
coalitie-partyen
mogen zich daarvoor

wel een goede
hameraanschaffen

Amigoe VANDAAG
NED.ANTILLEN ARUBA

* Werkloosheid drastisch geste- M Ik' * Directeur Mehron: Investe-
oen - ringsbank is nationaal instituut

* JangauuilKust-belasting p. 15 , P/ . . ....
wmj^*p9Ê Viering gouden jubileum (teres

JkiÜ p 5SPORT D #1 INTERNATIONAAL
» M^ll^H-- * Haiti op 17 januari ter stembus

Undeba is kampioen p. 10 bpofptif »_wr_ p*6
Record Johnson grootste öKUtK/Jt J/wvi»«\ * gén overlevende bij vliegramp
sportgebeurtenis! 987 p. 10 ...bi/drage... Peru p.6

Amigoe
lo4* JRfiRGANG— NO.: 286 DOND€ADAG 10 D€C€MB€R 1987

Nieuws in vogelvlucht
kDEN HAAG—DeVSministervan
col ! andseZaken- Shultz, en zijn
den asvandesWesteuropes5Westeuropeselan-
2ouHWaar INF" raketten geplaatst
Brn wor(*en komen vrijdag in

a sel bijeen om 5 bilaterale ver-
v *>en te tekenen over de inspectie
(,e?raketbases die de VSkrachtens
Sh i akkoord zullen toestaan,

t^'tz zal verder de VS- bondgeno-
|jcl °Ver het verloop van de top in-
de t

*n Warschaukomen morgen
lanH en partijleiders van de 7"Oen van het Warschau Pact voor

soortgelijkoverleg bijeen.

—De dollarisvan-
i^% "aar nieuwe dieptepunten ge-
-132 ï

met een recordkoers van
,18yen in Tokyo. In Amsterdamiff een middenkoers van 1,86905

laK genoteerd, bijna gelijk
üoo slotvan woensdag. De VS eco-
ja ,mKaufman verwacht dat dedol-, Koersen volgendjaarverder gaan
v 'en als gevolgvan de beurscrisis
eJJ afgelopen oktober. Hij voorziet
£"Koers van 120yen of 1,50 mark.
go*?6ere dollarzal de VSexport ten

komen waardoor de economie
m* Wordt versterkt. DeDow Jones
tl. " reageerde gisteren op de over-
ling dat het dieptepunt van de
u^scrisis voorbij is en op de top in. ashingtonmeteenbehoorlijke stij-
*'ngvan 34,15punten. Deindex sloot
jPI-902,52.In JapansteegdeNikkei
2»dex met 395,14 punten tot

'80,64 punten.
*****

l *OKYO — Het overschot op de
vat>delsbalans van Japan is in no-

r uitgekomen op 4,74 miljard
v*mhl"a "'^ m''iarc' dollar in no-
f^p. ~*tvorig jaar.De importnam toe
lar tot 14,17 miljarddol-
-18 al1 deexport met 11,8procent tot

'bI miljard dollar.

jjATHENE — In hetgebouwvan de
(l0(m?rvankoophandel in deGriekse
Plos vond vanmorgen een ex-
er f* Plaats. De politievermoed dat
Me? ■ en gewonden gevallenzijn.er 'nformatie was niet bekend.

o„J^A—Vandaag ishetvoor de3e
dag in de Gazastrookbot? Westelijke Jordaanoever tot

strJneen gekomen tussen demon-
Wa~t"dePalestijnse jongerenen het
ren ?!lsche leger. In destadGaza wa-
staJi'Jna alle scholen gesloten. In de
bran jIJnbarricaden opgericht met
bakt de autoDanden en vuilnis-
in e bet middaguurwaren
tonlT Zlekenhuis 16 Palestijnse
">en n-n met schotwonden opgeno-
dood' Ulnsdag werden 5 Palestijnen
deh f66*!envielener27 gewon-
en de.westelijke Jordaanoeveren 23 jongerengearresteerd.

k *****l„fhAHRAYN - De Iraakse
8e s macntheeftvandaageenlraan-
Hets hrtanker in brand geschoten.
Ocet ri 'P Werd doorminstens éénex-
van ?*&■ getroffen. Sinds het begin
Pen kf werden 420 sche-
Verd ,okt' waarvan dit jaar 152.
Golf' "ggen 93 schepen stil in de

toariNB?RRA ~Australiëzendt 20
neVr?k duikers naar de Golf om te
len onrt ■"de miJnbestrijding.Zij zul-
Van=fïfr Australisch bevelopererenm«ritse schepen.. *****derfaD^lD — Grote ankers uit Ne-
fam an,d- ziJn op weg naar het
kugjjT-c pP Cason voor de Spaanse
korngA inisterre. Zij moetenvoor-
lijke j d^het schip metzijn gevaar-
te ngchemicaliën verder op de
We W°rdt gedreven. Er wordt
Voor .g^erktom de lading tebergen
vanm weer hechter wordt. Tot
2.00Q rg6n hadmen255vanderuim
gen RVaj;en uiterst giftigspul gebor-
*eel'i_y et ongeluk zijn 23 Chinese**I,eden omgekomen

afge^JS — Prins Sihanouk heeft
Drern j 6 Q

voor de besprekingen met
JahMo "r.Sen van Kampuchea die in
Korp mFrankrijken inapril inN-
noujT ?ou den plaatsvinden. Siha-
litin Wlieerst overleggenmetdecoa-c' Partners.

*****kom,? ~ Verkiezings- bijeen-
fcoh t van regerings- kandidaat
dento u" Wo° voor het presi-
daap fCh,ap in Zuid Korea zijn van-
geriv j

verstoord door aanhan-
deeJan deoppositie.Roh bleef onge-Qen vluchtte een hotel in.

*****PiirlANILA- Woensdag is de Fili-Jnse coupleider kolonel Honasan
krit _eerd- HiJ zal voor de
düs 1 dterechtmoeten staan, al-
has* mmtaire woordvoerder. Ho-
rijr1w,ordtbeschuldigdvan muite-
stat, gedrag datnietstrooktmet zijn
listT P3n ofricier- OudDefensiemi-
°Pzi h

le neemt de verdediging

AFGHANISTAN
Voor het gesprek in de Oval

Room van hetWitte Huis, waar-
aan behalve de ministers van
Buitenlandse Zaken Shultz en
Sjevardnadzeookvice- president
George Bush deelnam,bevestig-
de Gorbatsjov tegenover journa-
listen datde Sovjetunie bereid is
haartroepen uitAfghanistan te-
rug te trekken. Hij vertelde ver-
der dat hij eerder op de dag tij-
dens een onderhoud met leiders
van het Amerikaanse Congres
deverzekeringhad gekregendat
de Senaat het dinsdag onderte-
kende INF- akkoord zal goed-
keuren.

De leider van de Democra-
tische meerderheid in deSenaat
Robert Byrd zei dat hij Gor-
batsjov had verteld datratifica-
tie van het INF- verdrag aan-
zienlijk makkelijkerzou worden
als Moskou zijn troepen uit Af-
ghanistan terugtrekt en meer
respect toont voor de mensen-
rechten. Verscheidene conserva-
tieve senatoren hebben aange-
kondigd datzij allerlei wijzigin-
gen in hetverdrag zullenprobe-
ren aan tebrengen.De leidervan
deRepublikeinse Senaats- frac-
tie, Robert Dole, verklaarde na
afloop van het gesprek met Gor-
batsjov echter niet te ver-
wachten dat de Senaat het ver-
drag zo zal verminken dat de

regering opnieuwmoet gaanon-
derhandelen met deSovjetunie.

GEKWETST
Volgens Dole toonde Gor-

batsjov zich gekwetst door de
Amerikaanse kritiek op de be-
perkingen waarmee jodendie de
Sovjetunie willen verlaten te
kampen hebben.Hijverteldedat
deSovjetleidernegenCongresle-
den trakteerde op een les over

mensenrechten waarin hij hettoelatings- beleid van de VSvoor
immigranten hekelde. "Volgens
hem moeten wij zijn land niet
voorschrijven wathetmoet doen,
zoals hij ons dat ook niet voor-
schrijft", aldus Dole.

AFSCHEID
Was het gisteren, na devreug-

devolle ondertekening dinsdag
van het alom "historisch" ge-
noemde INF- verdrag -in de
woorden van Fitzwater- een dag
van "zware arbeid" en het "op-
stropen van de mouwen". Vol-
gens waarnemers wordt van-
daag de "dag van de waarheid".
Na een werkontbijt met vice-
president enRepublikeinse pre-
sidents-kandidaat George Bush
zal Michail Gorbatsjov nog twee

officiële gespreksrondes met
president Reaganvoeren. Nahet
plechtige afscheid in het Witte
Huis zal de Sovjetleider een af-
zonderlijke persconferentie ge-
ven. Reaganspreekt 's avonds de
Amerikaanse bevolking via de
televisie toe.

Shultz en Sjevarnadze hebben
woensdagmiddag drie akkoor-
den ondertekend. Een daarvan
behelstde luchtvaartenvoorziet
inrechtstreekse vluchtentussen
Moskou en New York. Daar-
naast ondertekenden beide mi-
nisters een verdrag Voor de
controle op ondergrondse nucle-
aire proeven. Ten slotte is ook
een verlenging vastgesteld voor
de samenwerkingop het gebied
van proefnemingen in de oce-
anen.

Pretoria: bewijzen
voor brand in
verongelukt
vliegtuig

TAIPEI — In het Zuidafri-
kaanse vliegtuig dat onlangs
met 159 man aan boord in de In-
dische Oceaan terecht kwam
heeft brand gewoed.

Volgens South African Air-
ways'heeft het onderzoek bewij-
zen daarvoor gevonden in de
vrachtruimte van deBoeing 747.Het onderzoekricht zich nu opde
vraag hoe de brand is ontstaan.
Het ongeluk gebeurde niet ver
van het eiland Mauritius. De
laatste boodschap van decaptain
was dater rook in depassagiers-
afdeling werd geconstateerd.

De luchtvaart- maatschappij
maakte niet bekend watvoor la-
ding het toestel vervoerde. Het
was een Boeing welke naast pas-
sagiers ook veel vracht kan ver-
voeren.

...wanneer wordt er nu eens
eindelijk iets gedaan aan dit
fraaiebord, datjarenlangopdeze
manierpal naast hetbureauvoor
Toerisme hangt, bij het Curagao
Plaza hotel, in het hartje van de
stad.Er is toch geenAmerikaan-
seofEngelse consultantnodigom
eenrapport uit tebrengen overhet
verwijderen en vernieuwen van
een dergelijke verfraaiing van
Punda? Morgen worden de ge-
restaureerdeFort-bogen officieel
in gebruik genomen. Kom op,
even een ladderhalen, eropklim-
men, hard aan het bord trekken,
en weg is het.

Zou nou nooit iemand van het
bureau voor Toerisme dat bord
hebben zien hangen?...

Chili boos over
geld van VS voor
democratie-campagne

SANTIAGO—Hetministerie
van Buitenlandse zaken van
Chili heeft voor de tweede keer
zijnafkeuringuitgesprokenover
het wets-ontwerp van deAmeri-
kaanse Democratische senator
Torn Harkin. Het voorstel komt
er opneer dater één miljoen dol-
lar opzij wordt gelegd voor het
propageren van vrijeverkiezin-
genin Chili. Volgens Chili is dit
een "nieuwe inmenging" in de
binnenlandse aangelegenheden
van Santiago. Het gaat hier
namelijk om eenkwestie die uit-
sluitend de Chileense brgers
aangaat.

VANDAAG 'DAG VAN DE WAARHEID'
Afghanistan en START centraal in derde gesprek

Niets nieuws op
tafel tijdens top

WASHINGTON — Op detweede officiële dagvan de topbij-
eenkomsttussen deAmerikaansepresidentRonaldReagan en
de Sovjetrussischepartijleider Michail Gorbatsjov is volgens
verscheidene vooraanstaande Amerikaanse politici geen en-
kele doorbraak gekomen.HowardBaker, stafchefvan hetWit-
te Huis, zei woensdagdatGorbatsjov tot nu toe nog "niets vol-
strektnieuws" heeft gepresenteerd. De beide staatsleiders
spraken gisteren over een tijdschema voor de terugtrekking
van de Sovjettroepen uit Afghanistan en de strategische wa-
pens. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis, Marlin
Fitzwater, vormden deopmerkingen van Gorbatsjov over de
kwestie Afghanistan een "hoopvol teken".

"Grote verrassingen" hebben
we nog niet gekend, aldus Witte
Huis- stafchef Baker. Volgens
hem is er nog een "lange weg" te
gaan alvorens sprake kan zijn
vanovereenstemmingopconcre-
te punten. Ministervan Buiten-
landse Zaken George Schultz
trachtte bovenmatige ver-
wachtingen te dempen. Naar hij
zei, zijn op alle terreinen "goedeinhoudelijke discussies" ge-
voerd,maarkan geensprake zijn
van snelle vooruitgang.

In de bespreking van
woensdag, dieongeveertweeuur
duurde, spraken beide leiders
over de mogelijke vermindering
van het aantal strategische wa-
pens voor de lange afstand
(START). Na het INF verdrag
wordt nu gestreefd naar een ak-
koord over de halvering van de
strategische kernarsenalen, die
in totaal 12.000 raketten en
bommenwerpers omvatten.
Daarnaast kwam de kwestie Af-
ghanistan aan de orde. Volgens
anonieme regerings- functiona-
rissen zou deSovjetleiderniet in-
gegaan zijn op de doorReagan
genomende termijn van twaalf
maanden, bedoeld voor de te-
rugtrekking van de naar Wes-
terse schatting 115.000 Sovjet-
militairen uit Afghanistan. De
Sovjetunie wil eerst dateen ein-
dekomt aan demilitaire hulp die
de VS leveren aan het islami-
tische Afghaanse verzet, aldus
dezefunctionarissen. Ook demo-
gelijkheden om Iran en Iraq tot
een wapenstilstand te bewegen
werdenbesproken. Volgens des-
kundigen boektenGorbatsjov en
Reagan over de gehele linie wei-
nig opzienbarende vooruitgang.
Niettemin werd na afloop zowel
van Amerikaanse alsvan Sovje-
trussische zijde gesproken over
"goede en produktieve" ge-
sprekken.

Weinig schot in OPEC-overleg
Geen overeenstemming over
olieprijs en produktie

WENEN - De ministers
van Olie van de Organisatie
van Olie- Exporterende lan-den (OPEC) hebben zich deeerste dag van hun halfjaar-
lijkse beraad bezig gehouden
met het bespreken van rap-
porten van verschillende
commissies van het oliekar-tel, ondermeer over demarktsituatie en de te verwachten
vraag naar OPEC- olie. Overde heetste hangijzers, hetprijspeilen productie- niveau
voor volgend jaar,isvandaag
gesproken maar deministers

hebben geen overeenstem-
ming bereikt.

Woensdagmorgen werd de
vergadering officieel geopend
met een bijeenkomt van onge-
veer een uur. De minister van
Olievan Nigeria, Rilwanu Luk-
man werd daarbij herkozen tot
voorzitter van het oliekartel.
Lukman, diein junivorig jaarde
Venezolaanse minister Arturo
Hernandez Grisanti opvolgde,
gaat daarmee de vierde
ambtstermijn van een halfjaar
in. Vice-voorzitter wordt de mi-
nister van Olie van Ecuador,
Fernando Santos Alvite.

's Middags zijn er bilaterale
contacten tussen de ministers
gewei om debelangrijkste ge-
schilpunten tot een oplossing te
brengen. Het gaat daarbij vooral
om deeisvan Iran, gesteunddoor
Libië, dat de huidige basisprijs
van achttien dollarper vat wordt
verhoogd om de daling van de
dollarkoers te compenseren. De
meeste OPEC- landen willen de
prijs handhaven omdat zij een
verhoging onrealistisch vinden.
Iran heeft laten weten een ak-
koord zonderprijsverhoging niet
te zullen ondertekenen.

De Iraanse minister van Olie,
Gholamreza Aqazadeh, gaf
woensdag na afloop van overleg
met zijn Venezolaanse ambtge-
noot Arturo HernandezGrisanti
aan daterook op het punt van de

prijzen is gesproken over moge-
lijkheden voor een vergelijk.
"We doen ons best om tot een
compromis tekomen", verklaar-
de hij. Vandaag bleek daar
echter nog geen sprake van te
zijn. MinisterShakshukivan Li-
biëverklaarde dat deenige over-
eenstemming dieer was bereikt
was dat de olieprijs niet omlaag
moet.

Een ander probleem is de eis
van Iraq dat het een even groot
productie- contingentkrijgt toe-
gewezen als oorlogsrivaal Iran.
Ook dat zou voor Iran onaan-
vaardbaar zijn. Iranheeft nueen
contingent van 2,37 miljoen va-
ten. Voor Iraq is een produktie-: niveauvan 1,5 miljoenvatenper
dag vastgesteld maar het land
heeft dat nooit erkend en haalt
op het ogenblik volgen schattin-
gen dagelijks 2,6 miljoen vaten
boven de grond. In kringen van
de vergadering werd de kans
woensdagredelijk geacht dat er
een compromis uitdebus zalrol-
len waarbij het contingent van
Iraq wordt verhoogd, maar niet
tot het niveauvan Iran.

De ministers van Olie hebben
vanmorgen in groepjes met el-
kaaroverlegd. De bewindslieden
van Algerije en de Verenigde
Arabische Emiraten (VAE) heb-
ben de conferentie verlaten. De
delegaties van die twee landen
zijn nogwel in Wenen aanwezig.

Aantal raketten van SU overschat
VS hebben meer INF-raketten

in Europa dan meegedeeld
WASHINGTON-De VS

hadden aan devooravond
van detopconferentie tus-
sen Reagan en Gorbatsjov
meerkernraketten voor de
middellangeafstand inEu-
ropa gestationeerd dan
Washington in zijn voor-
lichting had meegedeeld,
en de Sovjetunie minder.
Dit blijkt uit de cijfers in
het verdrag dat president
Reagan en partijleider
Gorbatsjov dinsdag heb-
ben ondertekend.

Een "geplaatste" raket is
niet automatisch "operatio-
neel" onderstreept men in of-
ficiële Amerikaansekringom
het 'surplus' van 65 raketten
(429 in plaats van 364) aan de
kant van de VS te verklaren.
Wat de 'minus' aan de kant
van de Sovjetunie aangaat,
had Moskou dit jaar al een
aantal SS- 20's en SS- 4's te-
ruggetrokken, wat niet door-
gedrongen was tot de statis-
tieken van het Amerikaanse
ministerie van Defensie. De
Sovjetunie bleek uiteindelijk
niet over 500 a 600 INF- ra-
ketten te beschikken meteen
groter bereik maar over 470,
zo blijktuit cijfersdie Moskou
aan de vooravond van het on-
dertekenenvan het INF- ver-
drag openbaar heeft ge-

maakt. Verder beschikt de
Sovjetunie maar over 405 SS-
-20raketten tegenover 441 in
het Pentagon rapport en 65
SS- 4's inplaats van de112die
de Amerikaanse overheid
noemde.

Het Pentagon heeft "het
eenvoudig niet goed geoor-
deeld het publiek correct te
informeren", was het snijden-
de commentaar van Wiliam
Arkin van "Summit Watch"
een onafhankelijke commis-
sievan Amerikaanse deskun-
digen die methetoog opdetop
tussenReagan en Gorbastjov
gevormd was.

Ruim 24uur na de onderte-
kening van het NF- akkoord
weigerden de Amerikanen
woensdag nog steeds alle rij»
fers en de lijstenvan debases
te publiceren waar zich INF-
raketten van de twee landen
bevinden.

"Deze kwestie is in studie"
binnen deregering, volstond
debelangrijkste Amerikaan-
se onderhandelaar voor de
INF-raketten, MaynardGlit-
man. Zijn Sovjet- tegenhan-
gerdiekennelijk voorstander
isvan meer 'Glasnost' toonde
zich door deze beslissing ver-
rast: "Ik heb nooitgedachtdat
er zon probleem zou ont-
staan", zei Aleksej Oboechov.

Omstreden
militair
naaste assistent
president Duarte

SAN SALVADOR — Minis-
tervan hetpresidentschap in
El Salvador wordt binnen-
kort kolonel Reynaldo Lopez
Nuila. Hijwordt gezien als ie-
mand die betrokken is ge-
weest bij de moord indertijd
op aartsbisschop mgr Oscar
Arnulfo Romero van San Sal-
vador.

Kolonel Lopez Nuila is op het
ogenblik onder- minister voor
Openbare veiligheid. Vanaf ja-
nuari zal hij echter ver-
antwoordelijk zijnvoor de dage-
lijkse bezigheden van president
José Napoleon Duarte. Politiek
gezien zijn zij nauw met elkaar
gelieerd. Lopez Nuila was het
hoofd van de Nationale pontie
toen deze nog sterk betrokken
was bij martel-praktijkenen het
plegen van politieke moorden.
Hij ontkent echter elke betrok-
kenheid bij de moord op mgrRo-
mero. Een dergenen die naar
hem wijzenalsbetrokken bij de-
ze moord is de ultrarechtse poli-
ticus majoorRoberto d'Aubuis-
son. Ook denaam van D'Aubuis-
son wordt steedsgenoemd in ver-
band met deze nogniet opgeloste
moord op de Salvadoraanse
aartsbisschop.

Na onderbreking elfmaanden

Ecuador hervat terug-betaling
op schulden

QUITO—Ecuador heeft de
terugbetalingvan zijn buiten-
landse schuld hervat na een
onderbreking van elf
maanden.

Wegens de moeilijke financië-
le situatie schortte de regering
van president Leon Febres Cor-
derobegindit jaardebetalingop
de schulden op. De verslechte-
ring van de financiële situatie
washet gevolgvan deval van de
olieprijs. De olie- inkomsten zijn
namelijk de belangrijkste bron
van deviezen voor Ecuador: 65
procent van zijn deviezenkrijgt
Quitouitdeexportvan olie. Toen
deedzich er in maart nogeen na-
tuurramp voor: een aardbeving
welke gevolgd werd door een

grondverschuiving als gevolg
waarvan het olie- transport
maanden lang stil kwam te
liggen.

Half november echter heeft
Quito 8,5 miljoendolllar overge-
maaktaan zijn schuldeisers. Be-
gin deze week werd nog eens 36
miljoen overgemaakt. De totale
schuld bedraagt 9,5 miljard dol-
lar. Aangenomen wordt dat de
schuldeisers medio november de
hervatting van de schuld- beta-lingen hebben geëist als voor-
waardevoor hetherstructureren
van4,7 miljardderschuld. Ecua-
dor heeft voor dit deel van zijn
schuld een aflossings- termijn
van negentien jaar gekregen,
waarbij men deeerste zeven jaar
niets hoeft af te lossen daarop.

TIP-TCP



Mensen
Bishara Sirhan, de vader van
Sirhan Bishara Sirhan die de
Amerikaansepresidents- kandi-
daat ROBERT KENNEDY ver-
moordde, is vorige week in zijn
dorp Taibe op debezette Westoe-
ver overleden. Sirhan senior, die
in de tachtig was, was op het ein-
de van de jarenvijftig naar de VS
geëmigreerd. Zijn vrouw Mary
en hunkinderen slotenzichdaar
later bij hem aan, maar hij ver-
liet hen vervolgens en keerde
naardeWestoeverterug. Hijwas
op deWestoeverin 1968 toenzijn
zoon Robert Kennedy, broer van
de doodgeschoten president
JohnF. Kennedy, in een hotel in
Californië doodschoot toen hij
campagne voerde voor de demo-
cratische voordracht voor het
presidentschap. Sirhan Bishara
Sirhan werd tot levenslange ge-
vangenis- strafveroordeeld. Hij
lietop zijn proces doorschemeren
dat zijn belangrijkste motive-
ring was geweest Kennedy's
steun voor Israël.

Op hartelijke wijze vond gister-
morgen bij deKamer van Koop-
handel de huldiging plaats van
EBBY ARENDS, die zijn derde
lustrum vierde als bestuurslid
van de Kamer. In die periode
wist hij door zijn openheid zijn
bestuursfunctie in de Kamer de
nodige inhoud te geven. In het
bijzijn van zijn echtgenote bood
Kamer- voorzitter Minguel
Mansur hem gelukwensen en
een geschenkaan.

Christina van Druten- Hoogak-
ker uit Randwijk is dinsdag op
111-jarige leeftijd overleden.Zij
was de OUDSTE IN-
WOONSTER van Nederland.
Christina van Druten werd op20
november 111 jaar.Zij was daar-
mee de oudstepersoon dieooit in
Nederland heeft geleefd, al ver-
luidthetdater in devorige eeuw
iemand nog ouder is geworden.
Van Druten werd geboren in
1876in het Betuwse Andelst en
woonde bij haar schoondochter
en kleinzoon thuis. Zij had twee
zoons, zes kleinkinderen en ne-
gen achterkleinkinderen.

De 45- jarige HELENE
PASSTOORS, de Belgisch- Ne-
derlandseex vrouwvanKlaas de
Jonge die in Zuidafrika wegens
subversieve activiteit in de ge-
vangenis zit, heeft de prijs
"Vrouwen van Europa» gekre-
gen van een juryvan journalis-
ten tot 12 Europese landen.
Passtoors,dieop26juni 1985 we-
gens verraad door de Zuidafri-
kaanse veiligheids- dienstwerd
gearresteerd, zittien jaaruit. De
prijs -Vrouwe.i van Europa» is
dit jaar ingesteld door de unie
van Europese federalisten, om
de inspanningen van vrouwen
van binnen en buiten Europa te
belonen die de eenwordingvan
Europa dichterbij brengen en
wier uitstraling dusdanig is, dat
zij op Europa haar stempel
drukt.

Menig Indisch gastheer die zijn
bezoek wilde 'verwennen' met
dure geïmporteerde Schotse
whiskyen menigwhiskydrinker
die bij voorkeur een 'buiten-
landse' whisky bestelde zullen
op hun neus gekeken hebben
toenbleekdatwatzij schonkenof
bestelden in feite Indische whis-
ky was. Bij een inval in een fa-
briek in New Delhi legdede poli-
tie beslag op 131 flessen onechte
Schotse whisky en 470 lege fles-
sen met kurken en etikettenvan
gerenommeerde merken. De po-
litie hield een man aan die lege
flessen opkocht, ze vulde met
plaatselijke whisky, ze vervol-
gens verpakte in bedrieglijke
kartonnen dozen en verkocht
voor 25 dollarper stuk, wat vier
keer zoveel is als de prijsvan In-
dische whisky. India heeft een
zware accijns op geïmporteerde
whisky, die daarom op de zwarte
markt hoge prijzen maakt.

Een textielfabrikant in Greno-
ble isveroordeeld totacht maan-
den gevangenis- strafeneenboe-
te van rond 2.500 guldenwegens
een modernevorm van slavernij.
Hij lietvier illegaleThailanders
de hele week, inbegrepen het
weekeinde, werken gedurende
12 uur per dag. De vier kregen
voor deze 84- urige werkweek
géén loon, maar alleen kost en
inwoningenmochtenhun onder-
komen' en het bedrijf niet ver-
laten.

De commandant van de marine-
basis Parera, kapitein- luite-
nant ter zeeR.H. Zuidema reikte
afgelopen week aan VICTOR
MARTIR en REINIER STER-
LING,beiden burgerwerknemer
van deKoninklijke Marine, een
gratificatie uit omdat zij de pen-
sioengerechtigde leeftijd bereikt
hebben. Victor Martin werkt bij
de marine als timmerman en is
daaral45 jaarin dienst.Reinier
Sterling is zeilmaker en al 27
jaarin dienstbij de marine.Opde
ene foto: de dochter en de zoon
van Sterling, de commandant
van Parera en Reinier Sterling.
Op de andere foto Victor Martir
en zijn dochter en de comman-
dant van de marinebasis.

In zijn huis in Luzern (Zwitser-
land) is op 92- jarige leeftijd de
oprichter van het industriecon-
cern Hunter Douglas, HENRY
H. SONNENBERG, overleden.
Sonnenberg legde in 1919 de ba-
sis voor de Hunter Douglas
groep. Na een bescheiden begin
bouwdehij een veelzijdige inter-
nationaalwerkende industriële
onderneming op. Hij trok zich
enkele jaren geleden uit het ac-
tieve beheer van de groep terug,
maar bleef als president- com-
missaris betrokken bij het be-
drijf.Hunter Douglashoudt zich
bezig met raambekledings- pro-
dukten (luxaflex), metaalpro-
duktieen-handelenprecisiema-
chines.

In zijn proefschrift over "Huid-
kanker en blootstelling aan
ultraviolet: onderzoek gerichtop
het schatten van risico's" komt

drs. H. Slapertot de conclusie dat
als de ozonlaag 10 procent dun-
ner wordt, het aantal HUID-
TUMOREN met 50 procent zal
toenemen. Van deruim 10.000
gevallen van huidkanker per
jaar in Nederland wordt naar
schatting 70 tot 90 procent ver-
oorzaakt door blootsteling van
de huid aan ultraviolette stra-
ling. Om huidtumoren te vermij-
den, is hetbeter uitdezon teblij-
ven, aldus Slaper. De be-langrijkstebronvan UV- stralen
is de zon. Bovendien worden de
stralen (kunstmatig) gebruikt in
bruinings- apparatuur en de ge-
zondheidszorg. Slapersheeft een
modelontworpen waarmeebere-
kend kan worden hoeveel stra-
ling bijvoorbeeld een psoriasis-
patient kan hebben zonderkans
op huidtumoren opte lopen, hoe-
veel eenklant in een bruinings-
salon en hoeveel een badgast op
het strand.

