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HAAG — De 2 Nederlandse
zullen nogmaals vier

y'vijfmaandenindeGolfblijven.De,ö minister van Defensie Carlucci
g^fter anderhalveweek geleden in
bussel sterk bij zijn Nederlandsel "ega op aangedrongen de mijnen-tersin de Golftehandhaven.

*****SEOTJL — Een dissidente kandi-
/a*tin deZuidkoreaansepresidents-
erkiezingen heeft vandaag opgege-
n omdat hy een overwinningvan

r °Ppositiewilbevorderenen zoeen
lndewil maken aan hetmilitairbe-
>nd. Er zijn nu nog 5 kandidaten.

gPPositie- kandidaat Kim Youngam deed een beroep opKim Dae<mng zienterug te trej_jenen de de-
li *er?t,isering en beëindigingvan
v« tairebewindmeerkanste ge-
*n-Kim Young Sam beweert meer

PJutieke steun te nebbendanzijnpo-
"eke tweelingbroer.De verkiezin-

***zjjn woensdag.

„2ARAGOSA — In het noord-jTOanse Zaragoza hebben 200.000
T^nseneen stillemars gehoudenom
«■drukking te geven aan hun af-

bouw over de terreur van de Bas-
ische afscheidings-bewegingETA.

*****BRUSSEL — De grootste rege-
j^BS;partij in België, de CVP van
ft£mierMartens. heeft bij dezondag
gouden parlements- verkiezingen
r*forse nederlaaggeleden.Tochbe-
"Udt decoalitievan christen- demo-

inl^11en hberaleneen meerderheid"het parlement, 110van de 212 ze-*«. PremierMartensgaftekennen2*t hij de coalitie wil voortzetten,
«rote winnaar van d>> verkiezingen

Waalse socialisten.Maareen
StreH*^ me* deze Par*;y van de om"Van\e° waarnemend burgemeester
n:°T boeren, Happart, ziet Martensmet*itten.

*****
SeMANILA— OphetZuid-Filipijn-
¥j.eiland Mindanao is zondag een
sch6Btuig van de nationale maat-
tnJrPPiJ van de Filipijnen neerges-
tenH Waarschijnlvjkzijn alle 15inzit-
v '^nomgekomen.Naar deoorzaak
inT hetongelukwordt eenonderzoek"Besteld.

*****
een T*~~ e27 opvarenden van
u tfaanse tanker met een Noorse
Uk-j }? wordenvermisten zyn ver-
schi ?- jkdood als gevolgvan 2 be-
binn gen metExocet" raketten
8tra e,n ®en Paar uur door Iraakse
Non bommenwerpers. Dit heeft
m^f^egen vandaag bekendge-
Bt^Tj ?°neePvaartkringen hebbenW^- deliJk beeldvan wat er ge-

urflis.

*****V^VERSUM-Staatssecretaris
Hn ■ den denktin de lo°P van
■"een?11 m een beperkt aantal ge-
stoft ** bunnen beginnen metde
de^J^^hetnieuwepaspoort. Om
balenr^u amer over de streep te
""en *mjtegemoet te willenko-
zijn s*°dewens omkinderen totop
venhTif8112jaar te laten büscbrij-
het Jf7?*P^poortvan deouders. (In
streH ge voorstel tot 4 jaar). Be-
kJJ werd dat het paspoort niet
onbestendig zou zijn. Een TNO
2eö J??~beefthet tegendeel bewe-
"ainio T°?endien ishetpaspoort dy-
*iJzi«H er zullen steeds
dien» gen in worden aangebracht
geoot^aietopvallen.Hethuidi-
geVe„ op deAntillenenAruba uitge-
teboeiPaBpoort staat internationaalK als goed tevervalsen.

Bend_ RSUM —De vreemdelin-«ev^iH J,Van deRotterdamse poli-
eenU~? ...^ministerievanJustitie
t«n„„ flehjk onderzoek gaat uitvoe-VinT emalafidepraktijken van
laftd jaamBe handelaren in Neder-
strei>.le aan landgenoten visa ver-
landlifen waarmee ze naar Neder-"gakunnen komen.

«2S^IGARGH-I__eßtadP_-
WitiP_ijSiab zi Jn vandaag 2 hoge
Benwo!"Tnaren die aan het jog-
(«twT doodgeschoten door sikh-
gedood °°k hun"J*"""*4werd

*****heïïLLINGTON- Een Frans ge-
aanoi^^'bevoorzijnaandeelinde
ftaia,ag °P het Greenpeace- schip
tot 10°* "arrior was veroordeeld
Vb Jaar gevangenisstraf, is van-
tuicr. et een F 1"0118 militair vlieg-
Vel!?^ het atol Hao naar Parijs
Voor n' Nieuwzeeland hadhier-
"oemj66? gegeven en
Cmde defranse actieeen"openlij-
afaj.^bandelijke''schendingvan de
Jaar« dat de agent tenminste 3
tjr strafopHaomoetuitzit-
laar d

gens Frankrijk is de agent
dig-VariJs gebracht voor een me-
ï^n onderzoek. Nieuwzeeland
een gJierder geen toestenuning om

° artsnaar de agentte sturen.
*****

Op luchtvaart-niveau
Suriname wil relatie
met Curaçao herstellen
WILLEMSTAD — Surina-

me heeft de wens geuit om de
onderhandelingen over het
herstel van de luchtvaart-
verbinding met Curacao te
openen. De Surinaamse mi-
nister Reede van Verkeer en
Vervoerhad ditweekeinde al
op Curacao moeten aanko-
men voor «een gesprek, maar
om tot nu toe onbekende re-
den, is datniet gebeurd. Di-
recteur Kitland Chong liet in
een radio- interview weten
bereid tezijn dekwestie tebe-
spreken, maar zei het dat de
ALM alseis zal stellen datde
Surinaamseregering de ver-
zekering geeft, dat de ALM
haar geld uit Surinamekan
krijgen. Dat was immers de
oorzaak waardoor derelatie
eind vorig jaarkapot ging: de
ALM kon hetgeld niet meer

uit Suriname krijgen en zette
een punt achter haar
vluchten naar dit land. Ook
deSLM stopte toen in decem-
bermet lijnvluchten naar Cu-
rasao.

Dekwestie werd weer actueel,
toen de ALM onlangsvia het de-
partement van Luchtvaart bij de
Surinaamse regering het ver-
zoek indiende om drie char-
tervluchten voor vracht naar dit
land uit te voeren. Aerocargo
had deALM benaderdvoor deze
drievluchten, in verband metde
kerstpakketten dienaar Surina-
me vervoerd moeten worden en
retourvracht die uit Suriname
naar Curasao gehaald moetwor-
den. De eerste vlucht had al op 6
december uitgevoerd moeten
worden, maar totop heden heeft
de ALM geen vergunningen ge-
kregen. De overige twee
vluchten staan gepland op 16en
19 december. Het is evenwel on-
zekerofvoor die chartervluchten
alsnog een vergunning verkre-
gen wordt.

Terwijl de ALMvia het depar-
tement van Luchtvaart de Suri-
naamse regering benaderde, de
gebruikelijke gang van zaken,
diende Aerocargo zelf ook een
verzoek in bij de Surinaamse
regering, zobevestigde directeur
Francisco van Aerocargo. Dat
heeft de kwestie enigszins ver-

ward, vernam de Amigoe uit
luchtvaart-kringen. Er werden
mondelinge toezeggingen ge-
daan dat de vergunning wel los
zoukomen, maar officieel werd
er nietsbevestigd.

Onlangs werd het departe-
ment van Luchtvaart evenwel
benaderd door de Surinaamse
regering dielietweten deze char-
tervluchten te willenaangrijpen
om de onderhandelingen over
herstel van de lijnvluchten te
herstellen. Als daareenovereen-
komst over wordt bereikt, lijken
de chartervluchten geen pro-
bleem meer te vormen en zou
zelfs een chartervlucht van pas-
sagiers, waar belangstelling
voor bestaat, uitgevoerdkunnen
worden.

Minister Reede van Verkeer
en Vervoer, zou volgens ver-
wachtingen dit weekeinde op
Curasao arriveren voor een ge-
sprek met minister Frank Ro-zendal van Verkeer en Vervoer.
Reede is evenwel om onbekende
reden, nog niet gearriveerd. De
ALM lijkt ondertussen wel be-
reid te zijn de relatie te herstel-
len, zo kon worden afgeleid uit
een radio- interview met direc-
teur Kitland Chong. Daarbij
moet de Surinaamse regering
dan wel de verzekering kunnen
geven, dat deALM haargeld uit
Surinamekan halen.

WILLEMSTAD — Onder
enorme belangstelling klommen
gistermiddag verschillendejour-
nalisten en anderen die
werkzaam zijn bij één van de
communicatie- media, op de
planken in hetCuragao Caribbe-
anHotel.Daar werdhet'Songfes -tivalvoor dePers'georganiseerd,
eenevenement dattwee jaargele-
denookzeer geslaagdwas.

De populaire DJ Darwin
Gregg, bijgestaan doorzijn zus
SisterGregg,gingerzeer overtui-
gendvan doormet deeersteprijs
en die van 'meestpopulair'. Dit
koppel zong het nummer 'Pri-
minti'van degroep Nosenkreeg
hetpubliek daarmee volledig op
deknieën, smekend om meer.

De tweedeprijs gingnaar Gio-
vanniAtalita van La Prensa, de

■étr*m§prijs naar het duoNathaly
Petronia en SharoBikker van Z-
86 terwijl Hubert Hoogvliet van
Tele-Curacao(die twee jaargele-
denwinnaar werd),gisteren der-
definaliste werd. Erwerden ver-
schillende andere prijzen uitge-
reikt, zoals een aanmoedigings-
prijs voor Niovis Nicolaas van
Radio Korsow FM, deprijs voor
debestekledingeveneens voor het
Z-86- duo en een speciale prijs
voor Ramphis Julia, eveneens
vanRadio Korsow.

Hetpubliek, datingrotegetale
was gekomen, kreeg verder een
modeshow te zienen een speciaal
optreden vanDJArmandoHuer-
ta, hetgeen zeergeslaagd was.

DEN HAAG — Nederland heeft
zich in de VN- assemblee van stem-
ming onthouden over een verzoek
aan deVeiligheidsraad, eenvoor alle
bij de VN aangesloten landen bin-
dendolie- embargotegen Zuid- Afri-
ka af te kondigen. Ditblijkt uit een
overzicht van de stemmingen in de
Algemene Vergadering, dat nu be-
schikbaar is gekomen. De Bondsre-
publiek, de VS,Groot-Brittannië en
Frankryk, die in deVeiligheidsraad
een veto hebben, stemdentegen.

OPLOSSING
Zondag zag het ernaar uit dat

zou wordengekozen voor een in-
terim- oplossing waarbij de be-
staande afspraken eenvoudig
zouden worden verlengd. Dat
zou handhaving betekenen van
debasisprijs van achttien dollar
en het produktieplafond van
16,6 miljoen vater per dag, met
dien verstande dat het contin-
gent van Iraq (1,54 miljoen va-
ten) daarop in mindering zou
worden gebracht ener duseen of-
ficieel maximum zou zijn van
15,06 miljoenvaten.

Iraq heeft op deconferentie te-
vergeefs geprobeerd een even
groot contingent te krijgen als

oorlogs- rivaal Iran. in de prak-
tijk maakt dat weinig uit, want
Iraq heeft zijn contingent nooit
erkend en zal dat ook in de toe-
komst niet doen.Het land produ-
ceert op het ogenblik ongeveer
2,7 miljoen vaten per dag, wat
nog aanzienlijk meer is dan de
2,37 miljoen vaten die Iran bo-
ven de grond mag halen.

MINDER PRODUCEREN
In de loop van zondag zijn er

nieuwe problemen ontstaan
doordat Iran er met steun van
andere landen op aandrong het
produktieplafond te verlagen
van 16,6 miljoen vaten tot 14,4
miljoen om deprijzen te steunen
nu er op de internationale olie-
markt sprake isvan overaanbod.
Iran kwam met dit voorstel na-
dat zijn eerdere eis om de basi-
sprijs met tenminste twee dollar
te verhogenkansloos bleek.Voor
verlaging van hetproduktiepla-
fond zou het land kunnen reke-
nen opde steun van Libië, Alge-
rije, Gabon, Nigeria, Ecuador,
Venezuela en de Verenigde Ara-
bische Emiraten (VAE), een
meerderheid van de dertien
lidstaten dus.

Hetverdelen van deproductie-
vermindering over de lidstaten
zou echter weer zoveel nieuwe
problemen opleveren dat moge-
lijk toch wordt besloten het be-
staande productiepeil te
handhaven.Onderzoek in volle gang

Moord vermoed bij
dood Edwin Tromp

NOORD — Omstreeks half
elfwerdzondagmorgenbij de
politie gemeld dat achter de
Rio Grande Store te Noord
het stoffelijk overschot was
gevonden van de 29-jarige
Edwin Tromp.

Deze heeft te Noord Cura Ca-
bai 152 gewoond. Zijn vader had
hem naar het hospitaal ge-
bracht, waar dokterEngelbrecht
de dood constateerde. Men had
de vader na het vinden gebeld,

omdat deze vlakbij te Was-
hington woonde. Het hospitaal
waarschuwde de politie omdat
het vermoeden bestaat dat hier
sprake isvan eenmisdrijfaange-
zieneennaaldprik in zijn linker-
zijde werd gevonden.

In verband met het onderzoek
zou de politie tweepersonen heb-
ben aangehouden, die verhoord
worden. Het slachtoffer was
werkzaam in het Papiamentu
Restaurant.

