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Nieuws in vogelvlucht
yjA^LUS—Israëlische militairen
'iirf vandaag het vuur geopend
»lutns een demonstratie in het

e "telingen- kamp Balata, op de
l>ai lijke Jordaanoever.Minstens3
0-®?tiJnen werden doodgeschoten,
geii Personen liepen verwondin-

*****, «OTTERDAM— De bergings- be-
jJVenSmitTaken Wijsmuliergaan
tnif" et onderPanamese vlag va-
0p ? e vrachtschip Cason bergen dat
Vj,/? r°tsen is gelopen in de buurt
l «e Spaanse kaapFinisterre.Aan
Hg*?yan hetschipvinden metregel-
tje explosiesplaats omdat chemi-
*at»n 'n aanraking komen met zee-
volk-r' *n verband hiermee is de be-

King van vier nabijgelegen dor-
vannacht geëvacueerd.

*****JOHANNESBURG-Blanke ZA
p£ Men hebben donderdag met wa-
(3>eweld een einde gemaakt aan
p 0j*uiterij van een 60- tal zwarte
j, 'tleagenten, die weigerden ge-
bl r te geven aan een bevel van een
van coramandantvoorhethouden
?6nren voertuigen- inspectie. Ne-
W !en agenten werden gearres-
vlu k' e overige muiters zijn ge-
blg ?*■ zwarte agenten en een

at>ke raakten gewond.
******-__?tHANNESBURG —^ heeft de

AMr van de onlangs vrijgelaten
„Jt,- veteraan Mbeki beperkt. Hij
gel8 Port Elizabeth niet verlaten,
e-*n interviews meer geven en geen

"eö publikaties openbaar maken.
*****j^EOUL—EenZuidkoreaansestu-

isdonderdagindestadChu-
aan woensdagzelf toe-

Eich'^te brandwonden. Hij had
tegeJ?!''1brand gestokenuitprotest
8itio ' 'interne geruziebijde oppo-
Verj. ln.verband met de presidents-

'ezingen Van volgende week.
*****B an5A,KA — De regering van

la>iS au h heeft donderdagde 2 te-
We '8te ''PP08'1'6- leiders en 17
vet-/ei^ vrijgelaten om te trachten
8^én_pin6S" besprekingen met pre-
Opp .^shadop gangtebrengen. De
earnt> voert sinds 10 november
"W;agne om Ershad tot aftreden te""gen.
j *****l>kocJPESTER~ Een gekaapte he-

'S donQerdag geland op het
*aai. l'eterrein van een zwaarbe-
Sni ~ gevar»genis in Groot- Brit-
Ven611 heeft 2 "gevaarlijke" ge-
opg| r? en onderwieeen moordenaarP'kt en meegenomen.

v*nPr f ?^ ~~ *n de gevangenis

' "len riazi Jn donderdagopnieuw
''"g n en' 6 ZWarten en een kleur-
W^lrPgehangen wegens moord.
\m aS warenook al 7 mensen te-ntgesteld.

*****P°8t- ov — neenkolenmijn in de
'j een se Provincie Anhui zijn

0|nhet |gasexplosie 31 mijnwerkers
% vewen gekomen.Dertien wor-
Se>> vo I8t en H mijnwerkers lie-
8t»an»uW.oningen op. In de stad
_?e"8en jWerden donderdag 11
Vie„ ,I*der de voetgelopenen ge-
«ett v " 'b gewond, toeneen menigte

n8don
rp0"t °Pstr°omde die uren-°°r mist was opgehouden.

, SEotir *****AUie heefï7Een VS marine- vlieg-
"dam donderdag in de zee van

*aars.Kai1 'er hoogte van Burma
% de 7Jn ->k restanten gevonden

tOD2Q Uldkoreaanse Boeing 707
VI,, iüovemberverdweentijdensuchtvan Baghdad naar Seoul.

%Je-10BI — Etiopië heeft het ko-
V°edseika[tehoefteaan 1,32 minton
_aiï>Pzai " P'nogmeer dantijdens de
5Dati je h°ngersnood van 1984-

?r8 a nf c?nclusievan deFAO, de
ai>dhfi„ Satie voor voedsel en«oouwvandeVN.

SDI
Gorbatsjov herhaalde voor

zijn vertrek evenwel nog eens
dat de Sovjetunie een verklaard
tegenstander van het Ameri-

kaanse SDI-onderzoek blijft.Re-
agan op zijn beurt benadrukte
het voortzetten van het SDI- on-

derzoek. Onlangs gaf de Sovjet-
partijleider impliciet toe dat ook
zijn landeendergelijkonderzoek
uitvoert. De "historische"topbij-
eenkomst heeft ons niet verder
weg gebracht van een wapen-
wedloop in deruimte, aldus Gor-
batsjov.

Gorbatsjovliet zichpositief uit
over het resultaat van de to-
pontmoeting. "Wij hebben zake-
lijke en openhartige discussies
gevoerd over de voornaamste
problemen in de Sovjet- Ameri-
kaansebetrekkingen enover be-
langrijke aspectenvan de huidi-
ge situatie in de wereld,", zo zei
hij. Net alsReagan prees Gor-

batsjov het verdrag over de ver-
nietigingvan de INF-wapensals
"een ongekende stap in de ge-
schiedenisvan de nucleairewe-
reld". Hij zei te hopen dat dever-
nietigingvan een helecategorie
kernwapens een proces van nu-
cleaire ontwapening in de hele
wereld in gang zal zetten.

Na klachten bij minister:

Onderzoek tarieven
haven Curaçao

WILLEMSTAD — Minister
drsMarco deCastrovan Han-
del, Industrie en Werkgele-
genheid heeft zijn departe-
ment opdracht gegeven om
een onderzoek in te stellen
naar de mogelijkheden voor
verlagingenvan de tarieven
die door Curacao Port Servi-
ces, CPS, in dehavenworden
gerekend. Hij heeft dit ge-
daan naar aanleiding van
klachten, die hij van het be-
drijfsleven en dehandelheeft
ontvangen.

Het onderzoek dient ook ge-
zien te worden "in het licht van
het beleid van het eilandgebied
Curacao om dehaven zo concur-
rerend mogelijk te maken en in
het licht van het beleid van de
regering om dekosten van leven-
sonderhoud omlaag te brengen
(hoge havenkosten drukken ui-
teindelijk op het budget van de
consument)".

"Na de saneringen de reorga-
nisatiein dehaven van enige ja-
ren terug, welke.nu vruchten
lijkt af te werpen, lijkt de finan-
ciële situatievan deCPS een ta-
riefsverlaging niet in de weg te
zullen staan", zo schrijft de mi-
nister aan CPS. Hij eindigt de
brief: "Ik verzoek u het departe-
ment alle medewerking teverle-
nen bij ditonderzoek".

H. (Rolie) Perret-Gentil van
CPS is duidelijk 'aangeslagen'
door de brief van de minister:
"Na zes jaarsaneren en keihard
werkenzijnwe ereindelijkin ge-
slaagd quitte te spelen. Kenne-
lijk mag dehaven geen geld ver-
dienen. Waar moet datnaartoe?
". Perret-Gentil geeftwel toe, dat
de tarieven in de haven 'aan de
hoge kant' zijn, maar, zegt hij:
"We hebben in 1983 de tarieven
al met vijftig procent verlaagd.
We kunnen nietbezigblijven on-
ze nekuit te steken".

Koersval dollar na
record handelstekort

WASHINGTON — Een re-
cord handelstekort van 17,63
miljard dollar over demaand
oktober in deVSheeftmeteen
tot een scherpe daling van de
dollarkoersgeleid entot lage-
re koersen op de internatio-
nale effectenbeurzen. Het
handelstekort was veel gro-
ter danverwacht. Opmerkin-
gen eerder deze week van
Alan Greenspan, voorzitter
van het Centrale Bankensys-
teem in deVS, datnietzoveel
waarde gehecht moest wor-
den aan de handelstekorten
mochten nietbaten.

In september bedroeg hethan-
delstekort 14,08 miljard dollar
en het vorige recordtekort da-
teert van juli dit jaarmet 16,47
miljard dollar.De VS importeer-
denin oktobervoor hetrecordbe-
dragvan 39,38 miljard dollaren
ze exporteerden voor 21,75 mil-
jard dollar. De export was wel
groter dan in de voorgaande
maand (20,99 miljard dollar),
maar de koersdaling van de dol-
lar, waardoor de Amerikaanse
producten in het buitenland
goedkoper worden, heeft de han-
delsbalans van de VS tot nu toe
nogmaar weinig goeds gedaan.

TWIJFELS
De tekorten van de VS, zowel

op de handelsbalans als op de
begroting zorgenop definanciële
markten al lange tijd voor twij-
fels over de gezondheid van de
Amerikaanse economie. De be-
kendmaking van de tegenval-
-1 -ide handelscijfers in oktober

leverde een bijdrage aan de
"zwartemaandag", dedagwaar-
op de aandelenkoersen op de
beurs van New York een re-
corddalingbeleefden.

Een recorddaling bleef giste-
ren en vandaag uit, maar op de
beurzen moest wel een flinke
veer gelatenworden. De Dow Jo-
nes Index eindigde na een grillig
koersverloop 47 punten lager op
1855,44 punten. Aanvankelijk
leek Wall Street het recordte-
kort op de handelbalans vrij la-
koniek te verwerken maar toen
bleekdatde dollarbegon te dalen
en een na- oorlogs dieptepunt
van 1,8365 Nederlandse gulden
noteerde, namen de verkopen
toe. In het laatstehalfuurvan dehandel drukten verkooporders
deDow Jonesvervolgens diep indemin.

TOKYO
Inhet VerreOostenvolgden de

beurzen vandaag het New
Yorkse voorbeeld. De Nikkei-index van de 225 fondsen op debeurs van Tokyo sloot met
23.035,81 punten 245,03punten
lager dan donderdag. In
Hongkong zakte de beurs direct
na de opening alfors in met een
dalingvan deHang Deng- index
van bijna 75 punten. Uiteinde-
lijk sloot de index op 1989,58
punten, wat een verlies beteken-
devan 38,09 punten tenopzichte
van devoorgaande dag.

AMSTERDAM
De Amsterdamse beurs was

vanmorgen overwegend prijs-

houdend. De belangrijkste aan-
delen openden wat lager, maar
in een zeer ongeanimeerde
markt werden mondjesmaat be-
dragen aan dekoers toegevoegd,
zodattegenhet middaguurnage-
noeg het niveau van donderdag
werd bereikt. De dollar liet het
wel afweten. De munt noteerde
in Amsterdam rond het midda-
guur een koers van 1,8335 gul-
den nog lager dan de slotkoers
gisteren in New York. Tegeno-
ver de Japanse yen werd een na-
oorlogs dieptepunt geregi-
streerd 128,75 yen, interventies
van deCentrale Bankvan Japan
voorkwamen erger. Tegen de
Duitse Mark moest de dollarhet
ook afleggen. De munt noteerde
1.6305 mark.

MENINGSVERSCHIL OVER REGIONALE KWESTIES BLIJFT BESTAAN
Verdrag over strategische kernwapens dichterbij

INF-akkoord enige
hoogtepunt van Top

WASHINGTON— "Ik ben büj tekunnen meedelen datdeze
topontmoeting — nu wij ons werk hebbenbeëindigd — een
duidelijk succes is geweest", zo zei presidentRonald Reagan
donderdag tijdens een plechtigheid in de tuin van het Witte
Huis.Met een korte bijeenkomst werd dedrie dagen durende
Top met Sovjetleider Michail Gorbatsjov afgesloten. Terwijl
Gorbatsjov glimlachend toehoorde, zei Reagan dat er "enige
vooruitgang is geboekt" in derichting van de strategische
kernraketten. De president maakteechterduidelijkdat debe-
sprekingen op hetgebiedvan deregionale conflicten, zoals de
kwestie Aghanistan, weinighebben opgeleverd. VolgensRea-
gan hebben beide partijen hun standpunten echter duidelijk
uiteen gezet en staat de deurvoor verdere onderhandelingen
open. Inprincipekomen beide leiders inhetvoorjaarvan 1988
voor een vierde top bijeen.

De Amerikaanse president
Ronald Reagan en de Sovjetrus-
sische partijleider Michail Gor-
batsjov hebben hun geschil over
de interpretatie van het ABM-
verdrag uit 1972, dat beperkin-
gen stelt aanhet onderzoeknaar
defensie- systemen in deruimte,
voorlopig opgeschort. In een ge-
zamenlijke verklaring na afloop
van de driedaagse topbijeen-
komst in Washington stellen
beide partijen voor zich voorlo-
pig niet uithetABM- verdrag te-
rug te trekken. Onderzoek, ont-
wikkeling en proevenkunnen
echter "zoals vereist" voortgang
vinden. Hiermee is een van de
belangrijkste obstakelsvoor een
overeenkomst over strategische
kernwapens voor de lange af-
stand (START) uit de weg ge-
ruimd.

Tijdens zijnpersconferentie in
de Soyjetrussische ambassade in
Washington zei Gorbatsjov dat
geen"vertraging" mag optreden
in de onderhandelingenover de
strategische wapens. Een ak-
koord daaroverkan wat hem be-
treft in de eerste helft van vol-
gend jaarworden getekend "tij-
denshetbezoekvan depresident
van de VS aan Moskou."

MENINGSVERSCHIL
President Reagan en Sovjet-

leider Gorbatsjov hebben toege-
gevendatnogaltijdernstigever-
schillen van mening bestaan
over "regionale kwesties" zoals
Afghanistan, de oorlog tussen
Iran en Iraq, het Midden- Oos-
ten, Kampuchea, zuidelijk Afri-
ka en Midden- Amerika. Niette-
min zijn beide leiders heterover
eens datzij hunpogingendienen
voort te zetten om tot een oplos-
sing van deze conflicten te
komen.

Waarnemers hadden de sterke
verwachting datGorbatsjovzich
bereid zou verklaren de naar
Westerse schatting 115.000Sov-
jet- militairen uit Afghanistan
terugtetrekken.DeSovjetleider
zei hiertoe inderdaad bereid te
zijn, maar dat in datgeval een
einde moet komen aan de mili-
taire hulp die de VS geven aan
het islamitische verzet in Afgha-
nistan, "vanaf de eerste dag
waarop deSovjetunie een datum
voor de terugtocht be-
kendmaakt".

OPENHARTIG
De gesprekken in de drie da-

gen die de topbijeenkomst heeft
geduurd, zijnvolgensReagan en
Gorbatsjov "openhartig en con-
structief" geweest. Me-
ningsverschillen tussen de twee
partijen blijven bestaan, maar
dezevormen geen "onoverkome-
lijke obstakels" op gebiedenvan
wederzijdsbelang.

Daarnaastonderstrepen beide
leiders dat noch de VS noch de
Sovjetunieop zoekzijnnaar "mi-
litaire superioriteit". Over de
mensenrechten is de gezamenlij-
ke verklaring kort. "De leiders
hieldeneen diepgaande en open-
hartige discussie over de men-
senrechten en over humanitaire
kwesties en hun plaats inde dia-
loog tussen de VS en de Sovjetu-
nie", zo meldt de gemeenschap-
pelijketekst.

Beide leiders beschouwen de
topbijeenkomstalshetbegin van
een nieuwetijdperkin debetrek-
kingen tussen de twee supermo-
gendheden. Gorbatsjov sprak
van een "nieuwefase" waarinde
"confrontatie" een gepasseerd
stationis. "Wehebben meerver-
trouwen in elkaar", zo zeipresi-
dentReagan. Vandaag zal Gor-
batsjov zijnbondgenotenvanhet
Warschau Pact in Oost- Berlijn
over de topbijeenkomst in-
lichten.De Amerikaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken Ge-
orge Shultz gaat met soortgelij-
ke bedoelingen naar Brussel
waar hij vertegenwoordiger!
van de NAVO- bondgenoten za
treffen.

Lions boos opLVV

Geharrewar rond
'Bon Bini'-bord

WILLEMSTAD — Het bord
Bon Bini, dat bij Hato is ge-
plaatst door de Lions Club
Curacao ter verwelkoming
van uitstappende passagiers
kan op 15 decembernietover-
handigd worden aan de ge-
zaghebber, aangezien de be-
plantingeromheen nognietis
aangebracht.

Het comité Sign Bon Bini van
de Lions Club Curacao heeft dit
bord reeds in augustus neerge-
zet. Volgens woordvoerder Piet
Eddine zijn hieraan maanden-
lange voorbereidingen vooraf
gegaan. Een plan moest worden
opgesteld en debenodigde mate-
rialen moesten uit het buiten-
land worden aangevoerd.
Dankzij de inspanningen van
het comité kon dit bord bij Hato
geplaatst worden vóór de aan-
vang van het hoogseizoen op 15
december. Op vier mei reeds is
een brief gestuurdaan de gezag-
hebber met het verzoek ditbord
vanverlichting tevoorzien en ter
versiering enige bloemen en
planten er omheen aan te
brengen.

...deßonßini-signopHatodiede
toeristeneen 'warm welkom'moet
bieden. Helaas doet de

achtergrondenigszinskouwelijk
aan, een woestijn is er niets bij
vergeleken...

TALUD
Ook deAmigoe slaagdeer niet

in contact te krijgen met het
hoofd van LVV, maar Spencer
van de Plantendienst bleek be-
reid meer informatie over deze
kwestie te geven. Volgens Spen-
cer heeft het geen zin om bloe-
men en planten rond het bord
aan te brengen,als deze nietver-
zorgd kunnen worden. LVV is
van plan het heletalud voor het
vliegveld in natuurlijke vorm te
beplanten. Hiervoor isde samen-
werking met de Dienst Openba-
re Werken nodig, dievoor de no-
dige graafwerkzaamhedenmoet
zorgen.

"Normaal is het zo dat LW
een plan voor beplanting opstelt
en dit ter goedkeuring overlegt
aan hetBestuurscollege. Pas na-
dathetBestuurscollege toestem-
ming heeft verleend, wordt met
de uitvoer van de werkzaamhe-
den begonnen", aldus Spencer.
Op devraagofer aleenplan voor
de beplanting van het talud bij
Hato naar het Bestuurscollege
wasgestuurd, antwoorddeSpen-
cer ontkennend.

TOEZEGGING
Bovendien heeft de gezagheb-

ber aan het comité de mondelin-
ge toezegging gedaan het bord
namens de bevolking van Cura-
gao in ontvangst te zullen ne-
men. De officiële in ontvangst-
neming was gepland op 15 de-
cember met het ingaan van het
toeristische hoogseizoen. De
Dienst Openbare Werken heeft
inmiddels wel de verlichting
aangebracht, maar met de aan-
vang van de beplanting door de
Dienst Landbouw Veeteelt en
Visserij (LVV) moet nog begon-
nen worden. Daardoorkan deof-

ficiële in ontvangst-neming door
de gezaghebber op 15 december
niet plaats vinden en moet deze
voor onbepaalde tijd uitgesteld
worden.

Het Comité Sign Bon Bini is
hierover zeer teleurgesteld en
uitte zijn ongenoegen hierover
bijmonde van PietEddine tegen-
over de Amigoe: "Als wij in drie
maanden dit enorme bord kun-
nen plaatsen, begrijp ik niet,
waaromLVVer zo langover doet
voor denodigebeplanting te zor-
gen.Wehebbengeprobeerdhier-
over contact opte nemen met het
LW, maar debetrokken perso-
nen zijn voor ons onbereikbaar",
aldusPietEddine.

Containers met aceton
van Aruba verdwenen

ORANJESTAD — Met het
schip «Hybur Intredid» zijn
gisteravond de vier contai-
ners met het gevaarlijke spul
Aceton uit de haven van
Oranjestadvertrokken. Hier-
mede is eeneindgekomenaan
de opslag van deze contai-
ners, die ook voor de haven
van Oranjestad bijzonder ge-
vaarlijkwaren.

Herhaalde malen werden

hierover aanvallen op de rege-
ring gedaan dat een dergelijke
lading, die onder meer gebruikt
wordt voor debereiding vanver-
dovende middelen, in de Aru-
baanse haven werd opgeslagen.
Tijdens de gisteren gehouden
persconferentie verklaarde mi-
nisterWatty Vos, dat op 6 okto-
ber in aanwezigheid van de Pro-
cureur Generaal metbetrokken
instanties over deze containers

werd vergaderd. Nadat een rap-
port was uitgebracht,werd de ei-
genaar opdracht gegeven deze
zonder uitstel uit de haven te
verwijderen aangezien anders
de regering wettelijke maatre-
gelen zou nemen om de contai-
ners te verwijderen. Zover heeft
het nietbehoeven tekomen, om-
dat de eigenaar gisteren de con-
tainers liet vervoeren. Waar-
heen is niet bekend.

ZELFHELPEN
Bovendien was bij LVV niet

bekend dater haast was met het
aanbrengen van de beplanting
en evenmin dat er een officiële
overhandigingzou plaatsvinden
op 15 december: "Waarom is er
nietgevraagd wateraan dehandis?Waaromheeft hetcomité niet
telefonisch contact opgenomen
en gevraagd of het comitémisschien zoukunnen helpen?",
vroeg Spencer zich af.Piet Eddi-
ne antwoordde hierop, dathetco-
mité inderdaad geen contact had
opgenomen met de dienst LW,
maar uitsluitend via de gezag-
hebber had geprobeerd de be-
plantingrondom hetbord inorde
te krijgen.

*****
al gehoord van;
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Mensen

Tijdens een bijzonder geani-
meerde coctailparty in het Sea-
quarium werd gisteren het feit
gevierd 'dat MR DAISY MOE-
NIR ALAM, echtgenote van het
MAN- eilandsraadslid ir.lrving
Moenir Alam, beëdigd is en zal
toetreden tot het advocatenkan-
toor Moenir-Alam.

Een inIndia levendeapensoort is
op grote schaal besmet met een
AIDSACHTIG virus. Die ont-
dekkingisgedaan doorhet insti-
tuut voor immunologie in New
Delhi. Het hoofd van het insti-
tuut, G.P.Talvar, verklaardedat
een aanzienlijk aantal apen in
India besmet is met hetvirus Si-
mian Immunodeficiency.De die-
ren blijken er zelf geen hinder
van te ondervinden. Talvar zei
dat de besmette apen goede
dienstenkunnen bewijzenbijhet
zoeken naar een medicijn tegen
aids.

Ronald en Michailzullen nu het
INF akkoord ondertekend is als
broeders duor het leven gaan.
Daarvoor zorgde ht-t Sovjetrus-
sische Echtpaar Galina en
Vjatsjeslav Sacharov die hun op
8 december geboren tweeling
van jongetjesRONALD en MI-
CHAIL hebben genoemd. De ou-
ders, beiden tandarts, hebben te-
legrammen gestuurd aan het
Witte Huis en aan de Sovjetam-
bassade in Washington. Ter ere
van de historische gebeurtenis
van de ondertekening van het
verdragover deraketten voor de
middellangeafstand, hebbenwij
besloten henRonald en Michail
te noemen. "Wij zijn ervan over-
tuigd dat onze kinderen onder
een vreedzaam gesternte zullen
leven", aldus de tekst van de te-
legrammen.

RAISA GORBATSJOV,
krachtig voorstandster van ge-
lijkekansen voor haareigen sek-
se, heeft donderdag in Was-
hington geslaagdeAmerikaanse
vrouwen ontmoet op de laatste
dagvan haarkorte blik in het le-
ven in Amerika. Raisa Gro-
batsjov begaf zich naar het wel-
gestelde stadsdeel Georgetown
van Washington, voor een vrou-
wenkoffie op uitnodiging van
Pamela Harriman, weduwe van
devoormaligeAmerikaanse am-
bassadeur in Moskou en 'Elder
Statesman' Averell Harriman.
Van deacht vrouwen die waren
uitgenodigd hebben de meesten
op eigen kracht bereikt wat zij
bereikt hebben: Barbara Mi-
kulski, een Democrate uitMary-
land, en Nancy Kassabaum, Re-
publikeinse uit Kansas, die de

enige tweevrouwen in deSenaat
zijn, opperrechter Sandra Day
O'Connor, Katherine Graham,
presidente van de Washington
Post en Hanna Gray, presidente
van deUniversiteitvan Chicago.
VerderwasaanwezigLjanaDoe-
binin, vrouwvan dehuidige Sov-
jetambassadeurin Washington.

Donderdag heeft de comman-
dant van het schip H.M. Piet
Hein, luitenant ter zee D. WEE-
KENSTRO een beleefdheidsbe-
zoek gebracht aan gezaghebber
Ronny Casseres. De comman-
dant overhandigdede gezagheb-
ber hierbij een cadeau. De
H.M.Piet Hein heeft de
H.M.BloysvanTreslong afgelost
als stationsschip. Laatstge-
noemd schip isvertrokken naar
Nederland waar men op 22 de-
cember hoopt aan tekomen. Net
op tijd om Kerst weer thuis te
vieren.

De Westduitse ministervan De-
fensie, ManfredWorner, gedood-
verfd als de volgende secretaris-
generaal van de NAVO heeft
zich nu al de naam op de hals ge-
haaldvan iemand die zijn woord
niet houdt. Worner had in 1983
in de Bondsdag gezegd dathij op
zijnKNIEËN van Bonn naarzijn
kiesdistrict in het zuiden van de
Bondsrepubliek zou kruipen
-een afstand van 400 km- als
Moskou ooitzou instemmen met
het schrappen van zijn SS-20's.
Dinsdag ging de Sovjetunie in
Washington in hetkader van het
INF- verdrag uitgerekend daar-
toe over. Maar Worners ministe-
rie liet donderdag weten dat de
ministerhet te drukhadom door
de knieën te gaan.

De vroegste nog bestaande ver-
sie van Albert Einsteins RELA-
TIVITEITS- THEORIE, een do-
cument dat de fameuze formule
E = MC 2bevat, is op een veiling
in New York verkocht voor
1.155.000 dollar. De koper
wenste anoniem te blijven. Het
72 pagina's tellende manuscript
schreefEinstein in 1912. Hij pu-
bliceerde zijn natuurkundige
theorie die een omwenteling in
de fysica veroorzaakte in 1917.
Het manuscript waarinEinstein
veel correcties, diagrammen en
formules neerpende, gafhij weg
aan vrienden. In de geveildever-
sie is de formule E = MC2 nog
EL = MC 2. De 'L' een extra
algebraïsche constante, was la-
ter doorEinstein doorgestreept.

<* -T- "T* *t* -T^

Ikwil datbeiden"derest van hun
leven in de gevangenis zitten".
Zij hebben "het recht verspeeld
in deze maatschappij te levenen
als ik hentot levenslange gevan-
genis- strafzou veroordelen zou-
den zij te snelvoor gratie in aan-
merkingkunnen komen", aldus
deAmerikaanserechter dietwee
NEO NAZI'S elk tot 150 jaarge-
vangenisstraf veroordeelde we-
gens het doodschieten van de
joodseradio- presentator Alan
Berg in juni 1984. Bruce Pierce
en David Lane maakten deel uit
van de nco- nazigroep De Orde.
Maar na 20 minutenrammelen-
de verklaringen van Pierce en
Lane te hebben aangehoord zei
de rechter dathet "wrede ironie"
is dathun groep De Orde heette.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 + 24.00uurlaBamba (/.5,-p.p.).
TELECURAÇAO

VRIJDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA kv Leo Floridas; 18.00 Man
drechi di Dios; 18.15 Ajedres na plaka
chikikuOmalioMerien; 18.30MiraiSku-
cha; 18.45 Informedeportivo kv Hector
Rosario; 19.00 Disco Viernes; 19.30
PR-programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21 00Miniserie: «Thekey toRebecca»;
22.00 Wega di Number; 22.10 Show di
Job: «La Seleccion»; 23.00Sluiting.

ZATERDAG: 16.30De Jimmy Swaggart
Evangelisatie; 17.30Telefiestakv Tante
Irmai Tante Shirley; 18.30 Studiosport.
19.30 Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30 Carrousel kv Gonzalo Cua-
les; 21.30Estreno: «Havingitall»; 22.00
Wega di Number; 22.10 vervolg Estre-
no; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)
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UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvelz/n of P.0.8. 577
Curacao N.A.
Giro440.000
Bankrek.nr.;ll-07-313
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Bankrek. nr.: 874.825.10
Maduro & CurielsBank nv
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6Z2OPQ
Directie:
I.M.Ph. de Maayer-Hollander.
Antillean News Holding NV
Hoofdredactie:
Ard Horvers (hoofdredacteur)

Overige leden Redactie:
Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,
Monique van Meerwijk, Nancy van derWal,
Sheila Rhodes (secretaresse), Chris van
Grol (sportmedewerker),Solange Isselt(op-
maakten Ken Wong (fotograaf).
ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
ViolaBernardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
Maandag t/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10.0Öuur.

Afle advertenties voor de"komende dag
moeten 1 dagvan tevoren vóór vier uur bin-
nenzijn of op dezelfdedag vóór tien uur.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 07.30-
-16.00 uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en don-
derdag vóór twaalf uur binnen zijn, kunnen
de dag daarop(dus dinsdagen vrijdag) ver-
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.
Tel.: 24333 (drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Anna Tromp-Van
der Schoot, Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan der Schooten
Etleen Landsmark.

BONAIRE
Correspondent:
HubertLinkels, Kaya Gobernador N.Debrot
154,tel.: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118,tel.: 873859
(Franse kant).

Abonnement en advertenties:
The Chronicle, Grounddove Road, Pointe
Blanche, tel.: 23919.
Losse nummers: Papergarden, Food
Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
(opposite Holland House), GreatBay Hotel,
Little Bay Hotel, MulletBay Hotel, Papertrip
Julianatuchthaven en Boekhandel Van
Dorp/Eddine.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell, tel.: 2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspondente:
mevrouw Peggy van de Horde, White-
wallweg1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B. JosdeRoo en Victor Hafkamp:Radio Ne-
derland Wereldomroep (tel.: 035-16151,
toestel 319).

UTRECHT:
Frans Croes(fotograaf).

Persagentschappen: AW en AP.
Samenwerkingsovereenkomst met The Mi-
ami Herald, De Haagsche Courant, De Bra-,
bantsePers.

DRUKKERIJ: Rotaprint NY
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao: Districo NV, tel.: 70503,70504en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers opte'
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-i
taald worden via Giro rek. nr.: 208.000,Ma-i
duro'sBankrek. nr.: 286.330.08enABN rek..
nr.: 11.15.626.
Aruba:Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso):mv.A.;
Wong-Loi-Sing, Noord Saliha. I

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

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

TomPoesen de Partenspelerdoor Marten Toonder

1543—Superstondop het puntomhet stukmuurnaarbeneden
ophet hoofd van heerBommel te ploffen, toen TornPoes tegen
hem op sprong.De schurk verkeerde door deworp juistin een
wankelepositie en tuimelde gemakkelijk opzij.

De steenklomp suisde daardoor in een onbeheerde baan
doordeluchten sloegtenslotte naast heer Ollieeengrootgat inhet wegdek.

Hetisbegrijpelijk datdeze schrok.Met een gilspronghij op-
zij en was deeerste ogenblikkennietin staat iets tezeggen. De

„_" Partenspeler gilde ook, maar meervan woede.Ssufferd! schreeuwde lüj. "Kun jedan nieteensraak gooi-

en?Iknaahemtoch precies op degoeieplek staan? Nukunnenwe weer opnieuwbeginnen!"
Op hetdakklonken kreten en toen hij omhoogkeek, zag hijdatBul SuperTorn Poes in een stevige greep hield. Toen wasalleshem duidelijk en meteen veranderde hij van houding.
"Ach, hetisTornPoesweer!" jammerdehij. "Dedeugnietont-zietzich nietom u,zijn weldoener, metgruiste gooien!Alsik unietnet bijtijdsopzij hadgetrokken,zou udie steenwel eensop

hethoofd hebbenkunnen krijgen. Hoe gemakkelijk hadu nietgewondkunnen raken? Wat een stouterd is het toch!""H-heeft T-tomP-poes datge-gedaan?" stamelde heer Bom-mel, ongelovig naar boven starend.