Men neme 620 eieren, 62 kilo
bloem, 15 kilo suiker,28 kilo bo-
ter en 25 liter custard. Vervol-
gens mengemen deze hoeveelhe-
den en bakke het in een aange-
paste vorm. Dit recept van de
Franse kok Alain Lamontagne
leverde, naar zijn zeggen, 's we-
relds GROOTSTE CAKEop. Het
gebak is 5,5 meter lang en is ge-
maakt om geld voor behoeftige
kinderen in te zamelen. De 36-
-jarigekok, die eenrestaurant in
Liverpool heeft, werkte 39 uur
aan het gebak. Hij verkoopt het
in stukken en heeft tot dusver
ongeveer 3.500 gulden
geïncasseerd.

*****
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Tom Poes en de Partenspeler doorMarten Toonder

1542 — Torn Poes, die achter Bul Super aan het dak had be-
klommen, zag datde schurk een stuk muur hadlosgewrikt.Hij begreep onmiddellijk de bedoeling en daarom sloop hijvoorzichtig op de ongunstige gedaante af. Die werkte rustigdoor en hetgerucht van zijn arbeid maakte het bewegen vanTornPoes onhoorbaar.

Beneden in de straat stond Partenspeler intussen op heerBommel te wachten.
"Hierheen, mijn weldoener", sprak hij met een lieve stem.In deze nederige woning is mijn tehuis. Hier is het, dat TornPoes metongeduld op uzit te wachten."."Hm", zei heer OUie afkeurend, "je had jegordijntjes weleens mogen wassen. Het stoepje is trouwens ook niet ge-schrobd en watbetekent datbordnaast diedeur?Watmoet die

"erkende pleegvader"? En waaromkomt Torn Poes niet naar
buiten?"

"O, de pleegvader is een kennis van mij!" zei de heer Par-
tenspeler haastig. "Een kindervriend, die hier een dozijntje
bengels herbergt waarmee Torn Poes aan het spelen is".

Zo sprekende had de schelmeen bliknaarhet dakgeworpen
en metfijne berekening lokte hijheer Ollieonder deplek waar
Bul Supermetzijn sloopwerk bezigwas.

"Als u hier staat, kunt u hetkamertje van uw jongevriend
juistzien!" zei hij hartelijk. Heer Bommel trad argeloos nader
enkeekverstoord op toen enkele brokjeskalk op zijn jasjevie-
len. Maarhij hadnietin degaten, datop ditmoment Super een
groot blok metselwerk boven de ongunstige schedel hief, ge-
reed omhet neer te smakken.

CURACAO AGENDA
NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvande
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen^spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen" 6
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbelled
het antwoordapparaat zal dan mededele"
wie dedienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIEj
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria "■
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uurkuntu
de zustervan de wacht bellen: zuster AIW'
to, tel.: 74949,pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00u*
dewacht heeftzuster Samson, tel.: 61671
pageboy 027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pare*
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopendvan
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel-
-54300.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralle*1
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmidd*
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak

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

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

BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijd*
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17°:
uur; zaterdag en zondag van 10.00-I1-0"
uur. Voorspoedgevallen nakantooruren 9^lieve zich te begeven naar de Vet'
bandkamer.

BOTICAS(nachtdienst)
Otrobanda: Sta. Maria, Winste"
Churchillweg, tel.: 80800.
Punda: Popular, hoek Madurostraat/Co-
lumbusstraat, tel.: 611269.

DIVERSEN ,
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- e<]
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond o<"
19.30 uur te Openbare Basisschoo'
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit Union San Pc*0;
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag 3'

vond om 19.30 uur te Centrum Abraxas
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

CITRO (i.s.m. Marathon Surfing Curacao):
20.00 uur filmavond - Curagao Yacht Club-

AMNESTY INTERNATIONAL(afd. Cura-
sao): 20.00uur voorlichtingsavond - Club-
huis De Tamarijn, Mahaaiweg.

HULPKERK BOCA SAMI: 19.30-21.00 Uur
lezing over drugs (sprekers de heren Her-
mans en Schnog).

DE LA TRY ELLIS- LEZINGENCYCLUS:
20.30uur lezingover «Vrijheid van vergade-
ring enbetoging» (spr.:mr. J. Schilder) - au»
UNA.

INTERNATIONALE FILMWERK CURA-
QAO: 20.00 uur officiële opening door ge-
zaghebberR.A. Casseresenpremière (vo°r
genodigden) van defilm «De Aanslag» f/*-
-gie: Fons Rademakers; acteurs Dirk Lint'
Moniquevan derVen,JohnKraaykampe.e'-Theater De Tempel.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
2O.OO+22.OOuu.£a0am-a (/.5,-p.p.)

TELECURAÇAO
DONDERDAG: 16.30 Thundercats;
17.00 Mr. T.; 17.30 Alf; 18.00 Science
andTechnology; 18.15Purba ku keshi:
«Barkèt ku krema di keshi/Fantasia di
keshi»; 18.30Contact Magazine; 18.40
Informe deportivo ku Hector Rosario;
19.00 The Big Story; 19.30 Special:
«Modaku Mylène»; 20.00Notisiero Te-
le-8;21.00 RVD ta informó; 21.30 You
again; 22.00 Wega di Number; 22.10
Kontakte ku Chacho de Castro; 23.00
Sluiting.

VRIJDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA ku Leo Floridas; 18.00 Man
drechi di Dios; 18.15 Ajedresna plaka
chikiku OmalioMerien; 18.30Mira i Sku-
cha; 18.45 Informe deportivoku Hector
Rosario; 19.00 Hubentut na marcha;
19.30 PR-programma; -20.00 Notisiero
Tele-8; 21.00 Miniserie: «The key to
Rebecca» (1); 22.00 Wegadi Number;
22.10 Show di Job; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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COALITIEPARTIJEN WILLEN ZONDAG SPIJKERS MET KOPPEN SLAAN
Louis Gumbs zegt onschuldig te zijn:
”Dit is geen spelletje,
maar politiek bedrijven”
WILLEMSTAD — "Ik voel me niet het onderwerp van een

S°«tiekspelletje.Dit is geenspelletje, ditispolitiekbedrijven."
y

at zijn de woorden van Louis Gumbs, de nieuwekandidaat
ti°°L-e functie vanminister van Verkeer enVervoer en Justi-
«*" Hij is voornemens rustig af te wachten op hetgeen Claude
*athey van DP St Maarten gaat doen. Gumbs heeft er geen■'teite mee een collega te worden van deministers diehem en-
"e maandengeledenofficieeluitzijnfunctie ontheven. Even-
?*denktGumbs dathetproblemen zal opleveren om met di-

Pascal van deLandsradio samen te werken.Die heeft
yolgens Gumbs nooiteen negatiefrapport over hem geschre-
idDe schorsing van Gumbs als directeurvan deLandsradio
>, "Maarten, wasvolgens debetrokkene zelfhetgevolg vaneen
P°»tieke beslissing". Hij zegt zijn handenin onschuldte was-
,"en geen "mismanagement" ofonregelmatigheden op zijn
Be*eten te hebben.
ter 'e Verklaringen deed minis-

's- kandidaat Louis Gumbs
in een interview

~" de Amigoe. Gumbs was
jjjandagop Curacao aangeko-

& voor een gesprek met pre-
t er Don Martina waar hij zich
L 'eden over toonde. Martina

&<t Gumbs uitgelegd dat het
°rn H° m °*e Persoon ëaat> maar
fop ~e Politieke perikelen met

st Maarten. "Daar heb ik
2e^

lp voor" Premier Martinaj' verklaarde tegenover de
r mfgoe dat het gesprek met
ty Uls Gumbsenoppositie- leiderHjar>cc James van de SPM op St
(k^ten> zuiver informatief be--oe ldwas.

SPIJKERS
v. "*they had immers bij de
Coachtvan Louis Gumbs la-
,je Weten, dat hij hiermee vol-
ye" aan de wens van de opposi-
k efi de vakbonden op St Maar-
ve f"*s d°orVance Jamesbe-
»vst'gd, aldus Martina die zei
t^'doende nuttige informatie". "Hben gekregen voor het ko-
s(^nde coalitie- beraad aan-

zondag.
t j waren de coali-

Partijen reeds bijeen geko-
rd 11 en de voordracht van
|.uUibs stond ook op debehande-
ty"?- Dat punt is officieel even-
Jj' niet aan de orde gekomen
(j^at Claude Wathey schitter-
en, or afwezigheid en men de
w estiemet hem wil bespreken.
<**U ey bleef°P St Maarten om-
ite gisteren een belangrij-
]an ■ eïgadering van de ei-
va jraad was ter goedkeuring

"de begroting van 1988. Hij

zal voor aanstaande -""'■"--' ■"" n>'
genodigd worden en dan moet
men "spijkers met koppen
slaan", alduspremier Martina.

MAATIS VOL
De kwestie is gisteren uiter-

aard wel ter sprake geweest en
de algemene stemming was er
één van "nu is de maat vol". Er
doen dan ook hardnekkige ge-
ruchten de ronde als zouden de
coalitie- partijen voornemens
zijnDP St Maarten te bedanken
voor verdere samenwerking.
Zonder desteun van dezeBoven-
windse partijen hebben de coali-
tie- partijen nogsteedseen meer-
derheid in de Staten, zij het er
één van 12 zetels. Om die basis
sterker te maken, wordt overwo-
genom met deUPB vanBonaire
inzee te gaan. Deze partij hadbij
deregerings- crisis enigeweken
geleden (veroorzaakt door de
houding van DP St Maarten) al
schriftelijk latenweten bereid te
zijn de coalitie- partijen te
steunen.

Claude Wathey heeft zich
namelijk de afgelopen maanden
behoorlijk onwenselijk ge-
maakt.Was heteerst deruzie om
de gezaghebbers- kandidaat die
bijna een breuk veroorzaakte in
deregering, enkele weken later
kwam hij met dezelfde kandi-
daat op de proppen voor de
functie van minister. Bovendien
heeft Wathey met allemiddelen
die hem ter beschikking waren,
getracht deaanschafvan nieuwe
apparatuur voor de Landsradio
tegen te houden. Ook zijn hou-
ding in die problematiek wordt
hem verweten.

Wathey zelflijkter nietzo mee
te zitten.Tegenoverjournalisten
op St Maartenverklaarde hij be-
gin deze week "rustig de beslis-
singvan decoalitie-partijenafte
wachten". Op de vraag wat hij
zou doen als de coalitie niet ak-
koord gaat met de voordracht,
lietWathey weten daneen ande-
re kandidaat te hebben.Wie dat
is, is niet bekend.

De oppositie- partij PNP rea-
geerde inmiddelsook op de gang
vanzakenennoemdehetvreemd
dat de regering opeens afwijkt
van de ongeschrevenregel dat
voordrachten niet ter discussie
gesteld worden maar dat decoa-
litie- partijen zonder meer ak-
koord gaan met een kandidaat
die door een bepaalde partij
wordt voorgedragen. Premier
Martina reageerde gisteravond
enigszins geirriteerd op diekri-
tiek: "De PNP zit er helemaal
naast, we hebben de voordracht
van' Sarah Williams helemaal
niet ter discussie gesteld en die
van Gumbs is toch ook niet ter
discussie gesteld", aldus de pre-
mier. Op de vraag hoe hij dat
antwoord rijmt met het feit dat
de voordracht wel op de agenda
van de coalitie- vergadering
prijkt en deafkeurende geluiden
over deze kandidaat die in poli-
tieke kringen tebeluisteren zijn,
antwoordde Martina slechts dat
er gistermiddag niet over ge-
sproken is. Concreter wilde de
premier nietzijn.

ONSCHULD
Het probleem met kandidaat

Louis Gumbs is dat hij enige
maanden geleden geschorst
werd als directeur van de
Landsradio St Maarten, een de-
partement dathijals nieuwe mi-
nister onderzich moet krijgen
Bovendien is de man geschorsi
op grond van ernstige verden-
king van onregelmatigheden.
Dat wordt door hem ontkend.
Over een bezwarend rapport bij
de procureur generaal zei
Gumbs tegenover de Amigoe dat
het altijd mogelijk is om een
zwakke plek in een organisatie
te vinden. "Als men zegt dat er
vuiligheid is, is dat altijd op de
een of andere manier aan te to-
nen."Gumbs is evenwelvan zijn

onschuld overtuigd en zegt dat
directeurPascalvan deLandsra-
diodiemening deelt. "We weten
allebei dat het een politieke be-slissingwas", aldus Gumbs.

Hij heeft ook geen "hard feel-
ings" tegenover de ministers die
in eenraadsvergadering Gumbs
officieel uit zijn functie onthe-
ven. Die gaven daarmee immersgehoor aan een voorstel van devoormalige ministerLeo Chance
en waren niet op de hoogte van
hetfeit dat het om een politieke
zet ging, zo verklaarde Gumbs.Hij keerde vandaag terug naar
StMaarten waarhijrustig zal af-wachten wat er gaat gebeuren.
"Ikbengeenpoliticus maar weet
wel dat het hier om politieke, in-
terne problemen gaat. Die moe-
ten eerst opgelost worden en
daarsta ik voor de rest buiten",
aldus één van de 'hoofdrolspe-lers' in ditpolitieke steekspel.

Gregory Elias bij jaarlijkse lunch:

VOB ziet toekomst positief maarrealistisch tegemoet
teïJ^LEMSTAD—"Wemoe-Hia öe toekomst positief,
Hi,wr Wel realistisch tege-
Gre ' meent voorzitter
SiJ°jy Elias van deVereni-
(Vq| Offshore Belangen
Uijsti '" Hij toonde zich opti-
de Sch °ver de verschillen-ere ? ntwerpen die in
alte "er^idingzijn en nieuwe
offs,"atieven bieden aan de
HttH

ore- wereld, maar liet
Waa °® andere kant een
Oyer s^nuwend geluid horen
Vaft Hnet begrotingstekort
&otie*riegerin B- "Een nog

tekort zal een onnodi-

ge spanning in onze ge-
meenschap veroorzaken en
een belas ingverhoging zal
de genadeklap zijn voor het
toch alzeer brozevertrouwen
in ons socialeen investerings-
klimaat."

Diebezorgdheid uitte deVOB-
voorzitter gistermiddag tijdens
dejaarlijkselunchvan dezevere-
niging in het business- centre
Zeelandia.

Elias ging in het kort in op de
recente ontwikkelingen binnen
deoffshore sector waarbij de op-
zegging van het belasting- ver-
drag met de Verenigde Staten,

uiteraarü centraal stona. uaaro-
ver zei hij dat beide alternatie-
ven, zowel het openen van nieu-
we onderhandelingenom toteen
nieuw verdrag te komen, als hetalternatiefvan een offshore sec-
tor zonder een verdrag met deVerenigde Staten, in overwe-ginggenomen moeten worden.

Optimistisch wasElias over denieuwe wetsontwerpen die invoorbereiding zijn en die de mo-
gelijkheden van de Curacaoseoffshore- sector dienen uit tebreiden. Zo noemde hij het wet-
sontwerp voor "Mutual Funds",Insurance companies"!
"Trusts", dubbele scheepsregi-
stratie en een wetsontwerp voor
gepensioneerdepersonen.

De offshore sector op Curacaocist echter nog meer. Zo noemdeElias decontroleopfinanciële in-
stellingenen deregeling van hetbankgeheim. Voor wat betreft
dat laatste, erkende de VOB-
voorzitter dat niet onder alle
omstandigheden de informatie
geheim moet blijven, maar dat
men hier wel zeer voorzichtig
mcc moet omspringen en dezematerie duidelijk moet
vastleggen.

Kritiek was er ook weer op detelecommunicatie- faciliteiten
die nog steeds niet voldoen aanalle eisen. Dit ondanks de veletraditionele toezeggingen van de
regeringen, aldus merkte Eliascynisch op. Dat bijvoorbeeld deLandsradiodienst en Setelapartgeregeld zijn, is een "klassiekvoorbeeld" van inefficiënt wer-
ken, en dure publieke service.Daar moet een gestructureerde
oplossing voor gevonden wor-den, zo meent Elias.

Verder noemde Elias het afge-
ven van werkvergunningen aan
buitenlanders, een probleem datal enigszins beter is geworden,
maarnogsteedsnietperfect isen
sprak hij zijn goedkeuring uit
over het feit dat de kwestie van
Fringe Benefits eindelijk gere-
geld is en met terugwerkende
krachtper 1 januari1987ingaat.
Voor de offshore- sector zelf,
noemde hij het noodzakelijk de
public- relations in het Luiten-land verder uit te breiden.

Hardon Tea-fabriek geopend

De Castro: protectie
heeft nut bewezen

WILLEMSTAD-Ander-
halfjaar nadat de protectie-
maatregelen getroffen zijn,
kan geconcludeerd worden
dat deze hun vruchten heb-
ben afgeworpen. Inmiddels
zijn twintig nieuwe projecten
gerealiseerd, waarvan een
deel nog in voorbereiding is.
Deze projectenzoudener niet
geweest zijn zonder
marktbescherming, aldus drs
Marco de Castro, minister
van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid, gistermid-
dag bij de officiële opening
van Hardon Tea. Nu na an-
derhalf jaar, is het
marktbeschermings- beleid
bijgesteld, zo liet de minister
weten. Gebleken is datdebes-
te wijze van bescherming,
verkregen wordt doorecono-
mischeheffingvan vijftigpro-
cent op de geïmporteerde ar-
tikelen. Dat moet dan in vijf
jaar tijd afgebouwd worden
tot vijfentwintigprocent.

Zeer trots waren Donald
McWilliams en Harold Oehlers
gisteravond bij de opening van
de nieuwe theefabriek. Zoals be-
kend keerden de twee heren en-
kele maanden geleden terug
naar Curagao nadat zij in Cuba
lange tijd gevangen hadden ge-
zeten. Metditproject is een lang-
gekoesterdedroom gerealiseerd,
aldus Donny McWilliams die de
periode in Cuba kort memo-
reerde.

Hardon Tea betekent een in-
vestering van 600.000 gulden.
De fabriek biedt vooralsnog
werk aan 16 mensen, een aantal
dat in detoekomst uitgebreidzal
worden als de export toeneemt.
Erzijnnu vier smakenthee op de
markt, ookdatzal indetoekomst
uitgebreidworden, onderandere
met de introductie van verschil-
lende soortenvruchten- thee. Er
is nu al export naar St Maarten
en Aruba en Donny McWilliams
keerde onlangs zeer enthousiast
terugvan een zakenreis doorhet
Caribisch gebied met verschil-
lende toezeggingen op zak. Die
mogelijkheden moeten nu ver-
deruitgewerkt worden. Daar
lijkt echter wel toekomst in te
zitten, aldusMcWilliams.

Over dekwaliteit van deze lo-
kale thee, was McWilliams kort:
die is zeer goed, beter danvele
geïmporteerde merken. Dat
komt niet alleentot uitdrukking
in hetfeit datermeer danslechts
één kopje thee mee getrokken
kan worden, maar wordt vooral
bewezen door een goede "after-
taste", aldus de thee- expert.
Voorkwaliteits- controle van de
consumentenbond of van rege-
rings- zijde, is het tweetal dan
ook n i t bang: onze deuren staan
wijdopen voor wat voor controle
dan ook.

MinisterMarco deCastro ver-
richtte deofficiële openinggiste-
ravond, voorafgaande hield hij
een pleidooi voor de protectie-
maatregelen.Ook dezefabriek is
er gekomen dank zij de
marktbescherming, hetgeen be-
vestigd werd door DonaldMcWilliams. De Castro liet zich
bezorgd uit over de stagnerende
economie op heteiland, hetgeen
op alle fronten merkbaar is. In-
ternationale en interne oorza-
ken, spelenhierbij een rol. De in-
dustriële sector vertoont even-
wel geen sporen van stagnatie,
dankzij de marktbescherming.

Sinds juli 1986, toen deregering
haar protectie- beleid afkondig-
de, zijner twintignieuweprojec-
ten ontwikkeld, door een in-
vestering van in totaal 20 mil-
joen gulden. Die projecten bie-
den werk aanruim 250 mensen,
aldus Marco deCastro.

De Castro ging gisteravond
ook in op vermoedelijke kritiek
diegeuit wordt op hetfeit dat de
fabrieken die de laatste tijd geo-
pend wordenmaarbeperkte hoe-
veelheden arbeidsplaatsen bie-
den. "Allebeetjes helpen", aldus
De Castro diebovendien van me-
ning isdatde economiebeterkan
steunen op vele kleinere fabrie-
ken dan op twee of drie grote in-
dustrieën. "Als er daar een van
sluit, zijn de gevolgen veel
groter."

De ministerkondigde aan dat
de marktbescherming in de toe-
komst aangepast zal worden.
"We hebben nu anderhalfjaar
ervaring en zijn tot een aantal
conclusies gekomen."Zo zal de
bescherming gegeven worden
door middel van een econo-
mische heffing van vijftig pro-
cent op de geimporteerde pro-
ducten.

Daarnaast noemde De Castro
de noodzaakvan eenkwaliteits-
bureauen hetbepalen van lokale
normen waaraan de producten
moeten voldoen. Eind januari
komt er een delegatie van het
Caribische controle- bureau Ca-
riri naar Curagao om ditproject
vorm te geven. Het ligt in de be-
doeling zoveel mogelijk van de
testen lokaal te doen.

De Castro zeinogtoteen derde
conclusie te zijn gekomen: de im-
porteurs beginnen producent te
worden. Terwijl in het begin
niets dankritiek geuitwerd door
de importeurs op de
marktbescherming, beginnen
deze daar langzaam maar zeker
gebruik van te maken. Steeds
meer importeurs nemen op de
een ofandere manieractief deel
in lokale fabrieken en investe-
ren daarin hun geld.

Aan het eind van zijn speech
nodigdedeminister defabrikan-
ten uit om meer gebruik te ma-
ken van het fonds voor de oplei-
ding van personeel. De heren
McWilliamsen Oehlersmochten
gisterenreeds huntweede check
ontvangenvoor deopleiding van
hun personeel. Er wordt echter
zeer weinig van deze mogelijk-
heid voor subsidie gebruik ge-
maakt, hetgeen De Castro zei te
betreuren.

Omfinanciële miskleurnen te voorkomen

Overheid maakt regeling
voor industrial promotors

WILLEMSTAD — Gedepu-
teerde AgustinDiaz van Eco-
nomische Ontwikkeling is er
van overtuigd dat Curacao
langzaam maar zeker uit de

moeilijketijdenzalkomen.De
gouden tijden zijn weliswaar
voorbij en we moeten ons
voorbereiden op moeilijkere
tijden maar door krachten-
bundelingvan deoverheid en
deprivesector envertrouwen
in ons eigen kunnen, moeten
we er weer bovenop komen.
Eén van de nieuwe pogingen
omdeeconomieweer levenin
te blazen, zijn de besprekin-
gen om tekomen toteen over-
eenkomst die de komst, en
voornamelijk de betaling,
van industrial promotors re-
gelt.

Dat verklaarde gedeputeerde
Agustin Diaz gisteravond bij de
officiële opening van de nieuwe
theefabriek Hardon Tea. Hij
pleitte daarbij voor de bevorde-
ringvan export. Dat isnog steeds
een bittere noodzaak omdat het
algemeen bekend is dathet met
de deviezenvoorraad op het ei-
land slechtgesteld is, aldusDiaz.
Het is danook een uiterste nood-
zaak om deviezen te genereren.

Een van de manieren om ex-
portbedrijven aan te trekken, is
middelszogenaamde"industrial
promotors" die bemiddelen in de
komst van buitenlandse bedrij-
ven. In hetverleden heeft deCu-
ragaose overheid evenwel nega-
tieve ervaringen opgedaan met
enkele van deze industrial pro-
motors, hetgeenhandenvol geld
heeft gekost. Omdat deze indus-
trial promotors hun nut wel be-
wezen hebben, streeft de over-
heid ernaar een overeenkomst te
maken om de komst van indus-
trial promotors open te houden,
met dien verstande dat zij pas
uitbetaaldworden, alsdefabriek
hier daardwerkelijk is geves-
tigd, aldus Diaz gisteravond.

Een industrial promotor ont-
vangt meestal een kapitaalbo-
nus, afhankelijk van de investe-
ring diemetdekomstvan hetbe-
drijf gemoeid is, een "labourbo-
nus" afhankelijk van het aantal
arbeidsplaatsen en een "fin-
dersfee". Dat geld zal in de toe-
komst nietmeer uitbetaald wor-
denals hetvoorstel op tafel ligt,
maar pas als het project daad-
werkelijk het licht ziet. De over-
heid denkt de overeenkomst,
waarinditgeregeldwordt, begin
volgend jaargereed te hebben.

Niet alleen hoopt de overheid
hiermee in detoekomstfinancië-
le miskleumen te voorkomen,
maar de gedeputeerde is er ook
van overtuigd dat de aanwezig-
heid van zon overeenkomst, in-
dustrial promotors zal stimule-
ren om hunbestte doenprojecten
naar het eiland te brengen. En
dat is wat Curacao nodig heeft,
exportbedrijven, aldusDiaz.

WILLEMSTAD - Minister
Marco de Castro overhandigt de
twee initiatiefnemers van Har-
don Tea een check met subsidie
voor de opleiding van het perso-
neel.

Hardon Tea opende gisterena-
vond officieel haardeuren.Defa-
briek kostte 600.000 gulden en
geeft werk aan 16 mensen.

Op de foto: drsDe Castro met
links van hem Donald McWilli-
ams en rechts Harold Oehlers.

Jaarlijkse
kerstoptocht
in binnenstad

WILLEMSTAD —Het comité
'Parada diPasku' viert dit jaar
zijn eerste lustrum met een
kerstoptocht op 12 december in
de straten van Willemstad. Aan
de optocht nemen onder andere
de padvinderij, sportmensen,
zangers, dansers, de Stichting
Totolika, het Mgr. Verriet Insti-
tuut en enige lagere scholen
deel.De muziek wordt verzorgd
door verschillende drumbands,
brassbands en de St. Vincentius
Harmonie.

De stoet vertrektomdrieuur's
middags uit hetRifstadion. Ver-
volgens' gaat de optocht via de
Pater Euwensweg, Hamel-
bergweg, Roodeweg, Breede-
straat Otrobanda, Plaza Brion,
Koningin Emmabrug, Breede-
straat Punda, Wilhelminaplein,
Hendrikplein, Pietermaaiweg,
Theaterstraat, de Ruyterkade,
Columbusstraat en eindigt
tenslotte in het Wilhelmina
Park.

In het Wilhelminapafk wordt
er een show gebracht door de
jeugdgroep Zjozjoli. Tevens
vindt er een uitreikingplaats
aan personen die zich dit jaar
verdienstelijk hebben gemaakt
voor de samenleving.

Met deze parade vangt offici-
eel dekersttijd in Curagao aan.

(Iv\s\3 SUISSE ET FRANCAISE

m^^UH) Vanaf vanavond t/m
o 17 december '87:

o* « *"*©.. jjye jnons restaurant

uit Frankrijk
ROBERT et MICHELLE
{net Franse chansons en accordeon,
voor reserveringen:

Tel.: 625666/625667

van ©Jorp « rx^^l^X^WVvl_ e(Qj(oJine n.v. %^J NETEyEN^7
Tfe* ■K^S''% lETS BETER s^

Platen met Kerstliederen \
Kerstversierselen voor huis en boom -**""^» \~Enorme sorteringKerstkaarten
Kerstkado's „^S? I iïK^ I jA^ "^TVKadobonnen. ls__- __L s__s
Enorme sortering artikelen om Uw huis sfeervol te maken voor S^y_j>
Kerst.
Koopavond 111 -18-21 -22-23 december tot 9 uur p.m. G-»
Promenade ’ <J
Koopavond Otrobanda} 18en 19 december tot 8 uur.

I e(ö](öJine n.v. neteven........ iets beteri n^\-_^
Punda - Promenade - Otrobanda - SchottegarwegOost^""""
Hato -Drugstore na Princess Beach - Plaza -Holiday Beach- Caribbean -Las Palmas Hotel
Drugstores en Hato geopend tot 9.30 p.m.
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Op 20 december

Wilhelminapark-loop
ORANJESTAD- Volgen-

de week zondag — 20 decem-
ber — wordt door de Atle-
tiekclub Olympia, onderaus-
pieciën van deArubaanse At-
letiek Bond, de jaarlijkseWil-
helminaparkloop gehouden.

Er wordt ongeveer driehon-
derdmeter gelopen over devoet-
paden van het park en rond het
standbeeld van oud-koningin
Wilhelmina. De jeugdvan zeven
tot en met dertien jaarkan zich
voor 15 december lateninschrij-
ven bij Sportshop Antiliana of
tijdens deatletiek-trainingen—
iedere dinsdag en donderdag —in het Wilhelminastadion. Be-
halve medailles voor de win-
naars worden er ook prijzen be-
schikbaar gesteld voor de beste
deelnemers,terwijl enigeprijzen
worden verloot. ledere deelne-
mer ontvangt een krentenbol en
een Pepsi.

Het programma zieter dié dag
als volgt uit: om half vijf wordt
driemaal driehonderd meter ge-
lopen doorde jeugdvan zeven en
acht jaar.Gevolgd door een vier-
de ronde van driehonderd meter
voor de jeugdvan negen en tien
jaar.Om vijfuur isde laatsteloop
voor de jeugdvan elf tot en met
dertien jaar, die in totaal vijf-
maal de driehonderd meter zal
afleggen. Na afloop is deprijsui-
treiking. Hiermee besluit de
Arubaanse Atletiek Bond zijn
activiteiten voor dit jaar.

