Hij pleitte
daarvoor omdat bijvoorbeeldhet
bedrijfATP (Philips) later had
latenweten, een betere offerte te
kunnen doen.DeCuracaose par-
tijen DP en MAN vroegen een
week bedenktijd maar zouden
dit weekeinde al besloten heb-
ben, niet op het voorstel in te
gaan. Naar de Amigoe uit poli-
tieke kringen vernam, vindt
men dedriemaanden diemet het
heropenen van de inschrijving
'verloren' zouden gaan, te lang.
Zekeromdat deoffertesalgeëva-
lueerd zijn en het werk in feite
voor een tweede maal zou ge-
schieden.Dit zal woensdag in St
Maarten tijdens een geplande
vergadering van de regerings-

partijen, aan DP St Maartenbe-
kend worden gemaakt.

De geruchten datdezekwestie
tot eenregerings- crisis kan lei-
den, werden vanmorgen in poli-
tieke kringen ontkend. Het zijn
namelijk nietalleendeCuracao-
se partijen die van mening zijn
dat met Siemens in zee gegaan
moet worden, maar ook derege-,
rings- partners van de andereei-
landen delen die mening, waar-
door DP St Maarten in feite al-
leen staat.

...een blik op defabriek waar de
lopende band vanmorgen offici-eel gestart werd...

roep”esta dushi”omaan te ge-
dat ■°e gelukkig mJzich voelde
lis»?!? planneneindelijk gerea-
,C*rd zijn. Hij sprak dehoopuit

de opening van deze fabriek
° voorbeeld en een stimulans

Ie 'enziJnvoorvele andereloka-
ha„?fenlieden. Bovendien her-
gin lVan der Dijs de uitnodi-
-Binlm l.die president Jaime Lu-

o
ftl bij zijn bezoek aan Cura-lieHaan de Venezolaanse zaken-

-Baa^ dccd> om °P dit eiland te
Fe^ mvesteren. "Erzijnhierve-
deiT.?elijkheden", aldus Van

jj^ysvanmorgen.
ttito eed een beroeP °P de Cv-wose en Venezolaanse autori-
stei]n °Jn een mechanisme in te

i
dei^egaie import van

goederen opCura-

89QJ CCTfig
(Zr Voor Uw reis naar Europa _^^ ,-jz) hebben wij JBfl^ vc

WOLLEN KLEDING
zoals: rokken, blouses en jas- tjC^ffs fcj \
sen om aan twee kanten te Pw\J^r^)
dragen. i^lWu
Tevens vele modellen gebor- Amul^Tduurde tafelkleden en met | Uii
speciaalkerstdecor. , I Juf j\

Wij'nemen ooit bonnen. I / il

I*l ' f F 1

am/terctam /tore V I
ARUBA: CURACAO JÊ fNassaustraat 10 Gomezpleinl4 jfm m
Nassaustraat 50 Breedestraat 29 "WT1 ~

___^__■——MMH—M—————i__■___■__■■__»_■—_■■__■-■■■■-■--B----"—————_■_■

INISIATIVA CHIKI POR
KRESE BIRA
EMPRESA GRANDI...
Den nos Komunidat tin BASTA ehèmpel diresultado di dedikashon
i trabou duru 'bon plania.
Bo Banko amigu, konvensi kv ta inisiativa partikular ta wes'i lomba
di nos Komunidat ta invitaßo pa skucha: ft111 l

""""HIGHLIGHTS DI EKSITO Jr— yy
RADIO Z'B6:. Djaluna 7.05 p.m. i djabièrne V

despues di notisia 6.50 p.m. \
RADIO CARIBE: Djarason i djabièrne despues 1 j

di notisia di 1.00 p.m. 11l |
RADIO HOYER I: Djamars i djaweps promé W A
kv Topiko pa 5.20 p.m. M\ ' JJI
RADIO KORSOU FM: Djamars den "Nos ta F/>y '/iKomparti" entre B'or pa 8.30 a.m. i djadu- _____^JjM II
mingu mainta entre "E mundu ta lora" i ___\Ww_\>^_is
"Konopa i Kinipi" 11.54 a.m. F

ËOl No pèrdé!
|2j MADURO & CURIEUS BANK N.V.

Semper dispuesto pa sostené inisiativa salü salf for di nos Komunidat.
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/oSSn____ELT»/ Sta. Rosaweg 17-Tel:75996

I^J&!4V^toy_j£; Q°k tussen de Hf/ off^?o / middag geopend, l{ lj_| T-r vriidag koop- I
I mmmLCiCS 3"o^'

\ snoepgoed voor kinderfeestjes,/
\ relatie- enkerst- /\ geschenken /

X. in zeer speciale /
X. verpakkingen /

èf^CANDY\
..

Indien U gebruik maakt van éénvanonze
ideale lokaties voorrecepties enfeesten

dan bespaart U Uzelf de moeite en zor-
gen van het opruimen nahet feest.

Naast de verzorging vanai het
eten, de drank en bediening

bieden wij U de mogelijk-
heid Uwfeest ofreceptie
te houden in Restaurant____________
La Bistroclle. Landhuisj^H Brakkeput.Zeelandia

Patio &Banqueting
Room, de Forttuln
in Fort Nassau of

A Infinity in FortI %^^^T Nassau idealeH \r~ "*W_^__^_ plaatsen
Hfc voor Uw

receptie
offeest.

wm \\

zorgen
r_EJ_rY niet!



Gaita-festival
opgedragen aan
Yubi Naar

ORANJESTAD — Het Gai-
ta, Aguinaldos en Kerstliede-
ren- festival op 12 december
in Centro di Barrio Noord
wordt opgedragen aan Hu-
bert (Yubi) Naar.

De eer gaat naar Yubi Naar
omdat hij jarengeleden—na Ad-
disson Croes — doorgegaan is
met het organiserenvan dit jaar-
lijksfestival. Op 12 decemberzal
onder andereeen plaquette wor-
denuitgereikt aan Yubi Naar.

Op 2decemberhoudthetorga-
niserendcomité nog een laatste
vergaderingmet de deelnemers
aan het festival van 12 decem-
ber. Op dezevergadering, dieom
halfacht in Hong Kong restau-
rant wordt gehouden, zullen de
laatste gegevens over het festi-
val worden verstrekt.

Schijn-
huwelijken

ORANJESTAD — Ook het
toenemend aantal schijnhu-
welijken—met allegevolgen
vandien—maakt deeluitvan
de bezorgdheid van de Aru-
baanse Statenleden. De rege-
ring antwoordt opvragen van
defractie Werleman/Jansen,
dat wanneer twee personen
een huwelijk sluiten volgens
de bestaande wetten het on-
mogelijk is voor de regering
om dit te voorkomen. Het
toetsen van huwelijks-
partners in spé acht de rege-
ring etisch nietverantwoord.
Hetvoorkomen van schijnhu-
welijken zal dus via andere
wettelijke bepalingen moe-
ten geschieden — bijvoor-
beeld delandsverordeningtot
toelatingen uitzetting — dan
via debepalingen metbetrek-king tot huwelijks- sluiting.

Man dood in
woning gevonden

DAKOTA — In de ochtendu-
ren werd gemeldbij depolitie dat
in een woning aan de Cadushi-
straat het stoffelijk overschot
was gevonden van de 38-jarige
man Cornelis Boezem. Dokter
Van der Linden constateerde de
dood, waarna deofficier van jus-
titie het stoffelijk overschot in
beslag nam om sectie te ver-
richten en de juiste doodsoor-
zaakvast tekunnen stellen.

Premier aan Democratischfront:
Verkiezingsuitslag in
Suriname is boodschap

ORANJESTAD- In het te-
legramdatpremiermrHenny
Eman aan de leiders van hetFront voor Democratie en
ontwikkeling in Suriname
zond namens het Arubaanse
volk enregering wordengelu-
kwensen aangebodenmethet
zegevierenvan dedemocratie
in Suriname.

Door de uitspraak van het Su-
rinaamse volk werd onmisken-
baar gekozen voor de terugkeer
van een democratisch herstel.
Wij hebben met het Surinaamse
volk vooral gedurende de moei-
lijke tijden die zij gekend heeft
sterk meegeleefd, aldus premier
Eman. Wij zijn dan ook als
vriend van Suriname zeer ver-
heugd met dezevoor Uw land zo-

veel betekenende verkiezings-
overwinning.

Suriname, onze ex partner in
hetKoninkrijk der Nederlan-
den, eneen land waarin,evenals
hetonze, degevoelens van demo-
cratie diep geworteldzijn in het
algemeen bewustzijn van het
volk, heeft dewereld duidelijk de
boodschap gegeven, dat de strijd
voor Democratie, hoelang deze
ook kan zijn nooit tevergeefs is.

Wij zijnervan overtuigd, aldus
besluit de premier zijn telegram
aan de overwinnaars van de Su-
rinaamse verkiezingen, dat de
nieuwe situatie in uw land onge-
twijfeld zal bijdragen aan het
aanhalen van de bestaande ban-
den van vriendschap tussen het
Surinaamse enArubaanse volk.

Inschrijving
voor carnaval

ORANJESTAD — De offi-
ciële viering van Carnaval
1988begint opzondag 3 janu-
arimeteen warm-up jump-up
in Oranjestad.

De grote parade is ditmaal al
op 14februari. De stichting Aru-
baans Carnaval (SAC) doet dan
ook een beroep op allen om zich
vroeg te lateninschrijvenvoor de
verschillende activiteiten. Voor
de verkiezingen van kinderko-
ningin, jeugdkoningin encarna-
vals- koningin kan nu reeds wor-
den ingeschrevenbij een van de
dames van de SAC: Lucia Croes
(tel.: 25564), Tecla Kelly
(34862), AnnaArends (47125) en
Lourdes Nicolaas (45711).

Voorde jeugd-en grotecalypso
wedstrijden bij: Lourdes Nico-
laas (45711), Ricky Marsden
(45667) ofBulto Arrindell (Gra-
venhorststraat 3, Brazil).
Tenslottekan men voor inschrij-
ving voor de kinder- en jeugd
tumba-festival terecht bij Ro-
landFortin (24367).

ESTËE LAUDER <* *y ,
COLOR DYNAMICS ft cM"d

fóffi - NassaustraatMeer dan 100 dollar in waarde. Y>\ - Golden Tulip Aruba Caribbean Hotel.Bij aankoop van iedere Estee Lauder Fragrance fAI uo,üeM K
voor U slechts $22.50. w_J ’s : —- )

Jjk° (| GEEF lETS APARTS '°SD
JBf mmk^ MET DE KOMENDE FEESTDAGEN °j|j
Ij/ FYriLii«i~-T \M^

I mÈF L/Men A &>i^&ga^ ~~~' » <* m mm—W m—mm m&m —^ m— —m HB \14 *_---_____■■___-- mand -ay.
W De exclusieve _f_____7mand heeft een goed verzorgd en <

°J^ smaakvol assortimentzoals: s=^^.
J| paté - kwaliteits bisquits - likeuren - champagne - wijnen - cognacl*| scotch, bonbons, nuts, kaas, ham en nog veel en veel meer *__£.mm Bestel tijdig. 4__f'Ijn Wij nemen bestellingen aan tot 19 december 1987. flO

oJf' Bel ALEIDA bij _f_____7 Oranjestad, telefoon 21381-22958- °Aui 22959 en bespreek met haar wat voor mand Uw wenst. /[l
wL De Exclusieve _^___3?Fmand \4j|
Wk.0

een geschenk dat zeker in de smaak zal vallen. jßr

WASHINGTON — De Republi-
keinsefractie- leiderin desenaatDo-
le meent dat voor de steun van zijn
fractie voor het INF- akkoord wijzi-
gingen nodig zijn. De kandidaat bij
de presidents- keuze in 88 had voor
hij zijn verklaring aflegde een ge-
sprekvan 1 uur metBuitenland- mi-
nisterShultz.

II ~~__?"
HOTEu casino

"CATERING IN THE
FINEST TRADITION"

Will cater to your needsat MODERATE PRICES.
Whenever and wherever you need our services.

Specializing in: Wedding, Barbeque's, Birthday Parties, Large
and small Parties.

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

■^p—"yr__ifc_- ~ ~ i. ._

i^^^mJ^f^T__W^^n as'< f°r our Food & Beverage

1 =
Heeft U

BOLIVARS
nodig om met vakantie naar Venezuela te
gaan?
Bel 23666 tijdens kantooruren.

jl Harms Brothers Ltd.

Ja |k SINTERKLAAS EN DEKERSTMAN DOEN OOK DIT JAAR
p® UÉ) HUN INKOPEN in

\Q Dp SAADE STORE}ffo~^/ L.G. Smith Blvd. 116 - telefoon 22189fp?fL GROTE KEUZE IN FIETSEN:
$ >*Êf ïJ<? DRIEWIELERS voor kinderen in prijzen: 44.-, 50.-, 58 - 70 -/^_? Voorts fietsen van 105.-, 112.-, 175.-, 225.-.
li, y' ■ j Race fietsen voor dames en heren."k \*<*x__S Tafel en staande ventilatoren van 65.- en 85.-.

Ook voor meubelen slaagt Uin
SAADE STORE. Mooie en duurzame meubelen uit Duitsland, Verenigde Statenen Venezuela.
Mogelijkheden om cash of op crediet te kopen.Geopend: 8.00 -12.00 en 2.00 - 6.00

Zaterdag degehele dag.
"***l*'^■■—■*"*^^■*aMWV-^^_«oHaa___»«^a-^---«_**-^-M_Ma_M——■^___^___^__a_«

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

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

*"" °f8 B 8 P B B'fl'fl 8 B 11 B B B t 8 B B 0 Bfl'fl B B B B Bj^g&TBBB 8 8^I CLASSIC IL ■:
! BOUTIQUE , I
° /A\rr\ a

° inDakota Shopping Paradise «SV/ Jr*%°o en ?fivr^*S^r °0 Holiday Inn Hotel /V^^ o° De meest exclusieve zaak van lederwaren op Aruba /|'\ J o

1 Alle soorten leren artikelen tegen debeste prijzenen van debeste kwaliteit °0 Alle soorten leero.a: varkensleer, geitenleer, slangenleer, napa, glaze, etc °0 °
° Ruime keuze in: °
1 Attaché tassen, leren omslag voor cheque, paspoort en rijbewijs, heren- en °„ damesportemonnees, handtassen, schoudertassen en damestassen °o Ook fantasle-artikelen en schoenenvan leer. °

\ CLASSIC BOUTIQUE
o IjsswÉvi lf£h eenBoutique metklasse °
° WjtM v>T '"Dakota Shopping Paradise o

° _S%fl|Esa Holiday InnHotel o
o iV'v<,!r^al Aruba °KS-SLjl.f a\ a a b.b.bjlbjulj___b.ü bbbbbbbboeqo o o o a g a o o o o g 9

Sollicitatie:
Wij zoeken

een MEDEWERKSTER
voor ons Fotografisch Bedrijf:
A) Leeftijd tussen 18 -30 jaar
B) Rijbewijs.
Schriftelijke reakties in de Nederlandse taal richten
aan:

V P.O. Box 395 Oranjestad - Aruba. A

ORANJESTAD-Dit is de
eerste groep reisagenten uit
Stockholm in Zweden, die een
oriëntatie- bezoek aan Aruba
brengt. De groep wordt vergezeld
door de heer Christer Holst, van
deKLM-Stockholm, en krijgt op
Aruba alle medewerking en in-
formatie van deheerAntonioLeo,
dePR-man van het Toeristenbu-
reau.

Zakenvaria
ONDERZIJNEIGEN naam Gi-
an Franco Ferre (zie foto) brengt
Aruba Beautilities / Maggy ook
dit nieuwe parfum op deAru-
baanse markt. GianFrancoFerre
deed denodigemode-ervaringop
door reizen door Noord-
Amerika. India,China en Japan.
In Milaan werkt hijzijn bevin-
dingenuit. In 1978kwam hij met
zijn eerste collectie, dieoveral de
aandacht trok. Hij wordt als de
"architect van de mode" gezien.
Hij denktalseen architecten weet
ook deaantrekkelijke stijl inzijn
creaties aan te houden. Hij hield
zich niet alleen met de mode be-
zig, doch brengt nu ook het GianFranco Ferre- parfum op de
markt. Overigens heeft hij zich
ook op hetterrein van de heren-
mode begeven. In 24 exclusieveboutiques in Europa wordt zijn
herenkleding verkocht alsmede
in de VSen Japan.
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WAARSCHUWING
De commandant van de
marinierskazerne Savaneta
maakt bekend dat er op
dinsdag 1 december 1987van
07.00 uur tot 13.00 uur een
schoolschietoefening gehou-
den zal worden op Anabui te
Aruba. Er zal met scherpemu-
nitie geschoten worden. Het
onveilig gebied aan landzijde
zalworden afgebakend metro-
de vlaggen en waarschu-
wingsborden.

' 1.
GALV. ROOFING?
GALV.& PLAIN IRON?
ALUM. ROOFING?
CALL US AT
ORANJESTAD-24250
DAKOTA-27650
SAN NICOLAS-45666

BRENCHIE'S HARDWARE
&

BUILDING SUPPLIES _\

1 arubadaÏly I
; ENTERTAINMENT j
* Gezellig uitgaan,wij zijn
: o_rif»Y«f«p geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur. S

w*(dzs Gezellige sfeer, goedeservice.
|\-^L/ DebestePizzavan Aruba eet of haalt U bjj

■ L.G. Smith Blvd. C^O/pClf© PTSSE^k
Ê SSSST AWAY TEL.: 33541 *Wm
Z vanAruba Geopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m. j

| Aruba's most elegant \éfök AB^cA__Sl_r
: restaurant V^rJ Resort& casino 5
5 FA?UUt£J*TO FpAreN„AnrM,GHTCtt,B^
S Fine trench and inter- THE LADIES OF THE 80's !: national Cuisine. a LAS VEGAS revue with 4 !
« All meals prepared to the leggy female dancers, THE ;
; delight of the Gourmand, LATIN COWBOYS & the ex- ;
: and served "on the citing juggler JOHN-JOHN S- stone". daily curtain time 10.30p.m- 8
E Forreservations except Mondays

Call 24544 Club open from8:00 p.m. ti112.-00a.ni.
■ ~,.,. , ~ *r—* Cover charge show-time $5 min.2 drinks JS WllhelmlnaStraat7 F°r reservations please call335KS_#

Gezellige sfeer, goede servicevindt UinRESTAURANT l

_ Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HAPPY HOUR I
: (6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).
: Telefoon 22977of 27833

! B^*"11*] Boulevardl!
[ Theatre s

II 8.15 p.m. 5: today at 8.15 p.m. K

| "Rich and j
M^ I famous"

l^yÉS^H "Witch Fire" |
l MUSICAL 14 yrs. ,2
Pllllllllllll 111111111111111111l ■■»■■■■■■■■

MfIRNDfIG 30 NOV6MB6R 1987_

"US-
"OLIN" HTH GRANULAR
CHLORINATORIOOLBS.

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

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



ARUB AGENDA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'4-00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

T«lefoon: 24333.

!£*' spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950en 22316.Ka96boy: 027-849.
uitrek, nr. 10.815.445 Banco di Caribe.

&EKERTJES verschijnen op dinsdag en
!f"Wag enkunnen iedere dag tussen 08.00-
-£"00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
08,Wlve op zaterdag.Alleen zoekertjes, die
?P maandag en donderdag voor 10.00uur
°J"nen zijn, kunnen de dag daarop (dus
""sdag envrijdag) verschijnen.

BOULEVARD THEATER
Z'»'" 20. 15en 21.30 uurLaBamba (14 jr.).
U"IVE-IN: 20.30uur Busted Up (18 jr.).

SPjICA'S (nachtdienst)
La»ao brug: Oduber, tel.: 21780.Pariba brug: San Lucas, tel: 45119.

J^ACHTREGEUNG DOKTOREN
y'arijestad. Madiki. Tanki Flip. Noord.Tankigenden. Paradera en Sta. Cruz: dokter E.
J;ac te. Seroe Pita 548. tel.: 23379/28442.
°s Chiquito. Savaneta en San Nicolas:Okter J Tromp, via Centro Medico San Ni-'olas. te!.: 48833,

,'^erarts: dokter Bryson. tel.: 24354/
(hospitaal).

jJ^GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
J°rd:tel.:2342s;Santa Cruzen Paradera:
"'-28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:'020/48301; San Nicolas: tel.:45906; Da-
l^ 'el: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

ee°°r brandgevallen, ongelukken of
A.n °f ander ongeluk gelieve

op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
fjAANDAG: 18.00 Scooby & Scrappy
"°°: 18.30 CNN International news;
3

(
30 Theworld tomorrow; 20.00Tele-'wicias; 20.30 It'sa living; 21.00Dynas-

X' 22.00 Telenovela: «Venganza de"iü|er,.; 22.45This week in Japan;23.10°n°wbiztoday (CNN); 23.30 Sluiting.

18 00 Nic& Pic: 18,30 CNN
"«'national news; 19.30 Actualidad:,M 45 P a vn Aruba mas sigur; 20.00 Te-en oticias: 20.30 The Cosby show;
f 'oo Falcon Crest; 22,00 Telenovela:"'Snganza di Mujer»: 22.45 Larry King»now: 23i0 showbiz today (CNN);

Sluiting. .....
j&RSEN
liiQHT INFORMATION CENTER: dage-
üJr.Sfopendvan 07.00-20.00uur;na 20.00'"formaties via verkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):
ter! Uur per****geopend(alleen geslo-
_y?n zondag 20.00 uur tot maandagmor--88007.00 uur).

Ta*!TER HORACIO ODUBER HOSPI-/jr^(tel.:243oo):bezoekuren 15.00-15.45""^l9.30 uur.

2465?3IN WILHELM|NA FONDS (tel.:
Woen<£ 2817): informatiecentrum
Paairwi? 9eopend van 08.30-12.00 uur -uer>oaaistraatB(boven).

nin_|2 HISTORIKO ARUBANO: ope-- 12 den maandagt/m vrijdagvan 09.00-
-12-00 uur 19'°° Uur;za,erda9 van 090°"

wü"8(Palmbeach): 19.30uur dinner~Beachclub.

(PEavE.^T0EDUCACION PA ADULTO
opvoeH" "3°-20-30 uur cursus «Oudersen

9 van onderen» - Mater Dei Huis-"^hool te Oranjestad.ssa_(d^ERENIGING «ARUBA MARLINS»
%Jr«+ donderdag): 17.30-18.30uur
an HotpfSen'Golden TuliPAruba Caribbe-
(«ate-H >dipi 14.00-16.00uur zwemlessen(
wasso'nl'C'D' E en F) voorkinderen en vol-den- povA-zwembad.

*****
*Xï£NTSEKERK
2^ u' Kerkkoor" in dekleine kerk.

CAPE CANAVERAL — De VS
hebben een Titan- raket met een mi-
litaire satelliet gelanceerd.Er waren
geen problemen. Deze satelliet moet
waarschuwen bij een SU-raket- aan-
val. Ondanks het INF- akkoord, al-
dus president Reagen. blijft de SU
namelijk een tegenstandervan deVS
en de vrijheid. Hij zei in zijn radio-
boodschap nog dat men "nuchter"
moet zijnen ."vanuit een positievan
kracht en uitnaam van devrede met
deRussen moet omgaan"

Zakenvaria
OP HOOGSTAAND niveau

was vrijdagavond de modeshow
"Teatro Alia Scalla", die doorde
toonaangevendeMaggy boutique
in haar zaak aan de Nassaus-
traat werdgebracht.De overvolle
zaak genoot van een bijzonder
goed verzorgde mode-show,
waarbij de verschillende model-
len (zie foto) op charmante wijze
de laatste modellen van Gian
Franco Ferre brachten: van
avondjurken in vol ornaat tot bi-
kini's in de kleinste stijl. Me-
vrouw Emily Hudson had de op-
zet van de show verzorgd. In het
programma Showtime van Tico
Kuiperi kon televisie kijkend
Aruba gisteravond nog eens een
uur genieten van deze geslaagde
Maggy show.