CURACAO AGENDA
WEEKEINDEDIENST fcILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS-EN 2DE DISTRICT OOST
12 december 1987vanaf08.00uur t/m
14 december 1987om07.00 uur.

Dokter Guerrero- Bakmeijer, Sentro Mediko
Marie Pampoen, tel.: 615265/615044;
spreekuren 11.00-12.00/17.00-18.00 uur;
spoedgevallen: tel.: 74279 b.g.g. 625822/
625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
11 december 1987vanaf 17.00uurt/m
12 december 1987om24.00 uur

Dokter Goilo, Spreekkamer:Van Leeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113/624443;spreeku-
ren 11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedge-
vallen: tel.: 615958 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
13 december 1987vanaf00.00uur t/m
14 december 1987om07.00 uur
Dokter Swart, Spreekkamer: VanLeeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113/624443: spreeku-
ren 11.00-12.00/17.00-18.00 uur: spoedge-
vallen: tel.: 82367 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr.Rosales-Concession, mevr.
Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICT BANDAABAO
11 december 1987vanaf 17.00 uurt/m
14 december 1987om 07.00uur.
Dokter Schellens, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641658/641605; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
641784 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen:Tweed,Vonhögen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN .Patiëntenvan de
artsen van Bandabao (3e distriW) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de

artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17.
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de gehele daggesloten; na 17.00uurkunt u
de zustervan de wacht bellen: zuster Alber-
to, tel.: 74949, pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
dewacht heeftzusterSamson, tel.: 616718,
pageboy 027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur tel ■54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleenvolgens afspraak.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

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

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: de Goede Hoop, Jan Noord-
uynweg, tel.: 82857.
Punda: Wilhelmina, Hendrikplein, tel.:
612380.

VERLOF BEGRAFENIS
12december: E.F. de Camps, Mahuma-
weg3s.
13 december:R.J. Grüning, Patrijsweg 9.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool

Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavondom
19.30 uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.

TIENDA Dl LEY: vanaf hedent/m 11 ja-
nuari gesloten; 12 januariis er weer
spreekuur.

INTERNATIONALE FILMWEEK CURA-
CAO: 21.00+23.30uur «DeAanslag»-The-
aterDe Tempel.

FINA DANCE ART SCHOOL: 20.30 uur uit-
voering van de musical «Mary i su 2
pidasitunan»- Centro Pro Arte.

«BAN PUNDA»-PROGRAMMA: 19.30 uur
vuurwerk.

*****
ZATERDAG
DIVERSEN
BAN PUNÖA.-PROGRAMMA: 15.00-- 18,00uur «Parada diPasku» (vertrekkende
vanuithetRifstadion doordestratenvan Wil-
lemstad naar Wilhelminapark).

INTERNATIONALE FILMWEEK CU-
RAQAO
16.00uur (kindermatinee): «Thomas en
Senior» (van Karst van derMeulen met Lex
Goudsmit en Bart Steenbeeld);
19.00+21.00uur «Robocop»(vanPaul Ver-
hoeven);
23.00uur «DonaFlor en haartweemannen»
(van BrunoBarret, metSoniaBraga) -Thea-
ter De Tempel.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan van
Walbeeckplein 13): openingstijdenmaan-
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdag en
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 uun
woensdag van 10.00-12.00/14.00-20.00
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00uur
en zaterdagmorgenvan 09.00-12.00 uur.
De studiezaal is elke dag open vanaf09.00
uur.
FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan-
dagopenvan 14.00-20.00uur(voorvolwas-
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag van
14.00-17.00uur; dinsdag-envrijdagmiddag

van 14.00-19.00uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK(Consiënciesteeg.
Plaza Brion): maandag en donderdag van
14.00-18.00uur; dinsdag, woensdag en vrij-
dag 10.00-12.00/14.00-18.00 uur en zater-
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandag né 16.00uur: activiteitenvoo
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADüR0
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijden
dinsdag, donderdagen vrijdag van 09-0°"
12.00 uur (voor afspraken gelieve mevr-

Dankmeyer, tel.: 34263 op te bellen).

ST. ELIZABETH HOSPITAALEN SANA-
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens van
11.30-12.30 uur en 's middags van 16.0°:
19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19-°°
uur en Intensive Care: 18.00-19.00uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (be-
zoekuren) opname afd. Mannen van
15.00-16.00/18.00-19.00 uur; opnameaf.
Vrouwen van 15.00-16.00/18.00-19.00uufj
overige afdelingenvan 09.00-12.00/14-°°'
16.00/17.00-19.00 uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (Schar-
looweg64,te1.:611733):openingstijdenvan
08.30-12.00/14.00-17.00uur.
KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEA^
(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekuren da-
gelijks van maandag t/m vrijdagof volgenS
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00'
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16°U
uur; maandag gesloten.
t/m 10 januari gelegenheidtot bezicf"-
ging expositie van lino's, aquarellen, teke-
ningenen schilderijen van Anton Vrede.
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, P"n',
da): dagelijks geopend van 09.00-12.00'
14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geopend
van 08.00-15.00; zondagreeds vanaf 06-<*>
uur. Voorrondleiding en andere activiteiten
tel.: 640363.
KAS Dl ARTEKORSOU (Local Art Gallery)'
Breedestraatl26(o),tel.:624sl6:openvan
maandagt/m zaterdag van 08.30-18-0°
uur. <

CURAQAO ONDERWATERPARK1duiktripsvoorlokale duikers in het weekein-
de. Voor informatie tel.: 624242/624705.
CURAQAO SEAQUARUIUM(BaporKibra):
openingstijden maandag t/m zondag van
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdag mogelijkheidominfor-
matiete verkrijgenen bloedsuikergehalteie
bepalen - nieuw gebouwKraamkliniek RlO
Canario.

STICHTING KINDERBESCHERMING CU-
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 613148)-
-iedere dinsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CURA-
QAO, Kaya David 157, Abrahamsz, ?0»-
-3311, tel.: 672685/614913.
SYNAGOGE MUSEUM: open van maan-
dagt/m vrijdag van 09.00-11.45/14-30'
17.00uur; gesloten opallefeest- en Joodse

feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopendvan
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.3?'
15.00-18.00uur (toegangskaarten verkrijg-
baarbij «Curava» en Landhuis Brievenga')'

*****

REDEYE By Gordon Bess

BEETLE BAILEY By Mort Walker

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

HENRY By Dick Hodgins

2 AMIGOE

; in theater; de Tempel ;!■
11 Zaterdag 12 december 1987 \\l KindermatJneeom4.oouurp.rn.l!
J Entree: ’.3.50 SS THOMAS EN SENIOR \'
i' Op het spoor van Brute Berend. ij
i. Een filmvan Karstvan derMeulen, ',
Ji metLex Goudsmit en Bart Steen- \ \
S Om 7:00 uur en 9:00 uur p.m. /
,' ROBOCOP Première voor deNe- i'
<j derlandse Antillen van deze film '|
\ van de eerste Nederlandse Cine- Ji]i ast, die het in Hollywood echt ge- ,'
i 1 maakt heeft. ij
i'Een film van Paul Verhoeven, uit- i j
i jgebracht door Orion Films. (>
ij Om 11:00uur p.m. << DONA FLOR EN HAAR TWEE ji
ji MANNEN |i

(' Een film van Bruno Barreto met ij
c Sonia Braga naar de roman van ' |
\ Jorge Amado. ' i\\Uitgebracht door The Movies. \'X Entree: ’. 7.50. \
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MEDEWERKERS VAN NEDERLANDSE POSTBANK LICHTEN GIRODIENST DOOR

Kritiek op interne organisatie
Girodienst loskoppelen
van eilandsontvanger
WILLEMSTAD—De Girodienstmoeteenzelfstandigbedrijf

X^den en nietlanger een onderdeel vormen van hetkantoor
Jj^andsontvanger.Alleen danishetmogelijkom hetgrote ge-
*ek aan liquide middelen waar deGirodienstnu meekampt,
Tteheffeneneen eigenwerkkapitaal tecreëren.In dehuidige
f'hiatie kan dat niet omdat al hetgeld dat bij de giro binnen-
rjjïtot, doorstroomtnaar dekas van deeilandsontvanger. Dat
rjto debelangrijkste aanbevelingenvan eenrapport datdoor
£fee Nederlandse experts van de Postbank NV werd opges-
*'d op verzoek van de Curacaose overheid. In hetrapport
ï?rdt ookkritiek geuit op dehuidige staf van de Girodienst.
Jjiezougereoganiseerd moeten worden.Verder isautomatise-

noodzakelijk en technische bijstand uit hetbuitenland.

■"e Girodienst op Curacao
al jarenlang met proble-

??en, hetgeen voor het Be-
vuürscollege aanleidingwas om
JNederlandse Postbank NY

van de Neder-
j^ndse Girodienst en dej'J*spostspaarbank) te vragen
® Girodienst door te lichten en
j*öadvies uit te brengen over
, ö eventuele reorganisatie zo-
at deze beter in het binnen-

landse betalingsverkeer kan
functioneren.

REORGANISATIE
De heren Van de Burg en

Luchtenbergkwamen voorruim
twee wekennaar Curacao om de
situatiebij deGirodienst te eva-
lueren en aanbevelingen te doen
voor een eventuelereorganisatie
zodat de Girodienst beter kan
gaanfunctioneren inhet binnen-

landse betalingsverkeer. De he-
ren hebben zich niet alleenop de
hoogte gesteldvan de situatiebij
de Girodienst, maar hebben ook
gesprekken gevoerd met de
Centralebank, deSociale Verze-
kerings Bank (SVB), het depar-
tement van Sociale Zakenen het
Bestuurscollege. Aan de hand
van alle vergaarde informatie, is
inmiddels een rapport gemaakt
dateerderdeze weekaanhetBe-
stuurscollege werd overhan-
digd.

Een van de voornaamste
conclusies inhetrapport isdatde
Girodienst niet goed kan functi-
oneren, omdat al het geld datbij
de giro binnenkomt onmiddel-
lijkgestortwordt in dekasvan de
Eilandsontvanger. Daardoor
heeft de Giro nooit werkkapi-
taal.

WERKKAPITAAL
De Girodienst Curacao is, in

tegenstelling tot deNederlandse
Postbank, geen zelfstandig be-
drijf, maar vormt een onderdeel
van de Eilandsontvanger. Leve-
ranciersvan goederenaanhetei-
landgebied worden betaald met
een girocheque. Dat geld wordt
gestortbij de giro en vrijwel me-
teen contant opgenomen. Ook
ambtenaren wordenbetaald met
een girocheque. De meeste men-
sen die hun salaris via de giro
krijgen uitbetaald,hebbendege-
woontehet totale bedrag meteen
op te nemen. Dit geld zou eigen-
lijkbij deGirodienstmoeten blij-
ven om op die manier een
werkkapitaal te creëren, waar-
mee geïnvesteerdkan worden,
aldus hetrapport.

Kritiek is er ook op de interne
organisatie van de Girodienst.
Volgens hetrapport is deze
slecht. Reorganisatie binnen de
staf wordt sterk aanbevolen. De
taakomschrijvingvan deeenen-
dertig werknemers is evenmin
duidelijk vastgelegd.

Als Toeristenbureau gaat verhuizen
Halfvergaan reclamebord
Wordt vandaag verwijderd

WILLEMSTAD — "Eén
Jjag later had de Amigoe
die foto niet meer kunnen
{öaken", zei een verbolgen
EUo Romijn van het Cura-
Saose Toeristenbureau in
""eactie opdefoto die giste-
ren op de voorpagina van
de Amigoe prijkte van een
half- vergaanreclamebord
?aast hef toeristenbureaum de binnenstad. Dat het
bord er zo al maandenlang
oyhangt, erkende Romijn:
'Ikheb ookalmaanden ge-
leden opdracht gegeven
het te verwijderen."

Romijn legdeuit dathet be-
drijf Marco NV belast is methet bevestigen en verwijde-
*en van de borden voor deoverheid.Maanden geleden iseral een briefaan Marco NV
É&stuurd met deopdracht hetreclamebord dat inderdaad
een slechte indruk geeft, te

Dat datnooitge-
beurd is, betreurtRomijn.

Vanmiddag zal het bord
Verdwijnen, zo zei Romijn
°yertuigd. Dan gaat het Toe-
ristenbureau namelijk ver-
guizen naar één van de Wa-
terfortbogen verderop omdat

hethuidige onderkomen ge-
restaureerd moet worden. Te-
gelijkertijd met het verwijde-
ren van hetaanhangbordvan
hetToeristenbureau, zal dan
ook het restje reclamebord
verdwijnen.

Dat Romijn een fout heeft
gemaakt door Marco NV er
niet al veel eerder op te at-
tenderen dat er nog werk te
doen was, erkende hij. Op de
vraag of personeel van het
Toeristenbureau het bord
niet even zelf van de muur
had kunnen halen,
antwoordde Romijn evenwel
ontkennend. "Dat is veel te
gevaarlijk. Bovendien heb-
ben we geen middelen om het
bord te verwijderen." Dat
daar slechts een trap en een
vrijwilligervoor nodig is, gaf
Romijn toe, maar... "een trap
hebbenwe alvast niet."

Bovendien voorzagRomijn
"grote gevaren" bij de hande-
ling: "Het bord kan door de
wind meegevoerd worden en
tegen een voorbijganger aan-
waaien", aldus de kennelijk
van een positieve leven-
sinstelling voorzieneRomijn.

CONCURREREN
De Girodienst heeft volgens

hetrapport duidelijk behoefte
aan hulpvanbuitenaf. Automa-
tiseringzou deefficiëntievan het
bedrrjf zeker ten goede komen.
Daarnaast zou de Girodiensteen
beter produktenpakket moeten
verzorgen. Door zich actiever te
begeven in hetbinnenlandse be-
talingsverkeerzou deGirodienst
kunnen concurreren metdeban-
ken. Voorbinnenlandse betalin-
gen zijn de banken volgens het
rapport niet alleen traag, maar
ookduur.Voor elkegeldtransac-
tie vragen zij een relatief hoog
bedrag. De Girodienst zou deze
transacties veel goedkoperkun-
nen doen. Een giroboekje met
cheques bijvoorbeeld kost
slechtséén gulden.

De Centralebank zou het eens
zijn met de bevindingen van
Luchtenberg en Van de Burg.
Ookzij vinden dathetgeldvar. degironietnaar deEilandsontvan-
ger overgeheveld moet worden,

maarbinnen deGirodienstmoet
blijven circuleren. Het Be-
stuurscollege moet zich in deko-
mendetijd over hetrapport bui-
gen en met de betrokken
diensten besluiten welke stap-
pengenomen moetenworden om
dereorganisatie- plannen ten
uitvoer te brengen.

WILLEMSTAD-Eendelega-
tie van de Staten bracht onlangs
een bezoek aan deAntillliaanse
LuchtvaartMaatschappij(ALM)
om zichpersoonlijk van de situa-
tie aldaarop dehoogte te stellen.

Gedurende ditbezoek, waarbij
ook leden van deRaad van Com-
missarissen van deALMaanwe-
zig waren, gaf de directie uitleg
over deontwikkelingen van het
bedrijf en de toekomst- plannen.
De delegatie bracht ook bezoeken
aan de technische dienst, de ad-
ministratie en decatering- afde-
ling.

De Statenleden waren erg on-
der de indruk van deprestaties
die geleverd worden door de
ALM- werknemers, vaak onder
verre van ideale omstandig-
heden.

Aan het eind van het bezoek,
overhandigde de president- di-
recteur van de ALM, Kitland
Chong, een cadeau aan Staten-
voorzitterOnofre Bikker, ter her-
inneringaan hetwerkbezoek.

Foto: dechefvan de Technische
dienst, Piet Clement, geeft een
uitleg over het functioneren van
zijn dienstaan de damesen heren
parlementsleden.

Feestelijke
activiteiten
van Bloempot
Shopping Center

WILLEMSTAD - Bloempot
bhopping Centrum organiseert
vrijdagavond een modeshow ophetparkeer- terreinvan hetwin-kelcentrum. Twintig modellen■ van Junior Rodrigo laten denieuwste modellen zien tijdens
een vier uur durende show geti-
teld "ShoppingEveningFashionShow . Een DJzorgt voor demu-zikale omlijsting. De toegang isgeheelgratis.

Op 18 december organiseert
Bloempot Shopping Centrum
een culturele manifestatie, geti-
teld"Dit is Curagao". Tijdens de-ze cultureel/folkloristische ma-nifestatie is er onder andere een"kaha diorgel",ritmische poëzie
en een optreden van VivienFrans. De manifestatie begintom zeven uur 's avonds. De toe-gang isgratis.

Benzineprijs
weer omlaag

WILLEMSTAD— Debenzineisvanafvandaagweer inprijsge-daald. Voormix-benzine moetop
Bonaire 76,6 cent worden be-taalden opCuragao78,6cent. De
super-benzine kost op Bonaire
79.3 cent en op Curagao 81,3
cent. Kerosine kost op beide ei-
landen 28,6 cent en de gasolie
kost met ingang van vandaag
30.4 cent.

Tienda di ley
gesloten
Wil LEMSTAD —ln verband

met dekomende feestdagen is er
vanafvandaag tot en met 11 ja-
nuari geen spreekuur in deTien-
da diLey.

Vuilstorten op
openbare weg

WILLEMSTAD—Een40 jari-
geman heeft gistereneen bekeu-
ring in ontvangst mogen nemen
nadat hij het vuil, dat hij naar
landfill had moeten brengen, op
deopenbare weg had gestort. Hij
moest het vuil weer in de wagen
laden en alsnog het rondje
landfill maken.

Hijkomt zeker op vergadering
Claude Wathey verbaasd over agendapunt
vertrouwensbasis voor coalitieberaad
WILLEMSTAD -Terwijl

in politieke kringen op Cura-
cao hardnekkige geruchten
deronde doen dat aan DP St
Maartenbij hetkomende coa-litieberaad te kennen gege-
ven zal worden datde anderepartijenniet langer prijs stel-len op een samenwerking,
toonde Claude Wathey zich
verbaasd over het agenda-
punt "vertrouwensbasis van
de coalitie" voor het beraad
opzondag. Hij schijntnietbe-
reid te zijn uit de coalitie te
treden. Indiende andere par-
tijen dat willen, zullen ze DPSt Maarten eruit moeten
zetten.

Vooraanstaandezondagiswe-

derom een coalitieberaad be-
legd, omdat DP St Maarten eer-
derdezeweeknietbij devergade-
ring aanwezig was. De uitnodi-
ging voor aanstaande zondag,
werddoorDon Martinapersoon-
lijk aan Claude Wathey ge-
stuurd. Deze liet op St Maarten
weten, zeker naarCuracao teko-
men voor hetberaad.

Op de agenda prijken twee
punten: de begroting voor 1988
die volgende week in de Staten
wordtbehandelden "de vertrou-
wensbasis van de coalitie". De
voordrachtvan Louis Gumbs als
nieuwe minister, wordt niet ge-
noemdmaarheeft weldirectver-
band met die vertrouwensrela-

tie. De coalitie- partijen zijn
namelijk van mening dat de
voordracht, die in feite onaan-
vaardbaar is gezienhet verleden
van Gumbs, een "wraakactie" is
van Claude Wathey. Veel ver-
trouwen is er niet meer in deze
coalitie- genoot.

Wathey lietop St Maartenwe-
ten nietop de hoogte te zijn van
een vertrouwens- crisis. Als die
er al is, dan is die evenwel niet
door zijn partij veroorzaakt, zo
gafde politicus tekennen. "Don
Martina is driedagen op mijn ei-
land geweest en heeft niet eens
de moeite genomen om mij opte
bellen omtehoren hoehet gaat",
aldusWathey diezich verbolgen
toonde over hetfeit datMartina
welmetveleanderepolitici heeft
gesproken maar nietmet hem.

Opzienbarend op St Maarten
waren gisteren de uitlatingen
van een jongerepoliticus binnen
deDP, DennisPantophlet, die in
een radio- interview liet weten
dat dehuidigeruziebinnen de co-
alitie depolitiek in hetalgemeen
en die op St Maarten in net bij-
zonder, geen goed doet. Hetres-
pectvan degemeenschap voor de
politici, krijgt hierdoor een flin-
ke knauw, zo vreest Pantophlet.
Hy deedhetvoorstel om terug te
gaannaar het 'nulpunt' en even-
tueel Leo Chance opnieuw als
minister tebenoemen als dat de
problemen op zou lossen.

Of Chance daar zelf iets voor
voelt, is evenwel nogeen tweede.
Deze heeft inmiddels zijn oude
'vak' van stuurman weer opge-
pakt, zieter zeerbruin en gezond
uit,loopt vrolijkrond op StMaar-
ten en is zo te zien zeer 'happy*
met zijnhuidige baan.

VBC klaagt bijBestuurscollege:
Curoil maakt zich schuldigaan ordinair machtsmisbruik

WILLEMSTAD-De Vere-
nigingBedrijfslevenCuracao(VBC) kan niet begrijpenwaarom de staats- maat-
schappij Curoil koste wat
kost debenzinepompstation-
beheerders wil verplichten
om alleen de Curoil- produc-
ten te verkopen, terwijl ande-
re merken producten, elders
vrijelijk verkrijgbaar zijn.
"Moeten slechts vanwege
verkoop technische redenen
van de zijde van Curoil de
benzinepompstation- beheer-
ders de dupe worden?",
vraagt deVBC zich af.

In een telex aan het Be-
stuurscollege metcopieënaan de
minister- president, de minister
van Arbeid en Sociale Zaken en
de minister van Handel, Indus-
trie en Werkgelegenheid, uit de
VBC haar ongenoegen over deze
gang van zaken. Curoil is mo-
menteelweer in onderhandeling
met een aantal beheerders van
pompstations en die zijn ver-
plicht de verkoop van andere
merk producten te stoppen. In-

dien datniet gebeurt, wil Curoil
het contract nietverlengen.

"Hetvalt tenzeerste te betreu-
ren dat Curoil, bij monde van
haar president commissaris ge-
meend heeft benzinepompstati-
on beheerders te moeten dwin-
gen om alleen Curoil producten
te verkopen, op straffe van het
niet geleverd krijgen van benzi-
ne door Curoil." Het uitvoeren
van dit dreigement kan er vol-
gens de VBC toe leiden dat ar-
beidsplaatsen verloren gaan.
"Voorts zal er sprake zijn van
verdergaande overheids- be-
moeienis in het economisch ge-
beuren." De VBC noemt dit een
"hoogst onverantwoorde ont-
wikkeling" die bovendien in
strijd is met heteigenbeleid van
de overheid.

De VBC voert ookaan dat het
niet aanvaardbaar is dat een
staatsmaatschappij een dergelij-
ke chantage methode toepast.
"Hier is sprake van bruut
machtsvertoon en ordinair
machtsmisbruik." Daar is vol-
gens de VBC in onze samenle-
vinggeenruimtevoor en devere-
niging doeteen dringendberoep
op hetbestuurscollege om Curoil
tot de orde teroepen en dekwes-
tie langs de beproefde weg van
onderhandelingenaf te ronden.

Totslotvan detelex vraagt de
VBC zich afofhetnietdeprimai-
re taak is van Curoil omtegen de
meest gunstigevoorwaarden ga-
soline, kerosine en gasoil voor
Curacao en Bonaire in tekopen.
"Vanwaar het streven naar een
monopolie positie van de ver-
koop van zogenaamde packed
products?". De VBC laat weten
bereid te zijn nadere toelichting
te geven en te helpen om tot op-
lossingen tekomen.

Show di Arte
WILLEMSTAD — Morge-

nochtend om tien uur vindt in
Otrobanda dezesde 'Show diAr-
te Lokal' plaats waar verschil-
lende lokale kunstwerken te be-
zichtigen en te koop zijn. Morge-
nochtend zal mevrouw Lewis-
Nieuw dekunst van het grave-
ren van glas tonen door een
achterruit van een auto te be-
werken. De heet Xavier Henri-
quez heeft hiervoor zijn auto be-
schikbaar gesteld. Het is voor
het eerst dat mevrouw Lewis-
Nieuw ter plekke een autoruit
graveert. Het graveren vindt
plaats in deBreedestraat.

- €IK€ ZATERDAGAVOND -
***************
***************

1Vanaf 19.30 uur kunt Uop het
Belle Terrace Restaurant

genieten van onze:
— Barbeque en Salad-Bar
— Live - muziek
—Romantische sfeer
— Zicht op zee

***************Reserveer nu Uw tafel bij ons!

<$Lvila ""Beach Wotd
\^ Penstraat 130-Tel.: 614377

M Voor de elegant geklede heer

lVl3p hebben wij een speciale
Tv3M Kerstcollectie, bestaande
J' ■ nST uit: br°eken' dassen>

sokken, riemen, schoe-
femnen en blazer-sets

**V^L\v Wij nemen ook
■9*l bonnen aan

n«unr\.om/terdom /lore
Curacao Aruba

Gomezpleinl4 Nassaustraat 10
«Breedestraat 29 Nassaustraat 50

3AMIGOEfeflGllD€C€Mß€Rl9B7

IOSSEHAAS I

■ 3 saté's van ossehaas 9 I* /__^3
vers gebakken aardappelen _"A_. JBhFunchi, heel luchtig en knapperig gebakken-~ÊT^ __P^-**_L_^__fl
"Coleslaw" ____*feI én nogeen gratis Pepsi erbij, dé BMIkampioen van defrisdranken. f y^\

Ja, U leesthet goed OSSEHAAS! 'A'MEj [ARl._.. ...' 1 Nietéén,niettweemaar3voMesaté's,plus "* *"^BIP^Vh__e| vers gebakken aardappelen, plus ******_._.H __\ 0fncncil heerlijke funchi _mtK' IIJ__JJtHJ en nog coleslaw.
En dat allemaal voor’.9.95! A_L.B__5_________

B ___________________■■_■■■■■■■_■■■■■■■_—_.——......=======^ naast Pizza HuL M

Z- \ ' ;—; " —
n.v.

i I^BRlETSBETER <^Platen metKerstliederen vJëfT \
Kerstversierselen voor huis en boom S~Enorme sorteringKerstkaarten , , -Kerstkado's Ug I \\WT\ AKadobonnen. Y_Ek M^ "^Qf^w
Enorme sortering artikelen om Uw huis sfeervol te maken voor S^v=z>Kerst.
Koopavond Vi 1-18-21-22-23 decembertot 9 uur p.m. &fPromenade ’ r 4^
Koopavond Otrobanda} 18en 19 decembertot 8 uur.

I e<SJ(fiJine n.v. nét evëFl:..... ietsbetëri rSI__^^———-_^w^-»--^^ËB_i^^_^"^-_^^^^^^^^^^^__
Punda - Promenade - Otrobanda - Schottega^wMOost^"",,,,~"
Hato - Drugstore na Princess Beach - Plaza -Holiday Beach - Caribbean - Las Palmas Hotel
Drugstores en Hato geopendtot 9.30 p.m.

BARREL
Sta. Rosaweg 17 "Tel.: 75996

Ook tussen de middag geopend,
vrijdag koopavond.
Voor fijne chocoladebon-
bons, zoals: Mozartkugelen,
rumbonen, kersenbonbons,
Cöte dor, de beste Ameri-
kaans jelly beans, dropbar,
gedroogde vruchten, noten

I
party mix, pluche beertjes,
suikervrij snoepgoed.

Wij verwachten UÜ!
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QAAHP QTADE <^_l^ ' w toekomst mogelijkArubaanseEfteling GC^S^___sp2_^^^^. _fQ5b
j LG. Smith Blvd. 116 -TeL: 22180 L_^fc f Aailleg begint VÜII Uit" s'ss^^^!.^^ENORME KORTINGEN VAN 20% VoÖM Hilrn^cfoiV /_r_ W/_/__k__i*.r i^fK_\l Acs

Op slaapkamerset uit Duitsland en Amerika f KIJKpüalCIl Op IlüülDCrg J LL-^J ~ ,s_Oft£ Slaapkamerset met Kingsizebed met 4 deurenkast C_y 8 oranjestad—injanua- 29.324,43 florin een offerte uit. V^^/S^T Od_*_» ©#a#
* van R_.Rn NU 4360 - 2f ri wordt begonnen met het Voor levering van zand, stenen S /fj^/Ok. _F
2 V(_mjh__. i-w-T**v»vr. k bouwen van twee uitkijkpos- enz. schreven twee firma's in, te \ /h^ hoi iryeOrtt, * /#>*.a Slaapkamerset met dubbel bed met driedeurenkast 0 ten op deHooiberg. Hiervoor weten Jossy Motors 106.383 flo- }j£S o*»/**eJ°^e- - * I*£ vanPR7R-NU 2060 - E zullen de nodig schoon- rinenGabrielaSandll3 840flo- fcó^, 0/'O/^^. J^O#*
* __ van nv-vov. g maak-werkzaamheden wor- rin. Wat het schoonmaken van f/n2J\ ' 9oOc/rs^eSf "# /
* SlaapkamersetS Uit de Verenigde Staten 5 den verricht, onder meer zal hetterreinbetreftenhet leveren Vf&~%. tf*/i /i
* ,„n oi7C Mil _7_M_ .on i/on 1/JKH Mil 44 CA „ de trap naar boven opgek- van gruis werd ingeschreven JSa^i^v^ r°0OAO/*>/e~. IJIVan 2175.- NU 1 740.- en Van 1450.- NU 11 60." J napt w£rden. FB

door: Johnson 26.485, Associa- fT^^S^^ S> //iennogveelmeersetsomUwkamervoorheteindvanhetjaarmooite « in eerste instantiehaddeover- tedTransport42.155 enDijkhoff iki e //'8 maken. * heid de Tijdelijke Arbeids Voor- 44.145 florin. Verwacht wordt VI <^^^>^ /"^\ // 'U Knrrt7olf kiikpn on Ilw Wpiitp Hnpn uit nn7P \/nnrraaH mpiiholon rnalc ziening dit werk willen laten dat ditwerk aan particuliere be- til/I i» i\om zen Kij«en en uw Keuze aoen vn onze voorraaa meuDeien zoais jj doen doch de offerte die men zal worden gegeven om- Vk J#v //« nergens anders OpAruba. f I«5 voor een en ander heeft ontvan- dat de TAV reeds voldoende \rV TOflSt ClOOd
« CAAnrCTAÏir ZATERDAG GEHELE DAG _ gen maaktenhet werkaanmer- werk heeft aan de verbouwing \^\ » MfSLfHAAI il* SIC IKh ___. £ kelijke goedkoper dan gedacht van het voormalige San Pedro VA With ÉmtJJJ k_f JL-_#_L%_L_ GEOPEND was. Voor de bouw- werkzaam- hospitaal tot verpleeghuis voor l£l /JS»LG. Smith Boulevard 116 | . l _ heden bracht alleen de Bouw- bejaarden. FsJ ChaiTlDaCUie _ÉtëEsß
I*"**"*^"^""*^",**"**^"^"^"^"^""^^**^"*****s maatschappij Aruba met Het ligt in debedoeling aan de JM * » #^BSI— voetvan deHooiberg, zovertelde / I ___ _r

-—_>-i«———— ___—_——_—__»___— |g ing. Virgilio Koek van DOW de JP_T A "KT T) TC H # fl«__r __-__=u Cin#| van hot iaar ramildanA _. /^^^Ol Amigoe desgevraagd, een grote -iIN LJ JL\ JL # | JI»T^ mm^r*3sL tinO Van nel jadr Udmildyil^ m Jf^l open terrein te maken, waar JT/^
BleUl ö^_l^___ll geldig t/m 8 januari1988 SPV .^r^flfV komen in de stijl van de Efteling M \ xfTEx_^_MwFBff ï prijzen worden evenredig óver : toekSm^ieTwairMn we! l^fir^^-_2_^_i_^'\ \^_^^_fc_>\^r^^_"\\ Oranjestad en San Nicolas verdeeld. gedachtwordt.Eeneerste \ \ ':': :'^'\w^m ÊtmtY

\ *H____L'S__E_lïi RÜ aanknon \/?in ÏpHprP PR nillHpn fs_lS ï^^ ten de Hooibergvia de trapkun- \\JA / 1;i V M^Sf\ iSf\sP"fl adrlKüüfJVdri IbUere _10 yUIUÜII /_jDT«__H__k nen beklimmen en vanuitdeuit- < \W \J_VllS 11/
UE_^S^^ O . ’ innO ■ M MÉ___i_r ORANJESTAD —In het ge- »1 LRs»_2_=lt_slS'V** _6 cash prijzen .eder ’.l UUU," «^ | bouw van de SociedadBolivaria- I; C^fedtK^^^^a _S_"_" grote manden met levensmiddelen, artikelen S^« Venezolaanse gaita- groep «Los _jj^fy

voor huis en keuken ter waarde van ’.250,- 5 g Shetfa^toVeSf^ i Distributeur: =^
.. <.-,/__ _»--. _n _i >4^ «I _. organiseerdals sluitstuk van de MorriiriUSTradillG CoiTIDSnV; 1etrekking 27/11-1987 van 12 maanden j >- activiteiten van bedoeld insti- ; Niercunus imbmg vumHony

< vondreeds plaats. Heeft U niet gewonnen l _/ * wËI *V tuut voor dit jaar.De avond be- ;,' Fergusonstraat - iei.:_:i4AJ-_:-:,540

!; U blijft meedoen aan de: !; cl ÉS_^_SWelkom belangstel" Ls^^^>^
Grote Trekking: .* TRADE.||| TRADE-IN TRADE-IN Jts^^o^^ \ 8 januari 19Ö8 <MBgsl |̂|^ J

Vm^ \ Oranjestad 3.00 u. via Radio Kelkboom |; <^ . \ vis: «««^ #■««» A\| \ San Nicolas 4.30 u. via Radio 1270 '^^P^, l f%*&+* Wijgaandoor 4/fc\i Jk // -C^s?^ : kAs*^ 7vonn 4?^Ö_ !Vfflk JÊk * Kortingen van 25% en 30% Jpw_ ] i lA^W'" * j
pi __eer aantreKKeiijKe inruii~ yj^ " _^S_E^^^ p^»___-—^^^

°Ce,no*^7^ " REFRIGERATOR DRYER ' "* Wij bemiddelen indien finan- Co//eS£7f " ««_in _^_Ü^_^l# "—~ iß|l cierinq nodig. rwm^ l T&SSS SïS^^m _^-_s_^^-^_ J» ■ ■ IBHBlmi **■*»■ iiijj ■ ■ w*»■ ■ jj^ _«s—as-J "^y^i I^^WWB 1^ iS __P^ W^_BB|^S| f
LMI

_ „ a I' *&£&. *^_* WIfiELESS _^—_r—ra
_

TB_SS^ *^o^' i^_l* C^-ZÏ 8-HOUR VHS VIDEO B-<-4 "-jg--j|r j, _r-_-~ _F _P__^BB_B_i_i_^_^_Bß__Bßß_r K:" 0 5: I recorder Ws^ _
!^S: " -'M ...kUL # _F _r _^__^ __■_" _■__» w " L-~~-*---^ _F !