Zakenva ria

VAN JAN VAN OOST, die be-
last is met entertainment in de
Fandango Nightclub van het
Golden Tulip Aruba Caribbean
Hotel, wordtvernomen dat deko-
mende weken in dezeclubtop- en-
tertainment wordt gebracht.

Tot
eind van de maand treedt op de
groep InkSpots , diein 1934 op-
gericht werd door Charley Gu-
qua. Bill Kenny, Ivory Johnson
enOrvilleJones.

Indeloop derja-
ren bracht degroep meerdanéén
miljoenplaten uit, zoals " Take a
letter to Miss Jones-, -Java Ja-
vu". I worry, I don't want to set
the world on fire- en nog vele
anderen.De huidigegroep komt
juist van een reis door Europa,
waar in vele landen opgetreden
werd.Eind van hetjaarwanneer
de Ink Spots vertrekt, komt de
vrouwelijke groep -The
Marvelettes- naar de Fandango
Nightclub.

The Marvelettes
kreeg bekendheid door drie hits
waarvan miljoenen exemplaren
werden verkocht, zoals Please
Mr.Postman , Don't mess with
BUI en Beachwood4s7B9 .Het
was de eerste vrouwelijke groep,
die destijdsoptrad in deEdSulli-
van-show.

Metreizen doorEuro-
pa. Japan. China en de VS kre-
genzij nog meer bekendheid als-
mede door een optreden voor de
tv. onder meer in Dick Clarks
American Bandstand.

LAGO HEIGHTS — In het
nieuwe Buurtcentrum van de
Lago Heights wordt aanstaande
zondag van 's morgens tien uur
tot vier uur in de middageen ge-
bakverkoop gehouden.Dit is een
jaarlijkse traditie van dit
buurtcentrum waarbij nog ver-
schillende andere activiteiten.
Voor de jeugd is er een grabbel-
ton, terwijl er als prijzen
Kerstmanden beschikbaar zijn.
1 "i

BASEL — Bij de fabriek Schwei-
zerhallevan hetZwitserse chemiebe-
drijfSandoz is vandaag een voor-
raadtank met 6.000 litervan het gif-
tige oplosmiddel ethyleen- oxide
geëxplodeerd. Op 1 november 1986
stroomden alsgevolg van een brand
in hetzelfdecomplex giftigechemica-
liën in deRijn. Op 26 november van
ditjaarkwam bij Sandoz in Basel on-
geveer900 litervan het oplosmiddel
azijnzuur-ethylesterin derivier.

*****PEKING — De Chinese regering
wil begin 1988 landelijkeen stelsel
van prestatieloon invoeren, zo heeft
het Chinese Volksdagblad gemeld.
Vanaf dat moment moet in 12.000
groteen middelgrotestaatsbedrijven
de loon- betaling voornamelijk over
geleverd stukwerkplaatsvinden.

Aruba herdenkt
sterfdag van
Simon Bolivar

ORANJESTAD —Ter gele-
genheid van de 157ste ver-
jaardag van de sterfdag van
Simón Bolivar wordt volgen-
deweek donderdagopAruba
eenherdenking gehouden.

's Morgens om elf uur wordt
een krans gelegd bij het
standbeeld van Simón Bolivar,
dat tijdens hetrecente bezoek
van president dr. Jaime Lu-
sinchi voor het gebouw van de
Bolivariana werd onthuld, 's A-
vonds houdt dr. José Antonio
Escalona een lezing overv
Bolivar, waarna een cultureel
programmawordtgebracht in de
Bolivariana.

Onder meer zal hieraan deel-
nemen de Venezolaanse gitarist
Aldo Lagrutta, leerlingvan prof.
Leopoldo Igarza. Hij is de win-
naar van het internationale gi-
taristen- concours Alirio Diaz en
wordt beschouwd als een van de
vooraanstaande musici van;
Venezuela. De gemengde
zanggroep Vivons en Chantant
zal het geheelbesluiten.

Kerstconcert
Quintetto
Arubano
ORANJESTAD —Inde

kleine zaal vanCas diCultura
presenteert de Arubaanse
Kunstkring volgende week
donderdagavond om half ne-
gen een Kerstconcert van het
Quinteto Arubano.

Het Quinteto Arubano heeft
hetafgf lopenjaarmet succes op-
getreden in het Golden Tulip
Aruba CaribbeanHotel. De spe-
lers zijn: Delbert Bernabela
fluit, Chris Bakker hobo, Grace
Tieleman clarinet, Meta van
Gastel hoorn enDirk deBoer fa-
got. Het zijn allemaal personen,
die op muziekgebied zowel bui-
ten alsopAruba hun sporen heb-
ben verdiend. Het programma
van hetKerstconcert bevat wer-
ken van Michael Pratorius,
Wolfgang Amadeus Mozart, Au-
gust Friederich, Martin Klug-
hardt, Felix Borowoski, Henry
Dixon Cowell,Robert Washburn
en een nieuwewalzencyclusvan
Padü Lampe. De kaarten zijn in
voorverkoop bij de boekhandels.
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SUA SUPPRfTIÊRCFIDO \
Hendrikstraat 28(naast Kentucky) - Tel.: 33351 (Home delivery)

Open: 8.00 -12.30 en 2.30 " 7.00

METSERVICE + SFEER VINDT U OOK DE LAGE PRIJZEN BIJ "FA-
VORITO" WEERi i

De Favoritoslager houdt ook devleesprijs lager /
j\l VI lIMM HIVIS WINEELSPECIALS I
I Lomito p/500gr. ...9.95 Flor toilet papier p/rol 0.49 f
I Gehakt zondervet p/500 gr. ...3.50 Brisoldishw 800cm3 3.79 f
if Kogelbiefsteak p/500 gr. ...3.99 Shrimps 7oz 2.35 £
I Riblappen p/500 gr. ...5.25 Lavansan 11tr 1.69 fI Karbonade zonder been ..p/500 gr. ...5.25 Diced Beets libby's 16oz 1.25 f
I Baby corn 15oz 1.95 f

’ SPECIALITEITENLIT Garbage bags4 gallons I
/ EI6ENSIA6ECU 30s,uks 4951

’ kipsalade, zalmsalade, f
/ SS^STSLbMi.. eOELrCEE/iANBIELINe I

’ chicken ala kiev, Porksaté, Leverworst p/100 gr. ...0.90 I

’ chicken cordon blue, kipsaté, „-e_l?,m p/100 gr. ...1.85 f
I Swiss porkchop, hamburgers. Mortadella p/100 gr. ...0.95 f

/ SHOPPING NIGHT - elke vrijdag tot 9.00 uur 's avonds ’/ Zaterdag zijn we de gehele dag open van 8.00a.m. - 8.00 p.m. ’j Ruime parkeerplaats achter onze zaak. f
I Alsjeblieft, Supermercado Favorito maakt ook het begin van I
f elke week EXTRA VOORDELIG. f

In het weekeindekunt U voordeeltjes genoegkrijgen, maar de /
voordeeltjesvan SupermercadoFavorito geldenook voor het j
begin van deweek. I
FAVORITO, VERS, SCHOON, VOORDELIG fLekker winkelen voor mindergeld. Ilg^___=é

BWB Arubaanse Kunstkring in samenwerking met STICUSA VV
Bffl HÉ——

op Donderdag.
V«_| _pN _P_k 10 December 1987 Hff_|f^ 1 Jr. ■ B^fl_^_9 __. _ttt _d__W_,

Kaarlen(Af).lo.--) zijn verkrijgbaar bij de boekhandel en op de avond
van de voorstelling bij Cas di Cultura. _Bt____

iWx Hü, DOE MEE!! Spaar met Spar.

xvWi No°l WEEK"

/ J?0?%\& 25 PRIJZEN^ TE BESTEDEN IN UW/^|L^> <^ «an f 100.- SUPERMARKT
/,/ )f f ~^g _ p_TREKKING: 18 DECEMBER COCKTAIL MUSICAL

IMPORTANT _
message 12 december 1987van 8.00 A.M. -12.00 A.M. en van 2.00 P.M. - 6.00 P.M.
om san-A! L 19 december 1987van 8.00 A.M. -12.00 A.M. en van 2.00 P.M. - 6.00 P.M.

Fc 21 december 1987van 8.00 A.M. -12.00 A.M. en van 2.00 P.M. - 7.00 P.M.
ijtöjiïl 22 december 1987van 8.00 A.M. -12.00 A.M. en van 2.00 P.M. - 7.00 P.M.

J^/j 23 december 1987 van 8.00 A.M. -12.00 A.M. en van 2.00 P.M. - 8.00 P.M.
__*_z_____rz_i 2 januari 1988 gesloten.

I—PUEBLO 1
Oranjestad SantaCruz j San Nicolas
Fergusonstraat 47 (Estrella Supermarket) | Bernhardstraat 2B
Tel.: 31046 Santa Cruz 250 | Tel.: 45634Tel.: 31283
Open: Open: \ Open:
8.00-1.00 8.00-12.00 8.00-12.00
2.00-8.00 2.30- 7.00 2.30-7.00

Alle drie * ledere vrijdagavond Shopping night tot 9.00
zaken * ledere zaterdag Non stop 8.00 - 8.00

SPECIALE AANBIEDINGEN
_^^^ tot 24 december 1987

I ?■? ’.6000.- aart prijzen in levensmiddelen |IJHL waarvan ’.2000.- in iedere Pueblo-zaak I
C^ifjr 7prijzen iedere Pueblo-zaak

■■hr^H 2e trekking 30 december:
JRTV-" |X 10 prijzen iedere Pueblo-zaakffjX3k\ Bij aankoop van iedereVIJFENTWINTIGflorin!

U een ticket.

/fVrfH Voorts in weekeindvan 5,12 en 19
|vog/y december MEER DAN HONDERD PRIJZEN. In fl%j^Y%\ iedere PUEBLO-zaak worden extra prijzen ver- |_F\ m\ ,00t zoa,s: nam» kalkoen, kerstbomen, I

N \m\ kerstmanden, wijnen, dranken, enz.if^AjA UITGEZONDEN DOOR CANAL 90.

SLAGERIJ:
Kogelsteak 500 gr 3.95
Loinribs 500 gr 2.15
Steak Mula 500 gr 3.25
111 H :
Jongekaas 100 gr 0.48
Worst corra (Salami) 100 gr 0.80
Bacon z/zwoerd 100 gr 1.40
FROZEN:
Veg. - all mixed vegetables 16oz 1 .98
Cut greenbeans 9oz 1.39
Fruit Punch 12oz 2.05
Orange Punch 12oz 1.45
WINKEL:
Campbell's Vegetable Soup 0.79
Continental Soup 1.59
Evercane Suiker 1.71
Snacks (Ass.) 2.39
Zilveruitjes zoetzuur 1.29
Cometa toiletpapier per rol 0.27
Ariel Detergente 1150 gr 2.74
AlcasaFoil 0.75
Red Label Whiskey 75 cl 19.95
Ponche Dakota 75 cl 7.80

êVLEESPRIJZENTOPKWALITEIT VLEES
tegen lage prijzen, zoals nergens an-
ders OP ARUBA.

KERSTBOMEN I

tegen debesteprijzen.

MEDEDELING
De N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba" brengt haar verbrui-
kers in herinnering dat de rekening over de maand OKTOBER
1987uiterlijk maandag, 14 december 1987 dient te worden
voldaan.
Indien voor of op bovengenoemde datum geen betaling heeft
plaats gehad, zal helaas tot afsluiting moeten worden overge-
gaan.
Ingeval van afsluitingkan doorELMAR nietwordengegarandeerd
datwederaansluiting zal plaats vindenop de dag waarophet ver-
schuldigde zal zijn voldaan.
N.8.: Men gelieve rekening medete houden, datbankbetalingen

ons eerst naenige dagen bereiken.
"Gelieve bij betaling Uw kwitantiestrookje van de lopende
maandofeen ouderekening mee te nemen, teneindeons in de
gelegenheid te stellen U sneller te helpen".



ARUBA AGENDA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14-00-17.30 uur;zaterdag gesloten.
Te|efoon: 24333.

spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.pageboy: 027-849.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
p0UTlE:100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-’2.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdag voor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"msdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER: 20 15 uurLeathel Weapon {18 jr.).
'ï- 20.45 uurAroom witha view (18 jr.).
ORIVE-IN: 20.30 uur El Nino yel Tom (14
I').

]J"TGELE KRUIS: Oranjestad:tel.:23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
f-- 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
J'o2o/48301;San Nicolas: tel.:45906; Da-

kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

'voor brandgevallen, ongelukken of
*en of ander ongeluk gelieve

op tebellen, tel.: 115)

telearuba
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Mernoria; 20.00 Telenoticias; 20.30 Mi-
niserie; 21.30 De Brekers; 22.00Larry
£'ng show; 23.00 Crossfire; 23.15
b"owbiz today (CNN); 23.30Sluiting.

VRIJDAG: 18.00Shera Princess of Po-
*er; 18.30 CNN international news;
19-30 Cocktail musical; 20.00 Telenoti-
c|as;2o.3oMovieoftheweek;22.o3Lar-
JVKingshow; 22.53Health week(CNN);
f3.17 Showbiztoday (CNN); 23.30Slui-ting.

r^'-HT INFORMATION CENTER: dage-rs geopend van 07.00-20.00uur; na 20.00
Uur informaties via verkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):*».00uurper daggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00 uur tot maandagmor-9en07.00uur).

DpKTER HORACIO ODUBER HOSPI-!ML(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.4518-30-19.30 uur.

P^INGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
«652/22817): informatiecentrum

p°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraat8 (boven).

ARUBAANSEKUNSTKRING: 20.30uur ta-
akuitvoering «De Klusjesman» (van Ri-
te ard Harris; regie: Jules Royaards; ac-
en_' André van den Heuve|. Kitty Jansenn Marielle Fiolet) - Cas di Cultura.

v0ORT
18 jJBAL(Gou-en jubileum-finales):

19'lc Uur (Junioren) RCA vs Bubali;
Hi_rUr<eredivisie)EstrellavsLaFa-

'LagoSportpark.

OPEC met planvoorkomingoverproduktie

de OrP^ -" De voorzitter van
jUPECRilwanu Lukman van
oli

gerKa heeft onthuld dat het
„*' kartel bezig is met het
tretu- van een plan met be"
Va ïng tot de over" Productie
snr t e.waarvan ophetogenblik
0y

ake is. De opzet ervan is het
Ij TSc«reiden van de productie-t"?let onaantrekkelijk te ma-
b*n- De fout welke in 1986werd
t>ag ull moet onmogelijk ge-
-f aKt worden, aldus Lukman.
«tS Werd de oliemarkt over', oomd doorteveel oiie enzakteQeolleprijsin.

Met zwaargewonde

Opnieuw
ongelukbij

luchthaven
Bt?*ANJESTAD - Om-Vo!e,ks *»alfelf had gistera-
ke^. °P de hoofdver-
JuchfkWeg ter hoogte van de
Dljw ayenweereen ongevalKïi,Hierbii raakte de 34-Ven! HenrvWalter Croes le-
werrfg?Vaarlijk gewond. Hij
sta^ .m zorgwekkende toe-berl? m hetDr-Horacio Odu-

opgenomen.
Ven Zat alleen in zijn jeep en
keert? 0-. vo°rbij de ver-
stunr nen de macht over hetRent ,?->eeP kwam daarbij te-lichtmastterecht, dieuitSTond^werd gerukt, waarbij desli^Urder ui* de jeep werd ge-
<Ww ' Naar de Juiste toe-
de L Van het ongeval, waarbij
WoivUP_geheel vernield werd,rat door de Verkeerspolitie

11onderzoek ingesteld.

Voor optredens en workshop

Felix Walroud op Aruba
ORANJESTAD — Voor de

week van 23 tot 30 december
werd de heer Felix Walroud
door het Golden Tulip Aruba
Caribbean Hotel gecontrac-
teerd.

Deze steeibandexpert zal op
verschillende plaatsen optre-
den. Onder meer zal hij op Twee-
deKerstdag van drie tot vijfuur
een workshop geven voor
geïnteresseerden, zoals steel-
band- spelers en andere musici.
Deze workshop is geheel gratis.
Verzocht wordt instrumenten
mee te brengen. Voor inschrij-
ving of nadere inlichtingenkan
men Jan van Oost bellen (tel.;
33555 toestel 4404).

Felix Walroud begon op der-

tien- jarige leeftijd op Curagao
met steelband spelen en trad re-
gelmatig op voor radio en televi-
sie. Op vijftien-jarige leeftijd gaf
hij les aan de steelbandvan de
Koninklijke Marine op Curagao.
Sinds 1979 is hij in Nederland
een solo- loopbaan begonnen en
aan het bekend geraken in "Hil-
versumse"- kringen. Sinds twee
jaargeefthijlesaan de steelband
van de Koninklijke Marine in
Rotterdam, alsmede aan de
Rijkspolitie Steelband in Drie-
bergen. Hij heeft reeds twee
langspeelplaten met lichte klas-
sieke muziek op de markt. De
laatste tijd trekt hij de aandacht
met het geven van schoolcon-
certen.

ORANJESTAD-De jubile-
rende frères De la Salie met hun
gasten werden door de regering,
onder leiding vanpremierEman,
ontvangen. Na afloop werdin het
Papagayo Restaurant door de
regering een lunch aangeboden
(zie foto), waarbij de frères en de
leden van de commissie aan-
zaten.

Finales frères-voetbaltoernooien
ORANJESTAD— In hetLago

Sportpark te San Nicolas zijn
vanavond de finale- wedstrijden
voor het voetbaltoernooi, dat
door de Arubaanse Voetbalbond
werd georganiseerd ter gelegen-
heid van het gouden jubileum
van de frères De la Salie. Om
kwart voor zeven spelen in de ju-
nioren- finale: RCA - Bubali; om
kwart over acht is de eredivisie-
finale: Estrella -La Fama. Daar-
na volgt de prijsuitreiking in
Joevs Drive-inn te Savaneta.

HISTORISCH MOMENT
De heer Mehran dankte de

regering voor hetvertrouwen in
de bank en bracht hulde voor dewijze van opzet waardoor debank zeker geenpolitiek insti a-
mentkan worden. Hij benadruk-
te dat debank zich geheelzal in-
zetten in het belang van Arubaen vooral voor de verdere econo-
mischeontwikkeling.

Premier mr. Henny Eman
noemde de ondertekening een
historisch moment omdat hier-
uit blijkt hetvertrouwen dat in-
stellingen en individuelen op
Aruba en indeAntilleninAruba
en haar toekomst hebben. Hij
wees crop dat de twintig miljoen
door de regering beschikbaar
werd gesteld om debank alle ge-
legenheid te bieden om te kun-
nen werken. Hij bracht dank
voor al het vertrouwen. Hij haal-
de nog eens aan dat toen Aruba
met deze Investeringsbank-
plannen kwam velen op Aruba
en in hetkoninkrijk betwijfelden
ofeen klein land alsAruba in de-
ze moeilijketijden hetbenodigde
bedrag wel bijeen kon krijgen.
Wij zijn er echter in geslaagd,
waarbij het feit, datwijeen per-
soon als de internationaleexpert
Mehran aan het hoofd van deze
bank konden krijgen, het succes
verzekert en de zekerheid van
deze bank garandeert. Ook de
premier wees op de belangrijk-
heid datde bank geheelzelfstan-
digwerkt en er geen sprake van
partij- politieke beslissingen
kan zijn.

Hij noemde de bank het be-
langrijkste instrument voor de

gezonde economische ontwikke-
ling van Aruba.Wij hebbenver-
trouwen in dezebank, vooral ook
omdat hetnu nietmeer zo is als
vroeger dat mensen van Aruba
buiten Aruba geldmoesten zoe-
kenvoor hun projecten.De bank
zal ook op de internationale
markt gaan om zijn kapitaal te
kunnen vergroten. Op 6 januari
aanstaande—tijdens het bezoek
van minister drs. JandeKoning— vindt de officiële opening
plaats.

De premier bracht tot slot
dank voor alle ondervonden me-
dewerking en wees erop dat een
gedeelte van de twintig miljoen
komt uit de fondsen van de Ne-
derlandse Ontwikkelingshulp,
goedgekeurd tijdens het laatste
bezoek van minister drs. Jan de
Koning.

Man aangevallen
door bijenzwerm

SAN NICOLAS — Een be-
woner te Cura Cabai werd
aangevallen door een bij-
enzwerm, waarbij zijn hond
werd doodgebeten.

De bijen waren afkomstigvan
de bijenkorven, die vlakbij de
woning van A.B. in een tuin
staan. Be man werd aangespro-
ken en verklaarde, dat de bijen
aan eenbewoner van SimonAn-
toniobehoren en dat dezevoor de
kosten moet worden aange-
sproken.

ORANJESTAD — Ten huize
van de commandant van de Ma-
rinierskazerne en mevrouw Van
Egmond bood Onze Vloot- voor-
zitter Josvan derSchoot(ziefoto)
het jaarlijkse geschenk voor de
ontspanning van de bemanning
vandi Marinierskazerne aan.

Veel medewerking bij
Juventud-inzameling

ORANJESTAD — Voor de
teleton voor kleding en le-
vensmiddelen, die zondaga-
vond op Plaza Betico Croes
door de Comision Juventud
'85 wordt gehouden, bestaat
veel belangstelling.

Van alle kanten wordt hulp
aangeboden. A-les wat ingeza-
meld wordt, zal door de commis-
sie aan ARSCA worden overge-
dragen. Van La Linda kreeg de
commissiereeds hetverzoek een
grote zending kleding te komen
halen. De heer Bareno van Pie-
dra Plat Enterprises stelde een
container beschikbaar om de
goederen en levensmiddelen in
op te slaan.

Ook vele artiesten helpen
mee, zoals EdwinAbath, Claudi-
us Philips, The Boys Next Door,
de Dans- en Balletschool, agui-
naldo- groep Las Campanitas.
Ook zal Maybeline Arends-
Croes niet met haar groep ont-
breken. ledereen, die wil bijdra-
genkan zondagmiddag van half
vijftot zeven uur opPlaza Betico
Croes terecht.

MOSKOU — Joodse betogers in
Moskou hebbenvandaag opgegeven
na 3dagenvan botsingenmetdepoli-
tie. Er waren erzovelen gearresteerd
dat het niet meer mogelijk was het
protest voort te zetten. De bedoeling
was om elke dag van de top ..i Was-
hington te betogen in Moskou.

Zakenvaria
DAT DE FILM «LaBamba» wel
denodige indruk heeftachterge-
latenblijkt uit hetfeit, dataan-
staande vrijdagavond in Scara-
mouche Nightclub een avond in
destijl van La Bamba wordt ge-
houden. Eind van de avond
wordtbekend gemaaktwie geko-
zen werden tot «Richie Valens»
en «Donna», een verkiezing
waaraan iedereen kan deelne-
men. De film La Bamba zal die
avond ook vertoond worden als
video.

PREMIER EMAN: GEHEEL ZELFSTANDIG OPEREREND
Directeur Mehran: Investeringsbank
Aruba is nationaal instituut

ORANJESTAD — "Wij zijn
er zeker van dat Aruba een
goed gebruik zal wetente ma-
ken van de Arubaanse Inves-
teringsbank, welke Aruba in
jn verdere economische

ontwikkeling zal moeten hel-
pen", aldus minister van Fi-
nanciën, Armand En-
gelbrecht, gisteren bij heton-
dertekenenvan de overeen-
komst waarbij de regering
van Aruba debankeen lening
van twintig miljoen florin be-
schikbaar stelt. Directeur
Mehran uittezijn waardering
voor hetwijze besluit van de
regering van Aruba om met
de opzet van deze bank geen
politiek te spelen, doch een
geheel van deregering onaf-
„_i:kelijkebank opterichten
vüui _e ontwikkelingvan de
economie van Aruba. Hij be-
nadrukte nog eens, dat een
geheelzelfstandig dochvoor-
zichtigbeleid doorde directie
zal worden gevoerd, hetgeen
men verschuldigd is aan de
aandeelhouders. Er zijn 113
aandeelhouders: waaronder
acht banken, vijf verzeke-
rings- maatschappijen, twee
pensioenfondsen, 25 bedrij-

ven en eengroot aantalindivi-
duele kleine beleggers. Hier-
door is de Investeringsbank
een werkelijk nationaalinsti-
tuut.

Zoals de Amigoe gisteren
reeds berichtte, vond in de verga-
derzaal van de Raad van Minis-
ters deondertekeningplaatsvan
het twintig miljoen florin-
contract tussen deregering en de
Investeringsbank. Hierbij wa-
ren aanwezigpremier mr. Hen-
ny Eman, minister van Finan-
ciën Armand Engelbrecht, de
president van de Investe-
ringsbank Aruba Mehran, met
rijn commissarissen HansSchnog, Jan Verdaasdonk en
Boy Escalona, alsmede F. Croes
van het departement van Finan-
ciën.

Met expositie, culturele avond, misviering en receptie

Viering gouden jubileum
frères naar hoogtepunt

ORANJESTAD —Komend
weekeinde zal het gouden ju-
bileumvan defrères Dela Sal-
ie zijn standpunt bereiken
met verschillende activitei-
ten. De afgelopen dagen wer-
den de frères metvele activi-
teiten in de districten ont-
haald, terwijl bezoeken wer-
dengebracht aangouverneur
F.B. Tromp en de regering
van Aruba. Gistermiddag tij-
dens een ontmoeting met de
perswerdin CasadelMarnog
eensverteld over die geslaag-
de vijftig jaren. De Amigoe
komt aanstaande zaterdag
met enige extra pagina'sover
de vijftig jarenvan de frères,
waarbij de nodigefoto's niet
zullen ontbreken.

IndeBibliotecaNacionalwerd
door minister van Welzijnsza-
ken, mr. Mito Croes, een ten-
toonstelling over het werk van
de frères geopend. Dit gebeurde
inaanwezigheid van defrères en
leden van de commissie op een
wat ongebruikelijke wijze: door
een ministeriële schop achter
een voetbal in de Activiteiten-
ruimtevan debibliotheek.Naaf-
loopwerden denodige handteke-
ningen op die voetbal gezet. De
tentoonstelling blijft tot 15 de-
cember aanstaandegeopend.

Morgenavond om acht uur is
in Cas di Cultura een culturele
avond van gedichten, zang en

dans waaraan medewerking
verlenen Richard Harms, Oslin
Boeklhoudt, Ernesto Ro-
senstand, EdwinAbath, Los Ele-
gantes, Trio Huasteca, rio Aru-
benos, Rufo Odor, Tommy y
Frances, Toty Arends,
dansgroep Mangusa, Stanley
Morales, Sharon Rose en Diana
Antonette. De toegang tot het
Cultured Centrum is gratis.

Zaterdagavond om acht uur
wordt in Hotel Americana de
«Golden anniversary diner
dansant» gehouden, waarvoor
bij decommissie- ledennogkaar-
ten beschikbaar zijn.

Zondagmiddag om zes uur
wordt door de bisschop van Wil-
lemstad, mgr. W. Ellis, een mis

.uit dankbaar gecelebreerd in de
Santa Cruz kerk, gevolgd om
acht uur door een receptie in de
Estrellaclub.

De goudenjubileum-activitei-
ten worden maandagmiddagom
vijf uur besloten met een
kranslegging op de drie graven
van defrères, dieop dekatholie-
ke begraafplaats aan de Boerha-
vestraat begraven liggen.

De commissie, die de gouden
jubileum- activiteiten organi-
seert,verwacht datniet alleende
oud-leerlingen van de frères,
maar de gehele Arubaanse ge-
meenschapbelangstelling zal to-
nen om op deze wijze het onver-
moeide werken van de frères
voor Aruba te huldigen en vooral
dus daarvoor dank te brengen.

JERUZALEM— Israëlische vei-
ligheids- agenten hebben dinsdag-
nachteen vooraanstaandePalestijn-
sejournalist,tevens uitgevervaneen
tijdschrift, gearresteerd. Volgens de
autoriteiten isAbuAyyashlidvan de
Al Fatah de belangrijkste gewapen-
de tak van hetPLO. In kringen van
Israëlische en Westerse journalisten
is met groteverbazing op de arresta-
tie gereageerd.

Poging met vals
geld te betalen

ORANJESTAD — De
Vreemdelingendienst
meldde dateen passagier bij
het vertrek de luchthaven-
belasting met een vals biljet
van honderd dollar wilde be-
talen.

Hij wilde vertrekken zonder
een en ander teregelen. De pas-
sagier verklaarde niet te weten,
dat het een vals honderd dollar-
biljet betrof dathij ineen van de
plaatselijke casino's
geïncasseerd zou hebben.De po-
litiebemiddeldeen deman haal-
deeen geldig honderd dollar-bil-
jette voorschijn om de belasting
alsnogtebetalen. Daarnakonhij
vertrekken doch het valse dol-
lar- biljet bleef bij de politie
achter.

ORANJESTAD - Gedepu-
teerde Boeiboei Cecilia van Bo-
nairebood tijdens hetbezoek aan
Aruba aan minister van Wel-
zijnszaken, mr. Mito Croes, een
folder aan waarophet wapen van
Bonaire en een uitleg hiervan
voorkomt. De gedeputeerde ver-
gezelde de dansgroep Kibraha-
cha, die geslaagde uitvoeringen
opArubagaf. MinisterCroes, die
de culturele samenwerking tus-
senBonaire en Aruba benadruk-
te, bood de gedeputeerde een oud
Arubaans miniatuur- huisje
aan, dat de status aparte van
Aruba symboliseert.
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Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter

<£>
Beatrixstraat 34

Tel. 22720
Uw garantie. voor zekerheid J

UITNODIGING
COMISHON JUBIL6O Dl ORO

FRÈRES DE LA SALLE
nodigt hierbij alle ex-leerlingen en vrienden van de frères en de Arubaanse
bevolking in het algemeen uit tot het bijwonen van

DATUM PLAATS
VRIJDAG NOCHI CULTURAL CAS
11 D6CC-MB6R Dl CUITURA
8 -11 uurp.m.