Met deelname vanpaarden uitABC-eilanden

Interpaso ongekend succes
ORANJESTAD — De paar-

densport- organisatie Orga-
nisashon caballistaArubano
(OCA) heeft — buiten ver-
wachting van de organisato-
ren zelf— een zeer geslaagde
Interpaso 87 paardenfestijn
achter derug. Winnaarvan de
grote — Paso Fino — wed-
strijdwerd het paard Casano-
va, van Torn Pietersz, met Lu-
choClaroals detriomfantelij-
ke ruiter.

De organisatoren hadden voor
het begin al de indruk dat Inter-
paso 87 beter zou worden dan de
voorgaande twee Interpaso-
fiesta. Dat het zon groot succes
zou worden had men echter niet
verwacht. Opalledriedagenwas
er een zeer goede publieke op-
komst en de stemming was op-
perbest. Onder andere door de
Colombiaans Vallenato-muziek
alsmede de Mariachi-muziek en
Gaitas die zich ten gehore wer-
dengebracht. De Interpaso werd

een treffen tussen Curacao. Bo-
naire en Aruba. Curacao pres-
teerde het om met niet minder
danzeventienpaarden aanwezig
te zijn.

FERRY INFOUT
Ook ditmaal waren deVenezo-

lanen niet present. Niet zozeer
vanwege gebrek aan interesse
maarvanwege gebrekaan mede-
vverking van de Ferry die de
paarden moest vervoeren. Naar
een woordvoerder van de Yene-
zolanen verklaarde waren dé
paarden in Venezuela al op de
Ferry gebracht, toen dekapitein
voor het vertrek nog opdracht
gaf de paarden van boord te ha-
len. De organisatoren op Aruba
gaan nu naar een andere vorm
van vervoer zoeken om te ga-
randeren dat voor de Interpaso
van volgend jaardeVenezolaan-
se paarden wel aanwezig zullen
zijn.

De grotePaso Fino- krachtme-
tinggingbuitenverwachting om

niet tussen Casanova 2 iAruba i
en Montezuma i Curacao i. omdat
Montezuma in de semi-finale
uitgeschakeld werd door ei-
landgenoot Otomo. In de finale
tussen Casanova 2 en Otomo we-
zen de juryleden Casanova 2 als
de grote winnaaraan. Bij de mer-
ries ging de titel van Gran cam-
peona naar Kibaima uit Cura-
cao. De Amigoe komt in een vol-
gendeeditie terug op de officiële
uitslagen in de overige catego-
rieën.

ORANJESTAD- Een glim-
lachende minister president mr
Henny Eman opende vrijdaga-
vond deRancho vanFreddyWin -kei Interpaso 87 (zie foto) waar-
aan werd deelgenomen metpaar-
denuitCuracao,Bonaire enAru-
ba. Bij deanderefoto: een van de
winnaars, mejuffrouw Bouw-
man metdetrotse eigenaarFred-
dy Winkel.

Bij verkeerde inhaal-manoeuvre vier gewonden

In onveilig weekeinde-verkeer
zeven gewonden

ORANJESTAD — Ter
hoogte van Rooi Barcadera
had zaterdagavond een ver-
keersongeval plaats, waarbij
drie auto's betrokken waren.
Vier personen raakten ge-
wond, waarbijeenvan hen ter
observatie in het ziekenhuis
werd opgenomen. De mate-
riele schade bedraagt ruim
twaalf mille.

Hetongelukwerdveroorzaakt
doordatdebestuurderE.S. enige
auto's ging passeren die voor
hemreden. Hierbijreed hij tegen
een verhuurwagen aan, die uit
tegenovergestelde richting
kwam. Daarna slipte de inhaler
met zijn auto en kwam tegen een
andere wagen tot stilstand. De
vier gewonden van dit ongeval
werden in het hospitaal eerste
hulp verleend, doch de inhaler
moest metverschillende wonden
en fracturen worden opge-
nomen.

Om halfzes in de morgenreed
de bestuurder van een auto ter
hoogte van Savaneta tegen een
lichtmast. Toen de politie ter
plaatse kwam was debestuurder
verdwenen, dochuitbloedsporen
werd afgeleid dat hij gewond
raakte. Bij zijn woning bleken
inderdaad debestuurderR.K. en

een passagier gewond te zijn ge-
raakt. Zij werden beiden voor
eerste hulp naar het hospitaal
gebracht. Uit het onderzoek van
de Verkeerspolitie bleek dat de
bestuurder geen rijbewijs had,
deauto niet verzekerd was en de
bestuurder achter het stuur in
slaap was gevallen.

In de vroege ochtenduren van
zaterdag nam debestuurder van
een personenwagen die uit de
Oranjestraat kwam de bocht te
groot om in de Nassaustraat te
komen en reed tegen de etalage
aanvan LaLinda. Debestuurder
werd op de wacht getest, hetgeen
een negatief resultaat had, ter-
wijleen van de inzittenden naar
het hospitaal werd overge-
bracht.

Rapporten over zeevogelkolonies opAruba

Rif verdient status
van vogel-reservaat

ORANJESTAD — Drs. R.
van Halewijn, drs. A. Spaans
(Rijksinstituut Milieubeheer)
en dr. I. Kristensen overhan-
digden tijdens een bijeen-
komst op het Arubahuis in
Den Haag aan minister John
Merryweather rapporten en
verslagen over de grote en
zeer belangrijke zeevogel-
kolonie op hetLago-rif voor
dekust van Aruba.

Vanuit Nederlandzijn zij alle-
maalbetrokken bijhet nu alvier
jaarlopende project opAruba ten
behoeve van de bescherming en
het onderzoek van de
broedplaatsen van zeevogels op
het Arubaanserif, in het bijzon-
der de eilandjes tegenover hetLago-terrein. Dit project is één
van de activiteiten van Stinapa
Aruba — nu Funapa — waarinook instituten en personen inNederland deelnemen.

Tijdens de ontvangst op het
Arubahuis werd door de onder-zoekers melding gemaakt vanhet toenemend begrip onder debevolking van Aruba voor hetstreven van de Funapa om
menselijk bezoek aan de ei-landjes op hetLago-rif geduren-
de debroedtijd van de zeevogels
zoveel mogelijk te voorkomen.Dit groeiendbegrip isvooral hetgevolgvan door Funapa georga-
niseerde educatieve activitei-
ten, vooral door deberichtgevingin de kranten en op de radio entelevisie, en via het organiseren
van excursies voor
geïnteresseerden naar de zeevo-
gel-eilandjes, uiteraard onderdeskundige leiding.

De bewaking van het rif is delaatste jarenvooral een zaakvanFunapa, die daarbij, zeker wel

medewerkingkrijgt van de poli-
tie- bewakers van het Lago ter-
rein en het departementvan mi-
nister mr Mito Croes. Gehoopt
wordt op de steun van de kant
van de Arubaanse bevolking
voor deze Stinapa-actie. Ui-
teindelijk is hetaan de overheid
een verantwoord besluit te ne-

men over het verlenen van een
officiële status van vogel-
reservaat voor hetLagorif.

Mocht die beschermende sta-
tus er niet komen, dan zal men
ermee rekening moeten houden
datbinnenafzienbare tijd dezee-
vogels van het Lago-rif geheel
verdwenen zijn.

ORANJESTAD—MetMaria-
chi Universoiziefoto) kreeg Aru-
ba er in hetafgelopen weekeinde
weereen nieuwegroepbij, dieniet
alleen mariachi, maar ookAru-
baanse zang ten gehore brengt.
De groep bestaat uit oudgedepu-
teerdeFrank Croes, Cathey Wer-
leman, Mando Croes, Rey Lam-
pe, Roly Werleman en Mario
Crocs. De groep heeft weliswaar
Mexicaanse kledij, maar daarbij
werd een Arubaans tintje niet
vergeten in de vorm van hetAru-
baans geld.

ORANJESTAD-In hetAru-
ba Huis in Nederland overhan-
digde drs. R. van Halewijn aan
gevolmachtigd minister John
Merryweatherderecentelijk ver-
schenen rapporten over de be-
scherming van zeevogel-kolonies
opAruba.

Simon Carmiggelt
(Kronkel) overleden

AVP-Statenlid Christiaans voorradio:
Economisch herstel zet zich
volgend jaar zeker nog voort

ORANJESTAD — In het we-kelijks radio-programma van deArubaanse Volkspartij (AVP)
besteedde Statenlid Marco
Christiaans alle aandacht aan
heteconomischherstel dat de af-
gelopen maanden op Aruba zijn
intrede heeftgedaan en zich dus
in het komende jaarzal blijven
voortzetten.

Uitvoerig stond het Statenlid
bijeen en anderstilen haalde de
nodigevoorbeelden aan. Belang-
rijk noemde hij het ook dat eind
van het iaar de Solidariteïts- be-

lasting van 8.2 procent gehal-
veerd zal worden op4.1 procent.
Dankzij de inzet van deregering
om Aruba weer op de goedeeco-
nomische weg te helpen.

Nastilgestaantehebbenbij de
begroting 1988 die tijdig behan-
deld wordt en duidelijk het eco-
nomisch beleid van deregering
weerspiegelt, stelt het Statenlid
dat Aruba de afgelopen jaren
door een diep dal van zorgen is
gegaan, maardatwe dankzijeen
krachtig regerings-beleid nu op
de goedewegvan herstel zijn.

AMSTERDAM—De schrij-
ver SimonCarmiggelt is in de
nacht van zondag op maan-
dagin zijn woning te Amster-
dam overleden. Hij werd 74
jaar. Carmiggelts kleinzoon
bevestigde dit maanda-
gochtend.

Carmiggelt overleed in zijn
slaap. Hij had enige tijd geleden
een hartaanval. Nognietbekend
of en waar de schrijver wordt
begraven. Simon JohannesCar-
miggelt werd 7 oktober 1913 in
Den Haag geboren. Hij was zes-
tienjaar toenhij alsvolontair op
deredactie van de Haagsekrant
hetVaderland ging werken. Na
eenjaarginghijnaar het Haags
persbureau om in 1932 journa-
list te worden bij vooruit, de
Haagse editie van hetvolk. In de
tweede wereldoorlog werkte
Carmiggelt mee aan de produc-
tie van het illegale Parool. In
1944 verhuisde hij voorgoed
naar Amsterdam.

”KRONKEL”
Bij hetParool werkte hijna de

oorlog op de kunstredactie. Hij
verzorgde dagelijks zijn rubriek
"Kronkel", wat later zijn voor-
naamste taakwerd. Veelvan de-
ze cursiefjes zijn gebundeld. Zelf
droeghij zevoor voor deradio en
tot voor kort ook voor de tele-
visie.

Het werk van Carmiggelt be-
hoorttot hetbeste humoristische
proza datinhet Nederlands is ge-
schreven. Hij is daarin sociaal
bewogen, verbaasdover hetrijke
leven met zijn goede en kwade
kanten, nimmer pessimistisch,
tegen knechting, voor democra-
tie, zonderin uiterstenteverval-
len. Hij bewonderde schrijvers

LYON — De laatste nog voort-
vluchtige leider van Aceion Directe,
Frerot, isdoordeFransepolitieopge-
pakt, na een vuurgevecht waarbij 2
agenten lichtgewondraakten. Fre-
rot werd staande gehouden bij een
routine- controle in eenparkeer- ga-
rage bij een hotel.

alsElsschotenNescio en hadeen
sober, kernachtig woordge-
bruik.

f Van de hand van Carmiggelt
rijn meer danzestig boekenver-
schenen, waaronder vier ge-
dichten-bundels die hij publi-
ceerde onder het pseudoniem
Karel Bralleput. In zijn"notities
over WillemElsschot" toonde hij
deze schrijverin hetbijzonder te
vereren. Na metpensioen te zijn
gegaan in 1978 ging Carmiggelt
door met zijn "kronkels", zij het
allengsminderfrequent tothijer
opzijn zeventigste verjaardag in
1983 mee stopte. Hij werd toen
benoemd tot officier in de Orde
van Oranje Nassau.

ERKENNING
Openlijke erkenninghadCar-

miggelt al ervaren in 1961 toen
hem de Haagse Constantijn
Huygensprijs ten deel viel, in
1967gevolgddoor deprijs van de
Amsterdamse boekverkopers-
vereniging. Daar het werk van
Carmiggelt veel heeft bijgedra-
gen tot humaniseringvan de
menselijke betrekkingen kende
het Humanistisch verbond hem
de dr.J.P.van Praagprijs toe.Dit
gebeurde in 1975, het jaarwaar-
in hij ook deANWB-prijs kreeg.
In 1977 kwam daar de P.C.
hooftprijs voor 1974 bij. In dat
jaarwerd hijtevens erelidvan de
Haagse kunstkring.

Carmiggelt had en heeft veel
bewonderaars, watooktotuiting
komt inenkelefanclubs. Cineast
Bert Haanstra verfilmde enkele
stukjevan Carmiggelt in "Vroe-
ger kun je lachen". Over hem
verschenen voorts "Tony van
verre ontmoet Carmiggelt" en
"Het proza van S. Carmiggelt"
doorC.deRuiter.

Vertalingenvan zijnwerk zijn
verschenen in het Engels en
Duits, alsmede in het Russisch.
InRusland isCarmiggelt bijzon-
der geliefd. Zijn verhalen ston-
den er in verschillende kranten
en tijdschriften en twee jaarge-
leden verscheen een bundel van
150 verhalen in een oplage van
50.000exemplaren. Deze is hier-
mee de omvangrijkste publika-
tie van Nederlandse literatuur
in hetbuitenland geworden.

■jWM/^^ StuurUw
_^g<t^r A Kerst- en
jL yé m£~ my Nieuw-t'W^fK' y jaarswen-
jfTiT^ sen met een
<=^ kleuren-
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LONDEN — De onver-
vachte dopingcontroles, die
139 Britse atleten in het sei-
:oen 1986/1987 in het eigen
and hebben moeten onder-
daan, hebben geen van alle
iet gebruikvan verboden sti-
nulerende middelen aan het
icht gebracht.
Dit blijkt uit een rapport van

Ie Britse atletiekbond, dat on-
angs openbaar is gemaakt. On-
ler de gecontroleerde atleten
varen wereldkampioene - en re-
ordhoudster speerwerpenFati-
na Whitebraed, Linford Chris-
ie lEuropees kampioen op de
00 meter), de 400 meter-loper
)erek Redmond en de midde-
ïafstandsloper Steve Ovett. De
inderzoekers verrichtten in to-
aal 164tests. Een aantalatleten
;wam meerdere malen aan de
>eurt. De 204 onderzoekendie in
.987 bij internationalewedstrij-
len in rirnril-Rrittnnnip werrlpn
erricht, brachten één geval van
ope aan het licht. De Austra-
ische speerwerpster Sue How-
and reageerde positief en werd
oor twee jaargeschorst.

Vanavond vergadering

Dandé- festival
op 2e Kerstdag

ORANJESTAD — Plannen
zijn in voorbereiding om het
veertiende Dande-festival dit
jaar op tweede Kerstdag te
houden.

Van organisator Harry Croes
wordt vernomen dat dit festival
zal worden opgedragen aan To-
nie Werleman van de Grupo
Alegre Noord. Vanavond(maan-
dag) om half acht wordt in de
Trappersclub te Santa Cruz een
bijeenkomst gehouden van ma-
nagers of vertegenwoordigers
van deverschillende groepenom
hetveertiendefestival uitvoerig
te bespreken en om afspraken te
maken.

GRONDBAL
Eerste op de slaglijstvan Cai-

manes werdCijntje in de tweede
helft van de eerste inning door
pitcher Cesar Jimenez bedwon-
gen met een grondbal naar de
shortstop. In de tweede inning
hadhij echter dankzij zijn sprin-

terskwaliteiten meer succes.
Met een loperop hettweede honk
en 2 outs haalde hij het eerste
honk met een infieldhit en
zorgde ervoor dathet vierdepunt
van Caimanes op het scorebord
kwam.

Cijntje bewees daarna op-
nieuwzijnsnelheid en inzichtals
honkloper toen hij het tweede
honk stal en meteen naar het
derdedoorliep toenhij zag dat de
bal naar het middenveld was
doorgeschoten. In zijn derde
slagbeurt (in de vierde inning)
sloegCijntje weer raak, ditmaal
een tweehonkslag, waarmee hij
zijntweedeRBI van de avondliet
aantekenen. In de zesde inning
ginghij op drieslaguit waardoor
hij de wedstrijd met 4-2 afsloot.
Als verdediger had hij een rusti-
ge avond: één vangbal op een ho-
ge slag van Domingo Ramos en
een tweetal grondballen na
honkslagenvan de tegenpartij.

Prachtige baseball-show
tussen Dominicaanse clubs

Meulens en Cijntje
als ’Big Leaguers’

WILLEMSTAD — Het uit-
stapje naar Curacao van de
twee Dominicaanse be-
roepsclubs Caimanes del Es-
teen Azucareros delSurheeft
een overwinningvan 6-1 op-
geleverdvoor eerstgenoemde
club.De wedstrijd vond giste-
ravond in het SDK plaats en
lokteeenvoor de laatste jaren
record- aantal toeschouwers
(8814) die vooral benieuwd
waren naar deverrichtingen
van de Curacaose spelers
Sherwin Cijntje en Hensley
Meulens, volgens vele ken-
ners potentiële big leaguers.

Cijntje en Meulens, die onder
contract staanbijrespectievelijk
Baltimore en New York Yan-
kees, spelenmomenteel "winter-
baseball" in de Dominicaanse
Republiek. Cijntje draait mee in
de kernploeg van Caimanes als
middenvelder terwijl Meulens
eerste reserve is op het derdeen
eerste honk envaak optreedt als
pinch- hitter bij Azucareros.
Voor eigenpubliek speelden bei-
den gisteravond de volle negen
innings.

Cijntje, reeds bevestigd alséén
van de40spelers dievolgend sei-
zoen in de springtraining mag
meedingennaar een plaats in de
"big show", leverde gisteravond
een nieuwe goede prestatie aan
zijnpositieve staat van dienstbij
Caimanes. Meulens, daarente-
gen, had niet zijnbeste avond.

MAGNIFIEK
Meulens startte met een mag-

nifieke actie op een keiharde
grondbal van Pat Border waar-
mee hijvoor de derde out zorgde
in de eerste inning maar stelde
aan slag teleur. Hij ging in 4
beurten 3 keer op drieslag uit
(tweede, zesde en negende in-
ning) en sloeg eenmaal (vierde
inning) een grondbal naar de
shortstop waarbij een clubge-
noot op het tweede honk afgetikt
werd. In de derde inning beging
hij een aangooifout maar zorgde
daarnavoor twee goedeputouts.

Caimanes scoorde 4runs in de
tweede inning en 2 in de vierde
inning. Azucareros scoorde zijn
enigerun in de derde. Jeff Sha-
ner eindigde als winnende wer-
per. Voor Azucareros startte Ce-
sar Jimenez; hijwerdvervangen
door Quinston Alba. De eindcij-
fers luiden:6runs, 8 honkslagen
en 2 fouten voor Caimanes en
respectievelijk 1,7en 3 voor Azu-
careros.

WILLEMSTAD-Dudley Jo'
sepha werd de winnaar van he
internationaal karate-toernoo}>
dat het afgelopen weekeinde lJ*
SDK werdgehouden. Hij won&
open-gewicht-klasse. Op detu>ee'
de plaats eindigde Raymow
Bautismo (Cur.) en de derde
plaats werd bezet doorKenneti 1

Sejfuit Suriname.
Josepha werd ook geëerd vafl'

wegezijnvele verdienstenvoor&
karate-sport. Hijisdetweede beS
te van de wereld. .

Foto: Josepha met een speete1

plaquette, ter herinnering <ta._
het toernooi, waarvoor hij specl'^
aal uitNederlandwas overgev^
gen.InEuropa isJosephazeer bc'
kend in de sport-wereld.

Dankbare sponsor
RKC speelt voor-

wedstrijd in Milaan
WAALWIJK — RKC, met

32 punten uit 16 duels onge-
slagen koploper in de eerste
divisie, speelt zondag 20 de-
cember een voorwedstrijd in
het San-Sirostadion van Mi-
laantegen dereserves van In-
ter. In dat weekeinde heeft
RKC geen competitie-
verplichtingen.

De hoofdmacht van Inter
treedt daarna in het vrijwel
zeker volle stadion aan voor
de derbyin deItaliaanse Serie
A tegen AC Milan, met onder
anderen de Nederlandse in-
ternational Ruud Gullit.

Het bestuur van de Waal-
wijkse club, voor de aanvang
van het seizoen nog druk op
zoek naar een geldschieter,
wil de spelers op deze manier
belonenvoor de goede presta-
ties in de eerste helft van de
competitie. De reis is mede
mogelijkgemaaktdooreen fi-
nanciële bijdrage van een
sponsor.

Nederland pleit
voor Israël

DEN HAAG — De besturen
van detafeltennisbondenvan
Nederland en West-Duitsland
zullen binnenkort bij de Eu-
ropese tafeltennis Unie (ET-
TU) een voorstel indienen Is-
rael als lid toete laten.

Dit voorstel, vorige week ge-
formuleerd tijdens de Olym-
pische kwalificatiewedstrijden
in Karlsruhe? zal op het congres
van volgend jaarmaart inParijs
aan de ordekomen.

Israel is momenteel ingedeeld
bij de Aziatische landen, die
echter in veel gevallen weigeren
tegen dit land uit te komen. Zo
werden geen inreis-visa ver- ■strekt voor de wereldtitelstrijd,
die begin dit jaar in New Delhi
werd gehouden. De voorzitter
van de Israëlische tafeltennis-
bond, Dr, S. Kedar, zal van 30 no-
vember toten mét 2 decemberin
Nederlandzijnom besprekingen
te voeren met officials van de
NTTB.

Dat is pas een
echte supporter

LONDEN —De 30-jarige
Engelsman lan Clapman
heeft zijn huis verkocht en
zijnbaan opgegevenvoor het
zien van de voetbalwedstrij-
den van zijn idool Gary Li-
neker.

De spits van Engeland
speelt tegenwoordig in de
Spaanse competitie voor FC
Barcelona. "Ik ben de
trouwste aanhangervan Ga-
ry", beweerde lan Clapman.
Hij nam ontslag als inge-
nieur, verkocht zijnhuis in de
buurtvanLonden en vestigde
zich metvrouwen tweekinde-
ren in Catalonië, waar hij in
de bouw gingwerken.

Op6 december ziethijLine-
ker voor heteerst in Barcelo-
na spelen in het duel tegen
Real Murcia. "Op het
ogenblik schijntLineker niet
zo goed in vorm te zijn, maar
als hij weet dat er fans als ik
op de tribune zitten, zal het
beslistbeter gaan."