'""■ ---»») # m g m^rm mW^mtm " ¥ _-— 1 1 i
MM mfmfmfmfm'mWM MM " NU—*"^ U neemt ook deel aan onze J■S3i | Eind van het JaarCampagne.

Oranjestad ge^c^^W j / ///TTAVT 1
1e,:2Ie,:2NliSia282958"22959

in december t oranjestad li///VéCl7 sann.colas JTea«nsSSß°'Sl62. S&QIOIW. t Te.,21381,22958,22959 ««* # # #fc#fc#
Te,, 45162,45061 J
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Plastic cooler 3 gin. B/W 1831 76.50 45.90 ■ ■'l^Êg^^Ê W' H\k
Keller wood ladder 4 Ft. 55]00 30^5 %_jfl K___^ Q. st«=ngaas IXS meter 62.00 51,95 &

|fl Keller wood ladder 5 Ft. 63.75 36,95 Am W/^^k É|P^ *? Porta pa entrada di cura 3X4' 164,00 138.00 «"Keller wood ladder 6 Ft. 74,50 44,70 ißlPeX^^plßßffl .fi Porta di cura entrada di auto 357,00 295,00 «
Keller wood ladder 8 Ft. 137,75 82,65 I 2@ Ëp "Balsan" Kruiwagen 97,00 65,00 %:OpS Foundatio seal Gal. 12,00 7,10 ■ fffßaA^RM HÜ fl Plywood di Cedar 1/2"X4XB' 85,00 70.95 Ö

>S Bosch eire. saw Magnum 158,00 94,80 É|S| # «^"neHng Dark Ash 24 00 18 95 5

» All Weather Hose V4x2s' 1&35 9^Bo If i=_g _■ _i Li-'shi P3 Plafond Plr,° 30% DESCUEMTO M
ChampionBicycles 2ooo ladies 530,00 328,60 fl Ifffl _BB ■! 5 floortiles6 modelos2ox2o /M 2 23,00 17,95 §
Team Murray 100 #75352 260.00 180,45

'■ Hflfl A __B '3 Ext Doors 36"X84" Colombia Cedar 320,00 270,00 &
Eliminator 7-6286.27" Mens 2 speed. 360,00 252^0 l|K_: _fl__V T Porta pa Camber "PIZANO" 60,00 35,00 #
Phoenix 7-6470.26" Mens 10 speed 325,00 227,50 Bp « Lavamanopa hoeki bianco 170.00 150,00 »Circular saw 7VT-7391 178,00 124,60 KÊJÈ % Accesorios ceramica pa banjo/set 75,00 25.00J|

J^w'i^B-D2 482 00 357 4° | 78Er 1 f °ttler ,nStore SPedals XlOt fjjh.A A

B Christmas light set-35 bulbs-ass. color 8,70 6,95 \^^^ y It "T A AKITII
_■ i__rA\\\ Christmas light set-50 bulbs-ass. color 18,50 12,95 #" lAAN I IL -^-^ El

-B '» VIA 'Mitsubishi'AlrcoWßCl3o6l_B 12600btu. 1499.00 1095,00 RS _G*^-^IS RGUSONSTR7 I M
-_-_# \m\\ "Hotpolnr Refrigerator 14cu.ftCTM4 2335,00 1575,00 KjR ft TEL: 24040 k-^ID ■X H_V ft \l V \ IffrfCS""! _L__a __r_!-_WW HEL FRIPHQTR 7Q-A_l -Xl l)^A/<-____a4\\\ With the purchase ofany LARQE electric appliances you will receive |Tiï _f_3H^P TEL 4«iOia __E"PlïlH *^H m\\Ë L*~ =^ji\\\ an electric citrus press, or can opener completely fREE ofcharge. Krï_=7«ÉÏVrs__l 'N I

W^^'LA VENEZOLANA*
Tienda Mirep

_^T f P\^^\ Steenweg 12Oranjestad

biedt in demaand december 1987 "j 15% VIJFTIEN PROCENT 1 5% |
" korting op alle artikelen, zoals costuums, broeken, J
" schoenen, hemden, riemen, enz. "" Ruime keuze en aantrekkelijke prijzen. *
" Komt Uw keuze tijdig doen, leg de artikelen apart betaal een «
2 bedrag aan en derest eind van demaand. }

Tevens neemt U deel aan de ORMA campagne
" met 10.000 florin aan prijzen. Bij aankoop vanZ iedere 25 florin ontvangt U een ticket. Trekking 3 *" januari 1988. J "
: LA VENËZOLANA-Mirepstore /

Sociale Verzekeringsbank
LG. Smith Blvd. z/n Oranjestad,Arußa

ta participa na tur empleado, eu tin oportunidad pa

HACICAMBIO Dl DOKTER Di CAS
te eu dia31 di december 1987.

Pa e cambio aki mester trece bo cedula y vn "inschrij-
vingsformulier" cualta obtenible serca bo dono di trabao.

Oranjestad, 7 december 1987
Director diBanco di Seguro Social.

F. deP. Ruiz. "
V 1 ■*
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ARUBA AGENDA
AMIGOE: 08.00-12.00/

'W-17.30 uur; zaterdag gesloten.

'eiefoon: 24333.

,??' spoedgevallen na kantoortijd: 21639,r3*50en22316.
027-849.

nr. 10.815.445Banco di Caribe.

115.

WEERTJES verschijnen op dinsdag en
I2ivi9en kunnen iedere dagtussen 08.00--■OO/14 00-i700 uurworden opgegeven;

"alve op zaterdag. Alleen zoekertjes, diejj'maandagen donderdag voor 10.00 uur
dinw" 2i)n' kunnen de dag daarop (dus

Mag en vrijdag) verschijnen.

EOSCOPENULEVARD THEATER
Ö-l 15uur Meatballs 111 (18 jr.); 24.00 uur

Driuc UurRuMess People (18 jr.).
jr) E",N:20.30:20.30+24.00 uurStakeOut (18

N(Ü5ELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
J0": tel.: 23425;Santa Cruz en Paradera:
47ri,°288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
toa 8301; San N'colas: tel.:45906; Da-
-100?) : 29008(wiJk9ebouw), 24444(kan-

e °r brandgevallen, ongelukken of
jh"of ander ongeluk gelieve
*n»centrale op tebellen, tel.: 115)

Jelearuba
'HljdAG: 18 00 Shera Princess of Po-, en 18 30 CNN international news;
'■30 Cocktailmusical; 20.00 Telenoti-

,'fs: 20.30 Movie of the week: «My two
£*s»; 22.03 Larry King show; 22.53
rt? al,h week (CNN); 23.15 Showbiz to-aaV(CNN); 23.30 Sluiting.

?ATERDAG: 18.00 Style with Elsapensen (CNN); 18.20 Science ande»nology (CNN); 18.40 Those ama-"% animals; 19.30 CedeAruba; 19.35
°|9 story (CNN); 20.00 Telenoticias;
g'3o|n-Top;2l.ooEstreno>CityGirl.>;

Downtown; 23.00Sluiting.

SRSEN
t 'vjHT INFORMATION CFNTER: dage-
Uur i ?opendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00

ln'ormatiesvia verkeerstoren.

$*? SERVICE CENTER (Oranjestad):
ten v

Uurperdag ge°Pend (alleen geslo-
te*n 'ondag 20.00uur tot maandagmor-"""7.00 uur).

Ta_"Ter horaciooduber HOSPI-
/Is\ (,el :24300):bezoekuren 15.00-15.45

jONINgin WILHELMINA FONDS (tel.:
*0052/22817): informatiecentrum
p^nsdag geopend van 08.30-12.00 uur -"^denbaaistraat 8(boven).

£RSTCONCERT: 20.00uur met Orkesta[nomca Arubano, diverse ensembles,
%d

van de Protestantse kerk en orga-k<l ■ Mulrfer - Hernieuwde ProtestantseB,k
"> Oranjestad.

OrAR|1!lGENINTERNATIONALSCHOOL"TheTi A: 19 30 uur uitvoering Kerstspel
corrjg uU,cracker" ' Ballroom, Aruba Con-

Socic
°Ptred BOLIVARIANA: 20.00 uur
«L 0s fn van de Venezolaanse gaitagroep
leering én, 'cos Fulleros» en tevens van
la Cutty Vanhet 'ns,itu,°Venezolano para

LE;2OD^JUBILEUMFRÈRES DE LA SAL-
*ano oi^,lJlJrcultureleavondvan gedichten,aer,dans-CasdiCultura.
siakoo^ RT: 200°uurvan netSan,a There~
Centro © lv- Tommy Thodé - Blue Army

". ban Nicolas

BESTRIJDING ALCOHOL-
%nkn IKARUBA:O9.OO-12.45uurstudie-
J,e *erk . met als ,nema «Alcoholisme in!l,ua,le>' - auditorium Dr. Horaciooer hospitaal.
ARyBt7-°ouurr N TENNIS BOND (ALTB):~es club- kampioenschappen
i.ol9d don?" '2a30uurPrijsuitreiking, ge-

ar|bor0 T gen een non-s,°P disco"

Thema studiedag:

Alcoholisme in
werksituatie

ORANJESTAD — Met als
thema «Alcoholisme in de
werksituatie» wordt zater-
dagmorgendoor de stichting
Bestrijding Alcoholmisbruik

een studie- bijeenkomst op
Aruba gehouden.

Na een openingswoord door
voorzitter dr. Oswald Wever
spreekt dr. N.Kruijerover "Opje
gezondheid" waarvan een video
wordt vertoond. Dr. R. van der
Wal spreekt vervolgens over
"Ervaringen metalcoholisten op
de bedrijfs- geneeskundige
dienst". Tijdens de daarop vol-
gendekoffiepauze bieden de zus-
ters van het convent een bedrag
aan van tien mille voor het pro-
ject Mini Halfway-house, dat
aan heteindvan de studiedagals
projectdossier aan de aanwezi-
gen wordt gepresenteerd.

Na de pauze spreekt Theofilo
Tromp over ervaringen van een
AA-lid, gevolgddoor voorzitter
dr. Oswald Wever, diedepsychi-
atrische en neurologische aspec-
ten zal belichten. Het geheel
wordt meteenkorte discussiebe-
sloten.

ORANJESTAD - Reeds
twintig achtereenvolgende jaren
brengenIreneKarvas en Floren-
ce Tasolides uitBrooklyn hun va-
kantie op Aruba door. Dat was
ook de reden dat Myrna Jansen
van het Toeristenbureaunaar het
Concorde Hotel kwam om beide
dames het «goodwil»- ambassa-
deurschap van Aruba uit te rei-
ken (zie foto). Voorts werd het
echtpaar Howie enKitty Seiden-
berg uitScarsdale gehuldigd als
gewaardeerde gasten in het bij-
zijn vanfront office managerJeff
Lyman enpr- managervan Con-
corde,Rosita Laclé.

Onroerendgoed-verkoop

Meryll Lynch-groep
vol lof

over Aruba
ORANJESTAD — Een

groep van honderdenveertig
vertegenwoordigers van de
maatschappij Meryll Lynch
heeft deafgelopen dagen een
bezoek aan Aruba gebracht.
De maatschappij had afgelo-
pen jaar de grootste omzet
wat verkoop van onroerend
goedbetrof.

Gezien het belang van deze
groep voor het land Aruba orga-
niseerde deregering een ont-
vangst ten huizevan gouverneur
en mevrouw Tromp.Tijdens deze
ontvangst gaf de directeur van
de Arubaanse Investe-
ringsbank, Mehran, een uiteen-
zetting over hoe Aruba werkt
aan herstel van de economische
situatievan het land.

De directeur van de Meryll
Lynch- groep uitte zijn waarde-
ring voor de gastvrije ontvangst
op Aruba. Hij wees erop, dat de
gastvrijheid en hartelijkheid
van de bevolking samen met de
rust die er heerst, bijzonder
attractief zijn. Hij merkte
tenslotte op vele mogelijkheden
voor Aruba in de toekomst te
zien.

Gaitero-muziek
op Bonbini-festival

ORANJESTAD— In hetFort
Zoutman wordt dinsdagavond
weer een Bonbini Festival ge-
houden, dat ditmaal geheel in
het teken zal staan van de gaite-
ro- traditie. Medewerking wordt
verleend — het festival begint
om halfzeven— doorTipicoKri-
oyo onder leiding van Boysie
Croes, de Gaitero- traditieonder
leiding van Üscar Vidal, Teatro
di Danza Arubano onder leiding
van Diana Antonette en het duo
Kenneth i Olga.

TAV bezig met tachtigkamers grootproject

Voormalig ziekenhuis
spoedig verpleeghuis
ÜJkeI^ESTAD-DeTijde-
(ÏAvT- s Voorziening

rk» ls begonnen met
Ujali«;aimneden in het voor-
Vanov an Pedro hospitaal
VrH njestad-Een gedeelte
<ler p'gebroken en een an-
oiedi!, eelte zal plaats gaan

, aan "urn tachtig ka-

-1; Met dltProject- dat
% *ntwaalfmaanden moet
Wj?geleverd — is een in-Vn72ne van 2-5 miljoen flo-*Ocl moeid- InS- Virgilio
coö.Van °OW treedt als
?»'chu nator °P' terwijl deWu, ,Ct Thomas Quanduslw*rk begeleidt.

Mt»Jn &esPrek met deAmigoeac heerKoek uiteen, dat de

regering een commissieheeft ge-
vormd waarvan hij voorzitter is
en met de leden Thomas Quan-
dus als begeleider, de heer Van
den Berg directeur van de SA-
BA- bejaardenzorg, Sociale Za-
ken de heer Marchena en van de
TAV David Maduro.

Bij het gedeeltelijk afbreken
van het oude hospitaal blijkt wel
overduidelijk wat in korte tijd
door dedaklozen, die hiereen on-
derdak vonden en die er onder
dwangwerden uitgezet,vernield
is. Het ligtin debedoeling dat in
detachtig kamers, diestraks ter
beschikking komen, bejaarden
verpleegd worden. Nu is het zo
dat de overheid de beschikking
heeft over veertig bedden in het
hospitaal, hetgeen ongeveer 165

florin per dag kost. Wanneer de
nieuwekamers in het oude hos-
pitaal klaar zijn, dankomen die
veertig bedden in het hospitaal
vrij en gaan deze naar het nieu-
we bejaarden- verpleeghuis,
waar dit gemiddeld de overheid
honderd florin per dag zal kos-
ten, hetgeen dus ook een be-
langrijkebesparing inhoudt.

In eerste instantie wordt aan
zestig tot tachtig kamers ge-
dacht, hetgeen echter meer kan
worden, waaroveroverleg wordt
gepleegd. Ongetwijfeld zal deze
nieuwe omzet met het bejaar-
den- verpleeghuis in een behoef-
te voldoen, aangezienthans nog
veel van die behandeling in het
hospitaal moet geschieden om-
dat er geen andere mogelijkhe-
denzijn.

Metbriefaan bewoners volkswoningen
Nisbet: premier gaat op
stoel min. Booi zitten

ORANJESTAD—PPA- lei-
derBenny Nisbet is niet ge-
lukkigmeteenbriefdieminis-
ter- president mr. Henny
Emaneind vorige maand aan
debewoners van volkswonin-
gen heeft gezonden.De heer
Nisbet meent, datde premier
met deze brief politiek wil
spelen en wat hij nog erger
vindt, is dat volgens hem de
premierop de stoelvan colle-
gaminister drs.FrankBooi is
gaan zitten.

Laatstgenoemde is de minis-
ter, die kortgeleden voor de tv
verklaarde, dat hij zich uitste-
kend thuisvoelt in het team van
ministers.De heerNisbetvraagt
hoe lang ditnog zal duren. In de
brief van de premier aan debe-
woners van volkswoningen
wordt gesteld, dat bekend is dat
iedere Arubaan graagzijn eigen
huiswil hebben.Deregeringvan

Arubawil daarbij iederegezinop
Aruba dehelpende handbieden.
Daarom heeft de ministerraad
kortgeleden besloten, aldus de
premier in zijnbrief, omeenpro-
ces opgangte brengen dat debe-
woners van volkswoningen deze
woningen kunnenkopen.

Gewerkt wordt aan het aan-
passen van de wetten zodathier-
door een legale basis wordt ge-
legd om deze koop mogelijk te
kunnen maken in denaaste toe-
komst. Binnenkort verwacht de
regering, aldusblijktuit debrief
van de premier, bij de Staten
hiervoor de nodige ontwerpen in
te dienen. Wij hopen dat spoedig
de huur die eind van iedere
maandbetaald moetworden, een
betaling wordtvoor dekoop van
uw eigen huis, aldus besluit de
premier zijnbrief.

De heer Nisbet isvan mening,
dathet niet juistwas dat de pre-

mier dezebriefschreef, omdatde
volkswoningen onderFCCA val-
len, welke weer tot de be-
voegdheden van minister Booi
behoren. De heerNisbetzou al de
nodige reacties hebben gehad
waarom depremiereen dergelij-
ke brief ondertekende en niet de
betrokken minister.

Een regerings- woordvoeder
liet op de vraag van deAmigoe,
"waarom de premier deze brief
heeftgeschreven", weten dathet
hiereen besluit van deMinister-
raadbetreft gebaseerdop de uit-
voering van het regeerprog-
ramma.

Uitblijven cao en ontslag-aanvragen
Spanning neemt toe
in Concorde casino

ORANJESTAD — Uit uit-
spraken van FTA- voorzitter,
Anselmo Pontilius blijkt dat
de spanning onder de
werknemers van het casino
van Aruba Concorde Hotel
toeneemt nu nog steeds geen
overeenstemming over een
nieuwe cao werd bereikt en
dedirectieaan derechter ont-
binding heeft gevraagd van
de arbeidscontracten van
veertig werknemers.

FTA- voorzitter Pontiliuszet-
teuiteen, dat de directie zijn be-
sluitenbaseert ophetfeit, dat de
afgelopen driejarenstevigever-
liezen werden gelezen. Mede
daarom werd in verband met de
nieuwe cao een loonsverlaging
van 34 procent gesteld en teza-
men met de secundaire voor-
waarden, die gaan vervallen,
nogeens vijftigprocent indirect.
Het personeel is onder geen be-

ding van plan dit te accepteren
enheeft het bestuur van de FTA
volmacht gegeven indien nodig
tot handelen over te gaan. Zij
aanvaarden niet dat dankzij
slechtbeleidvan deafgelopen ja-
ren het personeel daarvoor nu
moet opdraaien.

FTA heeft reeds contact met
zijn advocaat over de ontslag-
aanvragen van veertig man,
welke eind januarivoor derechtbank zal dienen. In eerste
instantiewilhetpersoneel—dat
volgende week weer bijeenkomt
om te beslissen wat men gaat
doen — dat de veertig ontslag-
aanvragen worden ingetrokken.
Het excuusvan dedirectiedatzij
deze ontslagen moet geven om-
dat de FTA zijn voorstellen niet
aanneemt, wordt door het perso-
neel van de hand gewezen. Ook
een mogelijk voorstel van de zij-
de van Concorde, dat alles be-

taald wordt waarop het perso-
neelrecht heeft en datmendaar-
na helemaal opnieuw moet be-
ginnen,isvoor hetpersoneel ook
onaanvaardbaar.

Bij zaalvoetbal
Double seven wint in
hoogstaande wedstrijd
van Matlahot

SAVANETA — Double Se-
ven behaalde een 7-3 over-
winning op Matlahot in een
snelle en ophoogpeilgespeel-
de zaalvoetbal- wedstrijd.

Double Seven leidde bij rust
met 3-1.De beste scorers in de_e
wedstrijd waren: Rafael Vane-
gas, Chommie van der Linden(Double Seven), Roy Helder enGabriel Thiel (Matlahot), ieder
met twee doelpunten.

Minder aantrekkelijk was de
strijdtussen Unistars II en Pie-
draPl^t Boys. Unistarswon metklinkende cijfers: 12-4. CedricTromp nam vier van de dozijn
doelpunten voor zijn rekening.

Wema behaalde tenslotte een
6-2 zege op Lusitana. De
ruststand was 2-1 voor Wema.De beste schutters waren: EdselGomez (Wema) en Patricio Leo-
nard (Lusitana) met twee doel-
punten elk.

WASHINGTON— De VS Senaat
heeft belasting- verhogingen van 9
miljard dollar en bezuinigingen van
13,6 miljard dollar(waarvan 5 mil-
jard op de post defensie) goedge-
keurd. De maatregelen moeten het
begrotingstekort met 22,6 miljard
dollarverminderen.

Bij twee softball-wedstrijden
26

runs en 27 hits
SANNICOLAS—InhetLa-

go Sportpark werden twee
wedstrijden van de Aruba
Softballbond gespeeld.

In de eerste ontmoeting be-
haaldeLaConfianza een 8-4zege
op Warawara Joey's. Winnende
gooierwas AlfredRafaela enver-
liezerMarcoKoolman. La Confi-
anza maaktevijfhitsen vier fou-
ten, de tegenpartij drie hits en
een fout. Beste slagmannen bij
La Confianza: Rudolf Robbins
met 3-2, George Koolman en
Farley Wiersma ieder met 2-1.
Bij Warawara: Pedro Croes met
3-2 entrabriel Thielmet 2-2.

In detweede wedstrijdbehaal-
de Aruba Video Center een 8-6
overwinning op Athletics
Amstelito. Winnende gooier:
Henk Arnold, verliezer: Alberti-
co Koek. Aruba Video noteerde
elfhitsen twee fouten, de tegen-
partij: acht hits en een fout. Bij
ArubaVideo CenternamenHed-
win Angela en Rogelio Angela
ieder een homerun voor hunre-
kening.

Record-slag:
45 shutters

SAN NICOLAS — Niet
minderdan45 shutterglazen
van een woningin de Village
Noord gingen aan diggelen,
toen de 25-jarige Z.M. haar
woede wilde botvieren en
daarbij gebruik maakte van
eenbaseball- slaghout.Op de-
zewijze, zovertelde zij depoli-
tic, wilde zij de broer van de
bewonervan hetpand treffen
met wie zij ruzie had. De
vrouw werd aangehouden en
kreeg behalve een procesver-
baal voor haar drieste optre-
den ook nog eerste hulp voor
een snijwond, diezij aan haar
wang had opgelopen.

PARADERA — In deCaique-
tioclub wordt zondagvan elfuur
's morgens totvieruur in demid-
dag door de GrupoKawara acti-
viteiten voor ruim 110kinderen
georganiseerd. GrupoKawara
heeft hiervoorkinderen uitgeno-
digd, dieom een ofanderereden
niet aan activiteiten kunnen
deelnemen, omdat zij bijvoor-
beeld geenlidzijnvan jeugdenof
sport- organisaties.

Engelbrecht: geen enkele toezegginggedaan

Palm Village naar rechter
wegens woordbreuk minister

ORANJESTAD — Voor het
gerecht in eerste aanleg dient
vandaag een zaak die de di-
rectie van Caribbean Palm
Village heeft aangespannen
tegen de ministervan Finan-
ciën, Armand Engelbrecht,
omdat deregering zijn woord
nietzou hebbengehoudenom
geen invoerrechten te heffen
op dezestig Hyundai- auto's,
die ingevoerd werden voor
Caribbean Palm Village.

Deze vormen namelijk een on-
derdeel van de promotie van het
project, waarbij de mensen, die
een timesharing- appartement
kopen, tevens gedurende een
week gratiseen auto van het be-
drijf ter beschikking krijgen.
Volgensde directievan Caribbe-
an Palm Village zou minister
van Financiën, Armand En-
gelbrecht, toezeggingen hebben
gedaan.

In een kort commentaar liet
ministerEnglebrecht deAmigoe

desgevraagd weten, dat hij ont-
kentaan CaribbeanPalm Villa-
ge een dergelijke toezegging te
hebben gedaan. "Ik zou wel gek
zijn dit te doen. Niet alleen om-
dathet wettelijknietmogelijk is— in de bepalingen wordt ge-
sproken over bouwkosten en in-
richting, hetgeen een autoniet is— maar ook zou daardoortevens
een gevaarlijk precedent worden
geschapenten aanzien vanande-

re bedrijven en verhyur- in-richtingen, die dan allemaal om
vrijstelling van invoerrechten
zoudenkomen vragen".

Derechter zal op 16 december
om negen uur het vonnis wijzen
in deze zaak, waarbij Caribbean
Palm Village bijgestaan wordt
door advocaat mrRoy Brown en
deministervanFinanciënen het
land Aruba door mr Paul Sjiem
Fat.

Overlast van
dronken echtgenoot

PHILIPSBURG —Een vrouw
die op de Arch Raod woont, riep
de hulp in van de politie toen
haar man dronken thuis kwam
en alleskort en klein sloeg. Bij
aankomst constateerde de poli-
tiedat deman allemogelijke pro-
blemen veroorzaakte, geen beg-
rip had voor wat tegen hem werd
gezegd en ook de agenten wilde
aanvallen. Hijwerdnaar depoli-
tiewacht gebracht en ter ont-
nuchtering ingesloten.

Uit diefstallen-rapport

Electronica, geiten
en geld vormen buit
ORANJESTAD — Vanuit

een auto, dieop deWilhelmi-
nastraat geparkeerd stond,
werdeen tasweggenomenna-
dat eerst het portier was
opengebroken.Indetas zaten
een identiteitsbewijs, een
paspoort, een werkboek, eni-
ge sieraden en veertig florin.
Een en andergebeurde in de
avonduren.

Aan de Kammerling Onno-
straat werd intwee woningen in-
gebroken. Bij de éénkwam men
via een schuifdeur binnen en
werd een damesfiets gestolen. In
de anderewoningwerdeenraam
geforceerd en werd een radio-
cassetteplayer meegenomen.

Een bewoner van Seroe

Jantchivermist van zijnterrein
naast zijnwoningtwaalf geiten.

Bij een woning aan de Grote
Bergweg werd een keukendeur
geforceerd om binnen tekomen.Via het plafond kwam men vanhet ene vertrek in het andere.Uit een slaapkamer werden eenamplifier, een dia- projector en
twee cassette- decks wegge-
nomen.

Gelukkigzijner ooknogeerlij-ke mensen: de71-jarigeman P.S.vond een tas waarin enige geld
zaten gafdeze aan depolitie. Uiteen onderzoek bleek dat de tas
toebehoorde aan devyftien- jari-
ge L.T., die van de politie haar
tas terugkreeg. Zij zou zelf de
eerlijke vinder gaanbedanken.

Hoofdprijs Lotto
blijft in pot

ORANJESTAD—Bij de giste-
ravond gehouden trekking van
deSportïotto waser geen deelne-
mer, die devier getrokkencijfers— 6-21-26-30 — had geraden.
Hetbedrag van vijfmilleblijft in
de pot voor de volgende week
wanneer de laatstetrekkingvan
1987 wordt gehouden en de
eerste prijs acht tot negen mille
zal bedragen. Voor de tweede
prijs— drie getallengoed— wa-
ren er24 inzenders, die iedereen
bedrag van ’.103,35 kunnen in-
casseren.

VoorKerstconcert
zangkoren grote
belangstelling

SAN NICÖLAS —Voor het
Kerstconcert, dat verschil-
lende zangkoren met begelei-
dingvan Orkesta Harmonica
Arubano op zondag 20 de-
cember vanaf half vijf op de
Promenade inSan Nicolas ge-
ven, bestaat veel belangstel-
ling.

Verwacht wordt datook gou-
verneur F.B. Tromp dit concert
zal bijwonen. Vande Task Force
San Nicolas, diehet geheel orga-
niseert, wordt vernomen dat
gisteren een training van de
zangkoren plaats had, waaraan
tweehonderd personen deelna-
men. Het geluid van derepete-
rende zangers was indrukwek-
kend. Er zal een groot podium
worden geplaatst, terwijl ook de
Kerstman voor de jeugd nietzal
ontbreken. Voorts werken mee
Maybeline Arends- Croes met
haarkoor, aguinaldosen gaitas.