PRIJSDALING
Oliedeskundigen voorspelden

gisteren al datcontinuering vande bestaande situatie zal leiden
tot een daling van de prijzen op
de vrije markt. Een overeen-komst tussen twaalfvan de der-
tien landen is weliswaar beter
dan helemaal geen akkoord,
maar de overproductie blijft be-
staan, zo wordt geredeneerd. DeOPEC- produktie ligt op het
ogenblikruim boven de achttien
miljoen vaten per dag, waaraan
overigensniet alleenIraq schuldheeft.

Een forse daling van de olie-
prijzen stelde vandaag de des-
kundigen in het gelijk. In Lon-

dennoteerde olie uit het Noord-
zee- veld Brent voor levering in
februari aan het begin van de
middag 16,75 dollarpervat, 0,80
dollar minder dan de slotprijs
van vrijdag.

De handel hadeennerveus ka-
rakter, mede door aanhoudende
geruchten dat ayatollah Kho-
meini ernstigziek is en in coma
ligt. Met deze speculaties werd
ook het vertrek van de Iraanse
minister van Olie Gholamreza
uit Wenen naar Teheran in ver-
band gebracht. De Iraanse be-
slissing wordt vanmiddag ver-
wacht. Daarna zou het OPEC-
beraad kunnen worden afge-
rond.

IRAN LAAT EIS TOT VERHOGING BASISPRIJS VALLEN
Onenigheid overproduktieplafond en duur van afspraken

Geen OPEC-akkoord:
lagere olieprijzen
WENEN—DeIraanse ministervan Olie,GholamrezaAqaza-

deh,isvanmorgen pervliegtuignaarTeheranvertrokkenvoor
overlegmétzynregering. Hijverklaarde tegenoververslagge-
vers datheterom gaat te beslissen over hetmeedoen aan een
overeenkomst van de Organisatie van Olie- Exporterende
Landen(OPEC), dievoorzietineen verlengingvan debestaan-
deafspraken. Daarbtf geldtvoor deOPEC, exclusief Iraq,een
produktieplafond van 15,06 miljoenvaten per dag en iserëen
basisprijsvan achttiendollarpervat.Het -totopheden-uitblij-
ven van een akkoord opdeOPEC-vergaderingheeft ertoege-
leid dat de prijzen van ruwe olie op de internationale vrije
markt vandaagflink gedaaldzijn.

De ministers van Ulie van ac
bij de OPEC aangesloten landen
zijn er inhetweekeinde tegen de
verwachting in niet in geslaagd
tot een overeenkomst te komen
over de prijzen en het productie-
niveauin 1988.Het zieterechter
naaruit dat datvandaagwel zal
lukken. Vast staat dat de basi-
sprijsvan achttien dollarper vat
wordt gehandhaafd en dat Iraq
buiten een akkoord blijft. One-
nigheid is er nog over het pro-
duktieplafond eh de duur van de
nieuwe afspraken.

De dertien ministers hebben
sinds het begin van de vergade-
ring op woensdag voornamelijk
via bilaterale contacten gepro-
beerd demenings-verschillen op
te lossen. Zaterdagavond was er
ook voor het eerst in twee dagen
weer een voltalligebijeenkomst.
Zondag werkten de ministers

aan een verklaring die
waarschijnlijk vandaag op een
slotzitting van de ministers zou
moeten worden aanvaard.

Banken met
miljard over
brug voor
Colombia

BOGOTA—Een internatio-
naal bank- consortium heeft
Colombia een lening toege-
zegd van één miljard dollar.
Voor het einde van 1989 zal
Bogota dit geld tot zijn be-
schikkinghebben.

Minister Luis Fernando Alar-
con vanFinancienmaakte dit in
Bogota bekend. In totaal zijn er
106 banken bij deze operatie be-
trokken onder leiding van de
AmerikaanseChemical bank. In
het eerste kwartaal van 1988
krijgt Colombia 495 miljoen dol-
lar, in het tweede kwartaal 350
miljoen en derest nogvoor eind
1988. Colombia zal ondertussen
proberen op eigen gelegenheid
aan zestig miljoen dollar te ko-
men. Bogota had dit bedrag
namelijk ook gevraagd.
Waarschijnlijk gebeurt dit door
het uitgevenvan obligaties.

Op financieel gebiedverkeert
Colombia in Latijns Amerika in
een uitzonderings- situatie. Zijn
buitenlandse schuldisbetrekke-
lijkklein metvijfmiljoen dollar.

Dollarkoers naar
nieuw dieptepunt

TOKYO /AMSTERDAM —De koersvan deAmerikaanse
dollaris vandaag op de valu-
tamarkt in Tokyo gedaald
naar een nieuw naoorlogs
dieptepunt. De aandelen-
koersen op de effectenbeurs
werden daardooromlaag ge-
trokken. Op deEuropese wis-
selmarkten lag de dollar-
koers eveneens op een onge-
kend laagniveau. Goudprofi-
teert van de lage dollarkoer-
sen, de prijzen voor hetedele
metaal stijgen, alhoewel min-
der sterk dan mocht worden
verwacht.

De dollarkoers daalde in To-
kyo tot een dieptepunt van
127,80 yen ondanks steunaan-
kopen van de Japanse Centrale
Bank, die volgens valutahan-
delaren 100a 200 miljoen dollar
beliepen. Bij het slotvan de han-
del werd 128,00 yen genoteerd
tegen een slotkoers van 128,75
yenop vrijdag. De Nikkei- index
voor de 225 belangrijkste aande-
len op deeffectenbeurs in Tokyo
daalde met 109,53 punten ofwel
bijna 0,5 procent tot 22.926,28
punten.

DIEPTEPUNT
Op dewisselmarkt in Amster-

dam noteerde de dollar vanmor-
gen omstreeks tien uur 1,8300
Nederlandse gulden. Vrijdag
sloot de munteenheid op 1,8390
gulden en de officiële midden-
koers op diedag was met 1,8365
gulden de laagste sinds de oor-
log. InFrankfurt daalde de dol-
lar vanmorgen tot ongeveer
1,6^65 mark. Ook dat was een
nieuw na- oorlogs dieptepunt.
Vplgens valuta- handelaren zal
oe dollarzwakblijven zolang de
Amerikaanse autoriteiten geen
vastbeslotenheid tonen om de
koers te stabiliseren.

De gezaghebbende Ameri-
kaanse econoom Henry Kauf-
man heeft vandaag in Tokyo
voorspeld dat de dollarkoers ge-
durende deeerstehelft van 1988
verder zal dalen tot minder dan
120 yen en 1,50 mark. Daarna
voorziet hij een koersherstel.
Paul Volcker, in augustus afge-
tredenalspresident van deAme-
rikaanse Centrale Banken, zei
zondag dat de dollarkoers naar
zijnoordeelaltever isgedaalden
datdatkan leidentot toeneming
van de inflatie in de VS en een
economischedepressie in andere
landen. Hij verklaarde verder
dat de VS meer moeten doen om
het begrotings- tekort te ver-
minderen.

GOUDPRIJS
De goudprijs is vanmorgen

voor het eerst sinds februari
1983bovende500 dollarperoun-
ce (31,1 gram) gekomen. In de
loop van de ochtend werd op de
markt in Londen 501,25 dollar
genoteerd, ruim zeven dollar
meer dan de slotprijs van vrij-
dag. De waarde van goud uitge-
drukt in andere valuta's dan de
dollar ligt overigens nog aan-
zienlijk onder het niveau van
1983 omdat de dollarkoers veel
lager is. Een prijsvan 500 dollar
per ounce komt nu overeen met
915 Nederlandse gulden tegen
ongeveer 1.345 guldenin februa-
ri 1983.

De goudprijs heeft de laatste
tijd geprofiteerdvan de malaise
rond de dollar en de aandelen-
koersen, zij hetminder sterk dan
mocht worden verwacht. Beleg-
gers kiezen het edele metaal bij
onrust traditioneel als veilige
haven voor hun geld. Ruim drie
weken geleden lag de goudprijs
nogrond de465 dollar per ounce.



Mensen
Tijdens een geanimeerdkerstdi-
ner van de ArubaRotaryclub in
Temptation van Talk of the
Town werd Aruba's eerste bur-
ger Gouverneur FELIPE B
TROMP (zie foto) door Rotary
voorzitter Frans Tieleman als
erelid van de club geïnstalleerd.
Een anderhoogtepuntvan dege-
slaagdeavond was het schenken
van een donatieaan de organisa-
tie «Muher y Trabow» nadat
Huub Driessen een inleiding
over het strevenvan deze organi-
satie had gegeven. Tot slot wer-
den nog enigekerstmanden ver-
loot. Trio Huasteca zorgde voor
een sfeervolle omlijsting van de
viering.

*****AageThaarup, demakervan tal-
rijke hoeden van koningin Eliza-
beth van Groot- Brittannië en
haar moeder, koningin- moeder
Elizabeth, is op 82-jarigeleeftijd
in Londen overleden. De in De-
nemarken geborenThaarup had
in dejarendertigdeaandacht ge-
trokken van de toenmalige her-
togin van York, de huidige ko-
ningin- moeder. Een met
kunsttomaten en ditoerwten op-
gesmukte creatie maakte de
HOEDENMAKER beroemd en
ook wel berucht. De koningin-
moeder is het soort hoeden met
brede, veelal opstaande rand en
voile trouw gebleven. Hoewel
Thaarup in 1955failliet ging,be-
hield hij deklandizie van hetko-
ningshuis tot aan zijn pensione-
ring eenjaaroftwintig geleden.

*****In Turijn heeft een moeder een
uitstekendeANTI- INBRAAK-
VOORZIENING voor haar auto
gevonden: haar vier maanden
oude zoon. Een dief die de auto
had gestolen, liet deze zaterdag
haastiglangs dekant van deweg
staan, toen hij op de achterbank

een baby ontwaarde.De autobe-
zitster hadhaarzoontje in de sta-
tionair draaiende auto achterge-
laten om iets te kopen aan een
krantenkiosk. Auto enbabywer-
den ongeveer een kilometer van
de kiosk onbeheerd terugge-
vonden.

* ■< # * *
De MOUNT EVEREST is en
blijft de hoogsteberg ter wereld.
Een Italiaanse expeditie heeft
onlangs met behulp van uiterst
nauwkeurige apparatuur
vastgesteld dat debergB.B72 me-
ter hoog is. De K2, zijn eveneens

in de Himalaya liggende groot-
ste rivaal meet 8.616,60 meter.
De reputatie van de MountEve-
rest wankeldebegin dit jaartoen
Amerikaanse onderzoekers be-
rekenden dat deK2hoger was.
Zij gaven echter toe dathun me-
tingen nog controle behoefden.
Beide bergen blijken te groeien.
Zo isde MountEverest 24 meter
en deK25,60 meter hoger dan
vroeger was vastgesteld. De Ita-
lianen voeren hiervoor twee re-
denen aan: de meettechnieken
zijn veel nauwkeuriger gewor-
den en deheleHimalaya bergke-
ten komt ongeveer een centime-
ter per jaaromhoog.

Brasilia wordt als eerste moder-
ne stad geplaatst op de lijst van
deUNESCO -de opvoedkundige,
wetenschappelijke en culturele
organisatievan deVN inParijs-
van cultuurgoed dat bescher-
ming verdient. Op de lijst van
UNESCO staan behalve de door
de architect Oscar Niemeyer
ontworpen en in 1961 in gebruik
genomen nieuwe hoofdstad van
Brazilië, 247 andere cultuur-
goederenin de hele wereld.Kan-
didatenvoor plaatsing op delijst
zijndeGrote Muurvan China, de
Acropolis in Athene, de voor-
Spaanse stad Teotituhacan in
Mexico en het Nationale Park
Kilimanjaro in Kenya.

Ilona Staller, dievooreenradica-
le partij in de Italiaanse
volksvertegenwoordiging zit, is
uiterst teleurgesteld datzij geen
KERSTBEZOEK mag brengen
aan deItaliaanse matrozen in de
Perzische Golf. Staller, een soft-
porno ster diebeterbekend ison-
derdebijnaamCicciolina, zeidat
de partij haar had laten weten
dat fractieleider Francesco Ru-
telli naar de Golf zou gaan. "Ze
besloten mij achter mijn rug om
te vervangen", klaagde Ciccioli-
na. Ilona Staller had de matro-
zen van 22 tot 24 december wil-
lenopzoeken als lidvan deparle-
mentaire defensie- commissie.
Zij heeft de gewoonte om het bo-
venlijf te ontbloten en een 'bal-
con bien fleuri' te tonen.
Waarschijnlijk wilde de partij
niet nog meer olie op de toch al
hete Golften) gooien.

WILLEMSTAD — Morge-
nochtend om tien uur organi-
seert de Kiwanis Club Curacao
het jaarlijksefeest voor de oude
van dagen. Het doel van dit feest
is de bejaarden te laten genieten
van dekerstsfeer die reeds over-
al op het eiland heerst. Het feest
wordt gehouden in hetRicardus
Tehuis op Santa Rosa en begint
met een kerstdienst geleid door
mrg VVimEllis. Na dekerkdienst
worden verschillende kerst- ac-
tiviteitengeorganiseerd.

