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Nieuws in vogelvlucht
" COLOMBO—Bij gevechtenin Sri
jj*okatussen Tamilsen hetIndische
lindes- legerkwamen 32 mensenom.

hetIndischeoffensiefop 10ok-
er begonzijn er al meerdan 1.100"oden gevallen, de meesten Tamils.

*****PRETORIA — Bij oplaaiend raci-*?'geweld inZuidafrikazyn 11men-
jrnomgekomen;vooralbijPieterma-
jttzburg waren er hevige botsingen
lissen leden van deZulu- organisa-
'een dievan hetmeerradikale Vere-nd democratisch front UDF. Bij de

Politie vreest men dat de leidingde
~H»itante leden dezer organisaties""et meer onder controle hebben.

*****ADDIS ABEBA— Volgens de Or-
ganisatie van Afrikaans eenheidJ^AE zijn de rijke industrie- landen
*ede verantwoordelijk voor de

crisisen definanciële pro-
"lemen van Afrika. Men noemde
T^fbij dedalingvan deprijs voorde

producten en de prijs-
van de importevenals de te-

ÏJ'gloop van de ontwikkelingshulp,
"e «huidvan Afrika bedraagt 200

dollar.
*****. ADDIS ABEBA — De voedsel-

'o-chtbrug naar de honger- gebieden
In noord Ethiopië is maandag geo-
P*öd. Financiers zijn oa het Rode
Kruis, de EG, Caritas en de VN. De
vOedselvluchten gaan van de hoofd-
f^d van Eritrea, Asmara, naar Me-
k*le inTigray.

*****
j.KARACHI —In Parijszei men bij
?Wtenlandse zakendat"de ontwik-
!*jjngen van de afgelopen dagen de
io,**8"h"aansecontacten een nieuwe"puls zullengeven". Herstel derdi-P ornatieke relaties is pas mogelijk
«ookdelaatsteFranse gijzelaarsin

, '°anon zijn vrijgelaten. Maandag
?eeg in Karachi de ruil zijn beslag
O^sen de Iraanse ambassade- tolk
0°rdji en de Franse consul Torri.
yyeiigens verzekerde Parijs dat de
oorkeurs- politiek voor Iraq wordtoortgezet.

*****jj^ABUL— De maandag gekozen
{"««dent van Afghanistan Najibul-
*nheeft meteenhet idee gelanceerd
*neen nieuweinternationaleconfe-

ctie over de "normalisatie"van degnaanse situatie met deelname
'andeVSendeSU.BijhetVN-over-
<jJ[oVerAfghanistanwaren deze lan-
Mr»ï-r nog niet biJ betrokken. Aan
Don uu wordt voorgesteld zijn troe-

12 maanden terug te

*****Oa^AT—Hetbezoekvaneen VW
j^-delegatie aande doorMarokkojj^WeWestehjkeSahara isvolgens
upJ~*ze*a~ beweging Polisario aan-
«Krepen om honderdenWestsaha-e^enoptepakken.Menwülrijkenof
hoi!jn referendurn kan worden ge-uden over onafhankelijkheid of

bij Marokko.Dekwestie
opdi ï Marokkaanse bezetingblijkt
g^Plomatiekniveauvolopinbewe-
_^ *****

Bouterse
met drie man
in parlement

v R̂AMARIBO - De partij
"tar D

e ?urinaamse legerlei-
Nat s* Bouterse krijgt in de
Wh a,e assemblee drie ze-
ha',.Vet Front van drie oudekoJJï Je? VHP, NPS en KTPI
nerl uit °P veertig zetels in
"bent man tel,ende Parle"
res vis de verdeling welke het
ciei rat is van de nog niet offi-
van ,bekend gemaakte uitslag
kip,fe woensdag gehouden ver-
ka^ gen- De officiële uitslag
JVlen,?0Jgen verwacnt worden.
reke j

tot neden toe steeds be-
verdi1 dat Bouterse's NDP niet
teiB *J zou komen dan twee ze-
trictpast de zetelvoor het dis"
ind^aramaribo haalde de NDP
den genaamdeoorlogs- gebie-
zetel nogtwee zetels- De acht
Mar!f Van de overige districten
ponn Jne' SiPaüwini enBroko-
didat° Waar het Front geen kan-
Uei? !" stelde gingen naar klei-
Ca nJenalsPalu enPendawa-
<W oPkomst in deze gebie-
der* 3ln tegenstelling tot el-
ÏVnni1 etland uiterst laaS-Het
vecka

gaat de geldigheid aan-
de "Tlvan de verkiezingen inBrJl leden waar de groep-orunswijk opereert.

GEEN EFFECT
In Tokyo was de dollarkoers

eerderop dedagookop een nieuw
na-oorlogs dieptepunt gekomen.
Bij het slot van de handel werd
132,45 yen genoteerd tegen een
slotkoersvan 133.75yen op vrij-
dag. De Japanse Centrale bank
kocht volgens handelaren twee-
honderd a driehonderd miljoen
dollar om de koers te steunen,
maar dat had nauwelijkseffect.
De Bundesbank deed maandag
wat minder moeite om de dollar
op de been te houden. Bij het
vaststellenvan deofficiële koers
werd 44,9 miljoen dollar ge-
kocht, maar de koers kwam de-
sondanks uit op een ongekend
laag niveau van 1,6354 mark,
ruim twee pfennigminderdande
1,6587 mark van vrijdag.

Later in de middagkocht de
Westduitse Centrale bank vol-
gens handelaren nog meer dol-
lars. Valutahandelaren stelden
vast dat deAmerikaanse autori-
teiten niets ondernemen om de
aanhoudende waardeverminde-
ring van de dollar tot staan te

brengen. Het infiatiegevaar is
voor Washington kennelijk min-
der belangrijk dan de behoefte
om Japanen West-Duitsland via
een lagere dollar te dwingen tot
maatregelen om de economie te
stimuleren teneinde zo de one-
venwichtigheden in de handel
met de VSrecht te trekken.

DRUK OPBONN
De druk op de Westduitse

regeringomverdere stimuleren-
de maatregelen te nemen wordt
steeds groter, ook in eigen land.
In kringen van regeringspartij-
en in Bonn viel maandag te be-
luisteren dat een verlaging van
het disconto met een vol procent
tot twee procent de meest zinvol-
le maatregel zou zijn om de eco-
nomie te stimuleren. Toteen dis-
contoverlagingzal volgens velen
komende donderdag worden be-
slotenop de tweewekelijkse ver-
gaderingvan deBundesbank. Of
hettariefeen vol procent omlaag
gaat valt echter te betwijfelen.
De Centrale bank zal haar
laatstekruit niet in een keer wil-
len verschieten, en daarom lijkt
een verlaging met een half pro-
cent waarschijnlijker.

VERTOON ONMACHT
Voor de financiële markten is

het in elk geval de hoogste tijd
datereen eindkomt aan hetver-
toon van onmacht op internatio-
naal politiek niveau. InFrankfurt werd maandag met
kretenals "de tijdbomtikt", "een
absolutecatastrofe" en "volledig
onvermogen van depolitici" aan-
gegeven dat het vertrouwen in
een gecoördineerde aanpak van
decrisisdoor de industrielandenvolledigzoekis. Een spoedigebij-

eenkomst van de zeven grootste
landen (G-7) lijkt er voorlopig
nietin tezitten. Japan lietmaan-
dagnog eens weten dateerst het
akkoord over vermindering van
het Amerikaanse begrotingste-kort definitief moet zijn inge-
vuld.

Tot deweinige winnaars in de
huidige malaise op de financiëlemarkten behoren de bezitters
van goud. Maandag steeg de
goudprijs op de markt in Zurich
met ruim veertien dollar tot
493,25 dollar per ounce (31,1
gram) bij het slotvan de handel.Daarmee verdubbelde de winst
sinds begin vorige week tot 28
dollar ofwel zes procent.

DOW JONES
De dollarkoers, die maandag

in Europa op nieuwe dieptepun-
ten terechtkwam, heeft deeffec-
tenbeurzen in zijn val meeges-
leept. Daarbij kwam nog de fors
lagereopening van de beurs van
New York, die de Londense
beurs nog verder in mineur
bracht. De effectenbeurs van
Frankfurt was al dicht toen New
York open ging.

De koersdalingen in Londen
haalden de Financial
Times-index met 71,7 punten
omlaag. De indeXjZakte tegeno-
ver het slotvan vorige week vrij-
dag met omstreeks 4,5 procent
tot 1579,9 punten. Het was de
grootste dalingvan de afgelopen
vier weken. Evenals elders in
Europa zorgde hier het ontbre-
ken van enig positiefnieuws uit
de VS voor de sombere stem-
ming. De daling van de index is
in de loop van de dag nog groter
geweest, maarde grensvan 1570
punten bleek moeilijk te nemen
te zijn.

De koersen op deeffectenbeurs
van NewYork zijn maandagfors
onderuit gegaan. De daling van
de dollarkoers, die eerder op de
dagook aldeWesteuropeseeffec-
tenbeurzen had meegesleept,
trok de Dow Jones-index van de
dertig grote industriële fondsen
met 76,75 punten omlaag toteen

slotvan 1833,73punten. Tijdens
de handel was de indexzelfs weg-
gezakt met 110 punten, waar-
doordegrensvan de 1800punten
zeer dichtwerdbenaderd. Het ui-
teindelijke verlies was evenwel
kleiner toen de dollarkoers in
vergelijking met de in Europa
bereikte dieptepunten iets om-
hoog was gegaan.

Metalgemene stemmen MEP-suggestie aanvaard

Vakbonden kunnen zegje
doen over Noord-akkoord

ORANJESTAD — De Sta-
ten besloten gisteren in open-
bare vergadering in te gaan
op het verzoek van de over-
heids- vakbonden SEPA, GA-
BA, SIMAR en SADA,om hun
zienswijzeaan deStaten te ge-
ven over het akkoord van
Noord en het vervroegd pen-
sioenvoor ambtenaren op 55-
-jarige leeftijd. Deze ontmoe-
ting van deStatenmet devak-
bonden is vanmiddag om
twee uur.

Namens de MEP- fractie lan-
ceerde Nelson Oduber het voor-
stel van ordeom voordat de Sta-

ten aan de tweede ronde van debehandeling van de DOW- beg-roting beginnen, met devakbon-den te vergaderen. Dit voorstelwerd met 21-0 stemmen aange-
nomen.

De acceptatie kwam nadat deStaten met 11-10 een voorstelvan orde van John Booi (ADN)
haddenverworpen. Hetvoorstel
van Booi was om met devakbon-dente vergaderen alvorens metde behandeling van de DOW-begroting tebeginnen. De leden,die de regerings- coalitie steu-
nen, stemden tegen het Booi-
voorstel, terwijl deMEP enADN
voor stemden.

Spanje verhoogt
hulp aan Nicaragua

MANAGUA — Spanje gaat
zijn hulp aan Nicaragua opvoe-
ren, zo verklaarde vice- premier
Alfonso Guerra Gonzalez.Dit zal
gebeurenop alleterreinen, maar
vooral op economisch en cultu-
reel gebied. De vice- premier
bracht een bezoek aan Managua
aan het hoofdvan een belangrij-
ke delegatie.

BEZORGDHEID OVER AMERIKAANS BEGROTINGSTEKORT GROOT
Vertrouwen ontbreekt infinanciële beleidmakers

Dollar naar nieuw dieptepunt, goudzitinlift
AMSTERDAM— Aanhoudende bezorgdheid over hetAme-

rikaanse begrotingstekortenvollediggebrekaan vertrouwen
indebeleidsmakersin degrote industrielandenhebbendedol-
larkoersmaandagomlaaggedruktnaar nieuwedieptepunten
ten opzichte van deyen, de mark en de gulden. Op de wissel-
markt in Amsterdam kwam de koers voor het eerst sinds de
oorlog onder de 1,84 gulden. Onder invloed van de malaise
rond dedollaren de aandelenkoersenzoekenbeleggers steeds
meerhuntoevluchtin goud.De winst van veertien dollardiede
goudprijsin deafgelopenweekboekte werdmaandagverdub-
beld.Vanmorgen kwam de dollarweer in rustiger vaarwater.

In Amsterdam werd maandag
voor de dollar een officiële mid-
denkoersvastgesteld van 1,8390
gulden. Dat was twee cent min-
der danhetop 10 november gere-
gistreerde na-oorlogse diepte-
punt van 1,8590 gulden enruim
2,5 cent minder dan de officiële
koers van 1,8655 gulden van af-
gelopen vrijdag. Tegen het slot
van de handel werd 1,8405 gul-
den genoteerd. De Nederlandse
banken hebben hun advieskoer-
sen met twee cent verlaagd tot
1,91 gulden bij verkoop van dol-
larsen 1,79 gulden bij aankoop.

INGREEPBANKEN
De valutahandel is vandaag

dinsdag begonnen met een wat
hogere dollarkoers. In Amster-
dam zat de dollarkoers rond
10.45 uur op de 1,8625 gulden,
ruim twee cent hoger dande slot-
koers van maandag. De dollar
opende ook in Frankfurt hoger
en daar zou de Bundesbank di-
rect begonnen zijn met steu-
naankopen. Ook de Zwitserse
Centrale bank was in de markt
met dollaraankopen en deze
bank liet weten dat het gingom
een gecoördineerde actie.

WILLEMSTAD- Op de ver-
schillende scholen werdvandaag
aandachtbesteedaan deDag van
hetOnderwijs.Op hetPeterStuy-
vesant College stonddezedagbij-
voorbeeld in het kader van een
grote schoonmaakactie.Daar
haddendemeeste leerlingengeen
problemen mee, terwijl ze ookbe-
reid waren omeven voor deAmi-
goe-fotograaf teposeren.

FKP krijgt management-team

ABVO constateert
politieke trucjes

WILLEMSTAD — De over-
heidsvakbondABVO vreest
voor de toekomstvan deFun-
dashonKas Popular nu daar
eenmanagement- teamwordt
ingesteld om de leiding over
te nemen. De vakbond vindt
dat een zeer vreemde gang
van zaken en spreekt over
"politieke trucjes".

Nu directeur Herman George
van deFKPbegin dezemaand de
taak van gedeputeerde van Toe-
risme op zich zalnemen, moester
een oplossing gezocht worden
voor deFKP. Besloten is dat een
management- team, bestaande
uitverschillende top- functiona-
rissen van hetbedrijf, de leiding
zal gaanvoeren. Herman George
blijft beschikbaar als adviseur
van hetbedrijf.

Voor de ABVO is dit een
vreemdeenon- acceptabele gang
van zaken. Dat betekent im-
mers, aldus de vakbond, dat er
geen waarnemend- directeur bij
deFKP bestaat. Of. indiener wel

een waarnemend- directeur be-
staat, is dezevollediggepasseerd
met de instellingvan een mana-
gement- team.

Dater in eenbedrijfeen mana-
gement- team bestaat, vindt de
ABVO op zich een goede gang
van zaken omdat op die manier
alle beslissingen vanuit ver-
schillende invalshoeken beke-
ken kunnen worden. Zon team
moet echter wel over een actie-
plan, een meerjarenplan be-
schikken, aldusdeABVO enkan
nietvan de ene dagop de andere
in het leven worden geroepen.

Hetgeen bij deFKP gebeurt, is
een "novum" dat voortvloeit uit
een nieuw politiek trucje om
Herman George gedeputeerde
van Toerisme te maken, zo
meent de ABVO.

Schiphol dicht
SCHIPHOL — Als gevolg

van mist moest vanmorgen
(dinsdag) een aantal inter-
continentale vluchten van
Schipholuitwijkennaar Duit-
se luchthavens.

Onder meer de vluchten uit
Tokyo, Mexico en Colombo wer-
den naar de Bondsrepubliek ge-
dirigeerd.Pas in de loop van de
morgen konden zij doorvliegen
naar Schiphol. Drie vluchten
moesten wegens het weer wor-
dengeannuleerd. Er traden ook
veel vertragingen op.

Twee verdachte Japanners doen zelfmoord- poging

Zuidkorea veronderstelt aanslag
achter verongelukken vliegtuig

SEOUL/AL MANAMAH —Twee Japanners die er door
de Zuidkoreaanse autoritei-
ten van worden verdacht een
bom te hebben geplaatst aan
boord van hetZuidkoreaanse
vliegtuig dat zondag boven
Thailand verdween, hebben
dinsdagochtend geprobeerd
zelfmoord te plegen op de
luchthavenvan Bahrayn. Dit
is vernomen van Japanse di-
plomaten in Al-Manamah. De
twee zijn in kritieke toestand
in een ziekenhuis opge-
nomen.

Volgens de zegslieden namen
de 69-jarige Shinichi Hahiya en
de 27-jarigeMayumi Akabecap-
sulesmet gif in nadatde douane
hadontdekt dathet paspoort van
Mayumi vals was. Het KAL-
toestel, datviaAbuDhabiop weg
wasuitBaghdad naar Seoul, ver-
dween zondag van het scherm
kort voor het een tussenlanding
zou maken op de luchthavenvan
Bangkok in Thailand.Het vlieg-
tuig had 115 inzittenden aan
boord. De autoriteiten in Thai-
landenBurma hebbeneen uitge-
breide zoekactie naar het vlieg-
tuigop touw gezet, maar tot dus-
verre is nog geen spoor van het
toestel gevonden.

Volgens zegslieden in Seoul

komen de twee Japanners voor
op een zwarte lijst van mensen
dieverdacht wordenvan banden
met terroristische groeperingen.
Het tweetal was in Baghdad aan
boord gegaan van het ramptoes-
tel,maar stapte bij detussenlan-
ding in Abu Dhabi uit. De twee
vlogen later door naar Bahrayn,
vanwaaruit zij een vliegtuig
naar Rome wildennemen.

MEEST WAARSCHIJNLIJKE

De zelfmoordplegingvan de
twee Japannerslijkthetvermoe-
dente bevestigen dat hetKAL-
toestel doelwit is geworden van
een bomaanslag. Een
woordvoerder van de Zuidkore-
aanse luchtvaart- maatschappij
zei dinsdagte vermoeden dat het
vliegtuig in de lucht is opgebla-
zen. "Wij hebben tal van moge-
lijkhedenonderzocht, maaralles
wijst erop dat een bomontplof-
fing de meest waarschijnlijke
oorzaakvan deramp is", aldusde
functionaris.

"Het toestel was uitgerustmet
vier motoren en geavanceerde
communicatie- systemen en ie-
der technisch probleem zou on-
middellijk moeten zijn opge-
merkt. Een onverwachte terreu-
raanslag zoals een bomontplof-
fing lijkt de enig mogelijke ver-
klaring", aldus de KAL-
woordvoerder. De woordvoerder
zei datzich totdusverregeen en-
kele organisatie voor een bo-
maanslagverantwoordelijk had
gesteld. Hij opperde echter de
mogelijkheid dat het toestel
doelwitisgewordenvaneen aan-
slag doorNoordkoreaanse agen-
ten of leden van het ex-
treem-linkse Japanse Rode le-
ger, een guerrilla- organisatie
diein de jarenzeventigvaak van
zich liet horen. Volgens functio-
narissen van het ziekenhuis in
Al-Manamah is de 69-jarige Shi-
nichi Hahiya na zijn
zelfmoordpoging overleden. De
jonge vrouw diehem vergezelde
is nog steeds onder behandeling
in het ziekenhuis.

M

Un bon beter di "

BRANDY i
,ta te hastabon pabo salü.

WILLEMSTAD-Deluchtha-
ven is voorzien van nieuwe bus-
haltes: deze zijn aangelegd vlak
voor de aankomsthal.

Met de nieuwehaltes verwacht
hetbusbedrijftevens een snellere
service tekrijgen.De bussen zul-
len daar niet meerblijven staan,
maarna het uit-eninstappen, di-
rect doorrijden.

Foto: de nieuwe haltes in ge-
bruik.

Sinterklaas op Aruba jïr
opgelet; lees pag. 6 s.v.p.! M&



MENSEN
Mevrouw A.M. Vliegenthart is
onlangs doorde kamervoorzitter
Doman beëdigd als lid van de
PvdA-fractie. Zij vervult de va-
cature in defractie van de Twee-
deKamer die was ontstaan door
het vertrek van mevrouw De
Boois. Vliegenthartwastot voor
kort werkzaam als beleids- me-
dewerkster bij de PvdA-
fractiegroep Welzijn. De 29-
-jarige Margot Vliegenthart is
hetJONGSTE kamerlid.

Het bestuuren ledenvan deVer-
eniging veilig Verkeer Curacao
nebben onlangs afscheid geno-
men van mevrouw Rada Piter.
Mevrouw Piterwasvan 1 augus-
tus 1984als instructrice verbon-
denaan het Jeugdverkeerspark
Broeder Piet Smetsers. Gedu-
rende deze periode heeft zij aan
duizende leerlingenvan de ba-
sisscholen verkeersles gegeven.
Zijwasvanaf 1 maart1985secre-
taris van de verenigingen vanaf
15 maart van dat jaar waarne-
mend hoofd van het Jeugdver-
keerspark. Mevrouw Piter gaat
zich in het buitenlandvestigen.

*****
Amerikaanse onderzoekers zijn
eringeslaagdde chemischereac-
ties na te bootsen die deoorzaak
zijnvan het "gat" in deozonlaag
boven de zuidpool. Zij stelden
vast dathet inderdaadchloorflu-
or- koolwaterstoffen (CFK's) zijn
die veroorzaken dat de OZON-
LAAG iederjaarin eenbepaalde
periode dunnerwordt. Deze laag
beschermt het levenop aarde te-
gen schadelijke ultra- violette
stralingvan dezon. De onderzoe-
kersvan het "jetpropulsionlabo-
ratory" in Pasadena richtten
hun aandacht op de wolken van
kleine ijskristallen boven de
zuidpool. Zij ontdektendat twee
residu's van deCFK's, chloorwa-
terstof en chloornitraat, die nor-
maliter niet met elkaar reage-
ren, in de aanwezigheid van
ijskristallen en onder invloed
van het zonlicht chloormolecul-
lenvormen. Deze absorberenhet
licht, vallen danuiteen in afzon-
derlijkechlooratomenen vernie-
tigen vervolgens het ozon.

Ondanks het feit dat haar aan-
klacht door het High Court in
Londen niet werd toegewezen,
verlaat Maureen Starkey de
rechtszaal met een lachend ge-
zicht. De 41-jarigeex-echtgenote
van de voormalige Beatles-
drummerRINGO STARR had
haar advocaten voor het gerecht
gedaagd, die in 1975 waren be-
trokken bij het afwikkelen van
haarechtscheiding van de musi-
cus. Volgens Starkey haddenzij
nagelaten een goede regeling te
treffen. De rechter veroordeelde
Starkey tot het betalen van on-
geveer 700.000 gulden,zijnde de
kosten van de procedure.

Vorige week heeft het SintRad-
boud ziekenhuis in Nijmegen
zijn honderdste niertransplan-
tatieditjaarverricht, eenNeder-
landsrecord. Nog nooitzijner in
een ziekenhuis in Nederland zo-
veel niertransplantaties ver-
richt. De honderdste patient is
een 44-jarige man die anderhalf
jaar een dialyse- behandeling
achter derug had voor hij afdoen-
de kon worden geholpen. Door
het schreeuwend tekort aan
donoren worstelen deziekenhui-
zen al jaren met ellenlange
wachtlijsten. Momenteel staan
in Nederlandruim 1100 patien-
ten op de wachtlijst voor
NIERTRANSPLANTATIES en
bedraagt de gemiddelde
wachttijdruim twee jaar.Bij het
leeuwedeel van de 100 Nijmeeg-
se transplantaties was denieraf-
komstig van een overleden
donor.

Metingen door de Explosieven
Opruimingsdienst (EOD) heb-
ben opnieuw het vermoeden be-
vestigd dat ongeveer drie meter
onderde grondineen tuinachter
onbewoonde huizen in Rotter-
dam een VLIEGTUIGBOM ligt

uit de tweede wereldoorlog. Ex-
perts van de EOD houden nog
een slag om de arm onder het
mom "eerst zien dan geloven",
aldus een woordvoerder van de
gemeenteRotterdam. Naar ver-
wachting wordt het projectiel na
de vorstperiode volgend jaar
maart blootgelegd en geruimd.
Dan wacht Rotterdam de groot-
ste evacuatiedietot dusver in de
stad heeft plaatsgevonden. Ze-
venduizend mensenuitde nabije
omgeving moeten dan voor een
dag huis of bedrijf verlaten, ter-
wijl nogeens 14.000mensen ten-
minste binnen moeten blijven.
De bom, een duizendponder, is
vermoedelijk een blindganger
van een door de geallieerde uit-
gevoerd bombardement in no-
vember 1944op het gebouwvan
de Sicherheitsdienst aan de
Heemraadsingel.

Lord DUNCAN-SANDYS, die
eenvan de laatstenoglevende le-
den van sir Winston Churchills
oorlogskabinet was, is eergiste-
ren op 79-jarige leeftijd in Lon-
den overleden. Door zijn huwe-
lijk met Churchills dochterDia-
na washij ook schoonzoonvan de
premier uit de Tweede wereld
oorlog. Duncan Sandys was on-
der andere verantwoordelijk
voor de verdediging van Londen
toen Hitler dehoofdstad met Vl-
raketten ging beschieten. Een
vanzijn moeilijkstebeslissingen
wasLonden een dagonverdedigd
te laten voor het overbrengen
van deluchtafweer naar het Ka-
naal, om de raketten daar al te
latenneerschieten.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur The secret of my success
(/"5,- p.p.).

Speelgoed
WILLEMSTAD — Met de

feestdagen in het vooruitzicht,
besteedt het radioprogramma
Enfasis Radial aandachtaan het
belang van speelgoed voor de
ontwikkelingvan kinderen.

Op 2 december wordt ditprog-
ramma uitgezonden via Radio
Hoyer 1 om half twaalf 's mor-
gens: op 4 december via Radio
Korsou FM om half acht 's
avonds, op 5 decembervia Radio
Curom Z-86 om halftwee 's mid-
dagsen op zondag 6 december om
elfuur 's morgens via Radio Ca-
ribe.

Met een tevreden lachjewandelt
ze de bank uit: ze heeft zojuist
drieduizend dollar (ongeveer
zesduizend gulden)losgekregen.
Maar wel dooreen personeelslid
van de Citybank in New York
met een PISTOOL te bedreigen.
Langzamerhand raakt ze goed
bekend bij de politic. Want ze
heeft de laatste maand al zes
overvallen gepleegd. Totale
buit: elfduizend dollar. ledere
keer wordt ze door de beveili-
gings-camera gefotografeerd en
iederekeer lukthet haar weer.

Diepzee- duikers hebben in de
Verenigde Staten een surrealis-
tische onderwaterwereldgevon-
den van grotten, masto-
dontbeenderen en albino- ri-
vierkreeften zonder ogen. De
duikers die zich in Wakulla

Springs in Florida, op een kilo-
meter diepte wagen, vonden de
meeste beenderen van een mas-
todont eneennetvan tunnels.Zij
vingen enkele zeldzame, OOG-
LOZE albino- rivierkreeften.
Deze dieren werden in 1958ont-
dekt. Het bereiken van de grot-
ten vergt veel geduld en
techniek. De duikers hebben te
maken met kil en inktzwart wa-
ter en gebruiken alleen
handlampen. "Het is alsof jeeen
duistere snelwegin de nachtelij-
ke urenvoor jeziet metmaar één
koplamp", zei de projectleider
Bill Sone "Waar delamp niet op
staat, is hetdonker". Het project
wordt uitgevoerd door 20 topdui-
kers, van wie erenkelen deskun-
digzijninonderwater-fotografie
en diepzee- duiktechniek.