Meer waardering
voor elkaar gewekt

ORANJESTAD — Van de
YMCA/politie- commissie,
diezich bezighield met hetor-
ganiseren van activiteiten
voor de jeugd om een betere
verstandhoudingmetde poli-
tie te kweken, blijkt zeer te-
vreden over het slagen van
zijnopzet

Uit de verschillende activitei-
tenbleek nietalleendater goede
belangstelling bestond, maar
datvooral meer waarderingvoor
eikaars werk en standpunt is ge-
komen. Onder meer werden ge-
organiseerd een kamp, een puz-
zeltocht, sport- activiteiten en
een discussie- avond. Van de
buurtcentra werd allemedewer-
kingontvangen.

Sf?£j^^^^ Nu in éénuur

yft^j&jß Nfkleurenfilm
vT^f^ u klaar
<_^, in ons nieuwe compu-

terized photo lab in
Harms building nabij

r-— de haven.

Gj checkpoint
L^ COLOR■. Columbusstraat

<<^eroepsfotograaf J

AMIGOE 5D6C6M86R1987

Week-end Special: np niCCE-l
APPELPUNTEN B"c I"^^Cfc'_ _ van maandagtot en met zaterdag:van 1.65 nü 1.45 6.00 tot 11.00 uur

KinLttthoLL^;; GEZELLIG DINEREN |; nanKetoal-kerij zondag: 4.00 tot 8.00
Piet Harsveld pannekoekenen poffertjes

_r

ÏTilffïTWWl Trekking
■Ul*illli*JUJ lotto vondI gisteravond

plaats
■P^H winnende

nummers

Mariboro m
1eprijs: 5000 florin, geen winnaar

2eprijs: 24 deelnemers, ieder 103,35
Volgendeweek laatstetrekking 1987

1eprijs: 8/9000florin

Met complimenten van:
Tobacco Co.J



Wegens noemen naam mr Gonzalez in verband drugszaak

Statenvoorzitter spant zaak
aan tegen mr Pieternella

ORANJES iaju — Minister
Watty Vos van Justitie heeft
tijdens zijn verbüjf in Neder-
land een gesprek gehad met
deAntilliaanse advocaat mr.
Pieternella, diezoals bekend
werd aangehouden en in
eerste instantie werd veroor-
deeldvanwege handel in ver-
dovende middelen. Zijn zaak
gaat nu in hoger beroep
dienen

Zoals bekend werd door mr.
Pieternella de goede naam van
zijn collega — thans Arubaans
Staten- voorzitter —mr. Hector
Gonzalez in diskredietgebracht,
zoalshij ditook metanderecolle-
ga's in Nederland deed. Bij be-
handeling van zijnzaak zou mr.
Pieternella de namen van colle-
ga's hebben genoemd.

Minister Vosvertelde de pers
gistermiddag, dat mr. Hector
Gonzalez inmiddels een zaak te-
genmr. Pieternella heeft aange-
spannen, omdat alles wat deze

verklaarde op onwaarheden be-
rust. Minister Vos wilde gister-
middag op het gesprek met mr.
Pieternella niet dieper ingaan,
omdat dit een vertrouwelijk ge-
sprek was geweest. Wel heefthij
zijn mening over deze aangele-
genheidennamelijk dat mr. Pie-
ternella zonder uitstel met een
verklaring dient te komen naar
aanleiding van zijnuitlatingen,
die in de Nederlandse pers zijn
verschenen. Met nadrukhadmr.
Pieternella tegenover minister
Vos gezegd, dathij geen moment
de naam van dehuidige Staten-
voorzitter mr. Hector Gonzalez
had genoemd en dat hij een ver-
klaring hadgetekend dathijzich
in die richting niet heeft uitge-
laten.

ANDERE MENING
Volgens minister Vos heeft

mr. Gonzalez aan de advocaat
van mr.Pieternella eenbriefge-
schreven om nadere inlichtin-
genover een en andertekrijgen.

Voortswordt eenzaak tegen mr.
Pieternella aangespannen. Mi-
nister Vos verklaarde dat mr.
Pieternella debriefvanmr.Gon-
zalez had ontvangen, maar dat'
hijvan meningisdatmr. Gonza-
lez niet een zaak tegen hem,
maartegen deofficier van Justi-
tie zal moeten inspannen. Mr.
Gonzalez is in deze een andere
meningtoegedaan. Nu eenmaal
zijnnaam is genoemd meent mr.
Gonzalez dat mr. PieternelU
met een verklaring dient te ko-
men datdit geheelonjuist was.

Totslotvan ditonderwerpver-
telde ministerWatty Vos depers
gistermiddag nog eens met na-
druk dat mr. Pieternella had ge-
stelddathij gedwongenwerdeen
verklaringtegenmr. Gonzalez te
tekenen doch hij wilde daarbij
niet noemen wie dit geweest is-
Onder andere omstandigheden,
aldus ministerVoszo verklaarde
Pieternella tegen hem, had hij
een dergelijke verklaring zeker
niet getekend.

Den Haag inprincipe akkoord

Bij gevangenis komt
afdeling Psychiatrie

ORANJESTAD — Minister
drs. Jan de Koning van Ne-
derlandsAntilliaanseenAru-
baanse Zaken is akkoord ge-
gaanmet een voorstel van de
Arubaanseminister van Jus-
titie, Watty Vos, om geduren-
de deeerstefase van debouw
vanhet Huis van Bewaring al
te beginnen aan de tweede
fase.

Deze tweede fase houdt het
bouwen van deafdelingPsychia-
trie in. MinisterVosverklaarde
dat de bouw van een nieuwe
vleugelvoordeafdelingPsychia-
triebroodnodig isnuArubageen
patiënten met geestelijke pro-
blemen meer naar Curacaokan
sturen en dezepatiënten opAru-

bamoetenblijven.
Ook de Nederlandse minister

van Justitie, de staatssecretaris
van Gevangeniswezen en de
andere personen, die over deze
aangelegenheid advies moeten
geven,zoals deheerGreven,heb-
ben in principe hun medewer-
king toegezegd. Aan de architect
zal nu worden gevraagd om met
het ontwerp te beginnen voor de
psychiatrie- afdeling en dit inja-

nuari aanstaandeaan tebieden.
Minister Vos verklaarde ver-

der drie Nederlandse experts te
hebben aantrokken om Aruba
technisch bij te staan op het ge-
bied van de wetgeving. Het be-
treftjiier mr. Clement en mr.
Van de Vlier voor de directie
Wetgeving, en mr. De Vries, die
zal adviseren over Onderwijs-
wetgeving en Arbeidswetge-
ving.

Moet nu andere leden beëdigen
Lachmon beëdigd als voorzitter
Surinaamse Nationale Assemblee

DEN HAAG/PARAMARI-
BO—JaggernathLachmon is
als oudst gekozen lid van de
nationale Assemblee beëdigd
als fungerend voorzitter van
dit staatscollege. Lachmon,
die leider is van de Hindus-
taansepartij VHPdiedeeluit-
maaktvan hetFront voor de-
mocratie en ontwikkeling
(FDO), heeft tot taak deande-
re gekozen leden van de
volksvertegen- woordiging te
beëdigen. Lachmon legde
donderdagmiddag de eed af
tegenover waarnemend pre-
sidentFred Ramdat Misier.

Bij de beëdiging waren ook de
leden van het militair gezag en
delegerleiding, van deminister-
raad en van hetcorps diplomati-
queaanwezig. Debelangstelling
van aanhangers van het Front
voor democratie en ontwikke-
ling was groot.

De voorzitter van het militair
gezag, luitenant- kolonel Desi
Bouterse, heeft Lachmon na-
mens de leger- leiding steun toe-
gezegdbij deuitoefening vanzijn
taak. Bouterse sprak van een
"historisch moment" omdat het
deeerstekeer was dathet oudste
lid in jarenvan de nationaleAs-

semblee is beëdigd op basis vaD
de grondwet dieeind oktober dit
jaarin werking trad. Het is ove-
rigens ook voor het eerst sinds
tienjaardater weereen gekozen
volksvertegen- woordiging aan-
treedt. In de parlementaire ge-
schiedenis van Suriname heeft
Lachmon altijd een zeer voorna-
mepositie ingenomen.

Lachmon heeft de andere ge-
kozen leden van de Assemblee
opgeroepen voor hun beëdiging
Deze plechtige zittingwordtvrij-
dag gehouden. Maandag zulleo
de geloofsbrieven van de leden
worden bestudeerd, waarna de-
genenvanwie de documenten J*l
orde bevonden zijn, zullen wor-
dentoegelatentot deAssemblee-

In kringen rond de voorzitter
is vernomen dathet Front, dat
over meer dantwee derdevan de
zetels beschikt, geenbezwaar zal
maken tegen detoelatingvan de
tien vertegenwoordigers van «e
oorlogs- gebieden. De uitslag
van de verkiezingen in de^e ge'
bieden werd door hetonafhanke-
lijk hofnietbindend verklaard.

Verwacht wordt dat de nieu^
geïnstalleerde nationale As-
semblee als eerste taak zal heb-
ben een president en een vice-
president tekiezen.
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é VERGUNNINGS-
VERORDENING

De Ministervan Justitie en Volksgezondheid maakt bekend, dat
een ingediend verzoek metbijlagen voor hetverkrijgen van een
vergunning ingevolge de Hinderverordening tot het oprichten
vaneen vriescel eneenkoelcel in een perceel gelegente Oranjes-
tad, Havenstraat 16,gedurende dertig(30) dagen na hedenbij
het CentraalBureau JuridischeenAlgemeneZaken, aan deSmith
Blvd. 76ter inzageligt. Gedurendedezetermijnheeft een iederhet
recht mondelingof schriftelijkbezwaren tegenbedoeld verzoekin
te dienen.

Bij exploit van mij, NORMAN E. HART, deurwaarderbij het Gerecht op
Arubavan de 9dedecember 1987- waarvaneenafschrift isgelatenaan de
E.A. Heer Officier van Justitie op Aruba, die het origineel voor GEZIEN
heeft getekend, is aan: INEZ IMELDA ELIZJA TEARR, zonder bekende
woon- of verblijfplaats opAruba of elders;

BETEKEND:
een grosse van het vonnis van 11 november 1987, waarbij ten verzoeke
van: WENTWORTH ETIENNE ARRINDELL, wonende op Aruba -, de
echtscheiding is uitgesproken,tussenpartijenop 26januari 1971op Aruba- metelkandergehuwd.

N.E. Hart, deurwaarder.
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Voor dekomende feestdagen de nieuwste haar trend

\ CLIPSY CLASSIC en IP^lflk.^M CLIPSY MANDY >
Jlmili" Zullen vast en zeker uwsukses zijn en passen bij uwkleding (__ ..

fflfrwl 1)1 en persoonlijkheid. iw/„ss
-ImilÊMu\ Binnen een paar minuten heeft u een kompleet ander \ , |Jl\Mü

MIBm Vraa9 uw kapper naar de CLIPSY mode!!!! fWv^ibs" Harms Hair Studio tlf. 48859
Hilda Cosmetica n.v. tlf. 46980

Ci^^^TX oo provecha di
Jt^jLé qisCUENTONAN

l/S llTl^CrV Ademas |y^-rV* v»\J bo ULTIMO CHENS digana fIfTU
k \r\l/--NIANr PREMIONAN CASH di B.M.A. _S_L_L_ÏÏSS

*^* 19 diDecember 1987
Via Canal 90 F.N. 11:30 -12:00 di mainta

NOS TA SERA FOR Dl DIA 21 Dl DECEMBER
Nos lo ta na bo servicio atrobe

DIA 6 Dl JANUARII9BB
FEUZ V PROSPERO ANJA
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<| BüDQffleE BEEBOü] -JQCDBüJ GLEI 4
C TOYOTA ?
r GREAT DISCOUNT PARTY >
£ now it's your chance
Z Nov. 16-Dec. 31, 1987 S
\ ON ALL THESE MODELS THATARE IN STOCK:

YOUR BEST PLACE FOR PARTS& SERVICE!

LG. SMITH BLVD. 114 TEL. 24455 %^

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

f^fsÈlmjfZf- Zondag van 3- 6l-yjtfj'-Vf'p? kindermodeshow Jaycees
y^(*f' Na 6 uur
£ J2/ grupo Los Guacos uit Maracaibo

_a.smithßivd. Go/pare PïS-EA
n£££ TAKEAWAY 33541 *«*«
wAr-ba Geopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m.

©A-^gSXH-* Een 9°cd verzorgde
RESORT&CASINO CATERING

FANDANGO NIGHTCLUB „__„ ,„-i|,« „«l~„«-
-proudiyprasentt: voor w©lke gelegen-prouaryprwen».

The fabulous bel 24544
INKSPOT review p»©» M» «-A! daily curtain time 10.30 p.m. *2m*Wi_Jl tU

except Mondays Restaurant
ciub openfrom 8:00 p.m. tin200a.m. Wij geven U gaarne een

Cover charge show-time$7.50 min.2 drinks wriihliiu_nH_ -ff_rt_
Forreservations please call33555 vriJßllJvenaeOnene.

'Detijdbreektweeraan.dat RESTAURANTI U gezellig metpersoneel of TVM /""?j gezin wilt gaan dinneren. - \ *i Doe het dan in degezellige
/rni(Mir_f_B Jlsfeer met uitstekende service in

Wij verzorgen ook Uwcatering. - Tel. 22977 en 27833

Boulevard Theatre
TODAY Tl" TODAYJL 8:15 p.m. II at 8:45 p.m.

Rudy struck out r-~Mvr-—■Qi'st.^H

This is his summer to score. jßm I f/V~si J_S_3
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Voorstel Schouten:

Schouten
minister

ORANJESTAD—in een
telegram aan devoorzitter
van de dp Boyenwinden,
dr. Claude Wathey, heeft
journalist/uitgever Ge-
rard Schoutenzich aange-
boden om de minister-
splaats voor de Boyenwin-
denopzich te nemen.

De heer Schouten is opSint
Maartengeboren. Hij spreekt
er zijn verbazingover uit dat
de op Aruba geboren minis-
ters- kandidaat Gumbs geen
ministerkan worden voordat
hij bij deProcureur Generaal
zijn naamheeftgezuiverd.De
heer Schouten is van mening
dat door hem als minister
voor te dragen alleproblemen
opgelost zijn.



Vrachtvervoer neemtaf
Maatregel CPS brengt
Perry in problemen

WILLEMSTAD — De hoe-
veelheidvracht uitVenezuela
Jet de Ferry is drastisch ge-
baald nadat de Curacao Port
Services denormale tarieven
'sgaan berekenen voor hetla-den en lossen van de contai-ners. Deze verandering heeftnu alvoor financiëletegensla-
gen gezorgdbij deFerrys del
Laribe en de maatschappij
vraagt zich af hoelang zij hun
Vaarten op deze manier kun-
den voortzetten. Dat maakte

maatschappij gisteren be-
kend op een persconferentie.

Met ingang van 1 november
dit jaarisdeFerry denorma-

jetarieven gaan betalen voor het
'aden en lossen. Voor dietijd ge-
jioot de maatschappij een voor-
beurs- behandeling en konden
de reizigers en zakenlieden te-
gen lage prijzen naar deoverige
Antilliaanse eilanden en naar
Venezuela.

VOORKEUR
Omdathet contract metde Cu-

racao Port Services eind oktober
afliep, heeft Ferrys del Caribe
een verzoek ingediend de voor-keurs- behandeling voort te zet-

ten. Zijkregen nu oprekwest me-
deomdat de Olaf, een vrachtboot
die ook op Venezuela vaart had
gedreigd een rechtszaak te be-
ginnen wegens discriminatie.

De tarieven van de Ferry zijn
daarom met ingang van vorige
maand enorm omhoog gegaan.
Directeur van Ferrys del Caribe
vertelde gistermiddag dat een
zakenman moet betalen voor de
servicevan deCPS waar hij ove-
rigens geen gebruik van maakt.
Omdat decontainersop deFerry
door dechauffeurs zelf op en van
het schip worden gereden, is de
hulp van CPS personeel niet no-
dig. Ook maken de zakenlieden
diehunvracht met deFerry krij-
gen geen gebruik van de kraan
van de CPS, maar moeten daar
toch voor betalen.

KADE
Voor een container van 40 ft

betaaltdezakenman nu 500 gul-
den. Daarkomt nogeens 500 gul-
den bij voor afhandelingskosten.
Ook moet de zakenman 15 gul-
den betalenvoor hetgebruikvan
de kade. Moet de container de-
zelfde dag nog terug naar het
land ofeilandvan herkomst, be-
taalt dezakenman intotaal 2000
gulden.

Het wordt voor veel zakenlie-
den te duuromhunvracht met de
Ferry naar Curagao te laten ko-
men en Ferrys del Caribe heeft
dan ook een duidelijkedalingge-
constateerd in de hoeveelheid
vracht die vanaf' november met
de Ferry wordtvervoerd.

Man gevangen
gehouden

t
WILLEMSTAD — Een week

Keieden werd bijdepol itieopspo-
-1-|nK verzocht van de 46 jarige
Jü-n dieniet thuis wasgekomen,
"nlangs verscheen de man zeil
!jan de wacht waai- hij verklaar-
jj° dat drie onbekende mannen
"SBi bij een bushalte hadden
ingesproken en hem met een
vUurwapen hadden gedwongen
'n hun wagente stappen. Ze had-

hem mee genomen naar een
u'gelegen plek waar ze hem een
jjantail dagen vast hebben gehou-

Nadat ze 150 gulden van
"cm hadden afgenomen, hebben

** mannen hem laten gaan. Dé
recherche heeft dezaak in onder-
zoek.

AFHANKELIJK
De Ferry die zich in de begin

jaren alleen richtte op de Vene-
zolaanse toerist met zijn auto, is
na de devaluatievan de Bolivar
afhankelijk geworden van het
vrachtvervoer. Tijdens de
persconferentie zei de directeur
van de maatschappij dat de
maatregelen van de CPS desa-
streus zijn voor zijn maatschap-
pij en als de zaken zo doorgaan,
en er van overheids wegen geen
subsidiekomt om hetreizen met
deFerry nog rendabel te maken,
de Ferry begin volgend jaarzijn
vaarten moet stopzetten.

*****ANTANANARIVO — Op de
Comoren,een eilandengroepin deIn-
dische Oceaan ter hoogte van het
noordenvan Mogambique,zijn zeker
7 mensen omgekomen bij een mis-
lukte couppoging tegen de rechtse
regering van president Abdallah.
Dat gebeurde op 30 november zo
werd vernomen van reizigers die in
Madagascar arriveerden.

ZARAGOZA — Een bomaanslag
op een kazerne van de Guardia Civil
in de Spaanse stad Zaragoza heeft
vandaag aan 6 mensen onder wie 4
kinderen het leven gekost. Minstens
30 mensen raakten gewond,van wie
enkelenernstig. Aangenomen wordt
datdeaanslaghetwerk isvan deBas-
kische afscheidings- bewegingETA.

Curaçaosche
Courant
175 jaar

VANDAAÜ BESTAAT de
Ui'agaosche Courant 175

"!aar. Ter gelegenheidvan dit
"jubileum zijn diverse feeste-
'i.lkheden georganiseerd voor
de werknemers van het be-
kijf zelf. maar ook voor ver-
j^'nillende gasten die uit het
buitenland komen om heteest mee te vieren.

De eerste krantop Curagao
op 11 decemberl°l2. Het blad werd samen-

Sesteld door de uit Caracassaar Curagao gekomen
Schotse emigrant William
Mie. De toen 26-jarige Leevas in Venezuela in politieke
P-'oblemen geraakt en daar-. Ni naar Curagao uitgewe-
ken, dattoenonderEngels be-
vmd stond. Nederland was in
ple tijd bezet door deFransen.
j~as in 1816 kwam Curagao.
a de Conventie van Londen,

""eer onder Nederlands be-stuur.
De komst van William Lee

jjjet een handpers en enkeleherbakken kwam goed van
Pas- Het Nederlands raakte
de oS?ruik omdat het Engels

°*ficiële taal wasgeworden
" William Lee werd door de

erheid ingeschakeld om
b erneids- mededelingen en
klekendmakingen te pu-
"Hceren.
i J-Je drukkerij was gevestigd

de Heerenstraat. Aanvan-
do u Was het bladvooral be"

eld als nieuws- en adver-
Nieuws bereiktejUragao pas vaak na maan-

srK 6n dat nieuws kwam via
a

"epen die de haven aande-
"■ De mensen van Curagao, rnamen het nieuws al vane schepelingen en hadden
et veel belangstelling vooren krant. Daarbij konden

weinigmensen lezen.
W(p Curagaosche Courant
st

r d steeds meer een
e atsblad en steeds minder
Wa n,!euwsblad. Tenslotte
stal , et alleen nog eentoeatsblad-Dat bleef het ook
te ]n na de introductie van de
e het nieuwsCuragao
/oerbereikte en er andere

kwamen. Het
rn; nU

L een financieel- econo-misch weekblad met handha-,ng van de functie vanacaatscourant.
Bi *er gelegenheidvan dit ju-''eum worden door de poste-jen twee postzegels uitgege-en en ook de Theaterstraat,
isaar de drukkerij gevestigd
p> zal Kaya Curagaosche
U^nt êaan heten, zo heefti^tBC besloten.

Velen voor vrede
in Midden Amerika
verantwoordelijk

GUATEMALASTAD —Volgens president Oscar Ari-
as Sanchez van Costa Rica
hangt de vrede in Midden
Amerika "van velen" af. Hij
onderbrak zijnreis naar Zwe-
den voor eenkort bezoekaan
Guatemala.

De Costaricaanse president
gafbij die gelegenheidzijn me-
ningover de stand van zaken in
Midden Amerika. De Nobel-
prijswinnaar voor de vrede voor
1987 stelde daarbij vast dat er
"velen verantwoordelijk zijn
voor hetbereikenvan devrede in
Midden Amerika". Hij doelde
daarbij op de Verenigde Staten
en deSocialistischewereld.

President Arias hadeerder in
El Salvador een kort oponthoud
gehad voor een gesprek met zijn
Salvadoraanse collega José Na-
poleonDuarte.

Filmweek
van start

WILLEMSTAD - Gistera-vond is deCuracaose Internatio-naleFilmweek geopenddoor ini-
tiatief-nemer Richard Hart. Hij
heette deaanwezigenwelkomen
hij sprak dehoopuit, datheteve-
nement tot iets groots zal uit-
groeien.

GezaghebberRonald Casseres
ginguitvoeriginopde ontwikke-
ling binnen de film-industrie.Ook Casseres ziet het belang in
van een dergelijke filmweek. De
opzet is om de komende jaren degebeurtenis uitte breidentoteen
'festival. dat ook uit deregio en
'uit de hele wereld' belangstel-
lingzal trekken.

De openings-filmwas 'DeAan-
slag , gemaakt naar een boekvan Harry Mullisch. De schrij-
ver waszelf ookaanwezig.Hij zal
hier ongeveer een week blijven.
Mulhsch zal op scholen lezingen
houden.

Regisseur Paul Verhoeven
van 'Robocop' is gisteravond ook
op ons eiland aangekomen. Hij
heeft gedurende drie dagen zijn
kassucces in Caracas publici-
tair 'verkocht. Curagao krijgt de
première voor het Caribisch ge-
bied.

Vanmorgen vroeg is ook deNederlandse film-regisseur
1'rans Weisz op Curagao aange-
komen om de Filmweek luister
bij te zetten.

Tijdens deze unieke film-
gebeurtenis worden tal van
nieuwe films vertoond in De
Tempel. Vanavond wordt 'De
Aanslag' gedraaid.

WILLEMSTAD — Het comité
Otrobanda overhandigde gister-
middageenplakkaat aan deMa-
duro & Curiei's Bank als dank
voor de bijdrage die deze lokale
bank heeft gegeven voor het be-
houd van denationalecultuurin
Otrobanda.Zoals bekend heeft de
M& CBankvooralfinanciëlebij-
dragen gegeven, bijvoorbeeld bij
de restauratie van historische
pandenin Otrobanda.Dit heefter
inmiddelsaltoegeleid, daterver-
schillende punten in de bin-
nenstad weer 'opleven.

Foto: het moment waarop di-
recteurLio Capriles hetplakkaat
in ontvangst neemt.

Na gijzeling honderd mensen in Brazilië

Bankovervallers
ontkomen politie
LONDRINA—Bij een over-

val op een bank in deBrazili-
aanse stad Londrina zijn in
eerste instantie ongeveer
honderd gijzelaars gemaakt.
De bende van zeven eiste een
losgeld, twee minibusjes en
een vliegtuig.Bij deoverval is
geschoten, waarbij gewon-
den vielen. De bende heeft
kans gezien met 450.000 dol-
laren twaalfgijzelaars te ont-
komen.

In de op 950 kilometer ten
zuidwesten van Rio de Janeiro

gelegen stadLondrina kwam debende tegen het middaguur inactie. Men bestormde het in het
centrum gelegen filiaal van deBank van Parana. Op dat
ogenblik was het erg druk in de
bank. Londrina teltzo'n 350.000
inwoners.De overval alszodanig
is eigenlijk mislukt en draaideuit opeenbeleg waarbij depolitie
om het gebouw een cordon trok
en de overvallers ongeveer hon-derd mensen gijzelden.Bij het
vuurgevecht met de politie zou-der er verschillende mensen ge-

wond geraakt zijn.
Politie, journalistenen geeste-

lijken zijn daarop in overleg ge-
tredenmet deovervallersover de
vrijlating van de gijzelaars. Dit
leidde er toe dat de overvallers
met 450.000 dollar aan losgeld
en twaalf gijzelaars als bescher-
minghet gebouw mochtenverla-
ten. De politie is toen het busje
met de rovers en gijzelaars al
gauwuit het oogverloren. Onder
de gijzelaars bevinden zich drie
hoge politie- officieren, een jour-
nalist en een priester.

Doorrechtse ondernemers met leger
President Guatemala:
staatsgreep voorkomen

GUATEMALASTAD —
Een poging tot een
staatsgreep in Guatemala is
op het laatste ogenblik verij-
deld. Voor deze staats- greep
was in ondernemers- kringen
tachtig miljoen dollar bijeen
gebracht. De initiatief- ne-
mers onderhielden "nauwe
contacten" met het leger.

Het oprollen van het complot
werd onthuld door de christen-
democratischepresident Vinicio
CerezoArevalo dieaan demacht
kwam na een dertig- jarig mili-

tair bewind. Volgens de presi-
dent zaten achter het complot
"mensen uit zeer conservatievekringen van particuliere onder-
nemers". De bedoeling was ge-
weest vandaag(vrijdag) derege-
ring aan dekant teschuiven. Het
scenarioomvatte ondermeereen
aanslag op depresident.

FINANCIERING
President Cerezo verklaarde

dat er sprake was van nauwe
contacten met het leger. De mi-
nister van Buitenlandse zaken

Alfonso Cabreramaakte bekenddateen "klein aantal" Guatema-lanen" zon tachtig miljoen dol-lar had ingezameld voor de fi-
nancieringvan de staatsgreep.

Het was debedoeling geweest
dat de president vandaag naarWashingtonzou afreizen. Overi-gens is de verhouding tussenWashington en Guatemalastad
erg koel. President Cerezo stelt
zich namelijk enigszins onaf-hankelijk op tegenover Was-hington, ook wat deverhouding
met Nicaraguabetreft.
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Ê Om vooral onze toeristen zo goed mogelijk van dienst te zijn ■
m is er nu ook een filiaal van ■

MADURO & CURIEUS BANK N.V
in één van de Waterfortbogen met non-stop servicevan

10uur 's ochtends tot 6 uur 's middags.
Tot 3.30uur: voor alle bankzaken met uitzondering van spaartransakties;

daarna tot 6 uur: uitsluitend voor vreemde valuta-transakties.
Maduro & Curiel's Bank nam dit initiatief om ons toerisme te helpen bevorderen.

I MADURO & CURIEUS BANK N.V
altijd bereid om mee te werken aan de verfraaiing van onze binnenstad.... nu dus ook in de Waterfortbogen te Marichi.

RIO CANARJO
Donderdag

17 December

BARBER . IL
'i'ill__R l' SAUNA

I 25 December I
COLON J I

| \ Maandag / PUNDA■ „21 December -."'.' _* iu~-*~>*llWATERFORT- jM
OTRABANDA \ \ Vrijdag

Pij MADURO & CURIEUS BANK NV.
fe?_3| Uw vertrouwensbank met vestigingen over heel®_^__J Curasao.
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Vliegtuigrampen
met sportlieden
LlMA—Sedert 1949heb-

ben zich verschillende on-
gelukken met vliegtuigen
voorgedaan waarbij
sportclubs ofsportploegen
getroffen werden.

Op 4 mei 1949kwamen de
voetballers van Torino in Ita-
lië zo om het leven. Daarbij
vielen 22 doden. Op6februari
1958 verongelukte bij Mu-
enchenhet vliegtuig met aan
boord hetelftal van Manches-
ter United. Er vielen toen ze-
ven doden. Een Egyptische
schermploeg van zes man
kwam om bij een ongeluk op
14 augustus 1958.

In 1960verongelukten spe-
lers van de Amerikaanse
voetbalclub CalPoly. In 1961
kwamen achttien spelers van
de Amerikaanse hockey-
ploeg om het levenbij een on-
geluk in de omgeving van
Brussel. In hetzelfde jaarvie-
lenerzestien dodenbij een on-
gelukinChili metdeChileen-

se voetbalclub Green Cross.
In 1969 deedzich het ongeluk
voor dat de Strongest trof. In
1970vielener veertien doden
bij een ongeluk in Colorado
waarbij de Amerikaanse
voetbalclub Wichita betrok-
ken was; in hetzelfde jaarwas
er wederom in de Verenigde
Staten en ongeluk, ditmaal
met 44 doden waaronder de
voetbalploeg van Marshall.
In 1972kwam derugbyploeg
van Uruguayom bij eenonge-
luk in Chili; er waren toen
dertig mensen- levens te be-
treuren. Zestien mensen
overleefden het ongeluk. In
1977was debasketbal-ploeg
van Evansvile in de VS het
slachtoffer van een ongeluk
met een vliegtuig. Daarbij
vielen toen vijftien doden.Op
14 mei 1980 tenslotte kwa-
men Amerikaanse boksers
om toen hun vliegtuig in Po-
len verongelukte met als ge-
volg 22 doden.

AVB bedankt voor inzet voor sport

RCA en Estrella winnen
voetbaltoernooi freres
SAN NICOLAS— RCA (ju-

nioren) en Estrella (eredivi-
sie) hebben het voetbaltoer-
nooigewonnen tererevan het

gouden jubileumfrères De la
Salie.

RCA juniors won gisteravond
met 1-0 van Bubali juniors en
werd hiermee kampioen. In de
eredivisieeindigde dereglemen-
taire negentig minuten tussen
EstrellaenLaFama met de gelij-
ke stand 1-1. Het nemen van
strafschoppen moest de beslis-
singbrengen. Estrellatrok hier-
uithetmeeste profijt en wonmet
3-2. Na afloop had in Joey'sDri-
ve-inn de prijsuitreiking plaats
aan dekampioenen en subkam-
Dioenen.

Namens defrères overhandig-
defrère Fredericus een plakkaat
van waardering aan de Aru-
baanse Voetbalbond(AVB), die
medewerkingverleende doorhet
toernooi te organiseren op ver-
zoek van de commissie Gouden
Jubileum. De plakkaat werd in
ontvangst genomen door AVB-
secretaris Wichi Croes. Namens
de AVB sprak voorzitter Frans
Figaroa woorden van dank uit
aan allen die geholpen hebben
met het toernooi en had hij een
speciale dankvoor defrères voor
hun bijdragevan vele jarenaan
desport—vooral devoetbalsport—opAruba.