Zang - Dans - Declamatie
opgetreden zal morden door

Richard Harms - Oslin Boekhoudt - €rnesto Rosenstand - €dwin Abath - Los
6legantes- Trio Huasteca - Trio Arubenos - Rufo Odor -Tommy enFrances -Toty
Arends - Mangusa - Stanley Morales - Sharon Rose - Diana Antoinette

TOEGANG GRATIS

ZAT6RDAG GOLDENANNIVERSARY AM6RICANA
12D6C6M86R "DINER DANSANT" HOTCL
8 v. p.m. - 3 v. a.m.

Kaarten verkrijgbaar bij leden van decommissie.

ZONDAG PLECHTIGE H.MIS KC-RK
13 D6C6MB6R opgedragen door Mgr. €11is STA. CRUZ
6 u. p.m.

8 -10 u. p.m. RECEPTIE 6STR6LLA CLUB
STA. CRUZ

MAANDAG KRANSLEGGING B6GRAAFPLAATS
14DCC6MB6R bij de graven van de drie BOCRHAAVCSTRAAT
5 u. p.m. op Aruba begraven frères.
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EMAN EN MARTINA OP BLIKSEM-BEZOEK
Haïti op 17 januari ter stembus,
oppositieleiders gaan samenwerken

PORT AUPRINCE — Haiti
gaat op 17 januari weer ter
stembus.Dit werdbekend ge-
maakt aan devooravond van
het bezoek van een delegatie
van -Jaribische premiers on-
derwie die van Aruba en de
Nederlandse Antillen aan
Haitiom zich op de hoogte te
stellenvan de situatie. Drie
vooraanstaande politici van
de oppositie hebben besloten
samen te gaan werken alseen
anti- regerings- coalitie.

Als nieuwe datum voor de op
29 november opgeschorte alge-
mene verkiezingen is 17 januari
bepaald, waarna de nieuw geko-
zen president op 7 februari zijn
taak aanvaardt. Zo maakte de
regerings- juntabekend onder
leiding van luitenant generaal
Henry Namphy. Op 17 januari
kiezen de Haitianen niet alleen
depresident maar ook een parle-
ment en gemeenteraden. Op 11
december maakt men de sa-
menstellingvan denieuweKies-
raad bekend. De onafhankelijke
kiesraad werd door de juntaaan
de kant geschoven nadat een
eerdere poging daartoe was mis-
luktals gevolgvan stakings- ac-
ties.

De partijleiders Mare Bazin,
Gerard Gourge en Louis Dejoie
hebben de koppen bij elkaar ge-
stokenop zoek naar een alterna-
tief voor de verkiezingen zoals
het leger zich die voorstelt te
gaan organiseren. In een geza-
menlijke verklaring zeggen zij
naareen "passend en concreet al-
ternatief' uit te zien "opdat een
vreedzame en harmonieuze
overgang naar de democratie
wordt gegarandeerd". Opmerke-
lijk isdat in dezerij van vooraan-
staande oppositie- politici die
van de christendemocraat Clau-
de ontbreekt.

VijfCaribische premiers bren-
gen vandaag een bliksem- be-
zoek aan Haiti. Het zijnEdward
Seaga van Jamaica, John
Compton van St Lucia en James
Mitchell van St Vincent naast
mrHennyEman vanArubaen ir
Don Martina van de Neder-
landsde Antillen.Zij vormen de
groep van "bezorgde Caribische
leiders" dieonlangs in Miami al
overlegpleegdenover de situatie
in Haiti.Dit gebeurde toenop in-
itiatiefvan de Jamaicaanse pre-
mier.

VANDAAGTERUG
Deze premiers zijn eventueel

bereidomtebemiddelenin Haiti
om een eind te maken aan de po-
litieke gewelddadigheid en te
helpen bij het organiseren van
nieuwe verkiezingen. In Haiti
heeftmen een onderhoud met de
leider van de junta generaal
Namphy. Ofmen ook andere po-
litiekeleidersontmoet en ook de
ledenvan de afgezetteKiesraad
is nietbekend.

Voor premier Eman begon de
dag vandaag al vroeg. Om iets
voor zessen stapte hij samen met
Tico Kuiperi als hoofd van de
Buitenlandse betrekkingen in
een charter- vliegtuig van Odu-

berAviation. OpCuracaovoegde
premierDon Martinazichbij zijn
Arubaanse collega. Premier

Eman zei te verwachtenvanmid-
dagal of anders tegen de avond
weer terug te zijn.

In Colombia
bij lawine
22 doden

BOGOTA — Bij een grond-
verschuiving in Colombia
zijn 22 mensen omgekomen,
voornamelijk jongelui. Twee
autobusen werden onder het
puin bevolven.

Het ongeluk deedzichvoor bij
de stadFresno op 150kilometer
ten westen van Bogota waar een
lawine van rotsblokken en mod-
der met een omvangvan duizen-
den tonnen omlaagkwam en ook
een stuk snelwegbedolf waarop
datogenblik een bus reed. Deze
raakte gedeeltelijk bedolven.
Studenten uit een andere bus
wilden toen de inzittenden van
de bedolven bus gaan helpen. Zij
raakten echter zelf onder het
puin. De jongeluikeerden terug
van een toeristische excursie
aan deAtlantischekant van het
land.

LONDEN — Voor de begin
1988 toe tekennen Britsethe-
aterprijzen zijn niet minder
dan 63 kandidaten gesteld in
vijftien uiteenlopende cate-
gorieën. Het bekendmaken
van de uitslag en de toeken-
ning derprijs wordt op 24 ja-
nuari rechtstreeks door de
BBC- tv uitgezonden. Het
gaat hierbij om artiesten die
zich hebbenonderscheidenop
gebieden zoals het toneel, de
opera en het ballet. Onder
meer staat kandidaatArthur
Miller, Michael Gambon,
Alan Ayckbourn en Suzan
Sylvester.

Zakenva ria

DE HEER BERTIE Viapree,
vertegenwoordiger van de orga-
nisatie« MealsonWheels ■>, mocht
ten kantore van Ennia Caribe op
Aruba van mejuffrouw Misla
Wolffin het bijzijnvan mevrouw
Rina Celestijn- Arends, hoofd
van personeelszaken van het be-
drijf(zie foto), een cheque in ont-
vangst nemen. «Meals on
Wheels " zorgt reeds twintig joof
dat een aantalpersonen mini'
maal één keerper week een war-
me maaltijdkrijgt.

Over aantal inzittenden onzekerheid

Bij luchtramp Peru
is één overlevende
LIMA—Bij hetverongeluk-

ken met een Fokker van de
Peruaanse luchtmacht, met
de voetbalploeg Alianza van
Lima aan boord, heeft slechts
één inzittende bet er levend
afgebracht. Het dodental be-
draagt ruim veertig. Het on-
geluk heeft grote verslagen-
heidteweeggebrachtinPeru.
De voetbal- competitie isvoor
onbepaalde tijd afgelast.

Het tweemotorige vliegtuig
had moeilijkheden met het lan-
dings- gestel; verschillende ke-
ren vloog het dinsdagavond over
de internationale luchthaven
van Lima. De gezagvoerder had
namelijk opdracht gekregen om
rondjes tevliegenomopdeze ma-
nier met zo min mogelijk
brandstof in de tanks een nood-
landing te kunnen beginnen.
Daarna werd het contact met de
verkeers- torenverloren. De cap-
tain, zo bleek later, durfde geen
harde landing aan, zelfs niet op
een verlicht veld en verkoos een

zachte landing op het wate^Maar het toestel maakte toe?
een smakenzonknaeenpaarB* 1'

nuten. De gezagvoerder hiel"
zich zon elf uur drijvende aaj1

een stoelvoordat hij werd gered'
Hij is de enige overlevende vas
het ongeluk.

ALLEEN STAART
Bij de bergings- operatie

dinsdag is slechts één inzittend*
van het vliegtuig levend uit he
water gehaald. Er werd gezego
dathet decaptainwas. Alleen d?
staart van het vliegtuig is bw
yen drijven. Derest van het to?s'
tel lag onder water.DDe.marie
lokaliseerde woensdag- morge°
het wrak.

Het was tot gisteravond ni?
duidelijk hoeveel mensen er jD

hettoestel zaten. De Alianza-o*

legatie bestond uit27 man;naaS
hetelftal en dereserves waren e»
detechnische stafen bestuursla
den. Alianza keerde terug VaDYaD
een wedstrijd tegen Deportiv
Pucallpa. Deze plaats ligt in he'
Peruaanse Amazone- gebied°P
zeshonderdkilometer ten noord'
oosten van Lima. De overwB1'

ning op dezeploeg bracht Alia0"
za op de eerste plaats. Daarme*
maakte men kans op deelnaflj
aan het voetbal-toernooi om d
Copa de Libertadores waars»
kampioenen en subkampioene
uit heel Latijns Amerika dee '
namen.

NIET ONGEWOON
Dat men nog niet precies &

hoeveelmenseneraan boord*'
ren komt doordat er sprake v*
wasdaterophetlaatsteogen"'
nog supporters zoudenzijnBiej^
gegaan die inditgeval niet op
passagiers-lijst hebben gesta3'
Ook bevonden er zich acht m*^nen van een olie- exploratie^ D?
drijfaan boord. Men nam gis.
ravond aan dat er 43 mensen
hetvliegtuig hebben gezeten, i
clusiefdebemanning. Hetis o

trigens niet uitzonderlijk o
voetbal- clubs gebruik ma*
van leger- vliegtuigen. M
moetvaak op de luchtmacht ef
beroep doen omdat de binße
landse vluchtenvan decomme
ciele luchtvaart- maatschappv
envol zijnen dus geenelftalküi
nenboeken.

Het verongelukken van &
hooggeplaatste voetbalclub DJ

een vliegramp heeft grote v
slagenheid veroorzaakt in n
land. "AlmijnjongenszijndooO'
zo herhaalde de ontroostba
president van Alianza, August
Merino. Uit het buitenland, e»
dan vooral Latijns AmeriKJj
stromen bewijzenvan meelev
binnen. Besloten is de v°et{^.
competitievoorlopig op te sen
ten. Er is nog geen eventuei
nieuwe datum bepaald voor
hervatting.

Negen doden bij
explosie Cuba

MIAMI—Bijeenexplosie in
een vuurwerk- fabriek op Cuba
zijn negen mensen omgekomen.
Een flink aantal mensen liep
brandwonden op.

De ontploffing heeft zich voor-
gedaanindeCubaanseprovincie
Sancti Spiritus. Veelvan de ge-
wonden zouden er ernstig aan
toe zijn. Daarbij zijn er heel wat
gewonden die over meer danze-
ventigprocent van hun lichaam
brandwonden hebben opgelo-
pen. Er wordt een onderzoek
naar deoorzaak ingesteld.

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT
' " ; JJ^jfëjmÉ^' Gezellig uitgaan, wij zijn

(Afyr_77?fëi geopend van 21.00 uur tot 06.00uur.
yê&'^L' Gezellige sfeer, goede service.

S j^T De bestePizza haaltofeet U bij

; Oranjestad, Aruba. TAKE AWAY el. 33541 ARMM
! SL^Jftc,ub Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. J
l~ 40+%. GOLDEN TULIP

Floating Restaurant JfVlk aruba Caribbean
v^_^^ I\AJI RESORT & CASINO

■ l\/\lt X^ISFANDANGO NIGHTCLUB

(ondërnieuwe directie) ThefabulOUS
Open 11.00 - midder- INKSPOTreview :; nacht. I

I Niet alleen dailycurtaintime 10.30 p.m.
exotische gerechten except Mondays

i m33r OOk Club openfrom 8:00 p.m. till 2:00a.m.. . Cover charge show-time $7.50min. 2 drinks
i VIS Specialiteiten For reservations please call 33555
i
i —_—_—_—_—_—_——————————— 1 —_—_————_—————-

! _ .. _
t Wij verzorgen ook Uw; De tijdbreekt weer aan, dat ' ST ■ 22g77I U gezellig metpersoneel of cater,nJ|-"-7^! gezin wilt gaan dineren. en_/000.

Doe het dan in degezellige r\£\/lsfeer met uitstekende ser-
| vicein cAmß\JB&3mi \

Boulevard I Drive - In
Theatre "°AY

at 8:30 p.m.
I TODAY -

t ' **»4__9^E__h__

ACTION 18 yrs. DRAMA 14 yrs.
1 '
i . 'i i

l _—^ ——B _-_—[ yr-_ W_*_ <■"' ifituk lusting tkam llkvmlu utl imnlalki i' DtJUItSVCIIU ■ Ganadorade^«/ML.. ,- I 'Pt" 3 OSCAR i ■ *_H^ ,1 i
Theatre E'»- Mj

TODAY ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss !
at 8:45 p.m. A ROOM WITH A VIEW

ssssssssssssssasssss&sssssssssssssssss
; DRAMA 18 yrs.

i ■" '

MN?R "*" Voor een goed verzor9de-?N KERSTMAND 1
315ï VANAF Afl. 15.00
■IQfk BACCHUS UOUORTKUJE Ir_K? Te,:31381 »Yéfc*\\\» BOULEVARD SHOPPING CENTER *' '***" "* ORANJESTAD, ARUBA £

Pa Drecha, Renoba ofConstrui bo Cas...

na e mihorprijs y selection di mas grandi
na Aruba, pasa serca e expertonan den
Construction...

ORANJESTAD
FEHGUSONSTR. 7~ WêM WEEË TEL 24040

I rtl^lS liiiiiilMNH SANNICOLAAS

■ Uilt ESQ HELFRICHSTR.29 A
TEL 45018

~~
BURGER
KING

WILL BE

CLOSED
ON THURSDAY DECEMBER 10,1987AT6 P.M.
FOR THEIR ANUAL CHRISTMAS CELEBRATION.

De STICHTINGALGEMENEBEJAARDENZORG ARUBA
Zoekt gegadigden voor de functie van:

VERPLEEGKUNDIGEN A (vrl.) met ervaring
Betrokkenen zullen na een inwerkperiode worden belast met lei-
dinggevendefuncties.
Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de C.A.O.
Sollicitaties te richten aan de Alg. Directeur P.0.8. 683, Oran-
jestad,v . )

jj2 A TimeFor Gucci. üM

" tI7-*-*_c«rV__ _!I*3 ""*#"*14 Wt_.

_£< SBeSII Hi-vaW»wM*3_fï ll&/_: tev

| jg
7Zv 6'ftari A/tv; _ «//<:/ J_vtfré_' ,1/ot/f/ .Wtt ©_£

lÉta IH Kamt i>old-/>/ated case adorned with Roman Numerals. Wtt
Offered in a selection of dial colors. Complemented with WÓ»

JHF lizard skin straps. 5^1 s'§ nn GANDELMAN Jewelers ifï-ijs_i ARUBA: Nassaustraat 5A " Americana Hotel - Holiday Inn Hotel £L ")
jt '" Airport Departure Hall - Alhambra Shopping Bazaar. 'wfrfl_

■«_« I It J CURACAO: Breedstraat 35 (P).

DONDERDAG 10 D6C6MB6R 1987__AMIGOE

"■"', ■■■■-■■■■■■■■■ i.iniß

■— m

Vandaag overhandigde de heer Eric d'Arnault namens TOPCAR VIJ-
FENTWINTIG f^h'lr^H.Vl SUNNY 1988 aan de heerRodriguez mana-
ger van Interrent CarRental. Een bewijs van vertrouwen in TOPCAR en Nis-
san, het merk datAruba veroverde.
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ALFONSIN VIER JAAR AAN DE MACHT
Moeilijke periode ligt voor
president Argentinië voorboeg

BUENOS AIRES — De
van president Raul

Alfonsin van Argentinië was
dezer dagen vier jaar aan de
"^acht. Van een viering was
Been sprake omdat Argenti-nezich nog steeds in een eco-
J'omische crisis bevindt,
daarnaast hebben de Radi-calen aan parlementaire in-vloed moeten inleveren aande Peronisten.

Alfonsin en zijn kabinet heb-
nog twee jaar voor de boeg.

Maar hetzieter naar uit dathet
|jen moeilijke periode gaat wor-sen met een Peronistische oppo-
sitie die bloed aan de verkie-
*lngs- paal ruikt sinds de voor
"ten zeer gunstig verlopen tus-
sentijdse verkiezingen waarbij

belangrijke machts- posi-
ties veroverde. De verjaardag

bracht dezestigjarige Alfon-
s|n in Italië door waar hij op
staats- bezoek was. Daar onder-tekende hij een aantal econo-
mische en handels- verdragen,
*aarvan hij hoopt datzij deaan-
zetzullen zijnvan grootscheepse
Italiaanse investeringen in Ar-
gentinië. Over de komende vijf
J&aruitgesmeerd gaat hetomvijf
miljard dollar.

INFLATIE
Alfonsin zit er slecht voor op

gebied. Hij heeft on-
dertussen de tiende algemene
staking van het vakverbondJ-'.yT alweer achterderug enziet
DIJ wijze van spreken al weer uit
laar de elfde staking. Een der
Motievenvan de stakingisdatde
Inflatie beter beteugeld moet
worden. Recente overheids-
maatregelen hebbenaan diein-
"latoire ontwikkeling weinig ge-
daan. In devoorbijeelfmaanden
an 1987kwam deinflatie uitop

165,8 procent. In dezelfde perio-
deverledenjaarwasdat73,7 pro-
cent.

De buitenlandse schuld is on-
dertussen aangegroeid tot 53
miljard dollar. Daarmee staatmen opde derdeplaats in Latijns
Amerika. Deze schuld hangt alseen donkere wolk boven de Ar-
gentijnseeconomieen boven het
|toofd van Alfonsin. Deze schuld

immers zijn economisch
en al zou Alfonsin ditnietgillen,hetInternationaalMo-,etair Fonds (IMF) zorgt ervoor

het beleid van Argentinië in
eite door de schuldenlastwordtbePaald.
VERNIEUWINGSBEWEGING

Ue vierde verjaardag van het
vH^ger- bewind in Argentinië. ,lel samen met een nieuw poli-
lek gegeven: de op 6 september

&eKozen nieuwe gouverneursbe-«onnen namelijk hun
,erkzaamheden. Evenzo deden
je 127nieuwecongres- leden,diee belft van het huis van afge-

vaardigden uitmaken. In de
nieuwe samenstelling beschikt
de oppositie over de meerder-
heid, hoewel deRadikale partij
nog steeds de grootste partij is.

Niet minder dan zeventien
van de 22Argentijnseprovincies
zijn in handen van de Peronis-
ten, waaronder de grootste pro-
vincies zoals BuenosAires, waar
devoormalige ministervan Eco-
nomische zakenAntonioCafiero
als gouverneur is aangetreden.
Voor Cafiero is deze post
waarschijnlijk slechts een
opstapje naar dekandidaatstel-
ling voor het presidentschap
door dePeronisten en wel als lei-
dervan de Vernieuwings-bewe-
ging in de ideologischgespleten
Rechtvaardigheids- partij zoals
het Peronisme eigenlijk heet.
Cafiero's opponent naar deze
kandidaatstelling is de nieuwe
gouverneurvan La Rioja, Carlos
S. Menem. Er is nog een lange
weg te gaanvoordat in 1989een
niewue president zijn intrede
doetin Argentinië,Deze gebeur-
tenis werpt nu echter al zijn
schaduwenvooruit.

VAAG AKKOORD
Volgens een vooraanstaande

jurist is het akkoord op basis
waarvan de muiterij ten einde
kwam, tussen de uitersten de of-
ficiële autoriteiten niet alleen
"vaag" maar hangt het 'hele-
maalvan de goede wil van debei-
de partijen af hoe het gaat uit-
pakken. De Cubaanse muiters is
namelijk geen uitzichtgeboden
op debehandeling van hun zaak
door een onpartijdigerechter bij-
voorbeeld. Tot op dit ogenblik
zijnhet deagentenvan de dienst
voor Immigratie en naturalisa-
tie die hetonderzoek leiden naar
de juistheidal dan niet van de
uitzetting. Dit betekent volgens
groeperingenwelke sympathiek
staan tegenover de zaak van de
Cubaanse ballingen, dat dekans
op succes inhun beroep tegen de
uitzetting kleiner wordt. Ook be-
tekent het feit dat men een be-
roep kan doen op een advocaat of
datmener opkan staan dater ge-
tuigen worden gehoord, niet dat
ernu eenbepaalde tijds- limiet is
gesteldbij de deportatie ofdat er
nu een moratorum is afgekon-
digdvoor het uizetten van onge-
wenste Cubanen.

BEWIJSOPDRACHT
Totop hedentoe moetendeCu-

banen zelfaantonen dater geen
enkelereden aanwezigis om hen
gevangente nemenofte houden.
Het is namelijk niet zo dat de
Amerikaanse autoriteiten hoe-
ven aan te tonen dat het toeges-
taan is om de Cubanen langer
aan te houden. In het tussen de
regering en Cubanen gesloten
akkoord wordt niets gezegdover
deze kwestie.

Wel staat er met evenzoveel

woorden in datallegevallenstuk
voor stuk zullen worden beke-
ken, uiterlijk voor 30 juli 1988.
Het akkoord houdt ook in dat de
Cubaanse muiters naar een an-
der land uitgezet kunnen wor-
den als dit derde land tenminste
bereid is hente ontvangen en als
er tegen hen geen rechtszaak
hangende is in de Verenigde Sta-
ten. In het akkoord worden de
muiters wel ontslagenvan enige
schuldvan de gevolgenvan hun
muiterijzoals het nemen van gij-
zelaars, het aanrichten van
schade.

STRAF UITGEZETEN
De Cubanen om wie het hier

gaat behoorden tot het legervan
de 125.000 Cubaanse ballingen
die in het jaar 1980 de VS bin-
nenkwamen via de "schipbrug"
van Mariel. Met allerlei soorten
boten enbootjes maaktenzij toen
deovertocht tussen deCubaanse
havenstad Mariel en de VS.

De meeste ongewenste Cuba-
nen hebben het strafbare feit
waarvoor zijn vastzitten ge-
pleegd na hun aankomst in de
VS. Zij hebben de strafdaarvoor
uitgezeten maar bleventoch ge-
detineerd op last van de Migra-
tie- en naturalisatie- dienst
(SIN). Hun detentie is in af-
wachtingvan deuitzettingnaar
Cuba, welk land hen eigenlijk
niet wilde ontvangen. In een
meer omvattend Migratie- ak-
koordblijktHavana nu bereid te
zijn deongeveerdrieduizend on-
gewenste landgenoten terug te
nemen.

GEENRECHT
In 1983 heeft federale rechter

MarvinShood weliswaar vastge-
legd dat de Cubaanse gedeti-
neerdenzich in het minste geval
op beperkte constitutionele
rechten kunnen beroepen voor
eventuele wettelijkeprocedures
maar dit vonnis is in hoger be-
roep in Atlanta ongedaan ge-
maakt. Het hooggerechtshof
heeft geweigerd deze zaak in be-
schouwing te nemen. In theorie
kunnen deze Cubanen dus ten
eeuwigen dage in hechtenis ge-
houden worden, in afwachting
van hun deportatie.

De afkeer, de haat en de frus-
traties zijn ondertussen geg-
roeid, vooral onder degenen die
hun straf hebben uitgezeten en
dienueen maandenlangegevan-
genschap voor zich zien liggen
hoewel zij niets meer op hun
kerfstok hebben. Er is ook geen
ander onderdak beschikbaar
waar men tenminste iets gerie-
flijker de uitzetting zou kunnen
afwachten. Allesbij elkaar ishet
een uitzichtloze toestand.

In deze situatie is inverande-
ring gekomen met de onderteke-
ningvan het Migratie- akkoord
tussen Washington en Havana
op 20 november. Deze kwam als

een verrassing. Bij die gelegen-
heid accepteerde Cuba de terug-
keer van individuele gedepor-
teerden, criminelen of geestelijk
zieke Cubanen. Toen ditonderde
Cubaanse gedetineerden be-kend werdbraken er al sneltwee
grootscheepse muiterijen uit.Maar hetziet er nietnaaruit dat
deze actie de Cubaanse gedeti-
neerden veel heeft opgeleverd.
Op zijn hoogst uitstel van ex-
ecutie.

ANDERE KOERS OP ECONOMISCH GEBIED BEPLEIT
Regering van president PazEstenssoro aan nieuwe opzet toe

Stabiliteit van Boliviaans kabinet
bedreigd door slecht stembus-resultaat

LA PAZ — De nederlaag
van deBoliviaanseregerings-
partij MNR is een bedreiging
voor hetkabinet van presi-
dent Victor Paz Estenssoro.
Ditkan er toe leidendat deze
verplicht wordt zijn dras-
tische en ingrijpende econo-
mische programma aan te
passen.

De voor het eerst in veertig
jaar afzonderlijk gehouden ge-
meenteraads- verkiezingen le-
verden een zege op voor linksén
rechts van het centrum, de
plaats waar departij van PazEs-
tenssoro zich opstelt. Deze werd
de groteverliezer. In een stadals
La Paz werd de MNR gedegra-
deerd tot een kleine partij met
een paar procent van de stem-
mers achter zich. Nudepolitieke
rookwolken wat zijn opgetrok-
ken en men het slachtveld kan
overzien voor deNationalerevo-
lutionaire beweging (MNR)
gaan er duidelijkstemmenopom
dekoers te verleggen.

TECHNOCRATEN
Minister Guillermo Bedregal

Gutierrez van Buitenlandse za-
ken die ook min of meer als pre-
mier fungeert gaftenminste als
zijnmening dater besteen "aan-
passing in deraad van ministers
kan komen. Het kan ook zijn dat
deregering meervaart gaat zet-
ten achter zijn reactiverings-
programma'svoor deeconomie".
Minister Bedregal Gutierrez
vertolkt een mening welke ook
leeft bij andere partij- militan-
ten, namelijk dat de nederlaag
niet de schuld is van de partij
MNR als zodanig maar meer die
van de onafhankelijke minis-
ters, die sociale problemen zou-
den hebbenveroorzaakt methun
hardhandige ingrepen op econo-
misch en sociaal gebied, samen-
gebundeld in een ongekend ver-
soberings-programma.

Volgens de minister van Bui-

tenlandse zaken mogen de
"technocraten heel efficient zijn,
maar zij hebben wel één defect.
Het ontbreekthenaan deglobale
kijk welke men in de politiek
leert onderkennen". Hij twijfel-
deer nietaan of depresident was
al bezig met de overwegingen
hoe zijn kabinet opnieuw te
structureren. Volgens Bedregal
Gutierrez gaat heterhemvooral
om de economie sneller te reac-
tiveren. De mechanismen moe-
ten soepeler gaan draaien, zo
meent debewindsman.

REDDINGSCOMITE
Nagenoeg gelijktijdig met de

opmerkingen van de minister-
president werd bekenddatereen
comité was opgericht tot Red-
dingvan deNationalerevolutio-
nairebeweging.Dit comité heeft
een openbrief gerichtaan depre-
sident en daarin eist men "een
nieuwe samenstelling van het
partij- bestuur en van het kabi-
net". Het nieuwe jaaracht men
een uitstekende gelegenheid om
een nieuwekoers in teslaan.Een
verandering is namelijk "abso-
luut nodig". Wat niet geschikt is
moet afgesneden worden, zo
vindt men. Als de partij zo door
blijftgaanzijndemilitanteleden
uiteindelijk verantwoordelijk
voor deze misgrepen. De groep
beperkt zich niet alleentot alge-
meenheden. De posities van de
vice-president JulioGarrett Ail-
lonen dievan depresidentvande
senaat Ciro Humboldt Barrero
moeten opnieuw bekeken wor-
den, zo oppert het comité.

HISTORISCH GEVOEL
Nietiedereenis echterdezeop-

vatting toegedaan. Ministervan
Binnenlandse zaken Juan Car-
los Duran acht het niet zo ver-
standig om een duidelijke en
vastbeslotenkoers teverlaten in
verband met de uitslag van de
gemeenteraads- verkiezingen.

Uiteindelijk gaat het daarbij om
heelanderezaken. Hij isvan me-
ningdatals men als gevolgdaar-
van nu een andere koers kiest
men duidelijk toontdatmenwei-
nig historisch gevoel heeft. De
historie heeft andere criteria om
uit temakenofeenregering juist
ofverkeerd handeldedan alleen
maar hetverlies bij een gemeen-
teraads-verkiezing, zo meent de-
ze minister. Volgens de laatste
stembus- gegevens isdeMNR op
de derde plaats geëindigd en
heeft men de linkse MIR en de
rechtse ADN van Hugo Banzer
voor moeten laten gaan.

BELGRADO —Het instituut voor
Militaire Geschiedenis in Belgrado
heeftinzijnarchievengeenenkel do-
cumentover hetoorlogsverledenvan
president Waldheim van Oostenrijk
dat aan onderzoekers of het publiek
is onthouden. Ook is daar nooit een

Stern redacteur op bezoek geweest.
Ditverklaarthet instituutnav in het
WestduitseweekbladStern-datvan-
daag uitkomt- gedane uitspraken
dat uit niet uitgegeven documenten
in Belgrado zou blijken dat
Waldheim medeverantwoordelijk
was voor operatieKozara.