ZURICH — De Europese
voetbalunie(Uefa) heeft defi-
nale van het toernooi om «c
Europa Cup voor BekerwiO'
naars toegewezen aa"
Straatsburg.

De eindstrijd,waarvoor ook ti-
telverdediger Ajax zich nogkal 1

plaatsen, wordt op 11 mei afge'
werkt. Het Stutgarter NeckaJ"
stadionwerd definitiefaangewe-
zen voor de finale van het toer-
nooi der landskampioenen. Dat
duel staatvoor 25mei opde ageü'
da. _^

MALTA AMSTEL SPORTAGENDA
SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)

geopendvan09.00-12.00/14.00-1 / ■dinsdag- en donderdagmorgengesi

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu
biweg
openingstijden: maandag t/m au,&
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en t_ „.
van 16.00uurtotna 02.00uur;zonaay
'13.00 uur.
SCHAAKVERENIGING CURAÇAO

iedere maandagavond om 20.00 up(aza.
genheidtot schaken in hetMaduru

BASEBALL (jeugd)
D«OtD«_ycuyu; QQn r«i-

15.00uurSel.Peru vs Wild oais
Hurtado Ballpark.

VOETBAL (FFK)
promotie/degradatie: 20.00 uu. »

De Koning -SDK.
t

...de toekomstige 'Big Leaguers':
Sherwin Cijntje (links) en
Hensley Meulens...

WILLEMSTAD -Tijdens het
karate-toernooi in hetSDKston-
den de dames in kata (demon-
straties) hun mannetje. Foto: de
winnaressen Carmen Tapia (Pe-
ru), op de tweede plaats Miriam
Lizano (Peru) en Elaine Morales
(VS).

Bij de heren-individueel kata
eindigden driePeruvianen op de
eerste drieplaatsen: HectorLiza-
no,IvanßlancoenCesarFereira.

In kumite (gevechten) was de
eindstand bij de dames-
individueel: 1. Erica Blackson
(Sur.); 2. Rina Francisca (Cur.);
3.ElaineMorales (VS).
Bij de heren in de ge-

wichtsklasse tot 70 kg.: 1. Victor
de laRosa (Peru); 2. John Mon-
talto (VS); 3. Raymond Obispo
(Cur.).

De Curaqaose ploeg, die niet
aan kata. heeft deelgenomen,
werd overall-winnaarvan hetin -
ternationale toernooi.

AMIGOE
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$ 117 U.S. MONTHLY
1

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

Land development with areas reserved for
Country Club, Swimming Pool. Church, Hotel.
ArtificialLake, Commercial Area. Gas Station,

Children'sPlayground. Farm, etc.

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

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

(Or the equivalent in florines).

DONT LOSE THIS OPPORTUNITY TO MAKE
THE BEST INVESTMENT OF YOUR LIFE

Cut out this coupon and mail it with your address
in order to send you further information _

-— . _^_-l
INVERSIONES INDELOP, C_\.
Edtficio Cavendes. Piso 8. Oficina 805.
Avenlda Francisco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.

Please send me, without obligation,
bookletsand additional information on lots:

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE:

COUNTRY
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...de ploeg van Hensley Meulens,
Azucareros uit de Dominicaanse
Republiek. Zowel deze ploeg als
de Caimanes zorgden voor een
prima baseball-show: atletisch,
spannend en metveelpubliek...

WILLEMSTAD-Karatekent
twee 'afdelingen', waarinprijzen
zijn te verdienen: kumite (ge-
vechten) en kata (demonstratie).
Inkata behaalde deploeg vanPe-
ru de eerste plaats (foto). Num-
mertwee werdAruba.DePeruvi-
aanse dames werden ook eerste
alsploeg inkata.



Geen doelpunten bij Haarlem - Ajax
AZ wint met 3-1 van FC Utrecht
PSV behaalt veertiende overwinning
op rij tegen lusteloos Sparta (0-2)
DEN HAAG—JohanCruijff, dieonder bepaalde voorwaar-

den zich wel voor twee jaaraan Ajax wil binden, moet hetdoel-
puntloos gelijkspel in en tegen Haarlem alseen nederlaagge-
beld hebben. De andereverrassing van het afgelopen Neder-
landse voetbal-weekeinde wasdewinstvan AZ op een te hard
sPelend Utrecht (3-1). PSV won voor het eerst sinds zes jaar
*eer bij Sparta, dattotaal geen tegenstand bood. OokPSV ge-
loofde hetop een gegeven moment en steldezich met 2-0 tevre-
den. Willem IIblijftgoed spelen. Volendam, ookvorigjaarin de
eerste divisie een tegenstander, werd met 3-0 opgerold. Den
Haag moest in Groningen ervaren dat inzet soms nog wel be-
'oond wordt.Groningen boogin de laatste twaalf minuten een

J-l achterstand om in 2-1 winst.Bij DS '79 kunnen derest van
"et seizoenpunten en doelpunten gehaald worden.Den Bosch
Pakte de tweepunten en voegdevierdoelpunten aan zijn totaal
van2ltoe.

HAARLEM-AJAX
Ajax blijft, ondanksalle belof-

ten en verwachtingenvan coach
en voorzitter Harmsen,

2lJn achterstand op de ongesla-gen titelkandidaat PSV vergro-
ei- Zondag verspeelde de Euro-pese bekerhouder in Haarlem
bet achtstepunt (0-0) opvreemd
rrein. Slechts op deeigen gras-

matkan het jongegezelschap mr-.uk maken. Bij uitwedstrijden
'Ji zaken alskracht, agressie en
ertrouwen ver te zoeken.
Slechts in AlkmaarenTilburgerd dit seizoen de volle winst

gepakt bij een uitbeurt. Maar
j*?k in diewedstrijden kon Ajaxnet overtuigen. Het duel van
bondag tegen Haarlem paste in
Qat beeld. De Amsterdammers,
°ndertussen nog maar met één
°r'ginele verdediger (Blind) in

e gelederen, hielden de te-
genstander 85 minuten ingesta-an- Doelrijpe situatieskwamen
echter nauwelijks voor. Doel-man Edward Metgod beheerste
j^et gemak zijn domein. Coach
ru>jff, die het gelijkspel als een
ederlaag moest ervaren, kon

s'echts wijzen op weer een
eindere dagvanzijn selectie,die
Rauwelijks nog routine her-bergt.

Tegen Haarlem hieldCruijfde
geblesseerde Spelbos en de ver-
beide Mühren aan dekant. De
derde routinier, Jan Wouters,
eed in derol van centrumverde-a,ger zijn best, maarkwam wed-j^ijdritmeen vooral snelheid te/**"" Haarlem profiteerde daar
Weinjg van. Wouters liep in der °e minuut, na een smerige, ertreding tegen de doorgebro-,en Peeper, al tegen de gele

aart aan, maar werd vervol-gens te weinig door deHaarlem-
irs. opgezocht.

, °yAjax moestveel komenvanevier jonkiesdiehet seizoenbe-sonnen in Ajax 2, Richard, rtschge, de als basisspeler de-
gUterende Ronald de Boer,
ergkamp en invaller Roy.

Va !u?e sPeelde °P de Plaatsn Mühren een ijzersterke
p rste helft, maar kreeg na de
{j. uze bewaking. Roy miste in
ge

e Periode geluk. De Boer en
hu kamP deden aandoenlijk
VüW ' maar konden geen
Werk ?aken-Veel van het zware
dp LWam daai-omweer neer op
j« schouders van Van 't Schip,Bo^an en Winter,
sria

6 ansen van Ajaxwaren dus
Waaam'ln de eerste helft'b a jj Jax nog ontspannen voet-
Re! n'L eg Bergkamp een mo-
kwa eid' In de tweede helft
da am er haast in het Amster-
sC* sPel entrokHaarlem zich
De R meer teruS °P eiSen helft
krecr °er' bosman en Wouters
kan H na rust behoorlijke
(bij ' maar Metgod en de lat

J een kopbal van Bosman)

stonden succes in de weg. Daar-
na vloeide de macht weg uit de
benen van de jongeAjax-spelers
en had Haarlem moeten gaan
denken aan counters. Aan een
doorsnee stormram als Van
Roon is ruimte echter niet be-
steed. Slechts invallerLuesken
zorgde voor gevaar, dat door
Menzo in de slotfase slechts ten
koste van een gele kaart kon
worden ingedamd.

SPARTA — PSV
Zes jaargeleden had PSV voor

het laatstvan Spartaop Spangen
gewonnnen. De landskampioen
trapte danook zondag metenige
vrees voor heteerste puntverlies
af. PSV verwachtte opgestroopte
mouwen, onverzettelijkheid en
hardheid. Het bleken neergesla-
gen ogen, onbekwaamheid en
lusteloosheid. PSV nam debal in
bezit, lietSparta dravenen stel-
de zich tevreden met een kleine
zege. Kieft en Vanenburgscoor-
den. 2-0.

Het publiek was de grote ver-
liezer. Van de8500 zich stierlijk
vervelende kijkers was Sparta's
trainer Barry Hughes het
kwaadst. "Als ik negen interna-
tionals in mijn ploeg had, zou ik
zon tegenstander met 12-0
opknappen", verweet hij de kop-
loper in de eredivisie.

Hughes moest bekennen dat
Sparta zondag niets kon. "Wij
hebben conditieloopjes gedaan.
PSV had immers de bal." Soms
ging debal over vijftien schijven
zonder dater ook maar een Rot-
terdams been tussenkwam.
Sparta's vedette Ellerman bleef
buiten beeld. Een griepje had
zijn krachten doen afnemen, in
derust werd hij vervangen. Ook
Hughes' nieuwe Engelse aan-
winst, Greg Campbell van West
Ham United, zag geen kans zijn
kwaliteiten tetonen. Hijzat in de
zak bij Nielsen.

In negentig minuten voetbal
kreeg de thuisclub drie kansjes.
OldeRiekerink en Van den Berg
schotennaast,Ridderhofzag zijn
lob door Van Breukelen uit de
kruising getikt. PSV liet een
handvol kansen onbenut. Nadat
Kieft in de 13e minuutfraai kop-
pend de score had geopend toen
Gillhaus naar de eerste paal
trok, gingen Koeman, Gillhaus
enLerby zich te buitenaan ver-
regaande nonchalance bij de af-
ronding. Doelman De Goeij kon
uitblinken. Vooral bij twee in-
zetten van de hardwerkende
Kieft in de tweede helft, die al-
leen werd opgefleurd door het
doelpunt van Vanenburg. De
uitblinker trof eerst met de lin-
kervoet delaten joegvervolgens,
ook met de linker, derebound in
de hoek.
WILLEM II - VOLENDAM
Met het behalen van het ze-

ventiende competitiepunt heeft
trainer Piet de Visser met Wil-
lem II reeds bereikt wat hij zich
eigenlijk op het moment van de
winterstop pas had voorgesteld.
Dat, plus het vertoonde spel te-
gen mede-promovendus Volen-
dam zorgde voor een opgewekte
stemmingbijdeenthousiasteoe-
fenmeester, wiens seizoen naar
zijn zeggen 'niet meer stuk kan.
"Heb je zeventien punten in de
winter dan zijn dater dertig op
het eind", weet hij uit ervaring.

Na afloop van de wedstrijd te-
genVolendamroemdeDe Visser
zijn elftal dat 'op eigen kracht
een tegenstander ontregelde en
Volendamtaktisch voor het blok
zette. Trainer JanBrouwer van
Volendam kon hem alleen maar
gelijk geven.Zich opwerpend als
oefenmeester van de 'FC Twij-
fel', kondigde hij drastische wij-
zigingen in zijn elftal aan, zich
tegelijkertijd bewust van een
smalle, zo niet lege Volendamse
beurs. "Bij ons zal het van jonge
jongensmoeten komen. Maarzo
doorgaan kan in elk geval niet.
Dan blijven we niet op de been",
aldusBrouwer.

WillemII troefdeVolendam op
alle spelonderdelen af. De ploeg
liet de bal goed lopen, speelde
sterk in de positie en won de
meeste duels.Ook intaktisch op-
zicht kwam Volendam er niet

aan te pas.Wolffs legdeJonkvol-
ledig aan banden. Rechtermid-
denvelderFeskens koos aanval-
lend positie in het centrum, bij
ontstentenisvan de licht gebles-
seerdeMaddock. Vooral metdat
laatste wist Volendam zich geen
raad. Reeds na vijf minuten
scoorde Feskens door een vrije
trap van Broeken in een keer op
de schoen te hemen: 1-0.Tot rust
bleef het bij die ene treffer. On-
danks goedemogelijkheden voor
de thuisploeg. In de rust werd
Feskens wegens een knieblessu-
re vervangen door Dijkstra. De
Tilburgse combinatiesverliepen
daardoor in de tweede helft aan-
vankelijk minder vloeiend,
maar Volendam bleefde minde-
re ploeg. De beste kans voor de
bezoekers ontstond in de 65e mi-
nuut door toedoen van de Til-
burgse verdediger Mallien, die
overigens uitstekend speelde.
Hijkopte debal gevaarlijk terug
op zijn doelman. Duif had kun-
nen scoren wanneer hij alerter
was geweest.Naarmate de twee-
dehelft vorderde liep hetbij Wil-
lem II steedsbeter. Het grotevel-
doverwicht mondde uit in tref-
fers van Godeeen Van derHorst.
De op de A-lijst debuterende
scheidsrechter Houben floot
grillig.

GRONINGEN -DENHAAG
De fans van Groningen heb-

ben eindelijk weer eens kunnen
juichen. De overwinningvan
Groningen is pas de tweede van
dit seizoen op eigen terrein. De
eerste zege dateert van 13 sep-
tember (Haarlem). De
krachtmeting tussen de twee
FC's verliep zonder hoogtepun-
ten. Maar in de eindfase was in-
eens van allesaan de hand. Den
Haag kwam op voorsprong. In
een enorm offensief stelde Gro-
ningen daarna toch nog orde op
zaken.

In eerste instantie leek Den
Haag voor Groningen geen pro-
bleem op te zullen leveren. De
thuisclub trok het initiatief tot
zich en kreeg kansen. Maar
Koolhof en Boekweg slaagdener
niet in de wegens een blessure
van Stam debuterende doelman
De Boer te passeren. Pas na een
halfuur trad Den Haag op de
voorgrond. Rontberg en Boere
waren dichtbij succes. Op slag
van rust liet Koolhof het nog-
maals afweten.

Den Haag raakte in de pauze
aanvoerder Jolkwijt wegens een
liesblessure en kort daarna
kwam bij Groningen de gepas-
seerde Booy in het veld voor de
grieperigeRossien. In het eerste
gedeeltevan detweede helft zak-
te spelpeil diep. Geploeter op het
middenveld stond in plaats van
eredivisievoetbal. Ruim een
kwartier voor heteindekwam de
opleving. Bouwens stelde de on-
gedekte Boere in staat de scorekoppend open tebreken.

Vanafdatmoment mobiliseer-de Groningen alle krachten om
een nieuwe teleurstelling af te
wenden. NadatDe Boer eerstDe
Wolfvan succeshad afgehouden,
volgde de gelijkkmaker. Na een
pass van Boekweg stapte Kool-hof over de bal en schoot Booyraak. Kort daarop liet Booy eenkans onbenut, maar twee minu-
ten voor het einde leidde het of-fensiefvan Groningen tot resul-taat. Uit een voorzet van Masonscoorde Koolhof met een volleyzijntiende seizoentreffer.

Bij Den Haag waren drie spe-lers na de thuisnederlaag tegenHaarlem vervangen. Op gezag
van technisch-directeur Van deMeent moesten De Roode, VanOosten en Danen toekijken ten
gunstevan Schellevis, Bouwens
enRontberg. Ditmaal warenallespelers tenminste bereid tothard werken. Voorzitter Stoop,die na het echec tegen Haarlem
forse kritiek had geuit op vooralVan de Meent, toonde zich nu -ondanks een nieuwe nederlaag -wel tevreden over de instelling
van zijnwerknemers.

Topscorers
eerstedivisie

VViefN HAAG -Ad van de
divi " Van ongeslagen eerste
twè j dferRKC 'heeft met
sDr„e do»lpunten zijn voor-£°*g m het schuttersklas-
y nent van de eerste divisie
Graff"?1- Teeen De
do datschap nam hij beide
r,in Punten voor zijn reke-

Uit:6 8t ziet er nu als volgt
Van deWiel (RKC) 17van derArk (Cam) 11Janssen (NEC) 11s^ard(RKC) 10°Boere (Gra) 9eerbeek (MW) 9ScanWit) 9
MfndAßrink(Wag) 85

8
i, Romans (Ein) 8(He-nh" {V t}' De Jon&e
her, "*verk<>rt (Cam), El-
(NArn "

a)' Baardmans
(I^EC) Caat (Vee)' Arts

OVERIGE DUELS
AZ-trainer Hans Eykenbroek

straalde na de onverwachte
overwinning (3-1) op FCUtrecht. AZ had voor zijn over-
winning geen topvoetbal nodig,
Utrecht immers kwam ook niet
toe aanhet peil datvoor destaart
van de erdivisie nog net aan-
vaardbaar zouzijn. De Alkmaar-
ders overtroffen hun tegenstan-
der op de punten inzet en ambi-
tie. FC Utrecht onderscheidde
zich door hardheid die vaak de
perken te buiten ging (Van
Loen). Scheidsrechter Van Vliet
beschermde de spelers noch de
voetbalsport.

AZ nam in de8e minuut de lei-
ding door Tol, die in eerste in-

stantie stuitte op verdediger
Plomp, maar in de rebound toch
raak schoot (1-0). Enkele minu-
ten later kopte Van Loen de bal
uit een voorzet van deeven gere-
geldprovocerendeDeKoek in (1-
-1). De Utrechtse druk hield even
aan, maar AZbleef overeind.

Indetweede helft ontwikkelde
AZ een vinnig offensief, dat na
elf minuten een treffer van Vis-
ser opleverde. AZ was ook daar-
na iets sterker, maar kon niet
echtindruk maken.Visserkreeg
vlak daarna nogeen kans maar
schoot naast. Utrecht, dat met
man en macht verdedigde -vreemd voor een ploeg die een
achterstandheeft - bepaaldezich
slechts tot enkele uitvallen.Dat
veranderde op slag toen in de69e
minuut Tol na een knappe soloJalinkdekans bood (3-1).

Een counter van FC Twente,
kort voor derust, was voldoende
om Roda JC de tweede thuisne-
derlaag te bezorgen. Fred Rut-
ten, de libero van de Tukkers,
zocht vlak voor rust het juiste
moment uit om even zijnpositie
te verlaten. Hij kon vrij opruk-
ken naar het strafschopgebied
vanRoda JC, waar hijeen voor-
zet van Huistra onhoudbaar
achter doelman Nederburgh
kopte.

Daarvoor wasRoda JCnauwe-
hjks in gevaar geweest. Twente
mochtzelfs van geluk spreken
dat het daarvoor niet al tegen
een flinke achterstand opkeek.
Maar deRoda-aanvallers waren
nietzuivergenoeg in hundoelpo-
gingen. Ook in de tweede helft
behield Roda het initiatief. FC
Twenteverdedigdezich metman
en macht. Boerebach, voor rust
ook al driekeer miskleunend,
faalde ooknu tweekeer volledig.
WatRoda ook probeerde, steeds
weer kreeg Twente een hand
(doelman Snelders) of een been
in de baan van het schot.

Roda probeert dinsdag in een
vriendschappelijk duel tegen
I.FC Köln twee nieuwe aanval-
lers: Frank Faxino (Sidney) en
Simon Stainrodvan Aston Villa.
De Australiër is 23 jaar,interna-
tional en voetballer van het jaar
inhet landvan dekangoeroes, de
tweede is 28jaaren wasveelvou-
dig jeugdinternational.Komen-
de zondag debuteert Jos
Schmeitz (MW) bij Roda als
voorstopper. MW heeft hem tot
het einde van het seizoen uitge-
leend.

Van Swieten heeft in het duel
DS '79 - FC Den Bosch in de
laatste minuut even voor Sin-
terklaas gespeeld. Hij gaf de
Dordtse ploeg,die opdatmoment
al met 0-4 achterstond, een
strafschop cadeau. Van derWeel
pakte het cadeau uit en er bleek
een doelpunt in te zitten: 1-4.

Ophet zwaarbespeelbare veld
kregen de doorgaansweinigpro-
duktieve Bosschenaren alle ge-
legenheid hun doelsaldo(tot aan
dat moment 21 keer raak in 15
duels) te verbeteren.Kort na het
begin hadden Kruzen en Van
Duren al moeten scoren. Beide
kanten grossierden in foutieve
passes. De ene uitzondering le-
verde meteen het eerste doel-
punt op voor Den Bosch. Een
loepzuivere voorzet van vleu-
gelspitsVanDuren, diehet aan-
vankelijk moeilijk had tegen
Bartelings maar uitgroeide tot
een van de smaakmakers, be-
reikte Van derLinden. Zijn kop-
bal werd door Van Dirven nog
wel geweerd, maarKaiser stond
klaar om de bal alsnog over de
witte lijn tussen de palen te
werken.

Den Bosch, door een zwak of-
fensiefvan DS, werd meerruim-
te gebodenvoorin. De Braban-
ders voelen zich in die situaties
het lekkerst. Binnen zeven mi-
nuten werd de voorsprong tot
vier doelpunten uitgebreid.Van
Duren, Van der Linden en Kru-
zen waren de makers.

Eredivisie
I.PSV 14 28(57-12)
2. Ajax 15 22 (40-24)
3. Feijenoord 14 19 (31-22)
4. Fortuna S. 16 19 (30-23)
5. Willem II 1617(28-23)
6. PEC Zwolle 1617(21-26)
7. FC Twente 1616(28-27)
8. FC Den Bosch 16 16 (25-27)
9.WV 1415(17-15)
10. Sparta 1515(21-16)
11. Haarlem 15 15 (20-22)
12.Roda JC 1614(25-21)
13. FC Utrecht 1614(19-34)
14. FC Groningen 16 13 (24-31)
15. AZ 1611(19-33)
16. FC Den Haag 14 10 (20-23)
17. Volendam 16 8(16-40)
18.DS'79 15 7(22-44)

Eerste divisie
I.RKC 1632(49-13)
2. Veendam 14 20(27-16)
3.MVV 1419(26-11)
4. De Graafschap 15 19 (27-19)
5. Cambuur 15 17 (32-27)
6. Eindhoven 15 16 (32-28)
7. NAC 15 16 (24-24)
8. NEC 15 15 (35-31)
9. GA Eagles 15 15 (26-24)
10. Heerenveen 15 14 (26-24)
11.Telstar 1513(23-27)
12.RBC 15 13 (24-29)
13. Wageningen 15 13 (25-31)
14. Vitesse 1412(27-37)
lö.Emmen 1511(18-25)
16. Helmond Sport 15 11 ( 9-19)
17. Excelsior 1510(15-26)
18. SVV 14 9(23-32)
19. Heracles 15 7(14-39)

UITSLAGEN EN STAND
Eredivisie:
Willem II - Volendam 3-0
DS'79-FC Den Bosch 1-4
Sparta - PSV 0-2
Roda JC-FCTwente 0-1
AZ - FC Utrecht 3-1
Groningen - Den Haag 2-1
Haarlem -Ajax 0-0
PEC Zwolle - Fortuna S. 0-0

Eerste divisie:
NEC - Excelsior 4-1
NAC - Telstar 1-0
Emmen -Veendam 1-1
MW-RBC 1-1
Eindhoven - SVV 2-1
HelmondSp. - Heerenveen 0-0
Graafschap-RKC 0-2
Wageningen -GA Eagles 1-1
Heracles - Vitesse 1-1

Van de Wiel scoorde beide doelpunten

Vergeefse aanval De Graafschap
op machtspositie leider RKC

DEN HAAG— Ook de aan-
val van De Graafschap op de
machtspositie van RKC is
mislukt.Bijna 9000toeschou-
wers zagen hoe de Doe-
tinchemmers, in hun moge-
lijkheden beperkt door het
ontbreken van een handvol
basisspelers, probeerden een

vroegopgelopen achterstand
weg te werken.