IndelingAntillen
WKvoetbal 1990
ZURICH — De voet-

balploeg van de Nederlandse
Antillen is voor de loting van
hetkwalificatie- toernooi om
dewereldtitel voetbal in 1990
in Italië ingedeeld bij Anti-
gua, Guyana, Jamaica, Puer-
to Rico en Trinidad en To-
bago.

In deMidden- en Noordameri-
kaanse zone hebben 15 landen
zich aangemeld,diein twee groe-
pen zijn ingedeeld. Suriname is
daar niet bij. De wedstrijden
wordenvia hetK.O.- systeem ge-
speeld. Vijf landenkomen in de
eerste kwalificatie- ronde niet in
actie.

Canada, Mexico, El Salvador,
de Verenigde Staten en Hondu-
ras zijn vrijgesteld en spelen la-
ter tegen de winnaars uit de
eerste ronde. Uiteindelijk plaat-
sen twee landen zich voor het
evenement in Italië.

De indeling voor de loting is
alsvolgt:

Groep A: Antigua, Guyana,
Jamaica, Nederlandse Antillen,
PuertoRico, TrinidadenTobago.

Groep B: Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Panama.

Vrijgesteldin deeerste ronde:
Cananda, Mexico, Panama,
Honduras en El Salvador.

Tennis-toernooi
voor de jeugd

WILLEMSTAD —Van 19 de-
cember toten met9 januariorga-
niseertdeCountry Club op de ba-
nen van RCC, CSC en Asiento
een tennis- toernooi voor de
jeugdin de leeftijds- groepen 14
en 16 jaar.

Hettoernooi wordt gesponsord
door de Longwood TennisAcade-
my teFlorida.

De bekende Julio Moros, ex-
managervan deNick Bollettieri
TennisAcademy teFlor idaen te-
genwoordig directeur en eige-
naar van de Longwood Tennis
Academy zal op 9 januari per-
soonlijk detrofeeën uitreiken.

Er isvoor dittoernooi geen in-
schrijfgeld vereist. Inschrijf- for-
mulierenzijnbij alle lokaleclubs
verkrijgbaar. De sluitingsda-
tum is 14 december om 18.00
uur. Schema's zijn op 17 decem-
berna 17.00uur verkrijgbaarbij
Asiento, RCC, Julianadorp en
CSC.

VOETBAL/MADRID — Real
Madridheeft zich geplaatst voor
detweederondevan hetSpaanse
bekertoernooi. De club van de
Nederlandse trainer Leo Been-
hakkerwon detweede wedstrijd
tegen Sestao met 3-0. In het
eerste duel, waarbij Real-spits
Sanchez werd geraakt door een
volle champagnefles, werd niet
gescoord.

0-0-0-0-0
VOETBAL/LONDEN — De
Schotse voetbalbond heeft ge'
dreigdzijnnationaleteamniette
laten deelnemen aan het traditi-
onele toernooi om de Stanley
Rous Cup, indien de organisatie
Uruguay accepteert als derde
deelnemer. De Schotten hebben
slechte herinneringen aan de
laatste wedstrijd tegen deZuida-
merikaanse kampioen, vorig
jaartijdens de wereldtitelstrijd
in Mexico. Uruguay speeldezeer
hard. De Engelse voetbalbond,
organisatorvan het toernooi tus-
sen dedrie landenteams, heeft de
Schotse collega's gevraagd hun
mening te herzien.

0-0-0-0-0
VOETBAL/LONDEN — Zes
Engelse 'Hooligans' zijn zwaar
gestraftnaar aanleiding van de
ongeregeldheden op deveerboot
tussen Hoek van Holland en
Harwich, waarbij grote vernie-
lingen ter waarde van ongeveer
65.000 gulden werden aange-
richt. Er werden gevangenis-
straffenvanvier totacht jaaruit-
gedeeld.

0-0-0-0-0
VOETBAIVMUNCHEN—Bay-
ern München wil begin volgend
jaarmet Barcelona gaanprate 11

over een definitieve transfervan
Mark Hughes. De Engelse svüf.
speelt sindskort ophuurbasis bij
de Westduitse landskampioen-
De tijdelijke versterking bevalt
dermate goed, dat manager Uil
Hoeness zijn zinnen heeft gezet
ophetkopenvan Hughes.Eerder
meldden zich Manchester Uni-
ted en Tottenham Hotspur voor
de international, dietot 1994on-
der contract staat bij de Cata-
laanse club.

0-0-0-0-0

VOETBAL/WEST-BERLIJN—De Sovjetunieen Zweden nemen
deelaanhet vier-landen voetbal-
toernooi, dat van 30 maart tot 2
april in West-Berlijn wordt ge-
houden. West-Duitsland en we-
reldkampioen Argentinië ston-
den al geboekt als deelnemer.
Zweden vervangt Frankrijk, dat
zich heeft afgemeld.

0-0-0-0-0
VOETBAL/MOSKOU—De be-
kende Sovjetrussische internati-
onal Oleg Blochin (35) heeftru-
ziemet zijn traineren wil als ge'
volg daarvan naar het buiten-
land.Dat blijkt uiteen interview
van Blochin, dat in Komso-
molskaja Pravda verscheen. De
aanvallerklaagt dat trainerLo"
banovski van DinamoKiev hem
teveelop dereservebank laat zit-
ten, ofschoon de spits nog altijd
goedin vorm is.

0-0-0-0-0
VOETBAL /HAMBURG — £>e
onderhandelingenvan Hambur-
ger SV in Warschau over een
contract-verlengingvan dePool"
se internationalMirosla v
Okonski zijn mislukt. De final 1'

ciële eisen (1,65 miljoengulden'
waren te hoog. De verbinten lS
met Okonski loopt aan het emdc
van het seizoen af.

0-0-0-0-0

ATLETIEK /TIBERIAS — DJSchot Lindsay Robertson hee>
voor de derde keer de marathon
rond het MeervanTiberias in Is-rael gewonnen. Hij had voor d
klassieke afstand 2 uur, 16 j 0

nuten en 9 seconden nodig- Z\P
landgenoot JimDougwerdtwee-
de in 2.17,07. Bij de dames zege-
vierde de Finse Maija Vuorinei1

in 2.45,15 voor deIsraëlische /*'
hava Shmueli (2.43,54).

0-0-0-0-0

BOKSEN/NEWYORK—Uoyd
Honeyghan, voormalig «^reldkampioenvandeWßCmn
weltergewicht, heeft beslote»
zijnprofessionele loopbaanvoo
te zetten. Nadathij op 28-Mob»
zijn titel verrassend had ver
ren in het gevecht tegen deMe*
icaan Jorge Vaca, kondigde nu
zijn afscheid aan. De 27^arig
Honeyghan verklaarde dat n«j

zich wilderevancheren.

0-0-0-0-0 _ _
VOETBAL/ ÜBERLANDIA
Het Braziliaanse voetbalelrw
heeft een vriendschappe «*
wedstrijd tegenhet nationalew
amvan Chili met 2-1 gewonnen-
Martinez zette de Chilenen W
voorsprong na 36 minuten, g
rust beslisten Valdo (46) en Ke-
nato (53) het duelin Braziliaan
voordeel.

0-0-0-0-0 -TENNIS/LONDEN —De UU"
choslowaak IvanLendl is dooru
internationale tennisfederat
(ITF) gekozen tot de officie^wereldkampioen. Een Pane' p 0
staande uit de oud-kampioen*
Fred Perry, Tony Trabert *
Frank Sedgman, was unanie
in het oordeel. Het is de deru
achtereenvolgende keef ,
Lendl tot 'wereldkampioei
werd gekozen.
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JOAO HAVELANGE VINDT VOETBAL GEZOND
”Voetbalbestuurders geenpolitiemannen”
Aanpak voetbalvandalisme
een taak van de overheid
ZURICH—"De aanpak van hetvoetbalvandalisme isvooral

zaak van deoverheid. Declubs, nationale bonden en inter-
nationale organisatiesmoeten er welvoor zorgen, dathet com-
l?1"*en deveiligheid in enrond stadionszo grootmogelijk zijn.
J^arvoetbalbestuurders zijn geenpolitiemannen." Dat stelt
*°orzitter JoaoHavelangevan dewereldvoetbalfederatie (Fi-

fa>aan devooravond van de lotingvoor devoorrondenvan het
°ernooi om het wereldkampioenschap 1990. De eindstrijd
*°rdtin Italië gehouden.

"Je loting is zaterdag in Zurich, 1 twee uur durende bijeen-vornst,waarvan de 71-jarigeHa-
ll ft.n,? e noSe verwachtingen

"Het voetbal staat er in de
ereld immers goed voor",

v cent de Braziliaan, die in juni
arM? gJaar aan ziJn derde

alsFifa-voorzitter

's begonnen. Havelange, in 1974
alsopvolgervan dever-

aarde Sir Stanley Rous, zegt
farlijks ruim 300.000kilometerReizen. Hij heeft zon beetje al-

tenden van de wereld bezocht
n]s bevriend met of heeft ten

sJnste kennis aan beroemde
"De meeste men-

-1 yragen mij, waarom het we-
t "-kampioenschap uiet om e

cc in plaats van de vier jaar
l7rdt gehouden", stelt Have-

VOETBAL IS GEZOND
v ondanks het wijd verspreide
j^alisme vindt Havelange,
at het voetbal gezond is. "Er is
31enorme belangstelling voor

sport. Voorbeeld: de loting
On°Ü 'n meer an dertig landen
P de televisie vertoond. Het ge-

k'« komt voort uit sociale,chtergronden in bepaalde lan-enen behoort niet tothetwezen
an de sport."
tfavelange gelooft datvoetbal

0Populair isdatalle landen,on-
j?eacht hun politieke, econo-jpscheofsocialestatuszich er in
jannen thuis voelen. Zo heeft

er absoluutgeenspijt
jan.dat de eindronde vorig jaar
? Mexico is gehouden, het Mid-
ielamerikaanse land dat aane 'herstellen was van een ver-
schrikkelijke aardbeving.
t^ooitzal ik deblijdschap verge-

-1 van de tienduizenden, zich
toeslCiplineerd gedragende
enth uwers ' die a*le P,oegen
_/ °Usiast ondersteunden. Als

ik hetover zou moeten doen, zou
ik zeker het zelfde doen."

Het enige dat Havelange be-
treurt, is de aanwezigheid van
slechts 24 van de 47 Afrikaanse
landenbij de loting. In internati-
onale voetbalkringenbestond de
indruk, dat de Fifa enkele Afri-
kaanse landen die in financiële
problemen verkeerden, had ge-
schorst. Havelange: "Dit is een
hardnekkig misverstand. Wij
hebben de Afrikanen niet be-
straft. Er is een reglement, dat
door alle leden moet worden ge-
respecteerd. Als er landen zijn,
die zich niet aan het reglement
houden, kunnen zij niet in Fifa-
verband uitkomen. De Afri-
kaanse Confederatie zou haarle-
denmoetenverplichten uit teko-
men in de kwalificatie-ronden
voor het wereldkampioenschap
en daartoe mogelijkheden moe-
ten scheppen. Het isfeitelijkeen
interne zaak." Verder gaat Ha-
velange, diedoor sommige voet-
balbestuurders als een dictator
wordt omschreven, niet op deze
affaire in. "Trouwens, ik ber
geon alleenheerser. Ik respec-
teer deregels en de statuten."

WK 1990IN ITALIE
In plaats van te discussiëren

over zwakke broedersbinnen de
Fifa,kijkt Havelangeveel liever
naar het toernooi van 1990.

"Daarover ben ik optimis-
tisch. Het Italiaans organisatie-
comité heeft nu al prima werk
verricht. Op verzoek van Italië
maken wevan delotingeen fees-
telijke gebeurtenis inplaats van
de zaak af te raffelen in twintig
minuten. Dit past in de ont-
wikkeling, dat het voetbal goed
aan de man moet worden ge-
bracht. Wat de accomodaties in
Italiëbetreft: slechtstwee van de
twaalf stadions moeten nog een
'face-lift' ondergaan, derest ver-

keert reeds in goede staat. Het
toernooi begint 9 juniin Milaan
ofRome en eindigt 8 juli in een
van deze steden. De Italiaanse
overheid stelt $400 miljoen be-
schikbaar. Mede hierdoor heeft
Italië de capaciteit een perfecte
competitie te organiseren."

Gevraagd naar het land van
zijnvoorkeurvoor 1994, laat Ha-
velange zijn diplomatie even va-
ren. Er zijn drie kandidaten: de
Verenigde Staten, Marokko en
Brazilië, Havelange's vader-
land. VoordeFifa-voorzitter zijn
mogelijke speculaties voor hem
als speldeprikken op gevoelige
plekjes. "Ik ben Braziliaan in
harten nierenenzou het natuur-
lijk leuk vinden als mijn land
wordt uitverkoren." Pele heeft
inmiddels duidelijk laten weten
Brazilië niet in staat te achten
een wereldtoernooi te organise-
ren. "Dat is zijnpersoonlijke me-
ning. Hij hoort niet bij de Fifa,
vertegenwoordigt geen land",
zegt Havelange gedecideerd.

NEUTRAAL OPSTELLEN
Dan maakt de emotie weer

plaats voor de vertrouwde hou-
ding: "Maarikmoet mij neutraal
opstellen. Ik heb niet te maken
met de- selectie. Daartoe be-
noemt de Fifa een onafhankelij-
ke commissie, die in een langdu-
rige procedure alle voors en te-
gensvaneenkandidaat afweegt.
Het iswaar dat ik hebgesproken
met de president van Brazilië.
Maar ik ben ook bij de koning
van Marokko geweest en on-
langs nog bij Ronald Reagan in
Washington.

De vijf leden tellendecommis-
sie begint in het voorjaar van
1988met de werkzaamheden. In
januari staat een bezoek aan
Brazilië op het programma,
daarna volgen Marokko (maart)
en de Verenigde Staten (april).
Havelange: "Het uitvoerend co-
mité van de Fifa, bestaande uit
21 leden die alle werelddelen
vertegenwoordigen, beslist 30
juni volgend jaar. Als Brazilië
dan nog op de kandidatenlijst
staat en het tot een stemming
komt, draag ik het voorzit-
terschap over aan mijn vervan-
ger, de ler Harry Cavan, en ver-
laat ik de vergaderzaal."

Over de kansen van de Vere-
nigde Staten merkt Havelange
op: "De Noordamerikanen zijn
serieus in hunkandidatuur. Dat
heb ik in november gemerkt tij-
dens mijn bezoek aan Reagan.
De president heeft mij gezegd,
dat het hem en zijn landgenoten
veel plezier zou doen als Ameri-
ka de eindronde in huiszou kun-
nen halen. Ik hebhem uiteraard
geen toezegging gedaan."

Voor allerlei typen zeilboten
ZeilclubAsiento organiseert

ditjaar weer 'Sail-In'
— Zeilclub

da e"to organiseert op zon-
uitf decemberweer de tra-
w"one}e 'Sail-In'. Deze zeil-
(d„ str*Jd, vroeger altijd op
ce

v
h
rUe) Statuutdag (15 de-

ecm*
er* Seorganiseerd, >s

a Zo PoPulair gebleken,
Slento de taak °P zich

striiri genomen deze zeilwed-
oou~l.te0ou~l.te blijven organiseren,«dit jaarweer.
Sba! znn zeilwedstrijden op het
HTTWater waaraan allebe"
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e [_en minder bekende) type
het v Unnen meedoen. Wel is

dat deminder be-

kende type boten van te voren
evencontact opnemenmet deor-
ganisatie.

Elkebootdiezich voor dezera-
ce inschrijft krijgt een eigen
starttijd. Deze is zodanig geko-
zen dat de langzaamsteboten als
eerste starten en de wat snellere
boten erna starten. Elke boot
krijgt een denkbeeldigetijd toe-
gemeten waarin het volgens de
organisatie zou moeten kunnen
finishen. De snellereboten moe-
ten voor definish de langzamere
boten zien in te halen.Er wordt
namelijk niet met een handicap
gezeild. Die zit verwerkt in de
starttijd. Het grote voordeel
hiervan is datelke zeiler tijdens
derace precieskan zienop welke
plaats hij ligt.

Er zijn tweeraces. De eerste is
om 10.00 uur en de tweede om
14.00 uur. Opgavevoor de 'Sail-
In' is mogelijk op de jachthaven
van Asiento te Brakkeput tot20
december09.45 uur. In principe
wordtaan devolgende boottypen
gedacht: Vrijheid - Centaur -
Pampus - Stern - Sunfish - Stur-
dyenYngling. Echter, ookande-
re typen boot zijnvan harte wel-
kom. Wel even contact opnemen
met Alex Roose, tel. 83233.

'ONTWIKKELINGSWERK'
Voorzichtig laat Havelange

doorschemeren, dat hij met de
Fifa best aan 'ontwikke-
lingswerk' wil doen. "Voor 1998
heb ik nog geen idee, maar voor
2002 moeten we echt gaan den-
ken aan JapanofChina. In Azië
ligt een enorme markt. Volgend
jaar zijn daar de Olympische
Spelen. De wereldtitelstrijd is

voor de voetballerij echter veel
belangrijker."

Het typeert Havelange, dathij
zover vooruit denkt. Als de Fifa
hem ook na 1990 nogalsvoorzit-
ter wil, zal hij aanblijven. "Dan
moet mijn gezondheid wel zo
goed blijven als nu. Daar doe ik
moeitevoor, ik zwem entrim da-
gelijks, drink en rook niet. Een
andere voorwaarde is, dat ik met
ruime voorsprong op een tegen-
kandidaaat wordt herkozen. Is
de stemverhouding fifty-fifty,
dan stap ik op. Ik heb nog niet
aan een opvolger gedacht, maar
weet nu al datdieaan twee voor-
waarden zal moeten voldoen: het
moet een jonge man zijn, onge-
veereenjaarofvijftigenhij moet
bezeten zijn van sport en
werken."

...RINUSMICHELS: "doorzijn
grotebuitenlandse ervaring is hij
natuurlijkeen waardevollecoach
voor de groep", volgensRuud

Gullit...
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WK-loting
Nederland wordt

niet geplaatst
ZURICH — Nederland zal

bij de zaterdag in Zurich te
verrichten loting voor de
kwalificaties voor het we-
reldkampioenschap voetbal
1990 niet worden geplaatst.

De zeven landen dieelkaar
in ieder geval niet in de voor-
ronden kunnen treffen omdat
ze groepsaanvoerder worden,
zijn: West-Duitsland, Dene-
marken, Beignë, Spanje,
Engeland, Sovjetunie en
Frankrijk. Dat heeft de voor-
zitter van het organisatie-
comité, de Westduitser Her-
mann Neuberger, in Zurich
meegedeeld. Organisator Ita-
lië en wereldkampioen Ar-
gentinië zijn van het spelen
van kwalificaties vrijgesteld.

STANDEN UITSLAGEN
In devier groepen om hetclnb-

kampioenschap ismomenteel de
standalsvolgt:
Groep A:
1. Smith 3 uit 4
2. Bet 2,suit3(lafg)
3. VanLoon 2,5 uit4
4. Richardson 0 uit 2(1 afg)
5. Rosaria 0 uit3
Groep B:
1-Wagenaar 4 uit 52. Zonenschain 2,5 uit4(1 afg)
3. De Castro Sr 2,5 uit 4
■f- Jong 2 uit 45. Blanken luit 3(1 afg)
6. Cardoze 0 uit 4
Groep C:
1. Houtman 3 uit32. De Castro Jr 2uit43. Moron 2 uit 4
4. Thomas 2 uit 4s.Daou ouit3

GroepD:
(Aantal wedstrijden niet ver-
meld):
1.Roose 3,5

2. E. de Castro 2,5
3. Zalm 2
4. Barkmeijer 1
5. Klok 1

Eindstand Charles Fernan
Memorial-toernooi:
1. Smith (6,58); 2. Chin ALien
(6);3.Roose (4, SB); 4.Moesker
(4); 5. Wolf (4); 6. Richardson
(2); 7. Nicastia (1,5); 8. Mirza
(0,5).

De uitslag van het NASB-
snelschaak- kampioenschap
(5 minuten) is:
1.Smith (10,5); 2. Roose (8,5); 3.
ChinALien (7,5); 4. Houtman
(7, SB); 5. Capella (7); 6. E. de
Castro (6); 7. Pelgrim(5,5); 8. 1.
Moron (3,5);9. Sewrajsingh(3,
SB); 10. R. Moron (3); 11. De
Castro Sr (3); 12. Palacios
(1,5).

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/PARIJS— De
PDM-ploeg met kopman Greg
Lemond neemt in februari als
enigeNederlandse wielerforma-
tie dccl aan deRonde van Noord-
en Zuid-Amerika. Voor de prof-
koers hebben zich nog vier
profploegen aangemeld: Syste-
meÜ, 7-Èleven,Bianchi enKei-
me. De ronde start op 9februari
in Valencia (Venezuela) en ein-
digtnegen dagen later in de om-
geving van Miami(Vst).

Ruud Gullit over Oranje:
”Eindelijk weer eens een
groot toernooi gehaald”
AMSTERDAM —Ruud Gullit verzuchtte na afloop van

het duel tegen Cyprus een aantal mijmeringenover Oranje
voor zich uit: "Eindelijk een groottoernooi gehaald. Ik heb
er vier jaar op gewacht en West-Duitsland is niet gek. Ik
denk dat daar wel wat zal gebeuren, er zal in ieder geval
sfeer en stemming zijn, want daarkomen heel wat mensen
opvoetbal af."
"Wij zijnnu eenjaarofvijfmet ditelftal bezig eneigenlijkhebben
wij al dietijd best goed gevoetbald. Maarer kwam altijdwat tus-
sen. Eenkleinigheidje waar jewel wat aankon doen, ofzelfhele-
maal niets. De kans dat het tegenwoordig door eigen schuldmis
zou gaan,is veelkleiner geworden. Wijhebbengeleerd, wij hebben
veel meer ervaring,vooral internationaal."

"Na dewedstrijdtegen Griekenland,waarin hetniet goed ging,
hebben wij gedacht dat het aan de taktiek lag, maar datwas niet
zo.De video-beeldenhebbenhetons geleerd. Het warenonze eigen
fouten. Toen was hetnog mogelijk datwij ons onvoldoende instel-
den op de tegenstander. Ik denk dat zoiets niet meer voorkomt.
TegenCyprus in iedergevalniet. Jemoeter gewoonrekening mee
houden dater ooknog een andereploeg op hetveldstaat. Zelfs als
jebeterbent, moetjealleen maarom hetresultaat voetballen.Een
wedstrijd is pasgoed geweest, als je gewonnenhebt, nietwanneer
jemooi voetbal hebt gespeeld."

"Wij zijnnuafvan dieschlemieligegoalsdiewijtegenkregen, er
heersteen stemminginhetelftal datdeploegnietmeerkapotkan.
DatisnaNederland-Griekenland gekomen. Waardoor?Daarzijn
een massa redenen voor. Er is bijvoorbeeld een periode geweest
datdeAjacieden wildenvoetballen, zoalsAjax doet.Maar datkan
niet in het Nederlandselftal, daarhebjeheel andere spelers. Mi-
chels heeft een eind gemaakt aan die gedachte. Door zijn grote
buitenlandse ervaring is hij natuurlijk een waardevolle coach
voor de groep."

"De spelers zelfhebben veel geleerd. PSV en Ajax spelen Euro-
pees, een aantal voetballers is naar het buitenland gegaan. Dat
helpt. Die doen andere ervaringen op en praten daar over. Ik heb
bijvoorbeeld in Italië geleerd hoe waardevol dood-spelsituaties
kunnen zijn. In Nederland geloofden wij daar niet zo in. Op de
trainingen werd het altijd een beetje lacherigafgedaan. Dat is nu
voorbij. We hebben geleerd dat je niet te veel moet proberen te
voetballen, maar dathetdoelalleen is: winnen.We hebben tevaak
mooi willenvoetballen, maar daarvoorkoopje niets.Wat minder
mooi spelen, maar voorkomen datje doorkleine dingetjes deboot
in gaat, isveel belangrijker."

"TegenCyprus hebbenwij datgoed gedaan. Jeweetdatjealleen
maar kunt winnen, je moet het alleen nog even doen. Voor rust
hebben wij hetgedaan. In detweedehelftniet meer. Hetwas afge-
lopen. Als zij die bal zo graag in de verdediging willen houden,
moeten zij datmaar doen. Wij hadden ons doelbereikt."

"De enige diezich erechtaanergerde was de scheidsrechter.Die
werder verschrikkelijkboos om. Hijnoemdehetanti-voetbal, niet
passend bij een landenwedstrijd in eenEuropees kampioenschap.
Wij hebben tegenhem gezegd, laatmaargaan. We hebbenerniets
aan, alszij worden gestraften wij ook niet."

Schaakvereniging Curaçao erg actief
Alvin Smith winnaar Charles Fernan-toernooi

en NASB-snelschaaktitel
WILLEMSTAD—Het club-

kampioenschap schaken van
schaakvereniging Curacaoheeft inmiddels weereen aan-
tal ronden achter derug. Deledenzijn in vier groepenver-
deeld, die worden aange-
voerd door Smith, Wagenaar,
Houtman enRoose.

Alvin Smith, een van debetere schakers op Curacao,
heeft in zijn prijzenkastweer
twee nieuwe trofeeënkunnen
bijzetten. Alhoewel hij in het
Charles Fernan Memorial-
toernooi in punten gelijk ein-digde met Chin A Lien (6)
werd hij met toepassing van
het SB-systeem winnaar.
Alex Roose eindigde met 4
punten op de derde plaats.

De anderetrofee in deprijzen-
kast van Smithis aan hem uitge-
reikt na het snelschaakkampi-
oenschap van de NASB (Neder-
lands Antilliaanse Schaak-
bond). Hij bleef in deze 5 minu-
ten-wedstrijden tegen deklok de
concurrentie twee punten voor
(10,5). Alex Roose werd tweede
met8,5. Chin ALien derde(7,5).

De club organiseert maandag
14 december een snelschaak-
kampioenschap Gong 1987. Men
hanteert hierbij het Zwitsers
systeem(7 ronden). Een week la-
ter volgt dan de Kerstbouten-
wedstrijden, waarbij voor de

deelnemers aardige prijzen zijn
tewinnen. Op maandag 4 janua-
ri komen de leden weer bij el-
kaar. Men houdt dan deAlgeme-
ne ledenvergadering van de
club. Daarna zal nog wel even
menigpartijtjeworden gespeeld.

VOETBAL/WINTERSLAG —De Belgische eersteklasserWin-
terslag heeft Ernst Kunnecke
voor anderhalfjaar aangesteld
als hoofdtrainer. De 49-jarige
Westduitser isdit seizoende der-
de oefenmeester van Win-
terslag. Hij werd vooraf gegaan
door Briganti en Bers. Win-
terslag staat laatste in de Bel-
gischecompetitie.

GEEN ONDERSCHEID
Samaranch zei voorts, dat er

met betrekking tot de voorge-
stelde bestraffing geen onder-
scheid zal worden gemaakt tus-
sen een betrekkelijk klein land
of een wereldmacht. "De Sovje-
tunie heeft, net als de Verenigde
Staten, het recht onze uitnodi-
gingte accepteren of afte slaan.

Maar als men eenmaal jazegt,
dan is deelnemen aan de Spelen
ook verplicht", aldus de Spanj-
aard. "Hetzouunfair zijnten op-
zichte van de organisatoren als
ze hun veel geld en tijd vergende
voorbereidingen overschaduwd
zagen door een boycot."

Het lOC wees in 1981 de Spe-
lenvan 1988toe aanZuid-Korea.
Twee jaargeleden vroeg Noord-
Korea om erkenning als mede-
gastheer, waarbij het argument
werd gebruikt dat een evene-
ment als de Olympische Spelen
van alleKoreanen diende te zijn.
In vier gespreksrondenkwam er
eindelijk een aanbod van het
lOC aan Noord-Korea om vijf
programmapunten in Pyongy-
angonder tebrengen. De Noord-
koreanen vonden dat voorstel
echter onvoldoende en wilden
meer. Volgens Samaranchheeft
Noord-Korea dekans op een 'his-
torisch' aanbod voorbij laten
gaan. "Het gaat er niet om hoe-
veel evenementen aan Noord-
Korea worden toegewezen", al-
dus Samaranch. "Het be-
langrijkste in deze zaak is, dat
Noord-Korea een aanbodLeeft
laten lopen, datzijnweerga in de
Olympische historie niet kent."

0-0-0-0-0
BOKSEN/PORT OF SPAIN —De Canadese bokser Donny La-
londe heeft in Port of Spain (Tri-
nidad) de wereldtitel in het
halfzwaargewicht (WBC-versie)
veroverd. De 27-jarige Lalonde
vloerde in de tweede ronde van
het gevecht zijn 36-jarige te-
genstander Eddy Davis uit de
Verenigde Staten. Het gevecht
wasoptwaalfronden afgesloten.

0-0-0-0-0

BridgetoernooiAsiento

Echtpaar Watermans
wint vierde ronde

WILLEMSTAD — Het
echtpaar Watermans heeftde
vierde ronde van het
kerstboutentoernooi van
bridgeclub Asiento ge-
wonnen.

Het was de verrassingvan de
avond. Op dinsdag 15 december
wordt de vijfde en voorlaatste
ronde gespeeld op Rust en
Burgh. Aanvang is 19.30 uur.

Slechts 7 van de 17 deelne-
mende paren haalden een score
boven de50%.Dat waren:
1. Echtpaar Watermans:
65,18%; 2.Ds. Geenen -DeVries:
62,20%; 3. Echtpaar Berenos:
62,14%; 4. Ds. Bongers - Sie-
mens: 61,79%; 5. Echtpaar Van
denEnde: 52,08%;6. Hn. Swart-
Loeliger: 51,79%; 7. Echtpaar
Engelman: 50,89%.

IOC-praeses Samaranch dreigt:

Boycotlanden uitgesloten
van deelname OS in 1992

LAUSANNE — Het twaalf
leden tellend hoofdbestuur
van het lOC (Internationaal
Olympisch Comité) zal zichin
Lausanne buigen over een
voorstel van voorziter Juan
Samaranch om landen, diede
Spelen van Seoul volgend
jaarboycotten, uit te sluiten
voor dedaaropvolgendeSpe-
len in 1992inBarcelona.

Samaranch zei dat een Olym-
pisch comité, dat de uitnodiging
voor Seoul accepteert, maar dan
toch verstek laat gaan, gestraft
dientte worden.Hetvoorstel van
de Spaanse lOC-preases is inge-
geven door devoortdurende pat-
stelling in de kwestie van ge-
deeldgastheerschap doorNoord-
en Zuid-Korea. De Noordkorea-
nen hebben gedreigd decommu-
nistische landen tot een boycot
op te roepen als zij niet ook een
deelvan hetolympisch program-
ma mogen herbergen.

Sinds het lOC de officiële uit-
nodigingen half september de
deur heeft uitgedaan - een jaar
voor de opening van de Spelen -hebben totnu toe91 landen posi-
tief gereageerd.Daarbij zijn nog
geen communistische naties. Op
17 januari sluit de termijn van
aanmeldingvoor de 167 nationa-
leolympischecomités, dieeen in-
vitatie hebben ontvangen.
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Volgend jaarin ITC:

Expo Antil gericht
op natie-vorming

WILLEMSTAD — Met als
doel een betere communica-
tie en samenwerking tussen
de Antilliaanse eilanden te
bewerkstelligen, organiseert
Denlo Services in augustus
1988 een grootse Expo Antil
'88 inhet InternationalTrade
Center datdaninmiddels geo-
pend moet zijn. In totaal zijn
er 124bootsvan allevijfeilan-
denenArubametcommercië-
le producten. Daarnaast zijn
er culturele stands, shows en
discussie- bijeenkomsten. De
expositie zal van 29 augustus
tot 11 september plaatsvin-
den met elke dag een andere
thema. Daarbij wordt veel
aandacht besteed aan lan-
den,waarvanerimmigranten
op deAntillenwonen.