Het zal nietgeheel toevalligzijn
dathet ideeinDen Haag geboren
werd, maar tennispark- beheer-
der Ben Oosterwijk en reclame-
maker Eric van der Helm be-
dachten een goedkope manier
om het tennispark van nieuwe
banken te voorzien. Zij introdu-
ceerden de SPONSORBANK.
Niet gewoon maar een bank,
maar een van de bekende ont-
werper Jan desBouvrie. Ooster-
wijkverklaarde dathij zich al ge-
ruime tijd ergerdeaan beeldver-
vui lenderelcameborden ofvlag-
gen op sportvelden. Bovendien
had hij nieuwe banken nodig
voor zijn park, wat al gauwtien-
duizenden guldens zou kosten.
En zo ontstom; het plan voor de
sponsor- bank. Van der Helm
belde 'de enige meubelontwer-
per die hij kende': Des Bouvries.
Die was binnen een seconde
enthousiast. De sponsorbank
kan voor drie jaara 250 gulden
per jaardoor sportverenigingen
worden gehuurd. De verenigin-
gen moeten zelf adverteerders
zoeken. De ruimten op de bank
(de ovalenopvoor- en achterkant

van de rugleuning en zijleunin-
gen) kunnen per jaar worden
verkocht aan de adverteerders.
Het nieuwe advertentie- medi-
umisspeciaal bedoeld voor langs
de tennisbaan ofnaast de tee op
de golfbaan.

TomPoes en de Partenspelerdoor Maarten Toonder

1545—Devolgendemorgen traddeheerPartenspelerhetvuile
vertrekje binnen waar Torn Poes denachthaddoorgebracht.
"Zo jongske,heb jelekker geslapen?" sprak hij vriendelijk.

"Nee", zei Torn Poes.
"Mooi", hernam zijn voogd. "Niets is zo goed voor een

jongskein degroeialseen goedenachtrust.Wantals men goed
uitgerust is, kan men goed werken. En werken moet je van-
daag. Je opvoeding gaat beginnen!"

Zo sprekenüemaaktehij deketting losentrokzijn pleegkind
mee naar de schuur, waarBul Supertussen een aantalhavelo-
ze jongeren in stond.

"Dit is jullienieuwespeelmakkertjeTornPoes!" zei depleeg-

vader."Julliemoetengeenruwe spelletjesmet hemdoen, want
hij is erg teer gebouwd".

"Nee", voegde deheerPartenspeler er aan toe, "het jongske
is hieromeen goedeopvoeding tekrijgen enik staer op,dathij
nette manieren leert!"

Op deze woordenbarstte het groepjein rauw gelachuit, dat
duurdetotdat Super weer het woord nam.

"Ik moet vandaag achter een belangrijk werkje aan!" ver-
klaarde hij. "Jullie moeten daarom maar alleen wateten gaan
zoeken, maar denk er om: ik wil geen lasthebben, hoor! Geen
politie aan de deur.En watTorn Poesbetreft, die gaat metVle-
gelmee ommuggente leren.Pas op, dathij nietontsnapt, want
dan zwaaiter wat!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur La Bamba (’.5,- p.p.).

TELECURAÇAO
MAANDAG; 16.30 Scooby Doo myste-
ries; 17.00 Cliffwood Avenue Kids;
17.30The BigBlue Marble; 18.00Sien-
sia iTeknologia kv Leo Floridas; 18.30
Contact; 18.45 Informe deportivo kv
HectorRosario; 19.00Gezondsporten;
19.30Thisweek in Japan;2o.ooNotisie-

ro Tele-8: 21.00 Dallas; 22.00 Wega di
Number; 22.10DepartamentupaKultu-
ra i Edukashon: «The World of
Audubon»; 23.00 Sluiting.
■

DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00MTV Musical; 18.00Obra di man

ku Loupe; 18.30Contact; 18.45Informe
deportivokv HectorRosario; 19.00Kus-
hina di oro kv Saida Hernandez; 19.15
Show Bizz; 19.30 Sledge Hammer;
20.00Notisiero Tele-8;21.00Enkuentro
kv Paul deWindt; 21.30Revista Deporti-
vo kv Gonzalo Cuales; 22.00 Wega di
Number; 22.10Crime story; 23.00 Stui-
ting.

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENST ARTSEN: Patiënten vande
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 64.1658 bellen en
dan het antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van hun eigen huisartsbellen:
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wiede dienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria I*.
tel.: 82947/81078:geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur: zaterdag
de geheledag gesloten: na 17.00uur kuntu
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 heeftzuster Samson, tel: 616718.
pageboy 027-345. **
DIERENARTS: Veterinaire Dienst Parera.
tel.: 614000. ,
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur: op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur. tel-
-54300.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 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 maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11 °°uur. Voor spoedgevallen na Kantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)'
Otrobanda: delPueblo. Breedestraat. tel-
-625333.
Punda: Sta. Rosa, Winkelcentrum Bloem-
pot, tel.: 77679.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro-

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

TIENDADl LEY t/ra 11 januari gesloten;
12 januari is er weerspreekuur.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16.00
uur;maandag gesloten.
t/m 10 januari gelegenheid tot bezichti-
ging expositie van lino's, aquarellen, teke-
ningen en schilderijen van Anton Vrede.

DINSDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 08.00-22.00 uur
«Rotterdam»-Ft.L.

MAANDAG 14D€C€MB€A 1987

!; in theater j!
J de Tempel j!
i| Maandag 14december 1987 [<
) om 7.00 uur p.m. /> KISS OF THE SPIDER WO- ||
< MAN (William Hurt winnaar \<
> Gouden Palm, Cannes en i|
\ Oscar 1986) J,
J iEen film van Hector Babenco met iji 1 William Hurt, Raul Julia en Sonia (|
<[ Braga. Distributeur Hungry Eye S

j! om 9.00 uur p.m. ?
!; DE VIERDE MAN <\'\ Wellicht de laatste Nederlandse \>
\t film van Paul Verhoeven. Hij is <[
i 1 hierna naar Hollywood vertrok- <,
(' ken. Naar de roman van Gerard ji
'i Reve, met o.a. Jeroen Krabbé, (iJi Renée Stoutendijk en Dolf de i|
i' Vries. Produktie Rob Houwer. (,

11Dinsdag 15 december 1987 /
i' om 7:00 uur p.m. ]>
', I'VE HEARD THE MERMAIDS J'S SINGING ([
i' Eenfilmvan Patriciaßozema, met \(| o.a. Paule Baillargeon en Ann- Ji(, Marie McDonald. ,'
\) Een Canadese film, uitgebracht ij
i' door Hungry Eye Pictures. {,
) om 9:00 uur p.m. <j TIEMPO DE MORIR <j
'i Een filmvan JorgeTriana, naar het \>ji eerste originele film-scenario van i|
,' Gabriel Garcia Marquez. \11Uitgebracht doorConcorde film. S
(! Entree: ’.7.so \'

ö Afle advertenties voor de*komende dag Abonnement en advertenties: _«_»___*"««_- »iP on ap- - moeten 1 dagvan tevoren vóórvieruur bin- The Chronicle, Grounddove Road, Pointe e!^_lAinn=^rr»onrnmKim ot Th»mUITGEVERIJ AMIGOE NV nen zijn of op dezelfdedag vóór tien uur. Blanche tel ■ 23919 Samenwerkingsovereenkomst metThe M.
Scherpenheuvel z/n of P.0.8. 577 Losse nummers Papergarden, Food ami,Herald'De Haa9scheC°Urant' De Bra
Curagao NA. ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet Dan,se ers-Giro440 000 vrijdag en kunnen iedere dag tussen 07.30- (opposite Holland House), GreatBay Hotel,
Bankrek. nr.: 11-07-313 16.00 uur worden opgegeven, behalve op Little Bay Hotel, Mullet Bay Hotel, Papertrip
Algemene Bank nv zaterdag. Julianaluchthaven en Boekhandel Van __.„-,__,_.,Bankrek. nr:874.825.10 Alleen zoekertjes die op maandag en don- Dorp/Eddine DRUKKERIJ: Rotapnnt NV
Maduro & CurielsBank nv derdag vóór Nvaalf uur binnen zijn, kunnen DISTRIBUTIE (abonnementen):
CURAgAO de da9daarop(dus dinsdagenvrijdag) ver- Curacao:Districo NV, tel.: 70503,70504en
Cemraie (alle afdelingen) schijnen. 70304
672000 Voorklachten gelieve deze nummers op te
"__"_ UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA SABA: bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
-^tie. Nassaustraat 110. Correspondente: taa|d worden via Giro rek. nr.: 208.000,Ma-I.M.Ph. de Maayer-Hollander. Te|. 24333 (drie |jjnen) Ruth Hassell,tel.: 2299. duro'sBankrek. nr.: 286.330.08 enABNrek.Anti lean News HoldingNV Directeur-Hoofdredacteur: nr.: 11.15.626.Hoofdredactie: Jos van der Schoot ST. EUSTATIUS: Aruba'Nassaustraat 110 te1'24333Ard Horvers (hoofdredacteur) Redactie: Ramiro Tromp, Anna Tromp- Van Vertegenwoordigster/Correspondente: Bonaire (abonnementen én incasso): mv.A._ ,_„_._, der Schoot, Djisbie Franken(fotograaf). mevrouw Peggy van de Horde, White- Wong-Loi-Sing, Noord Saliria.«Ovenge ledenRedactie: Advertentie-afdeling: Josvan derSchooten wallwe9l "Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen, EOeen Landsmark.Monique van Meerwijk, Nancy van der Wal,
Sheila Rhodes (secretaresse), Chris van rdnairf inccon,,-,-,.»-. en .
m^rnrtrwrf»r); SOlaT ,SSel,<op- CoSndent: HILVERSUM aZ e*»*» van demaaklen Ken Wong (fotograan. Hubert Linkels, Kaya GobernadorN.Debrot CORRESPONDENTEN Nederlandse Antillen veertien gulden per
ADVERTENTIE-AFDELING 154,tel.: 8627. B. Jos deRoo en Victor Hafkamp:Radio Ne- maand.
Acquisitie: derland Wereldomroep (tel.: 035-16151,
ViolaBernardus en Janny Naaldijk. SINT MAARTEN toestel 319). Buiten Antillen (Nederland):Aanname advertenties: Correspondent: NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
Maandagt/m vrijdag van 07.30-16.00 uur; Gerardvan Veen,Postbox 118. tel.: 873859 UTRECHT: NA/.24,- per maand (zeepost); jaarlijkszaterdag 07.30-lO.ÖOuur. (Franse kant). Frans Croes (fotograaf). vooruit tebetalen

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

HAGAR the Horrible By Dik Browne
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Aanrijdingen
, WILLEMSTAD—lnhet afge-ope.nweekeinde hebben 41 aan-
jagenplaats gevonden. Elf
Iconenraakten gewond waar-
ziot z*Jn opgenomen in het
87 nrS1""8- De "cnade kwam op
red gulden-Vierbestuurders
Va

n door na het veroorzaken
kg? sen aanrijding. In het wee-
hii! kwamen vier meldingenuinaenvanjoy-riding.

Inbraak
WILLEMSTAD — Door het

vernielen van een eterniet-plaat
en een plafondplaat wist een in-
brekerbinnen tekomen in deTo-
ko in deKoningin Wilhelmina-
straat bij Scharloo. Hg ging er
vandoor met vijf flessen Rum
San Pablo, zes flesen Ponche
Crema, negen flessen Golden
Sherry, eentransistor radio, een
televisie toestel, acht flessen
Ron Siboné, zes Balsamo Ben-
que, 20 grote batterijen en 27
middelmaat batterijen.

KANDIDATEN
Dat was toen hij minister Leo

Chance van Verkeer en Vervoer
en Justitie terugtrok omdat de
regering weigerde akkoord te
gaan met de kandidaat Sarah
Williams voor defunctie van ge-
zaghebber op St Maarten. Dezekandidaat werd onlangs weer
naar voren geschoven door Wa-
they, maar nu als opvolger van
Leo Chance. Dat werd tegenge-
houden opgrondvan het feit datDP St Maarten het verzoek in-
diende de portefeuilles te wisse-
len.Datwerddoordecoalitiepar-
tijenafgewezen.

Het laatste voorstel van Wa-
they om Louis Gumbs nieuwe
minister te maken, was voor de
coalitiepartijen de bekende
druppel die deemmer deed over-
lopen. Premier Martina liet
daarover gisteravond tegenover
journalistenweten: "De benoe-
mingvanGumbs zou ondermeer
tot gevolg hebben dathij aan het
hoofdzou komen testaanvan het
Departement van Verkeer en
Vervoer. Hetzelfde departement
waar ook de Landsradiodienst
ondervalten waarhijeerderwas
ontheven wegens mismanage-
ment."

PERSOONLIJK
Het gedrag van Wathey deedde overige coalitiepartijen ern-

stigtwijfelenaan deoprechtheid
vanDP StMaartenen debereid-
heid om mee te werken aan een
gezonderegering. Dat werd hem
gisteren duidelijk gemaakt. Na
afloop lieten politici weten het
gevoel te hebben datWathey de
boodschap duidelijk heeft ont-
vangen. Hij liet op een gegeven
moment zelfs weten dathij be-
reid iszijn Statenzetel in te leve-
ren, nuhij hetgevoel haddat alle
wrevel tegen hem persoonlijk is
gericht. Dat is evenwel een
kwestie «lieDP StMaarten in ei-
genkring moetbeslissen. Totdie
tijd, zit de DP St Maarten in de
oppositie, hetgeenvanmorgen al
het geval was tijdens de Staten-vergadering over de begroting
van 1988.

EASYWAY
Claude Watheylietin gesprek

met de Amigoe weten, al ver-
wacht te hebben dat zijnpartij
uit de coalitie gezetzou worden.De coalitie kon immers geen
'nee' zeggen tegen zijn laatstekandidaat, aldus Wathey, en
moesteen anderewegzoeken omde benoeming van Gumbs als
nieuwe minister tegen te hou-
den.Op devraag ofhijteleurges-
teld is over het gebeuren,
antwoordde Wathey ontken-
nend. "Dit is politiek", was zijn
laconieke reactie daarop, alhoe-
wel hij later Het weten datdit
zijnsinziens 'theeasywayout' is.