In de tweede minuut had de
topscorer van deeerste divisie,
Ad van de Wiel, de score geo-
pend. De Graafschap miste het
geluk en. twintig minuten voor
tijd besliste wederom Van de
Wiel met een treffer het duel.

Een in de eerste helft opgelo-
pen achterstand van Wagenin-
gen tegen GA Egles (Bleuming
in de39e minuut) werd in de78e
minuut doorVan derBrink weer
genivelleerd. Ook Heracles ni-
velleerde in hetdueltegen Vites-
se een achterstand. Talanhadna
een uur gescoord maar in de al-
lerlaatste minuut scoorde Heu-
pers de gelijkmaker.

In het duel MW - RBC kreeg
scheidsrechterDolstra debalvol
in het gezicht. Hij had zodanig
lastvan duizelingen, dat de clu-
barts van MW hem aanraadde
de leiding aan een van de
grensrechters over te dragen.
Het was het derde duel in het
weekeinde in de eerste divisie
waarin de thuisclub een
achterstand wist gelijk te trek-
ken. Van der Steene had in de
51e minuutRBC aan een voor-
sprong geholpen, maar Van-
denbroeck was in de 77e minuut
in staat de scoren voor MW in
evenwicht te brengen.

Telstar werd in Breda door
NAC geconfronteerd meteenne-
derlaag en verspeelde daardoor
zijngoedekansen opeen periode-
titel. Door een strafschop in de
61e minuut kon Sweres NAC
voor 2045kijkers de tweecompe-
titiepunten bezorgen.

Het noordelijk duel tussen
Emmen en Veendam werd een
onbeslist.De door Spaans geno-
men voorsprong in de 27e mi-
nuut werd door TenCaat (Veen-
dam) na 60 minuten voetbal
weer ongedaangemaakt.De der-
by trok 4000 toeschouwers.
Scheidsrechter Thomas hield de
kaartenvoor beideploegen in de
zak.

Geen ongeregeldheden in Oss bij bekerduel

Buitenlanders helpen Feijenoord
aan overwinning tegen TOP (2-0)

OSS — Oss kan weer opge-
lucht ademhalen.De met eni-
gevrees tegemoet gezienebe-
kerstrijd tussen de amateurs
van TOP en de professionals
van Feijenoord verliep in
Brabant zonder problemen.
De driehonderdRotterdamse
aanhangers hielden zich rus-
tig. Ruim 150 politiemensen
werden ingezet om de rust
rond het veld van de hoofd-
klasser te bewaren. Feije-
noord plaatste zich via twee
treffers in deeerste helftvoor
de derdebekerronde, waarin
de ploeg naar FC Den Haag
moet.

Het bekerduel stond aanvan-
kelijk voor zondag 15 november
vastgesteld, maar werd door de
Osse burgemeesterverboden uit
vrees voor wraak na het bom-
incident, dat door een man uit
Oss was veroorzaakt.

De 3500 vooraf streng ge-
controleerde kijkers zagen nau-
welijks een wedstrijd. TOP dat in
deeerstebekerronde FC Utrecht
met3-0 verraste,wekte geenmo-

mentdeindruktoteen herhaling
van de stunt in staat te zijn. De
fysiek sterkere Rotterdammers
druktendeBrabantse ploegin de
eerste helftvoortdurend terugop
eigen helft. Feijenoord,"dat zon-
der de geblesseerde Barendse,
Heus, Molenaar en Troost speel-
de, had de wedstrijd binnentien
minutenkunnen beslissen.

Toch stelde de Rotterdamse
ploeg de winst in de eerste helft
zeker. Elstrup rondde na bijna
een halfuureen combinatiemet
Hoekstra doeltreffend af. Vijf
minuten voor rust passeerde
Mitchell de uitstekende doel-
man Teeuwen van de rand van
het strafschopgebied. TOP
moest het in de eerste periode
met één kans stellen. De Groot
kopte van dichtbij de bal in de
handen van Hiele.

De vermoeiende inhaalrace
tegenLeverkusen zat de meeste
Feijenoorders schijnbaar nog in
debenen, want in detweedehelft
deed de ploeg van Rinus Israel
nauwelijks nog pogingen de
marge te vergroten. TOP ont-
brak hetvoorinaan klasseom de
Rotterdamse defensie in proble-
men te brengen. Slechts één
kans kregen deBrabanders. Van
Lith miste vrij voor Hiele. Voor
TOPrestte nietmeer dan 10.000
gulden, die de club aan het be-
kerduel overhield.

Topscorers
eredivisie

DEN HAAG— In het over-
zicht van de betere schutters
in deeredivisie is weinigver-
anderd. Alleen Koolhof wist
zich bij het groepjeachtervol-
gers van leider Koeman te
voegen door een treffer tegen
Den Haag.

De lijst ziet er na het wee-
keinde als volgt uit:

1.Koeman (PSV) 11
2. Gillhaus(PSV) 10

Bosman (Aja) 10
Koolhof(Gro) 10

5. Ellerman (Spa) 9
Slagboom (DS) 9
Hofman (Fey) 9

8. Meijer(Aja) 8
Kieft (PSV) 8
Boere (DHa) 8

ll.Godee(WII) 7
Kruzen (DBo) 7

13.Willems(Twe) 6
Lipponen (Twe) 6
Van derWaart (PEC) 6
Lens (For) 6
Lengkeek (Spa) 6
Van Loen (Utr) 6
Vanenburg(PSV) 6

Kerst-bridge
WILLEMSTAD —Vrijdag be-

gon het jaarlijkse Kerstbridge-
toernooivan Corsow.

De uitslag: 1. Echtpaar Van
den ende 64,64; 2. dames De
Vries - Bongers 63,57; 3. dames
Geenen - Van der Net 60,00; 4.
echtpaar Berenos 59,64; 5.
echtpaar Serphos 54,29; 6.
echtpaar De Jong 50,36.

De overige paren scoorden
minder dan 50procent.

Vrijdag worden alle bridge-
enthousiastelingen verwacht
om acht uur 's avonds op Scher-
penheuvel voor de tweede strijd.
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ï Otrochens'l
(Djaluna pa Djaweps)

SALIDA: REGRESO:
07 di Desember 10 di Desember

(Mainta 8'or) (Mainta 11.30)
14 di Desember 17 di Desember

(Mainta 8'or) (Anochi 9 or)

* Pasashi ida i buelta kv avion
* Tips di maleta na Aeropuerto i Hotel
★ Transport kv Bus Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
★ 3 anochi di Hotel na Caracas

HOTEL PLAZA CATEDRAL

24Sr
(Pa persona 2 of 3 den kamber). PA WIKENT .SALIDA REGRESO:

03 di Desember 06 di Desember
10 di Desember 13 di Desember
17 di Desember 20 di Desember M

...PIM VAN DE MEENT,
technisch directeur bij FC Den
Haag, heeft dooreen aantal ver-
vangingen in het duel tegen FC
Groningen, zijn baas Dé Stoop

weer wat tevredengesteld. DeFC
Den Haag-voorzitter had naar
aanleiding van het echec tegen
Haarlem nogal forse kritiek op .zijn technisch man geuit...
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Balaguer: geld voor modernisering

Na prijsverhoging benzine staking
bij Dominicaans openbaar vervoer

SANTODOMINGO — Een
faking van de chaffeurs bij
"et openbare vervoer in de
Dominicaanse Republiek
heeft voor het nodige onge-
mak gezorgd. Hun actie was
een protest tegen een verho-
ging van debenzine- prijs met
twintig procent per galon. De
faking had een rustig ver-
loop.

Met het oog op de stakinghad
depolitie zijn waakzaamheid op-
gevoerd. De patrouille- gang per
auto en motorfiets werd opge-
voerd en ook te voet washet nodi-
ge politie- personeel ingezet om
ongeregeldheden te voorkomen.De meeste openbare en particu-
liere scholen sloten hunpoorten.
Dit gebeurde ookbij de Centrale
diversiteit, waar zich aan de
vooravond van de stakingrellen
voordeden.

Vanregeri ngs- zijdewas debe-
volking gegarandeerd dat men
opvervoer kon rekenen. Particu-
liere autobussen werden danook

'ngezet in de hoofdstraten. In
buurten waar zich regelmatig
orde- verstoringen voordoen ge-

beurde dit echter niet. De sta-
dig werd voor onbepaalde tijd
a%ekondigd.

De actie ging uit van zes be-
langrijke transport- federaties.

Een vijftigtal organisatiss van
bus- chauffeurs ondersteunde de
staking ook evenals de grote
vakcentrales, politieke partijen
van de oppositie en vertegen-
woordigingenvanvrijeberoepen
en studenten- organisaties.

Alsgevolg van de doorderege-
ring afgekondigde prijs- verho-
ging van de benzinekost dezenu
81 dollar- cent per galon. Vol-
gens president Joaquin Balagu-
er was deze verhoging nodig om
deregeringinstaat testellenmi-
ni- bussen en andere voertuigen
aan te schaffen welke ter be-
schikkingvan hetopenbaar ver-
voer zullen worden gesteld om
dit te moderniseren. De laatste
tijd waserveel kritiek opdevoer-
tuigen geweesten destaat waar-
in zij verkeerden. De prijs wordt
door veel buschauffeurs doorbe-
rekend aan de passagiers.

RUST
Minister van Defensie luite-

nant generaal Antonio Imbert
Barrera heeft in verband met de
staking aan het leger opdracht
gegeven zodanigop te treden dat
men orde- verstoringen voor-
komt. De bewindsman stelde
zich persoonlijkop de hoogtevan
het optreden van de militairen.
Over het algemeen ging het er
rustig aan toe.

Nieuwe Grundig-topman:

Niet te lang wachten
met DAT-recorder
...NEURENBERG — Hope-
lnk komt er snel een akkoord
'"et de muziekindustrie over

zodat de
"AT-recorder kan worden
Beintroduceerd. De recorder
*an op de markt worden ge-
dachtals alle grote onderne-
mingen er overeenstemming
°yer bereiken, maar "er kannet eindeloos worden ge-
dacht". Dit heeft de nieuwe
voorzittervan deraad van be-
stUur van het Westduitse
elektronica- concern Grun-
<%, J.J.G.C. van Tilburg, ge-
legd. Van Tilburg gaat de

vanaf 1 de-cember leiden.
..Met de DAT-recorder kan op
'gitale wijze muziek worden op-

reriomen zonder verlies aan
waliteit. De muziekindustrieVreest dater op grote schaal ille-

gaal muziek zal worden gecopi-
De grote fabrikanten heb-en de DAT-recorder voorzienan een zogenoemde spoiler. 80-

-" er alleen op analoge wijze
■JjUziek mee kan worden opgeno-men. Grundig heeft de DAT-
eeorder in het magazijn liggen,

"ok m Nederland. Het apparaat
voorzien van een spoiler, maar

,le kan zonder problemen wor-

ev 53"Jarige Van Tilburg is,
afvnals z^n voorganger Koning.
l9sïStig van PhiliPs HiJ is in
w 7 begonnenbij hetconcern en
pas.de laatste jarenin dienstvan
"»ips in Zuid-Afrika. Toen Ko-k' ng anderhalfjaar geleden te

Vro n<n gaf te willen opstappen,
on eg,"run<lig hem zelfvoor een
V.', I®!" te zorgen. Koning en.«n tilburg kennen elkaar al
*rtlg jaar. Koning blijft als

zich7 ltter van deRaad van Toe"
nt aan Grundigverbonden.

VERLIES-WINST
van <*

lps' dat een belang heeft
het' j Procent in Grundig en
2e mdcconcerndirectievoor het
p.i^^heeft, zette ruim driejaar

geleden Koning aan het hoofd
van de Grundig-directie om het
concern te saneren. In 1983-84
leed Grundig nogeen verlies van
286 miljoen mark, dat in het
boekjaar daarop al was vermin-
derd tot 185 miljoen mark. In
1986/87 was er een winst van
110miljoen mark, terwijl Grun-
digwas uitgegaanvan een winst
van vijftigmiljoen mark.

De sanering heeft wel geleid
tothetverliesvan enkeleduizen-
den banen bij het concern. Vol-
gens Koning is het schrappen
van die banen niet het doel van
de sanering geweest, maar zijn
de arbeidsplaatsen verdwenen
als gevolg van de automatise-
ring die de produktiviteit moest
vergroten.

Grundig heeft vooral de pro-
duktie in zijn videorecorder- fa-
briek in Neurenberg-
Langwasser sterk geautomati-
seerd. De automatiserings-
graaddaarbedraagt tachtig pro-
cent. Dat percentage kan nog
iets hoger worden, maar bij een
verdere automatiseringkomen
dekosten in het geding,omdat in
de laatste fase de apparatuur zo
duur wordt dat het goedkoper
blijft om mensen in dienst te
houden.

InEl Salvador:
Bedreiging
via krant

JJ^NSALVADOR-Wan-
]»-* et leger de guerrilla-
ben J8 Manuel Ungo en Ru-
d»ü ,mora niet arresteertJ*zal/Tietvolk het recht in
m_*u nd nemen. Linksberechten gestraftwor-
h»f Voo,r demoorden diezü op
met^°lkhebben «epleegd,
bi_nam* op pasgeboren ba-J* en zieken". Zo stond inrHPUa- grote advertenties in

kranten in ElJjJJJaaor.Beide guerrilla-lei-
teni j onlangs uitbui-
inh£üi ballingschap terug
WnH?Jand in het kader vandeJi ddenamerikaansevre-

ook n^° en worden
di-„°? andere manieren be-
vÏÏS."~t de dood. By hunjrtrekuiteen tv-studio ver-kenen er onbekende man-*J» metattache-koffertjes op

die echter snel af-L^Pen toen Ungo en Zamora
door vertrek uit de studio""r journalistenwerden op-gangen.

AL IN 1977
Diplomaten in Athene ver-

klaarden dat Zuidafrika al in
1977 een oogje had laten vallen
op de Griekse wapen- industrie.
In dat jaarwerd het VN-wapen-
embargo tegen Pretoria van
kracht. Vooral het bedrijfElvie-
mek, dat in grote financiële
moeilijkheden was geraakt,
bood Zuidafrika de "perfecte
kans" omillegaal wapensuit hetWesten te verkrijgen. De Griek-
se socialistische regering had

volgens de wet Elviemekfailliet
kunnen laten verklaren, omdat
het bedrijf met verlies draaide.
Zij besloot echter defabriek open
te houden nadat het Zuidafri-
kaanse bedrijfsleven zich bereid
had getoond in Elviemek te in-
vesteren, aldus diplomatieke
zegslieden.

De 64-jarige Griekse zaken-
man Ton Vorres, ex- voorzitter
van de Grieks- Zuidafrikaanse
associatie en adviseurvan de
Zuidafrikaanse wapenfabriek
Armscor, werd in 1984 een be-langrijke aandeelhoudervan El-
viemek. In datzelfde jaar vond
een scheepslading met ex-
plosievenvia een dochter-bedrijf
van het Britse Imperial Chemi-
cals Industry haar weg naar
Iran, zomeldde onlangsdeBritse
krant Sunday Times. Volgensde
krant liet de douane de vracht
ongemoeidhet landuitgaan om-
dat als — valse — eindbestem-
ming "een Grieks bedrijf' was
opgegeven, "dat klaarblijkelijk
handelde in opdracht van de
Griekseregering". Hetbedrijfin
kwestie was Elviemek, zo bleek
later uit scheepvaarts- docu-
menten.

Advies aan Raad van Europa:
Preventie AIDS met spoed tot
nationale prioriteit uitroepen

STRAATSBURG- Wes-
teuropese deskundigen op
het gebied van de volks- ge-
zondheid zijn van mening dat
het voorkomen van de ziekte
AIDS beschouwd moet wor-
den als een "nationale urge-
rende prioriteit". In het ande-
re gevalzalmen hetfeit onder
ogenmoetenzien datindeko-
mende vier jaar driehon-
derdduizendnieuwe gevallen
zich zullen aanmeldenvan de-
ze dodehjke ziekte.

Dit staat in een rapport dat
dooreen werkgroep is opgesteld
voor de uit 21 leden bestaande
Raad van Europa. Daarin wordt
op deregeringen een dringend
beroep gedaan om"onmiddellijk'
maatregelen te treffen om deze
gevreesde ziekte binnen de hui-
dige grenzen tehouden. De strijd
tegen AIDS moet geleverd wor-
denmetgebruikmakingvan een
keten vancoördinatie- comite's.

Hetplandatnognietopenbaar
is gemaakt werd aangeboden
aan de ministers van Buiten-
landse zaken en moet nog wor-
den goedgekeurd. Bij goedkeu-
ringvan hetplan doordeEurope-
se raad zal het programma als
een voorbeeld kunnen dienen
voor debetrokken leden- landen.
De deskundigen merken in hun
rapport op datzo snel mogelijk,
het liefste nog gisteren, preven-
tieve maatregelen moeten wor-
dengetroffen.Men vreest name-
lijk dat anders binnen afzienba-
re tijd niet minder dan tien mil-
joenmensen in Europa deziekte
onder hun ledenzullen hebben.

NIEUW GEVAAR
De AIDS- epidemie kan men

beschouwen als een "nieuw en
ernstig gevaar voor de gezond-

heid" in Europa, aldus het rap-
port. De preventie moet als een
hoge prioriteit beschouwd wor-
den. Uit diplomatieke bronnenenuitkringen van deregeerders
is begrepen dat het nu voorge-
steldeplan al eerder aan rege-
rings-functionarissen isvoorge-
legden van henal de zegen heeftgekregenvoordatmenhet aan deministersvoorlegde.

Hetplanomvat gedetailleerde
adviezenvoor ondermeer het op-
zetten van een gecentraliseerd
systeem van coördinatie- com-
missies en omvat ook een ont-
werp voor een beleid op het ge-
bied van de volksgezondheid.
Onder meer wordt gevraagd om
een algemeen beleid uit te stip-pelen dat de preventie combi-
neert met wetenschappelijk on-
derzoek, regelingen voor devolksgezondheid en met detrai-
ningvan personeel. De deskun-
digen hebbenzich ook uitgespro-
ken tegen het invoeren van een
verplicht medisch onderzoek
naar de eventueleaanwezigheid
van het virus. Evenzeer is men
tegen het isolerenvan henbij wie
menAIDS heeft vastgesteld.

RISICO-GROEPEN
Met hetoog op derisico- groe-

pen in verband met deze ziekte,
meent men dat er speciale vor-
mings- programma's moeten
worden opgesteld voor groepen
als die van de gebruikers van
drugs via inspuiting, homosex-
uelen, prostitués en hun cliente-
le, maar ook voor de deelnemers
aan het sextoerisme. Ook denkt
men daarbij aan reizigers naar
gebiedenwaar AIDS in verhoog-
de matevoorkomt evenals debe-
volking van gevangenissen en
opgroeienden in het algemeen.

De Raad van Europa met zijn
zetel in Straatsburg is als zoda-
nigdeoudste enbelangrijkste in-
ternationale instelling welke in
1949het levenslicht zag als een
forum voor het coördinerenvan
het nationale beleid van de le-
den- landen. Daartoe behoren
Groot Brittannie, Frankrijk, de
Duitse bondsrepubliek, Noorwe-
gen, Denemarken, Turkije,
Zwitserland en Liechtenstein.

Via Griekse noodlijdende munitie-fabriek
Olie Iran naar Zuidafrika
in ruil voor NAVO- wapens

ATHENE — Zuidafrika
heeft in hetgeheim wapensen
militaire onderdelen uit NA-
VO- landen gekocht en die
vervolgensaan Iran geleverd
in ruil voor olie. De illegale
transactie verliep via een
Griekse munitie- fabriek
waarZuidafrikazich heeft in-
gekocht. Dit blijkt uit ge-
sprekken metWesterse diplo-
maten en documenten van
scheepvaarts- kantoren, on-
derandere uitNederland.

Het blanke apartheids- regi-
me van Zuidafrika wist het wa-
pen- enolie-embargo van deVer-
enigde Naties te ontduiken door
via een Griekse tussenpersoon
een meerderheids-belang te ver-
werven in een noodlijdende
Griekse munitie- fabriek. Zuid-
afrika gebruikte deze fabriek,
Elviemek, om Westerse militai-
re technologie en explosieven te
kunnen kopen. De wapens wer-
den vervolgens aan Iran gele-
verd inruil voor olie.

Het Iraanse bewind van Aya-
tollah Khomeini heeft officieel
de handel met Pretoria verbo-
den, maar uit scheepvaarts- do-
cumenten blijkt dat sinds 1984
Iraanse olie rijkelijk richting
Zuidafrika vloeit. Volgens bet
onderzoeks- bureau van de
scheepvaart in Amsterdam
kreeg Zuidafrika in 1984 van
Iranbijna twee miljoen ton olie.

EIS
De Griekse regering wordt

verweten datzijElviemek een of-
ficieel eindbestemmings- certifi-
caat heeft gegeven in weerwil
van hetfeit dathet bedrijf onder
sterke invloed staat van Preto-
ria. Het certificaat steltElvie-
mek in staat aan militaire
technologie en munitietekopen
uit landen die lid zijn van de
Coördinatie- commissie op het
gebied van technologische over-
dracht. Deze commissie in Pa-
rijs, waar NAVO- en neutrale
landen als Japan, Zwitserland,
Zweden en Noorwegen lid van
zijn, stelt daarbij wel de eis aan
de Griekse regering ervoor te
zorgen dat gevoelige militaire

technologie en uitrusting niet
naar Iran, Iraq, het Oostblok of
Zuidafrika wordenverscheept.

De Griekseregering zegt part
noch deel te hebben aan illegale
transporten naar Iran. "Grie-
kenland heeft in het verleden
noch in het heden wapens naar
Iran uitgevoerd", alduseenrege-
rings- woordvoerder. Hij zei dat
dezaak-Elviemekdoorde onder-
minister van Justitiewordt on-
derzocht.

Lawine in
Chili: achttien
mensen vermist

SANTIAGO — Minstens
achttien mensen worden er ver-
mist in het Chileense plaatsje
Los Maitenes nadat er zich een
lawine had voorgedaan van
sneeuw en modder. Een arbei-
ders-kamp werd daardoorvan de
wereld weggevaagd.

In hethooggebergte op 75kilo-
meter ten zuidoosten van de
hoofdstad Santiago ontstond
zondag een grote lawine welke
zich omlaag stortteen alles mee-
vaagde welke hij op zijnweg te-
genkwam. Dat was onder meer
het kampement voor werkne-
mers. Voor het levenvan dever-
misten wordt gevreesd. Na het
bekend wordenvan deramp wer-
dendoor depolitiehelicoptersen
reddings- patrouilles ingezet.
Als gevolgvan deweers-omstan-
digheden was deplaats niet per
auto bereikbaar. De lawine deed
zich voor in een gebied dat niet
ver af ligt van recreatie- gebie-
denwelkevooralin hetweekein-
de druk bezocht worden.