Dat maakte directeurDennis
Lobato van Denlo Services gis-
termiddag bekend op een
persconferentie. Menis almaan-
denlangbezigmet deorganisatie
van deze Expo die van een hoog
niveaumoet worden, zo beklem-
toondeLobato.

Onlangs zijn de brieven de
deur uitgegaan waarin de boots
te huurworden aangeboden aan
bedrijven,organisaties en cultu-
rele of sociale instellingen. De
commerciële bootszijn verkrijg-
baar vanaf3500 gulden en heb-
ben een oppervlakte van negen
vierkante meter. Niet alleenCu-
racaose zakenlieden zullen hun
producten ten toon stellen, maar
ook uit de andere Antilliaanse
eilanden en van Aruba, worden
er deelnemersverwacht.

De ExpoAntil heettechter ook
een duidelijk sociaal- cultureel
karakter. Dat komt niet alleen
tot uitdrukking in deruimte die
voor instellingen op sociaal en
cultureel vlak is gereserveerd,
maar vooral ook uit de thema's
die elk van de dagen meekrijgt
en dieals rode draad door de ex-
positie lopen. Zo wordt de eerste
dag aandachtbesteed aan jonge-
ren. Erzijnelkedagpaneldiscus-

siesover het onderwerp wat dan
aan de orde is.

Gezien het feit dat de Antilli-
aanse gemeenschap uit vele
culturen bestaatenhierveel im-
migranten woonachtig zijn, be-
steedt Expo Antil ook veel aan-
dacht aan landen als Suriname,
Nederland, Portugal, China en
vele anderen. Op de dagen dat
die landen extra aandacht krij-
gen, zijner speciale lekkernijen
verkrijgbaar, dansshows uit die
landen en de oorspronkelijke
muziekvan die culturen.

Denlo Services hoopt in totaal
zon 80.000 bezoekers tekrijgen.
Niet alleen wordt de expositie
geopend voor 'normale' bezoe-
kers, maar opspeciale uren wor-
denookscholenuitgenodigd. Om
ook bewoners van de andere ei-
landenin degelegenheid te stel-
lendeexpositie tebezoeken, zul-
len er onderhandelingen ge-
voerd worden met de lokale
luchtvaart- maatschappij ALM
en methotels, om speciale tarie-
ven te krijgen. Lobato erkende
dat op grondvan dehuidige ta-
rieven, het moeilijk te ver-
wachten is dat erveel bezoekers
van de andere eilandenzullen
komen. Ook uit de landen die in
de schijnwerpers worden gezet
tijdens de expositie, worden gas-
ten verwacht. Ofdiespeciale ta-
rieven kunnen krijgen, wordt
evenzobekeken, alhoewel Denlo
Services die mogelijkheid wat
somberder inziet.

Het is volgens Dennis Lobato
nietmogelijk om deexpositie op
commerciële basis te organise-
ren. Indien dit een jaarlijks te-
rugkerend evenement wordt,
moet dat op den duur wel kun-
nen, maarzon eerste keerzijn er
volgens hem nog teveel kosten
aan verbonden. Dat is dereden
dat zowel de centrale, als Cura-
caose, Bonaireaanse en Aru-
baanse overheden benaderd
werden met een subsidie- aan-
vraag. Ook deKamer van Koop-
handel is aangeschreven. In to-
taal hoopt men 218.000 gulden
aan subsidieteontvangen.De to-

tale kosten worden geschat op
ruim 1.3 miljoen gulden. Indien
niet alle subsidie verkregen
wordt, zal er in de begroting ge-
sneden moeten worden, aldus
Lobato.

WILLEMSTAD - Emeterio
Doran werd onlangs in het zon-
netje gezet als dank voorzijn on-
vermoeibare inzet voor het team
van de Afdeling Geestelijke
Volksgezondheid (AGV) datpa-
tienten aan huis en in instellin-
genbezoekt.

Dit team werd in 1985 opge-
richt metalsdoeldepatiënten zo-
veel mogelijk inhun eigen omge-
ving te verzorgen, zowel in hun
woningen als de instellingen
waar zij verblijven, maar ook de
patiënten die op straat zwerven.

Emeterio Doran was de motor
achter het team. Met zijn 25jaar
ervaring in de CaprilesKliniek
en devele cursussen diehijophet
terrein van depsychiatrievolgde,
konhijveelaan dejongerenleren.

Tijdens bliksem-bezoek
Caribische premiers
doen Haïti suggesties

PORT AU PRINCE — De
"bezorgde Caribische pre-
miers" hebben zich in Haiti
persoonlijk op de hoogte ge-
steldvan de gangvan zaken.
Zij hebben deregerings-junta
ook "suggesties" gedaan met
betrekking tot de komende
verkiezingen. Tot de "be-
zorgde premiers" behoorden
ookmrHennyEman van Aru-
ba en ir Don Martina van de
Nederlandse Antillen.

Een delegatie van vijf Cari-
bische premiers bracht donder-
dag een bliksem- bezoek aan
Haiti waar laatst de verkiezin-
genin bloeden geweld opgingen
en door de juntaonder leiding
van luitenant generaal Henry
Namphy werdenopgeschort. Om
tegetuigenvan hunbezorgdheid
en ook om eventueel te bemidde-
lenbijhet geweld en hetopzetten

van nieuweverkiezingen gingde
delegatie naar Haiti, waar men
met de juntavan generaal
Namphy een onderhoudvan vier
uur had.

Moeder is
te laat

PHILIPSBURG — Op de
Welgelegen Róad stond een
meisje van zeven jaarte hui-
len. Toen de politie- agenten
haarvroegen wat er aanman-
keerde, zei het kind datze al
heel lang op haar moeder
stond te wachten en dat die
nog niet was gekomen om
haar opte halenvan zwemles-
Terwijl de agenten met het
kind spraken, kwam de moe-
der die twee uur te laat was-
De politie wees haar op haar
verantwoordelijkheid.

BELANGRIJKE ROL
De delegatiebestond naast de

premiers Eman en Martinanog
uitdelegatie- leiderEdward Sea-
ga van Jamaica, John Compton
van StLucia en James Mitchell
van St Vincent. Het initiatief
voor de "Caribische top" in Mia-
mi en de daaruit voortgevloeide
reis kwam van Seaga, diebij het
vertrek van president Jean
Claude Duvalier verleden jaar
februari ook een belangrijkerol
heeftgespeeld. Toen heeft de Ja-
maicaanseministervan Buiten-
landse zaken Neville Galimore
uitvoerig met Duvalier gespro-
ken voordat deze uiteindelijkbe-
sloot op te stappen.

VolgenspremierMitchellheb-
ben de premiers "enige sugges^
ties gedaan en zij namen die in

overweging". Deze premier j*
"goedehoop te hebben op spoejL
ge verkiezingen" in Haiti-
nieuweverkiezingen waren da
ook aan de vooravond van n
Caribische bezoek al aangeko0'

digd door de junta. Volge°>
Mitchell had men met Namp«
gesproken "om zijnplannen aa£deweet tekomen wathetver*i
zings- procesbetreft". Overig^
ging de premier van St Vince
niet in op detailles. :,

In Haiti zouden de vier pi^v
dents-kandidaten van de gï*'
ste partijen al hebben beslo*^.
om de door de junta georgB^,
seerde verkiezingen te boy<j
ten. Zij erkennenalleen dein?
tijd opgerichte onafhankeW
Kiesraad welkedoorNamphy.,
dezijnenaan dekantwerd ges ,
oven op de dag dat deverkie?
gen doorhet geweld van de 1
ton Macoutes onmogelijk % j
maaktwerden. Dit gewelden .
bloedbad werden toen oogl
kend toegestaan door het leg

_
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\ Kerstconcert Orffeón "Crescendo" \jj 0.1.v. Frank Davelaar «
presenteert: Q

\ LAUDA PER LA NATI VITA DEL SIGNORE l
van Ottorino Respighi %

Instrumentaal Ensemble "ADJADJO" *
„ en " *£ KERSTLIEDEREN «
« VRIJDAG 18DECEMBER 1987om 8.30 p.m. |
£ In dekerk van Brievengat. «

ENTREE: ’.7.50 JEUGD: ’.3.00 g
% Kaarten verkrijgbaar bij: Boekhandel Salas, Eddine, Mensing's Cami- J
* nada, TheCompleteKitchen, Boekhandel"Salas" (Zuikertuintje)en *m bij dekerk vóór de uitvoering. £

UITNODIGING
In het kader van de Cola Debrotvoordrachten op zondag-
morgenzal de heer

HARRY MULISCH
op zondagmorgen 13 december een voordracht houden
over zijn roman

"DE AANSLAG"
Plaats : Aula-UNA
Datum : Zondag 13 december 1987
Tijdstip : 12:00 uur.
Toegang : Vrij. Na afloopkoffie/thee op dePatio.

De Rector-magnificus UNA II /ffm(in IMr. drs. Alex Reinders. ÜUJJ II lIU
Unlv«f»K_< KjWxx- dl Anllaj

Umvwvmvan do MKtari—the*—»'
Urav—My o(»-t**hcrlands****»
Uwwwfcid do tra AuMlTa Nec.fe"fc?%a

' K-Othrine® (Deltamethrine) ~^Nieuwe generatie insecticide. Effectieve en veilige bestrijding
van: Termieten,kakkerlakken, vlooien, karpatten, muggenen
overigekruipende en vliegende insecten. Doeltreffend-veilig-
langwerkend-reukloos.

II Agent/Distributeur:
SANITAS N.V. - Comanchestraat 155- Tel.: 79047. j

Auto huren in:
Nederland
Florida
Aruba
St. Maarten
Curacao

MM National Car Rental*

europcar @ [£j
\ )

Pailletten " blouses "
korte en lange jurken.

Boutique (jjfe?* K
Caracasbaalweg fjjr /m WJS2| Tel, 613496 JjSBT

"_» —y —-— -__ _^ —

REMINDER
The traditional Year End Luncheon organized by the Cu^'cao Trade & Industry Association will take place on.Decer"'
ber 15,1987at 12.00noon in the Antillean Ballroom - Cur*'
cao Caribbean Hotel.
Guestspeakers:

Mr. Michael Stein
Topic:

"Lodging and Tourism Industry
in the year 2000"
Mr. Scott Berman

"Tourism in the Caribbean and
Curacao'sPosition"

Makeyour reservation now on phone 611210/611366, a
. space is limited. /

m\Xfi STICHTING ,CH.„,HH.UV.t l.ro...3,.T.^'>'''
M R.K. CENTRAAL SCHOOLBESTUUR

Het R.K. Centraal Schoolbestuur roept sollicitanten op voor
functie van

LERAAR
bij hetWVO-HAVO (1 ste graads bevoegdheid):

Nederlands
Duits
Wiskunde/Informatica
Natuurkunde
Economie I en II
Muziek
Tekenen
Maatschappijleer k .

Belangstellenden dienen r.k. te zijn en uit overtuiging het
onderwijs te willen dienen. n de
Sollicitaties s.v.p. vóór 19 december 1987 te richten a*< j_ Voorzitter van de Stichting, Postbus 139. Scherpenheuyen^^
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SBofvSßlri^ fl- PIONEER'
111111,'MJI-fcf.iHnitiiïiH©■illl;HiHilril,IW-'l^S§_ Roodeweg 48, Otrabanda, tel.: 623914/5 "» N F.D. Rooseveltweg 423, tel.: 80431 -_85700 h mmr/

CAR STEREO HEADPHONES A -Jj§ M ,CROPHONES SPEAKER SYST_R;^^^^H|^Jfc

■'/ A Audfo R^ack StBm / \ W»BHWHHSH_BB /\B ■;/ \ Audio Rack J

I fiCS^ CT"9BO W'Dbl'C3SS'dBk ' ’\ GM43A -60w. P. ch. //\È ft ’i Jj



Delegatie terug uitBrazilië
Curacao biedt mogelijkheid export
vanuit Brazilië te vergemakkelijken
.Willemstad — Tevre-

t*metdetotnu toe behaalde
is onlangs de dele-Katte van het Internationalrade Center, ITC, terugge-

keerd uit Brazilië waar is ge-
pei*kt aan de promotie van, ü**acao in het algemeen en
jjet ITC in het bijzonder. De
'legatie is ervan overtuigdat gezien de economische"«wikkeling in Brazilië en de
jifucturelebehoefte in Brazi-
-B^°Jn te exporteren, er een
f, rke rol is weggelegd voor
£Uracao, een gelegenheid die

U|,acao met beide handen

W ns een persconferentie in
j.et gebouw van de Kamer van
£°ophandel vertelde Hugo de, .rai*ca van het ITCdat inBrazi-I*. «iet alleen het het han-

'aan de man' ge-
l_f ltan worden:"Als wij al-
J^n het ITC verkopen dan lukt
et niet. Het moet grootscheeps

PakPPakt worden- Er moet een
Kket aan service aangeboden

4a k-n' want a**een door bet
Palcl van een totaa'"
ty *et>krijg je de mensen hier.ehebben namelijk te maken
6e

et een onmetelijk groot land,
J*onmetelijk grooteconomischj^entieel en we hebben te ma-

-611 met een land dat CuracaoRauwelijks kent. Waar, als men
ol*t van Curagao, denkt aan
11 klein toeristen-eiland, met
°°*e zandstranden en palmbo-

(jen-Dat beeld hebbenwij gepro-
erd te veranderen."

DELEGATIE

" ue delegatie dienaar Brazilië
p Segaan, bestond uit Hugo deranga zelf als financiële man
J*het ITC, Ernest (Jacky) Vo-
r s> directeurvan Curagao Ports

Carlos Romer, direc-
teUr Curagao Industrial and In-
national Trade Development

°> Ronald Gomes Casseres,, aamemend directeurvan Ma->en Curiel's Bank, Lionelnthony, president van de Ka-
tner van Koophandel, Karel As-
pr. directeur van de Curagao
,?rt Services, John Van Dorp,j^ecteurAnthony Veder & Co,
Km» Cijntje, directeur
3ecr vla§' Donald Werdekker,
Ko eLar*s van de Kamer van
ma°u andel en Jos Schoonen,

'«"kt-directeur van het ITC.
2e

® '■aakvan de delegatiein de-
vanK Si *n Brazilië ten aanzien
soc- economische as-
fen Tï S ura?ao te presente-
'"tfor 6 eSatieheeftalgemene
Sao x-?^e verschaft over Cura-
Vep V^ens de gesprekken met
fat jScnillende industriële fede-
leeae.Sen associaties heeft de de-
Cilra de mogelijkheden van
gelj ,?a° voorgelegd: "Jekan wel
«^en naar e Particubere entre-
e^j eur toegaan, maar om die
devi!ftreneur te vinden. tussen
p^ Juien-oftwintigduizend ex-
in (j„Urs' die geïnteresseerdzijn
?aak j^nt'\*en *s natuurlijk een
Étebeurt niet zo ccn ' twee> dl-ie
"eeih e moet eerst algemeen
confe H

nen en via defederaties en
het n uif ticsga Jelangzaamaan
gen j , et Curagao over bren-
?ao 2

e aat ben wetenwat Cura-
de g u kunnen betekenen voor
dieo j.azi'iaanse entrepreneur
""arkf exDorteertmaar nieuwe

«ten zoekt, of een onderne--I>arw'e nog moet beginnen en

AFZETGEBIED
Schille a gesPrekken met ver-
veren: . e lokale organisatiesen
een Jglngen is geblekendat er
VaV°eidende interesse is voor

° k-
S nieuw afzetgebied.

Schee SeoiedvandehavenendeDvaart zijn de contacten

met Brazilië reeds gelegd. Het
doelvan de delegatie isnuom het
reeds bestaande contact met de
havenuitte breiden naar het Cu-
racaose geheel en naar hetITC in
het bijzonder.

Naast de mogelijkheden in de
haven, heeft Curacaoook devrije
zone aan te biedenen de financië-
le wereld. "Een Braziliaanse on-
dernemer die geïnteresseerd is
in Curacao, is meestal
geïnteresseerd in al die dingen
tegelijk. Soms begint men bij de
Vrije Zone en uiteindelijk gaat
men naar de haven en naar het
ITC en tot slotnaarde financiële
wereld, en de volgendebegint bij
het ITC en werkt daarna de
andere af. Al deze aspecten zijn
voor Curagao even interessant."

BACKGROUND
"De meeste economische acti-

viteiten in Brazilië vinden
plaats in hetzuidenvan het land
in destatenSao Paulo,SantaCa-
tarina,Rio Grande doSuren Pa-
rana. Sao Paula heeft een enor-
meindustriëlebackground. San-
taCatarina enRio GrandedoSur
hebbenrespectevelijk textiel en
leer. Dit zijn ook typisch de pro-
dukten waar het ITC in
geïnteresseerd is."

De informatiereis van de dele-
gatie is begonnen in Blumenau,
het centrum van de tex-
tielhandel, die voor anderhalf
miljard dollar per jaar ex-
porteert. Daarna is de delegatie
doorgereisd naarSao Paulowaar
een ontvangst was van de indus-
triële staats- organisatie en van
daaruit is de groep afgereisd
naar Rio de Janeiro waar infor-
matie werd verstrekt aan de na-
tionale overkoepelende indus-
triële organisatie.

INVESTEREN
VolgensLionel Anthony moet

Curagao niet te veel verwachten
van dezereis. Het is volgens hem
niet zo dat morgen de Brazilia-
nen op de stoep staan om op ('u-
racao te investeren. Er zal nog
mcci' moeten gebeuren eer de
Braziliaan ervan overtuigd is
datCuragao toch hetbest eei land
isom naar te exporteren of'ons ei-
land te gebruiken als doorvoer-
haven: "We zullen hier niet el-
kaar nog wat aan Tine-türiing'
gaan doen om nader de definië-
ren weike produkten nou speci-
fiek opbijvoorbeeld dehavenvan
toepassingzijn.zodat we opbasis
daarvan tijdens de volgendereis
de markt gerichter kunnen be-
naderen."

De meeste export gaat in Bra-
zilië via"Trading Houses'. De de-
legatie wil nog nader onderzoe-
ken hoe dat georganiseerd is:
"Deze Trading Houses zijn voor-
al gericht op de Cayman Islands
en wij willen nu weten waarom
dat zo is. Daarnaast willen we
kijken naar ad-hoc mogelijkhe-
den die zich voordoen, zoals de
maatregelen die Amerika heeft
genomen ten aanzien van Brazi-
lië. We moeten gaan onderzoe-
ken wat voor mogelijkheden die
bieden voor Curagao."

EENHEID
In 1972 heeft de Braziliaanse

overheid een wet afgekondigd
waarin alle exporterende bedrij-
ven gedwongen zijn om zich als
eenheid temanifesteren waarbij
een overkoepeld orgaan de hele
export moet leiden. Zo zijn de
TradingHouses ontstaan. Boven
de Trading Houses staat een
overkoepelend orgaan dat 130
Trading Houses vertegenwoor-
digt. Dat exporteert voor ruim
zes miljarddollarper jaarvanuit
Brazilië naar alle delenin dewe-
reld.

Karel Aster, directeur van de
CPS: "Wij hebben als haveneen

drieluik van mogelijkheden te
bieden. In eerste instantie de lo-
kale markt: gezien de dalende
dollarkoers is Europa erg duur
geworden waardoor het qua
besparing aan deviezen aanbe-
velingswaardigkanzijnomonze
handel meer te gaan richten op
deBraziliaansemarkt.Alstwee-
de mogelijkheid hebben wij de
Vrije Zone, waar Braziliaanse
produkten geleverd kunnen
wordenaan bedrijven diealin de
Vrije Zone gevestigd zijn, zodat
ze vandaaruit geëxporteerdkun-
nen wordennaar Haïti, Jamaica
en deandere eilanden."

Als derde mogelijkheid zag
Aster het afleveren van half fa-
brikaten diedanhieropCuragao
wordenbewerkt ennaar deEEG

worden geëxporteerd. Daar-
naast kunnen de Brazilianen
Curagao als 'trans-shipment' -haven gebruiken om te ex-
porteren naar eilanden in het
Caribisch gebied die niet de
moeitewaard zijn voor de lokale
Braziliaanse lijnen om aan te
doen.

Curagao zal in de naaste toe-
komst 2V D32 procent van de
Braziliaanse koffie- export voor
zijn rekening krijgen. In eerste
instantie had Amerika Aruba
aangewezen als koffie- ex-
porteur voor deNederlandse An-
tillen, maar omdat Aruba geen
deel meer uitmaakt van de Ne-
derlandse Antillen, is het ex-
porteurschap verdeeld over Aru-
ba en deAntillen. Samengaande

eilanden nu voor de export van
300 ton Braziliaanse koffie per
jaar naar de Verenigde Staten
zorgen.

INDRUK
Ronald Gomes Casseres was

ergonder de indruk van Brazilië:
"Het is een groot land en daarom
is het moeilijk om in het land te
penetreren. Sao Paulo alleen
heeft al 14 miljoen inwoners. Je
kan van het eerste bezoek dan
ook niet meer verwachten dan
alleen' fact finding' van hun zij-
de en onze zijde."

"Men is inBraziliënogalmoei-
lijk methet uitvoerenvan devie-
zen, omdat het land een gebrek
heeftaan deviezen.Datbetekent
dat een bedrijf heel moeilijk een
vergunning krijgt van de
Centrale Bank in Brazilië om
buiten het land te investeren.
Braziliaansevestigingenbuiten
het land steunen op de mogelijk-
heid om een groot deel van hun
investeringen doorbuitenlandse
banken gefinancierd te krijgen.
Aan mij werd regelmatig de
vraag gesteld: hoe ligt dat op Cu-
ragao. Gelukkigkon ikvoorbeel-
dengevenvan joint-venturesdie
door Antilliaanse banken zijn
gefinancierd."

Voor aantal optredens

Lou Prince terug op
vaderlandse bodem

WILLEMSTAD—DeAn-
tilliaansezangerLou Prin-
ce die in Europa grote be-
kendheid geniet, is voor
heteerst sinds hij zijn car-
rière startte, weerterug op
vaderlandse bodem voor
een aantal optredens. De
zanger is onderandere be-
kend doorzijn hits 'Tears
on my pillow' en zijn on-
langs uitgebrachte single
'Tell herJohnnysaidgood-
bye', die ook op Curacao
verkrijgbaar is. Voor deze
eerste 'thuiswedstrijd' is
Lou Prince best zenu-
wachtig: "Ik moet het pu-
büek hier nog veroveren."

LouPrince werdgeborenop
Curagao maar ging reeds op
vrij jongeleeftijd naar Neder-
land. Daar stortte hij zich ge-
ruime tijd geledenin de show-
bizz. Nietalleen inNederland
staatPrince regelmatig opde
planken, maar ook in andere
Europese landen heeft hij
veelvuldig opgetreden.

Nooiteerderkeerdehijvoor
optredens terug naar Cura-
gao. Een aantal maanden ge-
leden werd hij evenwel ge-

vraagd 'special guest star' te
zijnbij de galashow 'Galardon
Vitrola 1987' op 15 december
inCentroPro Arte. Lou Prin-
ce kwam naar Curagao voor
een oriëntatie- bezoek en er

Aleek meer interesse te be-
staan voor deze haast 'verge-
ten Antilliaanse ster. Zo
kwam het dat hij gisteren al
optrad in Studio Club en dit
weekeinde (vrijdag, zaterdag
en zondag) te zien is in Sabi-
ne'sin hetPlaza Hotel. Show-
time is elfuur.

Lou Prince is voornemens
omvaker naar Curagao terug
tekeren. Hijwil danookbij dit
bezoek hetCuragaose publiek
'veroveren. "In Nederland is
het publiek met mij opgeg-
roeid. Daar kennen ze me al
en weten ze wat ze kunnen
verwachten. OpCuragao heb-
ben ookveel mensenweleens
van megehoord, maar ze heb-
ben me nooitzien optreden."
Dat maakt het volgens
LouPrincetochmoeilijkerom
de stage op te gaan. Het zeer
warme welkom dat hij kreeg
bijaankomst opCuragao, doet
Prince evenwel 'steviger in
zijn schoenen staan.

DOORVOERHAVEN
Tijdens het bezoek aan Brazi-

liëiser ookgesprokenover Cura-
gao als eventuele doorvoer-
haven naar Amerika. Nu de
Amerikaanse markt is gesloten
voor Braziliaanse produkten
kanCuragao misschien demoge-
lijkheid bieden de produkten
over te nemen,er een Curagaose
'origine' aan tegevenen diedan
op de Amerikaanse markt te
brengen. "Deze mogelijkheid is
zowel voordelig voor deBrazilia-
nen, omdat zij hun produkten
weer op de Amerikaanse markt
kunnen brengen, alsvoor de Cu-
ragaose markt, omdat het eiland
als doorvoer-haven wordt ge-
bruikt."

In dekomende maanden zul-
len de leden van de delegatie de
verkregen informatie evalueren
om tijdens devolgendereis meer
gerichte informatie te verlenen:
"We moeten ze duidelijk maken
datwij geen economischpotenti-
eel aan te bieden hebben, maar
weleen combinatievan factoren
die het hen gemakkelijker kan
makenom te exporteren," aldus
Hugo de Franga.

DE CURACAOSCHE COURANT,
175 jaar van noeste arbeid en gestage
groei.
In 1812 geboren als

'The Curacao Gazette and
Commercial Advertiser"

en sedert 1816 omgedoopt tot
"DE CURACAOSCHE COURANT"

Het lijdt geen twijfel dat de Curacaosche
Courant een eervolle plaats inneemt in de
Antilliaanse handelswereld en ook daar-
buiten.

Van Harte Proficiat.

DeRegering van de
"-v Nederlandse Antillen. S^

A A—A. A a a f

WJICUISINE SUISSE ET FRANCAISE

X^_^^_K^ Vana* vanavond t/m
17 december '87:

Live in ons restaurant

uit frankrijk
ROBERT et MICHELLE
met Franse chansons en accordeon.
Voorreserveringen:

Tel.: 625666/625667
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I KERSTPAKKETTEN
NAAR NEDERLAND

""""" AI.ROCARGO
Profiteer van onze KERSTAANBIEDING en stuur nu per KLM een

kerstpakket naar Uwfamilie of relaties in Nederland.

" slechts f 3.50 per kg!

" min. prijs f 45.-
-" max. gewicht 20kg.

" max. afmetingen 80 x 50 x 60 cm.

"Aanleveren: AEROCARGO N.V., luchthaven.

" Sluitingsdatum: 17 decembera.s.
CURACAO: Tel. 82244, tst. 56

ELMERD LIBERIA ARUBA: Tel. 22470
SHURNA DONAS RUDY RODRIQUEZ

IC O __fc Industrieterrein Brievengat Kavel 1 t/m 5.rV-O.K. "EXTRA SERVICES". Herculesweg nr.7.

Reparatie, Koeltechnisch, onderhoud en Installatiebedrijf.

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

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

Bel. K.S.P. Tel.: 76014/77340

ITINERARIO ENTRANTE DIA 8 Dl DESÈMBER 1987

CURACAO - CARACAS
DJALUNA/DJARASON/DJABIERNE/DJADOMINGO
XÜE

rtL?« 252/253 SL CARACAS 13:15DC-9-30 LL CURACAO 13:55
SL CURACAO 14:25
LL CARACAS 15:05

DJAMARS/DJAWEPS/DJASABRA
VUELO 232/233 SL CARACAS 15:00DC-9-30 LL CURACAO 15:40

SL CURACAO 19:15
LL CARACAS 19:55

CURACAO - SANTO DOMINGO
DJAMARS/DJAWEPS/DJASABRA

VUELO 232/233 SL CURACAO 16:10DC-9-30 LL SANTO DOMING017:10
SL SANTODOMINGOI7:4S
LL CURACAO 18:45

Pa mas informashon yama nos agente-general na tel.:
616838 öf bo agensia di biahe.

v )

Kerst Tafellakens,
Place Mats, Dollies,
Lopers, Kussenslopen.

np-....,. ___ _-0 /O

[ji@ï_d_U [kortingl
I |L-_:eedestraat 37 (Punda) Tel 611413-611768 |



BEKENDSTE PERUAANSE TRAINER OMGEKOMEN
Eén van oudste clubs van Peru zwaar getroffen

Perú rouwt om Alianza
LIMA — Slecht weer heeft

de bergings- operatie onder-
broken waarbij men naar
slachtoffers zocht van het
verongelukte vliegtuig voor
de kust van Peru. Vaststaat
ondertussen datvan de43 in-
zittenden slechts de gezag-
voerder het ongeluk heeft
overleefd. Peru is in rouw ge-
dompeld over het verlies van
42 burgers maar in hetbijzon-
derricht zich de aandacht op
de volledige ploeg van de
voetbalclub Alianza. Deze
club werd indertijd opgericht
doorzwarte arbeiders uiteen
voorstadvan Lima. Onder de
omgekomenen is de trainer
Marcos Calderon wiens pu-
pillen deelnamen aan het
Voetbal- wereldkampi-
oenschap van 1978. Het onge-
luk dat Alianza overkwam
roept herinneringen op aan
een soortgelijk ongeluk in-
dertijdinBolivia. Erzijn in de
loop dertijden meer clubshet
slachtoffer geworden van
vliegtuig-rampen.

De marine- piloot Edilberto
Villar heeft het ongeluk over-
leefd. Hij werd in een ziekenhuis

opgenomen om hem de kans te
geven het ongeluk psychisch te
verwerken. Behoudens lichte
verwondingen was hij er fysiek
goed aan toe. Hij heeft zich drij-
vende weten te houden met ge-
bruikmaking van zijn uniform-
kleding en een vliegtuig- stoel.
Hij paste daarbij een methode
toe welkebij demarinegangbaar
is en waarin geoefendwordt.

DOORZOEKEN
Men blijft doorzoeken naar

verdere slachtoffers. Het slechte
weer speelt deze operaties wel
parten.Donderdag moest men de
bergings- werkzaamheden als
gevolg daarvan helemaal
opschorten. Als hetweer het toe-
laat zoekt men niet alleen naar
stoffelijke overschotten maar
ook naar de onder de zeespiegel
gelegen delenvan hetvliegtuig.
Hetwater ter plaatse is 35 meter
diep. De meeste passagiers blij-
ken in het middelste gedeelte
van de Fokker te hebben geze-
ten.De staartheeftmen drijvend
aangetroffen. Het toestel bood
plaats aan vijftig passagiers. De
bemanning inbegrepen zaten er
42 mannen en één stewardessin
hetvliegtuig dat in hetzicht van
de Limanese luchthaven ui-
teindelijk verongelukte bij een
noodlanding op zee.

Onder degenen die hun deel-
nemingbetuigdenaan defamilie
van de slachtoffers was presi-
dent Alan Garcia Perez. In het
huisvan afgevaardigdenvan Pe-
ru werd een korte stilte in acht
genomen en in de senaat werd
hetvoorstel aanvaardvoor nati-
onalerouw. De sub- gemeente
Victoria waar Alianza zijn zetel
heeft kondigde eenrouw- perio-
de van drie dagen af. Van alle
openbare gebouwenhing daarde
vlag halfstok.

EMOTIES
Duizenden mensen trokken

naar het club- stadion dat naar
Alejandro Villanueva is ge-
noemd om er hulde te betuigen
aan de stoffelijke resten van de
voetballers. Op dat ogenblik
echter had men slechts dat van
Andres Eche kunnen bergen.
Emotionele ogenblikken deden
er zich in het stadion voor. Zoals
toen een familielid van een der
omgekomen spelers een voetbal
welke men drijvend had aange-
troffen. De voorzitter van de
club, Agustin Merino, herkende
de bal als zijnde van zijn club.
Ook een tas met devoetbalschoe-
nen der spelers had men uit het
water gehaald.De Peruaansebe-
roeps- voetbalbond heeft intus-
sen bekend gemaakt datvoor on-
bepaalde tijd de competitie is
stopgezet.