Het gedrag vande coalitiepar-
tijen de laatste maanden, noem-
de Wathey 0p zijn beurt"vreemd". Dat gaf hem het ge-
voel datDP St Maarten wel eens
beter afzoukunnen zijn in de op-
positie-banken. Ditzeker gezien
de gevoelens van onvrede die op
StMaarten heersenover de hui-
dige staatkundige structuur.
Hetbesluitvan decoalitiepartij-
en draagt daar volgens Wathey
niet aan bij, maar versterkt de
wil om alleen verder te gaan.
Daar is St Maarten zeker toe in
staat, zo verwacht Wathey.

FINAL GOAL
Op devraag ofDP St Maarten

in januarieenvoorstel zal indie-
nenom de coalitie weer in te ko-
men, antwoorddeWathey dathij
dat eerst intern op St Maarten
moetbespreken. "Misschienvalt

danhet besluitwel datwe beter
uitdecoalitiekunnenblijvenom
ons volledig te wijden aan onze
'final goal': St Maartenlosvan de
andere Antilliaanse eilanden",
aldus Wathey tegenover de
Amigoe.

Feit is wel dat met de beslis-
singvangisteravond, decoalitie-
partijen een verdere discussie
over kandidaat Louis Gumbs
ontweken hebben. Het is duide-
lijkdat indienDP St Maartenna
defeestdagen dewens uitom de
coalitie weer in te komen, dat
daarals eisaanverbonden wordt
dat er eenredelijke kandidaat
wordt aangedragen.

STRAFFEN
Volgendjaarzalhetzover zijn,

dat ook 'alternatieve straffen'kunnen worden gegeven doorderechter. Dergelijke artikelen
zullen in het Wetboek van Straf-recht worden opgenomen, indiende Staten ermee akkoord gaan.
Het opleggen van alternatieve
straffen heeft als gevolg, dat de
kosten, die gevangenis- straffen
metzichmeebrengen, sterkkun-
nen worden verlaagd.

Overwogen wordt, zo zei mi-
nister van Verkeer en Vervoer
FrankRozendal, om schepen die

onder Antilliaansevlag varen
eenvoorkeursbehandeling te ge-
ven. Ook daarover wordt mo-
menteel overleg gevoerd.

UNA
Minister van Onderwijs Ellis

Woodley sprak overde'ongelijke
concurrentie' tussen deUniver-
siteitvan deNederlandse Antil-
len, UNA, en de universiteiten
in Nederland.Die ongelijkecon-
currentie is te wijten aan de on-
gelijkheid in studie-
financiering. De minister schat,
dat tussen de zestig en honderd
studenten, met name uitAruba,
niet naar de UNA zijn gegaan
maar naar Nederland omdat
daarbetere regelingen bestaan.

Woodley pleitte voor een uit-
breiding van de Antilliaanse
universiteit en voor betere huis-
vestingvan de studenten. Hij zei
ook, dat een hoger rendement
van het onderwijs uiterst nood-
zakelijk is.

De regeringkrijgt tekampen
met steeds hogere uitgaven voor
deopvang vankinderen dieaan
drugs zijn verslaafd en voor de
opvang van kinderen, wier ou-
dersniet meer zonder verdoven-
demiddelenkunnen. Die kinde-
ren wordendoor derechter onder
toezicht geplaatst.

ENERGIE
Volgend jaarworden alle on-

derzoeken, die aljarenlangwor-
denuitgevoerd over het gebruik
makenvanalternatieve energie,
bijeengebracht. De regering zal
danmet concrete voorstellen ko-
men. Het water- en energiebe-
drijf,KAE, voert momenteel een
onderzoek op welke wijze ge-
bruik gemaaktkan worden van
de temperatuurs- verschillen in
hetzeewater. De gemengdecom-
missie, die in 1985 werd ge-
vormd, heeftzichmeergerichtop
het gebruik maken van wind-

energie.
De overname van de Antilli-

aanse Televisie Maatschappij,
ATM, vormt een punt van be-
spreking tussen deregering en
het Bestuurscollege van Cura-
cao. HetBC heeft alseis gesteld,
dat de ATM eerst financieel ge-
zond moet worden gemaakt. Er
komt een totalereorganisatie bij
de televisie-maatschappij. Mo-
menteel vindt er al een analyse
plaats van hetTV-bedrijf.

COALITIE LAAT MOGELIJKHEID OPEN VOOR TERUGKEER

Wathey: ”easy way out”
DP Sint Maarten
naar huis gestuurd

WILLEMSTAD — Het coalitieberaad heeft gisteren de
knoop doorgehakt: in niet mis te verstane taal is Claude Wa-
they van DP St Maarten duidelijk gemaakt dat deoverigepar-
tijennietlangermethem wensen samentewerken.Vooralsnog
heeft dattotgevolgdatDP St Maarten nuin deoppositie zit.De
coalitiepartijen hebben evenwel de deurop een kiertje laten
staan. IndienDP St Maarten injanuarimeteen aanvaardbaar
voorstel komt, wordt datin welwillende overweginggenomen
enkanDP StMaartenalsnogin decoalitieterugkeren.Dat lijkt
alleen mogelijk tezijnzonderClaudeWatheyomdatdeze giste-
ren terechtzelfalconcludeerdedat"allekritiek ophemgericht
is". Dat werd in coalitie-kringen bevestigd. Metandere leden
van DP StMaartenlijktnogwelsamenwerking mogelijk,maar
de 'streken' diede coalitie de laatste maanden geleverd zijn,
lijkenvoornamelijkte zijn voorbereid doorClaudeWathey.

unaer net agendapunt 'ver-
trouwensbasis van de coalitie'
werd Claude Wathey gisterena-
vond tijdens het coalitieberaad,

door de overige partijen onder-
houden over zijn gedragvan de
laatstemaanden.Datbetekende
een opeenhopingvan ergenissen
voor de coalitiepartijen omdat
Wathey constant uit leekte zijn
opeen breukin de coalitieenhier
tenminste één keer bijna in
slaagde.

12ZETELS
Tot die tijdregeert de coalitie

opbasis van 12 zetels in de Sta-
tentegenover 10zetelsvan deop-
positie. Een mogelijke extra ze-
tel is dievan deUPBvanBonaire
die geruime tijd geleden al
schriftelijk liet weten, bereid te
zijn de coalitie te steunen. Deze
week waarschijnlijk zal er een
gesprek plaatsvinden tussen
premier Don Martina en UPB-
leiderRudy (Ruman) Ellis. Er
ligt evenwel een advies op tafel
van Jopi Abraham van DP Bo-
naire (die momenteel met 2 ze-
telsdecoalitie steunt)waarin ge-
meld wordt dat DP Bonaire al-
leenmetUPB opcentraalniveau
wil samenwerken, als DP op ei-
landsniveau opBonaire derege-
ring inkan. In politieke kringen
wordt datevenwel als een eis ge-
zien waarmee Rudy Ellis nooit
akkoordkan gaan. Hetlijkt dan
ook dat de coalitie verder zal
moetenmet 12 zetels.

Premier Don Martina blijft
voorlopig belast met de porte-
feuille Justitie, terwijl Frank
Rozendal (DP) de post Verkeer
en Vervoer onder zijn bewind
houdt. Deze twee portefeuilles
wordenvoorlopig nog niet offici-
eel 'herverdeeld' omdat DP St
Maarten immers nog de kans
krijgt in de coalitie terug te ko-
men. Als datin januarihet geval
is, gaan de portefeuilles terug
naar DP St Maarten. Indien de
bal anders rolt, en DP St Maar-
tenin deoppositie blijft, moet er
vanuit de overige coalitiepartij-
en een nieuwe kandidaat ge-
zochtworden.

RUSTIGE VERGADERING
Begroting in Staten

WILLEMSTAD— Vanmor-genzijn de Statenvan de Ne-
derlandseAntillen begonnen
met de behandeling van debegroting 1988. De verschil-lende ministers be-
antwoordden vanmorgen
nog 'overgebleven' vragen.
Voor dezebijeenkomstwaren
namelijk al tientallen vragen
gesteld over de begroting.Met overgrotemerendeel wasal schriftelijkbeantwoord.Binnenkort zullen besprekin-gen gevoerd worden met de on-derscheidene eilandgebieden
over een 'ontwikkelings-brigade. De regering heeft eentelegram gestuurd naar de ei-landsbesturen, waarin de me-ning gevraagd wordt over denoodzaak van een dergelijke bri-gade en over dekosten, die zonorganisatiemet zichmeebrengt.

HetVrijwilligersKorps, VKC,
gaatwaarschijnlijk volgend jaar
verhuizenvan Mundo Nobonaarde kazernes te Suffisant: "HetVKC verdient een betere huis-vesting, want het is eenwaarde-volle organisatie, die meehelpt
depublieke orde tehandhaven",
aldus premier ir Don Martina!"De verstandhouding tussen deMarine en het VKC is uitne-mend".

BELASTING
Vervolgens begon Statenlid

Cedric Eisden (MAN) aan een
langdurig betoog. Hij besteedde
vooral aandacht aan hetbelang
van een stipte belasting-
betaling, die hij met name van
belang acht, omdat het econo-
misch slecht gaat met de Neder-
landse Antillen. Eisden was ver-
dernietkritisch. Hij was vol lof
over deregering. Een punt nog:
Eisden vroeg om vermindering
van de heffingen op auto's: "Als
wezo doorgaanmet aldieheffin-
gen, dankunnen we straks geen
van allen meer autorijden. En
een auto ishiergeen luxe, omdat
we geen goed openbaar vervoer
hebben", aldus Eisden.

Ronnie Winkel (DP) zette ook
een enorm pakpluimen op dere-
geringshoed. Hij roemde in het
bijzonder deministervanFinan-
ciënvoor dewijze waarop debeg-
roting was samengesteld: "We
hebben een grote waardering
voor het feit, dat het negatieve
saldo is teruggebracht".

Hij noemde hetnegatieve sal-
do van 14 miljoen 'niet alarme-
rend. Hij toonde zich bezorgd
over de manier waarop Curacao
aan zijn financiële verplichtin-
gen ten opzichte van het Land
voldoet: "Als dat nietverandert
kanhetLand in deproblemen ge-
raken", aldus Winkel.

Dezitting duurtvoort.

Voorkerstpakketten

LVV verstuurt
'bedelbrief'

WILLEMSTAD — Zon
veertig bedrijven ontvin-
gen vorige week een brief
van de dienst Landbouw,
Veeteelt en Vissery (LW)
waarin gevraagd wordt
om het kerstpakket dat
eventueel verzonden
wordt,aan éénbepaald ad-
res tezenden, zodat depak-
ketten gekanaliseerdkun-
nen worden en bewaard
kunnen worden voor de
viering van het 25-jarige
bestaan van de LVV in ja-
nuari volgend jaar.

In de briefwordt uitgelegd
dat deLW volgend jaartoch
haar jubileumop grootse wij-
ze wilvieren, maar dathet de
overheid hiervoor aan vol-
doende financiële middelen
ontbreekt. "Indien u voorne-
mens was een kerstpakket
aanons testuren, stuurt u dit
danastublieftopnaamvan de
Dienst LW, Klein Kwartier
33, ter attentievan de heerR.
Schotborg. Op die manier ho-
pen wij ons 25-jarigebestaan
op grootse wijze te kunnen
vieren."

Dat deze brief de indruk
wekt een 'bedelbrief te zijn,
werd doorwaarnemend hoofd
Joubert van de dienstLW
met klem ontkend: "We heb-
ben debriefalleen aan diebe-
drijven gestuurd, die ons ie-
derjaar een kerstpakket stu-
ren," aldus Joubert. Dat be-
drijven zich door zon brief
'verplicht' kunnen voelen een
kerstpakket te sturen, werd
evenzo door Joubertontkend.
Hij haalde hierbij als voor-
beeld aan dater toch ookvele

verenigingen zijn en andere
instellingen diebedrijven be-
naderen, als zij het een of an-
der organiseren. Dat er ver-
schil is tussen een sociale in-
stelling en een overheids- of
commerciële instelling, vindt
Joubert persoonlijk geen ar-
gument, zo liet hij desge-
vraagdweten.

Hij legde uit dat het deel
van de festiviteiten dat door
de overheid georganiseerd
wordt, al geregeld is. Waar
het de LW om gaat is dat er
voor de werknemers een 'ge-
zellig samenzijn' georgani-
seerd gaat worden. Dat gaat
door, «ook al zou de opbrengst
van kerstpakketten te-
leurstellend zijn. Dat is im-
mers alleen bedoeld als 'ex-
traatje',zo legde Joubertuit.

Volgens hem is de achter-
liggendereden van dezebrief,
dat dekerstpakketten vorige
jarenaltijd lukraakop dever-
schillende adressen bin-
nenkwamen en aan perso-
neelsleden werden meegege-
ven: "Dat willen wij dit jaar
kanaliseren," aldus Joubert.
Op devraagwaarom dangeen
interne maatregel is geno-
men waarbij iedereen dieeen
kerstpakket in ontvangst
neemt, verplicht wordt dit af
te geven, kon Joubert geen
duidelijk antwoord geven.

Hij zeierbegrip voor te heb-
ben indien bepaalde bedrij-
ven, die wel werden aange-
schreven, in verband met de
algehele slechtere econo-
mische situatie, dit jaargeen
kerstpakket sturen. Dat zal
hen beslist nietkwalijk geno-
men worden, aldus Joubert.