WILLEMSTAD-DeAntille-
an Public Library Association,
APLA, heeft geduren-
de twee dagen overleg gevoerd
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over deplannenvoor 1988.Onder
andere werd gesproken over een
promotie-reis naar de Boven-
windse eilanden. In de APLA

werken deopenbare bibliotheken
van de Nederlandse Antillen en
Aruba samen.



Arron: hulp-relatie met Nederland blijft bijzonder
Paramaribo: ontbreken stembussen uit
oorlogsgebied houdt stembusuitslag op

PARAMARIBO —De eind-
uitstlag van de woensdag in
Suriname gehouden verkie-
zingenkon nog niet eerder
worden bekend gemaakt om-
dat de stembussn uit drie
stem- districtennog niet wa-
ren binnengekomen.

De Surinaamse kiesraad
maakte het ontbreken van de
stembus- resltaten uit drie dis-
tricten bekend. Het gaat om de

districten in het gebied waar de
groep-Brunswijk strijd levertte-
gen hetgeregelde leger.De eind-
uitslag mag men dezer dagen te-
gemoet zien.

Van de ongeveer 195.000gere-
gistreerde stem- gerechtigden
heeft zon tachtig procent zijn
stem gegevenaan het Oppositie-
front. Daarmee leed de partij
welke gesteund werd door leger-
leiderDesi Bouterse een een on-
gekend grote nederlaag.Hoewel
de uitslag niet volledig is staat
hetwel vast datvan de51 zetels
van het parlement er veertig
door het oppositie- front zullen
worden ingenomen.De kans be-
staat nog dat een derrest- zetels
ook nog naar het Front gaat. In
de districten waarvan de stem-
busen nog niet binnenzijn heeft
men geenkandidaten gesteld.

Rond de verkiezingsdag heb-
ben zich in het ontmoetings-
centrum van Bouterse's partij
NDP incidenten voorgedaan.
Een jongendieeenkabel vaneen
grote NDP- ballon had doorges-
nedenwerder in denachtvoor de
verkiezingenin elkaar geslagen
door NDP- aanhangers. Vier
scholierenonthuldenverdervan

huis gehaald te zijn en in dat
centrumte zijnmishandeld. Hen
werd verweten dat zij vanuiteen
auto naar een NDP- er hadden
geslagen.

Colombiaanse congrescommissie:

Verslechtering relaties
met Venezuela voorzien

BOGOTA — Een speciale
congres- commissie is na een
onderzoek ingesteld te heb-
ben naar de situatie in het
grens- gebied met Colombia
tot de conclusiegekomen dat
men alles moet proberen om
een verslechtering in derela-
ties met hetnabuurland Ven-
ezuela te voorkomen. De com-
missie moest aan president
Virgilio Barco voorstellen
doen in verband met de al
lang slepende kwestievan de
afbakening van de grens met
het nabuurland en alles wat
daarmee te maken heeft. De
commissie gaat daarbij uit
van het plan om de grens-
kwestieaan het Internationa-
le hof van justitievoor te
leggen.

De commissie is benoemd
vooruitlopend op hetvoornemen
vanColombia om naarDen Haag
toe te stappen om een afbake-
ning van het continentaal plat
gedaan te krijgen. Het ontbre-
ken van de afbakeningen de on-
mogelijkheidom daartoete gera-
ken via de weg van de dialoog
houdt volgens Colombia in dat
men eenberoep moet doenop het
Internationale hof. Volgens het
Tractaatvan 1939, zo meent Bo-
gota, moet Caracas aan de uit-
voeringvan eenrechterlijke uit-
spraak zijn medewerking verle-
nen. Volgens de congres- studie
kan Venezuelazich nietonttrek-
ken aan zijn verplichtingen.

NIET OPTIMAAL
Maar bij het congres houdt

menerwelrekening mee dateen
dergelijkColombiaans besluitin
slechteaarde kan vallen in Ven-
ezuela.Een verdere verslechte-
ring van detoch alniet optimale
betrekkingen zou er het gevolg
van kunnen zijn. Daarvan zou-
den de in Venezuela wonende
Colombianen de dupe kunnen
worden als de Venezolaanse be-
volking zich vijandig zou gaan
opstellen tegenover de Colombi-
anen. Maar ook zou het kunnen
zijn dathet aantal ontvoeringen
inhet grengs-gebiedverder gaat
toenemen en een verdere isole-
ring van debevolking van enige
grens- plaatsen is evenmin
denkbeeldig.

De congres- commissie is van
meningdatmen allesinhetwerk
moet stellen om de nadelige ge-
volgen van het besluit naar Den
Haag te gaan zoveel mogelijk te
beperken. Daarom moetderege-
ring alle diplomatieke registers
opentrekken welke het interna-
tionale recht en de soortgelijke
gebruikenbiedenineen dergelij-
ke omstandigheid.

PRESIDENTSKANDIDAAT
De leider van het Front voor

Democratie en ontwikkeling
Henk Arron wil vasthouden aan
de bijzondere ontwikkelings- si-
tuatie tussen Suriname en Ne-
derland.,Hij maakt daarom be-
zwaar tegen de plannen van de
Nederlandseregering om deont-
wikkelings- hulp bij hervatting
in internationaal verband te
gaanverlenen. Arron zegtbereid
te zijn over "heroriëntatie" te
gaan praten maar Suriname
werktnietmeeaanhet doenver-
dwijnenvan het genoemde bij-
zonderekarakter dezerhulp.

Hij is ook van mening dat een
nieuwe president uit de gelede-
ren van het Front moet komen,
maar hij wil in dit verband nog
geen namen noemen. Volgens
hem wil Lachmon zijn politieke
carrière afsluiten als voorzitter
van het parlement maar Arron
liet de mogelijkheid open om
eventueel Lachmon te vragen
als president.

PATROUILLE-GANG
De commissie is verder van

mening dat het hoogst nuttig is
dat de Colombiaanse regering
besluit tothervatting vannet pa-
trouillerendoorzijn marinein de
Colombiaanse wateren van de
Golf welke wordt aangeduid als
de Golf van Venezuela. Het zich
terugtrekken uit de wateren
welke volgens het gangbare
recht aan Colombia toebehoren
zou door Caracas ten zijne voor-
dele kunnen worden uitgelegd
bij een internationale
rechtszaak.

De regering moet ook zo snel
mogelijkeigendoms- daden stel-
len, niet alleen in de wateren
welke als Colombiaans territoir
worden beschouwd maar even-
zeer in hetgebied datwordt aan-
geduid als de "exclusieve econo-
mische zone". Daaronder ver-
staat mende tweehonderd mijls-
zone welk principe door talrijke
landen gehanteerd wordt. Daar-
bij laat het betrokken land zijn
economische rechten gelden op
deze strook zee zoals visvangst
bijvoorbeeld. Sinds 17 augustus
heeft Colombia dit nietmeer ge-
daan. Toen deed zich een inci-
dent voor met een Colombiaans
korvet datvolgens Venezuela in
Venezolaanse territoriale wate-
ren zou hebben geopereerd.

MAATREGELEN
Overigens meent de commis-

siedathetverstigen van een har-
monische verhouding tussen
beide landen"eenkwestie isvan
dehoogste prioriteit. HetColom-
biaanse congres "kan zich niet
onttrekken aan zijnverantwoor-
delijkheden op dit gebied".
Tenslotte is men ook de mening
toegedaan dat de regering snel
sociale en economische maatre-
gelen moet treffen in het grens-
gebied met Venezuela.Dit om te
voorkomen datdeColombiaanse
bevolking in deze streek het
slachtoffer wordt van zijn afhan-
kelijkheid van de economie van
en de handel met het nabuur-
land.

Nuntius toch
contra-koerier

SAN JOSÉ — Een
boodschap van de leidingvan
het anti- Sandinistische ver-
zetzal viadepauselijke nunti-
us inCostaRica wordenover-
gebrachtnaar Managua.Een
contra- leider maakte dit be-
kend.

Mgr Pier Giacomo de Nicolo
had eerder als nuntius gewei-
gerd alskoerier opte tredenvoor
decontra's.Hij ging echterover-
stag nadat de contra's hem had-
den verzekerd dat men de pers
nognietzou inlichten over de in-
houd van hun tegen- voorstellen
aan de Sandinisten om tot een
staakthet vuren te geraken. Dit
tegen- voorstel is de reactie van
het elf punten omvattende vre-
desplan dat door president Da-
niel Ortega van Nicaragua eer-
der via de bemiddelaar kardi-
naalMiguel ObandoyBravoaan
decontra's was voorgelegd.

CIJFERS
Harde cijfers schijnen de

bewijzen te vormen voor de
speciale bescherming die de
mannen van Brunswijk aan
de geheimzinnige krachten
ontlenen. Het legertje van
Brunswijk heeft tenminste
205 lijken van de tegenstan-
der (het Surinaamse nationa-
le leger) geteld.

Wie daarbij bedenkt datde
commando's niet over zwaar
materieel beschikken en het
tegen een goed bewapend,
personeel veel sterker Suri-
naams legerheeft moeten op-
nemen, kan zich alleen maar
verwonderen.

"De meestovertuigende be-
wijzenvan dewerkingvan de-
ze magie is wel hetfeit dathet
nationale leger nauwelijks
tegen Brunswijk ten strijde
durft te trekken. Zij hebben
met eigen ogen gezienhoe he-
le compagnies werden gedood
of op de vlucht gejaagd door
een handjevol Junglecom-
mando's die geen schramme-
tje opliepen", stelt de auteur.

VolgensRonnie Brunswijk
is legerleider Bouterse ook
met "obia" bezig. "Bouterse is
bang voor mijn cultuur" zegt
deleidervan hetJungle- com-
mando. Hij koopt zelfs cultu-
rele hulp van obiamannen
van de Saramaccaners. Maar
zijnkracht is niet zo sterk als
dehulp dieik heb. Ikhebmijn
hulpgekregen.Die hebik niet
hoevenkopen. De mensen
houdenvan mijen datisdebe-

langrijkstekracht diejekunt
krijgen. En die is niet te
koop".

RELIGIEUS
Ronnie Brunswijk is — als

we het dagboek mogen gelo-
ven — een diep religieus
mens. "Ik benrooms- katho-
liek opgevoed en dat laat je
niet meer los. Ik geloofnog
steeds, ook al hebben wij als
bosnegers een eigen cultuur
metrituelen en geestelijk be-
sef. Het is hier op Stoelman-
seiland vandaag de dag on-
mogelijk naar de kerk te
gaan, maar als dat wel zo was
dan zou ik regelmatig gaan.
Nubeperk ikhettoteen gebed
voordat ik ga slapen. Dat sla
ik nooitover".

Het boekje verhaalt gede-
tailleerd hoeBrunswijk inon-
genade raakte in het Suri-
naamse leger, waarinhij uit-
blonk: een militair van de
commando- opleiding. Maar
het goudhaantje, de aanvan-
kelijke beschermeling van
Desi Bouterse, bespeurt grote
sociale misstanden binnen
het leger. "De legertop baadt
in luxe en wentelt zich in
weelde. Een gewone soldaat
krijgt 260gulden per maand,
maar Bouterse strijkt het
honderdvoudige op".

Zijn karakter- structuur
aanvaardt deze onrechtvaar-
dige situatie niet.Hijkomt in
conflict met zijn superieuren
en wordt op straat gezet. Dan
begint zijneenmans- guerril-
la die later tot een georgani-
seerd militair verzet zal lei-
den. Maar niet nadat
Brunswijk eerst naar Neder-
land vlucht om politiek asiel
te vragen. Datwordthem niet
verleend, maar Michel van
Rey en André Haakmat zien
inRonnie Brunswijk een goe-
de figuur om het verzet een
nieuwe dimensiete geven.

VERZET
Haakmat is de man die

Brunswijk zuivert van de
blaam eenbandiet te zijn. Hij
maaktvan hem een vrijheids-
strijder. Brunswijk keert te-
rug naar Oost- Suriname en
ziet zijn legertje groeien.
Maar van debeloftenvan wat
zich in Nederland het Suri-
naams verzet noemt, komt
nietzo veel terecht.

"Ik kan moeilijk van het
verzet in Nederlandspreken"
zegt Brunswijk in zijn dag-
boek. De verschillende groe-
pen enpersonenvormen geen
enkele eenheid... Er isveel be-
loofd. Geweren, fourage, van
alles. We hebbenermaar heel
weinig van gezien. Chin A
Senheeftbeloofd dathijalzijn
krachten zal inzetten om na-
tionale en internationale
steun voor ons los te krijgen.
Hij heeft samen met anderen
als Jozefzoonen VanReyveel
voor ons gedaan, maarze heb-
ben het niet voor elkaar ge-
kregen dat er voldoende ma-
teriaal is gekomen om de

strijddefinitiefaf teronden
De mens Brunswijk wordt

in het boekje van vele kanten
belicht. Hij is gehuwd met
meerdere vrouwen en woont
met een van zijn vrouwen en
tweedochtertjes in eenruime
woningoppalen opStoelman-
seiland.Hetis een liefen har-
monieus gezin, vertelt Ron-
nie Brunswijk's ghostwriter.
"De meisjes worden vertroe-
teld en liefderijk opgevoed.
Eenmaal bij zijn gezinis Ron-
nieeen voorbeeldigen prima
vader. Bij zijn twee andere
vrouwen, bij wie hij ook
kinderen heeft, is hij ook toe-
gewijd en zorgzaam. Maar
daarbuitenheeft hij deallure
van een playboy dienooit uit-
gespeeldraakt".

Dagboek van verzetsstrijder

RONNIE BRUNSWIJK
als onkwetsbare held

-door VictorHafkamp-
"EENHANDGRANAATrolt vervaarlijk sissenddichterbij
en zwijgt dan opeens. Kogels schieten uit de loop van een
geweer, maar verdwijnen in het niets. Ofhetgeschut wei-
gert dienst.Ofkogels ketsenafop dehuid.Zoiets lijktalleen
tekunnen in een stripverhaal met getekende oorlogs- hel-
den.Toch is dezewonderlijkeen bijna niet te gelovenvorm
van bescherming schering en inslag als het Jungle- com-
mandovecht.Hetzijn magischekrachten van geestendiede
mannen behoeden voor verwondingen en de dood, mits ze
zich houden aan de strenge regels die de cultuur van deze
"wittemagie" voorschrijft.

Ronnie Brunswijk is weer
volop in depubliciteit. Het ci-
taat is uitzijndezerdagenge-
publiceerde dagboek. Onder
de titel "Ronnie Brunswijk,
dagboek van een verzetsstrij-
der" heeft de Amsterdamse
journalistFransvan derBeek
episodes uit het leven van de
"Surinaamse Robin Hood" te
boek gesteld. Uitgeverij
"Centerhoek" in Weespzager
brood in en vroeg Van der
Beek, redacteur bij "Penthou-
se" een paar dagen naar het
inmiddels legendarische
Stoelmanseiland af te reizen
om de activiteiten van het
Jungle- commando en hun
leider Brunswijk in een span-
nende paperback op papier te
zetten.

VanderBeek: De uitgeverij
kreeg derechteninhandenen
zei; datmoet jijmaardoen. Ik
had een dag of vier willen
gaan. Het zijn drie weken ge-
worden". Van der Beek sloeg
een dubbele slag. Brunswijk
staatook—geheel gekleed—afgebeeld in "Penthouse",
waarin hij verhaalt over zijn
strijd tegen de jongensvan
Bouterse en over, zijn on-
kwetsbaarheid diete danken
zou zijn aan de mysterieuze
inheemse cultuur, de "obia".
Ook in het dagboek komt die
onkwetsbaarheid van de Su-
rinaamse Achilles als
Brunswijk's voornaamste
handelsmerknaar voren.

INTRIGANT
Het dagboek besteedt ook

aandacht aan de journalist
Willem Oltmans, zijn contac-
ten met Bouterse en met de
Nederlandse pers. "Een ras-
intrigant" wordt Oltmans in
het boekje genoemd.

Het laatste hoofdstuk isbij-
zonder actueel. Het gaat over
het bezoek van Nederlandse
journalistenaan Pokigron, de
uitsprakenvanKnol en dere-
putatie van de corresponden-
ten die voor de Nederlandse
media in Paramaribo
werken.

"Over de nieuws- voorzie-
ning— in Nederland— voor
wat betreft het reilen en zei-
len in Paramaribo is een
sluier van verdachtmakin-
gen gevallen. Het is bekend
dat Bouterse bepaald geen
vriend is van deNederlandse
pers. Een journalisten-visum
wordt nauwelijks verstrekt.
In dat licht is het zeker de
moeite waard tebekijken wat
er dantoeheeft geleidom aan
drie journalisten (Noordeg-
raaf van de Volkskrant, Ma-
rie- Annetvan Grunsven (Ge-
meenschappelijke Persdienst
en NOS- journaal) en Arme-
Jean Grinsven (Gezamenlij-
ke omroepen) wél een visum
te verstrekken. Hun mooie
blauweogen? Ofzijner ande-
re, vitale voorwaarden waar
hettrio aan heeft voldaan al-
vorens ze uitParamaribover-
slag mochten geven?"

BROODSCHRIJVERS
"Van een normale, ob-

jecttieve gedegen nieuws-
voorziening is geen sprake
■feelt de auteur van
Brunswyk's dagboek". Het is
eentamelijkonwaardigever-
toning van de veelal rode
broodschrijvers. Ook al heeft
Henk Knol, (het tweede Ka-
merlid van de Partij van de
Arbeid) zich in politiek op-
zicht onzorgvuldig uitge-
drukt, het verdient respect
dat hij op deze wijze zijn nek
heeft uitgestoken voor een
zaakdiehem persoonlijkzeer
ter harte gaat: de situatie m
Suriname", aldus Van der
Beek.

Het haastiggeschreven en
gedrukte boekje (veel zetfou-
ten!) mag de figuur van
Brunswijk en de strijd van ac
Jungle- commando's dan erg
idealiseren, voor hen die de
gebeurtenissen in Suriname
op devoet hebben gevolgd en
nog volgen, is het dagboeK
van de verzetsstrijder in euc
gevalaardige leesstofmet ac-
tualiteitswaarde .
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CLINIQUE II I

Wij zijn een onderdeel van het
kantorennet van

ARTHUR YOUNG
INTERNATIONAL,

een samenwerkingsverband van
vooraanstaande kantoren op het
gebied van accountancy en be-
lastingzaken.

gevorderde Assistent-
Accountant

Voor ons kantoor op

CU RA£AO
zoeken wij gevorderde assisten-
ten. Daarbij denken wij aan kan-
didaten die gevorderd zijn tot
NIVRA-AO en beschikken over
bijpassende ervaring. Van onze
mensen verwachten wij een rui-
me interesse in alle aspecten van
het accountantsberoep, waarte-
genover wij goede arbeidsvoor-
waarden en verdere carrièremo-
gelijkheden bieden. Gelieve uw
sollicitaties, die uiteraard strikt
vertrouwelijk zullen worden be-
handeld, te richten aan:

Postbus 3626,
Willemstad, Curacao l

\ *** *r__!__ïSßfcl

«EILANDGEBIED CURACAO
GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST

(G.G.D.)
Het Hoofd van de G.G.D. maakt bekend dat vanaf maandag23 november
1987 bij de Geneeskundige & Gezondheidsdienst een "Aidslijn"
geïntroduceerd zal worden.
Een ieder die vragen heeft over "Aids" kan deze voorleggen door het
nummer 624777te draaien.
Men kan bellen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8 -10 uur.
De vragen zullen in eerste instantie door een verpleegkundige worden
beantwoord. De G.G.D. hoopt hiermee meer gerichte voorlichting aan de
bevolking te verschaffen.

Het Hoofd voornoemd,
Afd. P.R. Dr. Mac Kibbelaar.
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PAULUS GEEVE
verrassende graficus
DE TENTOONSTELLING
Van grafischekunst van Pau-jusGeeve werd gistermiddagu» het Avila Beach Hotel geo-
penddooreen ensemblemusi-
ci onder leiding van Aya en
«nan Landheer. Zij hadden
een workshop gevolgd die ge-
leid werd door Venezolaanse

en omdat Geeve in
"enezuelawoonten zijnwerk
°ok door deVenezolaanse my-
thologie geïnspireerd wordt,
BPeelde het blazers- ensemble
fcen deelvan het Venezolaan-
8e volkslied. Het was een ori-
ginele opening die prachtig
klonk in de halvan het hotel.

In die hal hingenal enkele
Werkenvan Geeveenindeka-
"öer daarachter hingen de
°verige werken. Het zijn et-

en pentekeningen, som-
mige zwart- wit, andere met
kleur.

Het werk van Geeve is il-lustratiefvan aard.Als jeniet"ekend bent met de mytholo-
gische verhalen die hij wil
Vertellen, kun jeechter ook je
eigen verhalen halen uitzijn
Rekeningen. Zo is een ets als
"vele", waarop een aantalv°gels, in blauw, groen, geelenrood voor een mensuitvlie-

den die een zware last op zijn
h°ofd draagt, een parabel op
achzelf.
„Ook op de pentekening
Muchacha con mascota"neeft dé mens een zware last°P het hoofd. Boven die indi-aanse mens zit op een tak,

Waaraan orchideeën groeien,een leguaan. Naast en lopend
"Jt de lastzak, die naast de

figuur staat, ko-eien vogels dielijken opdein-dianen- tekeningen uit pre-
nistorische tijden.Oeze schrijf- techniek, zo-
"ei van beeldschrift als van
{etterschrift past Geeve va-er toe. In zijn oudere werk,"atnogstamtuitdetijddathij
"°g in Nederland woonde,

88 dat veelal hetEgyptisch

hiërogliefenschriftofeen der-
gelijk beeldschrift. Er is
echter ook Arabisch schrift,
gewoon Spaans, en zelfs een
technische tekening ver-
werktin detekeningen dieop
deze tentoonstelling hangen.
Maar steedsblijft het een on-
derdeel van de compositie,
niet los te maken van het ge-
heel.

Geeve vertelde, dat hij
daaromvaak beeldschrift ge-
bruikt.Hij wil niet dat debe-
zoekers zijn schilderijen eerst
proberen te lezen. Naast de
mensen diezware lasten dra-
gen, zijn er ook mensen die
vleugels hebbenin plaats van
een hoofd. Toch zitten ook zij
gevangen. Hun omgeving
lijkt op een cel met grijsblau-
we stenen alom.

Er zijnveel vleugels tezien
op de tekeningen van Geeve,
watervogelsen gieren. Geeve
denkt zelf bij de gieren aan
hun weidse vlucht. Hij be-
wondert ze, maar ik denk dat
ze voor de bezoekers toch een
verwijzing naar de dood en
een dreiging inhouden.

Geeve wordt geïnspireerd
door devolksverhalen en my-
thologieën van over de hele
wereld. Dat is ookop deze ten-
toonstelling terug te vinden.
Erzijnetsenvan Venezolaan-
se godinnen met tapirs, een
afbeeldingvan Osirisoordeel,
van een verhaal van de Mas-
sai, een illustratie bij het IJs-
landse schappingsvehaal en
bij de gedichten van Francois
Villon.

Er zijn op Curasao niet
vaak etsen te bezichtigen en
deze zijn van een bijzonder
goede kwaliteit. Elke ets en
elke pentekening vertelt zijn
eigenverhaal en ismet einde-
loos geduld, zeer mooi uitge-
werkt. Daarbij is ook de af-
werkingen deinlijsting totin
de puntjes verzorgd.