Zakenva ria

SEGUROSBROUWER NVis
de nieuwe naam voor het assu-
rantiekantoor D. Campagnard,
een van de meest bekende assu-
rantie- kantoren op Curacao. Na
het overlijden van de directeur/
eigenaar Campagnard is het
kantoor overgenomen door de
heer Evert Brouwer. Brouwer,
geboren en getogenopCuragao, is
zijn carrière begonnen inNeder-
land, waarna hijeen aantaljaren
als inspecteur bij een lokale ver-
zekerings- maatschappij heeftgewerkt.Begin ditjaarbesloot de
heer Brouwer het kantoor van
Campagnard over te nemen. Se-
guros Brouwer is gevestigd op
Salinja 145, telefoon614922.Fo-
to vlnr: E. Nunes, onder- direc-
teur; K. Coward, buitendienst-
medewerker; M.Leitoen J.Solia-
na, administratievekrachten; E.
Brouwer, directeur/eigenaar en
H. Curiel, incassoloper.

k=) CONSALES fO2L=3CASH & CARRY fug^t
KOMT ALLEN EN PROFITEERT V^Sfe
VAN DE DRANKEN EN WIJNEN
AANBIEDING IN ONZE CASH & CARRYWij bieden v 4 pakketten aan.

tikCHAMPAGNE VÉUVE CLIQUOT 0.75 cl.
T WHISKEY BL. LABEL 0.75

COCKSPUR RUM 0.75
65,-

-ft GRAN MARNIER ROUGE 1 Lit.▼ GLEN MARK WHISKEY 2 Lit
DRY GIN BOLS 0.75 cl.

QUISO,—
_k PONCHECOLIMA 0.75cl. A
l\ VERMOUTH RICA DONNA 0.75cl. jiWHISKEY WHITE LABEL 0.75 cl.
T LIQUER CREMEDE CASIS 0.75 cl. T GALLO ROSE 0,75 cl.

GALLO DRY SHERRY 0.75c1. LEON B. RIESLING 0.75c1.
25,- 45,-

Elke klant die ’l.lOO.- of meer besteedt in onze wijnhoek mag
meedraaien IrT het rad van avontuur met aantrekkelijkeprijzen.

I AANBIEDING VAN DE WEEK! I
VLEESPAKKET: .
1 kilo Karbonade 1kilo Lever I o___ QR
1 kilo Stoofvlees 1 kilo Mondongo f __■*#■5JW
1 kilo Biefstuk 1kilo Spareribs J
CHICKEN:
WingsI%"gr ....’.19.00 -_*-*-,PET FOOD:
Karbonade 4.5kg. ’.26.00 B ,auw "A» gr. ..’.17.00Miniribs 4.5kg. .’. 12.00
Loinribs 4.5kg. ..’.22.00 RoodPens 1
Gehakt 4.5kg. ’.20.00 Groen-KiP '/~gr. ’ 7"lÖ°

Stoofvlees 4.5 kg. ’.31.00 Yogo Yogo 'y, It ’. 23.50
32Kroketten 70 gr ’.14.50 Holly Hill %0z..../.21.95
85 Bitterballen ...25 gr ’.15.50 Alaska voile mclk 12/, 1
36 Hamburgers... soz ’.29.00 Alaska halfvolle > 17.50
60 Hamburgers...2oz ’.21.00 melk iy,

Jaffa is weer terug in alle smaken.

Voor Uwfeestelijk kerstontbijt:

êKom
langs en doeUwkeus uit ons groot assorti-

ment beleg!

CONSALES
jjme ISLAND'S SUPPLIERS
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ANTHONY VEDER
ral STUNT
tg_f PAKKETTEN NAAR
3Hk NEDERLAND
* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douane kosten

* voor meer informatie

TEL.: 614700



Tentoonstelling
van Anton Vrede

WILLEMSTAD - Op 12 de-
cembervindt in de VIProom van
het Curacao Plaza Hotel om ze-
ven uur'savonds de officiëleope-
ningplaats van een schilderijenexpositie van Anton Vrede. De
tentoonstelling vindt plaats in
het kader van de Internationale
Filmweek Curacao. De ten-
toonstelling istebezichtigen van
12 december tot enmet 2 januari.

Dezelfde kunstenaar houdt
van 28 november tot en met 10
januarieveneens een expositie
in het Curagaosch Museum.

Wedstrijd
kerstverlichting

WILLEMSTAD — Ook dit
jaarweer houdenKodela enZ-86
hun traditionele kerstactie 'Pas-
ku, fiesta di lus. Kodela en Z-86
verzoekenalle mensen hunhuis,
tuin, zaakofkantoor teversieren
en te verlichten om een echtekerstsfeer te kweken. Degenen
die willen meedoen aan deze
kerstactie kunnen tijdens kan-
tooruren opbellen naar Z-86, te-
lefoon 62586en hun naam, adres
en telefoonnummer geven. Er
zijn prijzen voor verschillende
categorieën.

AMSTERDAM —De Amsterdam-
se politiezoekt de mandie in denacht
van dinsdag op woensdag een man
uit Iraq doodschoot. Twee andere
mannenraakten daarbij gewond.
Aanleiding tot de schietpartij was
een berovingdoordezelfde nogonbe-
kende schutter.

*****PARIJS — Frankrijk heeft beslo-
ten 12MirageFl gevechts-vliegtui-
gen te verkopen aan Iraq.

*****

In augustus wordtproject opgeleverd
Verpleeghuis Piscadera moet taak
ziekenhuis en Verriet verlichten

-doorRon Skomorowski-
WILLEMSTAD — Gister-

middag vond de eerste pre-
sentatievan het verpleeghuis
Piscaderaplaats. Inaugustus
zal het gehele project opgele-
verd worden waarna de offi-
ciële opening in september
zalplaatsvinden. In totaalzal
het verpleeghuis aan 160 ver-
pleeg- patiënten een
woonplaats aanbieden.

De Stichting Verpleeghuizen
Curagao, onder wiensbeheer Pi-
scadera valt, werd in 1979 opge-

richt met als voornaamste doel
de realisatie en het beheer van
een verpleeghuis. Het was
namelijk gebleken dat er een
grote behoefte was aan een ver-
pleeghuis. Met schenkingen
Kanuit hetbedrijfslevenen deor-
ganisatievan een "Teleton"kon
deverplichte mede-financiering
die de Nederlandse overheid
vroeg opgebracht worden. Het
duurde echter tot maart 1977
voordat men met de daadwerke-
lijkebouw kon beginnen.

Met de komst van het ver-

pleeghuis is er een grote stapge-
zet in de richting van een ver-
antwoorde gezondheidszorg op
Curagao. De functie die het huis
krijgt wordt momenteel 'waar-
genomen' door andere instellin-
gen op het gebied van de intra-
murale gezondheidszorg zoals
het ziekenhuis en het Verriet-
instituut.Doordat deze laatstge-
noemde instellingen niet be-
doeldzijnvoor hetlangdurigver-
plegen van mensen, maar met
het probleem zaten dat hun pa-
tiënten niet verder verwezen
konden worden, namen ze onge-
wild defunctie vaneenverpleeg-
huis waar. Dit werkte met name
voor het ziekenhuis kostenver-
hogend omdat de dagprijs voor
verpleging ineen ziekenhuis ho-
ger ligt dan de dagprijs in een
verpleeghuis.

Als het verpleeghuis functio-
neert zullen de plaatsings- mo-
gelijkheden voor patiënten gro-
terworden.Menkan er nuoptoe-
zien dat de goedehulp op de goe-
de plaats gegeven wordt. Hier-
voor is echter een nauw overleg
vereist tussen alle instellingen
diezich met de intram urale ge-
zondheids- zorg bezig houden.
Op dit moment zijn de eerste
stappen genomen om toteen 'op-
name- orgaan' tekomen dat toe-
ziet op plaatsing van de pa-
tiënten.

Verpleeghuis Piscadera is zo
opgezet dat het eigenlijk een
dubbelefunctie heeft. Er komen
twee afdelingen; één afdeling is
bedoeldvoor dementebejaarden,
terwijl deandere(grootste) afde-
lingvoor deverplegingvanmen-
sen met een lichamelijke handi-
cap bestemdis. Beide afdelingen
zijn duidelijk van elkaar ge-
scheiden en hebben iederhun ei-
gen faciliteiten. Dit was uiter-
aard noodzakelijk omdat men te
makenheeft mettweetotaalver-
schillende groepen mensen die
verpleging nodig hebben. Met
name financiële overwegingen
zijn er de oorzaak van geweest
datmentochbeslotenheeftbeide
groepen verpleeg- patiënten op
eenzelfde plaats onder te bren-
gen. Voor het merendeel zijn de
kamers zodanig ingericht datze
plaats bieden aan 4 of 6 patiën-
ten. Waarom er niet gekozen is
voor kamers waar de mensen
meer privacy hebben kon niet
worden beantwoord. Met name
voor diegenen die permanent in
Piscadera zullen wonen kan dit
bezwaren oproepen.

De bouw is zodanig geconstru-
eerd dat het gebruik van airco's
nietnoodzakelijk is. Men maakt
volop gebruik van de wind die
voor de verkoeling van deruim-
tes zal zorgen. Het is de bedoe-
ling dat de slaap- gelegenheden
ook alszodaniggebruikt worden
en datdepatiënten zichoverdag,
te voet of in een rolstoel; alles is
gelijkvloers, naar de patio en
andere gezamenlijke ruimtes
kunnen begeven.

Er dientvoor het verpleeghuis
voldoende geschoold personeel
te komen. De stichting is op dit
moment al bezig met een sollici-
tatie- procedure. Daar een ver-
pleeghuis specifieke eisen aan
hetpersoneel steltzal het inver-
scheidene gevallennoodzakelijk
blijken te zijn om bijscholing te
organiseren voor het toekomsti-
gepersoneel.

Het realiseren van het eerste
verpleeghuis van de Neder-
landse Antillen heeft veel ener-
gie gekost, maar als het in sep-
tembei al worden geopend dan
zal hetzoals hetzich nu laataan-
zien terdege berekend zijn op
haar taak.

een deel van het in aanbouw zijnde verpleeghuisPiscadera

Pand
PHILIPSBURG — Een da-

me te Cape Bay had twee
halskettingen als onderpand
gegeven voor tweehonderd
dollar. Toen zij de tweehon-
derd dollar kwam terugge-
ven, wilde de dame die deket-
tingen inontvangst had geno-
men, deze niet teruggeven.
De politie sprak met haar en
het probleem was uit de we-
reld geholpen.

WENS
Tijdens de enquêtezijn op Cu-

ragao 2301 huishoudens, be-
staande uit 9159 mensen, in het
onderzoek opgenomen. Op Bo-
nairezijn756huishoudens (2850
mensen) geïnterviewd. Drs S.H.
Tecla, directeur van het CBS
vertelde gistermiddag tijdens
een persconferentie dat de uit-
slagenvan de enquêteop Bonai-
re nog niet binnen zijn. De en-
quêtes zijn volgens wens verlo-
pen. Slechts 2,4 procent van de
benaderde personen, wilden
geenmedewerking verlenenaan
het onderzoekvan het CBS.

Onder de titel "Ar-
beidskrachten onderzoek: Hoge
werkloosheid in Curagao", ver-
meldt de projectleider van het
onderzoek, Henk ten Nappel de
resultaten van het onderzoek.
Naast het gestegen percentage
werklozen en de hoge werkloos-
heid onder de jeugd, meldt Ten
Nappel ook dat de werkloosheid
onder devrouwen hoger ligt dan
bij demannen. Ruim 32% van de
vrouwen is werkloos terwijl bij
de mannen dit percentage een
stuk lagerligt (26,5 %).Deze per-

centages bedroegen in 1981res-
pectievelijk 28,9 % en 14,5 %.

PENSIONERING
"Het percentage15-64 jarigen

dat actief is op de arbeidsmarkt
(werkend ofwerkzoekend) daalt
van 62 procent in 1981 tot 55,3
procent in 1987.Dit komt onder
andere door vervroegde pensi-
onering en met mensen die het
zoeken naar werk hebben opge-
geven omdat er toch geen werk
is", aldus Ten Nappel in zijn ar-
tikel.

In de6,5 jaartussen de laatste
census en het arbeidskrachten
onderzoek groeide het aantal
werklozen met 4976 tot bijna
17.000. Ook tussen 1972en 1981
nam de werkloosheid sterk toe,
maar daar stond ook een grote
groeivan het aantal werkenden
tegenover. Nublijkt datdetotale
groei van het aantal arbeid-
splaatsenvan 1972t0t1981weer
verloren is gegaan. In oktober
van dit jaarzijn er ongeveer
evenveel werkenden in Curagao
als in 1972 terwijl het aantal
werkzoekenden met meer dan
10.000istoegenomen en devoor-
uitzichten voor de toekomst
vooralsnog weinigrooskleurig
zijn.

OPLEIDING
Als oorzaak voor de hoge

werkloosheid onder de jeugd,
noemt Ten Nappel dat men lan-
ger op school blijft zitten: het
aantal scholieren in deze groep
stijgtmetbijna 2000 tot 7778. In
mindere mate geldt de toegeno-
men deelnameaanhetonderwijs
ookvoor mannen van 15- 24 jaar.
Het aantal werkzoekenden in
deze groep stijgt van 3199 in
1981tot 3915 in 1987, het aantal
werkenden daalt zeer sterk van
5987 naar 3637, terwijl het aan-
tal scholieren toeneemt van
5642 tot6542.

Uit vorige onderzoeken is ook
bekend dat de werkloosheid
vooral hoog is onder personen
met lagere opleidingsniveaus.
Daarin is zeer weinig verande-
ring gekomen. De laagste
werkloosheids- percentages
worden aangetroffen bij perso-
nen meteen opleiding ophbo- ni-
veau (3%) of op universitair ni-
veau (4%). Voorde groepmet een
vwo of mbo- opleiding bedraagt
het werkloosheids-percentage,9
procent. Onderpersonen meteen
onvoltooide mavo of lbo oplei-
ding is het werkloosheids- per-
centage 43 procent. Van de men-
sen met een onafgemaakt lager
onderwijs is 38 procent werkzoe-
kend en van degenen met alleen
maarlageronderwijs32procent.

INKOMENS
Tijdens de enquête is ook aan-

dacht besteed aan het exacte
bruto- inkomen van de onder-
vraagden. Het eemiddeldinko-

men van dewerkenden bedraagl
1667 gulden. Bij de census zes
jaargeleden was dat 1271 gjU'
den. Ten Nappel verklaarde dat
het vrij moeilijk was de twee on-
derzoekenmet elkaartevergeW"
ken. In 1981 werden de onder-
vraagden in catagorieën ge'
plaatst terwijl nu is gekeken
naar het exacte bruto inkomen
Ookhieriseen duidelijk versclu'
geconstateerd tussen de ink°'
mensvan devrouwen en deman-
nen. Vrouwenverdienen genu""
deld 1212 gulden en mannen
1970gulden. Het mediane inko-
men bedraagtvoor mannen 131
gulden. Dit betekent dat de ene
helft van de werkende mannen
meer danditbedrag verdient en
de andere helft minder dan <v
bedrag. Het mediane inkomen
voor de werkende vrouw be-
draagt 911 gulden. ,

Vijfenzestig procent van "werkzoekendenheeftgeen in*0"
men. Van deresterende 35 pf|
cent heeft hetmerendeel eenlß'
komen beneden de 500 quide1*
per maand. Van de niet- arbeifl'
sactieve bevolking heeft 47 p*°'
cent geeneigen inkomen; ditzij
in overgrote meerderheid vrou'
wen. Het gemiddelde inkomen
van niet- actieve mannen, me
een inkomen, bedraagt 830 gu|j
den per maand. Dit zijn voor* 1AOV- uitkeringen en pensi°c]
nen en understands- uitke'

ringen.

Betere service
V.d. Lubbe kan ORHA-claims
in toekomst sneller afhandelen

WILLEMSTAD — OHKA
Verzekeringen heeft aan As-
surantie- kantoor J.P. van
derLubbe N.V. een geauto-
matiseerd systeem ter be-
schikking gesteld waarmee
aanzienlijk sneller ziektekos-
ten- claims van verzekerden
afgehandeldkunnen worden.

Tot nu toe werden claims via
Assurantie-kantoor J.P.van der
Lubbe N.V. naar OHRA in Ne-
derland gezonden. Na behande-
lingaldaarkon Assurantie-kan-
toor J.P. van der Lubbe N.V. de
claims vervolgens uitbetalen.
Dankzij het nieuwe systeem
kunnen claims nu ter plaatse
door het assurantie- kantoor
worden afgehandeld. Dit bete-
kent dat demeeste nota'sbinnen
vijf werkdagen worden uitbe-
taald. "Wij streven naar een
maximale dienstverlening aan
onzeverzekerden en het doetons
genoegen dat door de invoering
van dit systeem wij onze service
langs deze weg kunnen vergro-
ten", aldus directeur Hinse van
deOHRA.

— .la

Voorts zullen per 1 januari.
premies van de ziektekost
verzekeringen met genudö
vijftien procent worden v
laagd. Deze verlaging is ?n°jn
meer mogelijk door de dalMgj,
dekoersvan deAntilliaanse g"

den. OHRA heeft daardoor e»
gunstiger premie /schadev
houding gekregen.De verzek»
den kunnen hiervan pronte1

door een premieverlaging-
Voorts zullen alle OHRA y

zekerden binnenkort een int»
nationale hulpverlenings- P t
ontvangen. Deze pas geeft re
op een uitgebreid hulpver *
nings- pakket in geval van n^

in hetbuitenland.

WILLEMSTAD— Gallery
houdt van 20 december tot

met 8 januari 1988een expo»*
getiteld 'Spel van de Geest v
Laura Hermans.De tentoon*»
ling wordt geopend door i

vrouw Gerda Wout. De aanva
gstijd isvijf uur 's middags-

WILLEMSTAD -Drsß.Hin-
se van OHRA en A.B. van der
Heyden van J.P. van der Lubbe
N.V. tekenen hetcontract.

Weersoverzicht
WILLEMSTAD — Het weero-

verzicht over de maand novem-
ber van de Meteorologische
Dienstop Hato gafhet volgende
beeld. De totale neerslag was
52,6 mm. Dit is 53 procent min-
der dan de normale neerslag in
november. Over deperiode janu-
ari tot en metnovember is decu-
mulatieve neerslag 31 procent
lager dan de normale hoeveel-
heidregen die in dietijd valt.
De zon scheen gemiddeld acht
uuren 44 minuten.Op negen no-
vember scheendezon het langst,
namelijk 10 uur en 54 minuten.
De gemiddeldetemperatuur was
28,5 graden Celsius. Op zes no-
vember werd de hoogste tempe-
ratuur van 33,7 graden Celsius
gemeten, terwijl op 27 november
de laagste temperatuurwerd ge-
registreerd. Om half vijf 's
nachts werd een temperatuur
van 23,8 graden Celsius ge-
meten.

De gemiddelde windsnelheid
over november bedroeg 5,1 me-
ter per seconde.

Door ontslagen en vervroegdepensionering
Werkloosheids-percentage
Curacao enorm gestegen

WILLEMSTAD — De
werkloosheid op Curasao
neemt drastische vormen
aan. Uit een enquête van het
CentraalBureau voor de Sta-
tistiek (CBS) is gebleken dat
28,9 procent van de be-
roepsbevolking zonder werk
zit. Dat is 8,7 procent meer
dan in 1981, toen het CBS de
algehele volkstelling hield.

Van de 159.355 inwoners van
Curacao kunnen slechts
41.760 zich gelukkig prijzen
met een baan. Schrikbarend
is het gesteld met de
jeugdwerkloosheid.Ruim de
helft (54,8%) van de 15-24jari-
gen is werkzoekend. Bij de
mannen isdit51,8procent ter-
wijl dit in 1981 nog 34,8 pro-
cent was. De jeugdwerkloos-
heid onder vrouwen be-
draagt nu 58,6 procent tegen
44,7 procent in 1981. De stij-
gende werkloosheid is deels
te wijten aan de sluiting van
verschillende bedrijven en
het invoeren van het ver-
vroegd pensioen.

Gedurende de maand oktober
is door het CBS een ar-
beidskrachten onderzoek gehou-
den om op een eenvoudige en
snelle wijze actuele gegevens te
krijgen over dewerkgelegenheid
en de werkloosheid. Dit onder-
zoek is gehouden op Curagao en
Bonaire. Om organisatorische
redenen zijn de Boyenwinden
niet bij deze enquêtebetrokken.
Eén van deredenenhiervoorwas
dathét met dewerkgelegenheid
op die eilanden stukken beter is
gesteld.

STERKE DALING
Voor wat betreft de onder'

zoeks- resultaten vallen vOOlL
in hetoogde sterkedalingvan «
deelname cijfers alsmede «
schrikbarend hog.
jeugdwerkloosheid. Ten NapPf
bracht gisteren tijdens d
persconferentie naar voren o*
een sociologisch onderzoeknooO'
zakelijk is om de oorzaken en »
gevolgen op de arbeidsmarkt **onderzoeken: "Het aanbod v»j|
arbeidskrachten wordt mede be-
paald door de alternatieven&
door demaatschappijworden ge^
boden en door veranderende PB'
tronen van waardenen normen-
Voor wat betreft de alternatie/
venkan naast de arbeids- activJ'
teit in de eerste plaats worden
gedacht aan scholing en trai-
ning. In hoeverrevan de geDo<Kj.
alternatievengebruikt wo£ _
gemaaktis echterweerafhanke-
lijk van de beoordeling dooro
doelgroep."

Het artikel "Arbeidskrachten
onderzoek: Hoge werklooshe'^in Curagao", is een voorpublic8'

tievan ditonderzoek en heefta
doel om de algemeneresultate
zo snel mogelijk beschikbaar
stellen. In een reeks artikelen»
het "Economisch Profiel" zulle»
de onderzoeks-resultaten nad
worden geanalyseerd,waarna i

juni1988 de definitieve public8'

tie is gepland.
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CTC/LATI-. Alles onder één dak! \
N

Gedurende de maanden November en Decem-
ber kan iedereen die voor meer dan 50 gulden
bij ons koopt, een prijs winnen, nog dezelfde
dag! Prijzen zoals wasmachines, mixers, gas-
fornuizen, ijskasten, video's, grills, televisies
en nog veel meer. ledere dag trekken wij drie
winnaars waarvan de namen gepubliceerd
worden in Ultimo Noticia. s~~ ~~^\

Mm§m§K©s®ïïhri
V ZeelandiaTei.: 613333 J

AMIGOE8
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-Tl HA CUUPUHI , ■ J^F^*__. M_Ö J th_ lEXTRA COUPON

■?"*" SPECIAAL VOOR DE FEESTDAGEN "^Ah9 "*"QUALITY é&WÊÈnS QUAUTY
STAMPS brengt S^^S SIAMPS

quick, creamy ■^■^M_MH|__i_H-i-i-WI-^^i__^__H|---M-MHM--| Hollandse«ïïïï I MARIE PAMPOEN DE RUYTERKADE I COLON II CASH & CARRY gfa AARDAPPELS

¥fi¥ een SUPERCAMPAGNE van M^ ltSt%

EXTRA COUPON! _^ iCVTD . rmmnillbü^oop van Nu vee| meer 2egeis die U kunt inwisselen tegen prachtige geschenken jPßtó EX" coupon
Dran ui iit f?_iW B"aankoop
Kr NI Hill I .. . ivK?^r vaneenblik1^1 ■ bij ons mwisselkantoor bij Colon. nMSL GROENTEN

Lemon of Vanille C-W_iSj King Colecream|loogr. j^^^J ongeacht de groteyg^ SUPERMARKET SPECIALS: CVY-SII CARRY /^j 5,VAV CHICKEN LEGS 5 LBS 5.25 5 VrJ^Cil/ _F^_^
■ P ■ ALAPARILLASTEAK /.KILO 5.75 J V ilv

51??,"ff£ V:Zr\ i"ïï I FLANKSTEAKS PAW. PAK KILO 7.99 M I ».fcaJ! I" NASSIVLEES /KILO 4.50 j HELE LOMITO FAM. PAK KILO 15.60 Aj A■■■■ U LENDE ROLLADE /KILO 7.00 j RUNDER GEHAKTFAM. PAK KILO 4.98 lU
CM lAI fTV VARKENSROLLADE /KILO 7.00 «U4\VrV SPARE R,BS /2 KILO 2-25 VLEESPAKKETs QUALfTY
rÏKS> MIM^..CT \ IKG.KARBONADEMETBEEN ) STAMPSIêRAIiSj LUNCHPAKKET: * P

RERIBS | 24.58 IgRATIS
BÏlkoo- 100 GR. BOTERHAMWORST )

'^W ! 1 KILO GEITENVLEES ) EyjflA COUPON--biï | VOOR DE VLEESKENNERS: £ïï.oop an

BOTER ONS REEDS BEKENDE VLEESPAKKET: us choice striploin, aan een stuk kilo is.so RfinißlFT
GoidenFem „„.„„^.nccTDccü x ï USCHOICESTRIPLOIN,GESNEDENINPLAKKENKILO 17.95 lIUUIUIL. I

2kilo 1 KILO KARBONADE MET BEEN g US T-BONE STEAK, IN BLOKJES GESNEDEN KILO 20.54 "H ,
*3Q 1 KILO SPARE RIBS ) g 720 ml.

■fc-TJ-r1.- — 1 HELE KIP ) 24.58 ï Ons Cash & Carry afdeling nu beter dan ooit! 5P_s^ 1 KILO SOEPVLEES ZONDER BEEN ) ; Geheel gemoderniseerd om U nog beter van dienst te kunnen zijn. i____M^____P
f fitt^P 1 KILO GEITENVLEES ) 8 U kunt nu per stukkopen óf in fam. pakket. F_f Ik^PI 11 HEERLIJKE WITTE DRUIVEN /KILO .2.75 | Zeer redelijke prijzen ||

DAILY SUN ORANGE JUICE 460Z 2.59 ! Nu ook Koopavond mVreugdenh.l Cash & Carry. !■ J
_L__d KELLOG'S CORNFLAKES 200GR 1.25 „

Vreugdenhil Cash & Carry blijft Uw economische Shopping Center. 4l_^__
C\\IJU rrw SPECULAAS MEESTERHAND 400 GR 2.15 $ Binnenkort ook een slagerij tot Uw beschikking metpersoonlijke bedie- w _K_flß
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GOLF/MELBOURNE — Greg
Norman heeft het open Austra-
lische golfkampioenschap ge-
wonnen. De Australiër had voor
de vier omlopen 273 slagen no-
dig, liefst tien minder dan de
Schot Sandy Lyle, die tweede
werd. De laatsteronde moesteen
dag worden uitgesteld, omdat
het merendeel van de golfers op
zondag weigerde te spelen we-
gens destormachtige wind.

0-0-0-0-0

VOETBAL /KHARTUM — De
Egyptische kampioen National
Al Ahly heeft een goede kans de
Afrikaanse voetbalbeker te ver-
overen. In de eerste finale-
wedstrijd speelden de Egyptena-
ren in Khartum gelijk tegen de
Sudanese titelhouder El Hilal.
Er werd niet gescoord.

0-0-0-0-0

Centro Dominguito verslagen

Undeba is kampioen
WILLEMSTAD- Undeba/
NAC is denieuwehoudervan
de Antilliaansevoetbal- be-
ker. Na twee mislukte pogin-
gen, waarbij het bij een ge-
lijkspelbleef, slaagdedeBan-
dabaose formatie er gistera-
vond eindelijk in om de supe-
rioriteit van concurrent
Centro Dominguito / Island
Finance te doorbreken.Ruim
2.500toeschouwers zagenUn-
debaverdiend winnen met2-0
en aldus revanche nemen
voor denederlaag in definale
om hetFFK- kampioenschap.

Undebazorgde er gisteravond
wel voor nietdezelfde fout te be-
gaan als in de twee voorgaande
wedstrijden waarbij men ook
verdiend op voorsprong kwam
(respectievelijk 1-0 en 2-0) maar
dezeniet heeft kunnen vasthou-
den. Het taktische concept van
trainer Ronny Trouwloon was
hetzelfde,een spelsysteem geba-
seerd op een optimale benutting
van de conditionele eigenschap-
pen van de Undeba- spelers,
maarhetverschil wasdatdespe-
lers mentaal veel beter voorbe-

reid waren op een dergelijke si-
tuatie. Het taktische plan om
aan de leidingtekomen werduit-
stekendin daden omgezet en be-
kroond met twee magnifieke
doelpunten waarna met succes
de voorsprong werd verdedigd.
In figuurlijke zin althans want
men bleef praktisch met even-
veelmankracht offensieveacties
ondernemen.

Het spel van Centro was weer
teleurstellend in de eerste helft
en ditmaal kwam er ook geen
verbetering van het rendement
in detweedehelft. Undeba slaag-
deuitstekend in zijn opzet om de
tegenpartij door een straffe dek-
king te hinderen in de spelop-
bouw. De Dominguito- ploeg
speelde ongeorganiseerd en on-
geinspireerd waardoor Undeba
praktisch voor devolle 90 minu-
ten een betere greep op het spel
had. Maakte men reeds in de
eerstehelft serieusaanspraak op
een doelpunt, in de tweede helft
washetal gauwraak. In de48ste
minuut kwam Broertje Rosina
los van de verdediging met een
korte dribbelen sloegkeeper In-
gemarPieternella meteen harde

schuiver. Even kansloos was
Pieternella in de 54ste minuut
toen ShurmelLodowika voor een
van de mooiste treffers van het
seizoen tekende. Hij stopte een
hoog aangespeelde bal op de
borst en nam debal nogvoor het
de grondraakte vol op de wreef
voor een prachtig schot waarte-
gen Pieternella helemaal geen
verweer had.