%&(_n Voor Uw reis naar Europa /»)J hebben wij J^FzL
WOLLEN KLEDING

zoals: rokken, blouses en jas- XlCwl__i\sen om aan twee kanten te fSKMjyfJ^/
dragen. \_^vsv\__f
Tevens vele modellen gebor- jLl\\f*^
duurde tafelkleden en met I lYjL' i
speciaalkerstdecor. , | AC\ \

Wijnemen ookbonnen. / ’ 18 1

O ' L LP
dm/terctam /lore m fARUBA: CURACAO M fNassaustraat 10 Gomezplein 14 JJÈË MNassaustraat 50 Breedestraat29 *w_r W

|v| vanuytrecht
V M Packers, Movers, Storage & ConsolidatorsKaminda Buena Vista 12- tel. 84566

fA EMPAKETA BO MUEBLESNAN èts.PROFESIONALMENTE I EMBARKANAN
RONT MUNDU.

■MNimNHIIiMtIiiMiNHIMIINNIMMMtHiniIIHIIMI «rt««MI»iMIIMIIHIII"« ■Het boek van

DINAH VEERIS
(remedi i kustumber di nos bieunan)

's vanaf heden verkrijgbaar bij:

.^.HEALTH FOOD SHOP
I HöRMONiü

Francial7b deSavaan
Tel.: 79075 Tel.: 85433

Openingstijden: \ 8.30-12 uur
ma.t/mza. f 2.30- 6 uur
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U nodigt de gasten uit,komt zelf genieten,
"n wij doen het werk. Wij zorgen voor het

eten, de drank,de bediening, tafels en
stoelen,hetzij bij U thuis, of op één

van onze ideale lokatiesvoor Uw
receptie of feest zoals:Restau-

rant La Bistroélle,Landhuis
Brakkeput, ZeelandiaPatio

& Banqueting Room,
deForttuln in Fort
Nassauof Infinity

in Fort Nassau,
ideale plaatsen

tit/- voorUw
«receptieoffeest.

BARREL
Sta.Rosaweg 17- Tel.: 75996

Ook tussen demiddaggeopend,
vrijdagkoopavond.
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,
suikervrijsnoepgoed.

Wij verwachten UÜ!

ISTRO
T"1 V_
r'J__/-"

_______
■,

lANCAISE

mavond t/m
ember '87:

***** Live in ons restaurant

uit Frankrijk
ROBEKT et MICHELLE
niet franse chansons en accordeon.
Voor reserveringen:

Tel.: 625666/625667
V " A

JMQÏÏSSEI I--I]s"t AU RA NT H J
]! <&URM_Ti2_ISIN_ ]'

P*»fr»«ts-T»1.:55418 j!
"*ART-tIME i
HOSTESS
GEVRAAGD ;

!Nu ook open op '|
MAANDAG ij

; yporreserv.: !"Tel.: 55418-674909;;



PPA-mening over
onafhankelijkheid

ORANJESTAD — Voor van-
middag heeft de Partido Patrio-
ticoArubano(PPA) een perscon-
ferentie bijeen geroepen om te
spreken over het standpunt van
de PPA ten aanzien van bepaal-
de ontwikkelingen op staatkun-
dig gebied. Begin vorige week
heeft dePPA een uitvoerigebrief
aan minister drs. Jan deKoning
over dit onderwerp geschreven,
welke brief vanmiddag ter be-
schikkingvan deperszal worden
gesteld.

*****OOST-BERLIJN—Deleidersvan
de Warschau Pactlanden hebben
vrijdag hun"volledige steun" uitge-
sprokenvoor deresultatenvandeTo-
pontmoeting tussen president Rea-
gan en Gorbatsjov in Washington.
Tegelijkertijd sprakenzij echterhun
bezorgdheid uit over de plannen in
sommige NAVO- landen de afschaf-
fingvandemiddellangeafetands-ra-
ketten "op te vangen" door uitbrei-
ding van de bestaande wapenarse-

f SAADE STORE f Mf£ l_ _.G. Smith Blvd. 116 -Te1.:_22189 k&ypl' Jf ENORMEKORTINGEN VAN 20% \^^3k»
Op slaapkamerset uit Duitsland en Amerika ir^^L _

| Slaapkamerset metKingsizebc^metAdeurenkast r^ ï
van 5450.3 NU 4360.- r

Slaapkamerset met dubbelbed met driedeurenkast J| van 2575, NU 2060.- fl Slaapkamersets uit de Verenigde Staten f
van 2175.- NU 1740.- en van 1450,NU 1160.-

-en nog veel meer sets om Uw kamer voor het eind van het jaarmooi te 2
8 maken. |

Kom zelf kijken en Uwkeuze doen uit onze voorraad meubelen zoals |
£ nergens anders op Aruba. i ;— r *_ C4AI.FCTADF ZATERDAG GEHELE DAG {
| SAAD-L S1ORL geopend ï

L.G. Smith Boulevard 116 | J 3
naieu.

CLASSIC %. \
BOUTIQUE |Ai

in Dakota Shopping Paradise *^k^J J<%°l en
0 Holiday Inn Hotel ys\_s^*^ %
" De meest exclusievezaak van lederwarenop Aruba /lV\ I o
°IU I o
° Alto soorten l«r«fi «rtikotontegendebotte prijzen en van de beate kwatttatt. «
1 Alle soorten leer0.a.: varkenateer, ijeHenteer, tlangenleer, napa,glaze, etc °
GaRuime keuze In: o

° Attaché taaaen, leren omslag voor cheque, paspoort en rijbewijs, heren- en °
D dameeportemonnees, handtassen, schoudertassen en dameetassen. £
o Ook lantasle artikelenen schoenenvan leer. e

" CLASSIC BOUTIQUE :
° t_i__)V fEjk eenBoutique metklasse %
b iaDakota ShoppingParadise o

" "i-SSi^fwsia HolidayInn Hotel o
» J*ï\jJ*>,^«iW Aniio ?
hg 0B f ttVO OPOÜBOOOOOOOOfIODPOaOPQfIPOOOOOOOOOOOaI

RECONDITIONED CARS .
!sÉÉ CHRYSLER Si1*1» CORPORA 7,300 S|
! 7 1\ TOYOTA LANDCRUISER 9,000 4 \

j I
BLUEBIRD 12,000

I^l__l____l!_i JEEP JEEP X& I
PATROL 13 ,500 - jjjfe[
11,000 fff*tT*w**Hwimmmmwmitx«ami*m*iM

bc^^lrWoK cBp-^jp__§]
£3[tJ3Sar llufestyler M

M| |l Microwave Oven I [J

H Model 5557 V-***\

U CORDA RIBA E POSIBILIDAD EI\^PAUI^IN^NCJAMENTO SIN DOWNPAYMENT J

Wilt u iets anders, iets bijzonders eten tijdens deze ''&tmïP^
Feestdagen

Dan moet u eens langs gaan bij: £§Ët *|
CONSALES WHOLESALE CENTErI^S^

om hun nieuwe Kerstspecialiteiten te proberen
Fazanten, Patrijzen, Reerug, Wilde Konijnen en Hazerug!

ÉEn
speciaal voor deze Feestdagen is

■' CONSALES voor de periode vanls
/ / j december t/m 23 december, ge-

rc^jfcffi "r°"H vanaf 7:30 - 12:00 en 13:30
pp?sppB:oo en op zaterdag 19 december

.JAr—r\ CONSALES
1 f\^ _______ WHOLESALE

WELLINGTON — Tijdens een
emotioneleplechtigheid is zaterdag
deRainbowWarrior opnieuwtotzin-
ken gebracht in ondiepwater.De bij
de Franse aanslag op het schip in
1985 omgekomen Nederlandse fo-

tograafPereira werd herdacht. Naar
verwachting wordt het schipeen
duik-entoeristische attractieeneen
gewijdeplekvoor anti- nucleairebe-
togers. Het schipwasnadeaanslagte
zwaarbeschadigdomnoggebruiktte- - kunnen worden.

ea^y^y y^ DINSDAG*
DEC. 15,1987*

f^P^ 5:07-7:57 P.M. *

* y' MUZIEK "LOS CACIQUES" */ HEINEKEN*
HAPJES*
COLA'S*

KENNISMAKING
ONZE EERSTE HUURDER

1 HOUR PHOTO SERVICE
(CHECKPOINT)

DIM) - GINO
DIVISIONS OF

IïIHARMS
|_____IbROTHERS LTD.

* HB Ling & Sons Supermarkets

i _______■ Weststraat 29 - Congoweg 37
ORANJESTAD SAN NICOLAS

GRAND END-OF-THE-YEAR IWJL.
CAMPAIGN

Bij aankoopvan elkeA/1.25.- ontvangtU eencou- J|S3 I
pon. Vul Uw naam en adres in en U neemt deel /%m wM JLaan onze eind van het jaarcampagne. W

m. M OÖSPi^^J 1cPr,'is: A/1.1200.- (12 x ’.lOO.- per maand
J^Mill^^m If aan levensmiddelen)
ïflP^sv 1 m 2e prijs: 3 winnaars van A/l. 150.-

-* T 1 W 3e prijs: 3 winnaars van A/l. 100.-
-i_4 I J 4e prijs: 2winnaars van A/L 75.-
-m W~ 5e prijs: 8 winnaarsvan A/l. 50.-

-jf De 1 e prijs wordt maandelijks uitbetaald het gehele jaar 1988 in A/1.100.-
H aan levensmiddelen.

B A/l. 5000.- vrije levensmiddelen bij

1 Ling & Sons Supermarkets
* Kom bij Ling & Sons winkelen en overtuig Uzelf van onze lage, lage prijzen
& voor defeestdagen.

H Kijk naar onze vlees specials en bezoek onze drankdepartementmet lage
l| prijzen.
jK Ook verkrijgbaar voor defeestdagen pomtajer, ajaka, noten, dadels en
% nog veel meer.

H Wü zijn open op vrijdagen tot 730 p.m.
w Zaterdag tot 630 p.m.
1 en op 23 en 30 December tot 8.00 p.m.

J| De Supermarket met de ruimste keuze en kwaliteit.

ir__ de nieuwe charade
j BSHï Snel, economisch en betrouwbaar
: Maar snelheidalleen, isniet zaligmakend. _____ ______T\

Kijk ook eens naar zijn opmerkelijke goede _■<___ P_l__l !_____.
wegligging door onafhankelijke McPherson WVaaW |^
wiel ophanging voor en achter, hydraulisch __#"*■____ ____! __k
werkende schokdempers en stabilisatoren _"____■_ WJ*- 1 '"iB A: stang. Daarbij biedt het interieur plaats aan _^?^~«_ËÉ____l
vijf volwassenen. fÊk H-KS HGeen wonder, want DAIHATSU is natuurlijk lS W
koploper op hetgebiedvan compacteauto's. _t_rll JaHet rechtstreeks gevolgvan onze know-how ____/_H
en eigenzinnigheid. Eigenschappen die Uvo- -—«■_■ WÊa\aa\\a\Wa\aVaaaaaaaaaaa^-
lop terugvindt in de nieuwste CHARADE. __^_^___—

Reden te over om eens te komen praten en VANAF: f _■ ■■ #% wm _p%
proefrijden met de snelste en knapste auto am, *m _E £■ JK■ ■van zijn klasse bij: ff > | *ai*tW*a\%W M

\ CARIB MOTORS #;fro»3fti,1> Big or small we have them all.

WAARSCHUWING
De commandantvan de marinierskazerne
Savaneta maaktbekend dater opdinsdag
15december 1987 van 07.00uurtot 13.20
uur en donderdag 17 december 1987van
07.00 uurtot 13.20uureen schoobcrtetoe-
tening gehouden zal worden ophet terrem
Anabui teAnibaendatopwoensdag 16 de-
cember IOT7 van 07.00 uur tot 13.20uur
een c^vechtsschietoeferiing gehoudenzal
worden op rjalHomié. Er zal met scherpe
munitie geschoten worden. Het onveilig
zeegebiedaan landzijde zal worden afge-
bakend met rode vlaggen en waarschu-
wingsborden. ,

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

OFIdNAMARITIMADE ARUBA I
Windstraat 34- Tel.: 21622 - 21957_ . S

HOTELICASI NO
"CATERING IN THE

FINEST TRADITION"
Will cater to your needs at MODERATE PRICES.

Whenever and wherever you need our services.
Specializing in: Wedding, Barbeque's. Birthday Parties, Large

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

lrz______*_ls,r_É 6ifj 3k ask for our Food & Beverage

-^i ■■■■■■■■■ in■■ i■■■■■■■■■miiriiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiK'H

! ARUBA DAILY
| ENTERTAINMENT 1
: JW^jffc^ Gezellig uitgaan, wij zijn-_ (WflT'f'^ geopend van 21.00 uur tot 06.00 uur. I

wß^fs Gezellige sfeer, goede service.
§\<¥ De bestePizza van Aruba eeUf__a»Ubij

: lg. smith Blvd. Go/p^re r^W BA
2 S_*7le**f_s.f7,lr* AWAY TEL: 33541 4HHW= ü_,Zïf Geopend vai^l.(W-Jivlat«S^J^i
jj Aruba's most elegant 4?)_ aru_^^TilAean

restaurant Vi>V RESört&cmS©:
: ?A?»MïHTO ammm°'\- Fine trench and inter- the ladiesof the 80'»_ national Cuisine. a LAS VEGAS revue with 4 \
" All meals prepared to the leggy female dancers, THE
; delight of the Gourmand, LATIN COWBOYS & the ex- j
: and served "on the citing jugglerJOHN-JOHN
; stone". daily curtain time 10.30p.m.
; Forreservations except Mondays_
a __|i «j_e__ Cl_)openftixnB<»p.m."_l_oo'_i~-V- B__11 _*♦_*+*♦ Ckwwcriai9esriow-ttrnBssm|n.2(«lnM
■ Wilhelminastraat 7 | reBerv_taw Pii_»_i33sae j

Gezellige sfeer, goede servicevindt U in RESTAURANT

BWij verwachten U voor lunch(12.00-3.00), HAPPY HÖÜ* I
(6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).5 Tslefoon22977 of 27833 . 1

\ Boulevard Drive -in j
I TODAY TODAY

: ■ 1 8:15 p.m. at 8:30 p.m.

two summers in arow. HKr'f* _H___*This is his summer to score. L____l

I NlßObAijs nH____M
Rudy's Big Challenge!