Alianza deLima zoals de offi-

ciele naam is van de getroffen
club is een der oudste uithet Pe-
ruaanse voetbal. Hij werd in
1901 opgericht. Dit gebeurde
dooreen groep kleurling- arbei-
ders welke zich toelegde op de
paardesport. Men besloot ook te
gaan voetballen. In nagenoeg
zijn hele geschiedenis heeft Ali-
anza strijd geleverd met zijn in
dezelfde tijd opgerichte rivaal
Club Universitario de Deportes.
De wedstrijden tussen beide
hoofdstedelijke ploegen waren
de toppers van elk seizoen.

GRONES
De koosnaam voor de spelers

van Alianza was Grones. Dit is
een verbastering van de naam
negrosen herinnertaan deracia-
le afkomst van zijn oprichters.
Zijn eerstetriomfalsvoetbalclub
behaalde men in 1919en voor de
tweede keer behaalde men een
belangrijke prijs in 1929.

De spelers van Alianza eve-
nals de hele zwarte bevolking
van Peru zijn zeer toegewijd aan
de patroon van Lima, de Heer
van de wonderen. Elk jaarin de
maand oktober wanneer het
feest daarvan gevierd wordt
speeltmen ineen anderuniform,
dat de kleuren vertoont van het
beeldvan deHeer der wonderen.
Niet lang nadat het ongeluk be-
kend was geworden hoorde men
in het clubgebouw de triomf-
liederen vanAlianzazingen, on-
derbroken door het gehuil der
supporters.

WK IN ARGENTINIE
Trainervan declubwasMarco

Calderon. Hij was een der be-
kendstePeruaansevoetbal- trai-
ners. De zestige- jarigevoetbal-
veteraan speelde vroeger in
Sport Boys uit de bij Lima gele-

gen havenstad Callao, waar hij
ook geboren werd. Onlangs her-
dacht hij het feit dat hij dertig
jaarals trainer werkzaam was.
Hij heeft talrijke Peruaanse
clubs getraind maar ook het
Venezolaanse Tachiraen declub
Barcelona in Ecuador. Hij werd
kort geleden uitgeroepen tot de
beste trainer van Peru.

Een van zijn hoogtepunten als
zodanig washetbehalen van het
Zuidamerikaanse kampi-
oenschapvoor nationale ploegen
in 1975. Een ander hoogtepunt
was de plaatsing voor het We-
reldkampioenschap voetbal in
1978 in Argentinië. Bij dit WK
won Peru onder zijn leiding met
3-1 van Schotland, speelde doel-
puntloos gelijk tegen Neder-
landen versloegmet 4-1 Iran en
kwam zo eenronde verder. Daar-
in werdPeru uitgesckakeld door
Polen datmet 1-0 won,doorBra-
ziliëdatmen 3-0wonen doorAr-
gentinië datmen 6-0 won. Deze
laatste wedstrijd is historisch ge-
worden doordat steeds de ge-
ruchten de ronde zijn blijven
doen datPeru toen zijn "been op-
tilde" om Argentinië een goede
kans te geven. Met Universita-
rio werd hij in 1972 subkampi-
oen indefinale om deLibertado-
res- cup voor Latijnsamerikaan-
sevoetbal- kampioenen. Hij ver-
loor toen met 0-1 van Indepen-
dientevan Argentinië.

De ramp metAlianza heeft in
de hele Latijnsamerikaanse
voetbal-wereld ontsteltenis ver-
wekt. Uit alledelenvan het con-
tinentkwamen betuigingen bin-
nen van deelname. In radio- en
tv- programma's werd uitvoerig
aandacht aan het ongeluk be-
steed. Ook in de pers gebeurde
dit.

Ontvoering Heijn

Tipgevers vragen soms
geld voor informatie

ZAANDAM — Bij het
Ahold- concern melden zich
af en toe tipgevers, die geld
willen in ruil voor informatie
over deontvoeringszaak Ger-
rit JanHeijn.Een woordvoer-
dervan hetconcern bevestig-
de dit donderdag na be-
richten hierover in hetHaar-
lems Dagblad. Tot de tipge-
vers behoren ook parag-
nosten.

Het Haarlems Dagblad
schrijft dat informanten soms
hoge bedragen verlangen maar
Ahold-wil daarverdernietop in-

gaan. Ook wordt niet gereageerd
op devraagofvan deze tipgevers
gebruik wordt gemaakt. "Wij
verwijzen alle tips door naar de
politie", aldus Ahold-
woordvoerderE. Muller.

Rijkspolitie- woordvoerder A.
Geelof weet niets, zegt hij, van
tipgevers die geldvragen: "Der-
gelijke tipgevers hebben zich
nooit bij ons gemeld". Meer wil
hij in het licht van de nog altijd
geldende informatie- stop niet
kwijt.

De ontvoeringszaak is intus-
sen devierde maand ingegaan.
Het wasdonderdag 93 dagen ge-
leden, dat de Ahold- topman
werd ontvoerd. De ontvoerders
stuurden een pinkdeel van hun
slachtoffer en — in de beginfase
samen met de sleutelsvan diens
auto — een geluidsband met
daarop de stemvan Heijn.

Onbekend isof deontvoerders
gereageerd hebben op de latere
eis van de familie om een kleu~
renfoto metrecente krant in zijn
hand te sturen. Eind november
werd bij Arnhem een deelvan de
losprijs overhandigd.

Mevrouw Heijn richtte zich
vorige week donderdagvia detv
rechtstreeks tot de ontvoerders
met het verzoek om vrijlating
van haar mandanwelnieuw con-
tact. Of de ontvoerders na de
deels geslaagde losgeld- over-
handiging danwei de tv- oproep
van zich hebben laten horen, isonbekend.

Uit VN-archief
Documenten

oorlogs-misdaden

verdwenen
NEW YORK — Meer dan

vierhonderd mappen met
documenten van de com-
missie van de Verenigde
Naties voor oorlogs- mis-
daden zijn verdwenen uit
hetarchief in de zetel van
de VN. Onder meer stuk-
ken met betrekking tot de
vroegere secretaris gene-
raal van de VN Kurt
Waldheim zijn verdwenen.

Zo meldde de New York
Post. Archief- directeur Alf
Erlandsson erkende dat van
de 8.100 mappen met docu-
menten welke verzegeld zijn
bleken er onlangs 433 ver-
dwenen te zijn. Israëlische
functionarissen die in de
archieven aan het speuren
zijn geweest naar documen-
ten met betrekking tot het
oorlogs- verledenvan de hui-
dige Oostenrijkse president
Waldheim waren onthutst
toenzij hetberichtvernamen.
Ambassadeur Benjamin Ne-
tabyahu van Israel bij de VN
stelde vast "dat dit betekent
dat informatie welke van vi-
taalbelang istenaanzienvan
de grote oorlogsmisdaden
mogelijk is vernietigd.

Er zijn archief- stukken
weg, vooral die welke op mi-
crofilm vastgelegde docu-
menten bevatten van de tij-
dat Waldheim in Joegoslavië
was. Deze ontbreken bloks-
gewijs, soms wel zes docu-
menten achter elkaar, zo
heeft de Post begrepen. Er-
landsson merkte op dat het
"erg moeilijk" is om "een
echte verklaring daarvan" te
kunnen geven. Hij insinueer-
de dat het materiaal lang ge-
leden al is verdwenen,
misschien wel in de periode
dat zij werden gearchiveerd.
Daarmee zoubegonnen zijnin
1940. Volgens het hoofd van
het VN- archief had men in
1986ontdektdater documen-
ten weg waren, toen men
namelijkbegon methet op mi-
crofilm brengen van de docu-
menten.

Inmiddels heeft Israel aan-
gedrongen op een diepgaand
onderzoek naar het verdwij-
ner van de dossiers. Totvori-
gemaand hadden alleenrege-
ringen toegang tot de VN-
archieven, opvoorwaarde dat
de gegevens vertrouwelijk
zouden blijven. Een Israë-
lische journalistUriDan was
deeerste journalistdietot het
archiefwerd toegelaten. Hij
bemerkte devermissing.

Ungo: Duarte houdt
vredesproces tegen

WASHINGTON — Preside»*
Jose Napoleon Duarte van **Salvador heeft het vredesoyer
leg doen stranden terwijl hijoD/
dertussendeelneemtaan eenpjp'
bliciteits-spel. Zo verklaarde flrSalvadoraanse rebellen- lei f.Guillermo Ungo. Duarte heep
eenpaargebarengesteldzoalsfl

amnestie maar heeft wel »
voorstelvan deoppositie afg'?*'
zenom tijdens hetoverlegzj~? e-onthouden van vijandelijk*1

den, aldusUngo. Deze bracht W
uitnodigingeenbezoek aanW*8

hington.

NEW YORK— De secretaris- g£
neraal van de VN, JavierPerez o

Cuellar, heeftdeVemgheidsraadw
geroepentoteen"frisse enh^fTgt-
deimpuls"omalsnogeenstaak^n
vuren tebereiken inhetconflict
senIran en Iraq.
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■■FOR only■ $ 117 U.S. MONTHLY
Purchase a 12,500 m 2lot (3.09 acres) in one

ofVenezuela's richest and most prosperous areas.
Land development with areas reserved for

Country Club, Swimming Pool. Church. Hotel.
Artificial Lake. CommercialArea, Gas Station.

Children's Playground, Farm. etc.
Located in the area of most rapid growth

and valuation in Venezuela, where land prices
are constantly increasing.

12.500 m 2lot (3.09 acres) from $ 5000 U.S.
and easy monthly payments of $ 117 U.S.

(Or the equivalent in florines).

DONT LOSE THIS OPPORTUNITY TOMAKE
THE BEST INVESTMENT OF YOUR LIFE

Cutout this coupon and mail it with your address
in order to send you further information

3 INVERSIONES INDELOP, C J_.
Edtficio Cavendes. Piso 8. Oficina 805.Avenida Francisco de MirandaLos Palos Grandes - Caracas - Venezuela.
Please send me. without obligationbooklets and additional information on lots:

NAME: ■—~-^———__-__________
WsmM

ADDRESS: -—■

— .
'■:'■:■<>$&s£&

::.':-'*:::;:ï::::frw:
::v:::v>:-ï:ïv:.;:'::>:'—— . TELEPHONE:
■■;^v-::;:::v::;:--:-:.v:
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... pasapatu di bon smak..

\S^» V***5 \
\^--*— Habri té 7'or djanochi!

I ... Ta sapatu di bon smak! |

4|L /^BIBLIOTEKA
■^%.

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 Pübliko Körsou na
Punda, Bibiioteka hubenil na Otro-
banda i e filial ai bibiioteka na
Barber. Tambe por deposito nan
den e kahanan köra kv tinna...
La Ganga Salina - Casa Cohen-
-77 General store - Esperamos-
ABN Rio Canario - LATRA-
Pöstkantor Punda - Vreugdenhil
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!

j^T KIJKEN NAAR
ft ONZE FANTASTISCHE

I<£!~V^slkS&C^St^ vuizen en wand-

I im^MAIl/w 1
_^ eu VÓ "^O■ SANTA ROSA Tel. 671264 /' ' IIN __^~ é^^&J^'al^'/' /■ SANTA MARIA Tel. 83322 f - ~»^_ *»h -VQ- /■ DOMINGUITO Tel. 613433 - j_~S_ Q^ /

I bij Kooymanbent Uingoede handen _^^r\>JO /
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VIJF JAAR WERK DINAH VEERIS
'Van ouderen kun jeleren'
Curaçaose kruiden in
boekvorm samengebracht

-van een bijzondere
medewerker-

WILLEMSTAD —"Geneeswijzen en gewoontes
J^nonze ouden» isdetitelvan
"*etboek, datin deloop van de
y°'gende week in de boek-handels zal liggen. "Onze"""idt tevens op deCuragaose
geneeswijzen, zoals ze nog
oortleven bij enkele verte-

genwoordigers van een gene-ne, die de tijd nog kende,
j°enmen zelf voor zijnzieken?.9®st zorgen. Het was in die
'Jd van levensbelang, om de
j"verbas», die overal om ons

■Jeen tevinden zijn, tekennennhun genezendekrachten te
doorgronden. Dinah Veeris,
«Mevr van «Remedi i Kus-
Hniber di nos bieunan» is er

f*a lange, volhardendearbeidn geslaagd deze kennis te
Conserveren, om — in boek-vorm ~ de mogelijkheid te
Creëren, meer bekendheid te
Seven wat deplantjes om onsneen, ons kunnen bieden.

Er is een drang naar bewus-eneven bij de mensen",zegt Di-
nah Veeris. "Men is aan het zoe-
ken naar nieuwe vormen. Vanelang wordt voor velen steeds
""eerdevraag, hoejehetlichaam
jjezondkunt houden; hoeje jezelf
£Unt genezen. Met mijn boekn°op ik hierin een helpende hand
Ce bieden".
.Na een slepende ziekte, waar-

*J de ene dokter de andere op-
°*gde, kwam zijzelf bij een iri-

?c°pist terecht, die haar met

Ruiden wist te helpen. Dit was
°or haar deeerste stap. Het wa-
?n geneeskrachtigekruiden uit

het buitenland geweest, maar
haar moederbracht haar hierna
de nodigekennisbij vankruiden,
die om haar heen in overvloed te
vinden zijn. Zo ontstond het idee
om van deze kruiden een be-
schrijvingte geven.

OP DE STOEP
"Je moet bij de oude mensen

zijn, om te leren. Dan zie jehoezo
iemand kruiden- combinaties
bereidt. Op de stoep, als het wa-
re". En Dinah Veeris noemt haar
buurman, Pa Toli, die van de
-katuna di seda- en kokosolie
een uitstekend geneesmiddel te-
gen hoofdpijn wist te maken.
"Met vele liefde werken deze
mensen", benadrukte Dinah,
"envanuit een zekere levensfilo-
sofie..."

De schrijfster is dan ook zeer
ingenomen met hetfeit, dathaar
informanten in het boek niet ver-
getenzijn.

Hoeveel van 'lie kruidenkenners
hebje benaderd'

"Ik heb twintig mensen kun-

nen vinden met vijftien van hen
heb ik zeer nauw samen kunnen
werken. Naarmate je langer be-
zig hebt, word je vanzelf van de
een. naar de ander verwezen.

Ook op Aruba verrichtte ik on-
derzoek, maar de kennis van
kruiden is hier op Curacao toch
veel beterbewaard gebleven. En
de oudemensen waren altijdzeer
behulpzaam!"

van Gerda Wout is het een boek
van goed gehalte geworden. De
Latijnse namen zijn vermeld,
een beschrijving van alle ge-
noemde planten en kruiden is
bijgevoegd, met een biologische
determinatie, én met de me-
dische werking. Zo ontstond dit
boek, dat begon met de bestude-
ring van de zakflora van frater
Arnoldus, en Sambumbuen Ver-
ba van pater Brenneker.

DINAH VEERIS
...vijfjaar werk...

OUDE WOORDEN
Dinah Veeris is er, na vijfjaar

werk, dan ook in geslaagd een
zeer aantrekkelijk boek te pre-
senteren. Haar onderzoekingen
brachten haarin contact metbio-
logie- leraren, met een homeopa-tisch arts (met wie ze alle krui-den nog eens doornam) en metleraren, die zich positief uitlie-
ten over een eventueel gebruik
van «Remedi i Kustumber dinosbieunan» op school.

Zij liet niets aan het toe\al
over. HetPapiamentu werd doorMartha Dijkhoff bewerkt ("vele
voetnootjes moesten woordenvan de oudjes, die men nietmeer
weet verklaren-, zegt Dinahglimlachend). Met eenomslagte-kenmg van Wilson Garcia, foto'svanKaren Specht entekeningen

Weet men op ons eiland over het
algemeen watje met yerba's-
kunt doen?

"Zeer weinig — de kennis is
erg achteruit gegaan! Sommige
kruiden zijn bekend, maar de
meeste mensen komen niet ver-
der dan acht a tien namen, ter-
wijl er toch zeker tweehonderd
geneeskrachtige kruiden zijn,
waarmee jeook nogtalloze com-
binatieskunt maken".

"Het isbelanrijk", vervolgtDi-
nah. "Na een studie in Europa
luister jenietmeer naar dieoude
mensen. De dokterheeftmet zijn
medicijnendeplaatsvan dekrui-
deningenomen. En toch is er ge-
lukkigweleen drangtotweten...
Veel mensen kwamen met vra-
gen, toen ze wisten dat ik hier-
mee bezig was".

Braziliaanse
film bekroond

HUELVA — De Brazili-
aanse film Besame mucho
onder regie van Francisco
Ramalho Junior heeft de
hoofdprijs gewonnen bij
het Iberoamerikaanse
film- festival van Huelva.

Deze film gaat over twee
vrienden die getrouwd zijn
met twee vrouwen die op hun
beurt ook weer eikaars vrien-
dinnen waren. Zij doorleven
de droomjaren van 60, gaan
door het duistervan de jaren
70 en maken de val mee van
de jaren 80. De regisseur
bleek dolgelukkig te zijn met
deze Spaanse filmprijs en zei
dat hij het geld van de prijs
gaatgebruikenom meerfilms
te maken.

Deregie-prijs gingnaar deCubaan Humberto Solas met
zijnfilm Un hombre de exito.
Als getuigenis-film werd de
Argentijnsefilm bekroond La
noche de los lapices. Deze Ar- f
gentijnse film kreeg ook nog /
andere prijzen zoals die van
het publiek.

MEDICIJN
Ze geeft ook de geschiedenis

van deplanten aan,bijvoorbeeld
in deflairapit zit eenpoppetje, «E
yu di Shon Arey», en daar speel-
den kinderen vroeger mee; het
wastekoop inhunwinkeltje (blz.
104, onderflaira; opalfabetgeor-
dend). "Zomaakt hetboek hope-
lijk de liefdevoor denatuur wak-
ker en datzou ik dóór willen zien
werken", zegt mevrouw Veeris.

Wat de medicinale werking
van kruiden betreft maant Di-
nah Veeris tot voorzichtigheid,
doelendop het onderzoek van de
welensali, door biologe Morton,
enkele jaren geleden: de twijfe-
lachtige stelling werd gepo-
neerd, datwelensali kankerver-
wekkend zou zijn. "Je moet dit
kruid ook als medicijn gebrui-
ken, en niet als thee....", zegt
Dinah.

Dinah Veeris is ervan over-
tuigd, dat schrijven over deze
materie — de kruidenkennis—zeer belangrijk is: "De plicht, de
zorg voor de natuur, dat is de
plicht, en de zorg van ons allen.
Ik zal dan ook door moeten gaan
metschrijven. Dit boek geeft on-
geveerdehelftaan van dekennis
die ik wil doorgeven. Ik moét
doorgaan; diegenen, die de ken-
nisnog dragen,zijn al erg oud!

REMEDI I KUSTUMBER
DI NOS BIEUNAN

Hockomt het, dut hier meerkrui-
denkennUbewaard werd?

"De cultuur is hier beter over-
geleverd. De indianen reeds,
maakten kundig gebruik van de
hen omringende kruiden. En de-
ze kennis is van zulk groot be-
lang, dat ik op dezewijze wil hel-
pen, hem te bewaren".

...het boekje, dat binnenkort bij
de boekhandel ligt...

Wegens stilzwijgen
Ouders passagiers
vermist Zuidkoreaans
vliegtuig betogen

SEOUL — Ongeveer twee-
honderdboze oudersvan pas-
sagiersdiein hetonlangs ver-
dwenenZuidkoreaanse vlieg-
tuig zaten hebben een beto-
ging gehouden in de Zuidko-
reaanse hoofdstad. Daarbij
kwam het tot een treffen met
depolitie.

Sinds verleden maand wordt
een passagiers- vliegtuig van de
Zuidkoreaanse maatschappij
KAL vermist met 115 man aan
boord. DeBoeing 707 moet inhet
grensgebiedvanBurma zijnver-
ongelukt maar tot heden toe
heeft men geen wrakstukken
kunnenvinden.

Debetogers droegenwitte doe-
ken voor hun mond waarmee zij
de stiltesymboliseerdenrond dit
dramawaarbij hun kinderen en
familieleden zijn omgekomen.
Naeen mars van twee uurkwam
men bij de internationale
luchthaven van Seoul aan waar
de politie met knuppels
hardhandig ingreep. In Zuidko-
rea doet steeds meer de mening
opgang dat het vliegtuig is ver-
ongelukt door sabotage van
Nöordkoreaanse veiligheids-
agenten. Daarmee zou men de
presidents- verkiezingen van 16
decemberwillendwarsbomen en
ook wil men zo Zuid korea het
imagevan een onveilig land ge-
ven met het oog op de volgend
jaar te houden Olympische
Spelen.

ACTIVITEITEN WEEKEND
Vandaag 11 decemberom 8.30 uur 's avonds is er

een concert van het Antilliaanse Bachkoor in de ka-
thedraal van Pietermaai getiteld "Gsensia di Pasku:
Kanto i Meditashon'.

Mevr. Lucille Berry- Haseth is belast met het medi-
tatie gedeelte dat in 3 talen wordt gehouden.

Op ZAT6RDAG 12december organiseert de "Aktivi-
teiten- commissie Jongbloed" een Kerst- wandel-
mars van 3 km door Jongbloed voor de jongeren uit
deze wijk. De mars draagt als titel 'Kaminata diPas i
flmor' en begint om 17.30bij het Dierenpark Hestia-
weg 2. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door s
het Jeugdkoor van mej. Ida Simon en Los Gaiteros "|
Reyes.

Op ZfITdRDAG 12 december organiseren de ex-
-werknemersvan Texas Instruments een bijeenkomst
in hetShellUJerknemersRecreatie Centrumvoorafge-
gaan dooreen H. Mis in deFatimakerk te Suffisantdie
om 7.00 uur 's avonds begint.
Van 8.00 tot 12.00 uur is er een receptie met diner
buffet waar men ook een tentoonstelling van foto's
en filmmateriaal kan bezichtigen. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij leden van de commissie en bij Gracia
Snack in deVondelstraat te Brievengat.

Op ZATERDAG 12 decemberviert het comité 'Parada
di Pasku haar eerste lustrum met een Kerstoptocht
door de straten van UJillemstad. De parade, verge-
zeld van drumbands, brassbandsen deSt. Vincentius
Harmonie vertrekt om 3.00 uur 's middags uit het
Rifstadion en eindigt in het UJilhelminapark.
Aan dezeoptocht nemen deel geüniformeerde groe-
pen zoals de padvinderij, kabouterij, sportgroepen,
en ledenvan deStichting Totolikaen hetMgr. Verriet
Instituut.
In het UJilhelminapark wordt er een show gebracht
door de jeugdgroep Zjozjoli onder leiding van Cnith
Hollander.

Op ZAT6RDAG 12 december om 7.00 uur 's avonds
vindt deofficiële openingplaats van de schilderijen <tentoonstelling van Anton Vrede in de VIP room van v
hetCuracpo Plaza Hotel.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 12 decem-
ber tot en met 2 januari.

Op ZATCRDRG 12decemberzijn er in verbandmet de
Bon Bisina actie van de Lions Club discjockey's ge-
post bij devolgende Supermarkten: Csperamos, Bro-
adway, Pita, Central Madeirense, Rio Canario en Las
Vegas die behalve de mensen om een bijdrage te
vragen ook voor de muzikale 'ambience'.'zorgen.

èKOMPANIA DI AWAI
ELEKTRISIDAT DI KORSOU N.V.

Producent van drinkwateren electriciteitvoor de gehe-
'e Curacaose gemeenschap roept sollicitanten opv°ordefunktievan:

ASSISTANT CHIEF PRODUCTION
Organisatie
uefunctionarisressorteert onderdeChief Production,
d|e leiding geeft aan enige technische medewerkers,
®en administratief medewerker, het bedrijfsbureau
Produktie en 4 Chefs van de Wacht en via dezen aan
Clrca 130medewerkers.
Doel[Jet zodanig verrichtenvan werkzaamhedenin hetka-aer-van het beheer van het procesverloop van de
stoom, water en electriciteitsproduktie, dat voldaanw °rdt aan de eisen van een economische-, be-
ar|jfszekere- en veiligebedrijfsvoering.
r*et zodanig begeleiden van de werkzaamhedenvannetbedrijfsbureau Produktiedatvoldaan wordtaan de
6lsen voortgang en kwaliteit.
Funktie-eisen
"""" H.T.S.-werktuigbouwkundige, Scheepswerktuig-

kundige C, ofWerktuigkundige in Centrales C met
ruime leidinggevende ervaring en een goedeken-
nis van de produktie-processen bij de opwekking
van electriciteit en drinkwaterproduktie.

karakteristieke eigenschappen en bekwaam-
heden
"""■ leidinggevende capaciteiten;

besluitvaardigheid;
"*"" Qoede contactuele eigenschappen;
""~ Qedegen mondelinge- en schriftelijke uitdruk-

kingsvaardigheid;
"~" wee a drie jarenervaring in soortgelijke funktie;
** Kennis van de Nederlandse- en Engelse taal.

j^eK.A.E. biedt naast een verzekerde toekomst, goe-ae primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Schriftelijke sollicitatiesvoorzien van volledige gege-ens uiterlijk binnen twee weken na verschijningsda-urn van deze advertentie te richten aan:

Hoofd Personeelszaken K.A.E. N.V.
Rector Zwijsenstraat no. 1.
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GEOPEND TOT 7 UUR 'S AVONDS!
Schottegatweg Oost 191 A * Te1.613090
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Don't you forget
Duracell batteries!

buy DURACELL before Santa forgets

H_nH Hi s?'° Trading Co. N.V.

DURACELL The Copper fop battery.No regular battery looks like it...or lasts like it.

Glamorous French Lingerie

CARAWARAWEG 58
... .m a
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

lifjfes^ tot 10 woorden

F. 5,50 A^\//./ 1F Elk woord meer {/$& )

’’ ll\ UITSLUITEND uÉSJ’% W A CONTANT!

EEN NIEUWE koelkast van 3
maanden oud. Tel.: 675187 na 5
uur.

I.Z.G.S.TOYOTA 1000(pickup),
bj. '81 mcl.FM- stereo, ’.3.750,-;
FordLaser (model Mazda323-S),
bj '82, autom., airco, FM- stereo
’.5.200,-; gasfornuis; 2-pers. bed
+ matras; kasten; meubels etc.
Tel.: 80064.
AUTOSTOELTJE ’.50,-; judo-
pak maat 140, z.g.a.n., ’.25,-.
Tel.: 674309.

PORCHSALE. ALLES als
nieuw! IJskast (dubbeld.) Phil.
’.500,-; mod. slaapbankje,blauw
’.600,-; boekenwandk., wit,
2.50x1.45 cm ’.150,-; wandfan
’.50,-; electr. krulset ’.60,-;
tuinslang ’.20,-. Ook nog poc-
kets en div. kleine spullen. Co-
manchestraat 153A. Tel:70923.

INBOEDEL PLUS sunfish en
surfplank. Kaminda Hidasta 8.
Tel: 74699.

SURFPLANK 2.85 L; crossfiets.
Tel.: 75364.

LADASAMARA, ljaaroud,wit,
in zeer goede staat, ’.7.500,-, fi-
nanciering mogelijk. Tei.:
672738.

HOMETRAINER; ROEI-
APPARAAT; wall-to-wall ta-
pijt;speelgoed o.a. Lego; lampen;
tennisrackets (kind); diverse
anderespullen. Caracasbaaiweg
285(weg naar Scherpenheuvel).
Tel.: 675966.

GEHELE INBOEDEL. Van al-
les en nog wat. Alles moet weg.
Tel.: 648645/648159.

TOYOTA STARLET '79,
vraagprijs ’.2.700,-. Mazurka-
straat 13 (Dominguito).

WEGENS OVERCOMPLEET:
Toyota Corolla Liftback, 1981,
i.g.st, ’.4.950,-. Tel.: 86185.

PUPPIES. TEL.: 73344.

WANDMEUBEL (KEUKEN)
1.80x2; haardroger(draagbaar);
brievenbus; gordijnen. Tel.:
86893.

WASMACHINE (ZANUSSI),
volautomatisch, praktisch
nieuw, ’.700,-. Tel: 72580 (na
18.00 uur.

WEGENS OVERCOMPLEET:
24-delige groteNed.LarouseEn-
cyclopedie in originele verpak-
king, nieuwprijs ’.2.500,-,
vraagprijs ’.1.000,-. Adres: Jan
van Nassaulaan 5. Tel: 73496.

GROOTRAS konijnen. Kaya
Pandellis 19.Tel: 77225.

_\
BUREAU, BEIGE, z.g.a.n.
’.600,-; bureaustoel, z.g.a.n.
’.350,-; Europese kinderwagen
’.250,-; z/w tv 13" ’.100,-. Tel:
616952.

umëaSiWSM
HUISAAN hetwater, JanSofat/
Yachtclub. Brieven: A.D. Will,
Brakkeput Abao Paradiso 7.

BOEK: «OPIUMZWENDEL»
van Lamour/Lamberti. Tel.:
79186.

OP GOEDE stand ééngezinswo-
ning,volledig ingericht, in depe-
riode van 14dec. '87t/m29febr.
'88, prijs ’.1.399,- excl. telefoon-
kosten. Tel: 44554.

ALTERNATIEF: WO-
NINGRUIL in Nederland, bo-
vengenoemde periode. Voor
nadere informatie tel.: 44554.

HUIS IN rustige buurt met
prachtig uitzicht, bestaat uitbo-
venverdieping met drieslaapka-
mers, één grote badkamer, één
zit/eetkamer, grote keuken en
één grote livingroom. Voor- en
achterporchbenedenverdieping,

één grote kamer met bad en toi-
letannex garage met grote tuin
met bergruimte, NA’.960,-. Di-
rect opleverbaar. Gelieve te bel-
len tel.: 54967 of75040.

NED. ARTS zoekt huurhuismet
mooie tuin (bij voorkeur Julia-
nadorp). Tel.: 625200 vraag no.
83 (bellen 's avonds laat of
's ochtendsvroeg).

STUDENT ZOEKT oppashuis
voor oudersuitNederland, vanaf
15 januari.Zorg voor huisdieren
geenbezwaar. Tel.: 616012.

BIOLOGIESTUDENT ZOEKT
oppashuisvanaf12januari. Zorg
voor huisdieren geen bezwaar.
Tel: 616012.

GEZOCHT: OPPASHUIS, peri-
odehalfdecembert/mhalfjanu-
ari1988.Tel.: 671747tussen6en
Bpm.

'WEGENS VERTREK: salon-
kast; eethoek; bankstel; koel-
kast; gasfornuis; buffetkast; lin-
nenkasten etc. Savaneta 12.
Tel: 47618.

AUTO VOLKSWAGEN Gol;
bankstel; speakers
versterker; speelgoed; karate-
pak mt. 140; mopemmer; autora-
cebaan. Spaans Lagoenweg 7.
Tel.: 41199.

BEAUTIFUL FURNISHED
apartment at Sisalstraat, 1 or 2
pers. Inf. Mrs. De Ruyter. Tel.:
27881.

RUIM GEMEUBILEERD ap-
partement, aparte slaapkamer,
aparte keuken enzitkamer. Tel.:
26352.

RUIM GEMEUBILEERD ap-
partement, prijs ’.350,-, inclu-
sief water, licht en gas. Tel.:
21630.