De reactie waarop deCentro-
fans hadden gehooptbleeftotaal
uit. De Dominguito- ploeg be-
rustte te gauw in de nederlaag
waardoor Undeba zonder al te
grote problemen de voorsprong
tot het einde toe heeft kunnen
vasthouden enzijn tweedeAntil-
liaanse titel (de eerste was in
1985) veiligkon stellen.

Alskampioen en subj kampi-
oenvan deAntillenkunnen Un-
deba en Centro al dan niet opte-
ren voor deelname aan het Con-
cacaf-kampioenschap. Definan-
ciële implicaties van een derge-
lijke beslissing zijn echter bij-
zonder groot waardoor Undeba
en/ofCentro misschien welvoor
deeer zullenmoeten bedanken.

...Antilliaans voetbal- kampioen
Undeba...

Voetbalvandalisme op achtsteplaats
Wereldrecord Johnson 100 meter
grootste sportgebeurtenis 1987

LONDEN — Uit een onder-
zoek van het Associated
Press (AP) isgebleken dat de
Canadese atleetvan Jamai-
caanse afkomst, Ben
Johnson, de meest belangrij-
ke sportmanvan het jaar1987
is. Met een puntentotaal van
633 hadhij bijna driekeer zo-
veel punten gekregen dan de
nummer twee op het lijstje
van het nieuwsagentschap,
deAmerikaanse bokser Mike

Tyson (253). Het onderzoek
werdgehouden onderdeaan-
geslotensport-journalistenin
alle werelddelen tussen 9 no-
vember en 6 december.

De wereldrecordtijd van
Johnsonopde 100meter(9,83 se-
conden), gelopen op het we-
reldkampioenschap in Rome in
augustus, was een verbetering
van het onaantastbaar geachte
wereldrecordvan deAmerikaan
Calvin Smith(9,93). Hetfeit dat
Steffi Graf dit jaarMartina Na-
vratilova van de top van de we-
reldranglijst van het dames-
tennis verdrong, was een derde
plaats waard.De winnaarvan de
Tour de France, de ler Stephen
Roche, werdvierde.

De sportredacties van deover
de gehele wereldverspreide AP-
bureaus moesten een lijst opge-
ven van tien sportgebeurtenis-
sen, genummerd van één tot en
met tien in volgorde van be-
langrijkheid. Nummer één
kreegtienpunten, nummertwee
negen, enzovoort. Opvallend
was hierbij dat het Europese
voetbalvandalismeop deachtste
plaats terecht kwam.

De lijst van de twintig be-
langrijkste personen of gebeur-
tenissen is:
1. Ben Johnson: verbetering van
het wereldrecordop de 100meter
(633 punten).
2. Mike Tyson: bracht de we-
reldtitel in het zwaargewicht
boksen van drie organisaties op
zijnnaam (253).
3. Steffi Graf: werd nummer één
in het damestennis (234).
4. StephenRoche: won deTourde
France (226).
5. Pat Cash: schreef de Wimble-
don-tennistitel op zijn naam
(152).

6. SergeiBoebka: verbeterde een
aantal malen het wereldrecord
polsstok-hoogspringen (143).
7. Martina Navratilova: won
voor de zesde keer achtereen de
damestennistitel op Wimbledon
(141).
8. Het geweld op de Europese
voetbalvelden (126).
9. StefkaKostadinova: verbeter-
de het wereldrecord hoogsprin-
gen bij de dames(117).
10. Aurelia Dobre: werd we-
reldkampioene bij het turnen
(92).
11. FC Porto: Europees beker-
houder in Europa bij de
landskampioenen (89).
12. Alain Prost: werd met zijn
29e overwinning in een Grand
Prix-formule 1-race de nieuwe
recordhouder(84).
13. Het gebruik van verboden
stimulerende middelen in de
sport (77).
14. Het gekibbel tussen debeide
Korea's over de Olympische Spe-
len 1988.
en:

Nelson Piquet: won voor de
derde keer de wereldtitelbij de
Formule 1-wedstrijden(69).
16. Thomas Hearns: won zijn
vierde wereldtitel in het boksen
(65).
17.De eerste nederlaag van Ed-
win Moses op de400 meter hor-
den in een tijdsbestek van tien
jaar(60).
18.De goudenmedaille van Bra-
zilië op de Pan-Amerikaanse
Spelen (54).
19. Sugar Ray Leonard: zijn co-
me-backenhetveroverenvan de
wereldtitel tenkoste van Marvin
Hagler(s2).
20. Zwitserland: de dominerende
rol op dewereldkampioenschap-
pen skiën(51).

Uitslagen Uefa-bekertoernooi
DEN HAAG—De uitslagen van de gisteren gespeeldewed-

strijdenvoor de derderonde vanhetUefa-bekertoernooi zijn
alsvolgt:
Panathinaikos (Gri) - Honved(Hon) 5-1 (2-5)
Leverkusen (WDI) - Feijenoord (Ned) 1-0(2-2)
Flamurtari (Alb) -Barcelona (Spa) 1-0(1-4)
Vitkovice (Tsj) - Guimaraes (Por) 2-0 (0-2)

(Vitkovice wintna strafschoppen(5-4))
Espanol (Spa) -Inter Milan (Ita) 1-0(1-1)
Dinamo Tbilisi (Sov) - WerderBremen(WDI) 1-1 (1-2)
Sportul 'Roe) - Verona(Ita) 0-1 (1-3)
Club Brugge (Bel) -Borussia Dortmund (Wdl) 5-0 (0-3)

Voor dekwartfinales hebbenzich geplaatst:
Panathinaikos, Bayer Leverkusen, Barcelona, Vitkovice, Espanol,
Werder Bremen, Verona en Club Brugge. ...Antilliaans sub-kampio^n

CentroDominguito... __^

Sport in het Kort
OLYMPISCH/BUDAPEST -
Hongarije heeft de beslissing al
of niet deel te nemen aan de
Olympische Spelen van Seoul
voor onbepaalde tijd uitgesteld.
De vergadering van het Natio-
naal Olympisch Comité zou don-
derdag hebben plaatsgevonden.
Volgens waarnemers in Buda-
pest zouden de Hongaren willen
voorkomen alseerste communis-
tisch land 'ja' te zeggen.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/BRUSSEL -r
Adri van Houwelingen is vol-
gend seizoenassistentvanploeg-
leider Roger Swerts van deBel-
gische formatie Roland. De Ne-
derlandse oud-wielrenner, die
zijn profloopbaan dit seizoen
beëindigde, tekende deze wee*
een contract. Van Houwelingen
deelthet assistentschap met de
VlamingKarel Daems.

0-0-0-0-0
VOETBAL/RIO DE JANEffO— Flamengo en Internacionfj 1
hebben in de eerste finalewed-
strijdom het Braziliaans voet-
balkampioenschap in Porto
Alegre gelijkgespeeld: 1-1. Deze
standwas albij rust bereikt door
doelpuntenvan BebetovoorFl*"
mengo en Amarildo. De retur0
staat voor zondag op het prpg'
ramma in hetMaracana-stadioH
inRio de Janeiro.

0-0-0-0-0 „0BASKETBAL -LOS ANGELË?— De 2,18 meter lange Ameri-
kaanse basketbal-prof Kareei»
Abdul Jabbaris er voor heteefS*
intien jaarnietingeslaagdmeer
dantienpunten bij tedragenaa&
de score van zijn club Los Ango"
les Lakers. Jabarkwam tege"
Milwaukee (83-85 nederlaag*
nietverder danzevenpunten. P*
40-jarige Forward kwam 78'
NBA-wedstrijden achtereen&
de dubbele cijfers. Zijn laatste
'misser' dateert van 18 oktober
1977. Jabbar is debeste schutter
in de NBA aller tijden.

0-0-0-0-0 .
PENTJAK SILAT/KUALA
LUMPUR — Marcel Coponi e»
Rob Poelstra, beiden uitLeeU"
warden, zijn in Kuala Lumpl**
wereldkampioen Pentjak Sila*'
een Indonesischevechtsport, ge'
worden. Copini veroverde de tl*
tel in deklasse tot 85 kilogram.
Rob Poelstra in de openj
categoric. Het Friese tweeta'
bracht het aantal gouden roe-
dailiesvoor Nederland op drie-

0-0-0-0-0
BASKETBAL/DETROIT-E*
Detroit Pistons is de eerste pr°*
fessionele basketbalclub in o?
NBA die de beschikking nee»
gekregen over een eigen, aange*
past privé-vliegtuig voor de vele
verplaatsingen.Dejet,dieplaatB
biedt aan 29 zeer lange passa-
giers, heeft Pistons-eigenaa'
WilliamDavidsonbynavier nu'"
joen gulden gekost. De kostep
van de operatie worden per sei-
zoen op een miljoen geschat.

0-0-0-0-0 ,
ATLETIEK/NEWYORK—V»
Porter is voor de zesde achte'
reenvolgende maal Amerikaan*
kampioen veldloop geworden-
Hy legde de 10.000meterafin&
minuten en 58 seconden. Bij °\
dames ging hetkampioenschap
naar Lynn Jennings. Zij kwan>
op de zes kilometer, die dame
moeten lopen, tot een tijdvan 1
minuten en 35 seconden. Bei°^atletenkwalificeerden zich iöe
hun overwinning voor de strtJ
omdéwereldtitelveldloop, dieop
26 maart in Auckland (Nieu*'
Zeeland) wordtgehouden.

0-0-0-0-0 ..i

VOETBAL/ZEIST — De stflg
om periodetitels zal tot in a
laagste standaard-klasse va»
het amateurvoetbal worde»
doorgevoerd. Dit principe"
besluit werd op de najaarsver-
gadering van het amateurvc**'
bal genomen. Aan het besluit i

verbonden dat alleklassenteru*
gebracht zullenworden tot ma»
imaal twaalf teams, met ui "

zondering van de hoofdklas
zondag en de eerste klasse &■'
terdag.

F.F.K.
Federashon di Futböl Körsou

f
la orgu^oso di por felisita

Kampeonnan di Futböl
g diAntias 1987

UNDEBA/NAC

SUP-KAMPEOM Dl ANTIAS 1987
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Bosman scoort driemaal tegen Cyprus (4-0)
Oranje zeker van plaats in
eindronde Europees kampioenschap

AMSTERDAM— Viaeen herhaling op herhaling. Dat gold
Woensdag voor hetNederlandsvoetbalelftal.Detweede editievan de thuiswedstrijd tegen Cyprus leverde op alle fronten
"Undervuurwerk op danheteerste duel tegen deZuideurope-
®e. eilandbewoners. Het vanzelfsprekende succes in het lege
%x-stadion (4-0) betekende in iedergeval,datOranjekomen-
jkzomer voor heteerst sinds 1980weer vertegenwoordigd is
°'j een internationaal kampioenschap. De slotwedstrijdin de
KWalificatiegroep 5 van deEuropese titelstrijd, volgende week
WoensdagtegenGriekenland, is slechtsvan belangvoor desta-
beken., HetNederlandselftal trofvoore herkansing tegen Cyprus,
r°dzakelijk gewordendoor het

bij het duel inRot-
rdam op 28 oktober, lastige

De handicapn het bijna lege stadion, met
jspubliek slechts een legertje
'"cials, fotografen, verslagge-

J r̂s en ballenjongens (totaal op
*n 400 personen geschat), was
V te verwerken. Het bevroren, eW, eigenlijk ongeschikt om op■. voetballen, gafveel meer pro-

,,ejnen. Oranje bleefmoeilijkop,e been. De verdedigende partij
stln et gemakkelijker zich in te
r?'len op de glijdende spitsen.
I uiteindelijk vond het Neder-

elftal toch de juistemetho-
de om voetbaldwerg Cyprus te

.Deroute naar dedoelpun-
■n- produktie lag op niveau,, °Pniveauom precies te zijn. Bij
>°§e voorzetten kwam de

van deCyprische
r ?tensie, aangevoerd door de ir-

lante doelman Pantziaras,aar boven. John Bosman, de
.and-in voor de geopereerde
sIm00 van Basten, voelde die
vwakte uitstekend aan. De aan-,aller van Ajax kwam in de her-
ring van zijn zevende inter-
and niet toe aan degeannuleer-

AProduktie uit de eerste beurt. 'Jf), maar zijn trio van
,°ensdag mocht er ook zijn. De
""ie treffers van Bosman kwa-
eri van het hoofd, twee in de
j"ste helft, een na de pauze,
ten vierde doelpunt was Bos-mari niet gegund. Bij de stand

van 2-0 mocht Ronald Koeman
in zijn 19e interland een
strafschop benutten. Gullit was
gehaakt en de Tsjechische arbi-
ter Gregr wees gretig naar de
elfmeterstip. Ronald Koeman
schootvoor heteerst in 51 maan-
denweer eens raakvoor Oranje.
Zijn vorige (eerste) treffer da-
teert uitzijntweede interland, in
september 1983 tegen IJsland.

LASTIG BEGIN
Nederland kende een lastig

begin. Het eerste half uur werd
voornamelijk gekenmerkt door
hetbehoedzaam schuivenvan de
bal, het amechtig overeind blij-
ven opdespekgladde grasmat en
het opvallend tijdrekken van
doelmanPantziaras, die voor
een dergelijkvergrijppas diep in
detweede helftmet geelwerd be-
straft. In de 34e minuut,kort na-
dat Sawa als eerste Cyprioot in
debuurtvan VanBreukelenwas
gekomen, probeerde Van Tigge-
len in navolging van collega-
verdediger Koeman het wapen
van hetafstandsschot. Hij raak-
tevanaf26 meterde lat.Pantzia-
ras zat er met een vinger tussen.
De doorVan 't Schip ingedraaide
hoekschop werd door Bosman
met het hoofd langs de goede
kant van de paal geaaid(1-0).

In de extra tijd van de eerste
helft (door Gregr bijgetrokken
naar aanleiding van de vertra-
gende acties van de doelman),
was een volgend dood spelmo-
ment, met de hervatting door
Mühren, goed voor de tweede

treffer van Oranje en Bosman.
De vrije trap kopte hij nu van de
verste paal naar de andere hoek.
Pantziaras, voortdurend ge-
plaagd door Gullit en Vanen-
burg,protesteerde nogtegen een
onduidelijke overtreding, maar
de ruststand werd gehandhaafd
op 2-0.

Na de pauze was het eerste
schot ophet doel,pasna 19 minu-
ten, goedvoor een doelpunt. Gul-
lit werd in het strafschopgebied
geraakt doorSawa. Hij glibber-
de vlot onderuiten Ronald Koe-
man mocht vanaf de
strafschopstip rustig raak schie-
ten: 3-0. Drie minuten later was
het weer Bosman, die na een
voorzet van collega-Ajacied Van
't Schip meteen fraaie boograak
kopte: 4-0.

Nederland hield het daarna
voor gezien. De bal werd rustig
rondgespeeld. Slechts Vanen-
burgkwam meteen solonogin de
buurt van 5-0. Cyprusprobeerde
in die slotfase af en toe in de
buurtvan Van Breukelen te ko-
men, maar die hoefde uiteinde-
lijk toch geen schot te pareren.
De PSV-er moest in de negentig
minuten voornamelijk zichzelf
warm houden. Slechts drie te-
rugspeelballen en een door-
geschotendieptepass kreeghij te
verwerken. Met de lege coulis-
sen en de overmachtvan Neder-
land leverde dat alles een kari-
katuur van een kwalificatie-
wedstrijd op.

Virni leidtEK dammen

Drie Nederlanders
bij de top-vier
rOnH° SKOU ~~ In de zesde
Mo* om net Europees kam-
-1{0 enschap dammen in Mos-

S titelverdediger Vadim
1zijneerste puntkwijtge-

Hij kwam tegen zijn
verd enoot Korenevski niet
r^J:er dan remise. Door een
2e« teSen Hendrik van der
ka n miBte Gerard Jansen de
lt0Jis oxn op gelijke hoogte te
!y e jen-Jansen moet nu oud-
cler nds kamP>°en Rob
1a»_? °P de tweede plaats
haat 2lch dulden. De Hage-ttp versloeg de Belg Ver-

poest. Sovjet-grootmeester
Valnerisraakte een kostbaar
punt kwijt aan de Joegoslaaf
Rejc.

De 23-jarige Jansen verliet
voor de eerste keer dit toernooi
ontevreden de speelzaal. Vanuit
deopeningzochthij tegen dedrie
jaarjongereVan derZee de aan-
val. De Fries probeerde dat met
een omsingeling te beantwoor-
den, maardieopzetfaalde. Inhet
gevorderde middenspel moest
Van der Zee een schijf offeren.
Ook datgaf hem weinig soelaas.
Beide spelers kwamen vervol
gens in tijdnood, en nadat Jan
sen een vrije winstvariant hac
overzien, maaktehijop de50ezei
een beslissendefout. Hij lietzijn
damafnemen.

"Ik had twee manierenom het
toernooi vandaag te beslissen.
Had ik gewonnen, dan was ik op
gelijkehoogte gekomen metVir-
ni en hadik de strijd om de twee
WK-plaatsen in mijn voordeel
beslist. Nu staan wealledrienog
gelijk en hebben van de Sovjet-
spelers eigenlijk alleen Kore-
nevski enValneriseen punt ver-
loren", aldus Jansen, die deze
week dedrieOosteuropese groot-
meesters ontmoet.

De 64-jarige Belg Oscar Ver-
poest incasseerde na zijn goede
start twee nederlagen en wilde
die negatieve reeks tegen Clerc
beëindigen.Totin eenzeven-om-
zeven stand hield hij deposities
redelijk in evenwicht. De klok
fungeerde in de slotfase als
scherprechter. In detijdnoodfase
beging deBelg toch eenonnauw-
keurigheid, die hem de partij
kostte.

Het duel tussen Virni en de
Sovjet-kampioenKorenevski le-
verde een weinig boeiend
schouwspel op. De ranglijstaan-
voerder had aangekondigdtegen
zijn landgenoot voluit te willen
spelen. Korenevski wilde geen
enkel risico lopen, waardoor na
drie uur spelen tot remise werd
besloten. De vroegere jeugdwe-
reldkampioen Valneris liet zich
tegen Rejc opsluiten en verkeek
zich op de gevolgen. De pun-
tendelingzouhem wel eens deti-
tel kunnen kosten.

De stand nazesronden:
1. Virni (Sov) 11
2. Clerc (Ned) 10

Jansen (Ned) 10
4. Van der Zee (Ned) 9

Korenevski (Sov) 9
Valneris(Sov) 9

7. Bonave (Fra) 5
Verpoest (Bel) 5

9. Paluch (Pol) 4enlafg.
10.Modzgrisjvili (Isr) 4

ll.Manzana(lta) 312.Rejc (Joe) 2
13. Issalene (Fra) len 1 afg.
14. Machado (Por) o

MALTA AMSTEL SPORTAGENDA
Sl?£ KORSOU
9eoo ad>i^nd van 09.00-12.00/14.00-17.00uur:9" en donderdagmorgen gesloten.

SS*">i\veg* Cor Bowling Club, Chuchu-
van i79osn''den: maandagt/m donderdag
vanie 'nn 020° uur- vrijdag en zaterdag
13 °0 uur UUrtotna 020°uur;zonda9vanaf

l^lS^'NG CURAQAO
96nh6i?.aandagavond om 20.00 uur gele-

*"a'°t schaken.

Sarb6rUill|uf,isantvsßoca;

Sta-Maria;Galenavs Semikok.

fcXE?
Slevr_^ dselWolf vs Al<* Roose;
V^-ThT ias,ro vs Snastri Moesker;

o,";° wagenaarvs GinoMirzo;r_n vs Luti A°ad - Vergaderzaal0 Deportivo Kórsou.

VoetbalinSDK
SanLucas tegenBello Horizonte

o"
MuSTAD ~Zaterdaga-N-Ww?f^J uur wordt devoet-&*W njd San Lucas " Bell°DW, SfPeeld inhet Sentro

«e*** ° ?orsou > SDK. Het is
A*ndscilaPPelijke wed-

t °ch hfu toegang is gratis.Wa° ven de sPelersvan San
tVeei spanning: de club

Ha 1
m

L
de aankondiging, dat

*ls W .bIJ detegenstanders er
8eft> r .broodjes in zullen vlie-
">et vi:?l^ Ploegen hebben in«ehtlf, den laten zien, dat zeK«nnen voetballen.

DE STAND
Nederland heeft ongeslagen

de leiding in groep 5 en het
laatste duel in die groep, op 16
december uit tegen Grieken-
land, is van geen enkel belang
meer.
Ï.Nederland 752012(12- 1)
2. Griekenland7412 9 (12-10)
3. Hongarije 8 404 8(13-11)
4. Polen 8323 8( 9-11)
5. Cyprus 8017 1( 3-16)

0-0-0-0-0
ALGEMEEN /DUSSELDORF— Steffi Graf is gekozen tot
sportvrouw van het jaarin West-
Duitsland. Bij de heren kreeg de
atleet Harald Schmid (2188) de
voorkeur van de Westduitse
sportjournalisten.Boris Becker,
de sportman van 1985 en 1986,
werd slechts negende.

0-0-0-0-0
PLANKZEILEN/GUADA-
LOUPE — De in Nederland
geboren en voor Spanje uitko-
mende Björn Dunderbeck leidt
het klassement van de finale-
wedstrijden om de wereldbeker
plankzeilen (windsurfen) voor
de kust van Guadaloupe. Hij
heeft de Australiër Bruce Wylie
en de veelvuldig Amerikaanse
wereldkampioen Robby Naish
achter zich. Bij de dames leidt
Dundebecks zus Britt, die de Ca-
nadese Anick Graveline en de
Francaise Nathalie Ie Lievre
voor bleef.

0-0-0-0-0

... MARIO BEEN wil aan het
eind van het seizoen bij Feije-
noordweg. Nadat inLeverkusen
de opstelling bekend werd (zon-
derBeen) kondigde de midden-
velderiop defoto ineenanderEC-duel belaagd door drie te-
genstanders) zijn vertrek aan.
Hij kan het duidelijk niet vinden

met trainerRinus Israel ...
LEVERKUSEN - MarioBeen verlaat aan het einde

van dit seizoen Feijenoord.
"Feijenoordisvoor mij een af-
gesloten hoofdstuk", ver-klaarde de 23-jarige spelma-ker van deRotterdamse club,
die door trainer Rinus Israel
werd gepasseerd voor detweede Uefa-
bekerontmoeting in en tegenLeverkusen, welke Feije-noord met 0-1 verloor. De in-
greep van Israel is een gevolg
van de zware nederlaag (1-3)
zondagtegen Den Bosch. "Het
is voor 99% zek er, dat ik aan
het einde van het seizoen bij
Feijenoord vertrek", reageer-
de Been in Leverkusen nadathij de opstelling van Feije-
noord voor dereturn had ver-
nomen.

"Het heeft geenzin bijFeij-
enoord verder te gaan. Ik stastil inRotterdam. De kritiek
van Israel op mijnmatige spel
is terecht. Ik kan veel beterdanik in deafgelopen tijd heb
lai.sn zien. Maar in mindereperioden verwacht je van
anderen enige steun. Zoals
Kessler bijFCAntwerp Frans
van Rooy uit een diep dal
heeft gehaald. Israel is
kennelijk niet zon persoon.
Hij heeft geen verklaring ge-
geven. Hij heeft netzoveel ge-
zegd als in de afgelopen vijf
maanden. Niets", verklaarde
de teleurgestelde Been.

Barcelona verliest inAlbanië (0-1)
Twee Westduitse en twee Spaanseclubs
bij laatste acht Uefa-bekertoernooi
De 5-0 overwinning vanClub Brugge op Borussia

Dortmundkwam hard aanbij
de Westduitsers. Minder
zwaar tildeBarcelona aanLet
verlies (0-1) in Albanië. Espa-nol, de andere Spaanse deel-
nemer in het Uefa-bekertoernooi, plaatste zichook voor de kwartfinales tenkoste van InterMilan, datdeCamerunse doelman Nkonomaar steeds opzijnwegvond.Honved, datthuis met5-2 hadgewonnen van het GrieksePanathinaikos, werd in Grie-kenland met 5-1 verslagen.Het tweede doelpunt van deGrieken in Hongarije bleekdoorslaggevend.

Een kopbal van SokolKushtana een vrije trap in Vlora (Alba-
nië) tegen Barcelona in de 15eminuut, bleek het enige resul-taat van een onstuimig begon-
nen duel. Barcelona, zonder zijngeschorste spelers JulioAlbertoen Victor Munoz, beperkte zich
tot verdedigen in de wetenschap
datde4-1winst tweeweken gele-
den in Barcelona behaald vol-doende moest zijnvoor hetberei-ken van dekwartfinales.

Barcelona kwam nog wel eenaantalmalen dicht bij een doel-
punt via hun sterspelers Schus-
ter en Lineker, maar zij haddenbij deafwerking geen geluk.

HellasVerona, datFC Utrecht
uitschakelde, bereikte dankzij
de Deen Preben Elkjaer de vol-
genderonde. De Deen ontving
geheel ongedekt haast op de
doellijnstaand debal en had het
leer maar voor het inschuiven.Hetgeenhij ook in de66e minuutdeed. Sportul Boekarest kon in
de 18e minuut nauwelijks een
applaus bedwingen voor de Itali-
aanse keeper. Deze keerde op mi-
raculeuze wijze een schot vanaf
achttien meter van Marin Pana.
De Italiaanse doelman groeide
uit tot de held van dewedstrijd.

Met redelijk optimisme was
Honved uitHongarije naar Grie-
kenland vertrokken v^or hettweede duel tegen Panathinai-

kos. Men had immers de thuis-
wedstrijd met 5-2 gewonnen.
Maarmen had beter moeten we-
ten. De Griekse club had in de
ronde ervoor Juventusal buiten
hettoernooi gezet. Het duelwerd
ontsierd door zes gele kaarten,
drie voor elk team en twee rode,
ookeerlijk verdeeld. De Grieken
werden door 75.000 fanatieke
aanhangers aangemoedigd.

Ze namen in de 22e en 37e mi-
nuut een 2-0 voorsprong. Tien
minutennarust werd het3-0.Op
dat moment waren de Grieken
geplaatstvoor devolgenderonde
en het stadion stond opzijn kop.
Vier minuten later zette Fodor
een (tijdelijke) domper op de
vroege vreugde: 3-1. Weer zes
minuten laterwistMavrides 4-1
op het score bord te brengen.
Achtminutenvoortijdviel debe-
slissing. Batsiniliswas demaker
van debeslissende treffer: 5-2.

Inter Milan heeft vooral in de
eerste helft constant het beste
van het spel gehad tegen Espa-
nol.Met Altobelli en Serenain de
spits vielen de Italianen wanho-
pig aan, maar kwamen niet tot
scoren.Espanol beperkte zich tot
countervoetbal. Dat had in de
22e minuut resultaat. Een vrije
trapvan Alonso werddoor Oreju-
elamethet hoofddoeltreffendaf-
gerond: 1-0. Verder dan een
schot np depaal (63e minuut, Ci-
occi) a een afgekeurd doelpunt
van Passarella (buitenspel)
kwam een aanvallend Interniet.Nkono, de keeper uit Camerunhield,somsopfantastische wijze,
zijn doel schoon.

Club Brugge had het eerste
duel in West-Duitsland tegenBorussia Dortmund met 3-0 ver-
loren. Na negentig minuten spe-
len in Brugge was de stand ook3-0, maar nu voor de Belgen.
Middenvelder Leo van der Eist
scoorde een gave hattrick, waar-
onder twee treffers vanaf deelfmeterstip. In de verlenging
was het Franky van der Eist diegoal nummer vier scoorde. De
vijfde treffer was ook een
strafschop.De arbiter uitWales,

Ronald Bridges, keurde in de
reglementaire speeltijdnogtwee
Belgische treffers af.

WerderBremen heefthet in de
'Hel van Georgië' gered. Ge-
steund door 80.000 fanatieke
toeschouwers kwam Dinamo
Tbilisi in de 38e minuut aan de
leiding dooreen treffer van Soe-
lakvelidse.De Westduitse defen-
siebleef wachtenop een fluitsig-
naal van de Zweed Karlsson, na
een overtreding van Ketsjwili.
Dat kwam echter niet. Direct
daarna wel om aan te geven dat
de treffer zijn goedkeuring had
gekregen. De Westduitsers wer-
den in de eerste helft compleet
weggespeeld, maarverdere doel-
punten bleven wonderwel uit.

Het inzetten van 'super-joker'
Burgsmulier werd (wederom)
een succes. Hij stichtte verwar-
ringen gevaar. Schaafprofiteer-
de daarvan en maakte in de 61e
minuut gelijk. Door de uitslag
zette de Westduitse ploeg het
tweede Sovjet-team uit hetUefa-
bekertoernooi. In de vorige ron-
de moest K(jartak Moskou afha-
ken via deploeg van Rehhagel.

De spanningen inhetduel tus-
sen Vitkovice en Guimaraes lie-
pen in de laatste minuten erg
hoogop.De standwas 2-0voor deTsjechen. Dezelfde score was
veertiendagen geleden in Portu-
gal ook bereikt. De verlenging
leverde geen treffers meer op,
wel een rode kaart in de laatste
minuut voor de Tsjech Vlk. De
strafschoppen leverden met 5-4
dewinstvoor dedolenthousiaste
Tsjechen op.