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00 MTV Musical; 18.00Obra di man
kv Loupe; 18.30Contact; 18.45Informe
deportivokv HectorRosario; 19.00Kus-
hina di oro kv Saida Hernandez; 19.15
Showbiz; 19.30Sledge Hammer; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00Enkuentro ku
Paul deWindt; 21.30Revista Deportivo
ku Gonzalo Cuales; 22.00 Wega di
Number;22.10 Crime story; 23.00 Slui-
ting.

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30Kwes kv Tante
Irma; 18.15 New wilderness; 18.45 In-
forme deportivo kv HectorRosario;
19.00 Dimenshon Artistiko kv Maritza i
Richard; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Falcon Crest; 22.00 Wega di Number;
22.10 «60» Minutes; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

Tom Poes en de Partenspeler doorManenToonder

1534— Zo liep dus Torn Poes met zijn nieuwe voogd door de
straten van Rommeldam. Maar het zal ieder trouw lezertje
duidelijk zijn, dathij niet zomaar meeging.

In hetbegin hadhij geprobeerdzich los terukken om ervan-doorte gaan. Maar Partenspeler, diebedreven was in oosters
worstelen, hadhem meteen judo-greepjemachteloos gemaakten voerde hem nu voort onderhetuitenvan bedreigingen.

'Zal jenu rustiger zijn, lummel?!" siste hij. "Er iseen eindegekomenaan jestreken. Jehebtme genoeg dwars gezeten.En
JUbent deschuld, datikdieerfenisnietgekregenhad!!Daar zuljevoor boeten, ventje!"

Hij hief dreigend een arm ten hemelen daar maakte Torn
Poes onmiddellijk gebruik van door met een flinke duw zijn
opvoeder over de wallekantheen te stoten.

Zonder afte wachten hoe ditafzou lopen, maakte TornPoes
zich uit devoeten. Maar hijkwam nietver.De agent Plathou-
wer, die juist doende was zijnronde te maken, bespeurde een
onregelmatigheid en plaatste zich in zijn volle zwaarte opzijn
weg.

"Zo. En wat moet dat?" vroeg de ambtenaar toen TornPoes
tegen hem aanbotste. "Denk je dat dat zo maar gaat?Weetje
niet, dathetverbodenis omanderen in het waterte gooien? Je
bent ergloeiendbij!"

CURACAOAGENDA

NACHTDIENST ARTSEN:Patièntenvande
artsenvanBandabao (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 huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten;na 17.00uur kuntu
dezustervan dewacht bellen:zuster Chap-
man, tel.: 70029, pageboy027-360.

WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopendvan
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeftzuster Pieterz, tel.: 671147,
pageboy027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopendvan
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

*****BOTICA ISLA (tel.: 663895):openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallenna kantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Curacao, Breedestraat, tel.:
623575.
Punda: Wilhelmina, Hendrikplein, tel.:
612380.

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

GALERIE BLOEMPOT (Sta. Rosaweg 6):
openingstijden: dagelijks van 17.00-19.00
uur.
t/m 4 december tentoonstelling van
Haïtiaansekunstenaars.
BRITTANIC CLUB CURAgAO: 20.30 uur
concert van de Venezolaanse «The Wind
Octet» i.s.m. Iman Landheer - Centra Pro
Arte.
TIENDA Dl LEY (spreekuur): opdinsdag
van 18.00-20.00 uur op Martinus Ba-
sisschool,Brionplein.

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL: elkewoensdagvan 14.00-16.00
uur is er vrij spreekuur.

HENRY ® By Dick Hodgins
" Alle advertenties voor de'komende dag Abonnement en advertenties: pore"nto.hann<»n.fljPon ap

moeten 1 dag van tevorenvóór vieruur bin- The Chronicle, Grounddove Road, Pointe c!„!^„^"„^„JTn^me. mot Tho MiUITGEVERIJ AMIGOE NV nen zijn ofop dezelfdedagvóór tien uur. Blanche, tel.: 23919. famenwe,togsovereenkornsmetThe Mi-
Sch„penheuvelz/n of P.0.8. 577 Losse nummers: Papergarden, Food am. Herald De HaagscheCourant, De Bra-
Curagao NA. ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet Damserers-Giro 440.000 vrijdag en kunnen iedere dag tussen 07.30- (opposite Holland House), Great Bay Hotel,
Bankrek. nr.: 11-07-313 16.00 uur worden opgegeven, behalve op Little Bay Hotel, MulletBay Hotel, Papertrip
AlgemeneBank nv zaterdag. Julianaluchthaven en Boekhandel Van „.„,_«,,.Bankrek. nr.: 874.825.10 Alleen zoekertjes die op maandag en don- Dorp/Eddine. DRUKKERIJ: Rotapnnt NV
Maduro & Curiels Bank nv derdagvóór twaalf uur binnen zijn, kunnen - DISTRIBUTIE(abonnementen):
CURAQAO deda 9 daarop(dus dinsdagen vrijdag) ver- Curagao: Districo NV, tel.: 70503,70504en
Centrale (alle afdelingen) schijnen. 70304
672000 V°°r klachten gelieve deze nummers op te

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
Directie: Nassaustraat 110 Correspondente: taald worden via Giro rek. nr.: 208.000,Ma-
I.M.Ph.deMaayer-Hollander. Tel " 24333 (drie lijnen) Ruth Hasselt tel.: 2299. duro'sßankrek.nr.:2B6.33o.oBenAßNrek.
Antillean News Holding NV Directeur-Hoofdredacteur: .TaiCTITIIIO

nr.: 11.15.626.
Hoofdredactie: Jos van der Schoot. bT. EUSTATIUb: Aruba: Nassaustraat 110,tel.: 24333.Ard Horvers (hoofdredacteur) Redactie: Ramiro Tromp, Anna Tromp- Van Vertegenwoordigster/Correspondente: Bonaire (abonnementen en incasso):mv. A

der Schoot, Djisbie Franken (fotograaf). mevrouw Peggy van de Horde, White- Wong-Loi-Sing, Noord Salina.Overige ledenRedactie: Advertentie-afdeling: Josvan derSchooten «allwegl.
1oon van Dongen, Hanneke van Kouwen, Bleen LandsmarkMonique van Meerwijk, Nancy van der Wal,

rroiÜrSÜm^fo's^^^ 56)' T^1?" BONAIRE Losse nummers 50 cent:mLi&or, wn f/; S° aT ISSG"(°P~ Correspondent: HILVERSUM Abonnementsprijs op alle eilanden van demaak) en Ken Wong (fotograaf). HuberlLinkels Kaya Gobernador N. Debrot CORRESPONDENTEN Nederlandse Antillen veertien gulden per
ADVERTENTIE-AFDELING 154,tel: 8627. B.Jos deRoo en Victor Hafkamp:Radio Ne- maand.
Acquisitie: derland Wereldomroep (tel.: 035-16151,
Viola Bernardus en Janny Naaldijk. SINT MAARTEN toestel 319). Buiten Antillen (Nederland):
Aanname advertenties: Correspondent: NA/.80,15.per maand (luchtpost) of
Maandag t/m vrijdagvan 07.30-16.00 uur; Gerard van Veen, Postbox 118,tel.: 873859 UTRECHT: NA/.24,-per maand (zeepost); jaarlijks
zaterdag 07.30-10 00uur. (Franse kant). Frans Croes (fotograaf). vooruit te betalen.

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

REDEYE ® By Gordon Bess
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Gedeputeerde Salsbach tijdens
viering Dag van het Onderwijs:
Iedereen moet meewerken aan
beter onderwijs op Curaçao

WILLEMSTAD —Het isnu
'e tijd datwij krachten bun-nen en samen streven naar
j^teronderwijsen sameneen
oplossing zoekenvoor depro-
teïnen die zich voordoen in&maatschappij en die ook

onderwijs beinvloeden.
at zei de gedeputeerdevan

"«jderwijs ing. Angel
'alsbach vanmorgen tijdens
8e plechtige opening van de
"agvanhetOnderwijs. In bij-
*ta van vertegenwoordigersan «je verschillende onder-
lij s- instanties en het vak-
poodBwezen ging de gedepu-teerde in opdenoodzaak voor
°*ter onderwijs. "Wij weten"Uemaal dat het onderwijs
belangrijk is voor de ont-
wikkeling van onze maat-
*chappy. Maar hetonderwij-
*fü is niet alleen de taak van
j|eleerkrachten, deouders en
fle overheid. Wij moeten alle-
maal een steentje bijdragen0,H het onderwijs zo goedm°geUjk te maken."
, Vijfjaar geleden riep gezag-
hebber Ronald Casseres 1 de-
cember uit als de Dag van het

Eerst werd deze dag
ajleen door de leerkrachten ge-
werd, maar sinds een jaarheeft"eze dag een nieuwe dimensie
Sekregen en worden ook de leer-
l^gen bij de viering van 1 de-

cember betrokken.Dit jaar is er
°P de scholen meer tijd uit ge-
tr°kken om de viering van de

Dag van het Onderwijs beter
voor te bereiden.

De verantwoording voor het
verbeteren van het onderwijs
ligtvolgens Angel Salsbach niet
alleen bij diegenedie directmet
de leerlingen te maken hebben.
"Wij moeten allemaal een deel
van de verantwoordelijkheid
dragen. En metons allemaal be-
doel ik zowel de ouders,
leerkrachten en deregering, als
de vakbond, de leden van het
Schoolbestuur en de pers." Dat
wasook deredenwaarom al deze
personen vanmorgen waren uit-
genodigd om deofficiële opening
van deDagvan hetOnderwijsbij
te wonen.

Errol Covavan devakbond Si-
tek benadrukte vanmorgen dat
hetnoodzakelijk is dathetonder-
wijs alleaandachtkrijgt. "Webe-
vindenons nu in een economisch
moeilijke periode waardoor de
normen en waardenbinnen onze
maatschappij steedsdalen.Alles
draait hier om de mensen diebe-
slissingen nemen en de mensen
die invloed kunnen uitoefenen
op deze beslissingen. Als de
school een weerspiegeling isvan
de maatschappij, zoals datvaak
wordt gezegd, zal het onderwijs
de maatschappij niet kunnen
veranderen."

Het onderwijs is, volgens Co-
va, een centrum waar mensen
vechtenvoor macht. Hij gafeer-
lijk toe dat ook deSitek van dit
centrum gebruik maakt. Cova
wildehiermee aangevendatCu-
ragao geen directe vrijheid van
onderwijs kent. "ledereen heeft
recht op onderwijsen niemandis
te stom om te leren. Toch blijkt
dat hetonderwijsvoor eenkleine
groep is gereserveerd. Wij ken-
nen geen echte vrijheid van on-
derwijs, anders zouden we niet
zoveel drop-outs hebben en zou-
denniet zo weinig leerlingen de
HAVOen deVWO bereiken."

De vakbondsleider was zeer
tevreden over het feit dat er tij-
denshetopmaken van debegro-
ting ook is gedacht aan het on-
derwijs. "In veel landen wordt
het geld, dat wij hier beschik-
baar stellen voor het onderwijs,
gebruiktvoor hetkopen van wa-
pens. Het isgoed dat deoverheid
het geld beschikbaar stelt aan
het onderwijs. We moeten er al-
leen voor zorgen dat het geld
goedterechtkomt, en datmethet
geld de productiviteit van de
leerlingen wordt verbeterd, zo-
dat wij trots kunnen zijn op het
onderwijs."

.. .CarmenLuisaBlanco dePérez
aan het woord tijdens het mini-
seminarin hetCuracao Caribbe-
an hotel ter gelegenheid van het
bezoek van de Venezolaanse top-
industriëlenaan ons eiland...

Diefstal
WILLEMSTAD—Diverse ge-

zinnen hebben de afgelopen da-gen ongewenst bezoek gehad,
elaas kwamen de bezoekers
let alleen op visite, maar na-en. de meesten de juwelen-, ls_tjes onder hun arm mee naar
vis In de' Blanquillaweg gin-

Jj f 1 de bezoekers er vandoor met
goudenkettingen, twee gou-n ringen, twee gouden(/fanden, een paar gouden

rbellen, twee heren polshorlo-
Ses, een jeanseten een witte lan-gebroek.In de Nilda Pintostraat ver-
tw enen een gouden hanger,
„e^Paar gouden oorbellen, vier
s°Uden ringen, een gouden ket-
ar kmet nan£er- drie g°uclen
ar?|banden eneen goudkleurige

CPA legt zich bij vonnis neer

Ook Hof stelt stuurman
Molina in het gelijk
goÏ( JLLEMSTAD - "We zijnene verliezers, vandaag of
roel\en. zal Molina een °P"tyP,krijgen om weer aan het
CaatVe Saan"> aldus advo"
ODH *

en Zielinski inreactie
CV."Tonnis in dezaak diede

l (Cpf.*ao Ports Authority
Ha j^tegen stuurman Moli-
«*.ee ingespannen. Hier-
in lT?rd de zaak> diebiJna
af„„ ,alf J3ar geduurd heeft,
biit oten- °e CPA legt zich
h J net vonnis van het Hof
de 1

6
j

zal de stuurman van
haj boot die in Juli in de
tyerKn Zonk, weer aan het
den zetten nadat dezemaan-" °P non-actief is geweest.

hav »zonk een loodsboot in de
>ticiHn' Volgen s de CPA was dat
heid 6 te wiJten aan nalatig-
stuiiJLan de bemanning maarWe^an Molina (die ontslagen
OiW ?eende dat er andere.handigheden waren diedaar\geleid hadden.
teJ:olma spande een zaak aan
*Up ? jCPAom ziJnontslag te-
eerVe draaien- De rechter in

te.aanleg, die de moeitenam

te gaan en zelf op de boot
poolshoogte tenemen, achttehet
ontslag nietrechtvaardig. Moli-
na werd weer in dienstgenomen
maardirectopnon- actiefgesteld
omdat de CPA in hoger beroep
ging-

Advocaat Zielinski pleitte
daarbijvoor beschermingvan de
gehele Antilliaanse economie:
"Men moet streng optreden om
de levensader van de Antilliaan-
se economie te beschermen", zei
hij onder andere. Toch trok de
CPA wederom aan het kortste
eind: vanmorgen bevestigde het
gemeenschappelijk hof van jus-
titie het vonnis van de eerste
rechter waarbij het dienstver-
band met Molina gehandhaafd
blijft.

De CPA zal zich bij dit vonnis

neerleggen, zo bleek uit de ver-
klaringen van advocaat Erich
Zielinski. Vandaag of morgen
zal de stuurman opgeroepen
worden om weer aan de slag te
gaan. Op de vraag of datna een
maandelange strijd nog moge-
lijk is, antwoordde Zielinski dat
de CPA een "goede verliezer" is.

Tele Enfasis
WILLEMSTAD — Vandaag is

het de Dag van het Onderwijs.
Dat is ook de reden waarom Se-
dukal in haartelevisieprogram-
ma Tele Enfasis vanavond aan-
dacht zal besteden aan de ont-
wikkelingen binnen het onder-
wijs. Voor dit programma is de
gedeputeerde van Onderwijs
ing.Angel Salsbach uitgenodigd
die samen met de leerlingenRe-
nate Joe, Eugene Pietersz, Ma-
zarella Jansen en Giovanni Ma-
chadozalpraten over het belang
van het onderwijs. Tele Enfasis
begint vanavond om kwart over
zeven op Tele Curagao.

LANSBERG
De Grupo Santa Lucia is eengeesteskind van de opCuragao

zeer bekende Ivan Lansberg-
Henriquez: "Ikben zelfeen soort
joint-venture. Mijn vader wasNederlander en mijn moederVenezolaanse". Hij vertelt:"Tien jaargeleden zijn we met
driemensen bij elkaar gekomen
met de gedachte om leiders uit
alle geledingen van de Venezo-
laanse maatschappij bijeen te
brengen, om zodoende mee te
denken, samen met de politici,
over deontwikkelingen".

Dat idee is wonderwel ge-
slaagd. De Grupo Santa Lucia
bestaat nu uit 110 personen uit
alle sectoren vandeVenezolaan-

se samenleving: intellectuelen,
ondernemers, militairen, vak-
bondsleiders, religieuzen en po-
litici. Het is geenszins debedoe-
lingvan departicipanten omeen
'actie-groep' te vormen, die op
enigerlei wijze druk uitoefent.
Het gaat de deelnemers uitslui-
tend om een dialoog tot stand te
brengen tussen deverschillende
sectoren.

PDVSA-DIRECTEUR GIL YEPES:

'Samen sterker worden'
WILLEMSTAD—Direc-

teur JoséA. Gil Yepes van
de PDVSA sprak gister-
middag tijdens het mini-
seminar ter gelegenheid
van het bezoek van de
AVE-delegatie aan Cura-
caovolverveover demoge-
lijkheden van samenwer-king, handel drijvenen ex-
porteren: "Wij in Venezue-
la moeten haast maken,
want wjj hebben geen tra-
ditie opgebouwd met de
uitvoer van onze produk-
*en.". Venezolanen zjjn
altijd gewend geweest al-
les te kopen wat we nodig
hadden. We hadden altijd
geld genoeg.

Curagao heeft alle goede
punten om handelmeete drij-
ven, zo zei Gil Yepes: "We
moeten elkaar aanvullen.
Curacao is klein, maar heeft
tal van sociaal-economische
en culturele voordelen. Wij
willen graag gebruik maken
van uw uitstekende multi-

laterale verbindingen". Hij
beklemtoonde: "Venezuela
heeft altijd respect getoond
voor de zelfstandigheid van
alle landen. Maar bedenk
wel, datonze enuw belangen
in elkaar overlopen".

Gil Yepes: "Via de Neder-
landse Antillen willen wij de
Caribischemarkt verkennen.
En verder weg: de Ameri-
kaanse markt en deEuropese
gemeenschap. Via uw land
willen wij die markten
trachten binnen te dringen.
Laten we gezamenlijk strate-
gieën ontwikkelen om dat te
verwezenlijken".

De PDVSA-directeur wees
op de flexibiliteit die aan de
dagwordt gelegddoorbijvoor-
beeld Singapore en
Hongkong: "Wij moeten dat
samen ook ontwikkelen, een
flexibeler houding.Enboven-
dienmoeten we naar een nóg
pragmatische aanpak. We
moeten samen sterker
worden".

Lansberg van Grupo Santa Lucia:

'Venezuela ziet Antillen
als volwaardige partner'
WILLEMSTAD—Hetafge-

lopen weekeinde heeft een
buitengewoon belangrijke
groep Venezolanen Curacao
bezocht en hier geconfereerd
inhetCuragao Caribbean ho-tel: deGrupo SantaLucia. De
onderwerpenwaarover werd
gesproken,waren ondermeer
'De geo-politieke verhoudin-
gen tussen Venezuela en Cu-
racao', 'De theologie van devrijheid, niet zozeer op een
katholieke wijze en niet zo-
zeer op een Laiijnsameri-
kaanse manieren 'Derechterlijke macht.

Tevens werd een debatgehou-
den over ontwapening: deperspectieven voor Venezuela,
gezien vanuit een Europees
standpunt. Ook werd de vraag
gesteldhoe de economische groei
in de komende jarengestalte
dienttekrijgen. Hoogtepuntwas
een 'ideologisch' debattussen depresidents-kandidaten Eduardo
Fernandez (Copey) en Teodoro
Petkoff (MAS). Carlos Andres
Pérez (AD) moest op het laatste
moment, totzijnspijt, verstek la-
ten gaan.

Het bezoekvan de Grupo San-
taLucia aanCuragaowerd onderandere mogelijk gemaakt
dankzij de hulp van Maduro &Curiel'sBank, met name van di-
recteur Lionel Capriles. Debankdroeg in zeer belangrijke matebij aan de vlieg- en ver-
blijfskosten.

WERELDFAAM
Er wordt nooit ruchtbaarheid

gegeven aan de samenkomsten
van de Grupo Santa Lucia, die
door de jaren heen wereldfaam
heeft opgebouwd en in andere
landen navolging heeft gevon-
den.Lansberg: "Wehebben iede-
re keer een andere 'case. Dit
maalbetrofhetCuracao. InVen-
ezuela wordt met zeer veel be-
langstellinggekekennaar ditei-
land. Met name omdat Curagao
toegang biedt tot dertig havens
inhetCaribisch gebied.Een fan-
tastisch eiland om van daaruit
handel te drijven".

Lansberg: "Daarbij komt, dat
Venezuela een geo-politieke re-
denen heeft. Curagao ligt zon
tachtig kilometer voor de kust.
President Lusinchi wil daar
geen trammelant. Vandaar dat
er nu een driehoeks-verhouding
is ontstaan tussen Venezuela,
Nederland en de Nederlandse
Antillen. En onze eilanden -ze
zijn toch ook van mij, want ik
spreekook Papiaments en ikheb
hier gewoond- bieden allemoge-
lijkheden omdeAmerikaanse en
Europese markt te bereiken".

'STAM-HOOFDEN'
Voor het bezoek vankoningin

Beatrix en prinsClaus aan Ven-
ezuela, bereikte Lansberg van-
uit het Koninklijk Huis het ver-
zoek een lunch voor te bereiden
met dezeven 'stam-hoofden'van
Venezuela.Lansberg: 'Toen iser
zeer ernstig gesproken door de
koningin en doordeprins met de
Venezolanen. Dankzij die lunch
isernu de samenwerking met de
Antilliaanse Verffabriek en is
Frica naar Curagao gekomen.
Ener hangennog drie grotepro-
jectenin delucht.Welke datzijn.
is niet aan mij om dat te ver-

tellen".
Volgens Lansberg wordt ons

eiland in Venezuela zeer ge-
roemd vanwege het goedemana-
ging-potentieel: "Dat spreekt de
Venezolanen aan. Die zijn zelf
ook zeer internationaal gericht.
Dat komt omdat twee buiten-
landse maatschappijen lange
tijd oppermachtig zijn geweest:
dehuidigeExxonen deShell.Er
was geld genoegom dekinderen
in hetbuitenland te laten stude-
ren en zodoende heb jeeen volk
gekregen, dat zeer internatio-
naal is ingesteld. Venezuela is
anders dan de andere Latijnsa-
merikaanse landen. Net zoals
Curagao, met zijn Europese in-
vloeden".

HOUDING
Welke houdingmoeten de Ne-

derlandse Antillen aannemen
tegenover Venezuela? Onderda-
nigzijn? Een houdingvan nede-
rige dankbaarheid?

Lansberg: "Zeer zeker niet,
datwillen de Venezolanen niet.
kyk, Venezuela is geen imperia-
listisch land. Overal,in allelan-
denzal Venezuela het democra-
tische stelsel steunen.Het is ook
eenbuitengewoontolerantvolk,
deVenezolanen.Vanbovennaar
beneden, er is eenenorm sociaal
bewustzijn. Gegroeid in devori-
ge eeuw: toen hebben 800.000
Venezolanen het leven verloren
tijdens defederaleoorlog.Van de
mderhalf miljoen. Er leeft het
bewustzijn, dat zoiets nimmer
meermag gebeuren".

"Venezuela bestaat ook uit
een mengelmoesvanrassen. Dat
komt omdat de Spaansekolonis-
ten er een nomaden-volk aan-
troffen. En omdat de Spanjaar-
den, anders dan de andereEuro-
pese kolonisten, zonder vrouw
naar de nieuwe gebieden trok-
ken. Pluskwamen ernogvele Af-
rikanen bij. Venezuelaheeft een
jongvolk".

Lansberg: "Dit allemaal bij-
eengevoegd: Venezuelawil geen
nederige dankbare buur. Vene-
zuela wil eenpartnerzyn van de
Nederlandse Antillen. Een so-
cio. In alleopzichten. En deAn-
tillen hebben decapaciteitenom
een volwaardige socio te zyn".

TOP-INVESTEERDERS VENEZUELA OP BEZOEK
Isla-directeur Guillermo Archila:

'Experiment op Curaçao
meer dan succesvol'

WILLEMSTAD — Guillermo Archila, directeurvan de Isla-
raffinaderij, heeft gistermiddag een gloedvol betoog gehou-
den tegenover Venezolaanse investeerders om zich op Cura-
cao te vestigen. Hij prees de produktiviteit op ons eiland, de
kennis en kunde van demensenmet wiehij hier samenwerkt,
dewerklust en het snellebegrip van dewerknemers, wanneer
het gaat om deintroductie van nieuwetechnologieën: "Wij zijn
nu twee jaar hier, maar ik kan u zeggen, dat dit interessante
experiment zeer succesvol isverlopen", aldus Archila, dieeen
daverendapplausin ontvangstmochtnemennazijn uiterstpo-
sitievebeoordeling van Curasao.

De Isla-directeur hield zijn
toespraak tijdens een forum-
discussie in de Ballroom van het
Curagao Caribbean hotel, ter ge-
legenheid van het drie-daagse
bezoek van Venezolaanse top-
industriëlen, die zich verenigd
hebben in de Asociación Venezo-

lana de Ejecutivos, AVE. Cura-
caose deelnemers aan het mini-
seminarwaren na afloopzeer in-
genomen met de woorden van
Archila: "Zijn toespraak kan een
enorme invloed hebben op de be-
slissingen van de Venezolaanse
top-managers", zo werd gezegd.

Eerst beschreef Archila de si-
tuatie op ons eiland toen hij hier
twee jaar geleden kwam: "Een
eiland met een hoge le-
vensstandaard, beter dan in
Venezuela en beter dan in vele
Caribische landen. Het was een
goudmijn hier, metzeer goedeso-
ciale voorzieningen. Maar ook
een land met een 'eilandelijke
mentaliteit' - erg met zichzelfbe-
zig, snel geagiteerd. Ook een ei-
land met een grote levenslust".

EUROPA
Archilazei, dateen investeer-

dereerst moetwennen aanCura-
gao: "Hij moet doorkrijgen hoe
het hier in elkaarzit. Allereerst
krijgt u te maken met een lande-
lijke regering en daarnaast ook
met een eilandelijke overheid.
De politiek is hier sterk Euro-
pees georiënteerd:met veel par-
tijen".

Hij wees op de diversiteitvan
onze cultuuren op de 'Westeuro-
pese stijl van leven': "In de
werksfeer, in de wijze van rege-
ren en in de persoonlijke om-
gang. En toch is het een eiland,
dat tegen de Latijnsamerikaan-
se mentaliteitaanhangt".

Zeer tespreken isArchila over
devakbonden: "Die zijnhierniet
politiek gebonden, maarwelzeer
invloedrijk. De vakbonden tonen
een groot sociaal gevoel. Maar
bovenal moet ik depragmatische
instelling van de vakbonden
noemen"

Hij zei, dathij Curagao toen de
PDVSAhierheen kwam, in twee
'kampen' kon onder verdelen:
"Een deel wilde de banden met
Venezuela nog strakker aanha-
len, hetandere deelvan debevol-
king nam een iets afwachtende
houding aan. Logisch, want wij
volgden een multi-national
(Shell; red.) op, diehier zeventig
jaarwas geweest eneen grote in-
vloed had gehad".