Xf'M I cccaxxxxxxxxxcctxxxxxxxxoccctxjc g
l_Wlft J / axcaxxxxxaxcoocccccccoaxaxc I

5 COMEDY 18 yrs. ACTION ■ COMEDY 18 yrg_l.

I Bouievam
[ Theatre fff: WS^
jRUTHLESS !
j PEOPLE %^^T^ j
litiniiiiiniiiuiiniiiouuniiiii»uiininnnino**
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ARUBA
AGENDA

„„"-» a ■! r i i i i 'KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/14.00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
£2950 en 22316.Pageboy: 027-849.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag enwijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00--1200/14.00-17.00 uurworden opgegeven;"ehalveop zaterdag. Alleen zoekertjes, die
?P maandag en donderdag voor 10.00 uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
*nsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARDTHEATER
j2o.lsuur/vteatoa//s/// (18 jr.).": 20.45 uur Ruthless People (18 jr.).

DRIVE-IN: 20.30uur Stake Out (18 jr.).

WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:'el.: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
4/020/48301; San Nicolas: tel.: 45906;Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
*en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115 J

DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-rs geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00
UUr informaties via verkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24-00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraat8 (boven).

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
n|ngstijdenmaandagt/mvrijdagvan 09.00-
-2.00/16.00-19.00 uur;zaterdag van 09.00-

-1200 uur.

KIWANIS (Palmbeach): 19.30 uur dinner
meeting - Aruba Beachclub.

PROTESTANTSE KERK: 20.00 uurkerkkoor in dekleine kerk.

SPORT
«ARUBA MARLINS»'"insdag + donderdag): 17.30-18.30uur

Zvvemlessen - Golden Tulip Aruba Caribbe-an Hotel.
'saterdag): 14.00-16.00uurzwemlessen (
diPl-A, B, C, D,Een F) voor kinderen en vol-wassenen - POVA-zwembad.

19.00 uur Marlboro vs
Buurtcentrum Savaneta; 20.00 uur Lee Tai

s Arends Construction; 21.00 uur Double
jevenvsLa Fama/lsland Finance- Estrella-oaan.

TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Scooby & Scrappy
Doo; 18.30 CNN International news;
19.30 The world tomorrow; 20.00 Tele-
noticias; 20.30 It'saliving; 21.00Dynas-
ty; 22.00 Larry King show; 22.55 This
week in Japan; 23.15 Showbiz today
(CNN); 23.30 Sluiting.

DINSDAG: 18.00 Nic& Pic; 18.30CNN
international news; 19.30 Actualidad;
19.45Pa un Aruba massigur; 20.00Te-
ienoticias; 20.30 The Cosby show;
21 00 Falcon Crest; 22.00 Larry King
show; 22.50 Crossfire; 23.15 Showbiz
today (CNN); 23.30 Sluiting.

Kerst vieringen
.ORANJESTAD — In Cole-

Sto Arubano is aanstaande
J'ttjdag voor leerkrachten en
Jserlingen een Oecumenischekerstviering.

Dezeviering wordtgeleid door
dominee dr.A. van denDoel, pas-
toor W. Franssen en
godsdienstleraar Eric Illes.In de avondurenkomen de da-
jttes van de Protestants Chris-
tenvrouwen Bond (PCVB) in de
Uude kerk bijeen voor de jaar-'ykseKerstviering. Tijdens dezeav ondzullen onder meer enige

en verhalen over
**erstmis worden voorgelezen,
j

a afloop van dezeKerstwijding
nln* een gezellig samenzijn in den VB- zaal.

Aanstaande zondagavond omeven uur is er eenKerstviering,
vnder meer met een Kerstspel,an de zondagsschool Oranjes-
ad in de Oude protestantse
erk. Na afloop is er koffie voore puderen eneen tractatie voor

p De kleuterschool van Mon
laisirviertKerstmis aanstaan-e donderdagmiddagom zesuur,er wijl de Mon Plaisir- ba-

ditdevolgende dagom
i__fzeven doet.

Koolman (PPA) metkritiek op toerisme-beleid

Nisbet: minister Booi
gaf Eman carte blanche
ORANJESTAD-PPA- lei-

naH nyNisbe*meendenog
r!ü u te moe*en terugkomen
on56t feit'datPremier EmanP ac stoel van minister Booi"as gaan zitten ten aanzien"an de toekomstige verkoop
hu

Q y,olkswoningen aan de. fienny NTsbet concludeert nuvn, dereactie vanminister Booi,Qatdezeaan depremierduidelijk
ecarté blanche» heeft gegeven,

gaat zelfs zover door te

verklaren, dat noch minister
Booi noch zijn Statenleden op de
hoogte waren van de brief die de
premier aan huurders van de
volkswoningen heeft gezonden.
In iedergevalweetBennyNisbet
dat het recent briefgebeuren de
nodige consternatie heeft ver-
oorzaakt in de coalitie en bij de
onafhankelijken.

Van de PPA- secretaris gene-
raal, Pedro Koolman, werd een
verklaring ontvangen waarin
dezeveroordeelt datderegering-
Eman belangrijke bepalingen

van het toeristen- rapport Pan-nell Kerr and Forster niet zou
hebben uitgevoerd. Voorname-
lijk doelt deheerKoolman op dewaarschuwende stem die in be-
doeldrapport wordtgeuit, dater
een trend zou komen van verla-
gingen van salarissen en secun-
dairevoorwaarden in dehotel en
casino's.

Ookis de heerKoolman
van mening dat de regering-
Emanweinigheeft gedaanom dekwaliteit van de toeristen, die
Aruba aandien, te verbeteren.

Voor verhoging van winstmarge

Benzine-pomphouders
stellen ultimatum

ORANJESTAD —De orga-
nisatie van Esso- pomphou-
ders wil deregering tot aan-
staande donderdagdetijd ge-
ven om te zorgen dat de
winstmarge voor de
pomphouders wordt opge-
trokken.Reeds tienmaanden
wachten de pomphouders op
een beslissingin deze van de
regering.

Op hetogenblikhebbenzij een

marge van zes cent winst per li-
ter, hetgeen volgens de
pomphouders veel te weinig is,
waardoorzelfs verliezen worden
geleden. Enige malen werd de
regering gevraagd om over een
en anderte spreken, dochzonder
resultaat. Op het ogenblik kost
een liter gasoline 99.7 cent en de
winstmarge is zes cent, doch de
pomphouders willen 2.8 cent
meer op de winstmarge om door

tekunnen blijven werken.
Zij zijnnu hetwachten moe en

verwachten deze week nog van
deregering eenbeslissingte krij-
gen. Mocht ditniethetgevalzijn,
dan moet niet uitgesloten wor-
den geacht dat tot acties wordt
overgegaan. Wat die actie in-
houdt, is niet bekend. Wat de
verhoging van de 2.8 cent
winstmarge betreft wordt niet
verwacht dat deregering deben-
zineprijs gaat verhogen. Moge-
lijkheid is dat deregering zijn
"winstmarge" ietsnaar beneden
brengt. Vast staat wel dat de
pomphouders deze week einde-
lijk een beslissing van de rege-
ring verwachten.

Vijfweken gevangenisstraf
voor promotorkamelenproject

ORANJESTAD — Voor het
gerecht in eerste aanleg dien-
de vrijdagmorgen de straf-
zaak tegen de promotor van
het kamelen- project N., die
ten laste werd gelegd dat hij
met een vals paspoort Aruba
was binnengekomen.

De gehelezaakvan denaam en
papieren van verdachte werd op-
nieuw uit de doeken gedaan. De
officier van Justitiewas van me-
ning dat verdachte in de periode
van augustu.; 1986 tot oktober
1987 valse formulieren heeft ge-
bruikt, terwijl het formulier dat
minister Vos kreeg een valse
naam zou hebbenbevat, hetgeen
volgens verdachte zijn zaken-
naam was. De officier vond het
geheeleen ernstigezaaken eiste
een gevangenisstraf van twee
maanden.

Advocate Moenier Alam be-
treurde hetdat deofficier in deze
zaak had aangehaald dat ver-
dachte in de Verenigde Staten
wordt gezocht, vooral omdat
wettelijk niet vast staat dat ver-
dachte zich in de VS aan een
strafbaar feit zou hebben schul-
dig gemaakt. De enige fout, die
N. beging, washetfeit dathij zijn
zakennaam niet laat legalise-
ren..Ook kan nietgesteldworden
dathij andere papieren van hem
heeft laten vervalsen omdat zijn
advocaat die zaken heeft behan-
deld. Voortsbleef N. ontkennen.

dat zijn paspoort vals is. Hij had
in Singapore een nieuwpaspoort
laten afgeven omdat het zijne
verloren gegaan was.

In ditverband wees de officier
erop dat verdachte hierover bij
verhoor een andere verklaring
had afgelegd hetgeen door ver-
dachte en zijn advocate ten stel-
ligste ontkend werd.

Uiteindelijk veroordeelde de
rechter N. tot vijfweken gevan-
genisstraf' met aftrek van voor-
arrest. Verdachtewerd terplaat-
se aangehouden en zal tot vol-
gende week de nog resterende
dagen moeten uitzitten. De
rechter sprak hem vrij van het
vervalsen van een paspoort doch
vond wel dat hijformulieren had
vervalst, waarvoor hij veroor-
deeld werd.

ORANJESTAD — Om tien
uur vanmorgen viel opAruba
de stroom uit.Dit als gevolg
van wat men noemt "mecha-
nische" problemen bij het
Water- en Energie- bedrijf
(WEB).

Door de stroomstoring werd
het hele eiland getroffen. Een
der gedupeerden was het Aru-
baanse parlement. Omdat de uit-
zending via de radio als gevolg
van de stroom- storing uitviel
werdbesloten de vergadering op
te schorten tot vanmiddag drie
uur.

Geen sociaal werkster voor FAVI
wegens besluiteloosheid regering

ORANJESTAD — Uit Ne-
derlandkreeg de FAVI het
goede bericht, dat door een
stichtinginNederlandeenbe-
drag van 112.000 Neder-
landse gulden werd ontvan-
gen voor het betalen van het
salaris van een sociaal
werkster voor de komende
driejaren.Het slechtebericht
was, datvermoedelijk de FA-
VI dit geld moet terugsturen,
omdat — volgens deFAVI —deregering nog geenbesluit
zou hebben genomentenaan-
zien vaneen sociaalwerkster.
Tijdens de persconferentie
stelde secretaris Henk de Be-
ijer nog eens metnadruk, dat
deFAVI geen liefdadigheids-
instelling is, maar een instel-
ling die ten dienstevan de ge-
meenschap staatvoorhen die
hulp nodighebben.

Tijden^ de persconferentie
werd de nadruk gelegd op de
groei van de FAVI, waaruit

blijkt datdeze instellingnodig is
in de Arubaanse gemeenschap.
Werdeenvoudig meteenbestuur
begonnen, nu heeft menvier be-
roepskrachten aanhet werk, ter-
wijl er vele vrijwilligers zijn, die
medewerking verlenen waar
mogelijk. Geziende toenemende
werkzaamheden en in het stre-
ven van de FAVI om te helpen
waar nodig, heeft deorganisatie
dringend een coördinator nodig,
dieacht uurperdagkan werken.Mevrouw Glenda Krozendijk
heeft daarvoor de papieren en
kennis, doch door haar op die
post te plaatsten heeft de FAVI
dringend een andere sociaal
werkster nodig, aangezien, die
functie door mevrouw Krozen-
dijk werdvervuld.

Reeds op 12 april 1986 stelde
deFAVI deoverheidvan heteen
en ander inkennis, waarbij sub-
sidie werd gevraagdvoor die so-
ciaal werkster, die men nodigheeft. Toen deregering liet we-
ten de huidige situatie niet tekunnen helpen, ging de FAVI
zelfop zoek enkreeg van Neder-landhulpin devormvan 112.000Nederlandse gulden. Directplaatste de FAVI een adverten-tie om een sociaal werkster tekunnen aantrekken. Van detwee sollicitantenbleek éénnietmaanmerkingtekunnenkomen
vanwege detalen, terwijl de an-deruitstekend geschikt bleek.Zij werd benoemd, doch tot ver-bazing van het FAVI- bestuurhet zij spoedig horen, dat eenhogere overheids- ambtenaarhaar hadlaten weten datze spoe-

dig in overheidsdienst zou wor-
denbenoemd.

De FAVI zat weer zonder. Zij
heeftnuhetvoorstelaan derege-
ring gedaan indien zij deze soci-
aalwerksterin dienstneemt, de-
ze ten dienstevan de FAVI te
stellen.DeFAVI isbereid hetsa-
laris tebetalen, dat menvan Ne-
derland ontving. Ook hiervoor
voelde de overheid weinig. De
oorzaken zijn hiervan, aldus de
FAVI tijdenshaar persconferen-
tie: 1. de regering heeft geen
vastgesteld beleid, althans niet
voor ditsoort zaken en 2. derege-
ring wil geen andere regering
binden na drie jaarmet een ge-
subsidieerde werkster voor de
FAVI.