NELCASIMIRI

VVD pleit opnieuw voor toelatings-
regeling Antillianen in Nederland

Victor Hafkamp-
bJTILLEMSTAD / DEN
d^T**r De WD heeft van-
deug.N het Tweede Kamer
**leiH OVer het ndnderheden-
vOoih*"Pkidooi gehouden
«anL u van hetCïjwu buitenlanders datzich
de »♦ rlandwilvestigen. Tot
Ken ppen die dekleinste re-
hoow.P partiJ voorstaat,
*>fta beperking van dege-
Van v°rming in Nederland

tweede generatiebui-
IVvfewerknemers.

on l VDkwam opnieuw terug
6en w oude standpunt dat er
Wettelijke toelatingsrege-
tÜH» moetenkomen voor An-
WÜ di en Arubanen. Verder
Pak v partM een krachtige aan-
legi an deProblemen rond deil-
V*£fn in Nederland. Volgens
mer,woordvoerder, TweedeKa-
vorrr, mr Jan-Cees Wiebenga
Wett r i voorstenen voor een
v%^fetoelatings-regeling
de Y^tilhanen onderdeel van
het a,npakvan de Problemen in
tk it femeen rond de immigra-goAnNederland. "Het gaat niet
leid ■"^ het minderheden- be-u ui Nederland. Er zjjn onder
negf^Pering niet minder dan
jj gentig duizend werklozen.L k aantal inNederland wonen-
de^gers die tot etnische min-

rQeden behoren is sinds 1975

verdubbeld van 300.000 naar
600.000. Elk jaarkomen er per
saldozon 40.000 bij.Wij hebben
het kabinet gewaarschuwd om
op zijn tellen te passen. Volgens
ons kan dit niet zomaar door-
gaan", aldus Wiebenga.

Voor watbetreft de beperking
van de instroomvanAntillianen
ziet Wiebenga het bezitvan een
Nederlands paspoort nietalseen
bezwaar. "We hebbenuitgezocht
datje desondanks een wetkunt
maken dieaan dekomst van An-
tillianen naar Nederlandbeper-
kingen oplegt. Er bestaat op de
Antillen ook een landsverorde-
ning datNederlanders niet zo-
maar kunnen binnenkomen".

Volgens Wiebenga komen er
elk jaar in Nederland zon dui-
zend Antillianen bij. "Het pro-
bleem isnu nognietacuut, daar-
om moeten wij nu stappen
nemen".

De voorstellen tot een be-
perkte toelatings- regeling van
dekant van de VVD zijn geen
nieuwgeluid.De afgelopen jaren
heeft met name het Tweede Ka-
merlid Erika Terpstra ook der-
gelijke geluiden laten horen.
Maar deWD staat van de grote
partijen indatopzicht vrij alleen
in het parlement. Zowel de
woordvoerster van dePartij van
deArbeid Wijnie Habaai en ook
het CDA TweedeKamerlid Wil-

lem deKwaadsteniet hebben devoorstellen van de VVD in dierichting aleens resoluut van dehand gewezen.
Tijdens derecente behande-

ling van de begroting voor Ne-derlands Antilliaanse en Aru-baanse zaken heeft ookminister
De Koning voor degelijke sug-
gesties geen oor gehad.

De VVD heeft tevens gepleit
voor een betere registratie van
minderheden. De liberalen wil-
len de scholing van deverschil-
lendeetnischegroeperingenver-
beteren, het zelfstandig onder-
nemersschap bevorderen en dis-
criminatie op de arbeidsmarkt
bestrijden.

LAREDO — Vier Cubaanse
gedetineerdendiekans zagen uit
de strafinrichting van Webb,
Texas, te vluchten werden een
paar dagen na deuitbraak opge-
pakt. In totaal zagen zeventien
Cubanenkans uitde gevangenis
tebreken. Nog dezelfde dag wer-
den er elf uitbrekers opgepakt.
Er zijn er nu nog twee voort-
vluchtig. De Cubanen gingenop
de vlucht omdat zij bang waren
naar Cuba terug te zullen wor-
den gestuurd in hetkader van
een Migratie- akkoord waartoe
Cuba en de Verenigde Staten
hebben besloten.

BC heeft lak aan eis rechter

ABVO verbaasd over
uitspraken Casseres
WILLEMSTAD — De vak-

bond ABVO is het nieteens
met de uitspraken van gezag-
hebber Casseres over de
kwestie Maal. Volgens de
vakbond is de gezaghebber
echtop depolitieke toer door
te zeggen dat de delicate
kwestie Maal "één van deve-
len" is die op wachtgeld
wordtgeplaatst Met dezeuit-
spraak toont degezaghebber
dat hij zich nog meer met de
politiek bezig houdt dan de
politici zelf, aldus de presi-
dentvan devakbond, deheer
F.S. Brito.

In een persbericht van de AB-
VO zegt depresident nota teheb-
ben genomen van het ontslag
van de heer Maal. Ook heeft hjj
het antwoord van Maal in de
kranten kunnen lezen. Deze
twee berichten in ogenschouw
genomen, noemt hij de reactie
van de gezaghebber"opvallend".
"Als wij deuitsprakenvan dege-
zaghebber analyseren komen
wij tot de conclusie dat degenen
die de macht in handenhebben,
lak hebben aan wettelijke voor-
schriften."

"Deze delicate kwestie is een
aantal jarenbegonnen toen de
betreffende ambtenaar zijn ont-
slag kreeg aangeboden. Hij was
het niet eens met ditontslag en

stapte naar derechter. Dezegaf
hem gelijk en eiste dathet Be-
stuurscollege de man weer in
dienstzou nemen omdat hetBC
zich schuldig had gemaakt aan
meineed."

ONZEKER
Tot nu toe heeft het BC nog

metsgedaanen ditbewijsdathetBC zelfs de opdracht van de
rechter naast zich neer heeft ge-
legd. Dit heeft tot gevolg dat deambtenaren zich onzeker gaan
voelen. Ze weten nu nietmeer ofhetnaar derechter stappen welwat oplevert aangezien hetBC
de eisenvan derechter nietuit-voert."

DeABVOisbangvoor uitspra-
ken van de gezaghebber zoals"als deman wil, gaathij naar derechter". "Zulke uitspraken be-
wijzen dat het BC de eisvan de
rechter yskoud naast zich neer
kan leggen, en daarna deambte-
naar kan beoordelen en veroor-
delen."Volgens depresident van
de ABVO lijkt het alsof we niet
meer in een rechtsstaat leven,
maar in een staat waar de re-
geerders geenrespect hebben
voor debeslissingen van derechter. Tot slotvan hetpersbe-
richt vraagt depresident van de
vakbond zich afwat er nog voor
dewerknemersoverbujft.

VERGADERING EILANDSRAAD
BC veel aandacht voor
rapporten Rekenkamer

WILLEMSTAD — Na een
weekeinde 'reces' is vanmorgen
de vergadering van de Ei-
landsraadvoortgezet. Omtwaalf
uur werd weer gepauzeerd voor
de lunch. Het is nog niette voor-
zien hoelang de vergadering
gaat duren.

Vanmorgen begon onder
anderen gedeputeerde van Fi-
nanciën,Lucille Woutmet debe-
antwoording van devragen.

Wout zei onder meer, dat het
Bestuurscollege wel degelijk re-
kening houdt met derapporten,
diedoor deRekenkamer worden
uitgebracht, als het gaat om het
uitstippelen van beleid. Maar
het BC wil toch ookrekening
houden met de wensen, dievan-
uit de Gezondheidszorg en het
Onderwijs naar voren worden
gebracht.Ze wees erop, datniet
ten koste van alle kwaliteit ge-
snoeidkan worden.

Tot nadere regels zijn uitge-
werkt, wordthet batig saldovan
het wegen-fonds overgeheveld
naar dealgemene dienst: "Dat is
een normale zaak", aldus Wout,
die eraan toevoegde, dat dan
weer bedragen teruggestort
kunnen worden, indien dat no-
digis.

Ze gaftoe, dat er 'zwakheden'
zijn geconstateerd bij de Giro-
dienst. Er komt een re-
organisatie, in samenwerking
met deregering. Twee deskundi-
gen van de Postbank komen van
Nederland naar Curacao voor
een 'doorlichtings- onderzoek.
Dat zal binnen tien dagen gbe-
beuren, zo zei Wout. "Er moet
een betere dienst- verlening ko-
men. De Giro-dienst is zeer be-
langrijk voor ons eiland".

Wout beloofde, datook de ei-
landelijke NV's zich ook zullen
houden aan de bezuinigings-
voorschriften, zoals die voor de
overheids- diensten gelden: "Zy
zullen in dezelfde sfeer moeten
gaanwerken".

Over het 'verlies' van achttien
miljoen gulden van de centrale
overheid aan deeilandgebieden,
zei Wout, dat Curasao veel van
de ellende van de overige eilan-
den op zijn schouders neemt:
"Men kan het verlies nietalleen
maar op naam van Curacao
schrijven.Er dientookteworden
gekeken naar hetgeen wy voor
de andere eilanden doen". Totzo-
ver Wout.
VS-minister stelt
Europa-reis uit

WASHINGTON — Minister
Edwin Meesevan Justitievan de
VerenigdeStatenheefteenvoor-
genomenreisnaar Europauitge-
steld. Dit gebeurde in verband
metdeonrustonder deCubaanse
gedetineerden in Amerikaanse
gevangenissen en instellingen.
Deze onrust is het gevolg van de
eventuele uitzetting van de"on-
gewenste Cubaanse" ballingen
uit de VS. Meese wasvan plan op
zijn zes dagen durende reis naar
Spanje en de Duitse bondsrepu-
bliek te gaan evenals naar
Frankrijk. In Madrid zou hij een
verdragvan technische bijstand
ondertekenen.
MOSKOU — SU- leider Gor-

batjsov isbereid tot een ontmoeting
metdeChinese leiderDengXiaoping
om derelaties tussenbeide landen te
verbeteren. Hij zei dit desgevraagd
tegen de Zambiase presidentKaun-
da. Deng hadonlangs tegenover een
Japanse politicus iets soortgelijks
gezegd.
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ANTON VREDE
Paraphernalia

IN HET CURACAOSCH
Museum zijn aquarellen en
olieverf- schilderijen te be-
zichtigen van Anton Vrede.
Anton Vrede werd geboren op
Curacao uit Surinaams- Bo-
naireaanse ouders. Hij ver-
huisde op zijn achtste jaar
naar Nederland. Sindsdien
woont enwerkthijdaar, maar
zo af en toe komt hij terug
naar Curacao voor vakantie.
Het is voor het eerst dat zijn
werkop deze manierop Cura-
sao te zien is.Wel heeft er één
keer eerder, in 1981 bij de
groeps- tentoonstelling "Te-
rug naar de bron", ook van
hem wat werk gehangen.

Anton Vrede kreeg aan de
Akademie voor Beeldende
Kunst in Rotterdam een op-
leiding tot graficus en zijn
eerste werk bestond voor-
namelijk uitetsen. Datwaren
Rembrandt-achtige prenten
met veel licht en schaduw
waarbij de nadruk helemaal
op de tekening lag. Later
stapte Vredeover op aquarel-
len.Dat was meer spelen met
lichtenkleur.

Al tijdens zijn akademie-
periode schilderde Anton
Vredeafen toemetolieverfen
tenslotte keerde hij toch tot
dietechniek terug. Hij vertel-
de zelf daarover in een inter-
view met Pieter van Oud-
heusden: "Kijk, tekenen is
een techniek dieik ondertus-
sen aardigbeheers.Een lijn is
een lijnen als diegoedis, is de
tekening goed. Bij het
schilderen moet jeproberen
metverfalies goedtekrijgen,
door vlakken, lijnen en kleu-
ren bij elkaar te zetten. Maar
ik deedteveel, ikabstraheer-
de nog nietgenoeg. Het is een
veel lastiger medium dan te-
kenen. Hetmaken van een te-
kening is als het ontwerpen
van een huis. Het maken van
een schilderij is als het bou-
wen ervan".

De schilderijen die op de
tentoonstelling hangen, vor-
men ondanks hun verschei-
denheid in grootte, vorm en
kleur toch een eenheid. Dat
komt doordat telkens de-
zelfde figuren terugkomen.
Zowel op deaquarellen als op
de olieverf- schilderijen.

Vrede heeft een enorme
voorliefde voor poezen en vo-
gels. Die vogelszijnvooral pa-
pegaaien, maar ook kakatoes
en duiven. De poes kan uit-
groeien tot een tijger of luip-
aard maar keert telkens te-
rug. Die figuren wordenafen
toe vergezeldvan een manne-
tje, misschienVredezelf. Ook
zag ik tweekeer een olifant.

Eén van de schilderijen,
een groot doek, toont twee
kleurige vogels met enorme
snavels. Vrede vertelde dat
dat Ja-vogels waren uit Aus-
tralië. Hij heeft die lerenken-
nen in de dierentuin in Rot-
terdam. Voor de papoea's is
deze vogel het symbool van
moed en kracht. De snavels

zijn echter helemaal niet be-
doeld als wapen maar dienen
alswerktuig voor het bouwen
van een nest. Ze maken met
diesnavel een holletje in een
boomstam en leggendaarhun
ei in.

Vrede dacht, dat dat nest
bouwen gezienkon worden
als symbool,maarhetwasook
een symbool van eigenwijs-
heid, naarzijn mening.De tij-
gersen poezenop zijn schilde-
rijen zijn ook symbolen van
kracht. De papegaaienziethij
in deeerste plaats alseen pic-
turaal gegeven. Jekunt er al-
le kanten mee op. Misschien
dathij ze later meer moet ab-
straheren. Hij is daarnaar op
zoek.

"Uiteindelijk heeft hetpsy-
chische oorzaken dat jekiest
voor bepaalde dingen", zegt
Vrede en hij moet erom la-
chen: "Een rose olifant die
danst in de luchtkan toch
niet?"

"Ik wilde iets licht maken
wat in werkelijkheid heel
lomp is.Denk daarbijaan Oli-
ver Hardyuitdefilm.Dat is zo
ongeveer de lichtste figuur
die ikken".

De wat oudere aquarellen
laten een wirwar van dieren
zien, goed herkenbaar in de
rekening, metenkelekleuren
tot eenheid gemaakt. De
laatste aquarellen zijn gesti-
leerdervan vorm met slechts
enkele figuren. Het lijken
schetsen voor olieverf- schil-
derijen.De tekening is metlij-
nen aangegeven en daarna
geverfd.

Ik vind deolieverf- schilde-
rijen mooier. Er zijn kleine
maar ook heel grote doeken.
Vooral op de grote doeken is
met een overdaad aan kleur
een wereld vol vogelsgescha-
pen. Zelfs op de achtergrond
ontdek jetussen de lijnen en
kleuren telkens weer nieuwe
vogelkoppen ofaanzetten van
vogels. De poezen kunnen
daartussen slapen ofvechten.
Soms zijn het gestileerdevor-
men en soms lachenze jeuit.

Anton Vrede gaat vaak
naar de dierentuinin Rotter-
damom te tekenen: "Alsvorm
bieden dieren veel meer mo-
gelijkheden dan mensen. Lij-
nen en kleuren zijn boeien-
der, jekunt meerfantasie toe-
laten en je meer vrijheden
veroorloven. Door films en
boeken weet iedereen toch
wel hoe zon dier eruitziet.
Toenik in Blijdorp gingteke-
nen, brak een heerlijke tijd
voor me aan. Dieren blijven
voorlopig het onderwerp van
mijn schilderijen".

Detentoonstelling heeft als
titel meegekregen de naam
"Paraphernalia". Anton Vre-
de vertelde dat hij daarmee
zijn attributen wildeaandui-
den, dusalles wat bij hem be-
hoort, waarmee hij zich kan
uitdrukken.

NELCASIMIRI

Vrouwenpraten over arbeid
Derde conferentie CLAT
in Brazilië afgerond

WILLEMSTAD—Indeder-
de weekvan november heeft
in Rio de Janeiro in Brazilië
de derde conferentie voor
werkende vrouwen uitLa-
tijns Amerika (CLAT)
plaatsgevonden. Het Cari-
bisch gebied was deze keer
vertegenwoordigd door een
delegatie uitPuertoRico, Cu-
ba, het Dominicaans Repu-
bliek, Antigua, St Vincent,
Aruba en Bonaire. De Cari-
bische vrouwenbeweging on-
der voorzitterschap van Na-
taly Payne van Antigua
stuurde Patricia Tyren uit St
Vincent en Myrna Lopez en
Griselda Hart als afgevaar-
digdennaar Brazilië.

Het doel van de conferentie
was om tekomen tot een bijeen-
komst waar verschillende werk-
organisaties de situatie van de
werkende vrouw konden onder-
zoeken en analyseren. Er werd
gesproken over dewerkende La-
tijns Amerikaanse vrouw, de
oorzaakvan hetwerkenen de ge-
volgen. Ook devoorstellen voor
hetverbeterenvandepositievan
de werkende vrouw en hetvoe-
ren van verschillende acties, die
moeten leiden tot een betere po-
sitie, zijn tijdens deze conferen-
tie aan de orde geweest. Al deze
onderwerpen zullen op devierde
conferentie, volgend jaar, ook
worden besproken. De vierde
conferentie zal plaatsvinden in
Mar dePlata in Argentinië.

De vertegenwoordigsters op
de conferentie hebben zichvoor-
genomen te streven naar derea-
lisatie van een actieplan dat
moetleiden naareen beteresitu-

atie voor de werkende Latijns
Amerikaanse vrouw. De vrou-
wen willenstreven naar het vor-
men van een arbeidsbeweging.
Daarnaast zullen de vrouwen de
agendapunten voor dekomende
conferentie en derechten van de
werkende vrouw bestuderen.

De conferenties helpen de
vrouwen bij het zoeken naar een
eigen identiteit. Veel vrouwen
die aan de conferentie deelne-
men, leveninlandenmeteen dic-
tatuur. Zij zoeken steun bij de
andere deelnemersenkunnen op
de conferentie terecht met hun
vragen en hun verhalen. Vaak
kunnen de andere vrouwen hen
helpen naar het zoekenvan een
oplossing voor hun probleem.
Door middel van deze conferen-
tie willendevrouwen erkenning
krijgen van de vakbonden en
betere, verantwoordelijke, posi-
ties op het werk.

Argentinië wacht
algemene staking

BUENOS AIRES — Het Ar-
gentijnseAlgemenevakverbond
CGT heeft voor 8 en 9 december
een algemene staking uitgeroe-
pen van 34 uren. Daarmee wil
men protesteren tegen het eco-
nomische en sociale beleid van
de regering van president Raul
Alfonsin. Er worden ondertus-
sen pogingen ondernomen, on-
dermeervan kerkelijke zijde, om
te bemiddelen om zo een staking
te voorkomen.

Drie dagenfeest op rif
IOBA Jaycees Curasao
organiseert Paseo Fiesta

WILLEMSTAD — Vrijdag
4, zaterdag 5 en zondag 6 de-
cember organiseert de Invol-
vement of Banda Ariba (10-
BA) Jaycees Curacao een
"Paseo Fiesta" by Rif Corre-
dor, achterKAE. MetdezePa-
seo Fiestawil Jaycees de cor-
redor nieuw leven inblazen.

Langs de jogging-strip staan
deze dagen verschillende
kraampjes met eten, spelletjes,
kleding en kerst- artikelen. Ook
Sinterklaas isvan departij.Er is
een modeshow, een dansgroep,
een orgel en natuurlijk ontbre-
ken debands alsDoble R, NAN
en Name niet op deze "wandel-
feesten".

Het programma is als volgt:
Vrijdag 4 decemberwordt de Pa-
seoFiestaomhalfacht's- avonds
geopend door de gezaghebber
waarna er om half negen 's-
avonds een vuurwerkshow is.

Om negenuurkunnen debezoe-
kers terecht bij de standjes en
zorgen de verschillende bands
voor de muzikaleomlijsting.

Zaterdag 5 december bevin-
denzich ophet strandbij deCor-
redor drie podia. Op het eerste
podium begint Banda Brisa om
tien uur 's- morgens met een
optreden. Om twee uur 's-
middags wordt debandafgelost
met deTop40vanRadioKorsow
FMen van zeven tot tien uur 's-
avonds zorgen aguinaldos voor
de muziek.

Op het tweede podium begint
om tien uur 's- morgens een dis-
ejockey en een dansgroep met
een optreden. Om drie uur
's middagsneemt deband Name
het van hen over. Name zal tot
negen uur 's- avonds voor de mu-
ziek zorgen.

Darwin Drive InnDisco zorgt
vanaf tien uur 's- morgens voor
de muziek op podium drie. Half
vier 's- middags wordt hij ver-
vangen door disejockey Crazy.
Om twaalfuur zorgen de Super
Heroes voor een optreden en om
vier uur 's- middags komt Sin-
terklaas hetpodium op.

De drie podia zijn ook zondag
nogophet strand. Oppodiumeen
is omtien uur's- morgenseen or-
gel. Om twee uur 's- middags is

het podium beschikbaar voor&e
groep NAN en om zeven uur '*'avonds neemt disejockey Crazy
zijn plaats op hetpodiumin. H«*
tweede podium wordt '8'
morgens om tien uurbezet doo*

Banda Brisa. Zij verlaten hetp""
dium om drieuur en van vier to*
zes zorgen aguinaldos voor oe
muzikale omlijsting. Omzesuul
makendeaguinaldosplaats voOj
een modeshowenkomen omhal*
acht 's- avonds terug waarna w
tottien uur'savonds muziekzt«'
len maken.

Disejockey Crazy begint zijo
werk 's morgens om tien uur of
het derde podium. Om twee uu*
wordt hij afgelost door de grof?
Doble R. nadat deze groep
uur voor live muziek heeft t 6"

zorgd, zal een Mariachi- g*o*®
tot tien uur 's avonds optreden-

De entreeprijs voor deze "Pa*
seo Fiesta" bedraagt twee g^j'
denvoor volwassenen enééng*'
den voor kinderen onder <*
twaalf jaar.

Afsluiting van
tandheelkundig
congres

WILLEMSTAD — Vrijd»?
vond in het Seaquarium de *'sluitingplaatsvan het derdeL
racaos tandheelkundig Congr^
De herinnerings- certificate
aan de60 lokaleen buitenland**
deelnemers werden uitgere»*
door hethoofd van de GGD> Cf'

MacKibbelaar. -eDe refereer- commiss
«Curacaos Tandheelkunojß
Congres» werd in 1983opger^n
door de Curacao Dental SoCiS
met alsinitiatiefnemer drs.»y
van Heeswijk, toenniaiy>
werkzaam op Curaca "Sindsdien heeft de commas»
twee succesvolle congress
achter derug. . -:A

De bedoeling was toentertu
deCuracaosetandartseneenw
tenschappelijk programma a^.tekunnen biedenvan intern*
onaal formaat, financieel mog
lijk gemaakt door particip» 1

van buitenlandse tandartsen.
Dit maal was de onderwerp

keuze «cosmetisc
tandheelkunde» daar een &»
me ontwikkeling gaande is .
natuurlijk gekleurdevulmate
alen. Duidelijk is tijdens ac
zingen geworden dat nog .
niet in alle gevallendezem^]g
alen de vertrouwde en, zo
sommigen suggereren, ze
niet toxische zilveramalgam
kunnen vervangen. n.