NIEUWE CAO
"Wij sloten een contract voor

vijfjaaraf. Webegonnen aan iets
wat totaal onbekend was voor
ons", aldus Archila, die verder
zei: "En nu? Hoe is de situatie
nu? Wel, we sluitenbinnenkort
een nieuwe collectieve arbeidso-
vereenkomst af. De arbeidsrela-
ties z:jn bijzonder goed. We wor-
den volledigin deze samenleving
geaccepteerd en we hebben zeer
goede betrekkingenmet deover-
heid en ook in de persoonlijke
sfeer".

Archila roemde ook de
werknemers, die aanvankelijk
'een groot offer hebben gebracht
door op hun salaris in te leveren'
en hij roemde het feit, dat de Cu-
ragaoënaars vloeiend verschil-
lende talen spreken. Ook sprak
hij metveel waardering over de
onder-aannemers: "Zeer goedza-
ken mee te doen. Ze hebben een
grote technologische kennis en
ze zijn te vertrouwen in het za-
ken doen".

Tevoren had Oscar A. Macha-
do,voorzittervan deAVE, het se-
minar met een kort woord geo-
pend. Hij zei, dat ditbezoek on-
dermeereen gevolg was van een
verzoek van de Venezolaanse
president dr JaimeLusinchi om
de banden tussen Curagao en
Venezuela te verstevigen en om
demogelijkhedentot investerin-
gen hier teonderzoeken: "Ik kan
u verzekeren, dater inVenezue-
la veel belangstelling bestaat
voor uw eiland".

EXPORT
Nemecio Torres van Frica,

welk bedrijf gisteren een joint-

venture op Curagao opende,
voerde ookhetwoord:"Onze ken-
nismaking is net begonnen", zo
zei hij. Torres gafmeteen te ken-
nen wat debedoeling isvanFrica
opCuragao: "Als we defabriek op
volle toeren laten draaien dan
hebben we in een klap alle sap-
pen gemaakt, die nodig zijn voor
detotale bevolkingvan Curagao.
Wij mikken op de export van dit
eiland naar deVerenigdeStaten
en Europa, daarom hebben we
ook een zodanige overeenkomst
afgesloten, datdeCuragaose ves-
tiging toegang heeft tot de
laatste technologieën, die we in
Venezuela op dit gebied hebben
ontwikkeld"

Hij stipte aan, dat Frica in
1963 was begonnen met de ex-
port naar België, Frankrijk, Ita-
lië en de Canarische eilanden:
"Dat verliep probleem-loos totin
1967 de waarde van de Bolivar
ineenszakte.In 1983zijnwe met
de export gestopt. Twee jaar
daarnabesloten we omtochweer
te gaan te gaan uitvoeren".

Curagao werd uitverkoren,
vanwege de bindingen met de
Europese Economische Ge-
meenschap, deEEG: "Ik geloofin
de ontwikkelingen op Curagao
en ik geloof dus ook in de toe-
komst van ons bedrijf.

OPENING
Lope M. Mendoza van de Cor-

poración Grupo Quimico CA.,
die een joint-venture is aange-
gaanmetdeAntilliaanseVerffa-
briek legde ook denadruk op het
belang van ons eiland als 'ope-
ning'naar deAmerikaanseen de
Europese markt: "We hebben
hier uitstekend samen gewerkt.
Het bankwezen: daarvoor niets
dan lof. Curagao is een .interes-
sant eiland. De toekomstvan ons
bedrijf ziet er zeer veel-belovend
uit".

Het mini-seminar werd afge-
rond met eenbetoogvan Carmen
Luisa Blanco de Pérez van het
Venezolaanse instituutvoor Ex-
port-bevordering. Zij ging in op
de technische aspecten van de
uitvoer, welke subsidieser even-
tueel gegeven wordenen op wel-
ke wijze in contact kan worden
gekomen met belangstellende
Venezolaanse investeerders.

Het AVE-bezoek aan Curagao
wordt als'zeerbelangrijk' gezien
door de zakenwereld op ons ei-
land: "het feit, dat deze mensen
er zijn, betekent dat er in Vene-
zuela iets is veranderd. Vroeger
kwamen de Venezolanen naar
ons toe met een hoop bla-bla.
Maar nu gebeurt er echt iets.
Kijk naar de Isla, de Grupo Qui-
mico en de Frica. Na deze scha-
penkomen er zeerzeker meerde-
re over dedam", alduseen Cura-
gaose zakenman.

PROGRAMMA
Gisterenwas deAVE-groepbij

de opening van de Frica-fabriek
en werd eenbezoek gebrachtaan
de Isla, waar ook een langdurige
technische uitleg werd gegeven.
Gisteravond was er een 'brindis'
in hetLandhuis Zeelandia.

VandaagwerddeAntilliaanse
Verffabriek bezocht en het Inter-
national Trade Center, ITC.
Vanmiddag vindt de voortzet-
ting plaats van het mini-
seminar. Dan komen Curagaose
zakenlieden aan het woord over
de haven, het toerisme, het
bankwezen en de functie van de
Antilliaans-Venezolaanse Ka-
mer vanKoophandel. Wederom
in de Ballroom van het Curagao
Caribbean hotel. Van twee tot
vijfuur.
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Verkiezingsdagrustig verlopen

Turkse regeringspartij
stevent af op grote zege

ANKARA — De Moeder-landpartij (ANAP) van pre-
mierTurgutOzallijktafte ste-
venen op een grote overwin-
ning in de zondag gehouden
verkiezingen voor het parle-
ment. Volgens het Turkse
kiessysteem, dateen combi-
natievormtvan hetproporti-
onele en het meerder-
heidsstelsel, krijgt de partij
die meer dan33 procent van
destemmen haalt deabsolute
meerderheid in het 450 zetels
[tellende parlement

| De sociaal- democratische
volkspartij van professor Erdal
Inonu ligt voorlopig met 23 pro-
centvan de stemmen op de twee-
deplaats. Departij van het juiste
pad van ex-premier Suleyman
Demirei komt opde derdeplaats
met 21 procent. Naar het zich
laat aanzienzal departij van de-
mocratischlinksvan devroegere
socialistische premier Bulent
Ecevit er, evenals drie andere
partijen, niet in slagenboven de
kiesdrempel van 10 procent uit
tekomen.

"Er zal geen coalitiekomen in
Turkije", zei de Turkse premier
Turgut Ozal zondagochtend na-
dathij zijn stem in Istanbul had
uitgebracht. Daarmee gaf de
premier aan er zeker van te zijn
dat zijn Moederlandpartij
(ANAP) de absolute meerder-
heid in het parlement zou krij-
gen. De Turkse media meldde
dat de verkiezingen over het al-
gemeenrustig zijn verlopen. Op
enkele incidenten in het oosten
van het land na, en dat de op-
komst hoog was. In heel Turkije
was de verkoop van alcohol zon-
dag verboden om ongeregeldhe-
dente voorkomen.

Een waarnemer van deopposi-
tie verklaarde dat het stemmen
rustig wasverlopen, zonderfrau-
de zoals in het verleden wel het
geval is geweest. De rege-
ringspartij was de afgelopen we-
ken getipt als de grote winnaar
van deze verkiezingen. In een
eerste reactie opdezege zei pre-
mier Ozal dat "de Turkse bevol-

king voor stabiliteit heeft ge-
stemd". Op een persconferentie
jIWëJu ambtswoning zei de pre-
mier dat hij devolgendevijfjaar
deeersteprioriteit zal geven aan
het onderwijs in Turkije. Ten
tweede zou gezondheidszorg
meer aandacht krijgen, gevolgd
doorvolkshuisvesting en de mo-
derniseringvan de steden. "Mijn
aanhang bestaat uit jongemen-
sen. Deze willen geen oude lei-
ders meer", aldus de premier in
een verwijzing naar de politici
van voor 1980als Suleyman De-
mirei en BulentEcevit.

Uitslagreferendum tegenvaller voor regering

Polen zegt Nee tegen Jaruzelski
WARSCHAU — De Poolse

bevolking heeft de regering
een onaangename verrassing
bezorgd. De kiezers wezen
zondag tijdens een referen-
dum de door Warschau voor-
gesteldeeconomischeen soci-
aal-politieke hervormingen
af. Dit heeft een Poolse
woordvoerder maandag be-
kendgemaakt. De voorgestel-
de economische hervormin-
gen zouden tot drastische
prijsverhogingen hebben ge-
ieiti.

De Poolse regerings-
woordvoerder. Jerzy Urban,
deelde maandagmcc dat slechts
44.28 procent van de kiesge-
rechtigden de economischevoer-
stellenvan regering heeft goed-
gekeurd. Ook de tweede vraag
die aan de kiezers werd voorge-
legd, over politieke hervormin-
gen, werd afgewezen. Slechts
46.29 procent van de kiesge-

rechtigden schaarde zich achter
ditvoorstel.

Volgens Urban bracht zondag
slechts 67.3 procent van de 27
miljoen kiesgerechtigden zijn
stem uit. Volgens de Poolse wet
op volksraadplegingen moet
meerdan de helft van dekiesge-
rechtigden zijn goedkeuring aan
een voorstel geven wil het bin-
dend zijn. Van de Polen die wel
naar de stembus gingen stemde
66 procent bij deeerste vraag "ja"
en 69 procent bij de tweede
vraag.

Het isvoor heteerst dat dekie-
zers in een Oostblokland een
voorstel van de overheid afwij-
zen. De Poolse oppositie had de
bevolking opgeroepen niet te
gaanstemmenomdat hetslechts
zou gaan om een propagandas-
tunt. Algemeen werd verwacht
datdePolen diedemoeitezouden
nemen te gaan stemmen zich
metgrote meerderheid achter de

hervormings- voorstellenvan de
regering zouden scharen.

Ondanks de voor de Poolse
regering teleurstellende uit-
komst van het referendum ver-
klaarde Urban: "Wij hebben be-
slissende steun ontvangen voor
het doorgaan van de hervor-
mings- plannen. De overgrote
meerderheid van hen die actief
zijn meningkenbaar wildenma-
ken steunt het programma van
de regering". Hij gaf toe dat in-
dien de uitslag wordt bezien zo-
als de wet dat voorschrijft, de
steun van de kiezers onvoldoen-
de is, maar hij voegde daaraan
toe "het resultaat dwingtons op
geenenkelewijze derichting van
onze hervormingen te wijzigen
omdat het alternatief stagnatie
en economische desintegratiein-
houdt".

Atlanta-muiters zetten actie voort

Muiterij in Oakdale
voorbij: gijzelaars vrij
OAKDALE — De gevan-

genis- muiterij in Oakdale
is ten einde met het vrijla-
ten van 26 gijzelaars. In de
gevangenis van Atlanta
gaat de muiterij nogvoort.
Eenbisschop van Cubaan-
se oorsprong is bereid te
bemiddelen. De autoritei-
ten stonden de bisschop
echter niettoe persoonlijk
naar demuiters te gaan.

De opstandvan deCubaan-
se gevangenen in Oakdaleheeft acht dagen geduurd.
Daar had men 26 mensen ge-
gijzeld. Zij werden onder ge-
juichvan hun familieleden
vrijgelaten. Het publiek
juichteook deautoriteiten toe
voor hun beleid in deze zaak.De vrijlating kwam nadat dehulpbisschopvanMiami, mgr
AugustinRoman, een oproep
tot demuiters hadgericht. Debisschop had met minister
van JustitieEdwin Meeseeen
onderhoud.Deze drong er bij
debisschop op aan de muiters
zover tekrijgen datzijhungij-
zelaars zoudenvrijlatenenzij
een akkoord zouden onderte-
kenen "waaraan niets ont-
breekt". Aan de opstand in
Oakdalenamen 950gevange-

nen deel.De autoriteitenvoe-
len er echter nietsvoor dater
inhet conflict een derdepartij
gaat bemiddelen. Vandaar
datmgrRoman geentoestem-
ming kreeg persoonlijk met
demuiters te gaanpraten.

In de gevangenisvan At-
lanta waar men een kleine
honderd gijzelaars in hun
macht heeft duurt de actie
nogvoort.Erzitinhetoverleg
echter welenige beweging. Zo
werden er vier gijzelaars vrij-
gelaten vandaag (maandag).
De muiters hebben zes eisen
gesteldvoor overgave: zo wil-
len zijeen vaste verblijfs- ver-
gunningen moet het akkoord
tussen de Verenigde Staten
en Cuba worden herroepen.
Bij Justitie zei men dat men
de eisenbestudeert.

De muiters willenmet hun
actie bereiken dat zij niet
naar Cuba worden uitgewe-
zen. Tussen Havana en Was-
hington is over het terugstu-
ren van "ongewenste" Cu-
baanse ballingen een ak-
koord bereikt. Het onge-
wenste zit hem in de psycho-
patische gesteldheid der bal-lingen ofin hun crimineleka-rakter.

Al geruime tijd voor mogelijkheid lawines gewaarschuwd

Bij modderramp in Chili nog
tientallen mensen vermist

SANTIAGO — De lawine
van sneeuw,modder enwater
welke zich op zeventig kilo-
meter van de Chileense
hoofdstad heeft voorgedaan
heeft mogelijk het leven ge-
kost aan tientallen mensen.
Zij worden tot heden toe als
vermist opgegeven.

Er is een grootscheepse red-
dings- operatie op ganggekomen
waarbij vooral helicopters wor-
den ingezet omdat het ramp- ge-
biedover deweg nietbereikbaar
is. Er zijn wel over land patrouil-
les onderweg naar de door mod-
derbedolven werkkampen waar
de arbeiders gehuisvest zijn van
een waterkracht- centralewelke
in aanbouw is. Een grote hoe-
veelheid sneeuw in het Andes-
gebergte deed een lawine ont-
staan, onderweg werd dit voor
een deel modder. In deColorado-
rivier aangekomen ontstond er
een muur van water. Men heeft
kans gezien zon tweehonderd
mensen te redden die door de la-
wine waren geisoleerd. Toch
worden er nogtientallen mensen
vermist, vooral bewoners van
niet minder dan vier arbeiders-
kampen. Tot heden toe heeft het
speuren naar doden en levenden

slechtsvier stoffelijke overschot-
ten opgeleverd.

Met dereddings- ploegenheeft
men ook honden meegestuurd
die speciaal getraind zijn om
mensen te zoeken die onder de
sneeuw bedolven zijn. Men was
er tot gisteren nog niet in ge-
slaagd een overlevende te loka-
liserenonder de sneeuw. Het ge-
bied wordt in het weekeind veel
bezocht door dagjes- mensen die
er komen skiën. Toch zijn de
meesteslachtoffers arbeiders die
bij de bouw van een nieuw ener-
gie-project betrokken zijn.De la-
wine heeft ook de oude wa-
terkracht- centrale totaal ver-
nietigd.

Volgens het stroom- bedrijf
zijn vier van zijn werknemers
omgekomen. Men mist er nog 25
en meer dan twintig zijn er ge-
wond geraakt. In de Chileense
pers echter wordt gesproken
over 35 dodenen over vijftig ver-
misten. Bij de politie schat men
het aantal vermisten tussen de
25 en honderd. Helicopters van
het leger en de politie vlogen af
en aan om mensen uit dit deel
van het Andes- gebergte te eva-
cueren. Vele mensen zijn name-

lijk door de lawines onbereik-
baar geworden. De lawine was
ookvoelbaar in de hoofdstad. In
bepaalde wijken moest men
maandag- morgen hetwater dis-
tribueren. Dit was het gevolg
van het feit dat twee water- zui-
verings- bedrijven in de buurt
van het ramp- gebied vergiftigd
water kregen nadat de lawine
zich hadvoorgedaan. Later op de
dag normaliseerde zich het wa-
ter- aanbod.

Lima: twaalf
Senderisten gepakt
LIMA — Bij een politie- ac-

tie inPeruwerden twaalfver-
dachten aangehouden die
een stroom- storing zouden
hebben veroorzaakt. Onder
de aangehoudenen bevinden
zichvier vrouwen.

De storing was een onderdeel
van een sabotage- actie tegen
een auto- assemblage- bedrijf.
Bij deactie werden vier overval-
lers gedood. Volgens minister
José Barsallo Burga zouden de
verdachten leden zijnvan de gu-
errilla- beweging SenderoLumi-
noso. Depolitie sloeg toe toen de
groep zich bevond op een plaats
op 28kilometervan dehoofdstad
Lima. Bij hun aanhouding legde
men ook de hand op een grote
hoeveelheid wapentuigzoalsmi-
trailleurs en op extremistisch
propaganda- materiaal, aldusde
bewindsman.

GEWAARSCHUWD
Via de media is er ge-

waarschuwd voor de voorjaars-
lawines omdat veel sneeuw aan
het ontdooien was. Het is op het
ogenblikvoor detijd van het jaar
heel erg warm zodat er veel
sneeuw ontdooit. De minister
van Arbeid Alfonso Marquez de
laPlata echtervindt dateen offi-
cieel onderzoek moet worden in-
gesteld naar de juiste oorzaak
van het ongeluk. Men kan vol-
genshem nietzomaar zeggen dat
ditfeit of dat deramp heeft ver-
oorzaakt.

De particuliere Andes- ramp-
organisatie herinnerde eraan
dat men al twee jaar lang heeft
gewaarschuwdvoorde mogelijk-
heid van een lawine- ramp wat
betreft het onderbrengen van
het bouwvak- personeel in kam-
pen op deze berg- hellingen. He-,
laas moet men nuvaststellen dat
men gelijk heeft gehad. En dat
het een hoge tol heeft geëist.

In Verenigde Naties:
Chili trekt anti-
Mexico resolutie in

SANTIAGO — Chili heeft
het ontwerp ingetrokken
waarbij werdvoorgesteldeen
commissie van de Verenigde
Naties te sturen naar Mexico
voor een onderzoek naar de
standvan zakenop hetgebied
van demensen-rechten.

De woordvoerder van Buiten-
landse zaken in Santiago zei dat
"het doel dat Chili hierbij voor
ogen heeft gehad inmiddels be-
reikt is". Het voorstel was in de
derde VN- commissiegelanceerd
zonder datChili daarbij de steun
kreeg van andere landen. De
snelleintrekkingverraste diplo-
maten. Mexico daarentegen had
wel verschillende landen aan
zijn zijde gekregen bij het plan
eenontwerp in tedienenwaarbij
Chili wordt veroordeeld wegens
het schenden van de mensen-
rechten.

MADRID — In de Spaanse bank-
wereld ontstondgrote beroering na-
dat de Banco de Bilbao een onge-
wenst bod heeftgedaan opBanco Es-
panol de credito. Er werd meteen
daarna een tegenbod uit een onver-
wachte hoek gedaan: de oliemij Pe-
tromeo. Bank- overnemingen heb-
ben zich in Spanje nog nooit voorge-
daan.

WASHINGTON— Volgens presi-
dentReagan heeft de overeenkomst
welkehetcongresenderegeringheb-
ben bereikt over de vermindering
van het VS- begrotings- tekort de
weggeopendnaareen forse groeivan
deeconomiein88. Hijnoemdehetak-
koord een stap in de goederichting
Het congres is begonnen met de de-
tails van hetakkoord.
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Dat viertook U natuurlijk in RESTAURANT! ■ l: Tel.: 22977of 27833. aniipfelK®K \
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IN HET PAPIAMENTO Res-
taurant had
de introductie op Aruba plaats
van deBolsdrinkPisangAmbon,
een soort Indonesische bana-
nendrank, die met oranje juice
een bijzonder goede smaakheeft.
InNederland is ditthans een van
de topdrinks. Bij de foto: Carlo
Orsini, MBA- directeur van de
Bols; WillenKerkemeer, general
manager van Consoles; marke-
ting managerHenk van der Wei-
de en salesmanagerFred
Knetsch. Depresentatiegebeurde
in aanwezigheid van een grote
groep bartenders van Aruba
waarbijEduardo Ellis een goede
lunch verzorgde.

Winnaars Ie trekking 27 november: 12 manden van ’.250.-

-l /t///7C0omiKm aratojTrakktog /j//VCUmms \
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I 2.Anno Boekhoud, - Ayo 42 ieder ’.lOOO- **» "B-*-*««S g
t woduro -Byronstrco.,3 12 grote manden 3J—te lt in va r . in levensmiddelen, artl- Rotterdomstraats-C £5 4. Vilma Moduro — Byronstroot 13 , , .' . . ..„AJ 5 lUL.Ui ' , kelen voor huis/ 4-LY-cham -sa,anetas3ó «

Mathilda'Amoroso — Pavio 9 i,~...1.~.~. c « .■ T „ ~ 0.KeUken s.AugustinTromp -Pos Chiquito 16-A rjj£6.W. Webb -CongowegSO ’.250.- 6. Glenroy Brown -JuonaMortostraatlll |f zzd i
Kortingen van 25%en 30% ■ Kortingen ook op kredietaankopen.««»sasas«sasae»sasasacasasasa sasa teasa «9sasasasasa sasa sasasasasasasa sasasa
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ARUBA
AGENDA

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

T«tefoon: 24333.

5(2* spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
«950en 22316.pa9eboy;027-849.

Bankrek. nr. 10.815.445 Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

verschijnen op dinsdag en
l[ylagen kunnen iedere dag tussen 08.00-
-£°o/14.00-17.()0uur worden opgegeven;
""halve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdagvoor 10.00uur
tonnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"'nsdagen vrijdag) verschijnen.
Bioscopen
«XILEVARDTHEATER'+ll:2o.ls+2l.3ouurLaßamba (14jr.).
°RIVE-IN: 20.30uur Busted Up (18jr.).

(nachtdienst)
fabaobrug: Oduber, tel.: 21780.r*ribabrug: San Lucas, tel.: 45119.

J^CHTREGELINGDOKTORENoranjestad,Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki"dendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter A."'d Unde, Beatrixstraat 31, tel.: 28337.p°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:**terE. Weststrate,viaCentra MedicoSan
tel.: 48833.

£nderarts: dokter Bryson, tel.: 24354/Z4300(hospitaal).

JJJJTGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
*>ord: tel.: 23425;SantaCruz enParadera:
'91:28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
yO2O/48301; SanNicolas: te1.:45906;Da-
t*°te: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
*en of ander ongeluk gelieve
'Uarmcentraleop te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
°INSDAG: 18.00Nic &Pic; 18.30CNN
international news; 19.30 Actualidad;
'9 45Pa vnAruba mas sigur; 20.00Te-
'enoticias; 20.30 The Cosby show;
21 00 Falcon Crest; 22.00 Telenovela:"Venganza di Mujer»; 22.45 LarryKing
">0w; 23.10 Showbiz today (CNN);
23-30Sluiting.

WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
|8.30 CNN international news; 19.30JjeBeachcombers; 20.00Telenoticias;

Programmaover MilieubeheerenhygiënischeDienst; 21.30 TeleAruba
special; 22.00 Telenovela: «Venganza

* Mujer: 22.45Larry King show; 23.10Showbiz today (CNN); 23.30Sluiting.

FIKSENr>,QHT INFORMATION CENTER: dage-"^.geopendvan 07 00-20.00uur;na 20.00
Urinformaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
(?-00uur per daggeopend(alleen geslo-
:, vanzondag 20.00 uur tot maandagmor-

*"0700 uur)

T?i,TER HORACIO ODUBER HOSPI--1 ML(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18-30-19.30 uur.
WILHELMINA FONDS (tel.:

««652/2281 7): informatiecentrum
jjoensdaggeopend van 08.30-12.00 uur -«wdenbaaistraat 8(boven).

{^ANCE FRANCAISE D'ARUBA: iedere
.^"dag van 19.30-20.30 uur cursus voor
jPjOfderdenenvan 20.30-21.30uurFranse
VBiLatuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-
»rsatielessen; woensdagvan 19.00-20.00rcursus voor beginners -Colegio Aruba-lokaal 61/62

AM^i,TING TOT BEVORDERING VER-n«Jr °°RD OUDERSCHAP(Famia Pla-
I6ri, ageliJks van 08.00-12.00/13.00--■wj uur - Medical Centre, Bemhardstraatjj^an Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/

J*Praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
te|^,dlnsda910.00-12.00uur teNoord 66,
Koni 5; 13-00-14.00uur te Oranjestad,
J"'n9straat/Emmastraat, tel.: 23168;
390 . 9:1300-15.00 uur te Santa Cruz
uum'od 28288; donderdag: 10.00-12.00
Centr 15, Dakota.
19 tai Barrio Dakota, Pampoenastraat
Cluhn: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.
dinw a,que,io' Paradera 47A, tel.: 24280:u'nsc|ag08.00-io.oo uur.
LLjkl*^ IeVENS-, GEZINS- EN HUWE-
1e*?\MOEILUKHEDEN (Lagoenweg 9A,
12roeping): iedere werkdag van 07.30-

-soraaL.13°0-16.30 uur (ook mogelijk af-
K,e makenvia tel.: 23145 of 25111).

KotI?J Heek centrO Dl BARRIO DA-
l6onjJl?Pen'ngstijden): dinsdag van
uuj. «°-00 uur en vrijdagvan 17.00-19.00

AnjkfA(StichtingHulpaan SlechthorendenEaotai!; En9e'andstraat (Lionsgebouw t/o
lanrw.*' is dagelijksgeopendvan 08.30--uu/13.00-16.30uur.
(pEA.E iCoT0EDUCACION PA ADULTOconvl' 19-3°-2100 uur cursus «Engelse
Urgu a,ie" ■ St- Janschool te Kadushi

hiJ£ESTANTSEKERK: 19.00uur belijde-
■«'echisatjebij dsA.van denDoel.

rnetbPOMMISSIE: 20.00 uur vergadering
WilH^e,ball-scheidsrechtersenofficials-inelrninastadion.

Afscheid Ackerman
do

0weHN«fES?A?-InScapet°-
dokt i

atscneid genomen van
aan + Johannes Ackerman, die
den a

J
ande zaterdag naar Ne-

ren d terugkeert. Hierbij wa-
gpl Raanwezig ministermr. An-Bermudez,collega's en mede-j^Kers van dokter Ackerman.
bii a

aoals sPecialist werkzaam
di J/1Bedrijfs- geneeskundige
Ned iSmds 1984 en gaat nu in
bn>Ter in de provincie Lim-«rg een bedrijfs- geneeskundi-se «enst opzetten.

MinisterArmandEngelbrecht:

Alle ontwikkelings
projecten

besproken
ORANJESTAD —Minister

van Financiën, Armand En-
gelbrecht, vergaderde met
zijn collega van Publieke
Werken, drs.Frank Booi, en
de betrokken hoofden van
dienst, alsmede de Neder-
landse vertegenwoordiger
voor Ontwikkelingshulp drs.
De Gooyer en de heren
Schmidt en Wuyte om de ba-
lans op te maken van de nog
beschikbare ontwikke-
lingshulp voor dit jaarenvol-
gend jaar.

Alleprojecten, diemet Neder-
landsehulpwordengefinancierd
werdenbesproken. MinisterEn-
gelbrecht benadrukte dat het
strevenvan deregering- Eman is
omin ditjaarnogzoveelmogelijk
projectenvan start te laten gaan
waardoor de werkloosheid ver-
minderd kan worden.

Uit debesprekingkwam naar
voren dat alle beschikbare ont-
wikkelings- gelden voor dit jaar
reeds een hestemmine hebben.
Minister Engelbrecht wijt dit
aan hetfeit, datminister drs.Jan
deKoning tijdens zijn laatste be-
zoek aan Aruba toezegde dat
aangevraagde projecten, die on-
der de ontwikkelingshulp val-
len, vlotter zullen worden afge-
handeld, zoals door deArubaan-
seregering was verzocht.