Een mogelijk oplossing zou
volgens het advies van de over-
heid aan deFAVI zijn om in Ne-
derland een sociaal werkster te
zoeken. Alle cijfers werden aan
de regering gezonden met ver-
zoeknu zonderuitsteleen beslis-
sing te nemen wat er gebeuren
gaat in deze. Vast staat wel dat
het latenoverkomenvan een so-
ciaal werkster voor deregering
een kostbare zaak gaat worden
danhier ter plaatse dereeds be-
schikbare kracht te benoemen.
De FAVI is het wachten moe en
wil, inverband met devoortgang
van haar diensten in de ge-
meenschap, dat er beslissingen
worden genomen.DeFAVI isbe-
reid methethoofdMaatschappe-
lijke Zorg te gaan praten, doch
deze directeurheeft geenenkele
bevoegdheid om beslissingen in
deze te nemen.

In Telenoticias vertelde de di-
recteur Maatschappelijke Zorg,
drs. Anco Ringeling, dat deze
kwestie alle aandacht heeft en
datzowel in de Antillen als Ne-
derland gezocht wordt naar een
geschikte kandidaat voor de
functie bij de FAVI. Hierbij
wordt ook gedacht aan de moge-
lijkheidvan studiebeurzen in de-
zerichting. Erzaleen lijstaan deFAVI worden gegeven van per-
sonen, die in aanmerking ko-
men, die bekend en die niet be-kend zijn, zullen worden opges-
poord. De regering legt mogelij-
ke kandidaten niets in de weg.
Hetbesluit omtekomen werken
voor FAVI hangt geheel van debetrokken persoon af, aldus de
directeur Maatschappelijke
Zorg.

Met nadruk stelde drs.Ringe-
ling nogeens, dat deregering—
dieeen subsidie-relatie metFA-
VI heeft—allewaarderingen er-kenning voor hetFAVI- werk in
de gemeenschap heeft.

BERN — De Zwitserse autoriteiten
hebbennaeen onderzoekvan 350

in het land zelf en in hetbuitenland
geproduceerde soorten zachte kaas
voor 18 merken een verkoop verbod
uitgevaardigd. Het gaatom een actie
om metdeListeria- bacteriebesmet-
te kazen van de markt te weren. De
zaakkwam aan hetrollen toen vorige
maand 11 mensen in het kanton
Vaud ziek werden na het nuttigen
van zachte kaas.

Kerstviering
PPN

ORANJESTAD — In Casa
del Mar hieldde nieuwe poli-
tieke partij PPN (Partido Pa-
triotico Nobo) een geslaagde
Kerstviering waaraan werd
deelgenomen door de leden
van de partijraad en hun
dames.

Voorts waren aanwezig de
PPN- ministerAngelBermudez,
alsmede de speciale gasten: Ovy
Williams, die de naam voor de
partij had voorgesteld, en Jac-
queline Croes, die als eerste de
proclamatie voor denieuwe par-
tij ondertekende.

Veelkleding en levensmiddelen ingezameld

Teleton van Juventud
krijgt goede respons

ORANJESTAD — Uit alle
ihoeken van Aruba werden
zondagmiddag opPlaza Beti-
co Croes kleding en le-
vensmiddelen voor minder-
bedeelden bijeen gebracht.
Aruba reageerde positief op
de oproep van de commissie
Juventud '85 om in deze da-
gen voor Kerstmis met kle-
dingen levensmiddelen bij te
dragenom te kunnen helpen.

Onder leiding van Jenny
Cratz en Atan Lee werd de in-
zameling gehouden.De binnen-
gebrachte goederen werden door
padvinders en welpen direct in
een container geladen.Deze con-
tainerwerd overgedragenaan de
ARSCA, waarvan voorzitter Ti-
na d'lslepresent was om de com-
missie en Aruba te bedanken
voor deze spontane reactie. Ook
ministervanWelzijnszaken, mr.
Mito Croes, sprakvoor detelevi-

siczijnvoldoening uit, datzove-
len bereid waren om te helpen
vooral ookomdatin deze moeilij-
ke tijden deregering niet alles
kan doen.

Ook ex-ministermr. Hendrik
Croes, dieterplaatse was, uitte
zijnvoldoeningover deze eensge-

;zindheid van Aruba om de hel-

'pende hand te bieden. Tussen-
door zorgde een aantal artiesten
en groepen voor de omlijsting
van het gehele programma. Tot
slotwerd dank gebracht aan ie-
der die medewerking verleende
aan deze geslaagdeteleton.

Goed concert in
Protestantse kerk
IN EEN STAMPVOLLE
protestantse kerk was er
vrijdagavond een concert,
datgegeven werd door het
Orquesta Harmonico Aru-
bano, diverse ensembles,
hetkerkkoorengast-musi-
ci. De opbrengst van de
avond was geheel ten bate
van het orgelfonds. Het
grote Flentrop- orgel is
namelijkaan een totale re-
novatie toe. Deze zalbegin
februari 1988 ter hand ge-
nomen worden.

Hetprogamma opvrijdaga-
vond was zeer gevarieerd en
bevatte niet alleen kerstmu-
ziek. Het orkest speelde over
het algemeengoed. Vooral de
werken "Seeds of Cadmus"
van Harold Johnson, "Yhe
Thornbird Theme" van H.
Mancini en het vlotte "Indo-
nesian Boat Song" van Jef
Penders werden uitstekend
vertolkt. Het "Hallelujah
Chorus" uit Haendels "Messi-
ah" en "Nostalgia Navidena"
vanPadu Lampe werdenmin-
der goed gebracht. Aan-
merkelijk beter was daaren-
tegen "Kloknan diPascu"van
Hubert Booi en PaduLampe.
Van de ensembles waren
vooral Arcangelo Corelli en
het "Allegro Scherzoso" van
Caesar Cui. Ook het mooie
werkvanEdward Elgar, "Sa-
lut d' Amour", uitgevoerd
door de dokters Westrate en
Li- Fo- Sjoemocht er zijn.Piet
Mulderop hetorgel enRonald
Bijl op de trompet gaven een
mooie renditie van Cesar
Francks "Panis Angelicua".
Veel mindersterkwas dever-
tolking van J.S. Bachs "Jesu
bleibetmeine Freude".

Vandejongeremusicimoet
vooral Klaartje Romkes ge-

noemd worden, die samen
met dokter Westrate een
"Nocturne" van Frederic
Chopin speelde. Ook haar
jongere zus Hilde is een veel-
belovende musicus. Zij speelt
dedwarsfluitopeen geheel ei-
gen, sterke wijze. Het sextet
speelde het ontroerende "O
Holy Night" van A. Adam en
gafeen goede uitvoeringvan
Benedetto Marcello's bewer-
king van deachttiendepsalm.
Alles bijeen genomen moet
gezegd worden dat diligente
Rose Marie Provence en het
gehele orkest eer van hun
werk hebben. Ook organist
Mulder, die tevens het
kerkkoor dirigeert, mag met
trots terugzien op de gezon-
gen liederen. Vooral het
eerste lied, "Alles wat adem
heeft, love de Here" werd uit-
stekend gebracht. Het is bo-
vendien duidelijk dat Aruba
enkele zeer sterke musici
heeft. De veelzijdige dokter
Lir Fo- Sjoe mag daarbij met
ere genoemd worden. Het is
jammerdat debegaafdetrom-
pettist Ronald Bijl binnen-
kort Aruba gaat verlaten.
Maar dat is nu eenmaal het
lot van eenklein land.

De ceremonie-meestervan
de avond, dsA. van den Doel,
kondigde aan,dat na het her-
stel van het orgel een aantal
orgel- concerten gegeven zul-
len worden, o.a. door prof. D.
Dewitt Wasson uit de VS en
Huibvan denDoel uitNeder-
land. Contact met anderebe-
gaafde organisten is nog
gaande. Het iste hopen datde
fraai hersteldekerk nogvaak
de plaats mag zijn waar mu-
ziek- uitvoeringen van hoog
niveau plaats hebben. De
Amigoe hoorde dat zulks in-
derdaad in debedoeling ligt.

ORANJESTAD-Kortnahet
middaguur werd zaterdag in de
haven van Oranjestad een uit-
slaande brandgemeldin de Ven-
ezolaansefruitboot «Joséßafael-
(zie foto). Niet voorkomen kon
worden, datbovendeks een groot
gedeelteuitbrandde.Bij hetblus-
sen moest debrandweer (zie foto)
enige gastanks overboord zetten
omeen ontploffing te voorkomen.

fa*^\ Nu in één uur

r*w kleurenfilm

in ons nieuwe compu-
terized photo lab in
Harms building nabij
de haven.
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Badminton
WILLEMSTAD—In het afge-

lopen weekeinde hebben 52 deel-
nemers samen 74 wedstrijden
gespeeld in het traditionele
Kerstbouten- toernooi, georga-
niseerd doorbadminton- vereni-
ging Cadushi in deSporthal van
Rust & Burgh.

Aan het einde van 1987 valt
het op dat in de heren C-klasse
twee jeugdspelersstaan te pope-
len om te promoveren naar de B-
klasse. De huidige B-klasse is
door het vertrek van een aantal
spelers/sters nogal uitgedund.

In deA-klasse hebben de twee
jeugdigemixkampioenen van de
afgelopen Caribische kampi-
oenschappen, C. Voorbraak en
R. Castel, het duidelijk voor het
zeggen. Opvallend was dat de
huidige Curacaose kampioen D.
Martien doorR. Castel indefina-
le door geraffineerd positiespel
nietgoed in dewedstrijdkomko-
men en in twee sets weer bij dit
toernooi naar de tweede plaats
werd verwezen.

De prijzen werden als volgt
verdeeld:

A-klasse: heren-enkel: 1. R.
Castel, 2. D. Martien, 3. A. Keli;
herendubbel: 1. E. Martis/D.
Martien, 2. R. Castel/W.
Busschers; dames-enkel: 1. C.
Voorbraak, 2. M. Karsters; mix-
ed dubbel: 1. C. Voorbraak/R.
Castel.

B-klasse: heren-enkel: 1. M.
Jacobus, 2. H. Martis, 3. H. Plate;
herendubbel: 1. T. Sybesma/E.
Baetens; damesdubbel: 1. B.
Schoevers/A. Versteeg; mixed
dubbel: 1. B. Schoevers/T. Sy-
besma.

C-klasse: heren-enkel: 1. M.
Heynekamp, 2. A. Mereera; 3. G.
Helmich; herendubbel: 1. M.
Heynekamp/P. Mereera, 2. J. de
Bell/M. Sybesma,3. F. Heiligers
/G. Helmich; mixed dubbel: 1.S.
Imperator/B. Imperator, 2. T.
Engelmann/F. Heiligers, 3. M.
Boekhorst/M. Sybesma; dames-
enkel: 1. D. Laclé, 2. K. Oos-
tenbrink, 3. S. Imperator; da-
mesdubbel: 1. T. Engelmann/K.
Oostenbrink, 2. D. Laclé/S. Koe-
lega, 3. J. Berends/M. van
Meerwijk.

BAYRUT —Voor de Zuidlibanese
kust heeft zichdonderdagavond een
treffen voorgedaan tussen een Israë-
lisch patrouille- vaartuig en een
schip met moslim guerrilla's uit Li-
banon. Volgenshet islamitischever-
zet hebben de strijders het Israë-
lische vaartuig in brand geschoten
en totzinken gebracht, waarbij35 Is-
raëlische soldatenwerden gedood of
verwond. Volgens Tel Aviv werden
slechts een Israëliër en vierPales-
tijnse guerrilla's gedood.

AMSTERDAM- Degene die
indiaantje wil gaan spelen tij-
dens zijn kampeer- vakantie,
komt nu aan zijn trekken. Op de
Caravan en Camping Rai in
Amsterdam stond deze tent, die
voor meerdere doeleinden ge-
schikt is. Alleen de hoofdtooi en
devredespijp worden niet bij de
tent geleverd. De indianen- tent
werd beschilderd door beeldend
kunstenaar PeterBastiaanse.

Berlinski-zaak
morgen in beroep
ORANJESTAD — Voor het

Hofvan Justitievoor de Ne-
derlandse Antillen en Aruba
heeft morgen de behandeling
van het beroep plaats, datex-
-minister dr. Leonard Ber-
linski tegen hetvonnisvan de
rechter in eerste aanleg heeft
aangetekend.

Zoals bekend werd de ex-
-minister in zekere mate schul-
digbevonden dat hetbij verkoop
van het ArubaPalmbeach Hotel
niet geheel juistzou zijn toege-
gaan. Ofschoon nimmer iets
werd betaald aan "smeergeld"
zou wel de indrukzijn gewekt dat
dit verwacht werd. Onder meer
werd dr. Berlinski door het von-
nisvan hetgerecht in eerste aan-
leg het recht ontzegd om de ko-
mende jaren een openbare
functie te bekleden.

*****MOSKOU —Dertig personen zijn
gedooden 66gewondbijeen treinbot-
sing die zich op 29 november heeft
voorgedaan op de lijnTbilisi-Bakou
in het zuiden van de SU.

*****

Zaalvoetbal
Charlie Bar veegt Sporting
met 20-3 van de baan

SANTA CRUZ— Indezaal-
voetbal- strijd was het team
van Charlie Bar Boozers vrij-
dagavond bijzonder goed op
dreef en stuurde Sporting
Westpointer met een 20-3 ne-
derlaagnaar huis.