0-0-0-0-0
IJSHOCKEY - WEST PALM
BEACH — De National Hockey
League (NHL) heeft de Noorda-
merikaanseen Canadese ijshoc-
keyclubs toestemming gegeven
hun profspelers beschikbaar te
stellen voor deOlympische Win-
terspelen van Calgary. De spe-
lers moetenafkomstigzijn uit de
'tweede keus' van de teams. De
NHL-competitie loopt tijdens de
Spelen door.

In de return tegen Leverkusen

Feyenoord is
uitgeschakeld
LEVERKUSEN — Feije-

noord isin dederderondevan
het Uefa- bekertoernooi uit-
geschakeld. De return tegen
Leverkusen eindigde
woensdagavond voor 20.000
toeschouwers in een neder-
laag met 1-0. Het doelpunt
werd in de dertigste minuut
gemaakt door Alois Rein-
hardt. De eerste wedstrijd
eindigde tweeweken geleden
in Rotterdam in 2-2.

Feijenoord moest na die
achterstand risico's nemen. De
ruimte voor deWestduitse spit-
sen werd met de minuut groter,
maar door de slechte afronding
bleefFeijenoordin derace. Israel
lietnogvoor derust dejongespits
Roos aan dezijlijnwarmdraaien,
maarbesloot dewissel uitte stel-
len. De omzetting volgde pas
acht minuten na de pauze. Niet
Roos, maar Blinker maaktezijn
opwachting aan de linkerkant
van deaanval.Elstrup, totop dat
moment onzichtbaar, verdween.

Leverkusen trok zich met elf
spelers terugopeigenhelft om de
minimale voorsprong teverdedi-
gen. Feijenoord wistzich nauwe-
lijks raad met die situatie. Zon-
derde gepasseerdeBeen bleeker
in deRotterdamse formatie nie-
mand instaat deWestduitsever-
dedigings- muur te ontrafelen.
Israel weigerde echterzijn in on-
genadegevallenpupil inhetveld

te brengen.Kansen op de gelijk-
maker kreeg Feijenoord nauwe-
lijks. Hoekstra mocht twee keer
aanleggen, maar de overtuiging
ontbrak bij de klusjesman. Het
was typerendvoor de middenvel-
der,bij wiewoensdagnietslukte.

De beste kansen waren voor
Leverkusen. Achterin lietFeije-
noord steeds meer gaten vallen.
Troost en Monkou stonden gere-
geld voor een overmacht aan
Westduitsers, maar Fortuin en
Hiele voorkwamen een grotere
achterstand. Knut Reinhardt
miste optwee metervoor hetRot-
terdamse doel.Rolff trof devuis-
ten van Hieleen Gotz zag de bal
op de latbelanden.

Een grotere nederlaag zou
voor Feijenoord ook onverdiend
zijn geweest.Het is geenwonder,
datLeverkusen in de competitie
nauwelijks bij het publiek aan-
spreekt. Het defensieve spel le-
verde woensdag echter wel het
juisteresultaat op.Een plaats in
dekwartfinales van het toernooi
om de Uefa- beker, wat de club
opnieuw een miljoenen- inkomst
garandeert. Feijenoord mag zich
over detoekomst gaanbezinnen.
Öe bijna zekerecontract- verlen-
gingvan Israelisvoor Beenerre-
denDeKuip na ditseizoente ver-
laten, waarmee de club de enige
fantasierijke speler uit de selec-
tieverliest.Het gemisaan verde-
re inkomstenmaakt hetmoeilijk
de spieiers- groep op dat punt te
versterken.

De gokvan Israelheeftniet ge-
werkt. De Amsterdamse oefen-
meester hoopte door spelmaker
MarioBeen zijn elftal te latenin
Leverkusen meer kans te heb-
ben op een vervolgvan hetEuro-
pese avontuur. Zonder dekleine
middenvelder ontbrak het Feije-
noord echter aan intelligentie
om Leverkusen in eigen stadion
te verslaan. Been werd het
slachtoffer van dematigepresta-
tiesvan de ploeg in de afgelopen
weken. Volgens Israel speelde
het middenveld met Been en
Hoekstra te offensief. Met Ba-
rendse in de ploeg wilde de
Amsterdammer meerevenwicht
in het team brengen. Die opzet
mislukte in Leverkusen.

Hetstrijdplan van Israelbleek
indeopenings- fase welkans van
slagen te hebben. Op de door de
vorst wit uitgeslagen grasmat
combineerden de Rotterdam-
mers, diepas's morgens het juis-
te schoeisel voor het gladde veld

van de kledingsponsor haddeni
ontvangen, snel. Het aanvallen-i
de spel stelde de Westduitsers
achterin voor grote problemen.,
Hoekstra had zijn ploeg binnen'
tien minutenop een riante voor-,
sprongkunnenzetten. Deblonde;
middenvelder, in de afgelopen
weken de meest scorende speler
van Feijenoord, schrok schijn-
baar zelf van de goedemogelijk-
heden. Na vijf minutenver-;
dween zijn kopbal rakelings
naast het doel. Vijf minuten la->
ter speelde Hofman zich aan de
rechterkant vrij. De Limburger!
legde de bal precies voor de voe-
ten van de aanstormende Hoek-
stra, die echter met links moest
uithalen. De vingertoppen van
Vollborn brachten uitkomst.De
Westduitse doelman had eerder
ook al zijn kwaliteiten moeten
tonen, toen Barendse vrij voor
hem opdook.

Net als in hetcompetitie- tref-
fen tegen FC Den Bosch leverde
hetRotterdamse overwichtgeen
treffers op. Tot grote opluchting
van deWestduitsers, diein debe-
ginfase op het gladde veld nau-
welijks op de been bleven. Aan-
vallende bedoelingen vertoonde
Leverkusen helemaal niet.
Daarvoor ontbrak er in de ploeg
van Erich Ribbeck ook teveel
mankracht. Met injecties had de
ploegarts nog geprobeerd de ge-
blesseerde Cha en Buncol fit te
krijgen, maar dinsdag werd al
duidelijk dat het tweetal niet
kon spelen. Buncol, in Rottere
dam de maker van het eerste
doelpunt van Leverkusen, zat
wel op dereservebank en kwairj
later nog in de wedstrijd. Rib*
beek gokte op deaanvillendein}
stellingvan detegenstander, zo-
dat zijn ploeg de geliefde coun-1
tervoetbalkontoepassen. Lever-
kusen vertrouwde op de snelle'
Schreier en nog net op tijd herï
steldeAloisReinhardt.

Pas na een half uur verschel
nen deWestduitersvoor het doel
voor Hiele. Troost gaf een
hoekschop weg. Knut Reinhardt
plaatste de bal hoog voor he<
doel. Hoekstra vergat voor twee
tellen zijn opdracht, waardoor
Gotz het voorbereidende werk
met een lageschuiverkon a.^on-»
den: 1-0.Een tegenvaller,dieFe-
ijenoord volledig uit het ritme
haalde. Vlak na de treffer dook'
deuit Oost-Duitsland gevluchte1
Gotz weer voor Hiele op. Moei-J
zaam behoedde de sluitpost zijri
clubvoor een tweededomper.

Ajax nog steeds actief
om Madjer in te lijven

AMSTERDAM — Ajax
heeft nog steeds het plan de
Algerijnse voetbal-
international Rabah Madjer
in te lijven. Een trip van Arie
van Eijden en Johan Cruijff
naar Porto leverde echter
geen concreet resultaat op.
Als hetAjax luktMadjer van
deEuropesebekerhouder FC
Porto los te weken, dient de
stichting Arbeidszaken Be-
taald Voetbal nog toestem-
ming te verlenen.
Uit overleg met Porto-

voorzitter Pinto de Costa bleek,
dat de Portugese clubniet onge-
negen was de voetballerte laten
gaan. Volgens Ajax-directeur
Van Eijden wordt het overleg
met Porto evenals dat met de
stichtingArbeidszaken voortge-
zet. Met Madjer zelf is nog niet
gesproken. De 28-jarige Algerijn
speelt zondag in Tokio met FC
Porto een wedstrijd om de we-
reldbeker tegen de Zuidameri-
kaansekampioen uitArgentinië
-Penarol. De Amsterdamse dele-

gatie keerde dinsdagavondvan;
het bezoek aan Porto terug.

Met ingang van 1 juli 1988-
-staat Madjer onder contract van>
Bayern München. Hij tekende'-
onlangs een contract voor drie!
jaar. De Portugese voetbal-!
autoriteitenzijn zo verontwaar-,
digd over diestap, datzijdeAlge-!
rijn in deresterende contract-,
periode lieverkwijt danrijk zijn. j
Technisch-directeur Cruijff wil;
Madjer graag aan zijnuitgedun-;
de selectie toevoegen. Als Mad;-'
jer uiterlijk 15 december voor»
Ajaxtekent, ishij derest vanhet'
seizoen nog inzetbaarvoorEuro-'
pese bekerwedstrijden. Het is de-
bedoeling dat Madjerop uitleen-!basis voor de Amsterdammers!
uitkomt.

MadjerverwierfinternationalIe bekendheid toen hij deze zo-I
mer met een hakballetje tegen;
Bayern München scoorde. Hij
maakte ook deel uitvan het Al-
gerijnse elftal, dat tijdens de!
eindronde om het wereldkampi-
oenschap 1982 West-Duitsland
verrassend met 2-1 versloeg.

10 D€C6MB€ft 1987 11AMIGOE



Bibliotheek
boeken terug
WILLEMSTAD — De Open-
bare Bibliotheek kampt de
laatste jaren met het pro-
bleem datveel geleende boe-
ken niet teug worden ge-
bracht. Met hetooghierop be-
gint deOpenbareBibliotheek
met een campagne die vanaf
vandaag tot en met 12 januari
duurt. De leuze voor deze
campagne luidt: Fia ke men
trese bek.

De leden en ook ex-leden kun-
nen gedurende dezeperiode hun
boeken boetevrij deponeren in
een daarvoorbestemderode doos
die op verschillende plaatsen
aanwezig is. Verschillende za-
ken en instantiesverlenen hier-
voor hun medewerking waaron-
der Toko Zuikertuintje bij de
Koffiebar, 77 General Store,
ABNRio Canario, Maduro &Cu-
riei's Bank (Plasa Djodjo Cor-
rea), Postkantoor Punda, Vreug-
denhill (Colon en Caribe), Pita
Supermarket, Van Dorp Prome-
nade, Casa Cohen, La Ganga,Es-
peramos Supermarket en Casa
Leon (Otrobanda). Op dezewijze
hoopt de Openbare Bibliotheek
al haar boeken terug te krijgen
zodat in het nieuwe gebouw zij
een veel betere service kan ver-
lenen.

WILLEMSTAD—Tijdens een
gehoudenverkeerscontrole door
de politie op de weg naar Fuik,
Caracasbaaiweg en op de Schot-
tegatweg- Oost, werden 38 be-
stuurdersbekeurd wegensverlo-
pen autobescheiden. Elf aangiften van

diefstal op één dag
WILLEMSTAD — De politie

kreeg gisteren elfaangiften bin-
nen van diefstal die deafgelopen
dagen hebben plaatsgevonden.
Door het forceren van een raam
van een Toko aan het Van Wal-
beeckplein zijn inbrekers het
pand binnengekomen en zijner
vandoor gegaan met veertien
flessen Nighttrain, tweekratten
Heineken bier, twaalf flessen
Guiness Stout, een gouden
halsketting, drie sloffen sigaret-
ten eneen doosje sigaren,dertien
blikken sardientjes,veertien
blikken worstjes, 24 koeken en
een aantal kledingstukken. De
waarde en de schade is onbe-
kend.

Uit een huis in de Amandel-
weg werd 250 gulden en 200 dol-
lar gestolen.

Uit een woning aan de Tela-
monstraat verdween een gouden
halsketting, een hanger, een
ring, een polshorloge en een ra-
dio.De waardevan deze spullen
is 1750 gulden.

In een zaak aan de Grebbeli-
nieweg werd een groot aantal
kledingstukken, schoenen en
toiletartikelen vermist. De ex-
acte hoeveelheid wordt binnen-
kortaan depolitie door gegeven.

Door het verwijderen van gla-
zenshutters van een woning ge-
legen aan de Marconiestraat
wisten inbrekers beslag te leg-
gen op 500 gulden, een spaarpot
met inhoud, een gouden ketting,
een goudenarmbandeneen paar
gouden oorbellen. De waarde is
onbekend.

WILLEMSTAD - De
werkgroep "Herstructurering St
Elisabeth hospitaal en Verpleeg-
huis" heeft vorige week een rap-
port overeen nieuw departement
voor revalidatie en een revalida-
tie- centrum overhandigd aan de
gedeputeerde van Volksgezond-
heid,LucilleWout. De werkgroep
kwam met het voorstel om een
centraal- orgaan "opname- en
ontslag indicaties intramurale
instellingen en verzorgings- te-
huizen"in hetleven teroepen. Dit
orgaan bepaalt wanneer een pa-
tiënt in een intramurale instel-
ling moet worden opgenomenen
wanneer de patiënt weer naar
huiskan.

De werkgroep, die in april vo-
rig jaarwerdgeïnstalleerd, heeft
deregeringal vaker advies gege-
ven. Zo hebben zij de regering
voorgesteld de plannen voor het
Verpleeghuis op Piscadera door
te voeren. De werkgroep heeft de
restructurerings- plannen voor
hetElisabeth hospitaal samen-
gesteld en zij zullen binnenkort
met advieskomen voor het opzet-
ten van een Raad voor de
Volksgezondheid.

Foto: Herman George, presi-
-1dent van de werkgroep; gedepu-
teerdeLucille Wout; drMacKib-
belaar, hoofd van de GGD en dr
H. de Haan, secretaris van de
werkgroep.

Wandelmars
in Jongbloed

WILLEMSTAD — De Activi-
teiten- commissie Jongbloed or-
ganiseertop zaterdagtwaalf de-
cember in Jongbloed een kerst-
wandelmars voor jongerengeti-
teld 'CaminatadiPasi Amor. De
driekilometer langetochtbegint
bij hetDierenpark, Hestiaweg 2
en eindigt op hetzelfde adres.
Aanvangstijd is halfzes. De mu-
zikale begeleiding wordt ver-
zorgd door een jeugdkooren Los
GaiterosReyes. Na afloop zal de
pastoor van Brievengat een
dankwoord uitbrengen.

Kerstconcert
inCPA

WILLEMSTAD—Op 23 en 24
december zal er een kerst-
concert getiteld 'Ata Bo Regalo
di Pasku' in Centro Pro Arte ge-
houden worden. Romeo Heye,
het duoPat Pembertonen Carla
Schenker, Solange Camelia,
Rignald Vidal, de groep 'New
Song',hetkwartetEmbahadores
delRey en Telemaque zullen on-
der meer tijdens dit concert
optreden. De muziek wordt ver-
zorgd door 'Emotion. De produ-
cer is Pacheco Statie.

Het concert van 23 december
begint om 20.30 uur. Op 24 de-
cemberechteris deaanvangstijd
20.00uur.Kaarten zijnverkrijg-
baar bij alle boekhandels, Tik
Tak en Centro Pro Arte.

WILLEMSTAD -Op 7 de-
cember werd een contract onder-
tekend voor derenovatie van tien
huizen in Otrobanda. Twee van
deze huizen zijn bestemd voor
studenten van deUNA. Hetpro-
ject wordt medegefinancierd
doordeMaduro& Curiel'sßank.
De totale kosten van het project
bedragen 750.000 gulden.

Foto: vlnrßon Gomes Casseres
van Maduro'sBank, HermanGe-
orge, directeur Fundashon Kas
Popular, J. Kleyn van Beton-
bouw, J.Dania van Fundashon
Kas Popular.

Vechtpartij
WILLEMSTAD — In deRial-

tostraat gingentwee jongensel-
kaar telijfomtotnu toeonbeken-
deredenen. Bij aankomstvan de
politie bleek dateen van de jon-
gens een mes op zak had. Hij
werd samen methet mes meege-
nomen naar de politiewacht en
kon na een berisping, zonder
mes, weer naar huis.De andere
jongen had snel de benen geno-
men. Hij zal laterworden onder-
houden.

WILLEMSTAD - Onlangs
vond deuitreikingplaats van een
ereplakkaat aan hetpersoneel en
staf van de combuis van deKo-
ninklijke Marine te Parera. De
Kiwanis Club Piscadera over-
handigde dit plakkaat als dank
voor de spontane en geweldige
hulp die de combuis van deKo-
ninklijke Marine telkens weer
geeft aanjeugdprojecten door de
Kiwanis Club Piscadera georga-
niseerd. Zo verzorgde de Ko-
ninklijke Marine ook dit jaar
weer op 13 oktober 600 maaltij-
den voor de jeugd van vijf ver-
schillendeinternatentijdenshun
jaarlijkseKAPI- sportdag. De
spontane medewerking van de
Koninklijke Marine in zijn ge-
heel en staf en personeel van de
combuis in hetbijzonder, hebben
dit evenement wederom tot een
succesvolle daggemaakt.

Activiteiten
karnaval '88

WILLEMSTAD—De onlangs
door het Bestuurscollege be-
noemdeKarnavals- commissie
1988heeft gisteravond geduren-
de een persconferentie hun acti-
viteiten voor het komende kar-
navals- seizoenbekendgemaakt.

De commissiebestaatuitFelio
Colmet (algemeen coördinator),
Frank Rosina (assistent), Regi-
nald Martina en Humberto Ni-
vellac (financiële aangelegenhe-
den) en de andere coördinators,
te weten Vivienne Leander en
Mercedes Campagnard- De
Windt (jeugdkarnaval), Rudy
Rooi (Bandabao + commissaris
materiaal), Edgar Fraai (toeris-
ten) en Herbert Mensche
(technische afdeling). Verder
heeft men een uitvoerende com-
missie, die bestaat uit Percy Pi-
nedo (algemeen directeur), Ce-
dricRidderplaat (assistent + pr-
man), MarjorieHelmijr (secreta-
resse) en Gilbert Doran Sr. (pen-
ningmeester.

De commissie zal volgend jaar
meer aandacht besteden aan de
jeugdgroepen en zal tevens con-
tact nemen met iedereen, dieom
de een of anderereden te maken
heeftmet devieringvan onskar-
navalsfeest. Het kantoor is ge-
vestigd in Colon boven Vreug-
denhill en is telefonisch bereik-
baarop hetnummer 623288. Het
P.O. Box nummer is 3531.

Na de persconferentie had ge-
zaghebber Ronald Casseres, die
tevens peetvader van hetkarna-
val is, de eer om de officiële ope-
ningvan hetnieuwekantoor van
dekarnavals- commissie 1988te
verrichten.

Opmaandag 14decemberwor-
den de inschrijvingenvoor alle
activiteiten geopend. De slui-
tingsdatum is vastgesteld op 4
januari 1988. Voor de karna-

valsleuze 1988heeft mende tijd
tot 21 december 1987. Ook za
men contact opnemen met het
karnavalscomité voor debij hen
reeds ingediende inschrijvingen
voor dekarnavalsleuze.

Het officiëleprogramma isbij-
na helemaal klaar, met uit'
zonderingvan enkelepunten die
nog bijgevoegd zullen worden-
Dit zijn de belangrijkste activi-
teiten:

8 januari1988: openingkarna;
valsseizoen 1988met «OldMas»
Parade»voorvolwassenen in hel
Dr. AntoineMaduro Stadion.

9 januari: «Old Mask Parade"
voor dekindereninhetzelfdesta-
dion.
23 januari: verkiezing
Jeugdprins en -pancho.
24 janauri: verkiezing
Jeugdkarnavals- koningin.
25,26,27 en 29januari;Tumba-
festival.
31 januari:Tumbafestival va»
Koprokamu.

5 februari: grote prins en
pancho.

6 februari: verkiezing Karna-
valskoningin.

7 februari: kinderoptocht.
14februari: grote optocht.
15 februari: afscheid kinderop'
tócht.
16 februari: afscheid grote op-
tocht.
21 februari: uitreikingprijzen-

Bandabao:
10 januari 1988:opening kama'
valsseizoen inHofi Popo Rojer-
-23 januari: verkiezing prins e°
pancho en Tumbakoning.
30 januari: verkiezine
Jeugdkarnavals- koningin ei
-prins en -pancho.

5 februari: verkiezing KartI*'1*'
valskoningin.
13 februari: groteoptocht.
15februari: afscheidsoptocht.

Doods-
bedreigingen

als circus
SANTIAGO — Volgens

president generaal Augus-
to Pinochetvan Chili moet
men niet zwaar tillen aan
de doods- bedreigingen
welke door een ultra-
rechts- commando zijn
geuit aan het adres van
kunstenaars dietot de op-
positie behoren. Dat isvol-
gens Pinochet allemaal
"toneel".

Tijdens een lunch- bijeen-
komst metpartijgenotenin de
plaats Talagante zeiPinochet
dat diebedreigingen "zijnuit-
gedacht door een duivelse
geest". In totaal zijn er 78
kunstenaars die vijandig
staan tegenover het militaire
bewind al met de dood be-
dreigd.Zijkregen allemaal de
goederaad voor 30 november
Chili te verlaten.Daarna zou
hun leven niet meer veilig
zijn. Geen van de bedreigde
kunstenaars heeft het land
echter verlaten.

Hen werd solidariteit be-
tuigd door buitenlandse
kunstenaars zoals Christop-
her Reeve, die bekendheid
kreeg als Superman en die
naar Chili overwipte om van
zijn solidariteit te getuigen.
Pinochet leverdekritiek opde
campagne in het buitenland
om solidariteit te betuigen
met deze Chileense kunste-
naars. Hetbezoek vanReeve
aan dekunstenaars isvolgens
Pinochet "een onderdeel van
het circus".Dit houdtooknog
in dat er telegrammen wor-
den gestuurdenz.

Diefstal
vankranten

WILLEMSTAD—Een aant*1
ochtendbladen'Extra' en "UJJJjmo Noticia' zijn spoorloos vef'
dwenen nadat de bezorgers d
kranten bij Sorpresa Superiö^'
ket hadden afgeleverd. De eigf"
naresse van de zaak verklaard
tegenover de politie dat zij d
kranten niet had gevonden toe
zij 'smorgens bij de winkel w*
aangekomen. Even later ve»
scheen eenvrouw uit debuurt oi
de winkel en verklaarde dat % J
een aantalkranten in haar tu>^had gevonden. Zij wist niet b°:
de kranten daar terecht war*L
gekomen. De eigenaresseva» °supermarket besloot contact °V
te nemen met de bezorge'
omtrent de bezorging van °ochtendbladen.

Gedenkbundel
van zusters
Franciscanessen

WILLEMSTAD— Op vierde-
cemberoverhandigde devoofgt
ter van het bestuur van het/v
Elisabeth Hospitaal, dr. E. Mo"
te, het eerste exemplaar van
gedenkbundel 'Allesvoor AU*"
132 jarenZusters Franciscans
sen van Breda op Curacao a*£
Zr. Theophila, moeder- oversi*
van de zusters Franciscanesse
van Breda. Het boek is same»
gesteld door Bernadette new
gers- Halabi. Illustraties ziP
vanfrater Anton. .. j 6

Hetboek isverkrijgbaar MJ
lokale boekhandels en by >»u

Tiendain hetziekenhuis.

Arbeiders per
vergissing
opgesloten

WILLEMSTAD — Door■ eej»
vergissing zijn twee werKo
mers op het terrein van net
aanbouw zijnde ITC gebouw op

gesloten. De bewakers, ha*»
bij hetverlaten van het terr*
vergeten te kijken of er me
mensen aan het werk waren e

hadden de hekken afeeslol*»
Toen deze twee werknem»
klaar waren met hun werß,
genzij datzij met hun autc> sn
terrein nietmeer konden vt*

ten. Een andere bewaker, «

doorde twee mannen werd ope

roepen, kon de werknemers "
vriiden.
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Pa Pueblo idi Pueblo !!! SUFFISANT
ltm^m^m^m,mlgt^^^^^^Km^m^Êmm^m9m^mmm^m^Êm^m^m^lmmmmmmmmmmW,^^*^KmmmmmmmWmmMmmmmmmmmmmm

Pakketten H^SpH SUPER
—v J■ d z_Lrr- i"liir.i SPECIALS

JF' m ' ~ ~~*~ A Dunne lende 500 gr./. 6.50
/f Runder Rollade 500 gr. ’. 6.50 " ' " ' ' ' '#^ Varkensrollade 500 gr./. 5.50

ChickenFillet 500 gr./. 5.50
i kiio stoofvlees ChickenI KMO SOepVleeS TurkeyDrumstickskilo ’. 2.75
1 kilo Gemalen Biefstuk Drumsticks1 kilo Runderlappen —--■---------_------_-■__-__

5 lbs. Drumsticks Turkey Drumsticks 5 'bs.

> 1 *■ nS^ 4.50
_a._a.__i_». ;"J-|y|il.'i,:_<:_ _-ww

32.50 ijmÊm ,p
J-'-B-R»M met Picnic Ham

J* V KALKOEN (C^^)
1 kilo Loin Ribs .. 7~" per kilo

tegen goedkope prijzen
1 kilo Biefstuk
1 kilo Chicken Parts r- __L Art
1 kilo Karbonade Varkensoor JWr^-' ' ' ■ ' '500gr./. I.9od|li

\^__-_^__^ Varkenssnuit Wnite Label
0-< nA 500 gr. ’. 1.90 Whiskey
.fall iVy Mondongo met poot

p.pakket/. 2.75 y „
SCHOUDER

itaddaimnc Tevens voor U uit Hól-
KAHbUNAUC land ontvangen: _« 0

__
p. kilo MAKREEL, PALING, 40.75_ ... ZALM, SPROT
#.#5 FILLET. — r

_
—_^-^_—_—__— _-_"_-_-_-«« _-_-_-_-_-_-_-_-_-_—_———__■ *■—* "Tel.: 85355-85242 Tot Uw dienst! I lIC3 JtllCe_ __ OPENINGSTIJDEN: Maandag

LOIN RIBS t/mzaterdag" 8.30-12.30 en 2.30-6.30 per kartonD. KIIO VRIJDAG KOOPAVOND!
Zaterdag non stop geopend

SPA van 8.30 tot 5.30 n.m. mam g\m*"_|ll Ruime parkeergelegenheid. § ■s_l^_l
■^^^^ Prettige sfeer. * "*^%r

AMIGOE12

in theater
de Tempel
Vrijdag 11

december 1987
9.00 p.m.

en
11.30p.m.

DE AANSLAG
(Oscar winnaar 1987voor bes-

' te buitenlandsespeelfilm). Een \
', film van Frans Rademakers,!
ï gebasseerd op de roman van

HarryMulish, meto.a.Derek de |i
Lint, Monique van de Ven en
John Kraaykamp Sr. Een City
Film. ;

*^ 3 DIA 1 2 ANOCHIR* MBilido te kv dia 19 di desèmber 1987. W

BONAIRE BEACH HOTEL & CASINO ■
FLAMINGO BEACH HOTEL & CASINO

Fis. 99,00 PA PERSONA (okupashon döbel). k
Desayuno , impuesto i servisio ta inkluf den preis. IB
Fis. 25,00 PA MUCHA (desayuno inkluQ. I
LimiUi na miksimo di 2 mucha menos di 12afia
den kamberkv dos mayor. H

IBuska bo foyeto serka vn di
nos aeentenan di biahc óf na vn
di e ofisinanan di ALM.
(NOTA: ademas vn tre-

I mendo "EKSTRA" pa persona i ■B^^^^n__BH_i__H_i__^_fl
tambe posibilidal anochinan| adisnona') | PASASHI NO TA INKLUI I



BONAIRE AGENDA
fcSï&SOOOr S«pWEER:B222ffCENTRALE: 8845USpITAAL:B9OO

"inn? ,e Lsgoen: maandagt/mvrijdag"'OO-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
«ndag gesloten.

iJ^AREBIBLIOTHEEKCs!ngstijden voor het publiek)
dt. °a 9 en donderdag van 14.00-18.00
Clr|sdag en vrijdag van 08.00-12.00/
Hnj 17-00uur; zaterdag van 10.00-12.00

%"ingstiJden vo°r |ezers>
van 14.00-19.00uur.

\. maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewone"*n 16.30uur.

IJCE CLUBS
Sg^'s: donderdagavond 19.30uur - Hotel

HoüS;'n,ormatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
W. Tab|e: elke tweede maandag -C^trum Terra Corra.■V- woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

(jL^URSKANTOOR EN BEVOLKING:
\I 00/1 4.00-15.30 uur loketten geo-

WKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
\a 9el'eve contact op te nemen metde

MüdyBedacht, Noord Nikiboko 194.

jJpECLUB (Weg naar Willemstoren):
*raZndop vrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-9van 12.00-24.00uur.
ij^KUUR(gezaghebber): elkedonder-
\,*n 09.00-11.00 uur op het Be-
% vKanoor, Kralendijk; laatste donder-
Vo de maand van 10.00-12.00 uur te

ISH| ('el.: 8198): verzameling Bo-
'^Sda se scne|pen en koraal; open van
W<S t/m vriidag van 10.00-12.30 uur -yaN|Wboko2uid3.
«a91/ peningstijden slachthuis maan-
'6.oo Woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-"6on ,Uur en donderdag en vrijdag van1.00/11.30-14.30 uur.

CRDENSTEN
ttopi^rnarduskerk Kralendijk:
iiür|ks 18-45uur; zondag08.30 en 19.00
fi 'C!?otokei*Antriol:Hf1» 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00

O^uskerkRincon:
TOIIKs, ook zondag, 19.30uur.