Het betreft hier de projecten
Renovatie Village en Lago
Heights, vernieuwing
wachtershuis, faciliteiten con-
tainerhaven, PAAZ, infrastruc-
tuur toeristische zone, vernieu-
wing landingsbaan, nieuwe ge-
vangenis, de uitbreiding van de
Hotelvakschool, eigen wo-
ningbouw, vernieuwing oud-
hoofdkantoor APM om in te
richten als Toeristenbureau, het
opknappen van de Nassaus-
traat, gebouwen in San Nicolas
en vrije zone, promotie van de

toerisme van Europa naar Aru-
ba, de politieboot, Investe-
ringsbank en audiovisuele appa-
ratuur.

In een volgende vergadering
zal worden vastgesteld hoeveel
geld volgend jaarbeschikbaar is.
Uit het opmaken van de balans
kwam naar voren, datmen voor
projecten, waarmede in 1987
werdbegonnenen diein 1988ge-
realiseerd worden, men nog een
bedragvan zes miljoenflorin te-
kort komt. Daarom zal in de
eerstvolgende vergadering de
verschillende projecten alsnog
financieel bezien worden zodat
deprojecten geenvertragingon-
dervinden.

Op initiatiefcomishon Juventud

Inzameling van
voedsel, kleding

ORANJESTAD — De
«Comision Juventud '85»
komt deze maand met een te-
leton om levensmiddelen en
kleren in te zamelen voor de
minderbedeeldenvan Aruba.
Deze teleton wil decommissie
op 13 december, van vier uur
's middags tot zeven uur 's a-
vonds, op PlazaBetico Croes
organiseren.

Gedurende het programma
kan het publiek zijnbijdrage in
de vorm van levensmiddelen in
blik enkledingstukken naar het
Plaza Betico Croes brengen. De
commissie zal na afloop alle do-
naties overdragen aan de Aru-
baanse Raad voor Sociale en
Charitatieve Arbeid (ARSCA),
dievoor de verdere verspreiding
zal zorgen. Tijdens de teleton
worden geen donaties in geld
aangenomen, doch alleen le-
vensmiddelen en kleren.

Nadere bijzonderheden over

deze «Ban Yuda otro pa Pascu»-
actie van Comision Juventud
'85, zijnverkrijgbaarbij de ledenJenny Cratz (tel.: 22207), AtanLee (24560) en Magaly Arends(34647).

Sinterklaas komt
naar Trappersclub

SANTA CRUZ — Op 6 de-cember brengt Sinterklaaszijn jaarlijks bezoek aan deTrappersclub.
Voor de kinderen tot en metacht jaargebeurt ditvan vijf totacht uur 's avonds, waarna devolwassen Trappersleden zich

tegenover de Sint moeten ver-
antwoorden. Voor de inschrij-
ving van kinderen voor het Sin-
terklaas- feestkunnen de ouders
terecht bij de Trappersclub (via
tel.: 28547) ofbij mevrouw MetaHenriquez (28654). Vrijdag 4 de-
cember is de laatste dagvan in-
schrijving.

DirectielidNederlandsche bank
Drs Den Dunne medio '88
directeur Centrale bank

ORANJESTAD — Midden
volgend jaarzal drs. E. den
Dunne de nieuwe directeur
van de Centrale Bank van
Aruba worden. Hij volgt dan
dehuidige directeurA. Willi-
ams op, diezoalsbekend des-
tijds door het IMF beschik-

baar werd gesteld voor het
opzetten van de Centrale
Bank opAruba.

Zijn tijd is februari aanstaan-
de afgelopen. Het IMF zal ver-
zocht worden hem nog enige
maanden langer op Aruba te la-
tentotdat in augustus drs.E. den
Dunne — thans nog werkzaam
bij de Nederlandse Bank — op
Arubakomt.

In Telenoticias benadrukte
minister van Financiën, Ar-
mand Engelbrecht, dat de
Centrale Bank van Aruba goed
werkheeftverricht. Menbehoeft
alleen maarnaardehoeveelheid
deviezen tekijken: bij deCentra-
le Bank 160 miljoen, met nog
eens zestig miljoen bij de lokale
banken betekent diteen bedrag
van ruim 220 miljoen.

Tijdens zijn verblijf in Neder-
land heeft minister Engelbrecht
met drs. Den Dunne gesproken,
die bereid is voor een aantal ja-
ren alsdirecteurvan deCentrale
Bank naar Aruba te komen. De
Arubaanse regering is in af-
wachting vanhet definitievebe-
sluit van drs. Den Dunne en de
medewerking door de Neder-
landseBank, waar hij nu mede-
directeuris. Op devraagvoor hoe
lang drs.Den Dunnenaar Aruba
komt, stelde minister En-
gelbrecht, dat dit nog niet
vaststaat, maar hij verwacht
drie tot vier jaar.

Task force met drie
Promenade-activiteiten

SANNICOLAS — TaskFor-
ce SanNicolas organiseert ge-
durende deze maand drie ac-
tiviteiten op dePromenade.

Op donderdag 3 december
wordt vanaf half acht 's avonds
een Sanifesta gehouden. Op deze
avond zullen optreden de mu-
ziekband Sound and Harmony
met Claudius Phillips en de
dansgroepDansaruba. De be-
kende standsmet artikelen,eten
en drinken zullen niet ontbre-
ken. Onder hetpubliek zal er een
Kerstmand worden verloot.

Op 20 december volgen tweeactiviteiten. Van half vier tot
halfzeven wordt voor de kinde-
ren het traditionele Kerstfeest
gehouden. Santa Claus zal aan-
wezigzijn, terwijl gaita-en agui-
naldos- groepen voor de
Kerstnoot zullen zorgen. Om
acht uur begint het grote
Kerstconcert met deelname vantien zangkoren uit San Nicolas.

Dit zijn: Coro Luz di Caminda,
The Melodies, Methodist Youth
Choir, Pentecostal Youth Choir,
Anglican Senior Choir, Vivons
en Chantant, Methodist Senior
Choir, The Golden Voices, Pen-
tecostal Senior Choir en Metho-
dist Men's Fellowship.

Task Force heeftvan de minis-
ter van CultureleZaken, mr. Mi-
to Crocs, medewerking gekre-
gen om het grote Caribson- podi-
umvoor ditconcert te gebruiken.
Voor de zangkoren wordt vana-
vond om achtuureen eerste trai-
ning in Skol di Arte gehouden.
Een tweede training volgt op 8
december om acht uur in de Don
Boscoclub samen met Orkesta
HarmonicaArubano.

Eman op CBI-vergadering in Miami:

Wederzijds respect bij
onderwijs erg belangrijk

ORANJESTAD — Tijdens
de elfde CBI- bijeenkomst in
Miamilegdepremiermr.Hen-
ny Eman de nadruk op het
Arubaanse standpunt, dat
onderwijs alleaandachtmoet
hebben en dat de Arubaan
veel waardehechtaanheton-
derwijs.

Premier Eman benadrukte
dat bij het onderwijs- program-
ma tussen de Verenigde Staten
en het Caribisch gebied — dat
voor de eerste maal alle aan-
dacht op een CBI- bijeenkomst
kreeg — vooral het wederzijds
respect en vertrouwen een be-
langrijkerol spelen. De VS heb-
ben nogal eens de neiging te to-
nen datzij beter weten wat goed
voor ons is. Met het optreden als
gelijkepartners zalveel meerbe-
reikt kunnen worden.

VIA SATELLIET
Via een directe satelliet- uit-

zending vanuit Miami kon Aru-
ba gisteravondvia TeleAruba de
vergadering volgen van de CBl-
bijeenkomst waar over het on-
derwijs werd gesproken. Pre-
miermr.HennyEman zataan de
hoofdtafel naast de Amerikaan-
se Senator Bob Graham, die de
initiatiefnemer is van de plan-
nen om het voor studenten uit
Caribisch gebied en onder meer
Aruba beter mogelijk te maken
in de VS te gaan studeren. Pre-
miermr. HennyEman heeft van
hetbegin af aan dit streven van
Senator Graham gesteund, het-
geen begin van dit jaardoor mi-
nister van Welzijnszaken, mr.
Mito Croes, in Washington nog
eens bevestigd werd.

In zijn toespraak tot de CBl-
bijeenkomst wees premierEman
op de moeilijkeperiode, die Aru-
ba beleefde toen deExxon zonder
enige waarschuwing zijn raffi-
naderij op Aruba sloot. Met een
zekere trots vertelde hij daarna
hoe men er de afgelopen twee

jaar in geslaagd is Aruba op te
bouwen zonder Lago. Hij bena-
drukte dat het aantal werklozen
met tweeduizend man werd te-
ruggebracht, datfinancieel orde
op zaken werd gesteld en dat er
allerwegeerkenningbestaat dat
Aruba weer op de goede weg is.
Wij hebben geengrondstoffen zo-
als vele nabuurlanden, aldus
premier Eman, maarwatwij wel
hebben, zijn menselijke
grondstoffen. Het Arubaanse
volk, dat veel waarde hecht aan
opvoeding en onderwijs. Jaar-
lijks wordt twintig procent van
de begroting besteed aan on-
derwijs.

AANDACHT VOLK
Premier Eman noemde in zijn

toespraak een aantal voorwaar-
denwaaraan voldaanzalmoeten
worden om dit onderwijs- prog-
ramma te doen slagen: weder-
zijds respect en vertrouwen, de
publieke sector laten deelne-
men, de landen van de Cariben
moeten orde' op zaken in eigen
huis stellen, harten en ge-

dachten moeten gewonnen wor-
den voor het onderwijs, indien
dit nog niet het geval is. "Door
het onderwijs te steunen, tonen
we dat we waarde en aandacht
voor ons volk hebben", aldus de
eerste minister van Aruba tij-
dens zijn toespraak, die door de
vergadering met een applaus
werd begroet.

De voorzitter van de Congres-
commissie voor Buitenlandse
Zaken, Dante Fascell, die eve-
neens aanwezigwas, noemdehet
belangrijk dat door onderwijsde
landen geholpen worden om lei-
ders tevormen voor detoekomst.
Dit moet nietalleenmet geldge-
schieden doch ook met andere
mogelijkheden. Hij — evenals
Senator Graham — noemde het
belangrijk, dat voor de eerste
maal tijdens een CBI- bijeen-
komst dergelijke aandacht voor
onderwijswerdgegeven. Hij had
voorts een bijeenkomst bijge-
woond waar de VS spraken met
andere grote landen over de op-
voeding in landen van het Cari-
bisch gebied en Latijns-
Amerika.

Over overheidsplannen

SEPA licht
leden in

ORANJESTAD — De over-
heidsvakbond SEPA heeft
voor morgenavond (dinsdag)
om achtuur inCentroEduca-
tivo Cristian in Oranjestad
een vergadering bijeengeroe-
pen voor al de SEPA- leden,
alsmede het overige over-
heidspersoneel.

Tijdens deze vergadering zal
het SEPA- bestuur een uiteen-
zetting geven van de huidige si-
tuatie rond de plannen van de
regering-voor vrijwillig uit-
diensttredingen vervroegd pen-
sioen. Met nadruk steltde SEPA
ineenverklaring datderegering
bij de behandeling van deze za-
ken, die de overheids- werkne-
mers aangaan, de vakbonden
geenvoldoende inspraak wil ge-
ven en ook het Akkoord van
Noord niet respecteert. "Wij
kunnen niet stil blijven, anders
verrast deregeringons allemaal
met drastische veranderingen
en maatregelen in 1988. In dit
verband wordterop gewezen, dat
alle overheids- vakbonden —GABA, SADA, SEPA en SIMAR
— een blok vormen.

TV over Milieubeheer
en Hygiënische dienst

ORANJESTAD — Op Tele-
Aruba wordt morgenavond
om half negen een program-
ma over Milieubeheer en Hy-
giënischedienstgebracht.

In ditprogramma van een uur
zullenhet woordvoeren deheren
ing. G. Engelbrecht, van Milieu-
beheer en H. Henriquez van de
Hygiënische Dienst. Voor de te-
lekijkers bestaat er de gelegen-
heidom via detelefoonnummers
47302of47303 vragen te stellen.

Rubert Ammerlaan 23.22, 2.
Wijkie Maduro 27.13; master-C
(50-54 jaar): 1. Rinus de Graaff
18.40, 2. Benny Geerman 24.04,
3. HuubDriessen 27.18; master-
D (55 jaaren ouder): 1. Jacinto
Werleman 21.24, 2. Rey Nico-
laas 24.02, 3. Padu Maduro
25.08.

WENEN—De Oostenrijkse presi-
dentWaldheimblijftongewenstin de
VSen blijftop de"zwarte lijst"staan,
aldus Buitenland- onderminister
Whitehead. In Wenen begon de 3e
zitting van de commissievan histori-
ci die in opdrachtvan Oostenrijk het
oorlogs- verleden van Waldheim on-
derzoekt.Half januariishunrapport
klaar.

ORANJESTAD-HetAmeri-
kaans echtpaar Manny en No-
reenKramers werd door derege-
ring benoemd tot 'goodwill
ambassadors» van Aruba.Reden
hiertoe ishetfeit, dathetechtpaar
Kramersal meerdantwintigjaar
vakantie op Aruba komt
doorbrengen.

Show buffet dansant voor Onderwijsmanagement-stichting

ORANJESTAD — De
Stichting Onderwijs- organisa-
tie Onderwijs- management
(SOO) organiseertzaterdagin de
Essoclub te Seroe Colorado zijn
eerste fundraising- activiteit in
de vorm van een show-buffet-
dansant.

Lokale artisten verle-
nen medewerking aan de show,

zoals Etty Toppenberg en zijn
Trio Huasteca, de Mangusa
dansgroep, Grupo Waiquiriqua
en een modeshowvan Alexander
Mode- instituut. Kaarten voor
deze avond zijn verkrijgbaar bij
ledenvan de stichting, Piets So-
da Fountain, Galeria Moderna
en in SanNicolasbijBerthasFlo-
wershop.

ORANJESTAD-In het Wil-
helminapark had zaterdagmor-
gen een kranslegging plaats ter
herdenking van de25ste verjaar-
dag van het overlijden van oud
koningin Wilhelmina. Bij defo-
to: gouverneur F.B. Tromp met
zijnadjudant kapitein H. Beau-
jonenvicepremiermrAngelßer-
mudez, de ministers Armand
Engelbrecht en drs. Frank Booi
en de voorzitter van de Oranje
Vereniging Aruba, Josvan der
Schoot.

Lia Melis snelste bij dames

Richard Rodriguez
winnaar vijfkm-loop

SAVANETA — De 5-km
loopwedstrijd— als sluitstuk
van hetBudweiser Sportsfes-
tival — werd gewonnen door
Richard Rodriguez in de tijd
van 16.44minuten.Bij de da-
meskwam Lia Melisalseerste
binnenin 18.42minuten.

Naar leeftijds- categorie was
deuitslagalsvolgt: dames(tot en
met 30 jaar): 1.Lia Melis 18.42,
2. Marushka Solognier 23.34, 3.
Valeria Wernet 25.14; dames
(masters 31 jaaren ouder): 1.
Maicha Croes 26.30, 2. Cecilia
Noguera 35.47,3.Lourdes Crocs
36.54; heren(tot en met 18 jaar):
1. Richard Rodriguez 16.44, 2.
AlvinRas 18.18,3.Ryan Arends;
18.27.

Open class(19-29 jaar): 1.Eric
Soemers 16.49, 2. Victor Tromp
16.56, 3. Marlon Hidalgo 17.09;
sub master-A (30-34 jaar): 1.
Jeffrey Williams 17.34, 2. Phil-
lip Hoek 17.43, 3. Pedro Goeloe
8.13; sub master-B (35-39 jaar):
1. JuanchoTromp 19.16, 2. José
Hernandez 21.01, 3. Alfonso
Arends 22.10; master A'(4o-44
jaar): 1. Fabian Tromp 18.19, 2.
Silo Gomez 22.06,3. Teofilo Ras
25.13; master-B (45-49 jaar): 1.

Concerten door
Theresia-koor

SAN NICOLAS — Op 11 en
12 december zal het Santa
Theresia-koor, onderleiding
van Tommy Thodé, twee con-
certen geveninhetBlueArmy
Center in San Nicolas.

De concerten beginnen om
acht uur. Een serie Kerstliede-
ren zal ten gehore worden ge-
bracht. Het Theresia-koor geeft
op 13 decemberook nog een con-
cert voor de jeugd.Kaarten zijn
reeds verkrijgbaar bij de leden
van hetkoor.

Modeshow voor
excursie studenten
van Hotelvakschool

ORANJESTAD — Als
fundraising voor een te hou-
den educatieve fieldtrip naar
Venezuela organiseren de
studenten van de Hotel-
vakschool een «simple
minds» modeshow.

Dit gebeurt op zaterdag 5 de-
cember te middernacht in Rose-
land Disco, van deAlhambra Ba-
zaar. In dezemodeshow doenook
mee twee buitenlandse model-
len: Wayne Dawson uit Long Is-
land en Nielson Moreno uit Co-
lombia.

In hetprogramma wordt ook
het optreden van verschillende
artiesten vermeld. Kaarten zijn
reeds verkrijgbaarbij de studen-
ten van de Hotelvakschool en op
5 decemberbij Roseland Disco.

AMERICANEXPRESS(Madu-
ro andSons Aruba)heeft bijDivi
Hotels acht personen gehuldigd,
die tot employees van de afgelo-
pen maanden werden uitgeroe-
pen.RigobertoAngela(vanAme-
rican Express /Maduro and
Sons) reikte, in tegenwoordig-
heid vanDivi's generalmanager,
Rodolfo Kohn, een vliegpassage
naar Caracas uit aan deze acht
personen. Ook van dezijde van
Divi Hotels ontvingende employ-
ees hunprijs uit handen van ge-
neral managerKohn.Dienstverlening

meteen
Persoonlijk karakter

BeatrixBtraat34
Tel. 22720, ZIEKTEVERZEKERING\J
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f® K \/£^\ 't *Vfoorliibo sltiniirliP Sinterklaas trakteert Iik\ v£-it\ ijieerujtwavuuuj« met ,tbestevanhetbeste! ©

fH^Wf komt eraan »«*"* A® I
§MP^^v\a Ook Sinterklaas wil ?^Ö^é! smarties f
iP^/!S3^\w 'age prijzen en ruime keuze. TBBp ©sxüüS7 . fi»^ f
$IlW^^ op ARUBA zijn inkopen iMffi Wt/ÊB
kP^Ötf^v^ bij Onderstaande Zaken: Mercurius Trading Company |

Fergusonstraat — Oranjestad g
P^*^ tf

0 HET HEERLIJK AVONDJE IS GEKOMEN " J/\'A^»'<l/
*> 'JU " " » HET AVONDJE VAN SINTERKLAAS |^lY^Jk <%

*C EXTRA HEERLIJK MET (m^^L^f7ff7*T* f^!^W o' 'W o iWM\ " "

f) " a # CHOCOLADE EN VELE SOORTEN BISCUITS " ! ;
$g Agent/DISTRIBUTEUR: ARUBA AGENCIES LTD. TEL. 23750 * o M I^^'H^Jt^ 1
*U - " «W

rp BOEKHANDEL MARISKA
j^ aan de Nassaustraat
jij is zojuisl de

j£ SPEELGOEDVOORRAAD
j^j van Sinterklaas aangekomen.

Kom Uw keuze maken uit de ruime voorraad Barbie artikelen -
Masters of Universe- Princess ofPower - Gobots - Transformers

|£/ - Fisher Price Lego - ballen, battery operated speelgoed.
.§Ook een ruime keuze in goedkopekerstkaarten, agenda's,

enz.
BOEKHANDEL MARISKA

Tt U neemt ookdeelaan deORMA-campagne met 10.000.- flo-■*? rin aan prijzen.

1 ACME STORE
% Oranjestad San Nicolas
W HETSPEELGOEDPARADIJSwaarSinterkIaas-traditie-
to getrouw-ook dit jaarzijn inkopen doet.
rtK Enorme keuze zoals: V/"*"

kwaliteit - lage prijzen - grote keuze

£ ACME STORE
Jjt, San Nicolas: Oranjestad:
jOj UneemtdeelaanS.N.Busi- U neemt deelaan
\P. ness campagne met deOßMAcampagne
j^f ’. 3.000,- aan prijzen. met’ . 10.000,- aan prijzen.

$gg Promenade SanNicolas
tfj Sinterklaas vindt bij ons:

GROOTSTE SORTERING
% EDUCATIEF SPEELGOED

VAN ARUBA
jd en ongekend lage prijzen,
w Komt eens kijken!

2 /^^a^:—-_
bijzondere aandacht wn deJeugd!^-~~^!lMi**F'*l

*5l V^*^ M?^ Daarom doethij zijn inkopen in:

®«^\ 'I *I2i. ;» A STAR IS BORN
In T^T^^é^^ Nassaustraat 78

f'^Wi^ y°or baby's en jeugd tot en met 10 /Xs.

% EXCLUSIEVE SmKLEDING Ifom&rI£L zoals U nergens opAruba vindt. Wl II ü«S

f GESCHENK- 7P*
BONNEN. U

mmWmÊÊ
m a^^^aa^Wt W

'k-i Heb je 't al vernomen TT
m is aangekomen.."Ti
Ytlfl En doet natuurlijk zijn Mjïj''itij^l IP^^^S inkopen bij ons. i&i

"fl aW artikelen, |fe
I. souvenirs Itó
l' /^^^ Br ■ en IfflI*l j t»' KINDER- g|

Wa W?

Sltlêê is weer int land! :^fcs^
Bij aankoop van Aflal 5,-- of meer, maakt U Kans op
een leuk cadeautje uit de grabbelton.
Bij aankoop van elke Af15.25,- of meer, doet U mee
aan de loting van 5 leuke prijzen.

LOTING: 5 december 1987 om 11:45 v.m.
doorSinterklaas.

pSq Vrijdag, 4 december. KOOPAVOND rp
tot9:00 uur

SINTERKLAAS is vanaf 30 november, elke middag
fjvi van 3:30 - 5:30 aanwezig, en op 4 december, tijden&k*
lij deKOOPAVOND, zal de GOEDE SINT er ookzijn Y]lE tot 9:00 uur. E
K 89 ANTRACO aruba n.v. h
*** L.G. Smilh Boulevard 126 Tel. 23434 U

I 11 '■■ I

Geef dit
t jaar als ï
l geschenk I
I een |
Kodak!

: Hagemeyer j;
>; FERGUSONSTR.II4 t
C ARUBA >:

É Sinterklaas en deKerstman t
doenbij ons hun inkopen v?£

> want wij hebben grote sortering speelgoed fh
■^\^r--.-=^ van: Mf

ln«nilmik deelaan 011/ 1' E^B _^^H ■ / fr^eindvan hel jaarcampagne. J PW^>^ CGt

DIDD |bontempi g

Speciaal bij Antillian Mercantile een goed Sm- |S
terklaas-kado: \sL
— Sport- en visartikelen /fk— Gereedschappen t ]&
—en nog veel meer. i , |"Uf"[ ral3 J wl| accepteren -creditkaarten W»

iSb® DitjaarkopenSlNTENPlET 9
'JkpoS/ \ wederom alhun Sinterklaasgeschenken bij tg

jk^W^ j^ryVGüETES windstraatT 9
' fW>w .<y*9.■i» defavortete speelgoedwinkelmet de grootste en mooiste sorteringtegen de laagste W

* HK.-'aallW t i prijzen. Jk
r HP^7P^^W>\" i VANAF 17 NOVEMBER 1987TOT 1 JANUARII9BB |>{ wrt/T "^ Mi i krijgt uop alle inkopenaan speelgoedbovenA/l. 10.-een »>R

I^7 KORTING VAN 10% <^>"^li^^^. /?N^ Tevens doetU mee aan onze "SANTA CLAUS WEDSTRIJD" metvele mooieprijzen. St
/£■'s De trekking vindtplaats op 4 januari 1988en de uitslag wordtvia dekrant bekendgemaakt. SP

Het ideale Sinterklaaskado voor zoon of dochter!

"*T^~.-. : * i^~~ * Samsung Radio Cassette Recorder stereo met

U neemt ook deel aan de eind I uJIrïCU °ranjestfvan het jaarcampagne. —__ San Nicolas

SPEELGOED-SPEELGOED-SPEELGOED (k
om de prijs behoeft de Sint het niet te laten! %

f Auto's vanaf ’.1.95
Poppen vanaf ’.5.70 rf£
Kleurboeken ’.3.70 " Stempeldoos 13.15 ~£
Knikkers per zak ’.2.95 y\
3 Tennisballen ’.7.95 j£»

en nog veel meer bij: e?
/tYTJ tYPk TOMATENSTRAATIS 2
+ + aSJL+a+<af Tel.: 28977 §#

heeft het cadeau, dat
altijd en overal

WELKOM is

Model 3931 fjT"L____Z J..^ij

"" Met Muellers, . SPAGHETTI-MACARONI-SHELLS-RIGATONI-ETC., ETC. " £ $

\|fe heeft U kans op deze prachtige $ . " 5

>^ FOUR WHEELER >.'|
"

als Sinter/daas-of Kerstgeschenk
° iMuP^- " Wr*

J^S'ÉJJMr--** Gebruik de MUELLER'S produkten en knip de V
m. voorkant van het pakje - waar MUELLER'S op staat - 41

u'tf scn"Jf Uw naam en adres, lever dit in bij ?S
A M| fex één van de TWEE'FOUR-WHEELERS' @
\Wm Ihh! « c Sctrokken worden op Tele-Aruba. gfl

B^^ F 1* Trekking- 5 februari, 1987- 8.30 p.m. fllIL| ■ 2* Trekking -29 februari, 1988-8.30 p.m. S



Zondag 6 december
Zeilwedstrijden op zee om
Wim van der Gulik-trofee
WILLEMSTAD — Op zon-

dag 6 december organiseert
ZeilclubAsiento weer de tra-
ditionele zeezeilwedstrijden
voor sunfishes om deWimvan
der Gulik-trofee.

"&~ -~n„,- (-...„ n wpdetrijden

gevaren worden tussen Barbara
Beach en Fuik, waarbij de
startlijnop zee even buitenBar-
bara Beach zal zijn. De eerste
wedstrijd start om 11.00 uur en
de tweede om 14.00 uur. Bij de
klassering van de zeilers wordt
deOlympischepuntentelling ge-
hanteerd. Mochten twee zeilers
gelijk eindigen, danwordt geke-
ken wie de twee races totaal het
snelst aflegde.

De inschrijving staat voor ie-
dereenopen en kost ’1.5,- te vol-
doen op de zeilclubAsiento op 6
december voor 10.00 uur. Men-
sen die dit tijdstip niet hebben
gehaald worden alsnog in de ge-
legenheid gesteld ditbij de, startcommissie op het strand
van BarbaraBeach te doen.

De zeilers moeten verplicht
een zwemvestbij zich hebben.Al
naar gelang deweersomstandig-
heden zal de wedstrijd-
commissie bepalen of het vest
ook moet wordengedragen. Ver-
dere informatie is te verkrijgen
bij Alex Roose (83233).