/ 1WANTED
SLEEP-IN MAID I

Must be nice to children. I
Telephone 79861

during business hours. J
f 1PATRICK'S

for
musical

accessories
Willem de

Zwijgerlaan 1
Tel.: 73298

IF^ iJUj J J

LOCATION
FOR RENT
at Salina 95m 2

Telephone 79861
k during business hours.

/"" 5 " " I «^* TEHUUR:

" 19" 1 *

m T.V.s, "

# VIDEO'S "
"p<_w_jt_rx_nnioc_*

Schottegatweg Oost36
Tel.: 79785-79787 #

"> " " " " "J
CLIMACARS

AUTO AIRCONDITIONING
Hersl 1A - Tel. 672059 Sta. Rosa

ij van g »'...]!
Polo T» Ralph Lauren

ontvangen w.o. de veelgevraagde !: RUGBY en OXFORD SHIRTS j

JM|j^Apa 5.00
W^^^^^^P/ * HATO AIRPORT *

■■■—' ■ B MM del C-inbeFotomatiko nv.

f RUM I I TE KOOP 1
4-deurs

SAN SUBARU
Bouwjaar 1986

PABLO fully equipped
u ■..I 4 speed, mac wheels
neerll|K eïl Informatie tel. 625777

f*io7nnrl in het weekend> UC-.UIIU ’ vanaf 12.00-20.00uur
I y,

_■*-?--_

( "ASONOR" \
helpt bij hinderlijk snurken
zorgt voor een rustige nacht

Distributor/Agent:
S SanitaS N.V. - Tel.: 79047 /"*

Bsa sasasasasa sasasasasa sasasasasa sasa m

Ilantlek Flcrita |f|*
lik,Wederom ontvangen prachtige $£ KERSTROZEN j
| in dekleuren rood, wit, rose en gevlamd, #isasasa sasasasasasasasasasasasasa sas*

A a nce c

o* f_^ ®

4 jl^^\ I BHJLE \ ■ W

"" V i y 5
». jazz- aerobics- ö>

folklore-baby-gym. <£
afrocarïbense £>

"*^ Deze advertentie geeft recht «r
>" op één proefles gratis. Cy&

>/ il
Weekly service to

ARUBA
*fl| Please contact:

__r"_P Caribbean Cargo Services M.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

Sf N.V.
Ss; Montseratweg 11 - Tel.: 82769 - 88229

jfrj Bakstenen (klinkers) a yega
"~ Surtidoampliodi:
"55 panchi pa dak tipo Europeo i Spanó.
■SSS Hopimodèfdi:
ZS_£ Bakstenen tegels, bakstenen sierblok, striptegels.

*£ï£HHH_r___Hri Douche kv ta hasi awa kayente.

S_-_——-^-——-—-—_—_-—-_-_-_—_«_—_-»_-_^Internationale verhuizers en verschepers

IOTERSTERQ
Dokweaz/n achter Maduro Plaza - Curasao R.fi.
Tel.: 70140/70141 Telex 3493 Cared N.A.
Affiliated with Steens International_ WorldwideMoving Group.

if /ANTHONY VEDER GROUP N.v\
is een op Curacao (N.A.) gevestigde hol-
dingmaatschappijmeteen aantalopde Nederlandse
Antillen gevestigde werkmaatschappijen,welkezich
ondermeer bezighouden metrederij-, cargadoors-,
autoverhuur-, trust- en assurantieactiviteiten.

Zij zoekt opkorte termijn voor haartrustmaatschappij
Coral Administration and Management N.V.

I ASSISTENT
I BOEKHOUDER(STER)

dewerkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het ver-zorgen van diverse deeladministraties, het opzettenvan analysesbenevens het verlenenvan assistentieI bij het opstellen van maand-, kwartaal- en jaar-
verslagen. '
Vereisten:— Praktijk Diploma Boekhouden ~— Enige jarenervaring metgroteadministraties I— Bij voorkeur kennis van automatisering— Goede kennisvan deEngelsetaal inwoord engeschrift.

JjHtW- Wij bieden een prettige werkkring met goede
T_^____t*/ vooruitzichtenen goede arbeidsvoorwaarden.

"^Q^ËS Schriftelijke sollicitaties weTkeVergezeld die-
J- IP** nen te gaan van een curriculum vitae kunnen

"m\ -—=---- \ gericht worden aan: /M
m\ VDe directievan Anthony Veder Group N.V. f_mV Postbus 3677, Curacao. IM

~^^—»_————————__^—^_._^_^r

■-■»■—'M ■—■— "■ X —W** !«'*"'«< " X** it

( GRANDIOZE {j VLOOIENMARKT j
( op 12december 1987 i/ in het Libertas-gebouw, ,
i Scharlooweg61
I (achter hetBestuurskantoor) 'MO:CH) uur'smorgenstot4:00uur <)'s middags.
lErls
} VAN ALLES EN )
> NOG WAT TE KOOP )
\ Speciaal voor deze \
( feestdagen. \
f Entree gratis. (

DRUGSTORE^: tf

(gelegen op het terrein van
Trupial Inn Hotel te groot
Davelaar(
Voor al Uw:
'geschenken * cosmetica j
'boeken 'snoepgoed
* tijdschriften * zoutjesetc.
Dagelijks geopend tot 20.00
p.m.
(Ook op zondag) )

Keukenvallen en keuken-
gordijnen.
Kinder- en babykleding.
Hoedenvoor deKerst.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11

TEKOOP

ANTIEK WAS-
TAFELKASTJE

’.1.250.-
Tel.: 648159

_Sf9) De gelukkige win- tCCgy
vS§ naar van de waar- v£©[-"^debon van ’.lOO.- varv^

10 december is
M. Garcia

van Staverenweg 33
Boutique* Ak

_;—-^ ' «f__X_..-_"_?

ggffl T<": 613496 (ClSfe

Dominikaanse
inwonende
dienstmeid

ZOEKT WERK
voor begin februa-
ri 1988.
Te bereiken op:

Tel.: 75617

"T~ jiiir - iiji-TUP'

Voord*
modebewuste muw

iiouüwi wij wn
„geklede
kolleküe"

ontvongen.

' _mI __B

Madurosrraat 13
Curasao

_K__fl __■_■__

__L***"%p*VS_n_Hs~**■k~___>_F_i__l

; NOW HIRING
I Full and part time positions
< |tions available for

* CASHIERS*
* BELL HOPS*

!| Apply in person at persO'
]i nell office Pater EuwertS'
i\ weg 31.
<! ONLY EXPERIENCED
|| NEED APPLY.

S* **
APPARTEMENT GEZOCHT

De Dienst van Openbare Werken van het Eiland-
gebiedCuracao zoekt voor haar personeel een
ONGEMEUBILEERD APPARTEMENT

TE HUUR
met een huurprijs van maximaal ’.450.- per maand.
Opgave: tel. 614444 toestel 141.

Het Hoofdvan Dienst
van Openbare Werken,
A. Th. de Jongh, M.C.E-^

| Luxurious resort on beautiful Sint Maarten has imme-
diate openings for qualified personnel experienced in
large resort/hotel operations as follows:

Rooms Division Manager
Resident Manager
Reservations Manager
Directorof Housekeeping
Directorof Engineering and Maintenance
Golf Course/Grounds Superintendent
Social Activities Director
Tennis Pro
Food and Beverage Director
DirectorofFood Services
Executive Chef
Chief Steward
Food and Beverage Comptroller
General Comptroller.

Career position with progressive company 7©*"
cellent economic package - life and medical insu-
rance.
Please send complete resumé to Box 309-PJ, Phi-
lipsburg Sint Maarten, Netherlands Antilles.
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BONAIRE AGENDA
fenE:8000°«ANUWEER:B222'AXICENTRALE:BB4SH°SPITAAL:B9OO
van ST""*" leLa9oen: maandagt/mvrijdag
J07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00'"zondag gesloten.

Ï^BARE BIBLIOTHEEKPfiingstijden voor het publiek)
uur-H-9 en donderdag van 14.00-18.00, "oinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
uur) 1700uur; zaterdag van 10.00-12.00

voor lezers)
van 14.00-19.00uur.

a- STSLUITING: maandag t/m vrijdag
sin„etekende stukken 15.45 uur; gewone'^en 16.30 uur.

g)**CLUBS
Bona donderdagavond 19.30uur - Hotel

CSrtn,°rma,ieE Fel'Pa'tel"Bs46/8238.
Bi»,- elke tweede maandag -

Terra Corra.,a,V: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

E^rUURSKANTOOR EN BEVOLKING:p^-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-

nierS'EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
L?" gelieve contactop te nemen met dewHudyBedacht, Noord Nikiboko 194.

gPj-IJIECLUB (Weg naar Willemstoren):
jrJPendopvrijdag van 20.00-24.00uur;za-

Qa9van 12.00-24.00uur.„ (gezaghebber): elkedonder-
siüu ? n 09°0-11.00 uur op het Be-
dan antoor'Kralendijk; laatste donder-
%t& n de maand van 10.00-12.00uur te

KOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
djf, schelpen en koraal; open van
Ka, ag t/m vriJdag van 10.00-12.30 uur -

Zuidl3.
LVv-„
oan(0an( °Peningstijden slachthuis maan-- 16

S"mwoensdagvan 07.00-12,00/13.00-
Oe'ri? Uur en donderdag en vrijdag van

"""-'l-00/n.so-U.SOuur.
§*KDIENSTEN
dan ,liei'na*-duskerkKralendijk:
„jwnjks 18.45 uur; zondag 08.30 en 19.00
p 'aa0nf°"*°tokerk Antriol:
ü(jaeii|ks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00

iY'cuskerk Rincon:se"lKs, ook zondag, 19.30 uur.

SANSALVADOR—Eenlid
van de regerings- commissie
voor demensen-rechten inEl
Salvadorisbijeenaanslagge-
dood.

Rene Joaquin Cardenas werd
voor zijn woning in San Miguel
op straat doodgeschoten. Er
heeftzich geen enkele beweging
nog verantwoordelijk gesteld
voor de actie. Cardenas was me-
dewerkervan een regionaal bu-
reau van de mensenrechten-
commissie van de regering. Le-
den van dezeofficiële commissie
zijn tot heden toe geen doelwit
geweest van dit soort acties. In
oktober werd Herbert Sanabria
vermoord. Hij wasvoorzittervan
een particuliere mensen-
rechten- commissie. Ook van de-
ze aanslag is niet bekend gewor-
den wie er achter zaten.

KRALENDIJK-Donderdag
in de ochtenduren bracht een de-
legatie van de Europese Ge-
meenschap (EG) een be-
leefdheids- bezoek aan het Be-
stuurscollege van Bonaire. Doel
was om kennis te maken met het
nieuwe BC. Tot deEG-delegatie
behoorden deheren Horstuis, De
Man en George Curiel MA. Van
dezijde van hetBC waren verte-
genwoordigd waarnemend ge-
zaghebberRichard Dammers,
gedeputeerde R.Th. Booi, gede-
puteerde J.J. Meiaan en eilands-
secretaris mr Frits Goedgedrag.
Ook deheerß.P. Saleh, dieopBo-
naire werkzaam is bij deRaad
van Ministers, was aanwezig.

Voor honderden miljoenen dollars aanprojecten onderweg

Colombia: olieproduktie
is op ongekend hoog peil
d &OGOTA — De olie- pro-
»We van Colombia is toege-
dac n tot 412000 vaten P«r

v mee neem,; Bogota
Lay.,er*ie plaats in onder de
cjy lJnsamerikaanseolie-pro-
Mp nten achter Venezuela,
«iphkooenBrazilië. Binnenaf-
bov c tJJd zal deProductie
Uit,en de half miljoen vaten
pt K°n»en. Zo voorspelt de
bedSl.dent van het staatsolie-
J0

riJf Ecopetrol, Francisco
rje Chona.

(Cf °lic' bedrijfbeschikt over
WPaciteit om Per daë550.000
-^n ohe uit de grond te halen.
teitdar we hebben niet decapaci-
ty °m deze olie- hoeveelheid te
% wuteren-0m deze reden

.}% met de aanleg van
vail Lle" pijpleiding inhetoosten
12qf?®* *and. Daarmee zal men
verü , vaten per dag kunnenach7i!rken"- Aldus Chona. De
pijn , onderd kilometer lange
ftülio ing kost driehonderd
Wu 1-, lar-Binnen een jaarklaar zijn.

ZONDER WEERGA
ven e*nde lopende jaar

la ndg
Ecopetrol en de buiten-

en s
e maatschappijen welke

he{, namenwerkings- verband
staat^r aangegaan met hetCrbedr*Jf 73 putten ge-
Wt m e i°°p van net Jaar
""ilioo een v°orraad van 160
?*iferslVaten olie ontdekt. Deze
in ,je bennen hun weerga niet
nis j^ oj°mbiaanse geschiede-
Uit onK° reserves komen nu
W h>-vendetweemiljardva-
olie- v ls voor de binnenlandse
nuijj°°rziening van het dertig
genJr lnwoners tellende land

%ó|OI?hetJaar2olote halen,
anks de spectaculaire ont-

wikkelingen op olie- gebied legt
Chona er de nadruk op dat Co-
lombianoggeenolie- land isin de
catagorie van Venezuela en
Mexico. "We zijn wel op weg het
te worden", aldus Chona. Naar
zijn overtuiging heeft men tot
hedentoe slechtstwintigprocent
van deolie- velden bloot gelegd.

BESTJAAR
Hetgebruikvan olieenzijnne-

ven- producten is in 1987 in Co-
lombia toegenomen met 5,2 pro-
cent. Ook dit is een ongekend
hoog cijfer. Volgens Chona geeft
ditcijfer aan datColombia druk
bezig is zich te ontwikkelen. De
economie is dan ook met vijf tot
zes procent gegroeid. Onderne-
mers énregerings- functionaris-
sen zijn hetmetelkaareens waar
zij vaststellen dat 1987 ge-
boekstaafd zal worden als een
van de beste jarenin zijn econo-
mische geschiedenis.

De olie brengt dit jaar
achthonderd miljoen dollar aan
deviezen in het laatje door de ex-
port van dagelijks zon 180.000
vaten olie. Wanneer de nieuwe
pijp- leidingklaariskan ditcijfer
ongeveer verdubbelen in 1989.
Misschien gaat de olie de koffie
wel voorbij als inkomsten- bron,
terwijl koffie bij traditie dé
steunpilaar wasvan deColombi-
aanse economie.

NIEUWERAFFINADERIJ
?. De toename van de olie- pro-
ductie betekent ook dat er een
nieuweraffinaderij moetworden
gebouwd welke een doorzet- ca-
paciteit krijgt van honderddui-
zend vaten olie per dag. De kos-
ten daarvan liggen tussen de
vijf- en zevenhonderd miljoen
dollar.VanuitBrazilië en Japan

zijn al offertes ingediend voor de
bouw van dit project, aldus de
Ecopetrol- president. Omdat de
huidige raffinaderijen het niet
aankunnen moet Colombia da-
gelijks vijftienduizend vaten
benzine uit Mexico invoeren.
Volgend jaarzaldittoenemen tot
22.000vaten.

BC motiveert uitstel invoeringPapiamentu

Voorbereiding onvoldoende
KRALENDIJK — De regel-

matige opmerkingen dat het
BC en met name de gedepu-
teerde van Onderwijs de in-
voering van het vak Papia-
mentu zonder aanvaardbare
reden heeft uitgesteld, wordt
door het BC van de hand ge-
wezen. Het BC blijkt wel te
willen, maar de invoering
werd belemmerd door een
groot aantal beslissingen, dat
nog genomen moest worden,
wildede invoeringinderdaad
verantwoord zijn.

In juli1987, aldus een persbe-
richt van de overheid, aan-
vaardde decoalitieUPB/POB de
bestuurs- verantwoordelijkheid.
Op datmoment werd het nieuwe
BC echtergeconfronteerd met le-
giobeslissingen diedoor het vo-
rige PDB- Bestuurscollege in de
laatsteweken werden genomen.
Eén daarvan was de beslissing
datPapiamentu alsvak zou wor-
den ingevoerd bij het begin van
het nieuwe (huidige) schooljaar.
Het UPB/POB- college besloot
echter alle beslissingen die door

hetaftredende BC op devalreep
waren genomen, te evalueren.
Toen bleek, aldus de verklaring
van hetBC, dathetR.K. School-
bestuur als grootste werkgever
op Bonaire tot in de maand au-
gustus nog niet was gehoord.
Evenmin waren erboeken, aldus
het BC, terwijl er eerst een
workshop gehouden moest wor-
den vóór de invoeringter sprake
zou komen. Er was bovendien
nog geen beslissing genomen of
Papiamentu in het eerste leer-
jaar alleen, of ook in de andere
leerjaren zou worden ingevoerd.

Dat waren de punten, aldus
het BC, waarop uiteindelijk
werd besloten om de invoering
van Papiamentu met één jaarte
verlengen. Om dat nu mogelijk
te maken, is er een aantal beslis-
singengenomen, zoals afgelopen
week de workshop Papiamentu.
Deze workshopwerd slechtsdoor
een zeer gering deel van de
leerkrachten bijgewoond op aan-
dringenvan devakbond Simabo.

In januari zal begonnen wor-
denmetdetweedecursus voor de

bevoegdheid tot het geven van
Papiamentu en tussen januari
en meivan het komende jaarzal
bovendien gesproken worden
met het bestuur van het R.K.
Schoolbestuur. Daarnaast zal
geïnventariseerd worden welk
materiaal aanwezig is en
tenslotte zal gesproken worden
met de werkgroep en de leden
vanKopebo — waarvan decoör-
dinator, zoals bekend, is ge-schorst alsambtenaaren derhal-
ve de coördinatie- werkzaamhe-den niet meer kan uitvoeren.Overigens is inmiddels een nieu-
wecoördinatrice benoemd in de
persoon van mevr. L. Sambo-Martijn.

HetBC is van mening dat dan
pas de invoering van Papiamen-
tu op een verantwoorde wijzezal
kunnen plaats hebben. Uiter-
aardwordterwel op gehoopt,dat
alleleerkrachten inderdaadhunmedewerking zullen verlenen.

ONDANKS AANSLAGEN
Ondanks detalrijke guerrilla-

aanvallen van verleden jaarop
de oliepijp-leiding waarbij in to-
taal voor tien miljoen dollar aan
schade is aangericht is de be-
langstelling van buitenlandse
oliemaatschappijen om in Co-
lombia te investerennietafgeno-
men. Men heeft nog steeds grote
belangstellingom er naar olie te
komen boren. Op het ogenblik
werken er al veertig buiten-
landse bedrijven. Erzijnnogder-
tig contracten in de maak om in
nieuwe gebieden te gaan bornn.
Ook dit is een ongekendcijfer.

Inallegevallenisdegrondslag
van het contact hetzelfde: men
werkt als een jointventure; de
kosten van het exploreren zijn
voor rekening van de buiten-
landse onderneming; vindt men
olie dankrijgt Ecopetrol zestig
procent van deopbrengst van de
olie- verkoop.

Spelers
voor Alianza
gevraagd
LIMA — De Peruaanse

voetbalbond heeft op de vijf-
tien overgebleven clubs van
de hoogste voetbal- afdeling
een beroep gedaanom spelers
terbeschikking te stellenvande clubAlianza, welkebij eenvliegtuig- ongelukal zijnspe-lers en zijn technische stafheeft verloren. Op deze ma-
nier zou een nieuw elftal ge-vormdkunnen wordenenzou
men over twee weken decom-
petitie kunnen hervatten. DeBraziliaanse trainer Pereiraheeft aangeboden een nieuw
te vormen ploeg onder zijn
hoede te nemen. Verschillen-dePeruaanse ploegen hebben
het plan geopperd benefiet-wedstrijden te organiseren
voor de nabestaanden van devoetballers. Ook in het bui-tenland is dit aangeboden.
Onder meer door de Bolivi-
aanse prof- club The Stron-
gest,welke achttien jaargele-
den door een soortgelijke
ramp werd getroffen toen een
vliegtuig met zijn elftal tij-
denseen binnenlandse vlucht
in Bolivia verongelukte.

Ingezonden
Visum
EEN NIEUWE MAATREGEL
van de diplomatieke vertegen-
woordigingvan de Dominicaan-
seRepubliek op de NederlandseAntillen is de visumplicht voor
personen met de Nederlandse
nationaliteit diedeDominicaan-
seRepubliek willen bezoeken.

Dereden hiervankan hierbui-
ten beschouwinsworden gela-
ten, maar de consequentie valt
buitengewoon bezwaarlijk uit
voor personen diebv. op Bonaire
wonen. Daar de visum- verle-
nende instantiezich op Curacao
bevindt, dienen zulke personen
zich eerst aldaar te vervoegen,
waarna de reis naar het eiland
van de merengues kan worden
aanvaard.

Dit brengt niet alleen extra-
kosten met zich mee, maar ver-
oorzaakt ook een aanmerkelijk
tijdverlies, dat somskan oplopen
tot acht uren wachten op Cura-
gao, om de aansluitende vlieg-
verbinding naar SantoDomingo
te halen.

Als men nuweet datvele voor-
malige Dominicaanse burgers
diede Nederlandse nationaliteit
bezitten, tot degenen behoren
diehet nietzo breed hebben, dan
kan men zich voorstellen welke
opofferingen in financieel op-
zicht moeten worden gebracht
om vanuit Bonaire te gaan vol-
doen aan de visumplicht op Cu-
racao (taxi van en naar Curasa-o's vliegveld, extra voedselom de
dag djiardoor tebrengen, enz.).

Sinds de instelling van deze,,
door velen absurd geachte vi-
sumplicht, heerster vooral in de
TJomimcaanse gemeenschap
van Bonaire danook grote wre-
vel inzake deze maatregel, al-
hoewel men hetrecht erkentvan
elk landomeen visumplichtin te
stellen. De praktijk hiervan
brengt zulke consequenties met
zich mee, dat juist dekleine man
gedupeerd wordt.

Een visumplicht instellen is
tot daaraan toe. Maar waarom
niet op Bonaire het visum kan
worden verleend en de "omweg"
Curacao moet worden, lijkt ve-
len een moeilijk te verteren
zaak.

DeDominicaanse autoriteiten
snijden zichzelfbovendien toe-
ristisch hiermee danig in devin-
gers. Nu reeds is het immers be-
kend, dat personen met een Ne-
derlands paspoort, vanwege de
rompslomp niet meer naar de
Dominicaanse Republiek zullen
reizen, en anderereisdoelen be-
palen. De zo fel begeerde Ameri-
kaanse dollarsdieanders inSan-
to Domingo terecht zouden ko-
men, gaan nunaar andere natio-nale potten.

DeDominicaanse visumplicht
moge misschien voor de autori-
teiten van de Dominicaanse Re-
publiek een vreugdevolle maat-
regel zijn, voor aspirant- reizi-
gers op Bonaire die tengevolge
daarvan offers moeten brengenin geldentijd, is heteenbronvan
wrevel en misnoegen. Namens
vele vrienden van de Domini-
caanse Republiek.

PROF. RUDY BEDACHT
Bonaire

Ingezonden
Geweld
SINDSKORT WORDT onze ge-
meenschap opgeschrikt door
verhalenover (wapen)geweld op
scholen. Een probleem dat zeer
zeker de nodige aandacht ver-
dient.

Echter sinds jaaren dag wor-
denwij dagelijksdooreen andere
vorm van geweld die enkelebur-
gers anderen ongehinderd kun-
nen opleggen: geluidgeweld!
(het woord 'hinder' past hierniet
eens meer!). Voor ons is het vol-
strekt onbegrijpelijk hoe het
mogelijk is dat motorrijders on-
gehinderd hun gang kunnen
gaan inhetverstoren van ander-
mans rust door middel van de
pijngrensoverschrijdend motor-
lawaai.

Gaarne zouden wij van dever-
keerspolitie vernemen wat er de
reden van is datmaarniet wordt
opgetreden tegen dit soort onno-
dig geweld, datwij als medebur-
gers kennelijk maar te pikken
hebben.Alsdebestaandepolitie-
verordeningen datniet mogelijk
maken, waarom deze dan niet
aangepast: wij zijn toch zeker
zelf de baas over ons eigen mi-
lieu, waarvan geluidsrust een
wezenlijk onderdeel vormt? We
hoeven het toch niet alsvanzelf-
sprekend aan tenemen datande-
ren met mijlenver hoorbaar la-
waaionze betrekkelijkerust ver-
pesten? Indienhet in andere lan-
denwel mogelijk is om de motor-
rijder na herhaalde overtredin-
gen terzake van het geluid, de
motor af te nemen en deze als
schrootpakje thuis toe te sturen,
waarom kan dat dan nietop Cu-
ragao!

Heren Bedacht en van Eenen-
naam,U en wijzijn niet de enige
roependen in de woestijn: onze
stem wordt echter overdonderd
doorhetgeluidsgeweld van door-
boorde motoruitlaten!

SINT EUSTATIUS - 5 De-
cember isDOWbegonnen met de
sloop van eenpandinhetcentrum
van Oranjestad en StEustatius
dat een gevaar voor zijn omge-
ving opleverde. De muren ston-
den namelijk op instorten. Het
gouvernement heeft van de ei-
genaren goedkeuring gekregen
om op hunkosten hetpand te slo-
pen. ledereendieeen krotwoning
in Oranjestad bezit, kan een
schrijven van hetBestuurscolle-
geverwachtenom dewoningop te
ruimen; de DOW kan daarbij
worden ingezet.

Naam en adres bij
de redactie bekend

WILLEMSTAD — Een 36-
-jarige man deedaangifte van po-
ging tot doodslag cq mishande-
ling met een wapen door een on-
bekende man. De man verklaar-
de dat hij op de hoek van de
Andres Belloweg en de John de
Pollstraat stond toen een onbe-
kende man op hem schoot. De
man raakte gewond aan zijn
schouder en links op de borst.
Vermoedelijk heelt de dader ge-
bruik gema ak t va n cc n
luchtdruk- pistool. De verdachte
is een bekende van de politie en
wordt nu gezocht.

Ontvangst door CCB ter
ere van Rudy Bedacht

KRALENDIJK -Als blijk
van waarderingvoor het goe-
de werkvan demuziek-peda-
goog Rudy Bedacht op zowel
Bonaire als in Panama, biedt
het bestuurvan hetCultureel
Centrum Bonaire een recep-
tie aan op zaterdag 12 decem-
ber in het jeugdhuisJongBo-
naire. Aanvang óm zes uur
's middags.

Daarbij zal worden herdacht
datRudy Bedacht in julivan dit
jaarop uitnodiging van de natio-
nale universiteitvan Panama
gastcolleges gafen op grond van
zijn bijdrage aan de ontwikke-
lingvan de muziek- wetenschap
sinds 1983 in genoemd land, de
hogeonderscheidingvan erebur-
ger werdtoegekend. Dereceptie,

toegankelijk voor iedereen, zal
worden geopend door het gitaar-
orkest Vibrato van de mu-
ziekschool van het CCB, waarbij
een aantal compositiesvan Rudy
Bedacht zal worden gespeeld.

Tijdens de receptie wordt een
tentoonstelling gehouden van ".
onder andere boekenen partitu- !
ren die prof. Bedacht de afgelo- l
pen twintig jaar publiceerde in *West-Europa en Latijns-
Amerika. Prof. Bedacht zal te-
vens een korte toespraak hou-
den, getiteld "Zelfkennis door ■Muziek", waarin hij een toe- i
lichtingzal gevenopdepsycholo- i
gische activatie en de eigenaar- idigekaraktertrekken dieeen be- I
tekenisvollerol spelen in het ge-
dragvan demuziek-consument.

WILLEMSTAD—Tijdens een
controle op de maximum snel-
heid op de Rooseveltweg ter
hoogte van degrot van Hato heb-
ben 'M bestuurders een bekeu-
ring gekregen.

TEL AVIV YAFO — De Israë-
lischepremierShamir isfeltegen het
planvan ministervan Buitenlandse 'ZakenPeres om dedoorIsraëlbezette
Gaza- strook te demilitariseren.Pe-
res kwam met het plan -onderdeel
van zijnvoorstel voor een internatio- 'nale vredes- conferentie voor het
MO- nadat in het gebied een joodse
verkeperwas gedooddoor een Pales- 'tijnse verzets- strijder.

*****WASHINGTON -Bijna 8 min
SU-functionarissen zullenhunbaan
verliezen tengevolgevan dedoorSU-
leiderGorbatsjov nagestreefde her-
vorming van de economie. Dit heeft
SU-econoom Aganbegjan verk
opeenbijeenkomstvan VSenSU we-
tenschapslieden in Washington.
Aganbegjan is economisch adviseur
van Gorbatsjov.

*****
..-.■■ïinrr ■"■■■■■
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| Koersen Centrale Bank |
£ NOTERINGEN CENTRALEBANK VAM DE NEDERLANDSEAN-"
P TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 11 DECEMBER 1987 EN TOT ifc NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80 3F CAN DOLLAR 1.34 1.36 138= PNDST6RLING 3.20 3.255 3 315* N6DGLD 96.35 97.07 97 87t BOLIVAR — — __'
t ZLU FRANCS 133.50 134.22 13502

FR FRANCS 30.84 31.94 3264 3
DUITS6MARK 108.53 109.25 11005

X SURGLD _ 100.07 10259
E ITUR€ 1.16 1.46 152■ AR FLORIN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- 3LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-

MENTVAN FINANCIEN EN GELDIGVANAFHEDEN 11DECEM-
: 8ER1987 EN TOT NADER ORDER._ 3 "Z 9.75% OBLIGATI€L€NING€NP€R 85/89 9849 3 '
Z 13 % OBLIGATI€L€NING€NP€fI 86/90 104.08 'B 3
E 12 % OBLIGATI6L€NING€N P6R 88/92 103.31 3 -10.5 % 08UGATI€L€NING€NP€R1988 99.605 10.25% OBLIGATI€L€NING€N 1986P€fl 1990 98.56 - 'HETEFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
-5 GEN BEDRAAGT 10.78%. 5 _,
5 DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN 3 ;
5 BIJ HETLOKALE BANKWEZEN. 3 j
5 -, ""_„ 3irim ■■■ ■(■■■ ■■■ ■■ ■""■■■■ ■■■■lUTlffTilTliltlXllliiiXf -

f ____^ ' ' £ ' " V/iïJWjïjnnco mousTßini de ueiiezuelr ;
r TÉJ_>__ Ït maakt dewisselkoers bekend
*^^BF&' van de BDLIVAR, geldig tot '-MAANDAG 10.30 uur

Cash^Xue VERKOOP l
’.5.05 /*5.25 ’.6.25 p

ftr| ■„_'.,
\VV .. Jij ENERGIEBEDRIJF
Y^jf-^y BONAIRE N.V.

MEDEDELING
i-n'f^j delenwij U mede dat alle stroomrekeningent/m boek-
moete tober 1987 uiterl'Jk °Pl4 december 1987 betaald

9evnnH°P bovengenoemde datum geen betaling heeft plaats
m nai i 'zul,en wi J nelaas tot afsluiting moeten overgaan,
ranrio an afsluitingkan doorWEB N.V. niet worden gega-
Waa,eerd dat wederaansluiting zal geschieden op de dagaarop het verschuldigde is voldaan.

Men gelieverekening tehouden met hetfeit datbe-talingen via banken ons pas na enige dagen be-reiken.
*w Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V._

s!^iiD€C€Mß€fii9B7 15AMIGOE

QR GOBIERNU DI KORSOU
Hefe i Personal di Dienst voor Arbeidszorg kv pena

ta partisipa fayesimentu di
SEVERINO APOLONIO ISIDORA

na bida emplea na e servisio menshona.
Kv e sosega na pas.

E Hefe menshona,
Dept R.P. Drs. A.M. Nkatia,
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