S £HTENBEZORGING doorgeven
C,ciqu Vr" A- WoaS- Loi" sin8'Kaya

VS-rapporteur:
Aandacht voor
aanhouding van
studente Chili
te^TIAGO -De rappor-
keu v °°rmensenrechten-za-
V», de Verenigde Naties
"leJidnd°VoliozalbiJ zÜnko'
der 5® bezoek aan Chili on-

eer een onderzoek in-
de ®n naar de omstandighe-
t(ari"aaronder de student

tel wort*t gevangen
eftiiT *s aangehou-
S\n V®rband metderecente
'osr„ering van kolonal Car-D^rreno.hiori6 Wer^ na een giJzelin&s_
\\ eVan dr*emaandenin Sao
SrVn VriJheid werd gesteld
h*' 1)n, ontvoerders. Het Chi-
Hw_ daSblad La Epoca be-
k had °VerVolio'sPlannen. De-
V°or alfelegd dat hij °Penstaat
t*U h * dachten ten aanzien
% 'etonderhouden en het
Htén j van de mensen-
Snou ?or het militaire regi-
>e a„hlh' Volgens debeschik-
Vjfgevens isKaren Eitel 34
iSden3, ereen gevangen ge-
H buif der enig contact met
Vhp;,enwereld behoudens

a „1(ls-Personeel. Zij wordtijw/ beschuldigd de
Sm»r_ter te zi->n van het
Nt a ttödriguez patriottische
Vbo'de! lHtaire arm van de'^Deze Communistische par-
'°tltvoeriBroep zouonder meerde
foeter, kg L

van Carreno op zijn
%an hebben evenals de mis-
N A»nslag°Ppresident gene-
'SbergJ^o Pinochet in scp-

Loon achterstallig

Rechters
Colombia
staken
BOGOTA —In Colombia is

het gerechtelijk personeel
voor onbepaalde tijd in sta-
king gegaan. Ongeveer ne-.
gentienduizend man neemt
aan deactiedeel. Op deze ma-
nier probeert men deuitbeta-
lingvan achterstallig loon ge-
daante krijgen.

Volgens de voorzitster van de
Associatie van werknemers bij
de rechterlijke macht, Nubia
Serrano, betekent deze massale
deelnameaan de stakingdatalle
vierduizend rechtbanken en de
23 gerechtshoven pas op 11 janu-
ari weer zullen gaan functione-
ren, dus na de gezamenlijke va-
kantie, als de salarissen ten-
minste afkomen. De vakantie
begint normaliter op 19 decem-
ber. Niet alleen de rechters zijn
in staking maar ook het perso-
neel van rechtbanken en ge-
rechts- hoven en plaatsvervan-
genderechters.

Volgens Financien is er vol-
doende geldin kas om ditperso-
neel over de maandennovember
en december te betalen. Ook de
Kerstbonus kan uitbetaald wor-
denwelkegelijk is aan een halve
maand salaris. Maar men kan
nog niet tot betaling overgaan
omdat het congres nog niet zijn
goedkeuring heeft gehecht aan
een suppletoirebegroting, waar-
in de genoemde betalingen voor-
komen. Dat het congres nog niet
zover iskomt weer doordat leden
van deLiberaleregerings- partij
van president VirgilioBarco be-
paalde politieke afspraken
proberen voor andere projecten,
waarvan zij hun goedkeuring
der begroting afhankelijk heb-
ben gemaakt. Ondertussen zou
voor een en ander een oplossing
zijn gevonden en is de rust her-
steld binnen de Liberale partij
zodat heter in zitdat derechters
spoedig alsnog uitbetaaldzullen
worden.

Man klaagt: cement
wel betaald,
niet geleverd

PHILIPSBURG — De man
J.R.rapporteerde bij depoli-
tie dathij bij een bedrijf dui-
zend zakken cement had be-
steld en betaald, maar dathij
hetontvangstbewijs had ver-
loren.

Toen hij bij het bedrijf kwam
omhetcement optehalen, kreeg
hij het niet mee. De politie be-
middelde en de man kreeg toen
een gedeelte mee dathijnaarzijn
zeggen urgent nodig had. De ei-
genaar van het bedrijf zegde toe
dat derest zouvolgen als uit het
onderzoek zal zijn gebleken dat
hij inderdaad voor duizend zak-
ken heeft betaald.

ElvioCicilia komt met info-bulletin
Vrijwilligers nodigvoor buurthuis-werk
Ö^ENDIJK-Deeoö-.|> Cici^an dewijkeentraEl-_^s la en zijn medewer-Seo ĉc,n Plandecam-Nan?aP,ste.len- waardoorNeT. T^gerswordtfctV» 0 _ken dat de♦Stc^ïnheden in de zesN Cwrau°p zich "l ne-N »èn ï? h,eeft «gelopenNenoH?oekJe "itgegeven
*W ge informatieoverrkzaamheden.
tóaardkomtheteropneer,<ewngetrokken vrijwilli-
3etlTctie in het bestuur"SU,T'r*centrum zullen aan-JfcbiL * Werk is tamelijk
VwJ?' maar tevens wel af-■end, aldus Elvio Cicilia in

zijn ïniormatie-Duiietin.De soci-
aal- educatief werker die be-
schikbaar is voor de wijkeentra,
werkt momenteel wel samen
met het bestuur van de
buurthuizen en dat is nodig ook,
aangezien het BC heeft besloten
om in elke wijk een eigen
centrum te stichten.

Deze gebouwen zijn in eigen-
dom van de overheid — met fi-
nanciële steun van de Neder-
landse regering gebouwd —
maarhetbestuurwordtgevormd
door mensen uit de wijk zelf, die
ookhet beleid uitstippelen. In de
praktijkkomt heter opneer, dat
een wijkcentrum- bestuur een
aantal activiteiten organiseert
voor de bewoners.Daar is echter
geld voor nodig en in hetbeleid

van de overheid wordt gesteld,
dat de wijkeentra daarzelfvoor
moeten zorgen.

De werkzaamheden van de
vrijwilligerszijntweeërlei: orga-
nisatie,plfr ficatie en evaluatie
is het eerst.-> ieel, maarhet twee-
de is even belangrijk, want dat
betreft de uitvoering van de ge-
stelde plannen. Volgens
buurthuis- coördinator Elvio Ci-
cilia moet een vrijwilliger aan
bepaalde voorwaarden voldoen.
Uiteraard is daar een ver-
antwoordelijkheids- gevoel een
belangrijk deel van. Hij dient
echter ook zijn medewerkers in
het wijkcentrum te motiveren,
en in het kader van zijn
werkzaamheden zijn kmnis
steedsuit tebreiden.

OUD IDEE VAN PDB OVERGENOMEN
Inkomsten uit woningen met uitzicht op zee

Janga wil Kust-belasting
KRALENDIJK — Raadslid

Broertje Jangavan deArbei-
derspartij van Bonaire (POB)
is voor invoeringvan een zo-
genaamde Kustbelasting.
Een additionele belasting
voor bewoners met uitzicht
op zee. Overigenshaalt Janga
daarmee een oud paard van
stal,want het ideewerd enke-
le jaren al geopperd door de
Partido Democratico Bonai-
riano (PDB).

Eind vorige week stuurde
Broertje Janga zijn brief met

aanbevelingen naar het BC. In-
tentie is een bijdrage te leveren
voor de slechte financiële toe-
stand van het eilandgebied en
dientengevolge een mogelijk-
heid te zoeken om de inkomsten
van de overheid te verhogen. De
achtergrond bij Janga die in de
partijnaam Obrero duidelijk
doet uitkomendat departij voor-
namelijk de belangen van de ar-
beiders wil vertegenwoordigen,
is om te voorkomen, dat telkens
de minder draagkrachtigen de
druk van de verzwaarde finan-
ciële maatregelen moeten
dragen.

Janga zou uiteraard zijn voor-
stel alsmotiehebben kunnen in-
dienen, maar stelt in zijn brief
dat hij daaraan voorafgaande
een aantal vragen beantwoord
wil zien. Zo wil de voorman van
dePOB onderandereweten, hoe-
veel terreinen er langs de zeez,ij-
de zijn afgesloten en derhalve
ontoegankelijk voor hetpubliek.
Ook wil Janga inzicht in de
grootte van de terreinendie spe-
cifiek behoren aan de lokale be-
volking. Tenslotte zegt de POB-
leider te willen vernemen hoe-
veel terreinen er zijn weggege-
ven aan hotels en buitenlanders.

WILLEMSTAD- Onlangs
herdachten onder- inspecteur
eerste klasseE.R.Zechiel, onder-
inspecteur H.M.M. Curiel,
hoofdagentD.J. Ogenia en de
brigadiers C.J. Gibs, E.M. Ra-
mada, R.E. Romano en J.A.
Lichtenberg hetfeitdatzij 25jaar
geleden in dienst traden van de
overheid en werkzaam gesteld
werden bij hetKorps Politie Ne-
derlandseAntillen. Tergelegen-
heid van dit heuglijke feit vaar-
digde de overheid degebruikelij-
ke landsbesluiten uit en brieven
van waardering voor de jubila-
rissen. Tijdens een indrukwek-
kende plechtigheid in de verga-
derzaal van het politiekantoor
Rio Canario werd door de waar-
nemend commissaris vanpolitie
Wim Tweeboom degebruikelijke
enveloppen uitgereikt aan de he-
ren Zechiel, Curiel, Ogenia en
Ramada. Op defoto vlnrRama-
da, Curiel, Ogenia en Zechiel te
midden van collega's en chefs.
Niet op defoto Gibs,Lichtenberg
enRomano.

Bestemming inkomsten uit visvergunningen onzeker

Brits gezag op Malvinas-eilanden
blijft twistpunt

PORT STANLEY — Twee
grote vraagtekens hangen
boven de onder Brits gezag
staande Malvinas- eilanden
in het uiterste zuiden van de
Atlantische Oceaan: Wat te
doenmet debonusvan ettelij-
ke miljoenenponden die jaar-
lijks binnenkomt aan visver-
gunningen, en wat gebeurter
in het voortdurende dispuut
metArgentinië inzake de soe-
vereiniteit over de eilan-
dengroep.

satie voor een kolonie wier eco-
nomie tot voor kort in sterkema-
te afhankelijkwas van steun uit
het moederland Groot- Brit-
tannie.

Ruim vijf- en- halfjaar nadat
Britse militaireneen eind maak-
ten aan een bezetting van tien
weken doorArgentijnse troepen,
blijken de eilanden te kampen
met veel fundamentele proble-
men die om een oplossing
schreeuwen.

Buiten de hoofdstad bestaan
nagenoeg geengebaande wegen,
er is alleen een zeer primitief te-
lefoon- systeem in Port Stanley
en de communicatie met neder-
zettingen op het platteland —
dat in de volksmond aangeduid
wordt als het kamp — verloopt
via een uiterstprimitieve korte-
golfradio die elke privacy uit-
sluit.

De burgerluchtvaart- maat-
schappijvan de Malvinas-eilan-
den, die met drie toestellen van
het type Britten- Norman Islan-
der vanaf grasbanen opereert,
heeftscherpe snelheids- grenzen
ingesteld nadat bij een officieel
onderzoek was komen vast te
staan dat er ernstige gebreken
waren aan de landings- banen in
het hele eilandgebied.

Er zijn plannen voor een aan
de eisenvan detijd aangepast te-
lefoon- systeem. Verderwordter
geld geïnvesteerd in de visver-
werkende industrie, waarmee
men op korte termijn logistieke
steun hoopt tekunnen gaan ver-
schaffen aan de naar schatting
200 treilers en koopvaardij-
schepen uit Japan, Zuidkorea,
Spanje, Polen en Groot- Brit-
tannie.

Ondanks de plotselinge rijk-
domzeggenveeleilandbewoners
dat zij de Argentijnse inval van
1982 nog niet vergeten zijn. Het
18 miljard gulden waard zijnde
militairecomplex bij MountPle-
asant herinnert deinwoners van
Malvinaser bij voortduring aan
datArgentinië,waar nu eenbur-
ger- regering onder president
Raul Alfonsin het voor het zeg-
gen heeft, de vijandelijkhedvii
nog steeds niet beëindigd ver-
klaard heeft.

VolgensEggar is er in de afge-
lopen maanden onder Ameri-
kaanse bemiddeling een reeks
indirectecontacten metArgenti-
nië geweest over het oppeil hou-
den van het visbestand. "Wij ne-
men dieernstig, maarik leger de
nadruk op dat het nog maar om
verkenningen gaat. Niemand
mag op een snel resultaat reke-
nen.Wij streven naar normalise-
ring van de betrekkingen, maar
over de soevereiniteitvalt met
ons niet te praten", aldusEggar.

De nog steeds verbroken be-
trekkingen tussen Londen en
Buenos Aires betekenen dat de
inwoners van Malvinas aange-
wezen zijnop een luchtbrug van-
uit Groot- Brittannie. Die be-
staat uit twee vluchten van 18
uur per week doorvergrote Tris-
tar- toestellen van de Royal Air
Force en vier keer per jaareen
vrachtschip met basispro-
dukten.

Volgens ambtenaren zou elke
handels- verbinding met het
Zuidamerikaanse vasteland, zo-
als die met Argentinië en Chili
bestonden voor het conflict in
1982, een enorme stimulans be-
tekenen voor het leven op de
Malvinas- eilanden.

Plaatselijke functionarissen
onthoudenzich van elkcommen-
taar op het bericht dat een hoge
ambtenaar uit Port Stanley net
teruggekeerd is uit Uruguay om
zon mogelijkheid te onderzoe-
ken, al zeggen sommigenvoor ei-
gen rekening dat een dergelijke
stap logisch is.

Westerse diplomatieke krin-
gen in Londen houden het er op
dat Argentinië niets zal onder-
nemen om de lastige status- quo
verder te belasten.Volgens Brit-
se ambtenaren heeft Argentinië
stilzwijgend devisserijzone aan-
vaard, net als het voortduren
van deBritseaanwezigheidopde
eilandengroep. Maar een wes-
terse diplomaat zegt dat Alfon-
sin, al is hij op het moment de
beste hoop, voorzichtig moet ma-
noeuvreren als gevolg van kort
geleden gehouden verkiezingen
dieietsvan zijnmachthebben af-
geknabbeld.

Op het moment dat de maar
2.000 inwoners van de Archipel
komende dinsdag de ge-
vechtsdag vieren, die herinnert
aan een Britse overwinning op
de Duitse marine in de Eerste
Wereldoorlog, zitten de conser-
vatieve regering van premier
Margaret Thatcherin Londen en
de gekozenregering van deMal-
vinas met het probleem in de
maag.

Het antwoord op de vraag wat
men aan moet vangen met de
nieuwejaarlijkseinkomstenvan
75 miljoengulden dievisvergun-
ningen opleveren, hangt direct
samen met dekoers die de eilan-
dengroep in de toekomst zal ■ a-
ren. Onder- minister van Bui-
tenlandse zaken Tim Eggar, die
verantwoordelijk is voor het ge-
bied, zegt inPort Stanley: "Het is
een luxe- probleem".

In oktober 1986 stelde Londen
eenzijdig een bewaar- en be-
heerszonerond de Malvinas- ei-
landen in. De inkomsten uitver-
gunningenen scheeps- bewegin-
genvormen, samen met de som-
men die vrijkomen nu buiten-
landse maatschappijen ge-
mengde ondernemingen begin-
nen met de visverwerkings- be-
drijven in Port Stanley, een on-
derwerp van levendige conver-

In Sintmaartens verkeer
Tol tien ongevallen is drie
gewonden, twaalf mille schade

PHILIPSBURG—In hetaf-gelopenweekeinde van 5en 6december hadden tien ver-keers- ongevallen plaats,
waarbij drie personen lichtgewond werden. De totaleschade aan de voertuigen be-draagt twaalf duizendgulden.

Twee personen die op een
scooter zaten, werden gewond
toen debestuurder op deColebay
Hill uitweek voor een gat in het
wegdek. Een botsingmet een au-

to die van de tegenovergestelde
richting naderde, kon niet wor-
den voorkomen. De bestuurder
en de passagier van de scooter
werden in het hospitaal behan-
deld en konden daarna huis-
waarts keren.

Een meisje van veertien jaar
werd op de NisbethRoad aange-
reden door een auto, toen zij te
voet deweg overstak.Zeliep ver-
wondingenop aan hoofd, armen
en benen. De artsen achtten het
raadzaam haar ter observatie in
het hospitaal op te nemen.

Michail Gorbatsjov

Ook in SU bezwaren
tegen INF-akkoord

WASHINGTON—In zijn
gesprek woensdag met de
Amerikaanse Congreslei-
ders, zinspeelde Gor-
batsjov erop dater niet al-
leen in de VS mensen zijn
die bezwaren hebben te-
gen hetakkoord, maar dat
ookin deSovjetunienietie-
dereen even enthousiastis
over hetverdrag. Volgens
Gorbatsjovhebbendepers
en het Kremlin veel brie-
ven ontvangen van Sovjet-
burgers die zich afvragen
waarom deSovjetunieveel
meerraketten moetvernie-
tigen dan deVS.

"Veel mensen vragen zich
af of de Sovjetleiding er goed
aan doetvier tot vijfkeer zo-
veel kernwapens weg tehalen
dan de VS", zo zei Gorbatsjov.
"Waarommoeten wij meerra-
ketten verwijderen dan de
VS, als er een evenwicht be-
stond, zovragen zijzich af. Be-
tekent dat niet dathet even-
wicht wordt verstoord ?"

Gorbatsjovverwees naar de
uitkomst van een steekproef

diehet Amerikaanse Gallup-
instituut in de Sovjetunie
heeft genomen. "Daaruit
blijkt dat dehelft van de Sov-
jet- bevolking vindt dat wij
goedmoeten overdenkenofde
ondertekening van dit ak-
koord niet schadelijk is voor
de veiligheids- belangen van
deSovjetunie. Welnu, datwas
nieuws voor ons", aldus Gor-
batsjov. "Ik denkdanook dat
wij nog hard zullen moeten
werken aan de publieke opi-
nieen de Opperste Sovjet".

Volgens waarnemers is het
onwaarschijnlijkdat de com-
missie van Buitenlandse Za-
ken van de opperste Sovjet
(het parlement) die het ver-
drag moet goedkeuren, zich
tegen het akkoord zal keren
als het regerende Politburo
en het Centraal Comité zich
ervoor uitspreken. Volgens
henwil Gorbatsjov deAmeri-
kaanse Congresleden er met
zijn opmerkingen aan herin-
neren dat de Sovjetleiding
grote concessiesheeft gedaan
die heel wat politieke moed
vergen
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mui iiiiiiiiiiiiiiiiiKf Koersen Centrale Bank E
E. . 2
E NOTERINGENCENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAN- g
- TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 10 DECEMBER 1987 EN
£ TOT NADER ORDER: §

■ US DOLLAR 1.77 1.78 1.80 3
■ CANDOLLAR 1.34 1.36 1..38
S PNDSTCRLING 3.145 3.20 3.26
E NÉDGLD 94.65 95.37 96.17 3
i BOLIVRR — — — 3
S ZW FRANCS 130.74 131.46 132.26
S FR FRANCS 30.32 31.42 32.12
= DUITS6 MARK 106.61 107.37 108.17
£ SURGLD — 100.07 102.59
S lUIR€ 1.13 1.43 1.49
: AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
m KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- 3
' LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-

MENTVANFINANCIENEN GELDIGVANAF HEDEN 10DECEM-
Z 8ER1987EN TOT NADERORDER. 3

S 9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.49
: 13 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 104.08 *
3 12 % OBUGATI€L€NING€N P€R 88/92 103.31
ï 10.5 % 08UGATI€L€NING€NP6R1988 99.60 -5 10.25% OBLIGATI€L€NING€N 1986 P€R 1990 98.56

HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLEOBLIGATIELENIN- -5 -EN BEDRAAGT 10.78%. g
ï DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN g
m BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

/ «_S_^?nnCO moUSTRmi DE UEHEZUELR
»
TÉJ5__3_J maakt de wisselkoers bekend*"^W^' van de BOLIVAR, geldig tot

VRIJDAG 10.30uur

cash AANK°c^ue VERKOOP
’. 5.05 ’. 5.25 ’. 6.25
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J Met droefheiddelen wijU mede, datna een le-
_dfl ven van zorg en aandacht voor allen die hem

dierbaarwaren, geheel onverwachtsin Nijme-
genvan ons is heengegaan

ALBERTO ENRIQUE (REX) CROES
_ggßk. Zijn echtgenote: TidaCroes-Arends
iflF Zijnkinderen: Dario en Yvonne

ï|k Maria Adelaida en Nelson
Hl. V*'P *H6MaxenWüma

Eric enLiesbeth

"« PIE Fea enLeo
Carmencita en Jos
Abelino en Mary Jane
Carlos
en allekleinkinderen.

Zijn broers en zusters: Margarita Croes
Irena en Albertico Arends enfamilie
Arturo M. Arends enfamilie
Ica Arends en familie
Nenne Arends enfamilie
MarioF. Arendsen familie,

zijn neven en nichten en overigefamilieleden nodigenU uitde
begrafenis bij te wonen, welkezalplaatsvinden zaterdag 12decem-
ber 1987 des middags om 4:00 uurvanafhetsterfhuis aan de New-
tonstraat 12 naar de Sint Fransiscuskerk en van daaruit naar de
katholieke begraafplaats aan deBoerhavestraat te Oranjestad.

Verzoekena debegrafenis geenrouwbeklag aan huis.

Aruba, 8december 1987.

■■___________-_■_■--_--■-■■■----■-■-■

Voor de veleblijken vanbelangstellingbij de begrafe-
nis van mijnechtgenote

Marie Lise Kroon geb. Hugenholtz,
wil ik langsdezeweg, een iedervanharte dankzeggen.
Curacao, 7 december 1987.

Uit aller naam,
Dr. T.A.J.Kroon.
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Dtega /j|)L te koop

W* rfllMM-^» 4Ku 1 Luxe eiken wandmeubel,
_LfiË afm.: B 250x2 H. Vraagprijsmammmm ’.lBOO.- één jaaroud.

B1Sandwichgrill’.80.00.1 Set Grenen slaapkamer
’.650.00.

Tel.: 674325 na 6uur
Kaya David 130. J

iFItWAMIA^i
Bloempot Shopping Center, Zuikertuintje

Voor de komende feestdagen wL -^k
ontvangen schitterende kol- W*l/*\

Kleding voor de ■/ / ( |
a.s. moederen debaby W \ \

__L (■ *** 1Elke klant krijgt een kadootje en pv \! \
doet mee aan de Eindejaars- K[m^/i 13

Binnenkortgaat debaby v V.T? \
van Mama Mia lopen!!! I m \

'^tk*. f BIBLIOTEKA
z^PUBLIKO

KORSOU
Otro hende tambe ke lesa e buki
kv abo tin hopi tempu kaba na
kas.
P'esei, for di dia 10 di desèmber
te kv 2 di yanüari bo por entrega
e bukinan sm paga but. Hiba nan
na Bibiioteka Pübiiko Köisou na
Punda, Bibiioteka hubenil na Otro-
banda i e filial di bibiioteka na
Barber. Tambe por deposito nan
den e kahanan köra kv tinna...
La Ganga Saliha - Casa Cohen-
-77 General store - Esperamos-
ABN Rio Canario - LATRA-
Pöstkantor Punda - Vreuadenhil
Colon - Boekhandel Santa Maria-
Palais Hindu Punda - Casa Leon
Otrobanda - Banko Maduro na
Plasa Djodjo Correa - Van Dorp/
Eddine Promenade - Zuikertuintje
Koffiebar - Pita Supermarket -
Vreugdenhil Caribe - Banko
Maduro na Barber.

Fia ke men
...trese bèk!

Dianan di fiesta ta aserkando. Probable-
mente den bo hansha di preparashon bo
no a kai ariba ku e

RESIBU DI LUNA DI NOVEMBER
A KADUKA

Ta p'esei nos kier a avisabo ku

DIA 14Dl DESÈMBER PROKSIMO
LO BAI SERA E TELEFONNAN

DI KUAL RESIBU DI NOVEMBER
NO TA PAGA AINDA

Evita momentunan desagradabel i tambe
gastunan èkstra pa bo mes.

PAGA BO RESIBU PROME KU
DIA 14 Dl DESÈMBER 1987

■Hj SETEL
Servisio di telekomunikashon

ii ~ ii_,ii~ i_j— ii_,ii—n_i—ii_i —i H—i_ii— 1^1—n_j~" ij "ii * in ui "^^"^^i"^"" ~" " 1

| ANTON VREDE EXPOSEERT j

Cf—x3^ e^l <

> LINO'S, AQUARELLEN, TEKENINGEN ]
) EN SCHILDERIJEN Jj VIP ROOM CURACAO PLAZA HOTEL j
j 12 DECEMBER '87 - 2 JANUARI '88 j

f CURACAOSCH MUSEUM \> 28 NOVEMBER '87 -10 JANUARI '88 J

r MyES H i
SUPERMARKET J_EtS__M

yXf.D. Roosevcltwcg ÏOQ-Tel: 81586 y

Bij aankoop van fc-WJPWtJWW-i
1 fles whisky BMotM-MIhI„White Label" ____t_«A____i_il

1 liter
Apollinaris gratis

Bij aankoop van
1 fles „Papillon"

„Copacabana"rum rosé - Franse Wijn
1 liter 750 ml. 5.89

Apollinaris gratis

jjjjjlfljfrjjfc^ Apollinaris
Kfffpffffa Special

Iftlfßl/tffl 1 liter 1.96

Zalm (compack) Grote sortering drank
8.25 p. 500 gram. tegen aantrekkelijke

Ook zalm uit prijzen die geldig zijn
de U.S.A. tot eind van het jaar.

Veel en vers: 2i^^E_üil-ü-_l
Kalkoen, eend, yiMAlAljim.„picknic ham", ko- 95^55^^^5611^95nijn, cornish hens, Basaafcèii t-UiIMË-CEi
etc. etc. t__J__2_S_fl__-C_i £Q£-S-_Qi

miMÈÊÊmê iMil-
Kerstbomen rprag

Kerstversierselen en QQj^jQ
Kerstlichtjes.

-^■■------------H_H-M_-H__MHHn_i

TE HUUR
gedeelte van

KANTOORPAND OOSTSTRAAT
nabij Bestuurskantoor, metopp.van ± 150of
275 m 2.

Voor informatie: tel. 612708
_-_i--H__H_-H_H-ii-i_H_-I_HV--i^BH

WAARSCHUWING
De commandant van het Deta-
chement Suffisant maakt be-
kend daterop 11December
1987van 07.00 uur tot 14.00 uur
schietoefeningen worden ge-
houden op Hato.
Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uitdekustlijn.

f ö&sto I
>. Breedestraat2s(P.) W

I % Tel 612175 |C
Voor de komende feestdagen

J ontvangen
i mooiekollektie

KLEDING
I en metprachtigebijpassende

W%3&) De gelukkigewin- (Ccyjf?
Cjw naar van de waar- (%R^SK'debonvan ’.lOO.- van^-^SI

9 decemberis
Mevr. Soraida Gomez

Seroe Pretoe 60
Boutique iflr»

ITJ7—S Caracasbaalweg /«SC*.25jK< Tel.: 613.496 f£__É

I "—~ 9
j Een grote sortering / %£/ . rfaè^vjJCERSTBLOEMEN

Ër (32S_iSlP\ sKöf/ v^ji^c^sv^ \ var*

cxiSv y ' \ \ ~u ii "> _7~ I SS

a"i. it "x I la

4JkJ S ~- II Tl^IT" __£_, Bt_ ■&£

flf^ /SIK Jf

Si ®Ht____4i_y^ Bloempot Shopping Jjl
3&sl^~^ Center, Tel.: 70514 JÏÏ

* ——-~\
GEVRAAGD Offset drukkerij

KASSIERE . Instant
met leidinggevende capa- ppc%^c% n LJ^)
citeiten.
Vereisten: ■ \ J* Diploma Havo of hogere VOOT al Uwopleiding
* Kennis van de Spaanse, DRUKWERK

Nederlandse en Engelse _
ne| goed

__
|ag

_
prjjzen .

Brieven met curriculum vitae Bel 625262ofkom langs OP
en pasfoto te sturen naar Ma- Witteweg 66] l (straat v/n Sanatorium^

FOR ONLY
$ 150 U.S. MONTHLY Ij

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

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

500 homes alreadybuilt.

Don't miss this opportunity to make the best investment
ofthe moment.

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

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

ADDRESS

PHONE NUMBER

COUNTRY ' . |j

GRAN (CTÏJMlati^fel
-T-- -T_ _T-_-k - Bi ■ *"^JJ^r /TS. J§ kalender grails [W^^>7#_f^ if) ]■kampana wlfL^ProtDero Baiz sr"'lP3Mfi
T\T Tm A OT7-TTI <<^^t^^\«__fflïsL ■-T^»»--». otcOMOLiNEi ■^f^jf4m Wfu\UI PASKU! /5J ♦ BuiWins Supgiej^, H^^lB^O

H___liÉl\ CAI ima/cta mom /OADirr->A Salirïa i Sta. Maria ta habri djalunate kv djasabraBam - 6.30 pm. jC ' Jjk \] *) / M^csi—'

r__Hlm aALINA/&l/v MAHIA/FAHhHA Ademas Sta. Maria tambe ta habri djadumingu 9am -1 pm. BiH Wll_l _^_-T^— —TAHfl 5 6 |7 J 8 J9 jfo llwib I|3 I|4 I's I|6 I|7 I|B I|9 2|o 2|l 2|2 2|3 2|4|^Js 2^2J7 2JB 2|B|g||||l3|3 3J4 3J5 3J6 ?W£> " -^. 41)
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