Setar wint overheidstafeltennis-toernooi
Santa cruz — in de

had het tafeltennis-ser n ooi voor overheids-
diensten plaats. In de A-klassew erd het team van Setar, be-
gaande uit Sherman Hosé en
j'atricio Nicolaas, kampioen,
net DOW- team, gevormd door'ornmy Thodé en Carmeo Madu-ro werd subkampioen. In de B-
K'asse was de hoogste titel voorhetDOW II- team, bestaande uituoli Leon en Donny Thijsen, ge-bigd door het team van Statis-tlek als subkampioen.

~. - WIM VAN DER GULIK
"inks) en ALEX ROOSE zullenkomende zondag weer strijden
om de naar Van der Gulik ge-

noemdetrofee...

Achttiende partij
WK schaken
zet voor zet
SEVILLA — Na een door

Karpov genomen rustdag is
baandag de achttiendepartij
Bespeeld. Na veertig zetten is
deze in remise geëindigd. De
stand is nu 9-9. De partij had
het volgendezettenverloop:
Wit: Kasparov
Zwart:Karpov

Geweigerd dame-gambiet
(met verwisselingvan zetten)

1. c2-c4 e7-e6
2. Pbl-c3 d7-d5
3. d2-d4 LfB-e7
4. Pgl-f3 PgB-f6
5. Lcl-g5 h7-h66. Lgs-h4 0-0]e2-e3 b7-b6°-Lfl-e2 LcB-b7
*Lh4xf6 Le7xf6J°-c4xds e6xds
}!b2-b4 c7-c5J2.b4xcs b6xcs
}3Tal-bl Lb7-c6}*■ 0-0 PbB-d7}5. Le2-b5 DdB-c7Jg- Ddl-d3 TfB-c817-Tfl-cl TaB-b8
8-h2-h3 g7-g6

*»■Lbsxc6 TbBxbl
*°- Dd3xbl Dc7xc6
<*" d4xcs Dc6xcs*2-Pc3-e2 Dcs-f8

Pd7-e524.Pf3xf5 Lf6xesg-Tcl-dl DfB-c5
Dcs-c2

£'■Dblxc2 TcBxc2S'Tdlxds Tc2xe2
Te2xa2

f7xg63JTeS-e7 a7-a5sjTe7-a7 a5-a4
g3h6-h5ïï-Kgl-g2 a4-a3

g6-g5g-Kg2-f3 g!-g4t2-Kf3-e3 Taf-al3°Ke3-f4 Tal-fl4oK"g 5 mxf2*U-Kgsxhs Tf2-e2_«emise.

Marathon-bowling
ORANJESTAD —In het

Camacuri Bowling Centre
werd een marathon bowling-
toernooi gehouden,dat22uur
in beslag nam.

Richard Lopez Henriquez
werd kampioen van het toernooi
met in totaal 3230pins. Bij de da-
mes ging de titel naar Edna Ma-
duro met 2758 pins. Bij de heren
had Charlie Huntington dehigh
score met 245 pins, terwijl hij de
dames Edna Maduro ook in dit
onderdeel de beste was met 188
pms. De hoofdprijs van dit toer-
nooi was een geldbedragvan 750
florin.

Zaterdag 12 december
Open Amstel herendubbelnachttoernooi
te Julianadorp

WILLEMSTAD — Tennis-
park Julianadorp organi-
seert op zaterdag 12 decem-
ber het tweede open heren-
dubbeltoernooi. Het evene-
ment, dat wordt gesponsord
doorAmstel, looptuittotinde
hele kleine uurtjes en heet
danookofficieelOpenAmstel
HerendubbelNachttoernooi.

Het tennistoernooi wordt via
het knock-outsysteem gespeeld:
als men departij verliest, is men
uitgespeeld. De voorronde,
waarbij meteen al 16 koppels
worden geëlimineerd, vangt om
16.15 uur aan. Om ongeveer
20.45 uur zijn dan nog zestien
koppels overgebleven. Na een
korte pauze starten de achtste-
fïnales om 21.00 uur. Om 00.15
uur vangen de kwartfinale-
wedstrijden aan. De halve-
finalisten mogen om 02.00 uur
weer de baan op. De sterkste
twee dubbels spelen dan om
03.00 uur definale-wedstrijd.

Voor de toeschouwers en ver-
moeide spelers wordt na afloop
van de finale en de prijsuitrei-
king, door de sponsornog hetno-
dige vocht getapt.

Liefhebbers (B- enC-klassers)
kunnen zich op zondag 6 decem-
ber vanaf 17.00 uur op het Ten-
nispark Julianadorp opgeven.
De inschrijving stopt zodra de
eerste 32 koppels zich hebben
aangemeld. Elk koppel betaalt
bij inschrijving’l. 20,-

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdagvan 16.00uur tot na02.00 uur;zondagvanaf13.00uur.

Achttiende partij om schaaktitelremise
Teleurstellend duel tussenKasparoven Karpov zonder nieuwe ideeën
*iini *^LA—Nieuwe ideeënJJ" schaars geworden in de
ken n°m dewereldtitelscha"
dei achttiendepartij van
sen ekamP in Sevilla tus-
j, n wereldkampioen Gari
hadParov en Anatou' Karpov
een maandag veel weg van
Ül^af^vertoning van oude

Bij het afbreken
het . *ren»se besloten. Dat

»zolang duurde, laghoofd-
g^üjk aan de tijdnood van
viif

pov
' die v°or de laatste

WnVi overiSens voor de
mi«. a

ggende " zetten twee
over had.

1141 ieeft er alles van dat na
aard-L om de schaakkroon de
telK jeider enigszins af is. Ti-
in,, T GariKasparov bracht
We;Terre iets nieuws, dathij af-
2oal Vaneen vaste gewoonte.Det^ 155 gebruikelijk enkele minu-
fenH i^at m e sPeelzaal arrive-
S j_ êKarpov zag totzijnverras-
%h u Z^n tegenstander niet
Wa«km dgewacht, maarreeds
«WA f?°nnen. De in een nieuw

art kostuum gestoken we-

reidkampioen had wit.
Karpov koos voor een confron-

tatie opbekendterrein: deTarta-
kower-variant van het gewei-
gerde dame-gambiet, die bij de
matches in Moskou '84 en '85
veelvuldig op tafel kwam zonder
dat er trouwens ooit een beslis-
sing viel. De spelers kozen met
name voor de achtste partij van
Moskou '85, die tot devijftiende
zet werd gecopieerd.

Karpov speelde destijds de f-
toren naar de d-lijn, nu koos hij
voor dereeds overbezette e-lijn,
die door een grote afruil werd
ontlast. Kasparov dacht over de
consequenties van diebeslissing
ruim veertig minutenna, waar-
door zijn voorsprong in tijd ver-
dween. Het evenwicht bleek
echternietverbroken endeorga-
nisatorenmoeten hethebben be-
treurd, datzij juistvoor dezepar-
tij dezaal-analyse haddentoebe-
deeld aan een illuster tweetal:
oud-uitdager ViktorKortsjnoi
en oud-wereldkampioen Mi-
chaelTal.

Met de dames verdween het
laatstebeetje spanning.Wit had

dankzij een vrij-pion op de e-lijnenig voordeel, maar beslissendwas het allerminst. Nadat Kar-
pov had gedemonstreerd ook deklok in toom te kunnen houden,werd tot remise besloten.

De aanwezige grootmeesters
waren van mening dat de gang
vanzaken inhetvoordeel was ge-
weest vanKasparov. Niet alleenishij weer een halfpunt dichterbij prolongatie van detitel geko-
men(9-9), maarhijslaagde er bo-vendien in blijvend enige drukuitte oefenenzonderzelfrisico telopen. "Een goedgevecht", aldusde IJslandse grootmeester HelgiOlafsson. "Het openingsvoor-
deel was weinig indrukwek-kend, maarKasparov slaagde erwel in Karpov voortdurendmoeilijkheden te bezorgen."

Grootmeester Keene had alsoordeel: "Als ik een fan vanKas-parov was, zou het me weer eenbeetje moedhebbengegeven. Hij
toonde tenminste enig initiatief,hetgeenin devorigevierpartijen
die hij met wit speelde, niet het
geval was."

MALTA AMSTELSPORTAGENDA
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan09.00-12.00/14.00-17.00uur;dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

...de sneldam- finalisten en de
scheidsrechters met in het mid-
den de sneldam- kampioen Clif-
ton Agatha...

SCHAAKVERENIGING CURACAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken inhet Maduro Plaza.

Clifton Agatha
Sneldam-titel

WILLEMSTAD — De eerste
Curagaose Snelkampioenschap-
pen, die zondag op de Patio van
de UNA zijn gehouden en waar-
voor zich 42 personen haddenin-
geschreven, is gewonnen door
Clifton Agatha, 'Tenfant terri-
ble" van Brievengat, althans op
het dambord.

Dat heteen zwaartoernooizou
worden, was menigeenvooraf al
bekend.Maar dateen van depu-
blieks- favorieten, te weten Itu
Faneyte, reeds na de eerste ron-
deeruitzou liggen, nee. De halve
finale, door 24 kemphanen be-
twist, was het aankijken meer
dan waard. Het waren Broer
Keyzer, Zeeuw Ilaria, Stanley
Riedel en Carlos "Haitiano" Lo-
revile die als bestgeklasseerden
de finale binnenstapten. Jam-
mer genoeg hadden zij zich in
slaap laten sussen door de als
"geslepen" bekend staande Clif-
ton Agatha. En ze hebben hetge-
weten! Van de 7 finale- partijen
wistCliftoner4tewinnenen3op
remise te houden. Een mooie
prestatie van een zeer waarde-
volle speler.

Eindstand: 1. Clifton Agatha
11 punten (kampioen); 2. Stan-
leyRiedel 9 pnt. (sub- kampioen
betere gemiddelde);3. CarlosLo-
revile 9 pnt; 4. Zeeuw Ilaria 7
pnt.; 5. GlenMonk 6pnt.; 6. Frido
Panneflek 6 pnt.; 7. Broer Key-
zer 4 pnt.; 8. Plons Euson 4 pnt.

*****TEHERAN — Iran zei vrijdag
spoedig 3 miljoenvrijwilligers in te
gaan zetten aan het front voor een
"langdurig offensief. Men bereid
zich voor op een "heilige oorlog" te-
gen Iraq. De Australische Labour-
regering overweegteen eenheidvan
30marine- duikersnaar dePerzische
golfte sturen om deAmerikanen te
helpen bij het onschadelijk maken
van mijnen.

Willaarts weer actiefna langdurige blessure
Bayern München verliest voor
eerst sinds jaar in eigen huis

MUNCHEN — Op de dag
dat de problemen bij Bayern
München ondubbelzinnig
aan het licht kwamen, trok
Feijenoords tegenstander in
het Uefa-toernooi, Leverku-
sen, de goede lijn door na de
2-2in deKuip en maakteEric
Willaarts zijn rentree in de
Bundesliga. Bayern verloor
in eigen stadion met 1-3 van
Borussia Dortmund. Geluk-
kig voor de landskampioen
waren daar slechts 11.500
toeschouwers van getuige.
Leyerkusen won de uitwed-
strijd tegen middenmoterWaldhof Mannheim met 4-1.
Werder Bremen bleef I.FC
Köln, zij het moeizaam, in de
dans om de eerste plaats een
stap voor. Werder versloeg
het laaggeklasseerde Hanno-
ver '96 met 1-0.Köln won vrij-
dagavond met 4-0 van
Karlsruher SC.

De tweede ronde van het 25e
Bundesliga-seizoen begon met
enkele opvallende gegevens:
Bayernverloorsinds 1november
vorig jaarin eigen huis, FC Kai-
serslautern verliet de laatsteplaats door deeerste zege in een
uitwedstrijd dit seizoen (2-0 op
Eintracht Frankfort), het totaal
aantal toeschouwers bereikte
met 110.130 een dieptepunt en
twee spelers kregen de rodekaart.

Devan FC Utrechtafkomstige
Willaarts, die eerst zijn basi-
splaats bij BorussiaMönchengladbach verloor en
daarna langdurig geblesseerd
raakte, speeldeopdeBockelberg
de laatste vijf minuten mee te-
gen VFL Bochum als vervanger
van verdediger Winkhold. Wil-
laarts' aandeel in de overwin-
ning van 3-0, doelpunten van
Hochstatter (twee) en Krauss,
wasgering. "Maarikbenblij, dat
ik op de bank kon zitten", liet
Willaarts weten. "Ik was her

steld van een oude blessure,
maarliep van de week opdetrai-
ning weer een nieuwe, zij het
lichte,kwetsuur op."

Hannover '96 had zich met
man en macht verzet tegen Wer-
derBremen, datniet op zijnbest
draaide. In de 37e minuut gaf
scheidsrechter Broska Hanno-
ver-voorstopper Knuwe de rode
kaartnaeen vermeendeovertre-
ding op een aanvallervan Wer-
der. De irritatie nam na dit inci-
dent aan beide zijden ziendero-
gen toe, met vijf gele kaarten
(Sauer en Ordenewitzvan Wer-
der en Kuhmley, Geils en Dam-
melervan Hannover) als gevolg.
Paszes minutenvoor tijdscoorde
de thuisclub, toen Riedle doel-
man Raps van dichtbij met een
hard schot passeerde na een
wegdraaiendevoorzet van links.
De tweede rode kaart was voor
doelmanKubik van Uerdingen,
dat met 1-3 verloor van FC
Nürnberg.

Bayern München kreeg van
Dortmund een lesje in counter-
voetbal. Simmes zette Borussia
al in de 20e minuut op voor-
sprong. Negentien minuten la-
terwerdhet 0-2 doorAnderbrug-
ge. Terwijl scheidsrechter
Mierswa voor derust wildeflui-
ten, bracht Augenthaler Bayern
dichterbij: 1-2. Na de pauze vol-
harddeDortmund in het slimme
spel, waarin Zore, Raducanu en
de door buikgriep gevelde spits
Mill ontbraken. Dat leverde
twee minuten voor tijd de derde
treffer voor Borussia en de twee-
devoor Simmes op.

Leverkusen is zichtbaar opge-
leefd na de hoopgevende 2-2 van
woensdag in het eerste duel te-
genFeijenoordvoordederderon-
de van het Uefa-bekertoernooi.
De ploeg leidde voor 8000
toeschouwersbij derust met 2-1
doordoelpunten van Schreieren
de Braziliaan Tita. Buhrer had
voor Waldhof Mannheim ge-

scoord. In detweede helftliep Le-
verkusen weg van Waldhof met
tweetreffers vanTita, dievorige
week tegen Bayern München
(verlies met 2-3) ook al succes
had.

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen van het afgelopen
weekeinde in deBundesligazijn:
FC Homburg -VFB Stuttgart: 2-
-2; Bayern München - Borussia
Dortmund: 1-3; Waldhof
Mannheim - Leverkusen: 1-4;
FC Nürnberg - Uerdingen: 3-1;
Borussia Mönchengladbach -
VFL Bochum: 3-0; Eintracht
Frankfurt - FC Kaiserslautern:
0-2; Werder Bremen- Hannover
'96:1-0; Schalke'04 -Hamburger
SV: 1-0; FC Köln - Karlsruher
SC: 4-0.

De stand in deBundesliga is nu:
1.WerderBremen 1728
2. LFCKöIn 1828
3. Bayern München 18 26
4. Bor. Mönchengladbach 18 24
5. FC Nürnberg 1822
6. VFB Stuttgart 18 21
7. EintrachtFrankfurt 1817
8. Leverkusen 1817
9. Hamburger SV 1817
10.Karlsruher SC 1816
11. WaldhofMannheim 1815
12. Bor. Dortmund 17 13
13. Schalke'o4 1713
14. Uerdingen 1813
15. Hannover '96 1813
16. I.FC Kaiserslautern 18 13
17. FC Homburg 1813
VFLBochum 1711

Internationaal toernooi
Vierde lustrum van
tafeltennisclub Vets

WILLEMSTAD— Ter gele-
genheid van het vierde lus-
trum van tafeltennis-
vereniging VETSorganiseert
declub op 4, 5 en 6 december
een internationaal tafelten-
nistoernooi met deelname
vanteamsVenezuela,Sto. Do-
mingo en de Curacaose kam-
pioensploegMark V.

De twintig jaaroude tafelten-
nisvereniging startte onder de
naam Omega en laterCentra So-
cial Catoliko en werd opgericht
op initiatief van de gebroeders- Van derBiest. De club, nu onder
de naamVetsspelend, werd een-
maalkampioen van Curacao.

De wedstrijden vangen vrijda-
gavond om 20.00 uur aan in de
recreatiezaal Irene Moreno te
Suffisant. Op 5 december start
men om 10.00uur en inde avond
weer om 20.00 uur. Dit zijn dan
teamwedstrijden.

Op zondag 6 december (aan-
vang 10.00uur) speelt men indi-
viduele wedstrijden waarbij alle
A-klassespelers op de aanvan-
gstijd aanwezig dienen tezijn.

Franse voetbal-competitie

Club van Sonny Silooy
op tweede plaats
PARIJS—De clubvan Son-

ny Silooy doethetuitstekend
in deFransecompetitie. Nade
overwinning van Racing de
Paris opLaval (1-0) bezet het
nu de tweede plaats achter
leiderMonaco.

Monaco, datopbezoek gingbij
hetop een na laatste team in de
Franse competitie, Le Havre,
verspeelde daar dooreen doel-
puntloos gelijkspel eenkostbaar
punt. Hetverschil tussenRacing
de Paris en leiderMonaco is nu
nog slechts vier punten. Racing
maakte dankbaar gebruik van
hetverlies van landskampioen
Bordeaux, datvrijdagavondal in
Marseillevan Olympique met 0-
-1 hadverloren.

De nummers 4 en 14 schelen
slechts vijf punten: spanning
voldoende dus.

De uitslagen van dit wee-
keinde:
Marseille - Bordeaux: 1-0; Tou-
louse - Paris SG: 2-1;Racing Pa-

ris - Laval: 1-0; Nantes - St.
Etienne: 2-3; Nice - Brest: 2-0;
Metz - Lille: 3-1; Auxerre - Tou-
lon: 0-0; Lens - Cannes: 0-0; Le
Havre - Monaco: 0-0; Montpel-
lier-Niort:l-0.

De stand:
1.Monaco 2131
2. Racing Paris 2127
3. Bordeaux 21 2P
4. St. Etienne 2124
5. Nantes 21 23
6. Marseille 2123
7. Cannes 2123
8. Montpellier 2122
9. Metz 2122
10. Auxerre 2122
11. Toulon 2121
12. Niort 2119
13. Nice 2119
H.Toulouse 2119
15. Laval 2018
16. Lille 2118
17. Lens 2118
18. Paris SG 2117
19. Le Havre 2114
20. Brest 2012

SONY: [~L
SUPER QUALITY! I
Black Trinitron, het verbeterde Trinitron systeem met het
zwarte beeldbuis, garandeert een kontrastrijker beeld;
't zwart is zwarter en 't wit is witter!

Kv - 2074 r BLACK TRINITRON &J ■
" 20" Black Trinitron beeldbuis.

" afstandsbediening met 10 direkte toegangen.

" donker Braziliaans houtenkast.

SONY I
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Congratulations with the
opening ofyour new factory.

II \oas a pleasure to supply
>Jour compressed air equipment.

MtlasCbpcc P.B.C.
BHBHi^iWiW P.B.C. Machines & Services N.V.

Tr^ïn products

' j_ü^lCi

Hartelijk gefeliciteerd
met de officiële opening

Vele goede zaken
PP n toegewenst

W ELCOW NV
\JH Tel.: 672014

Nos sentimos orgullosos con la inauguration de

Frica
; ■ Z

conto accionista, amigo i miembro de esta comunidad, con la conviction que

Caribbean Fruit Products Corporation
le traera muchas satisfacciones a los intereses de nuestra isla,

Masha Masha Pabien

S!"Vanddis N.V.
INDUSTRIE PARK BRIEVENGAT

Konstantemente kontribuiendo na amplia e base ekonomiko di Korsow.
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;-=corporation

BON EHEMPEL
Nos pabien i apresio pa nos amigu

PAPS PAPITO
pa su inisiativa di a djoin

I lICu di Venezuela,
vn paso kv a duna fruta.

OTRO EHEMPEL Dl KOOPERASHON FRUKTIFERO
KU VENEZUELA.

p| MADURO & CURIEUS BANK N.V
[jBÉaflJ Bo Banko dushi manera vn Frica.
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Hartelijk Gefeliciteerd
Weer een aanwinst

voor Curasao
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1 Un Kaluroso Pabien \
I Hopi Eksito
m kv e empresa nobo /
\ Winkel /
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I Masha Pabien \
I Hopi Eksito pa futuro.
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Winaars van
Budeisers
spas festival

SAaNETA _ De 5-km
loopJstri)d — als sluitstuk
van ißudweiser Sportsfes-
tiva' wei"d gewonnen door
Rj crd Rodriguez in de tijd
var*-44 minuten. Bij de da-
mewamLia Melis alseerste
bi^n in 18.42 minuten.

ar leeftijds- categorie was
ontslag alsvolgt: dames itot en
n/30 jaar): 1. Lia Melis 18.42.
ylarushka Solognier 23.34. 3.
"leria Wernet 25.14: dames
asters 31 jaar en ouden: 1.

aicha Croes 26.30, 2. Cecilia
oguera 35.47,3. Lourdes Croes

6.54; heren (tot en met 18 jaari:

" Richard Rodriguez 16.44. 2.
Alvinßas 18.18.3.Rvan Arends
18.27.
i Open class (19-29jaarc-r,,Eric
Soemers 16.49. 2. Victor Tromp
16.56, 3. Marlon Hidalgo 17.09:
sub master-A (.30-34 jaari: 1.
Jeffrey Williams 17.34. 2. Phil-
lip Hoek 17.43. 3. Pedro Goeloe
8.13; sub master-B (35-39 .jaari:
1- Juancho Tromp 19.16. 2. José
Hernandez 21.01, 3. Alfonso
Arends 22.10; master A (40-44
.iaari: 1. Fabian Tromp 18.19. 2.
'Silo Gomez 22.06, 3. Teofïlo Ras
25.13; master-B (45-49.jaari: 1.
Rubert Ammerlaan 23.22. 2.
Wijkie Maduro 27.13; master-C
'50-54 jaar): 1. Rinus de Graaff
18.40, 2. Benny Geerman 24.04,
3. Huub Driessen 27.18: master-
ly (55 jaaren ouder): 1. Jacinto
Werleman 21.24, 2. Rey Nico-
'aas 24.02, 3. Padu Maduro
25.08.

DHAKA — President Ershad
heeft voor heel Bangladesh de nood-
toestand afgekondigdivm de veilig-
heidvan het land. Allestakingenen
Protesten tegen deregering zijn ver-
boden. Ook isstrikte perscensuurin-
gevoerd. Er wordtgedreigd methard
optredentegen overtredersdaarvan.
Er wasvoor zondageen staking afge-
kondigd door de oppositie.

*****
SAVANETA — Het Bud-

weiser Sportsfestival '87»
werd in Joey's Drive Inn be-
sloten met de prijsuitreiking
aan de winnaars in de ver-
schillendesporten.

De verschillende kampioenen
en subkampioenen zijn: Pee wee
little league baseball:
l.Pinturas Luna, 2. Rockets;
softball: 1. Noord Cura Cabai
Vets, 2. Riunite; domino: 1.
Joey'sDrive Inn, 2. Seroe Blanco
Boys; biljart: 1. Joey'sDrive-Inn.
2. Urataka;voetbal (6-lOjaari: 1.
Bubali, 2. Deportivo Nacional:
Voetbal(dames): 1. lldo'sAngels.
2. Arsenal; voetbal (commerci-
eel): 1. selecction Curagao. 2. se-
lection Colombia; voetbal (vete-
ranen): 1. Budweiser Vets, 2.
EstrellaVets.

Marian Krozendijk kampioen bij dames

Tafeltennis-titel voor Lopez
SANTA CRUZ — Franklin

Lopez is de nieuwe tafelten-
nis-kampioen van Aruba. Hij
versloeg in de finale Wing
Lhow Leong, de kampioen
van vorig jaar,die nu genoe-
genmoestnemen metdetwee-
deplaats.

FranklinLopez en WingChow
Leong, ieder metvier gewonnen
n geen verloren partijen, en

Alfred Leong (drie gewonnen.
Seen verloren) eindigden als
eerste in hun poule. Deze drie
Zettenhierna decompetitievoorttotdat Franklin Lopez detitel be-
haalde

In het herendubbel werden
Wing Chow Leongv Alfred Leong
kampioen, en Franklin Lopez
JuniorRas subkampioen. In het
gemengd dubbel werden Shan-
non Rollock Marian Krozendijk
kampioen en Wing Chow Leong
Jessica Maduro subkampioen.

Bij dedamesprolongeerdeMa-
rian Krozendijk haar kampi-
oenstitelen eindigdeJessicaMa-
duroop detweedeplaats. IndeB-
klasse werd Armando Wester
kampioen en Jeffrey Koek sub-
kampioen. Andy Gomes was in
de junioren-klasse ongetwijfeld
desterksteen werd zokampioen.

Schotse competitie
Bomontploffing bij
Hibernian - Celtic
, GLASGOW — Gedurende
jjet duel Hibernian - Celtic,
a.at zaterdag voor de eredivi-
-B,e van de Schotse voetbal-
competitie werd gespeeld, iseen rookbom op de tribunes
°ötploft.

Ruim 500 toeschouwers ren-
|jen het veld op. In het gedrang
<jat ontstond, raakten verschei-
dde toeschouwers gewond.
Anderen hadden lastvan adem-halingsmoeilijkheden. Het inci-
dentdeedzichvoor na derust. Na
fen onderbreking van 17 minu-
Jfn werd de wedstrijd hervat,

zegevierde met 1-0. HetShielddaardoor de leiding.
De uitslagen zijn:

f»bernian - Celtic: 0-1; Dundeeunited - Dundee: 1-3; Dun-
jermline - Aberdeen: 0-3; Mo-
«lerwell - Morton: 1-0; Glasgow«angers-Hearts: 3-2; St.Mirren
**alkirk:2-2.De stand is nu:1-Celtic 22 34
*■ Hearts 22 33
-*" Aberdeen 21294. Glasgow Rangers 2128
»" Dundee 21266. Dundee United 22 21
'■ St. Mirren 2220
°- Hibernian 2220
»" Motherwell 221410- Palkirk 211311- Dunfermline 221312. Morton 22 9

UITSLAGEN EN STAND
Chelsea - Wimbledon: 1-1; Co-

ventry - West Han. United: 0-0;
Everton - Oxford: 0-0; Newcastle- Charlton: 2-1; Norwich -Portsmouth: 0-1; Sheffield Wed-
nesday - Queens Park Rangers:
3-1; Southampto» - Derby: 1-2;
TottenhamHotspur - Liverpool-
-0-2; Watford - Arsenal: 2-0; Not-
tinghamForest -Luton Town: af-
gelast wegens mist

De standna hetafgelopen wee-
keinde:

1.Liverpool 1640
2. Arsenal 17 35
3. Queens ParkRargers 17 32
4. Nottingham Forest 15 30
5. Everton 17 296. Manchester Unittd 16 267. Chelsea 17 268. Wimbledon 17 249. Derby County 16 2310. Southampton 17 2311. Oxford United 17 2212. Tottenham Hotspur 18 22
13. Luton Town \e. o\

14. West Ham United 1719
15. Coventry 17 1916. Newcastle United 16 1817. Sheffield 17 18
18.Portsmouth 17 1719.Watford 17 1620. Norwich City 18 1221. Charlton 17 10

Verlies voor topclubs in Engelse League
Liverpool blijft leider in Engeland
na 2-0 winst op Tottenham Hotspur

LONDEN — Liverpool
heeft trainer Terry Venables
eenslechterentree bezorgdin
deEngelseLeague. De koplo-
per van de eerste divisiever-
sloeg Venables' nieuwe club
Tottenham Hotspur zaterdag
inLonden met2-0. Tottenham
moest in eigen stadion voor
een recordaantal toeschou-
wers van 47.500 het grootste
dcclvan dewedstrijdmettien
man spelen. AI in de 17e mi-
nuut werd de Engelse inter-
national Hodge van het veld
gestuurd, nadat hij de lerse
middenvelder Houghton een
elleboog-stoot in hetgezicht
had gegeven.