Drs. Van Heeswijk, mome

teel in Amsterdam werkza»
heeft samenmet deAmsteraa-^
se parodontoloog drs. tja.^.
Winkel en de Antilliaanse v>

darts drs. Eric de Brabander j
het initiatief genomenvoor
derdecongres. ,<Vsi-

Een parallel-congres voor i? p
otherapeuten werd geh°u
met JulesHesse van de UW
siteitvan Amsterdam ais sy
ker waarin het kaakgewr
werd behandeld, een oven r
pings- gebied van beide pr«
sies.

Democraat Graham:
Cubaanse muiterij
te voorzien geweest

FORT WALTON BEACH —De Democratische senator Bob
Graham vindt het een blunder
dat de regering van president
Ronald Reagan niet heeft voor-
zien dateropstanden zouden uit-
breken onder de Cubaanse gede-
tineerden diezichbedreigd voe-
len door de gedachte uitgezet te
wordennaar Cuba. Met zijn par-
tijgenoot Lawton Chiles is Gra-
ham van mening dat Was-
hington indertijd de ongewenste
Cubaanse criminele en geestes-
zieke ballingen had moeten re-
tourneren. Dit alsnog te doenna
zoveel jaren achten deze parle-
mentariërseen onjuisteaanpak.

'Til} ®® 9^Le_ PAKKETTEN ,Hk
CONSALES *I*"1*" «""*

KERSTMIS 1987
Consales verzorgt KERSTPAKKETTEN op verschillende ma-
nieren.

f*
er zijn standaardpakketten naarkeuze

* een pakket door U samen te stellen!

U bent van harte welkom op onze

KERSTPAKKETTEN-SHOW
Ineen speciale afdeling op deMajoorsweg-Suffisantweg.
(openingstijden 8-12/1-5 uur).
Daar heeft U een totaal overzicht van de mogelijkheden
om Uwpakket zelf of te laten samenstellen,
(informatie bij Desiree telefoon 73244 afd. tst. 67
kerstpakketten)

NICOSIA — President Kyprianou
van Cyprus is na een hartaanval in
een ziekenhuis opgenomen in Nico-
sia.De toestand van de ")ö- jarige lei-
derwasbevredigend. Hij iseenzware
roker en een harde werker en hij
staat voor een zware verkiezings-
campagne.

PEKING — In Tibet zijn verleden
week HO monniken opgepakt omdat
zijeen betoging hielden ineen van de
grotekloosters van dehoofdstad Lha-
sa. Dit werd in Peking bekend. De
monniken protesteren tegen de pre-
sentie van orde- functionarissen in
hetklooster.Onlang* dedenerzich in
Tibet anti-Chinesebetogingen voor.

TUNIS — Het Tunesische hoferetribunaal heeft het dood- vonnis be-
vestigd tegen de fundamentalis-
tische leider Laaridh. Hij werd in
september tijdens een massa- proces
veroordeeld wegens een poging het
bewind van de voormalige president
Hourguiba omver te werpen.

»

EVERGREEN INTERNATIONAL (U.S.A.) CORPORATION

Round the World
reliable and most frequent

full container service
DEPARTURES ARRIVALS

E. GENIUS0160 26/11 30/11 2/12 4/12 7/12 9/12 10/12 29/12 102 11/1
E. GREET 0161 3/12 7/12 9/12 11/12 14/12 16/12 17/12 5/ 1 104 27/ 1
E. LINKING 0162 10/12 14/12 16/12 18/12 20/12 22/12 23/12 11/ 1 104 27/ 1
E. GLOBE 0163 18/12 22/12 24/12 26/12 29/12 30/12 19/ 1 106 12/ 2
E. GENTLE 0164 24/12 28/12 29/12 31/12 2/1 4/1 5/ 1 25/ 1 10(3 12/ 2
E. GENTRY0165 1/1 5/1 7/1 9/1 11/ 1 13/ 1 14/ 1 2/ 2 108 28/ 2

(* Also connecting with Evergreen's N.E. Asia and Persian Gulf - Bombay Feeder Services callingYokohama, Nagoya,Kobe, Bangkok, Manila, Jakarta,PortKelang, Penang, Cebu, Dubai, Dammam,
Kuwait, Bahrein andBombay)

DEPARTURES ARRIVALS

"«OPE/ /i/i/i/l/l/l/i/i/it/i/
E.GARDEN OIS7 27/11 29/11 30/11 1/12 2/12 10/12 11/12 13/12 15/12 100 26/12
E. GIVING 0158 4/12 6/12 8/12 9/12 10/12 18/12 19/12 21/12 23/12 102 11/ 1
E. GOING 0159 11/12 13/12 15/12 16/12 17/12 25/12 26/12 28/12 30/12 102 11/1
E. GLAMOUR 0160 18/12 20/12 22/12 23/12 24/12 1/1 2/1 4/1 6/1 104 27/ 1
E. GRACE 0161 24/12 26/12 28/12 29/12 30/12 7/1 8/1 10/ 1 12/ 1 104 27/ 1

(* Also connecting with Evergreen's West Med. Sea Feeder Services calling Valencia/Leghorn/Genoa/Fos)

DEPARTURES ARRIVALS

CAR.BS/ ///////// 7/7U.S.GULF /i/i/i/i/ °'*ect §
E. BETTER OIO6 15/12 17/12 23/12 8/ 1 E.BRIDGEOIO2 11/ 1
E. BREEZE OIO7 24/12 26/12 1/1 8/1 E.BRIDGEOIO2 11/1
E.BETTER 0108 1/ 1 3/ 1 9/ 1 24/ 1 E. BRIDGE 0104 27/ 1
E.BREEZE 0109 10/ 1 12/ 1 18/ 1 24/ 1 E. BRIDGE 0104 27/ 1

E.BETTEROIIO 17/ 1 18/ 1 24/ 1 9/ 2 E.BRIDGE OIO6 12/ 2

E. BREEZE 0111 27/ 1 29/ 1 4/2 9/2 E. BRIDGE 0106 12/ 2

(* Export cargo to Jamaica/P.Rico/Dom. Rep./Costa Rica/Panama andall destinationsF East/U.S.A./Europe/Middle and Near East being accepted).

AGENTS: DAMMERS & VANDER HEIDE - Phone 70600
Dammers & van derHeide-Bldg.Rooi Catootje

Schedule subject to changewithoutprevious notice.
V . )

WILLEMSTAD - In Hoffi
Biesheuvel was het gisteren een
druktevan belang: van tienuur 's
morgens tot vier uur in de mid-
dag liepen er tientallen honden,
diehunkunnen enkunsten moes-
ten tonen van hun bazen tijdens
de eerste manifestatie Ban Topa
Kachó'. Er waren stands met
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voorlichtings-materiaal, er wer-
den demonstraties gegeven £"
verschillende dieren-zaken liet&
al het goeds en lekkers voor &
viervoeters zien.En erklonk voor-
al veelgeblaf.

Foto: een baas metzijn zwa^
gerimpeldevriend.



BONAIRE AGENDA
SÜT_:8000S«ANDWEER:B2_
I«BCENTKAI_:BB4S
ttoBPrrAA_B9oo

teLagoen: maandagt/mvrijdag
*»07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00"*: zondaggesloten.

f^NBARE BIBLIOTHEEKJJPeninggtgden voor het publiek)
"'"ndag en donderdagvan 14.00-18.00
J*! dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
£00-1 7.00uur; zaterdag van 10.00-12.00

voor lezers)
van 14.00-19.00 uur.

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

16.30uur.
jjÖWICECLUBSjjJJ'anis:donderdagavond 19.30uur - Hotel

Ij*»: informatie E. Felipa, te1.:8546/8238.£°und Table: elke tweede maandag -SkicentrumTerra Corra.nolary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

LESJUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
jjjjoo-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-

[J^EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
£°rvan gelieve contact optenemen met de
~'Rudy Bedacht, NoordNikiboko 194.

-^LITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
ryond op vrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-"**>9van 12.00-24.00uur.

dfREEKUUR (gezaghebber): elke donder-*fl van 09.00-11.00 uur op het Be-.""rskantoor, Kralendijk; laatste donder-
l^an de maand van 10.00-12.00uur te

OKOLiSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
diriM nse serpenen koraal; open van
K_r?? </m vrijdag van 10.00-12.30 uur -"ra NikibokoZuid 3.
LW.„
k" ■ openingstijden slachthuis maan-
-I?finm woensda9van 07.00-12.00/13.00--q-UO uur en donderdag en vrijdag van"'"00-11.00/11.30-14.30 uur.
SjAWMENSTEN
,/«Bernarduskerk Kralendijk:

18.45 uur; zondag 08.30en 19.00

S>«notokerkAntriol:
19.30 uur; zondag 09.00en 18.00

J?*?yic_kerkßincon:
"""Iks, ookzondag, 19.30uur.

doorgeven
c~.toevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
"«que 4.

ARDANA-GROEP
Uiteraard werd dat niet in

dankafgenomendoor Bon-Antil
die zelf de voorkeur gafaan de
Ardana- groep van Johnson.
Hoewel dezaak per 1 november
geregeldzou zijn geweest, bleef
Bon-Antil om de hete brei draai-

enenkwam metadditionelever-
koop- voorwaarden, die door
BCRH niet werden geaccep-
teerd. Hoewel de voorwaarden
niet bekend werden gemaakt en
beidepartijen het stilzwijgenbe-
waarden,kregen tweevan devijf
eisen van Bon-Antil toch be-
kendheid: hetpersoneel moestin
zijn totaliteit worden overgeno-
men, terwijl bovendien dereno-
vatie van het hotel ter grootte
van drie miljoen gulden bij het
begin van de overname gereali-
seerdmoest worden.

Twee voorwaarden waarop
Copthorne absoluutniet inging.
Bon-Antil werd beschuldigdvan
opzettelijkvertragen van dever-
koop ten gunstevan de Ardana-
groep en Copthorne legde een
tweetal beslagen op het hotel,
waardoor uiteraard de verkoop
aan derden vrijwel onmogelijk
werd gemaakt. Bon-Antil be-
slootdaarop eenkort geding aan
te spannen dat vrijdag diende.Gemachtige was mr M.R.B. Gor-
sira, terwijl praktizijn A.J.
Theeboom optrad voor de
Copthorne hotels enBCHR N.V.

KNELPUNT
Volgens The^boom heeft Bon-
Antil bij het vorige kort geding

een memorandum of agreement
overgelegd. Daarbij werd ge-
zegd, dat dit memorandum —met de Ardana Johnson- groep
dus, want die moesten immers
worden geëvenaard— de letter-
lijke koop- en verkoop- concept-
aktewas. VoorBCHR dus het ui-
teindelijke resultaat van de on-
derhandelingen tussen Bon-
Antilen Ardana. Daarnaast ver-
zochtBCHR sedert 19 augustus
aan Bon-Antil om voorstellen
voor de afwikkeling van de con-
cept-aktes en daarin waren op-
genomen: beëindiging van het
management- contract, beëindi-ging van de arbeids- overeen-
komst, de juridischeoverdracht
en het nakomen van bepaalde
punten, zoals"vrij van schulden"
entien jaarbelasting-vrijdomen
bevestiging van de erfpacht.In feite bleek het nodig dat
BCHR op 23 septemberweereen
brief schreef, aangezien Bon-Antil helemaal niet was inge-
gaanop debriefvan 19augustus.
De tweevoornaamste punten die
nu de koper en de verkoper nog
gescheiden houden, zijn dereno-
vatie- verplichtingen deoverna-
mevan het personeel.

MilitairenChili:
trouwaan Pinochet

tgSANTIAGO-Met enig mili-
tie,. ertoon heeft president ge-
Chir " u§usto Pinochet van
vicri zl\n 72e verjaardag ge-
kriicT" Uele&aties van de drie
ten u cht" onderdelen maak-
denrj? °Pwachting inhet presi-
tenhpw Paleis biJ welke Sele"
de m'-i-I men ziJ'n loyaliteit aan
Vol 'utaire president betuigde.
2eker-ns „nocnet was deze ver-
gatrr? ng

u
het m°oiste geschenk'

Pochet" kon aanbieden". Pi-
1S alveertien jaaraan de

tocv0g
n Wll ernog acht jaaraan

EVENAREN
Een sterk knelpunt in dit

kort geding ten aanzien van
BCHRvormen deoorspronkelij-
kekoop- voorwaarden dievoor deArdana-groep golden.Die moes-
tenworden geëvenaard.Volgens
Theeboom zijn de afspraken
daaromtrent duidelijk gesteld:
de Ardana-groep zou hetperso-
neel op "a two month trial peri-
od" aannemen. Nergens, aldus
Theeboom, is inhetkoop- enver-
koop- contract tussen Bon-Antil
een andere regeling te vinden.
Gezien hetfeit, dat derechter in
een kort geding uitspraak heeft
gedaannaar aanleidingvan deze
aankoopakte is hetduidelijk, dat
verdere eventuele mondelinge
afspraken tussen Bon-Antil en
de Ardana-groep niet mogen
gelden.

RENOVATIE
Indien het renovatie-plan,

waartoe dekoper wordt ver-
plicht, niet binnen een bepaald
tijdsbestekwordt uitgevoerd,zal
het recht op erfpacht automa-
tisch zijnvervallen. De Ardana-
groep had voor het renoveren
van het hotel een vijfjaren-plan
opgesteld. Dat betekende 1,75
tot twee miljoen gulden aan in-
vesteringen binnen achttien
maanden. Voor BCHR betekent

twee miljoen in achttien maan-
denin feite hetzelfde als 2,7 mil-
joen in drie jaar en BCHR ziet
danook niet in welkeproblemen
ditzoukunnen opleveren, gezien
de afspraken dieer metde Arda-
na-groep zijn gemaakt.

Overigens blijkt, volgens
Theeboom, dat BCHR in de ko-
mende jaren aanzienlijk hogere
bedragen zal investeren. Wel is
niet alleen het geldbedrag
doorslaggevend, maar volgens
Theeboom is depraktische haal-
baarheid van even grote waarde.
De koper immers verplicht zich
binnen vijfjaar na overname
honderd tot 150 kamers bij te
bouwen. Alsgarantievoor dena-
koming van deze verplichting
wordt zelfs een eerstehypotheek
gegeven van één miljoen dollar.

Meer veranderingen op hetprogramma
Nieuwe vleugel Princess Beach
Hotel medio december gereed

WILLEMSTAD — De nieu-
we vleugel, de Pelican Wing
van het Princess Beach Hotel
& Casino zal naar alle
waarschijnlijkheid 15 decem-
ber worden opgeleverd. Dat
betekent dathet hotel hetko-
mend hoogseizoen, deze ka-
mersbeschikbaar kan stellen
voor de toeristen die het ei-
landbezoeken. Dat maakte de
architect Jacques Smeulders
bekend tijdens een bezoek
van de leden van de Ei-
landsraad aan de vleugel in
aanbouw. Ook de aannemer
was ervan overtuigd dat de
eerste toeristen na 15 decem-
ber van dit nieuwe deel van
hethotel kunnen genieten.

Tijdens het bezoek van de le-
denvan deEilandsraad vertelde
de gedeputeerde van Toerisme,
Reintje Martina, dat de directie
van het hotel binnenkort het
startseinzal gevenvoor debouw
van de tweede fase van de uit-
breiding. Deze tweede fase, de
Flamingo Wing zalhet hotelver-
der uitbreiden met 65 kamers.
Volgens de gedeputeerde heeft

Nederland inmiddels toegezegdhet nodige bedrag, 5,3 miljoengulden, beschikbaar te stellen,terwijl de eilandelijke overheid1,3 miljoen voor ditproject moetleveren.
De inrichting van beide nieu-

wevleugels zal enkele bedrijvenop Curacao werk bezorgen Deoverheid wil dat de inrichtingdoor lokale bedrijven wordt ver-zorgd. Alleen de materialen diehierniet verkrijgbaar zijn of ge-maaktkunnen worden, mag hethotel in het buitenland be-stellen.
In de tussentijd wordt hetreedsbestaande gedeeltevan hetPrincess Beach Hotel ook opgek-

napt.Rond dezelfdetijdals deop-
levering van de Pelican Wing,
zal de renovatie van 62 kamers
inhet "oude" gedeelteworden af-
gerond. Deze 62 kamers worden
tevens van nieuw meubilair
voorzien. Zodra de nieuwe vleu-gels in gebruik zijn genomen,
worden 70 oude kamers met degrond gelijk gemaakt. Deze ka-
mers waren verzakt en vertoon-
denallemaal scheuren.

Al dezeveranderingen zijnon-
derdeel van het zogenoemde
"Masterplan". Dit plan zal het
panorama van hethotel verbete-
ren en het hotel een stuk actrac-
tiever maken. De huidige par-
keerplaats voor hethotel, zalko-
men te verdwijnen en daarvoor
in deplaatskomt eentuin.De pa-
tio achter hethotel wordt op dus-
danige manier veranderd, dater
in detoekomstzeker200mensen
kunnen plaatsnemen. Ook het
zwembad zal verhuizen enkomt
nu rechts van het hoofdgebouw.

Voor de sportieve gasten ko-
men er vijf tennisbanen met een
clubhuis. Ook de Amerikaanse
golf- fanaten worden in het nieu-
wePrincess Beachnietvergeten.
Voor de kinderen staat er een
grote speeltuin op het program-
ma en voor de waterliefhebbers
bestaat er binnenkort de moge-
lijkheid om te gaan duiken, wa-
terskiën en windsurfen.

Om het regelmatig terugke-
ren naar het eiland te bevorde-
ren, wordtbij het Princess Beach
Hotelbegonnenmet debouwvan
Time-share appartementen.
Met deze appartementen zal na
de oplevering van het twee fase
projectwordenbegonnen. De ap-
partementen komen opdeplaats
waar nu de "probleem' kamers
staan en die binnenkort met de
grond gelijkworden gemaakt.

BON-ANTIL TEGEN COPTHORNE
Weer kort geding over
Bonaire Beach-hotel

KRALENDIJK — Vrijdag diende hetkort geding dat
werd aangespannen door de eigenaar van het Bonaire
Beach-hotel (BBH) Bon-Antil N.V. tegen de potentiële
koper van het hotel, Copthorne Hotels Ltd., en de
dochtermaatschappij die op Bonaire is gevestigd, Bo-
naireResorts Hotels (BCRH N.V.). Dekoop van het hotel
was al eerder vertraagd door een (gewonnen) kort ge-
dingvan BCRH en doortwee beslagleggingen ophet ho-
tel dat voor vijftig procent eigendom is van deregering
en voor vijftig procent van het eilandgebied Bonaire.

Niet dat diteigendom geld op-
levert, want de regering vult al
jarende jaarlijkse tekorten aan,
dierond 1,2 miljoen guldenbe-
dragen.Heteilandgebied, datse-
dertdeoprichtingvan Bon-Antil
de directeur mag leveren, heeft
de heren Ellis en Schermer al
zien komen en gaan. Op de val-
reep werd ex-ministerPapa Sta-
tia belast met het direc-
teurschap. Hij was ook degene
die de verkoop met Bonaire
Copthorne Resort Hotels moest
regelen.

Deze verkoop- regeling kwam
tot stand nadat Copthorne via
een kort gedingde tweedepoten-
tiële koper — de Ardana groep
uit SaintLucia —uitschakelde.
Het bod van deze groep werd
geëvenaard door Copthorne die
doorderechter inhet gelijkwerd
gesteld vanwege het feit, dat
Copthorne als manager van het
hotelrecht opeerste koop had.

LONDEN — In het drukbezochte
Londense warenhuisSelfridges is za-
terdag een vermeende bom on-
schadelijk gemaakt. Deze was ver-
stopt in een pakje sigaretten. Nie-
mandheeft zichverantwoordelijk ge-
steldvoor deactie.

BOUWVAKKERS
Volgens Theeboom zal er met

derenovatieeen bedragvanrond
vijfmiljoenzijngemoeid.Eenbij-
komend probleem is, dat er op
Bonaire vrijwel geen bouwvak-
kers genoeg zijn, aangezien er
een groteopleving is in debouw-
sector.

Inmiddels gaatdeverkoop van
het Bonaire Beach-hotel stroef.
Ondanks hetfeit dat deregering
en het eilandgebied al ettelijke
jarenleurenmetdithotel.Poten-
tiëlekopers kwamen er genoeg.
Maar snel bleek dat voorname-
lijkgelukzoekersen speculanten
een oogjehaddenopdithotel, dat
zelfs in debeginjarenzeventigde
deuren moest sluiten.

Sinds hethotelonder manage-
ment staat van de Engelse
Copthorne-keten, lijdt het hotel
geenverliesmeer.Dat is danpre-
cies dezelfde groepering die via
kort gedingen koper wil worden
van hetBBH, metbehulpvan de
TigerPetroleum Hotel Corpora-
tion en Africa Hotel. Maar ook
dieweten een hotelrenderend te
maken.

Ecuador: veel
olie in Colombia

QUITO — De eerste proefbo-
ringen naar olie in het grens- ge-
bied tussen Colombia en Ecua-
dor hebbeneen gunstigresultaat
opgeleverd.Zozeimenbij hetmi-
nisterie van Energie van Ecua-
dor. De eerste gegevens wijzen
erop dat zich in dat gebied enor-
me hoeveelheden olie bevinden.In een gebied van vijftien kilo-
meterzou ereen olieveldzijnvan
driehonderd mih'oen vaten olie.
Het speurwerk wordt overeen-
komstig een verdrag tussen de
staatsolie-bedrijven vanColom-
bia en Ecuador gedaan door CE-
PE van Ecuador aan deEcuado-
raanse kant van de grens.

Heropening na drie maanden

Twee exposities in
CuraçaoschMuseum

WILLEMSTAD—Na bij-
na drie maanden is zater-
dag het museum weer
opengegaan voor het pu-
bliek.Elk jaarsluithet mu-
seum in demaand septem-
ber voor de gebruikelijke
onderhouds- werkzaam-
heden,maar ditjaarwas er
zoveel te repareren en te
restaureren dat het mu-
seum tot eind november
dicht bleef. "Veel mensen
beseffen niet", verzuchtte
een van de bestuursleden,
"dat het museum een
menselijk bedrijf is. Een
gebouw restaureren lijkt
belangrijk en dat is het
ook, maar daarnee is het
niet afgelopen. Om dieres-
tauratie op peil te houden
door de nodige onder-
houds- werkzaamheden,
daar gaan veel moeite en
geld in zitten".

De collectie meubelen en
gebruiks- voorwerpen uitons
verleden is weer te bezichti-
gen. De schilderijen- collectie
is wel veranderd. Er zijn
andereopgehangen die in het
archiefvan het museum wer-
den bewaard en devorige zijn
daarweer in verdwenen.

Tergelegenheidvan de her-
opening zijn er twee ten-
toonstellingen te bezichtigen:
olieverf- schilderijenen aqua-
rellen vanAnton Vrede en be-
neden in het kindermuseum
de kindertekeningen die ge-
maakt zijn voor de wedstrijd
die Samson in de tussen- va-
kantie had uitgeschreven.
Daarbij hangen ook de teke-
ningen die Japanse kinderen
maakten bij een soortgelijke
wedstrijd.

De tekeningen van de Ja-
panse kinderen zijn erg mooi.
Veel hebben het dagelijks le-
ven van dekinderen tot on-
derwerp en de kinderen te-
kenden met een grote voor-
liefde voor details.Er is veel
op te zien. Het is jammerdat
voor de bezoekers niet te ont-
dekken is, in welke leeftijds-
categorie deJapansetekenin-

genvallen, al staat heter nog
zo duidelijkop. Ook dekwali-
teit van deCuracaose kinder-
tekeningen ishoog. Er waren
meer dan duizend inzendin-
genen daarvan is er een klei-
ne honderd opgehangen.