Arsenal bleef tweede ondanks
denederlaagvan 0-2bij Watford.
De concurrenten van de Noord-
londenseclubslaagden erniet in
tewinnen.Queens ParkRangers
verloor met 1-3 van Sheffield

ORANJESTAD — Voor hetelfde achtereenvolgende jaaris de domino-ploeg Old Parrin het afgelopen weekeindedomino-kampioen van Aruba
geworden.

Vrijdagavond versloeg Old
Parr— naeen ruststand van 11-
-5 —tegenstanderHulibamet2l-
-14. Van al de gespeeldewedstrij-
den verloor Old Parr tijdens de
competitie slechts één wedstrijd
en wel tegen Noord Stars.

In een andere wedstrijd be-
haaldehetDominoteam van Ayo
een 21-9 overwinning op Aruba
stars, terwijl Noord stars met 21-
-18 van Sintmaartenclub won.

Wednesday en Everton speelde
thuis 0-0 tegen Oxford. De wed-
strijd tussen Nottingham Forest
en Luton Town werd drie minu-
ten voor het aanvangstijdstip
wegens de dichtemist afgelast.

In hetduelop hoogniveau tus-
sen Liverpool en Tottenham
scoorde McMahon in de 62e mi-
nuut voor de veelvoudige
landskampioen. Tien minuten
voor tijd maakte Johnston 2-0.
Tottenham, dat de bij Barcelona
weggestuurdeVenables in huis
had gehaald als opvolger van de
voortijdig vertrokken manager
Pleat, kon voor de negende
achtereenvolgende keer niet
winnen.

Wimbledon, bekend om zijn
zelfs voor Engelsebegrippen kei-
hardefysieke aanpak, verloor te-
gen Chelsea (1-1) twee spelers:
Gayle en Fairweather. Beiden
kregen de rode kaart. Gayle
werd weggestuurd nadat hij de
scheidsrechter, die Chelsea een
strafschop toekende, had bele-
digd. Van elf meter scoorde Du-
rie, dieChelsea op 1-1 bracht na
het doelpunt vanWise. Fairwea-
ther kon even later vertrekken
na een grove overtreding.

Arsenal, dat vorige week voor
heteerst inveertien wedstrijden
verloor, leed weer eennederlaag.
Voor Watford, waar popzanger
Elton Johnnog steedsvoorzitter
is, nadat de verkoop aan media-
magnaatRobert Maxwell door
deEngelse voetbalbondwerd af-
gewezen,troffen Jacketten Blis-
sett doel.

Vanavond derde ronde

Roose leidt ongeslagen
in strijd om
open schaaktitel

WILLEMSTAD - Vana-
vond wordt de derde ronde
gespeeldvan het toernooi om
het open schaakkampi-
oenschap van Curacao. Indat
kampioenschap gaat Alex
Roose na twee duels ongesla-
gen aankop.

In de eerste ronde versloeg hij
Gino Mirza en vervolgens moest
ook Stanley de Castro zijn ko-
ning neerleggen. Roose wordt
(op afstand) gevolgddoorShastri
Moesker, die tweemaal remise
speelde tegen Wagenaar en Mir-
za. Op de derde plaats staan ge-
deeld Wagenaar en Wolf. Ze
speelden een keer remise en heb-
benbeideneen afgebroken partij
(tegen elkaar). Stanley deCastro
en Mirzasluitenderanglijst met
een half punt uit twee wed-
strijden.

Vanavond wordt in de verga-
derzaal van het SDK de derde
ronde gespeeld. Roose krijgt het
dan moeilijk. Hij moet het met
zwart opnemen tegen Moesker.
Donderdagavond wordt de vier-
de ronde gespeeld. Alle wedstrij-
den vangen om 20.00uur aan.
De partijen van vanavond zijn:
Moesker - Roose; Wolf - Mirza;
De Castro - Wagenaar.

Donderdagavond staan devol-
gende partijen op het prog-
ramma:
Roose - Wagenaar; Mirza - De
Castro; Moesker - Wolf.

Terafsluiting verenigingsjaar

Snelschaaktoernooi
op 9 en 16 december

ORANJESTAD — Schaak-
vereniging Aruba sluit het
jaar i 987 af met een
snelschaak- toernooi. Dit ge-
beurt op 9 en 16 decemberomacht uUr 's avondsin de Nati-
onalebibliotheek.

Afhankelijk van de opkomst "zal het halve competitie- sys-
teem of het Zwitserse systeem
toegepast worden. Het speeltem-
po is tweemaal tien minuten. Zo-
wel leden als niet-ledenkunnen
voor dit toernooi inschrijven bij
OctavioCroesl tel.: 24600toestel
190 tijdens kantooruren en

26092na kantooruren). Ook kan
worden ingeschreven op 2 de-
cember om acht uur 's avonds in
de Nationale bibliotheek, waar-
bij tevens gelegenheid bestaat
om te trainen.

In januari februari zal de
schaakvereniging ook het open
kampioenschap organiseren om
de kampioen van 1988 te bepa-
len. De speeltijd zal zijn dertig
zetten in negentig minutenen na
afbrekent ienzetten in dertig mi-
nuten. Er zal gespeeld worden
volgens het halve competitie-
systeem.

■ wm jf &^Qn
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Midden- en Zuid-Amerika hebben U nog Ecuador, Peru en Panama,
veel interessants te bieden. En het is een veilig Uw reisagent kan U er alles van vertellengevoel te weten dat de KLM U er en heeft attractieve tourpackages

met een DC 10 naar toe kan voor U klaar liggen.
fi^ff&Pl vliegen. ""»»WSffiÉfiy KLM heeft regelmatige verbin- T) j _ _ ?^^XJj^F dingen met Guatemala, Costa Rica, DetXOUWDaaT K.L.IVI

Royal Dutch Airlines

■ U U [\ =- yE/
1 W m 11 1 INTER^IATIO^IALTRADECE^rreRCIRArlAO

"handelsmissie uit
colombia

In depriodevan 30 novembertot en met3detem-ber 1987zal een handelsmissie uitColombkeenbezoek brengen aan Curagao.
Deze Colombiaanse groep zal in dieperiodeeen
expositie van producten in de Orange Roonvan
het Plaza Hotel houden. Deze "product-dispay"
betreft onder meer devolgende productgroep:
Bouwmaterialen, suiker, leer, dameskledhg,
pharmaceutische artikelen, groenten en tuit
en "automotive" producten.
De Colombiaansefabrikanten en handelarenio-
digen alle Curagaose belangstellenden uit v>or
individueleontmoetingenindeOrangeßooman
het Plaza Hotel in deperiode van 30 novembetot
en met 3 december.
De coördinatie is in handen van het InternatiQal
Trade Center (1.T.C.) in samenwerking metje
Kamer van Koophandel te Curagao.

Voor inlichtingen:
mevr. Viveca de Haak-Chatlein,
(I.T.C. telefoon: 62 44 33).

AMIGOE

ORANJESTAD- In hetLag,,
Heights Ballpark was definale
can het softbdll- toernooi voor
scholen. Pieter Boerschool ver-

UITNODIGING
In het kader van de De la Try Ellislezingencyclus van de
UNA zal

DR. JAY HAVISER
op donderdagavond 3 december een lezing houden over
AMERINDIAN CULTURAL GEOGRAPHY

ON CURACAO
Dr. Haviser promoveerde medio november op dit onder-
werp aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Plaats : Aula-UNA
Datum : Donderdag 3 december 1987
Tijdstip : 20:30 uur
Taal : Engels
Toegang : Vrij.

De Rector-magnif icus UNA
Mr. drs. Alex Reinders. \g/ || ||g

Universidal Nashonal di Anlia |

Universe*! van de Nedwtandse AnMfc*»

UravorsilY ol ttw NolhoftandsAnUHos
l>rvia»d:ia do Ins A/«dti»Neislaati-s.is

Kurpa sano,
menie sano.
Lema kv awe, dia di ensenansa, ta para
sentral pa mucha, mayor, edukadó i trahadó
den ensenansa. Un lema kv ta ensera hopi.
Laga nos turrefleha riba dje i pensa kon
kada unu di nos por kontribui na desaroyo
fisiko i mental sano di nos hubentut.
Riba e base aki"nos por felisita otro kv vn
dia di ensenansa eksitoso.

Un pueblo sano ta eduka su yunan pa
kumpli kv nan mes... ikuKorsou.

Eduka pa progresa. j
Promé di desèmber - dia di ensenansa.

mensahe di SEDUKAL, „ - ...
na nómber di gobièmu di ',
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Jesseßeukenboomvan IDEFREreikt dekampioenstrofee uit aande captain van de PieterBoerschool.

sloegColegio Santa Teresita met
11-Sen werd hierdoorkampioen,
terwijl laatstgenoemde ploeg
subkampioen werd. Bij de foto:



RECHTER SHOOD: ALLE REDEN OM GARANTIES MEESE TE WANTROUWEN
Gevangenis meest gewelddadige van hele Verenigde Staten

Atlanta voor Cubaanse
gevangenen concentratiekamp
ATLANTA — De federale

straf-gevangenis van Atlanta
heeft zich ontwikkeld tot het
meest gewelddadige instituut
binnen het Amerikaanse
straf- wezen. Wat eens dever-
gaarbak wasvangevangenen
uithetzuidenvan de Verenig-
de Staten voor criminele za-
ken als het clandestien alco-
hol vervaardigen of wegens
maffia- achtige gedragingen
is sinds 1980 steeds meer Cu-
baanse ballingen gaan "her-
bergen" die men niet welkom
achtte in de Verenigde Sta-
ten. Met de massale muiterij
van deze Cubaanse gedeti-
neerdenhaalde Atlantaweer
eens de voorpagina's van de
hele internationale pers.

In deafgelopen driejaarspeel-
de twintig procent van de over-
vallen opmede- gedetineerdenof
bewakenings- personeel in alle
59 federale gevangenissen zich
afin de gevangenisvan Atlanta.
Deze gevangenis staat er overi-
gens al 85 jaar. Hij heeft steeds
denaamgehadvan "een moeilij-
ke inrichting" te zijn.

In 1985 deden er zich 21 aan-
slagen en overvallen voor op be-
wakers en ander gevangenis-
personeel. Dat was meer dan in
alle andere gevangenissen, zo
berekende men bij het kantoor
van het Amerikaanse gevange-
nis- wezen. Criminele figuren
met grote bekendheid zoals de
maffia- koning van Chicago, Al
Capone, zijn in deze best bevei-
ligde gevangenis ondergebracht
geweest, welke gelegen is op een
terrein van tien hectaren. Daar
is men ondertussen wel begon-
nen aan een renovatie- progam-
ma. Tot deCubanen onlangsaan
het muiten gingen.

■n-WNKsaNiNS,i9S7
Deze caricatuur verscheen in de Miami Herald.

MISDADIGSCENARIO
De gevangenis van Atlanta

ligt in een wijk van woonhuizen
en industrieën ten zuidoosten
vanAtlanta.Hijkentzijngelijke

niet als scenario voor misdadig-
heid. Zei laatst een der bewa-
kers: Ik geloof dat dit echt de
plaats is van een echte golf van
onderdrukking. Een gevangen-
bewaker diezijnnaam nietwilde
vermeldzienvertelde dathij een
paar uur voor de opstand begon
ervandoorging.Eenpaar gevan-
genen hebben hem toen inge-
licht over wat er mogelijk te ge-
beuren stond. Gevangenen had-
den hem toen gezegd dat het
maar hetbeste was snel te ver-
dwijnen"wanter stondietste ge-
beuren".

Toen derecente muiterij be-
gon telde de gevangeniszestien-
honderd gedetineerden, inclu-
siefveertienhonderd Cubaanse
gedetineerden. In 1984toen zich
ook een Cubaanse muiterij voor-
deed in Atlanta zaten er
"slechts" vijfhonderd Cubaanse
gevangenen in. De muiterij
duurde toen achtuur.

ONGEWENST
De bewaker die deel uitmaakt

van een korps van driehonderd
manzeidathijgoederelatieshad
met de Cubaanse gedetineerden
in het algemeen. Zij zitten daar
allemaal voor onbepaaalde tijd
opgeborgen op lastvan de dienst
voor Migratie en naturalisatie.
Het moest deze gevangenis- be-
waker wel van het hart dat hij
hetnieteens is met dekwalifica-
tie van orerheidszijde dat het
hier gaaf om allemaal "onge-
wenste"ballingen die gevaarlijk
zijn zodal zij tot aan hun uitzet-
ting moeien ingesloten blijven.

Er zitt«nuiteenlopende typen
onder dee Cubanen. Er zijn er
bij die hlemaal niet in een ge-
vangenis thuishoren, anderen
misschien weer wel. Als je hier
als halfechte bv in het gevang
komt kaï je alle hoop wel laten
varen d(t jeer nog uitkomt als
vrij burjer. Aldus de loslippige
en kritiche bewaker.

Reeher Malrvin H. Shood

heeft nagenoeghetzelfdeverteld
onlangs toen hij tegenover de
New YorkTimeskritiek leverde
op-de door deregering vanpresi-
dent Ronald Reagan gevolgde
methode omklaar tekomen met
dekwestie van deCubaanse ge-
detineerden. Het zijn bijna alle-
maal mensen die in 1980 de VS
binnenkwamen vanuit de Cu-
baanse havenplaats Mariel
waarbijzij gebruikmaaktenvan
de "brug van de vrijheid", de
"brug" van honderden vissers-
en plezier- boten welketiendui-
zenden Cubaanse ballingen
naar de Verenigde Staten
bracht.

VOORKOOMBAAR
Volgens rechter Shood getui-

gen deze gevangenis-opstanden
zoals in Oakdale en Atlanta van
een "tragedie, welke men had
kunnen voorkomen wanneer de
regering een redelijk standpunt
in had genomen zes jaar gele-
den." De fout van de regering
was de weigering om te erken-
nen dat de Cubaanse gevange-
nen uit een uiteenlopende groep
mensen bestond, onder wie ook
onschuldigen die in andermans
gezelschap zijn opgepakt.

De rechter zei dat de muiters
goede reden hebben om de ver-
zekering tewantrouwen van mi-
nisterEdwinMeesevan Justitie,
namelijk dat hun zaken stuk
voor stuk nader beschouwd zou-
denworden. "Dan hoefik me al-
leenmaar het onderhoudte her-
inneren dat ik had met Meese,
eenpaar jaargeleden. Het eerste
wathij me toen zei was ofik niet
wist dat alle Cubanen misdadi-
gerszijn".
Tegen deze achtergrond en ge-
zien de antecedenten watbetreft
de behandeling door deregering

van deze gedetineerden ben ik
heel sceptisch wanneer ik nu de
verzekeringenhoor van meneer
Meese. Zeker als ik in de schoe-
nen zou moeten staan van de Cu-
baanse gedetineerden".

De gevoelens welke in deze
Cubaanse gemeenschap leven
werdenvertolkt doorJackieCar-
reras, deechtgenote van een der
gevangenen in Atlanta. Zij zei
dat de Cubanen het ministerie
van Justitie niet vertrouwen.
"Zij zijn ervan overtuigd dat de
beloften van Meese slechts
kletskoek zijn". Jackie die haar
echtgenote heeft gevolgd in zijn
Atlanta- periode, nadat deze ell
maanden geleden was aange-
houden door deMigratie- dienst,
zegt datvolgens de meerderheid
der gevangenen "Atlanta niet
meer is dan welk ander con-
centratiekamp. In dit geval al-
leenbestemdvoor Cubanen".

Chili door VN
veroordeeld i.v.m.
mensenrechten

SANTIAGO —Met 31 stem-
menvoor en vijftegen is in de
Verenigde Naties Chili ver-
oordeeld wegens het schen-
den van demensenrechten.

De stemming werd gehouden
in de derdeVN-commissiewelke
zich met mensenrechten- zaken
bezig houdt. Chili wordt in deze
resolutie gevraagd de mensen-
rechten voortaan te respecteren
en ookwil men datde democratie
weerwordt ingevoerdinhet door
militairenbestuurde land. Eer-
der had Chili in dezelfde VN-
commissie een voorstel inge
diend om Mexico veroordeeld te
krijgen wegens zijn optreden op
mensenrechten- gebied.

De Direktie van Assurantiekantoor D. Campagnard

maakt hierbij bekend datzij haar activiteiten voortaan zal voort-
zetten onder de naam:

SEGUROS BROUWER N.V.

Gerensia di Assurantiekantoor D. Campagnard
.

tapartisipa kv entrante awe lokontinua su aktividatnan bou di e
nömber:

SEGUROS BROUWER N.V.

BJHf ONE STOP "SB
BS^ AUTOMOTIVE SERVICE JSS

WEG NAAR WELGELEGEN 38
TEL 623216/624143/624812 M I
(-j?\TJLC. Transmission

..w MÊÊÊKKb. f \ Company

/**" *v\ 4NflPflk ff .»^^ra

\*a "*., J " <^^^^^ ' btMaßrtlp. |??Via-s-4S

AUTO PARTS \£ïtÉi£&Èßs&J?£"-v-*
"Service completo pa * Pieza pa bo Auto, * Servicio pa Automatic

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

Special orders. Nos ta duna garantia.

-"QUALITY PARTS, PROFESSIONAL SERVICE2 '
IFOR ONLY

$ 117 U.S. MONTHLY
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.
Artificial Lake. Commercial Area. Gas Station,

Children's Playground, 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
J in order to send you further information .

i — :INVERSIONES INDELOP, C Ji.
Edificio Cavendes. Piso 8. Oficina 805.
Avenida Francisco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.

Please send me. wi thout obiigat ion.
booklets and additional information on lots:

NAME:

ADDRESS :

TELEPHONE:

COUNTRY .
IP» ' " 10. ,; .;■" ■ ... ;;■.,. . JOB OPPORTUNITY TO WORK

IN ISLA PREMISES
We areseeking candidates interestedfor employ-
ment on a project to be performed by contractors
in the nearfuture and willing to undergothecapa-
bility test on the following crafts:

— Plantmechanics Fitters— Bundlemakers
— Machine mechanics
— Instrumentation
— Electrical

Candidates should meet the following require-
ments:
— Be an Antillean or havea valid workpermit
— Currently not employed with Isla or any

contractor performing work on Isla pre-
mises.

Applicants should attend personally toobtain de-
tailed information at: Margrietlaan 15, Emmastad
before sth December '87
Complete with: — certificates—formal identification (sedula)— and/orvalid workpermit.

AMIGOE

DI PASKU! wi^^^S ■"\£S^^£Q

#|1 |2 |ifardvtore + nuikli»; Supplies l&llP"2!!1,2I2 213r14,2 ■^=¥.
■MMS» #77? IJL'M \S. >V h-l \J -J
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JOFDSTAD STIL NA MOORDPARTIJEN EN BRANDSTICHTING
Uk vraagt zich af waar leiders gebleven zijn

Haiti likt zijn wonden
PORT-AU-PRINCE — Hai-f "kt zijn wonden. Maandag,rn dag na "zwarte zondag"

Pen de verkiezingen in het
r"d werden afgelast door
r°ordpartijen en
f andstichtingen was het stilLn.de hoofdstad Port-au-Ll' I»ice. De meeste winkels
Jn gesloten en er zijn aan-
s,*n 'ijk minder mensen op
»t Bff * an normaal- Door dejad patrouilleren hier en
w ar kleine groepen militai-
JJ. Zelfs het kabaal van die-
st j otoren van de oude..fdsbusjes, de "Taptap's",W minder.
j ttaiti huilt, meneer", een ou-

lian zit op de hoek van de
, aat te middenvan grotehopen
«"aatvuil. "Het lijkt alsof dit

str Vervloekt is".De reacties op
Scl?at Z'-'n a'Kerneeri die van af-
°j>uw en verslagenheid. De

Pom na dertig jaarweer aan
J Je verkiezingen te kunnen
.j^menishardhandigengrof:VaJJ Aarden geschoten. Leden
I'll h Tonton Macoutes, het be-
"Di° ■ £ene'me leger van ex-
1aH S|dent Duvalier- sloegen ge-

toe. Het leger stond er-
fere.nkeek ernaar. De laatste cij-
-29 ri

a"een a' in Port-au-Prince
Buit en en tachtig gewonden.
lee de noofdstad zijn er eve-,ns veel doden gevallen, maar"eveel is nog onbekend.

R ue Vaillant, aan de

rand van Port-au-Prince is het
druk. Haitianen, buitenlandse
waarnemers en journalistenko-
menkijken naar deresten van de
"Ecole Argentine Belgarde",
waareen bende gewapendeman-
nen zondag een waar bloedbad
aanrichtte.Ondanks de grotebe-
langstelling is het stil. Fluiste-
rend en voortdurend slikkend
worden plassen opgedroogd
bli.ad, verbrijzelderamen, kapot
geschoten meubilair en deover-
hoop gehaalde bibliotheekbeke-
ken. Een paar kleine jongens
hebbenop degrond liggende lege
kogelhuizen verzameld en
proberen dezenu teverkopen als
aandenken. "Un souvenir sa-
cre", een heilig souvenir.

WAAR ZIJNLEIDERS
In het park voor Holiday Inn,

waar het merendeel van de bui-
tenlandse pers is gehuisvest, zit
een groep jonge Haitianen te
praten. Stil, soms even emotio-
neel opvlammend. Het "Creole",
de inheemse taal van Haiti,
klinkt meestal opgewekt. Deze
keer niet. "Zal het yolk in
opstand komen"? "Nee. de bevol-
king heeft nu al genoegbloed ge-
zien. Intimidatie, meneer. Het
leger zal zeker schieten en an-
ders de Ma co utes wel".
"Misschien later waar zijn de
leiders"?

Niemand weet waar de vier
kandidaten zijn die naar ver-

wachting een belangrijke rol
zouden spelen bij de verkiezin-
gen. Sylvio Claude, Louis Dejoie,
Gerard Gourge en Mare Bazin
houden zich gedeisd. Bazin laat
via deradio weten dat de bevol-
king "paraat" moet blijven en
Claude deed, eveneens via dera-
dio, een beroep op de Verenigde
Naties of de organisatie van
Amerikaanse Staten te interve-
niëren en toezicht te houden op
verkiezingen. De leiders van de
onafhankelijke kiesraad (CEP)
zijn gevlucht naar enkele bui-
tenlandse ambassades.

Ze vrezen represailles van het
leger. De CEP heeft het legerer-
van beschuldigd samen te wer-
ken met de Tonton Macoutes.
Het leger op zijn beurt beschul-
digde de CEP van "verraad aan
het volk.

BEDENKINGEN
Het leger heeft inmiddels alle

macht in het land aan zich ge-
trokken en aangekondigd een
nieuwe Kiesraad te vormen die
beter kan samenwerken met de
militaire interim-regering on-
der leiding van luitenant-
generaal Henri Namphy. De ge-
neraal is behalve president ook
opperbevelhebber van het leger
en kwam aan de macht na de
vlucht van president Jean-
Claude Duvalier in februari
1986.

Namphy heeft steeds zijn be-
denkingengeuitover het houden

vanverkiezingen. "Hetvolk iser
nog niet aan toe", zo zei hij begin
dit jaar.Maar onder druk uit zo-
wel binnen- als buiten ging het
leger akkoord met verkiezingen.
Daaropprobeerde Namphy in ju-
li dit jaarper decreet de organi-
satie van de verkiezingen naar
zich toe te halen. Maar de Kies-
raad, gesteund door een breed
front van protesterende en de-
monstrerende groeperingen
wist dat te verhinderen.

Na zwarte zondag heeft het le-
ger alsnogzijn zin. Er komt een
Kiesraad met mensen die ver-
moedelijkzorgvuldigzullen wor-
den geselecteerdop hun gedwee-
heid.Water van deverkiezingen
terecht zal komen is nog on-
duidelijk, ofer nog animo onder
debevolking is, evenmin. Offici-
eel heeft Namphy gezegd dat er
volgens plan een nieuwe presi-
dent zal worden geïnstalleerdin
februari 1988, precies twee jaar
nadat president-voor-het- leven
Jean-Claude Duvalier naar
Frankrijk vluchtte.

Aan tafel in het hotel zit een
groep buitenlandse journalis-
ten. Een Haitiaansecollegasluit
aan. Wat denkthij, komen er nog
verkiezingen? Zijn antwoordklinkt in het Engels met een
zwaar Creools accent uiterst cy-
nisch: "We will not have an elec-
ted president but we will have a
selected president", (wij zullen
geen gekozen, maar een geselec-
teerde president krijgen).

k& DEL PLATA -Een
er *»sti

e bom" explosie heeft
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sj0 "ePrachtige villa van Le-
Van *i Aro' de secretartis
yo0r * ArSentijnse vakbond
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Nicaragua eert
gesneuvelden in
strijd met contra's

MANAGUA — De Nicara
guaanseregering heeft eer
Dag voor de soldaat van hei
vaderland ingevoerd. Dit ge
beurtalshulde-betoonaan df
soldatendie gestorvenzijn tij'
dens destrijd met decontra's
Maar ook hen die in de strijd
tegen Somozo zijn omgeko-
men worden hiermee geëerd.

De eerste keer dat men deze
dag vierde werd gebruikt vooi
het onthullen van een
standbeeldvoor deze plichtsge-
trouwe militair. Dit beeld is
staat op de plaats waar tijdens
het bewind van Somoza een
beeld werd onthuldvan de Ame-
rikaanse president Franklin De-
lano Roosevelt. Bij de Sandinis-
tische plechtigheid waren vijf-
tienduizend jongelui aanwezig
die de dienstplicht vervullen, on-
der wie oorlogs- gewonden.

°2a/fRA — P^rnier Turgut

v*de f0to) allereden te~
kit si ntezijnoverdeverkiezings-
heeft S' Zijn Moederland-partij
%iiaSeen enkele anderepartijmeenregering tevormen.
?eis o1T" opeigenkracht Vol-
-i y2a' is het dejeugdgeweest

Ver^iezingen heeft ge-
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AMIGOE 11
UITNODIGING

jtfÊÊ? Hierbij nodigen \oij

£pp U uit tot hel bezichtigen \>an onze \SgL
Jg " Tentoonstelling ||i
Jf Relatiegeschenken" m

mL Showroom aan de Dokweg <gr
Vanaf 20 november

op elke kerkdag lot ><^P
6.00 uur's middags,

r&*i Zaterdagtot 12uur^^J^
LICORES dJÏÏS^SSL MADURO

mNÉr m
PONTIAC DLDSMOBILE

SHOW
December 2-1987 Tijd: 17.00-21.00 uur

ISA SALES & AGENCIES
Stoppelweg 32

Tel.: 623377 -624420

SB ONTVANGER VAN HET EILANDGEBIED CURACAO

maakt hierbij bekend dat met ingang van 7 december 1987 zal worden aangevangen
met de inning van MOTORRIJTUIGENBELASTING 1988 en dat deze belasting moet
zijn voldaan UITERLIJK 31 JANUARI 1988.
De betaling kan geschieden aan de loketten van de Eilandsontvanger aan de Regentesselaan z/n,
alsmede op de hulpkantoren BRIEVENGAT, DOKTERSTUIN. MONTAGNE, SANTA MARIA en
JANWE/DOMINGÜITO.
Bij de betaling van de MOTORRIJTUIGENBELASTING 1988 moeten worden overgelegd:

1. - Geldige keuriagskaart (geldig minstens t/m 2 januari 1988);
2. - betalingsbewijs over het 4dekwartaal 1987;
3. - geldige verzekeringsbewijs (origineel, geldig minstens t/m 2 januari 1988);
4. " voorbedrukte belastingkaart

Indien geen voorbedrukte belastingkaart is ontvangen, dient u bij betaling de overige bescheiden te
overleggen. De NUMMERPLATEN kunnen worden afgehaald UITSLUITEND aan de loketten op
het terrein van Coney Island. De loketten zijn geopendvan 8.00 uur tot 16.00 uur. Voor de betaling
van motorrijtuigenbelasting 1988 zijn de loketten van het Ontvangerskantoor te Regentesselaan z/n
en de hulpkantoren geopend van 7.45 uur tot 11.45 uur en van 13.45 uur tot 15.30uur.
De MOTORRIJTUIGENBELASTING voor het dienstjaar 1988 bedraagt:
- voor een motorrijtuig op drie of meer wielen, vanaf bouwjaar 1983 fl. 310.- per jaar,
- voor een motorrijtuig op drie of meer wielen t/m bouwjaar 1982 fl. 208,- per jaar,
" voor een motorrijtuig op drie of meer wielen met accomodatie voor maximaal twaalf personen en

bestemd voor het openbaar vervoer fl. 84,- per jaar,
- voor een motorrijtuig op drie of meer wielen, dat is ingericht voor vrachtvervoer en waarvan de
exploitatie de enige bron van inkomsten vormt voor de eigenaar, die zelf optreedt als bestuurder
en die in het bezit is van een hiertoe door het Bestuurscollege kosteloos afgegeven
verklaring fl. 110,- per jaar,

- voor een motorrijtuig op drie of meer wielen, dat door een diesel- of gasmotor wordt voort-
bewogen fl. 936,- per jaar,

- voor een motorrijtuig op drie of meer wielen, dat door een diesel- of gasmotor wordt voort-
bewogen en bestemdvoor het openbaar vervoer. fl. 480,- per jaar,

- voor een moto.rijtuig op twee wieien, al u&n niet met zijspan (motorfietsen). . fl. 150,- per jaar,
- voor een bromfiets fl. 40,- per jaar,
" voor een zwaar motorrijtuig fl. 1.236,-- per jaar,
- voor een zwaar motorrijtuig welke wordt voortbewogen dooren diesel- of gasmotor

fl. 1.548,- per jaar,
De prijs der stickers is vastgesteld op A- 3,~ per paar,
De prijs dernummerplaten-is vastgesteld op:
- voor motorrijtuigen op drieof meer wielen "" "»~ per paar,
- voor motorfietsen fl. 6,- per paar,
- voor bromfietsen "" 4,- per stuk.
Voor de toepassing van de Motorrijtuigenbelasting-verordening wordt onder "zwaar motorrijtuig"
verstaan: loaders, trekkers, tractors, betontrucks, asfalttrucks, gasoline tankwagens, boortrucks,
walsen, vorkheftrucks, motorgraders, scrapers, backhoeloaders en kranen.
Als bewijs van betaling van de Motorrijtuigenbelasting 1988 zullen voor het eerste halfjaar
nummerplaten en voor het gehele jaarnummerplaten plus stickers worden afgegeven.
De kleur van de nummerplaten voor het dienstjaar 1988 is:-groene achtergrond met witte letters en
cijfers.
De kleur van de stickers voor het dienstjaar 1988 is: oranje achtergrond met zwarte letters en cijfers.
N.B. Bij de betaling van Motorrijtuigenbelasting 1988 gelieve IDENTITEITSNUMMER mede te
brengen/te vermelden.

De Ontvanger van het Eilandgebied Curasao,
Afd. P.R. G.H.U. Leonora.

«SEDUKALta invita komunidat
pa sintonisa vn edishon
èkstra di su programa

TELE ENFASIS.
Tópiko: Diskushon tokante ensenansa entre

Diputado A. Salsbach i vn grupo di hóben;Fecha: Dia di Ensenansa, 1-12-1987.;
Ora: 7.15 p.m.;
Na: Tele Curasao.
Dept R.P.

Goedkoop boot plezier!

TENDER 240 (2.40 m) f 1,300.-
CADET3IO (3.10 m) f 2,500.-

T"1 (3.50 m) f4,600-. (3.80 m) f6,500-. Ko"P'eet met roeispanen, voelpomp, etc.

I Spanish Water Marine^W Brakkeput Ariba 8 t /S |
U Tel: 672003-611211 \^&
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Christelijke Politiebond Zaak-Heijn

Tekort aan apparatuur
UTRECHT -Het tekort

aan spraakvervormers om de
communicatie van de politie
te beveiligen, heeft zich
duidelijk gewroken bij de
overhandiging van losgeld
aan de ontvoerders van Ger-
rit-Jan Heijn. Het zou in geen
geval mogelijk moeten zijn
om de communicatie af teluisteren, maar daar is blijk-
baar nog steeds geen geld
voor.

Dit concludeert de voorzitter
van de Algemeen Christelijke
Politiebond «ACPi.G.Koffeman,
naar aanleiding van hetafluiste-
ren van de informatie- uitwisse-lingvan de politie bij de overhan-
digingvan het losgeld vrijdag in
de buurt van Arnhem. Voor zo-
ver bekend vielen de spraakver-
vormers op het beslissende mo-
ment uit, zodat aanwezige jour-
nalisten de conversatie konden
afluisteren. Volgens Koffeman
beschikt de Nederlandse politie
over nog geen twintig vervor-
mers, waardoor de politiemen-
sen weinig gelegenheid hebben
met de apparatuur te werken.

Bij de ACP komen al geruime
tijd klachten binnen over het ge-
brek aan spraakvervormers.
Vooral i n degrote stedenheeft de
politie last van mensen, die door
met een scanner af te luisteren
vaak eerder ter plaatse zijn dan
de politie. Codes voor straatna-
men hebben deze sensatiezoe-
kers ook snel door, aldus Koffe-
man. "Eigenlijk zou het hele
communicatienet met spraak-
vervormers beveiligd moeten
zijn om de pol itiehetwerk niette
belemmeren. De zaak- Heijn is
wat dat betreft exemplarisch.

INFORMATIESTOP
Woordvoerder A. Geelof van

het beleidsteam in de ontvoe-
ringszaak Heijn wilde niet in-
gaan op de uitlatingen van Kof-
feman "Ook in dit geval geldt
onze informatiestop", aldus de
RP- woordvoerder.

Het beleidsteam blijft overi-
gensvoora I snogzestig tot zeven-
tig man sterk. Aan enige inkrim-
ping wordt na bijna dertien we-
ken ontvoeringnog niet gedacht.
De ontvoerders van Gerrit-Jan
Heijn hebben niet meer van zich
laten horen sedert degedeeltelij-
ke geslaagde losprijs- over-
dracht afgelopen vrijdag in de
bosrijke omgeving van Wolfheze
bij Arnhem. Vorige week
dinsdagwas voor heteerst sinds
enige tijd weer Contact door de
ontvoerders opgenomen. Dat
leidde, zoals inmiddelsnaar bui-
ten is gekomen,tot de "onvoltooi-
de" gebeurtenissen bij Arnhem.

Onduidelijk daarbij is op wel-
ke wijze de Ahold- medewerker
met het losgeld in zijn auto door
de ontvoerders naar de locaties
werd geleid, waar het geld en de
diamanten achtergelaten moe-
ten worden.

KAMER
Hetbeleidsteam wilde vanwe-

ge de informatiestop maandag
ook .liet reageren op de kritiek
die Kamerleden afgelopen wee-
keinde uitten aan het adres van
met name de pers, diezich vrij-

dag te weinigterughoudend in
de berichtgeving zou hebben op-
gesteld. De media haddengehoor
moeten geven, aldus deze Ka-
merleden van de drie grootste
partijen, aan de oproep van
Ahold en depolitie om, in het be-
lang van de ontvoerde Ahold-
topman. publiciteit achterwege
te laten. Dat die kritiek het be-
leidsteam uit het hart gegrepen
is. werd echter nauwelijks ver-
huld.

De Kamerleden plaatsten ove-
rigens ook vraagtekens bij het
optreden van de pol ifie zelf. Dat
optreden zou te openlijk zijn ge-
weest. Het beleidsteam wilde
ook daar maandag niet op in-
gaan. Pas als de ontvoe-
ringszaak voorbij is. wordt open-
heid van zaken gegeven, aldus
Geelof'maandag. Het was maan-
dag 83 dagen geleden dat Heijn
werd ontvoerd.

Gezellige avond
Citro sluit
activiteiten af

WILLEMSTAD—DeCitro or-
ganiseert in samenwerking met
deMarathon SurfingCuragao op
donderdag 10 december een ge-
zellige avond in de Curagao
Yacht Club waarmee het jaar
1987 wordt afgesloten.

Tijdens deze avond zullen de
54 schippers en 18 windsurfers
die hebben deelgenomen aan de
Regatta Simon Bolivar 111 naar
Venezuela, een deelname- certi-
ficaat krijgen in devorm van een
poster met opschrift. Ook zal de
Citro dediploma'skustnavigatie
uitreiken. Bovendien zullen de
plannen voor het jaar 1988 be-
kend gemaakt worden.

De avond wordt omlijst met
films over de watersport en de
zeevaart. Aangezien er 100
zitplaatsen zijn, worden laatko-
mers aangeradeneen klapstoel-
tje mee te nemen. De aanvang is
om achtuur en wordt omstreeks
halfelfafgesloten. De bar isopen
en hanteert redelijkeprijzen. le-
dereen is van harte welkom, ook
belangstellenden.

Sinterklaas-
wandeling in
Christoffelpark

WILLEMSTAD — Sin-
terklaas en volle maan gaan dit
jaar samen. Dat is voor het
Christoffelpark reden om aan-
dacht te besteden aan deverjaar-
dagvan de goedheiligman.

Op vijf decemberom halfvijf's
middags, staan de gidsen klaar
voor een gezellige wandeling
waarbij men getuige is van de
zons- ondergang en de maan die
opkomt.

Dit surprise- avontuur eindigt
tegen zeven uur waarbij-de
avond wordt afgesloten op het
Landhuis Savonet met een koel
drankje.

Plaza Hoyer
volgend jaar
nieuwe naam

WILLEMSTAD - Het Be-
stuurscollege zal pas na 1 mei
1988 overgaan tot herbenaming
van het Plaza Hoyer tot Plaza
Horacio Hoyer. Het is dan een
jaar geleden dat Horacio Hoyer,
deoprichtervan hetradiostation
Hoyer, is overleden.

Het is een vaste richtlijn voor
de commissie straatnamen dat
voorde benaming vanpleinen en
wegen die vernoemd worden
naar personen, uit piëteitsover-
wegingen, een periode van drie
jaar na overlijden in acht wordt
genomen.

Voor personen die zich in zeer
bijzondere mate verdienstelijk
hebben gemaakt voor de ge-
meenschap, wordt echtereen pe-
riode van minimaal één jaarin
acht genomen. "De ervaring
leert dat de nabestaanden één
jaarals acceptabel beschouwen",
aldus het bestuurscollege in
antwoord op het verzoek van
raadslid Donny Hernandez om
Plaza Hoyer te veranderen in
Plaza Horacio Hoyer.

*****ISLAMABAD — Bij de gemeente-
raads- verkiezing in Pakistan zijn-
maandagzeker 12doden gevallenen
een grootaantalgewonden.Vooralin
Karachi was er veel gewelden wel
tussen dePathanen en Bihari's.

in Zweden en meer dan 1000
werknemers. De 15 reisagenten
die naar Curagao kwamen, zijn
speciaal belast met zakenreizen.
Er is namelijk een druk verkeer
tussen Stockholm enCaracas van
Zweedse zakenlieden die in La-
tijns Amerika zaken moeten
doen.

Waar deKLM op doelt, is deze

zakenlieden te interesseren, om
hun zakenreis uit te breiden met
een vakantie op deAntillen.

Op de foto: de reisagenten op
Curagao. Het Toeristenbureau,
Taber Tours, HolidayBeach Ho-
tel enLasPalmas Hotelgaven de
nodige medewerking aan de
KLM om dit bezoek mogelijk te
maken.

WILLEMSTAD-Gedurende
de afgelopen weken heeft deKLM
reisagenten uitverschillendeE-
uropese landen naar de Antillen
gehaald in hetkader van hunre-
clame- campagne voor deze ei-
landen.

Zo brachten agentenvan derei-
sorganisatie SJResebyra een be-
zoek aan Curasao, dit bedrijf
heeft meer dan tachtig kantoren

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
1 CHEVROLET PICK-UP

Bouwjaar 1979 - Motornr. 98520714
Minimumbod NA/. 2500.-

Het voertuig wordt bij opbod verkocht, zonder nummerplaten enop een "as is where is" basis.
Kijkdagen : DONDERDAG 3-12-87

VRIJDAG 4-12-'B7Tijd : 15.00-16.30 uur.
Inschrijvingen moeten uiterlijk Maandag 7 December '87 in hetbezit zijn van KODELA (t.a.V. Dhr. H. van Erven) voorzien vannaam, bod en telefoonnummer of eventueel adresBetaling dient kontant te geschieden bij het weghalen van hetvoertuig of uiterlijk op 14 december 1987.

=Q=KODEI_A^=
Win elke week een
KARRETJE VOL METLEVENSMIDDELEN

van Toko\X>uikeruintje
! terwaarde van ’.300.- door te winkelen in de vol-; gende zaken van

<& uikertuintje
Shopping Gallery

r — — ** ~n -ii. i i. . i.■_■■_ ■>..-,_ -i_i.)W„-m.„i, . .— ._.; LTDEEGIFTSHOP ~j |■ — —■ i

{ OGGIFASHIONS V ]j OGGI FASHIONS [ [Wm^im^if^J
De winnaars van de week:

5 december — ????
12 december — Doet U ook mee???
19 december — ????
23 december — Wie wint degroteprijs van ;

’.700.-??? pfi

Toko Zuikertuintje *fS>^ 1/)

V=y uikertuintje
Shopping Gallery (^^p^^^^^^^P
onder één dak^^j^-^WILLEMSTAD- Ook op het

Radulphus College werd deDag
van het Onderwijsgevierd.Daar
waren activiteiten gepland voor
deverschillende klassen. Zo kon-
dener kokende kinderen aange-

uit de praktijk waren aange-
trokken.

Foto: Amigoe-verslaggeefster
Hanneke van Kouwen die een
groep leerlingen informatie ver-
strektover het vak journalistiek.

troffen worden en andere waren
aan het tekenen of op excursie.
Voor dehogereklassen werd deze
"bijzonderedag"gebruikt om in-
formatie te geven over verschil-
lendeberoepen waarvoor mensen
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Stroomonderbreking j
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:

* Donderdag 3 december 1987 vanaf 09.00 tot
16.00uur.

* Barber - Leliënberg - Wacao.

ïgïKODELA^

Toko \3l/ uikertuintje
; toont zijn nieuwe gezicht!!

Dereorganisatie heeft een jaargeduurden wezijn nog niet helemaal
waar we willen zijn.
U mag gerust mopperen dater wel zo het één en ander is veranderd,
maar U moogt het gerust van ons aannemen dat een vrouw "uit het

! vak" ons complimenteerde met de nieuwe opzet, diezoveel logischer: is dan het was. Netklaar voor defeestdagen, geeft Uw bestelling tijdig; door, wij zorgen voor het beste tegen de laagste prijs!!

K Bols jonge jenever 0.7 Itr.

!> MZ&t±> Bols jonge jenever l/l Itr.

I\%y*X
19-95:1 l/^/\p Ponche Colima 8-65

Cockspur Rum 14-80

r^^i Flanksteaks kilo 10-50 'feversVanllet>Sul<adelappen ki10.... 9.90J Z_ mes rr

ny^ Loin Ribs kilo 4.90
| K..A Groene Appels l O stuks 3.85

! >vc%c*>Amer'!(aanse perssinaasappels
pf^e^lO stuks 3.50

Ta^ Selderij kilo 2.00
i "\ A A| Tijgerbrood 1.14
< eS^ Harde bollen 5 stuks.. 0.80

\ tvp^Sinterklaaskrentenpop 3*2°

J\aa Gevuld Speculaas 7.50
V^ Wy Roomboter Amandel Staaf

*^&&*> 7.50
1& _£ Marsepein 100 gr... 3.65

*y Speculaas Hart 4.25
*"

Toko'®uikertuintje Grutter - Slijter
Broodbakker — Kaasboer
Slager —Banketbakker ,
Groenteman —En ga zo maar doof»-

P>. wOKEgËmkT^SM W7P7T?T^TTTTT^Êrw^afTwwwwwwwwwwwwwwWf^^:^

Huidverzorgingsprodukten . j fc"
nR\/n HOOP GRATIS HUIDANALYSE J |, Uil VU. nUUIJ bij aankoop van DR VD. HOOG produkten! J

Naraida staat voor u klaar 3.00- 6.30 pm: I SSS^ *1M
Unisol 30 nov. | en gediplomeerd te Den Haag. ■
Botica Vredenberg 1 dec. W%m**mm*^-^T~w* " 1 *jÉ
Botica Sta. Rosa (Bloempot) 2 dec. I IOSPOIO ScllZ %Botica Sta. Maria 3 dec. ■ -"

Wlfc .^1
Botica Brievengat::: 4dec.| COS^CtlC* SEE* ~ '^

l=H=^^ML==iL=il=ni=^
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BONAIRE AGINDA
%j, JU-'eLagoen: maandagt/m vrijdag
u^. uur; zaterdag 08.00-12.00""dag gesloten.

(C?ARE BIBLIOTHEEK
! «iJJJrMÜden voor hetpubliek)

""■flin en d°n<lerdag van 14.00-18.00Wi7 9. en vrijdag van 08.00-12.00/
tl) '00 uur;zaterdag van 10.00-12.00
"Kastijden voor tezers)

**Qvan 14.00-19.00uur.
INSLUITING: maandag t/m vrijdag
UlT^fnde stukken 15.45 uur; gewone'6.30 uur.

donderdagavond 19.30uur -Hotelw1oun!n!om»tie E. Felipa,tel.: 8546/8238.'W*JjlD,e: eike tweede maandag -C*^rnTerra Corra.'*oensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

■^RSKANTOOR EN BEVOLKING:ka

S^^jBLIOTHEEK: voor bezichtiging
NRurtT^8 oontact opte nemen metdeI ""yBedacht, Noord Nikiboko 194.

LjECLUB (Weg naar Willemstoren):
hfa"°P vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-l/MVan 12.00-24.00 uur.

K U„UR (gezaghebber): elkedonder-Wirjt'; 09-00-11.00 uur op het Be-&W°°r' Kralendijk; laatste donder-
%, ac maand van 10.00-12.00 uur te

S*^I(,eL: 8198>: verzameling Bo-
*sa. nse schelpen en koraal; open vanWaK-, van 10.00-12.30 uur -IK|ookoZuid3.
fa-Si/Jj^V^en slachthuis maan-
L'OO uroansdagvano7.oo-12.00/13.00-- donderdag en vrijdag vanI 1100/1i.30.14.30 Uur.S-— "

ou-ii.ouuur.

It JENSTEN
«fclKl^duskerkKralendijk:gr, "* 18.45uur; zondag08.30en 19.00

Cfa^erkAntriol:tor "« 9.30uur; zondag09.00en 18.00

lC°feUBk«*kRincon:
l ,o<*zondag, 19.30uur.
Kjr^TENBEZORGING doorgeven
Sum A- Won8- UA- Sin*'Kaya

Correspondentie
ir, 'LLEMSTAD — De 15-
-»Ug e£er deHenau uitBelgië
'et na^ w'Hencorresponderen
(, vP°stzegels- verzamelaars in
n^erlandse Antillen. Zijn
«u.2 jg? hobby's zijn: tennissen,

0^ beluisteren, reizen, cor-
lijwii nen Kitaar spelen.
itMpHSrfaK corresponderen in
deren ands' EnSelsofFrans-
ires.- T!?^krijgt antwoord. Zijn
ilbeek aPelstraat 32' B-17Ï0

" K- Vlaanderen, België.

IETS DOEN
De . musical «De

Toembakoning», geschreven
door Thera Coppens, werd
door schrijfster Diana Lebacs
een jaargeleden aangeboden
aan de dertig- jarigeDr. Al-
bert Schweitzerschool '...om-
dat jullietenminste iets dóen
voor de kinderen...' Dat me-
moreerde ook schoolhoofd
mevrouw Page: "Onze
leerkrachten rennen niet om
kwart over twaalf naar huis,
want dan hebben ze op school
nog dingen te doen voor hun
leerlingen".

Zon inzet maakt het dan
ookmogelijk, datkinderenna
twee maandenO) oefenen in
staat zijn, een leuk stuk op de
planken te brengen. Het is
danook jammer,dat er slecht
zo weinigbelangstellingwas,
van dezijdevan demedia.Wel
was er een gelukstelegram
van de voorzitter van de
AMK, de Christelijke onder-
wijsbond. Hij was zelfaanwe-
zig, evenals de directeurvan
de Muziekschool, de kinder-
boeken- schrijfster Diane Le-
bacs, en het hoofd van de Jo-
han van Walbeeckschool, en
natuurlijk alle leerkrachten,
deOudercommissie en de be-
stuursleden.

PAPITAAL
Laura, Arnout en de kleine

Manja (die haarrol van kleu-
ter-op-reis keurig vertolkte)
maken zichklaar om naarBo-
naire te gaan. De beer Brom-
metje blijft maar in Neder-
land, dieziethetniet zozitten.
Later komt Brommetje toch
perpost over... Ook de schaat-
sen, en de slee blijven achter

— wat hebjedaarnou aan, in
de tropen. Ze spreken daar
wel een andere taal. De Papi-
taal, zegt de kleine Manja.
Maar ze kennen, nog in Ne-
derland, aleenpaarwoordjes.

Op Bonaire valt het alle-
maal ergmee; deBonaireaan-
sekinderen zijnliefen deHol-
landsekinderen zijn eigenlijk
niet zo bang van het Papia-
mentu — wat blijkt uit het
liedje «Papiamentu si, si».
"Leer ons alsjeblieft een bee-
tje Papiaments!" smeken de
drie kinderen, en al gauw
kennen ze spelenderwijs het
«buriku, kabritu, para».
Vooral het woordje laman
(zee) wasknap uitgedrukt,en
dan die grappigebacoba!

Toch is er één enkel kind,
uit de groep landskinderen,
dat hetniet zo zietzitten met
die "rijke Nederlanders". Hij

heeft Lmiho, en hij probeert
het hen op alle mogelijke ma-
nieren moeilijk te maken.Hijschuwthierbij de«ojada» (het
boze oog) niet.

Als er dan 's nachts een
spook voor het raam ver-
schijnt, mist dat op de kleine
Manja zijn uitwerking niet.
Zij wil terug, schrijft haarzus-
je aan een vriendinnetje in
Holland— zij heeft er genoeg
van. De handenarbeidles —
vliegers maken, voor de wed-
strijd — was prachtig uitge-
drukt met kwasten, lijm en
grote scharen. Maar wat heb-
benze weinigtijd voorhande-

narbeid! Zo weinig, dat de
kinderen wel de klas uit zou-
denwillenrennen, omsportte
gaan doen. Want sport kan
ookbijnaniet meer—endatis
toch ook belangrijk. Emilio
doet natuurlijk weer niet
mee. Die rijke kinderen win-
nen toch, en hij is, als altijd
«bashi, bashi» (helemaal
blut).

...voor haar verjaardag kreeg
Anita hetboek 'De Toembako-
ning' - belangstelling van de
anderen, v.l.n.r. Giovanni
Marcha,Kizzy Getrouw, Jea-
niceEisden enAlexPinedo...

...methetvliegtuig vanNeder-
land naar deAntillen - zelfs
last van de oren, v.l.n.r. Oli-
vierOster,FloriekeLuursema
en Martien van Dongen
Torman...

SCHWEITZERSCHOOL
'De toembakoning'

"ACH, VLIEG OP!" is dere-
actievan kinderen, op allerlei
problemen die de grote men-
sen bezig houden, betreffende
hun onderwijs. En de daadbij
het woord voegend, laten ze
hun vliegers op, zodat ze van
de grote hoogte kunnen neer-
kijken op dieprobleempjes,
die vanuit de hemel zó klein
zijn...

Niet geheel onbevangen
waren al die kleine kinderen
voor het enorme publiek, dat
zaterdagmiddag in Centro
Pro Arte kwam genieten van
de première van het jubi-
leum- toneel, door het kind -
voor hetkind. Onwillekeurig
zwaaiend naar een bekende
in de zaal, knipperend tegen
al dat felle licht, en die stoel
rechtzetten, die omviel. Het
was voor de kinderen van de
jarige Dr. Albert Schweit-
zerschool dan ook de alle-
reerste keer, dat ze voor zo-
veel mensen optraden.

Kort geding
e--coordinator
Kopebo-BC

KRALENDIJK — De velerechtszaken die deafgelopen
maandenwerdenaangespan-
nen door ontevreden
ambtenaren of ontslagen
werknemers, zal met de zaak
van de ex-coördinator van
Kopebo worden uitgebreid.

Norwin Willem, die door het
vorige BC werd benoemd als
coördinatorvan deKopebo (Ko-
mishon Papiamentu den Ense-
nansa) is in eerste instantie door
het huidige Bestuurscollege op
non-actief gesteld en later ge-
schorst.

Om te zorgen dat de
leerkrachten in staat zullen zijn
het tweede gedeeltevan het cer-
tificaat van de bevoegdheid tot
het lesgeven in Papiamentu te
behalen, zullen de cursussen in
januari opnieuw beginnen.
Daarvoor heeft de overheid een
coördinatrice aangesteld, mevr.
L. Sambo-Martijn, die daarmee
de werkzaamheden van ex-
-coördinator Norwin Willem
overneemt.

Via een kort geding eist Wil-
lem herbenoeming in zijn
functie.

Vrouw deelt
klappen uit

WILLEMSTAD —Bij het Van
Meeteren College werd een man
achterna gezeten door een groep
mensen. Bij aankomstvan de po-
litie verklaarde de
woordvoerster van de groep dat
de man 300 gulden en een gou-
denpolshorloge van haar had ge-
stolen Zij besloot geen aangifte
te doen. maar de man zelf een
paar klappen te verkopen. De
overige mensen hadzij meegeno-
men als versterking. Zij werden
op hun handelwijze gewezen en
de verdachte werd overgebracht
naar het recherchebureau.