ZEE
De Curacaose kinderen

wilden detoeristen latenzien
hoe mooi Curacao is en de
meesten kozen daarvoor de
zee. En in diezee is een pracht
aan kleuren te zien en er ge-
beurt ookveel. Ook hierzien
we, dat kinderen vaak veel
willenlaten zieneneen liefde
voor het detail hebben. Een
mooi voorbeeld hiervan is de
tekening van de acht- jarige
Niurca Martha.

Maar niet alleen de zee
werd gekozen als onderwerp.
De negen- jarige Cesarino
van de Goiloschool tekende
zeer nauwkeurig de
pontjesbrug met een deelvan
Punda en Otrobanda.

WilsonGarciareikte zater-
dagochtend namens de jury
die bestond uitRia Houwen
en Wop Sijtsma, de prijzen
uit. Inelkeleeftijdsklassevie-
len drie prijzen.

In de leeftijdsgroep van 6-8
jaarwaren dat: Cherika Pie-
ternella, Marvin Josefa en
Margi Martinus.

In de groep van 8-10 jaar:
Marielle Maduro, Rolando
Sanders en JenaidaCarme-
lito.

In de groepvan 11-14 jaar:
Gardenia v. Blaricum, Shen-
nel Bernadina en Mark Gro-
vell.

De firma Sakuru had drie
extra prijzen beschikbaar ge-
steld voor detekenaars en die
gingennaar:Rubert Martina,
Gerardo Flores en Soushelle
Luyando.

Tenslotte is rr in museum
ookeen aantalmaquettes van
landhuizen te bewonderen.
Dat zijnwerkstukken van de
leerlingenvan de MTS, dieze
maakten als afstudeer- pro-
ject.

Zakenvaria
CHEM-DRY OF CURAQAO,

onderleiding van WRomondt en
R Romondt, is hetnieuwe bedrijf
dat zorgdraag voor het schoon-
maken van tapijten en vloerbe-
dekking. Chem-dry werkt met
een snellemethode van tapijtrei-
nigen. De chemicaliën die wor-
dengebruikt, veranderen het stof
en hetvuil in het tapijt in water,
waardoor het vuil gemakkelijk
kan worden verwijderd. Het ta-
pijt droogt binnenenkele minu-
tenenneemtin detussentijdgeen
vuil meer op. Chem-dry ofCura-
cao is gevestigd aan de Meneg-
randeweg 18.

Bolivia: ernst
maken met integratie
op transportgebied

LA PAZ — Het zuiden van
Amerika moet werk maken
van zijn daadwerkelijke in-
tegratie op vervoers- gebied.
Zo stelde minister generaal
Hernan Parra Herrera van
Bolivia vast van Verkeer en
Communicatiebij deopening
van de veertiende vergade-
ring van deministers van Ver-
keer uit dezeregio.

De strijd tegen elke vorm van
imperialisme noemdehij een on-
voorwaardelijke voorwaarde
voor de economische enpolitieke
vrijheid van "onze democrati-
eën. Daarom ook is het volgens
de Boliviaanse minister een eis
dat men zich verenigt. Er is
namelijkgeen anderalternatief.

Aan deze conferentie nemen
deel ministers uit Argentinië,
Bolivia, Brazilië, Chili, Paragu-
ay, Peru en Uruguay. Op de
agenda staan maatregelen om
het onderlingeverkeer te verge-
makkelijken. Onder meer op
verzekerings- gebied.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP MAANDAG30 NOVEMBER 1987 EN TOT
NADERORDER:

US DOLLAR 1.77 1.-78 1.80
CAN DOLLAR 1.34 1.36 1.38
PND ST€RUNG 3.195 3.25 3.31
NÉDGLD 96.22 96.94 97.74
BOLIVfIR — — —
ZW FRANCS 132.49 133.28 134.01
FR FRANCS 30.74 31.84 32.54
DUITS6MARK 108.42 109.14 109.94
SUR GLD — 100.07 102.59
ITLIR6 1.15 1.45 1.51
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAFMEDEN 30NOVEM-
BER 1987EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBLIGRTI€L€NING€NP6R 85/89 98.34
13 % OBUGATICL€NING€NP€R 86/90 103.90
12 % OBLIGfITI€L€NINGC-N P€R 88/92 103.05
10.5 % OBLIGATIELENINGEN P€R 1988 99.45
10.25 % OBUGATI6L6NING6N 1986P€R 1990 98.28
HET EFFECTIEVERENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

MW LANDSRADIO\
lll^r' afd- BONAIRE

deelthierbij mede dat telefoonrekeningen tot en met de maand
l^r Oktober 1987 uiterlijkvoor J

V 4 DECEMBER 1987^moeten zijn voldaan. y _Wk,
wo °,°'en9enoerr|de datum kan ieder momentovergegaan _Hk||f|
r»L. tot van de nummers, waarvan één ofmeer y^^MlL
«Kenmgen niet zijn betaald. / \ M\V eheverekening tehoudeh, datbetalingen viadebankonzej„|„|||||iP[

\_^nistratie dagen later bereiken. ____<f|fIpffff ||ff 111 |

jHQkBfIIKO inOUSTHIfII DE ÜCnÊZUEIP
-É lf__B maakt de wisse,koers bekend

van deB O L IVAR, geldig tot
DINSDAG 10.30uur
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WILLEMSTAD-Een aantalonlT Van de Eilandsraad heeft
hetp gs een bezoek gebrachtaan
ko tnnn,cess Beach Hotel dat de
i>eraen?e .maanden drastische

eringen zal ondergaan.
U)e fLIeen worden er twee nieu-
reedleuëels bijgebouwd, ook het

an^estaande gebouw wordt
Park d- Het zwembad en het

a teSterrein zullen van plaatsheffen, terwijl een deel van
öaar ZQI komen te vervallen.
Uiereu°r, 'n dePlaats komen de
Parte. °e){ende time-share ap-
de$yenten. Foto: De leden van
Uan andsraad in gezelschap
theft'.gedeputeerde van Toeris-
tectj ntJe Mar*ina en de archi-
<ianhTques Sfneulders bij de in
v"^zijndePelican Wing.
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v£^""^v/ Marketing-Centrum voor Landbouwprodukten

éjr i& DANK ZIJ UW VERTROUWEN
7. Jff \ ZIJN WE GEGROEID!!!

Vanaf 1 December zijn we gehuisvest in het gebouw aan de
KRAAYENHOFSTRAAT26B (naast Brandweer Mundo Nobo)

Maandag t/m Vrijdag 8.00 -17.00 uur.

626082: Inkoop/verkoop 626493: Voorlichting/Promotie
Administratie Direktie

V J
HET KATTEN- \

HOK .
zitvol leukegezondeJ<*&
poezen.

i Wie komt er één halen uit het
\. dierenasielopParera?

c&Lvila ""Beach "Hotel

IJ zoekt op

korte termijn

gemeubileerd

II HUURHUIS

Aanbiedingen tel.: 614377
P.0.8. 791, Curasao, A. Sep-
ter, General Manager.

v y
Nieuwe zending

KEUKEN-VALLEN
en
KEUKEN-GORDIJNEN

en nieuwe
KADO-ARTIKELEN

binnen.
La Indiana N.V.

>^ Hendrikplein 11

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dat er op, 1 december
1987 van 07.00 uur tot 13.15
uur schietoefeningen worden
gehouden op de schietbaan
Hato.
Maximum verheffing
± 5000 ft.
Onveilige zeegebied
t 4000 meter uit de kust.

RUM 1
SAN I

PABLO
UITMUNTEND J

<\______Z 'lookingfor ;
lOTQfca Quality
;! Optical

the latest fashion in " <!! ! FRAMES and
SUNGLASSES

[ij at convenient prices. !

Futuro sempertabon orabo studia. Open 4-8 p.m.
Typen-Steno-Engels-Spaans-Boekhouden aci kil j QP
Sekretaresse-Verkoopster-Alg. Ontwikkeling ocl- . w

.Bedrijfsleider-Receptioniste-Konversat ie. Erkende diploma's I

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

AGENTEN VANRUYS & CO.
INTERNATIONALE CARGADOORS &EXPEDITEURS

f^~ Cursus Praktijkdiploma "^BOEKHOUDEN
De nieuwecursus start woensdag2 dec. 19.00uur.
Inschrijving:vóór de les op 2 dec. vanaf 18.30 uur.

v RAPULPHUS COLLEGE .or to J
Boekhandel ="\

Santa
WlnstonCh—weg KOOpaVOUCI

op 4 en 5 december, tot 9 uur,

TEHUUR
ZAKENPAND GROOT 130m2

in hetcentrum van Salina aan dehoofd-
weg.
Full airconditioned, wall to wall carpet,
hangplafond systeem, apart heren-
en damestoilet, kitchenette, afgewerkt
met eerste klas bouwmaterialen.
Prijs: ’1. 3750.-/maand.
Serieuze belangstellenden gelieve Tel.:
44555/44981 te bellen voor een afspraak.I 1

r '—^NOTICE OF SHAREHOLDER'S MEETING
OF

CASTELITA INVESTMENTS N.V.
Notice is herebygiventhataSpecial General MeetingofSharehol-'
ders of CASTELITA INVESTMENTS N.V. will be held at 130
Schottegatweg-Oost, Curacao, NetherlandsAntilles on Monday,
December 7,1987, at 9.00 a.m., during which meeting i.a. propo-
sal to amend the Articles of Incorporation will dealtwith.
The agenda is available at the Company's registered office.

The Management.

____--___--_■__■« IfojZ&&**mm-m\
\\^i\^m\\mT€m\ _T_FvlV___i

Zolang de voorraad strekt.

Gegalvaniseerde
WATERLEIDINGBUIZEN
en IJZERENPROFIELEN.

Waterleidingbuizenvan 3/4", 1 1/4", 1 1/2", 2" en 4"

35%korting
Uzerenkokerprofielen van 20x20mm, t/m 100x1OOmrn

35% korting
Denk eraan: dit zijn de EUROPESE

kokerprofielen en niet de DUNNE uit Talwan!

\ Zeelandla Tel.: 613333^/

_____* ONE STOP _B_S
_____± AUTOMOTIVE SERVICE _____*_* WEG NAAR WELGELEGEN 38 _^_^ TEL 623216/624143/624812 _■ I_______ jr/XTE— Transmission

«^^
*urn*■■— j Company/J^V* 4NAPA& I ---^^ra

'-^'^ AUTO PARTS \_____3£__s_U
"Service completo pa * Pieza pa bo Auto, * Servicio pa Automatic

I bo Auto, Truck, Truck y Heavyduty transmission, overhaul y
Heavyduty Equipment. Equipment, plus rebuilding.

Special orders. Nos ta duna garantia.

""QUALITY PARTS, PROFESSIONAL SERVICE2 *

WEGWIJZER
BL _,

\ GEEf VCCLQE/tNG ff

¥■ \ AAN DEZE ff
W VZAKEN. ff

£yj Pietermaaiplein >\ // Winkelcentrum Bloempot-Zuikertuintje-Tel.:7Qsl4V:\

\f\ Grote Uitverkoop \ H ’ Grote koiiektie nè W
V\ ah-- .-*-*".*-.-*.- \\ SUs // gekledeen /jUP! //\\ Alles moet Weg \ ■ / sportieve kleding WVLM\ Haast U! \\^Sj// voor dekomende feestdagen.

jt-%— m> iBl —I/ \ Ê-ï r _3__9 f* "I ""N ARTrSCfiWTS V
il. ) ( r\fl\r\fS fs\ Bloempot Shopping Center 3 \FfrZ> 1 J l V.VJ II IVJV- JV-J .Tel.: 79817 Vy/ff\ _»A-em_*a_e_«_J>>a_.)Ée mm ~\ /Uw speciaalzaak op het gebied \\/ü\ #*P#**l_WiV#%__iff' 88 Ttr van handenarbeid, v\/■'■/ O l. ' W/*~~ _rW-3C Si/l naai-artikelen en teken-en schildermateriaal kondigt het \:\/.■'■f s^£i*~^ (achter Pizza Hut Salina) V M —__£$& sBjj^\ begin aan van de cursus vervaardigen van V'\

\!W^Qk Vrtl«n *__WTJr'A KERSTDECORATIES, /ii/X-vk 4> i 7 VOlOp 0.1.v. Mevr. WinnieCratsz.instructricevan handvaardig- f.-\f\\i " 4/_r _ __"■-_.■_,._ J88888& heden. /:■#VNSs^ l\erSldrtlKeien ___S» Cursusdagendinsdagt/mzaterdag('smorgens)van9.oo /:/\\ "viwewi* w §§§§§§3 -11.30 en van 3.30-6.00. //
\, KOm kIJK6n! Bo?jsBis Kom lan9s voor bezichtiging van de modellen en voor in- Ff

/_y-t _*J _*T *^ Te.,~w,^6484 |^S ®and* and giftshop |[|||| J [|[[)[j \

’"’ ■"> Caracasbaaiweg nr. 170 |§8& «$ Heeft de nieuwe sortering Sint Nicolaas spullen /-«^,_^\:\A:/ 5M»»«I binnen. Zoals chocolade letters, figuren van f%£r__^_m-\/::/ —p ■JSSoCWy^'N. chocolade, Sinterklaas en Pieten gevuldmet
/;":'■/ SHRIMP SHAO MAI Verse porksausage r^Vx&HIL. tobA k|kkersen muizen en chocolade, etc. etc. Hv y:\\:\ Loempia-vellen Allerlei soorten sauzenL«::::\\f) ï^nZva^^^%n^^X *&£zsW\-\ uunntrin-uallan n ■ ■ MJKWWyk.\/y en Hollandsemarsepein, bnanes waiu noaig rsr-^j X'JrW n «I^?C _I VerSe karko "eeft voor een geslaagd Sinterklaasfeest. P /fcjf

\:\ Bunemy wontons Versegarnalen. S§B w« ook_k|es gevuldmetfruit en|ui—. W"/:/\\ShrimpWontonS «8» KW KomeenslangsaandeGrebbelintewegMofbijLandhul» //
Vk JiïX&ïX Brievengat, ofbel voor een bestelling 55916. Ft
V X'XÏ&JX- Openingstijden: 8.00 a.m. - 7.00 p.m. W<: %

IL- 'Sf ONGEDIERTEAYO ||i l^_^„**_*!~ V
-□□STERPESTCONTROIJiiIII W adresvoor Uw ,ö£||4■ lïïiwA auto-onderdelen \.\heeft zich gespecialiseerd in voor mens en dier Im^ ■".".■.".■.■.>_^_\ . . _£~ „...«rijj ii \f" v'\

veiligeongedierte- en insekten bestrijding, zon- ■ en materialen VOOr V-'\d.Uwomgevingnadelkjaan.etasten. ©nderilOUdbeurten^^^^ //Kosten: <-s_Klï? - * |X\v' 'X\v /■#iuxewoning(i+3+i+i)/.55.- ïj^^C^' ftW: ftW soeciale service //volkswoning(I+3+l+l) ’.45.- /^«soOfa speciaie service /’
Termietenbehandelingv/a ’.1.75/17»** VrtUffVT :«ft:A?ft:::? een au*°voor een °' meer dagen DeSCnlk- [1
Informatie? 7B229. Y„ I'Sx-Si"!"!". baar. Jr

/ P_i__i£|llS I >:■:■:■: Autorijschool Manhattan \ff m\mm\%m\wr wn IC/1A Tei.: 673731-83972 /^\___ w/ FEESTBOUTIQUE W. Churchillweg 164A. ( -f>*y—N \\/.. FEEBTBOU M I :.:.;.:.: Voorautorijlessen cS* H\\/:/ Goed nieuws voor de Sint _|^ *::::::::::.::::::k_WW ook na werktijd, r"^§fc=^ V-Nf:;::? ' Postkaarten: "Oroeten van St. Nicolaas" J_B~k>\ /:'x->xX:-._^ ■,0*«^»« Qr, -.»n^«- /^rWÏ?^zS6*jl3i V:'\xj\ " Kleine kadootjes zoais: verfdoosje», K _i/\ > vx-x-x-x-lt -fzaterdag en zondag.pV t-m i«^ Aw Jy.-i\:-:\ ïouwbi«.dj.*,«utootj,»,wir«-pu_«im \^~f/ >/:■:":":":":":":":":"? BP^ aiMil \Mf-mt^—jaCmnrh'J
VA *om te strooien: kMnspeelgoed /V^~^\ :::::::::::::::::::::: Speciale prijs voor —'

f" ;'; W^~^_^h-f\\ De Surprise zak|es een uitkomst voor de Ht_v«) V'i--' ~ - mcO-'*\\ scholen '{J studenten. *=-" ■/’\^tei^tt,W1,,|,t0n*k' W :;|:j:|:; Bel vandaag nog opvoor een afspraak! ’( >:^^J__^^^^' llljiiÉl I stoffeerden. ANTILLANA \
Montagne Rey 114 t«I: 671789BellO llOriaonte supermarket x::<X:X:X::xM Uw aangewezen adres voorhet bekle- Jw^v\._, Aztekenweg 17■ Te1.:73332 ::-::::::::-^l 11 ■„ -..♦—„- fi^_) t?
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	WILLEMSTAD- Onder enorme belangstelling van lokale en Venezolaanse zakenlieden, werd vanmorgen de Caribbean Fruit Products Corporation officieel geopend. Deze fabriek van Pedro (Papito) van derDijs, is een joint- venture met het Venezolaanse bedrijf Corimon dat de Frica- vruchtensappen fabriceert. Foto: het moment van de officiële opening met vooraan vlnr: Hans Neumann, president- commissaris van de RvC van Corinwn, minister Winston Lourens, initiatiefnemer Papito van der Dijs en Nemesio Torres Masis, directeur van de Frica-fabrieken in Venezuela.
	WILLEMSTAD — Joan Maynard, die tijdens de laatste Miss Curacao verkiezing op de derde plaats eindigde, is in Kenia de winnares geworden van de verkiezing 'Miss World Africa International. Er waren deelneemsters uit ongeveer vijfentwintig landen. Joan Maynard wordt gesponsord door het Curacaose bedrijf Tik Tak, dat haar tijdens haar internationale reizen ook financieel bijstaat. In Kenia eindigde Puerto Rico op de tweede plaats, derde werd Canada, nummer vier de Bahamas en Nigeria werd vijfde. Joan Maynard komt woensdagmiddag om vier uur aan op Hato. Zij reist vanavond naar New York. Vandaar komt zij dan per ALM naar ons eiland. In mci neemt Joan deel aan een volgende verkiezing in Costa Rica.
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	roep ”esta dushi” om aan te gedat ■°e gelukkig mJzich voelde lis»?!? plannen eindelijk gerea,C*rd zijn. Hij sprak de hoop uit de opening van deze fabriek ° voorbeeld en een stimulans Ie 'en ziJn voor vele andere lokaha„?fenlieden. Bovendien hergin lVan der Dijs de uitnodi-Binlml.die president Jaime Luo ftl bij zijn bezoek aan CuralieHaan de Venezolaanse zaken-Baa^ dccd> om °P dit eiland te Fe^mvesteren. "Er zijn hier vedeiT.?elijkheden", aldus Van jj^ys vanmorgen. ttito eed een beroeP °P de Cv- wose en Venezolaanse autoristei]n °Jn een mechanisme in te i de i^egaie import van goederen op Cura- ...een blik op de fabriek waar de lopende band vanmorgen officieel gestart werd...
	Zakenvaria
	ORANJESTAD – Dit is de eerste groep reisagenten uit Stockholm in Zweden, die een oriëntatie- bezoek aan Aruba brengt. De groep wordt vergezeld door de heer Christer Holst, van de KLM-Stockholm, en krijgt op Aruba alle medewerking en informatie van de heer A ntonioLeo, de PR-man van het Toeristenbureau.
	...de toekomstige 'Big Leaguers': Sherwin Cijntje (links) en Hensley Meulens...
	...de ploeg van Hensley Meulens, Azucareros uit de Dominicaanse Republiek. Zowel deze ploeg als de Caimanes zorgden voor een prima baseball-show: atletisch, spannend en met veel publiek...
	WILLEMSTAD-Karate kent twee 'afdelingen', waarin prijzen zijn te verdienen: kumite (gevechten) en kata (demonstratie). In kata behaalde de ploeg van Peru de eerste plaats (foto). Nummer twee werd Aruba. De Peruviaanse dames werden ook eerste als ploeg in kata. WILLEMSTAD – Tijdens het karate-toernooi in het SDK stonden de dames in kata (demonstraties) hun mannetje. Foto: de winnaressen Carmen Tapia (Peru), op de tweede plaats Miriam Lizano (Peru) en Elaine Morales (VS). Bij de heren-individueel kata eindigden drie Peruvianen op de eerste drie plaatsen: Hector Lizano, IvanßlancoenCesarFereira. In kumite (gevechten) was de eindstand bij de damesindividueel: 1. Erica Blackson (Sur.); 2. Rina Francisca (Cur.); 3. Elaine Morales (VS). Bij de heren in de gewichtsklasse tot 70 kg.: 1. Victor de la Rosa (Peru); 2. John Montalto (VS); 3. Raymond Obispo (Cur.). De Curaqaose ploeg, die niet aan kata. heeft deelgenomen, werd overall-winnaar van het in – ternationale toernooi.
	...PIM VAN DE MEENT, technisch directeur bij FC Den Haag, heeft door een aantal vervangingen in het duel tegen FC Groningen, zijn baas Dé Stoop weer wat tevredengesteld. De FC Den Haag-voorzitter had naar aanleiding van het echec tegen Haarlem nogal forse kritiek op . zijn technisch man geuit...
	WILLEMSTAD – De Antillean Public Library Association, APLA, heeft gedurende twee dagen overleg gevoerd over de plannen voor 1988. Onder andere werd gesproken over een promotie-reis naar de Bovenwindse eilanden. In de APLA werken de openbare bibliotheken van de Nederlandse Antillen en Aruba samen.
	WILLEMSTAD – In Hoffi Biesheuvel was het gisteren een drukte van belang: van tien uur 's morgens tot vier uur in de middag liepen er tientallen honden, die hun kunnen en kunsten moesten tonen van hun bazen tijdens de eerste manifestatie Ban Topa Kachó'. Er waren stands met voorlichtings-materiaal, er werden demonstraties gegeven £" verschillende dieren-zaken liet& al het goeds en lekkers voor & viervoeters zien. En er klonk vooral veel geblaf. Foto: een baas met zijn zwa^ gerimpelde vriend.
	WILLEMSTAD- Een aantal onlT Van de Eilandsraad heeft hetpgs een bezoek gebracht aan kotnnn,cess Beach Hotel dat de i>eraen?e .maanden drastische eringen zal ondergaan. U)e fLIeen worden er twee nieureedleuëels bijgebouwd, ook het an^estaande gebouw wordt Park d- Het zwembad en het ateSterrein zullen van plaats heffen, terwijl een deel van öaar ZQI komen te vervallen. Uiereu°r, 'n de Plaats komen de Parte. °e){ende time-share apde $yenten. Foto: De leden van Uan andsraad in gezelschap the ft'.gedeputeerde van ToeristectjntJe Mar*ina en de archi<ianhTques Sfneulders bij de in v"^ zijnde Pelican Wing.