WILLEMSTAD — Tijdens pa-
trouillevan depolitie op deSnip-
weg werden twee mannen aan-
gehouden met twee plasticzak-
ken. Indezakken haddenzij acht
halskettingen, twee hangers,
drieringen, een polshorloge, drie
armbanden, een borstspeld, een
fototoestel "Pentax", twee paar

oorbellen en een filmrolletje. De
andere zak bevatte een videore-
corder, drieaanstekers, eenklei-
ne zaklantaarn, zes polshorlo-
ges, twee kettingen en een poc-
ket- camera. De mannen beken-
den te hebben ingebrokenin een
huisaan deChuchubiweg. Beide
mannen zijn ingesloten.

VLIEG OP!
Tijdens devliegerwedstrijd

ontmaskert broer Arnout de
stoute Emilio. (hij was zo
boos, dat het haar van het
maskervóór zijn gezichthing,
maar gelukkig werdhijgauw
geholpen door andere toneel-
kinderen...). Emilio heeft het
trouwens voortdurend aan de
stokmetzijn landgenootjes op
Bonaire, want die vinden de
buitenlandsekinderen wel
lief., "Kom mensen, doe een
beetje wijs", klinkt dan ook
het lied van de Toembako-
ning...

De Nederlandse kinderen
passen zich goed aan; hebben
nietzoveel lastvan deafschri-
kwekkende taalbarrière. Ze
groetenal gauw: «Bonnochi»,
en het toneelspel culmineert
in devliegerwedstrijd — zón-
der competitie- element; de
deelnemers krijgen allemaal
een ijsjevan dejuf(en devlie-
gers gingenecht de lucht in).

"Pak toch jevlieger, net als
wij" besluiten dekinderen
dan. "Daar boven, de lucht in,
en voel jevrij. Vlieg op, vlieg
op!" En terecht kregen de
leerlingen van de 30-jarige
Dr. Albert Schweitzer- ba-
sisschool een staande ovatie
van het publiek, dat uitvolle
borst het laatste liedje mee-
zong.

LEONARDO VAN GOENS

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP DINSDAG 1 DECEMBER 1987EN TOT
NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CANDOLLAR 1.335 1.355 1.375
PNDST€RLING 3.16 3.215 3.275
N6DGLD 95.17 95.89 96 69
SOLIVAR — — —2LUFRANCS 130.04 131.76 132 56
FR FRANCS 30.41 31.05 32 21
DUITSE MARK 107.21 107.93 108 73
SURGLD — 100.07 102.59
ITLIR€ 1.14 1.44 1.50
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 1 DECEM-
BER 1987EN TOT NADERORDER.

9.75 % OBLIGATICL6NINGCN P€R 85/89 98.34
13 % OSLIGATI€L€NING€N PC-R 86/90 103.90
12 % 08LIGATI6L€NING€N P6R 88/92 103.05
10.5 % OBLIGfITI€L€NING6NP€RI9BB 99.45
10.25% 08LIGATI€L€NING€N 1986P6R 1990 98.28
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

I "Als uw mondbelijdt datJezus deHeer is, en alsuw hartgelooft I
■ dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zultgij gered wor- I
t den." (Rom. 10,9).

In Nederland overleed op zondag 28 november onze I
medebroeder

I Frater José Croes I
I De begrafenis geschiedt aldaaropdonderdag3 decern- I
I ber, vanuit hetfraterhuis JoannesZwijsen teTilburg. I

Frater José werd 80 jaar.

Namens defraters van de Antillen
Fr. Aurelio Verbunt
Regionaal Overste

Stafen Personeel van

cirubus
maken het overlijden bekend van hun werkne-
meren collega

CORNELIS (COR) BOEZEM
De begrafenis vindtplaats opvrijdag 4 december
des middags om 4 uur vanuit de katholieke kerk
te Antriol Bonaire naar de katholieke begraaf-
plaats tePlaya Bonaire.

Gelegenheid tot condoleren woensdag 2 decem-
ber des avonds van zes tot acht uur in La Hoja
Funeral Home aan deZandstraat in Oranjestad,
Aruba.
Wij zullen Cor zijn inzet en vriendschap in dank
herdenken. Moge Cor in vrede rusten.

Aruba, 1 december 1987.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

DANKBETUIGING
Voor de vele blijken van hartelijke deelneming, voor
de vele bloemstukken, telegrammenen kaarten bij het
overlijden van mijn lieve en zorgzame echtgenoot

STANLEY VAN TRIGT
willen wij U heel hartelijk dankzeggen.

Uw medeleven was voor ons allen een grote steun.

Ilse van Trigt-Wildeboer
kinderen, kleinkinderen
en familie

f ~r_ ' ~ i~"— S
/ «S??flmo ,nDUSTR,BI DE «EREZUEiq

*»É-J3i3ti' maaktdew«sselkoersbekend
BOLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30uur

cash AANK°c^ue VERKOOP !
’.5.05 ’.5.25 ’.6.25

K SERVICIODE ENMIGRACIONDE BONAIRE
jT PUBLICACION
»ps"'ente Gobernador de Bonaire, por la presente anuncia que in-
c<6n Ci esri9urosasypermanentes serantornados en rela-
»„." al cumplimiento de las condicionespara las cualeslos
*h i>in'eros y trabajadores extranjeros han sido admitidos
L<WlaaeBonaire.

7nieros quienes ejecutan trabajossm el permisoconcedidoy los
w°res extranjeros quienesdentroyfuera delnegocio dondeestan

eJecutanotros trabajos quelosmencionadosen supermiso de
og^a, estan en transgresión a lascondicionesaplicablesa ellosy son
Vision 3 en virtud de ,aordenanzadelGobiemo sobre Entrada y Ex-

"* c*,nprol»ación detalesy otras infracciónes de la ley pue-
tn_i n«*ucir a la supresión del permiso deestancia del ex-
"'«ni ° a,i con»o persecución judicialcontra tanto el ex-
h«ci*ï° Como 'a persona quién leemplea o quién lemanda
HuZ *ral»aJos contrarioa las condicionesdesu permiso de

■"da. El tenienteGobernador. ante mencionado,
N»^ G.A. Soliana.

IMMIGRATIONBONAIRE
ANNOUNCEMENT

h^fenant GovernorofBonaire herewith announces thatrigid and
nt control will be excercised on the fulfilment of

SISS?* und«'which aliensandalienworkershave been

Ss^* 1"Bonaire. . .Hrm^J**lo" labouractivitieswithoutapermit andalienworkerswho
rWkherlabour activitiesthanthosementioned in theirresidence per-

in and outside the companywith which they are employed are
16 conditionsapplicable on them, andare liable to criminal pu-

?»Wbyvir,ue ofthe NationalOrdinanceonAdmission andExpulsion.
S«t« of «Imilar or other infringements of the law may
*>C c""cellation of theresidence permit of the alien in-

*"" ■« criminalprosecution of both himself and
>»rCOB who "'w» hi" orchargeshim with labour activi-
-1»^"contravention of the conditionsattached to hisrest-

The lieutenantGovernor
aforementioned,
G.A. Soliana.

gü BONAIRE

Qe BEKENDMAKING
y!f|*«n»hn*bber van Bonaire maakt hierbij bekend, dat strenge en
C" vCorw* controle«■!worden uitgeoefend opde naleving
&!?""*" wa,den' waaronder buitenlanders en buiten-
Cen|ande« nemers opBona're *Ün toegelaten.
CSte hebho werkzaamheden verrichten zonder daarvoor toestem-
lah^njf wa

n n buiten|andsewerknemers, diezowel binnenals buiten
C d'6Zl) werk2aam zijn, andere werkzaamheden verrichten
Uajoena- 'ff 'n nun verblijfsvergunning,zijn in overtreding van de op
C^erorrio JkeJ/00rwaarden. en zijn strafbaar uit kracht van de
Veters 9 Toelatin9 en Uitzetting.
w *»t irJ?.9 "fn «oortgelijke of andere overtredingenvan

* o*de .«# \ int,ekk,n9 wan de verblijfsvergunning leiden
CSder »i **ra,vorvolging van zowel de betreffende bui-CS laatw <,°9ene die hem in dienstneemtof werkzaam-

*»n *i.»err*chten, in strijd met de voorwaarden verbon-*'inverblijfsvergunning.
v De Gezaghebbervoornoemd,

mr G.A. Soliana.

AMIGOEÜ5DfiGID€C6MB€RI9B7

» stockmartet«
AMSTERDAM TODAY DECEMBER 1,1987.

Aegon 49,80 HM 27,10
Ahold 60,30 Meneba 40,00
Akzo 85,20 Philips 29,10
Cred.lyon. 50,00 Epyal Dutch 196,70
Fokker 22,70 Telegraaf 198,00
Gist.Broc. 26,80 Unilever 100,30Heineken 116,50 Index 206,00

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 43 1/8 IBM 111 1/4American Exp. 22 3/8 ITT 43 5/8Apache 7 1/4 Johnson *J. 72 5/8Am.Tel.& Tel. 26 7/8 McKesson 26
Amoco 64 3/4 Merck & Co. 170
Anheuser B. 29 3/4 Minnesota Mng 58
Becton Dick. 46 5/8 Mobil Corp. 33 3/4
Campbell S. 51 7/8 Monsanto 70
Chrysler 20 1/8 NCR Corp. 62 1/2
Citicorp 17 1/2 Norf.South. 23 1/8
CooaCola 37 PEG Indus. 32
Diebold 33 5/8 Philips Ind. 13 5/8
Digital Eg. 118 1/2 Placer D.M. 15 1/4
Dupont 78 1/8 Ifarthrop Corp. 27
East.Kodak 45 1/4 Pac.First Fin. 9 1/2
Exxon 36 1/2 Pfizer 46 1/8
Figgie 'A' 49 3/4 Phelps Dodge 40
Firestone 31 1/4 Philip Morris 85 7/8
Fluor 12 Quaker 42
Genl.Electr. 42 1/2 RJR Kabisco 46 1/4
Genl .Motors 56 3/8 Sara Lee 32 1/2
Gulf & West. 67 3/8 Shell Trp.Tr. 71 1/2
Hecla Mng. 15 1/8 Southern U. 8
Hilton 66 , Unisys 28 7/8Hcmestake Mng. 18 1/4 Unocal 23 1/4
DOW JONES LOCAL STOCKS
Industrials 1.833,55 ANT.BREKERY HFL.7S-85.Transportation 695,14

REUTER.

CLCSIN3 MARKET CCMMENT NOVEMBER 30 1987
3.6^6!016^ wlnnin* streak today as the dew slidM^T?^ -96 Pol"*2 to 1-839,52. Volume was heavy, withbig-board declines besting gainers by a convincing 14 to 1count The Transport and Utility averages also slipped sharplyas did many secondary measures. Capital Cities/ABC, DigitalB^prent Merck and Co., Boise Cascade, and Teledyne weremulti-point casualties, the were no gainers among today'sten most active issues. Gold Mini", issues also retreated.Burlington-Northern and Filtertek did buck today's sharpslide and rallied Few issues escaped today's damage. Thatmid-to-upper 1900 's region continues to be sizeable thorn inthe sides of the bulls. The Dow is now within range of testingits October 19th closing low of 1738E.F. HUTTON RESEARCH.

gSfal MAIHJKO & (URIEL'S BANK N.V.
A^fl INVESTMENTDEPARTMENT
57^ iJ For further information call

MÊ^Êë Tel. 612511/612991/612294
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

l A^TT*B^ to* 1° Woorclen

F. 5,50 /^k// JIV Elk woord meer \/sffiX )
// ll\ UITSLUITEND gÉSJ

JhgSfK bT ACONTANT! *=Vn

TWEELING- uitzet: Kraayen-
hofstr. 52, tel.: 626267 na 6 uur
p.m.

DAIHATSU Charmant '83, aut.,
airco, cassette, powerst.; Mazda
929 '82, aut., airco, cassette, po-
werst.; Datsun '83, aut., airco-
powersteering, tel.: 75476.

LUXE kinderkamer bestaande
uit:bed met nachtkastje en 2 la-
den, hang- legkast, boekenrek-
secretaire, van Surinaams
hardhout; tevens z.g.a.n. ser-
vies, tel.: 75945.

GARAGE SALE: huishoudel
artik o.a. gasfornuis, eettafel
(Mahok), klerenkast enz, enz,
vanaf ’.0.50.Roodeweg 129.

VLEUGEL PIANO Challen
’.6.250; 2 speakers AcousticRe-
search ’.250,-; Discman: porta-
ble compact disc player (nieuw)
’.500,-; MicroscopeLeitz ’.225,-.
Andromedaweg 4, tel.: 70649.

SEAT IBISA, bj. 1986, prijs:
’.9000,-.Adres: Diamantweg 17,
tel.: 89888.

AUTO VOLVO: 360 GLE '86,
tel.: 623713.

WEGENS VERTREK: Toyota
1000 Pickup, FM-stereo; bj '81
’.3.750,-; Ford Laser (model
Mazda 3235), autom., airco, FM-
stereo, bj '82 ’.5.250,-; ged. in-
boedel: TV-video, wasmachine,
fornuis,koelkast, fans, enz, tel.:
80064.

ANTIEKE auto Hulman Minx
1954,t.e.a.b. tel.:54126/614509.

1 STAANDEFREEZER ’.750,-.
Dr. M.L. King blvd. 54, tel.:
53524.

AMERIKAANS HOUTEN
bankstel best. uit: 3 zitsbank, 2
zitbank, 1 schommelstoel, 1 stoel
& tafel; originele parlemoer
zwarte Chinese koffietafel; ori-
ginele parlemoer Chinese schil-
derijen (4 pes.); originele Chine-
se servieskast (gouden kleur);
rotan eetset best. uit4 stoelenen
tafel; freezer Westinghouse; ste-
reoset bestaande uit:draaitafel,
AM/FM radio, taperecorder en
kast; houten babybed etc., etc.
Erosweg 51 (Jongbloed).

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

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

LEUKOGENDE PUPS, halfBouvier/Herder, ideaalalshuis-dier/waakhond, è ’.200,-. Tel.:673007.

PINGPONGTAFEL; RACE-FIETS; electrische typemachi-
ne; antwoord- apparaat;
snoergrasmaaier; kinderloop-
wagen; kroyletterzetter. Tel:673007.

SLAAPKAMER: WIT, litsju-
meaux, 2 matrassen + toilet’.1.950,-; eetkamer: tafel metglazen blad, 4 stoelen + tapijt
’.1.000,-; wandmeubel ’.500,-;
Van Galenlaan 12 tussen 5+7
uur.

TOYOTA STARLET 1982
’.3.850,-. Penstraat 41 (patras).
Tel.: 616364.

1 SLAAPKAMERSET, 1 eetkamer-
set, 1 porch-set, 1 orgel "Bon Tempi"
tel.: 615161: na 17.00uur.
SffaaSma**jamammmmmmm^^m~

j;<ti<iim*\vi ir±ViTciï^B

HUISAANhetwater, Jan Sofat,
Yachtclub. Brieven: A. Will,
Brakkeput Abao Paradiso 7.

GEMEUBILEERD huis, 3 sik.'
2 badk. Jongbloed’.lOOO,- p.m.,
tel.: 53524.

=ss=^b= =
HUIS MET 2 è 3 slaapkamers,
huur±’.600,-. Tel.: 78923.

HULP in dehuishouding 2x per
week. Carawaraweg 120, tel.:
614913.

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

GEVRAAGD: OPPASHUIS, pe-
riode 26 dec. - 6 januari. Tel.:
70339.

EEN PERSONAL computer
Turbo 640KIBM, compatible
W/ 2, Floppy DiskDrive, Amber
Monocrh Monitor: Incl. DOS $
1200,Bel: 23156.

JONG ECHTPAAR zoekt ge
meubileerd appartement in de
buurt van Bubali hotels, tel.:
27096/34439.
EEN WOONHUIS met twee
slaapkamers ongeveer ’.300,- of
’.400,- in deomgevingSpaansla-
goen - Oranjestad, tel: 27211.

GEVRAAGD HULP2 middagen
per week. Catiri. Eigen vervoer,
tel.: 33734 na3 uur.

OPROEP! Ik heb mijn jeugd
doorgebracht op Aruba (10 jaar)
en wil het eiland graagaan mijn
gezin latenzien.Huis voor 4per-
sonen gevraagd in juli 1988. Zo
mogelijk met auto. Eventueel
huisruil. Ons huis: eengezins-
woningmettuin, 2slaapkamers,
ligbad, 3 fietsen. Graag zo spoe-
digmogelijkbericht aan:A.M.A.
Dercksen, Cannenburg 1873328
AZ,Dordrecht Nederland.

WAARSCHUWING
De commandantvan het deta-
chement Suffisant maakt be-
kend dater op 02,03 en 04 de-
cember 1987van 07.00 uur tot
14.00 uur schietoefeningen
worden gehouden op HATO.
Maximum verheffing
i 5000ft.
Onveilige zeegebied
i 4000 meter uit dekuslijn.

f ATTENTIE!
I.v.m. vakantie verzoekt

Graveerinrichting
ANTENGRA

haar kliénten beleefd, aanvragen liefst
vóór

12 december
in tedienen. Totonze grotespijtkunnen
aanvragen na 12december pas direkt
na
1ste weekvan januari
afgeleverd worden.

ANTENGRA
altijd totUw dienstvoor het leveren van
gegraveerde borden

opmaterialenenkleuren naar Uwkeus.

ANTENGRA
Slokéweg 10-Tel.: 79230

TotUw dienstook In 1988. _J

r^Lvila cßeach 'Hotel

| J zoektop
korte termijn

gemeubileerd

j HUURHUIS

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

V )

Rodeo Ranch
nu in

Seaquarium !Geopend 7 dagen
per week

Openingstijden:
5-7 Happy Hour
Specialeprijzen

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

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

Voorreserv. tel. 615757na
4 uur.

WÈmwW Paha's Men's
«■L Boutique

/ «I |t heeft zojuist ontvangen )
( Wij II een moo'e collectie )

FOOD AND BEVERAGE CONTROLLERREQUIRED BY BUSY FIRST CLASSRESTAURANTBUSINESS CATERING TO LOCAL AND TOURIST TRAFFICON SINT MAARTEN.
Applicant must have professional experience of -OPERATING ABUSY F & B DEPARTMENT WITHIN BUDGETEDF.P. MARGINS.FORMULATING PURCHASING POLICY.
«I i!fi^PURCHASING FUNCTION RELATING TO THEDAILYIVoße ß°r[! nF.S B CONTROL SYSTEMS STATISTICS.
STOCK-TAKING ' ST°CKCONTROL'DA,LY ANDWEEKLY

AnvAWJT!rcn,?cF
B?SMPUTERISED F * B CONTROL WILL BE??UAÏNT MANArPuIÏ.0"! A NECESSITY, AS WILL SENIOR RES-TAURANT MANAGEMENT EXPERIENCElolcnnavihnE^iES!* l'T**' authoritativeand competent youngperson who is unlikely to be unemployed but who is looking for aposition on Sm Maarten wherehard work andreponsibily will beW-garded with a high salary and opportunities for improvement!

Interested persons shouldapplyby letteronlytothe ManagingDirec-tor, P.O Box 488, Philipsburg Sint Maarten!enclosing SrttenCurriculum Vitea, detailed evidence of the necessary experience arecent photograph and home telephone number, if any. Mark en-velope ODO ADV.

SCHATTIG VERPAKTE i, ©jf"Hooniu^ 12 '.: zeepjes 3cn\a/ïe&rte-
WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dat er op, 2 december
1987 van 07.10 uur tot 24.00
uuren op 3 december 1987van
00.00 uur tot 13.15 uur schiet-
oefeningenworden gehouden
op de schietbaan HATO.
Maximum verheffing:
± 5000 ft.
Onveilige zeegebied:
± 4000 meter uit de kust.

/ \
Sinterklaas

is vrijdag
van 7 tot 9 uur

KOOPAVOND
aanwezig

$5? b,J
Sm samsam/JIW Curagao N.V.

> v ïW. Chobolobo
\\ Shopping
,¥\ s% Center- Jsfój- Salina

f TEHUUR^"""**
AANGEBODEN

volledig gemeubileerd
APPARTEMENT

zitkamer, eetkamer, keuken
met bar, 2 slaapkamers, tele-
foon + airco aanwezig. Zeer
mooi uitzicht op de Isla. Bel
614901. J

WANTED |
FOR RENT

Fully Furnished
House

2 - 3 bedrooms
one year from January
or latest February 1st
SWEDISHTELECOM

INTERNATIONALI Tel. 87190 Office Hours

Gaat U volgend jaarnaar
NEDERLAND?

Wij kunnen Uw nieuwe
FORD SIERRA

1988
verzorgen tegen een zéér

interessante prijs
Tel. 648159/98337 —i

f MITSUBISHI1
LANCER 1985

Slechts 36.000 km
in zeer goeds staat
metallic bruin-grijs

in tweetinten.
Airco, stereo-installatie,

representatief.
Fis. 12.700,—

Info.: 70202 tot 5 uur
k 78793 na 5 uur_

IMB —■-. —Wij zijn een lokaal gevestigd in internationaal verband wer-
kend survey bedrijf en zoeken voor onmiddellijke in-
diensttreding een

BOEKHOUDER (M/VR)
VEREISTEN:
In het bezitzijn van diploma PD/MBA, kennisvan auto-
matisering, vloeiend in Engels/Nederlands en Spaans
inwoord en geschrift.
Ervaring van minimaal 4 a 5 jaar in soortgelijkefunktie.
Salaris nader overeen te komen.

Sollicitaties: Uitsluitend schriftelijk met bijgesloten cv. en
diploma's te richten aan:

P.O. Box 3030
Tav.: Dhr. J.DIJK

Een psychologische test kan deel uitmaken van de sollici-tatie-procedure.

SKAPA GASTUNAN
EKSTRA!

Paga bo resibu di telefón na tempu.
Anke bo ta kobra delaster dia di luna,
esaki no ta problema.
Nos ta tenekuenta kv ne!

Ultimo diapa paga resibu di
november 1987 ta dia

3 Dl DESEMBER 1987

fl SETEL
KmM Servisb c* telekorrxjnikashon

<BEST RATES FROM 1
EUROPE/ROTTERDAM
Please contact:

An£ Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

r/^NIEUWE KOLLEKTIE\I

DAMESSCHOENEN (v.a. f 106.-) en
HERENSCHOENEN (v.a. f 99.-)

Tevens: BALLY COLOGNE - BALLY AFTERSHAVE -BALLY DEO-S7ICK - BALLY SHAVING FOAM -BALLY SHOE POUSH

J Breedestraat 37 (Punda) Tei 611413-611 768 J

St. Maarten Guava Berry Co.
Require a Local, Regional and International

Liquor Sales and Marketing; Manager
Applicants must have:

* Provable succesfull sales and sales management
experience.

* Thorough knowledge of the liquor business, basic
sales administration andthe strategic introduction
of new products.

* Boundless energy, enthousiasm and ambition.

Experienced professionals should immediately reply
in writing only, including curriculum vitae and current
photograph to: The ManagingDirector, St. Maarten GO'
ava Berry Co. No. 10 Front Street.

V !

<^g^ Alles ophetgebiedvan
M bevestigingsmaterialen

J|l en gereedschappen.

!
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CARIBBEAN FASTENERS ti.V.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ook op zaterdag GEOPEND van&30-12.00 uur- ,

ii i i

CLIMA CARS

ADTOAIRCONaHTIONiNG
Herst IA - Tel. 672059 Sta. Row

■^^^^^■^^'m-i nruin ■ 11 n ~~~——" 'nu in in ii
„0.70

voor een fotovan 10xl 5 cm.
en dan toch nog kwaliteit
leveren

dan moet U zijn bij
irsrnEnPHOTu

achter Maduro Plaza

■■■■■■■■■m

KO D ,a»w- Industrieterrein Brievengat Kavel 1 t/m
■ O.l*. "EXTRA SERVICES". Herculesweg nr. 7.

Reparatie, Koeltechnisch, onderhoud en Installatiebedrijf.

VOOR REPARATIE, ONDERHOUDEN, INSTALLATIE VAN
UW AIRCO EN ANDERE KOELEENHEDEN - o.a.

ROOMCOOLERS
CENTRAAL SYSTEEM
IJSKAST, FLESSEN, WATER KOELERS
IJSMACHINE
VRIEZER EN KOELERS
AUTO AIRCO, ENZ.

Bel. K.S.P. Tel.: 76014/77340
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	illustraties
	WILLEMSTAD-Deluchthaven is voorzien van nieuwe bushaltes: deze zijn aangelegd vlak voor de aankomsthal. Met de nieuwe haltes verwacht het busbedrijf tevens een snellere service te krijgen. De bussen zullen daar niet meer blijven staan, maar na het uit- en instappen, direct doorrijden. Foto: de nieuwe haltes in gebruik.
	HENRY ® By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY ® By Mort Walker
	REDEYE ® By Gordon Bess
	Zakenvaria
	Zakenvaria
	ORANJESTAD – In het Lag,, Heights Ballpark was de finale can het softbdll- toernooi voor scholen. Pieter Boerschool ver- sloeg Colegio Santa Teresita met 11-Sen werd hierdoor kampioen, terwijl laatstgenoemde ploeg subkampioen werd. Bij de foto: Jesseßeukenboom van IDEFRE reikt de kampioenstrofee uit aan de captain van de Pieter Boerschool.
	°2a/ fRA — P^rnier Turgut v*de f0to) alle reden te~ kitsi ntezijnoverdeverkiezingsheeftS' Zijn Moederland-partij %iiaSeen enkele andere partij m een regering te vormen. ?eis o 1 T"op eigen kracht Vol-i y2a' is het de jeugd geweest Ver^iezingen heeft ge-
	WILLEMSTAD – Ook op het Radulphus College werd de Dag van het Onderwijs gevierd. Daar waren activiteiten gepland voor de verschillende klassen. Zo konden er kokende kinderen aange- troffen worden en andere waren aan het tekenen of op excursie. Voor de hogere klassen werd deze "bijzondere dag"gebruikt om informatie te geven over verschillende beroepen waarvoor mensen uit de praktijk waren aangetrokken. Foto: Amigoe-verslaggeefster Hanneke van Kouwen die een groep leerlingen informatie verstrekt over het vak journalistiek.
	WILLEMSTAD – Gedurende de afgelopen weken heeft de KLM reisagenten uit verschillende Europese landen naar de Antillen gehaald in het kader van hun reclame- campagne voor deze eilanden. Zo brachten agenten van de reisorganisatie SJ Resebyra een bezoek aan Curasao, dit bedrijf heeft meer dan tachtig kantoren in Zweden en meer dan 1000 werknemers. De 15 reisagenten die naar Curagao kwamen, zijn speciaal belast met zakenreizen. Er is namelijk een druk verkeer tussen Stockholm en Caracas van Zweedse zakenlieden die in Latijns Amerika zaken moeten doen. Waar de KLM op doelt, is deze zakenlieden te interesseren, om hun zakenreis uit te breiden met een vakantie op de Antillen. Op de foto: de reisagenten op Curagao. Het Toeristenbureau, Taber Tours, Holiday Beach Hotel en Las Palmas Hotel gaven de nodige medewerking aan de KLM om dit bezoek mogelijk te maken.