Bij de rust had Charlie Bar
Boozers reeds een voorsprong
van 8-1. Bij de winnaars namen
Edmundo Semeleer en Richard
de Cuba ieder zes doelpunten
voor hunrekening. De rest werd
gescoord door Sylvio Crocs met
vijf, JuanHernandez tweeenKi-
lino Laclé één. De doelpunten
van Sporting: Robert Tromp
twee en Clem Briezen één.

In de daaropvolgende wed-
strijd behaalde Foodcity — na
een ruststand van 2-2 — een 6-2
overwinningopSanLuis Liquor-
tique. Voor Foodcity werden de
doelpunten gescoord door: Alvin
Tromp vier, Fransisco Gomez en
Ruben Gomez, ieder één. Voor
SanLuis: Javiervan derLinden
twee doelpunten.

Voor vanavond staan de vol-
gende wedstrijden op het prog-
ramma: Marlboro

Buurtcentrum Savaneta, Lee
Tai - Arends Construction en
Double Seven -La Fama/Island
Finance.

Martis half januari
naar Sun Development

ORANJESTAD — Hoofd Do-
meinbeheer, Mito Martis, zal
niet per 1 januari aanstaande,
maar eerst 18 januari in dienst
treden van Sun Development,
waar hij belast wordt met de or-
ganisatie en de coördinatie van
allebouw- activiteitenen onder-
houds- werkzaamheden van de
resorts en andere projecten van
hetbedrijf. Zijn voorgangerRené
Nieuwkerk vertrekt morgen
naar Nederland waar hij zich bij
zijn gezinzal voegen, datdaar in
verband metschoolgaande jeugd
reeds eenjaar verblijft. Ten hui-
ze van president- directeur van
Sun Development, Emirto de
Cuba, werd op hartelijke wijze
van Mito Martis afscheid ge-
nomen.

Wever: mini halfway house op goede weg
Regering heeft nog geen antwoord op
alcoholmisbruik in werksituatie

ORANJESTAD—lnhetau-
ditoriumvan hetDr. Horacio
Oduber hospitaal hield de
stichtingBestrijdingAlcohol-
misbruik onder het motto
«Alcoholisme in
werksituatie»een geslaagde
themadag. De dag werd opge-
dragen aan bestuurslid drs.
Yvonne Swierenga, die bin-
nenkort naar Nederland te-
rugkeert. Voorzitter dokter
Oswald Wever maakte mel-
dingvan 12.000florin aan do-
naties — 10.000florin van de
congregatie van de zusters
van de Goddelijke Voorzie-
nigheid in Nederland en van
Viana CharityFoundation en
hetB.J.Arends iederduizend
florin — die besteed zullen
worden voor het realiseren
van het «Mini Halfway
House» aan dePatiastraat te
Dakota. Een speciaalwelkom

richtte voorzitter dokter Os-
waldWever tot mevrouwDiet
Booi van Cede Aruba, welke
hetgrootste deelvan debouw
van hetMini Halfway House
zal financieren.

Uit de uiteenzettingen bleek
dat het realiseren van het Mini
Halfway House zich op de goede
weg bevindt. Dit Mini Halfway
Houseis een doorgangshuis voor
alcohol- verslaafden, die na een
behandeling in het ziekenhuis
via dit tehuis een ontwen-
ningskuur zullen ondergaanon-
dermedische begeleiding om zo-
doendena enkele weken weer in
de gemeenschap terug te keren,
hopelijk zonderweer in hetoude
drankkwaadte vervallen.

Detechnischeenfinanciële as-
pecten van dit project werden
door debestuursleden mr. ing. F.
Baptist en P. Tromp, respec-
tievelijk secretaris en pen-
ningmeester van de stichting,
behandeld. Allereerst werd met
architecting. J.A.C.Brouwer tot
een definitief bouwplan geko-
men en ditwerd verder bewerkt
door C. Christiaanstot bestekte-
kening en Christiaanszorgde er
verder voor dat deplannen ge-
heel gereed gemaakt werden
voor de aanbesteding, die mor-
gen zal plaatsvinden in het
stichtingsgebouw aan de Patia-
straat. Met debouw is ongeveer
een halfjaargemoeid.

THEMADAG
Als eerste spreker werd op de

themadag ingeleid dokter N.
Kruyer, arts van de Mari-
nierskazerne Savaneta, die na
een boeiende inleiding een film
vertoonde, welke oorspronkelijk
in het Engels werd opgenomen
dochmet Nederlandse vertaling
eenduidelijkbeeld gafvan de ge-
volgenvan alcoholmisbruik.

Hierna sprak dokter R. van
derWal, arts bij de Bedrijfs- ge-
neeskundige dienstvan de over-
heid, die met enkele goed geko-
zenpraktijk-voorbeelden depro-
blemenenconsequentiesvan het
overmatige alcholgebruik toe-
lichtte. Hierbij kwamen ook
naar voren de problemen van de
zogenaamde ziektedagen. Moe-
ten dezewelofniet gegevenwor-
den? Elk probleem moet op
zichzelfbekeken worden en kan
moeilijk in hetalgemeen behan-
deld worden, aldus dokter Van
derWal, diezei datmen ookdient
te lettenopde gevolgen, die alco-
holmisbruik voor de ge-
meenschap kan hebben, vooral
het leed dat alcoholisten aan

anderenkunnentoebrengen
Hierna gaf Theofilo Tromp,

bestuurslid van de Alcoholics
Anonymous, een boeiend relaas
over deproblemen, waardoor én
waarmede dealcoholicus, dieom
raad komt vragen, wordt ge-
confronteerd. Bijzonder duide-
lijk stelde Tromp, dat indien de
alcoholist daadwerkelijk wil
meewerken en vooral zijn pro-
blemen erkent, er meestal veel
verbetering wofdt geconsta-
teerd. Zelfs zijn er gevallen be-
kend waarbij de patiënt al meer
dan 25 jaar "droog staat", het-
geenwilzeggen dathijgeen alco-
hol meer drinkt. Hij haaldenog
aan dat dit in de Verenigde Sta-
ten een gemeenschaps- pro-
bleem is, eenieder werkt eraan
mee om het op te lossen. Tromp
pleitte er ten zeerste voor het
programma niet alleen op de
jeugd, maar ook op ouderen te
richten. Zij moeten immers het
voorbeeld geven. Een groot pro-
bleem is het «macho latino» van
deLatino, diezichgeen manacht
indien hij geen alcohol drinkt.
Dit is een valse schaamte waar
men overheen moet, aldus
Tromp.

Na depauze sprak dokter Jai-
meFalconi over debeschadiging
van de hersenentengevolge van
alcoholmisbruik en liet daarbij
enige voorbeelden horenen zien
met lichtbeelden, waarbijvooral
de vervorming van de hersenen
tot uitdrukking kwam.

Als laatste sprekernam voor-
zitter dokter Oswald Wever het
woord. Dokter Wever was de ge-
hele morgen ook als moderator
opgetreden. Hij gingin opde me-
dische aspecten en complicaties
tengevolge van alcohol-
misbruik. Met lichtbeelden
lichtte hij zijn voordracht toe en
bracht vooral tot uiting welke
beschadigingen alcohol teweeg
kan brengen aan de interne or-
ganen.

Tot slot konden vragen wor-
den gesteld waarvan Statenlid
JohnBooi(ADN) gebruikmaak-
te en lietblijken dat ook deover-
heidreeds jarenmet dezeproble-
men kampt en nog steeds geen
afdoende maatregelen heeft we-
ten te treffen om de verloren
manuren tengevolge van alco-
holmisbruik, onder meer de be-
kende "blauwe maandag", af te
kunnen wenden.

Om half twee sloot voorzitter
dokterWever deze geslaagde bij-
eenkomst waarvoor van me-
dischezijde wel meerbelangstel-
ling was verwacht.

ORANJESTAD - Onder
voorzitterschap van dokter Os-
wald Wever hielddestichtingBe-strijding Alcoholmisbruik een
themadag, waarbij onder meer
dokterR. van der Wal (zie foto)
sprak over alcoholmisbruik in
bedrijven.

Nederlandse Antillen starten tegen Antigua
Indeling kwalificatie-ronden
wereldkampioenschap voetbal

ZUERICH —Zaterdag is in
hetZwitserse Zurich deloting
gehouden voor de indeling
vandekwalific atiegroepenin
de verschillende zones. De
volgenderesultaten zijn uit
debus gekomen:

EUROPA

Groep 1:
Denemarken
Bulgarije
Roemenië
Griekenland

Groep2:
Engeland
Polen
Zweden
Albanië

Groep 3:
Sovjetunie
Oost-Duitsland
Oostenrijk
IJsland
Turkije

Groep 4:
West-Duitsland
Nederland
Wales
Finland

Groep 5:
Frankrijk
Schotland
Joegoslavië
Noorwegen
Cyprus

Groep 6:
Spanje
Hongarije
Noord-lerland
lerland
Malta

Groep 7:
België
Portugal
Tsjechoslowakije
Zwitserland
Luxemburg

Uit de groepenvan vijflanden
gaan de winnaaren denummer
twee over naar de eindronden.
Uit de groeDen met vier lande

de winnaars en de twee beste
nummers twee. Italië is alsorga-
niserendlandvrijgesteldvan het
spelen van voorronden.
Lichtenstein heeft (als enig Eu-
ropees land) niet ingeschreven
voor hetWK.

De volgende landen uit Euro-
pa namen aan het WK voetbal
1986in Mexico deel:

Denemarken, Bulgarije,
Engeland, Polen, Sovjetunie,
West-Duitsland, Italië, Frank-
rijk, Schotland, Spanje, Honga-
rije, Noord-lerland, België en
Portugal.

ZUID-AMERIKA

Uitditcontinentplaatsen zich
twee of drie landen. Dit is af-
hankelijk of de winnaar van
groep 2 in een uit- en thuiswed-
strijd van de winnaar van de
groep Oceanië (met Israel)wint.
De winnaars van groep 1 en 3
plaatsen zich rechtstreeks voor
Italië.

Alle drie de poules spelen een
helecompetitie:

Groep 1:
Uruguay
Peru
Bolivia

Groep 2:
Paraguay
Colombia
Ecuador

Groep 3:
Brazilië
Chili
Venezuela

OCEANIE ENISRAEL
Uitdeze groepplaatst zich één

of geen enkel land, afhankelijk
van hetresultaat van de derde
ronde in dezezone.

Eerste ronde (uit- en thuiswedstrijd):

Groep 1: Nieuw-Zeeland -
Taiwan
Groep 2: Australië -Fiji
Tweede ronde (helecomtitie):

Winnaar groep1,winnaar groep
2, Israel

AZIË

WEST-AZIE:

Eerste ronde (hele comp^
titie):

Groep 1: Iraq
Quatar
Jordanië
Oman

Groep 2:
Saudie-Arabië
Syrië
Bahreyn
Noord-Jemen

Groep 3:
Kuwayt
Ver. Arabische Emiraten
Pakistan
Zuid-Jemen

Verboden
lied toch

uitgezonden
ORANJESTAD — Kort

na één uur in de ochtend
werd depolitie telefonisch
gemeld, dat doorhetradi-
ostation Canal 90 het ver-
boden lied «I want your
sex» toch werd uitge-
zonden.

De Centrale van depolitie
"betrapte" hetradiostation op
heterdaad omdat men in de
CentralePost ookhetliedkon
beluisteren toen hetwerduit-
gezonden. Contactwerdopge-
nomen met de studio van het
radiostation, die toezegde het
lied niet meer te zullen
spelen.

Zoals bekend werd uitzen-
dingvan dit lied—dat in Eu-
ropawel gewoon wordt uitge-
zonden en nadat het vier
maanden opAruba wasuitge-
zonden— door depolitie ver-
boden dit nog verder uit te
zenden. Er zouden klachten
zijnbinnengekomen—dat na
vier maanden — bepaalde
mensen hieraan aanstoot
namen.

Natural health:
weer volleytitel

SANTA CRUZ — Natural
Health Center is zondaga-
vond wederom heren volley-
ball kampioen van Aruba ge-
worden na een 3-0 overwin-
ningopPenha Strikers.

Het is de vijfde kampi-
oenschap voor Natural Health
Centeren zijn kampioenstitel in
successie. De andere kampioe-
nen zijn: Albo (kampioen dames
A-klase), Stars(kampioen heren
A-klasse) en Rapid (kampioen
damesB-klasse).

Derde ronde (uit-en thuiwedstrijd):

Winnaar tweede ronde - WHl'

naar groep 2 Zuid-Amerika

NOORD- EN MIDDENAMERIKA
Hetelftal van de Nederland*

Antillenspeelt in deeersterond e
van de groep Noord- en Midd#>'
Amrika (Concacaf) tegen An»'
qua.De winnaarontmoetEl S*l'
vador. Uit deze groep kunne 0
zich twee landen plaatsen.

Eersteronde (uit- en thuiswedstrijd):

A: Antigua - Ned.Antillen»
B: Jamaica- Puerto Rico,
C: Trinidad & Tobago - Guyan*
D: CostaRica - Panama »
E: Guatemala - Cuba
Tweede ronde (hele comtitie):

Winnaar A -El Salvador
Winnaar B - Verenigde State»
Winnaar C - Honduras
Winnaar D - Mexico
Winnaar E - Canada

Derde ronde:
Vijf winnaars van de twee<|e

ronde speleneen helecompej^!e
om twee plaatsen in Italië 19$"'

Tweede ronde (hele comtitie):

De drie groepswinnaars spele^
om een plaats in het eindto*r'
nooi.

OOST-AZIE

Eerste ronde (helecompetitie):

Groep 1:
Zuid-Korea
Singapore
Malaysia
India

Groep 2:
China
Iran
Thailand
Bangladesh
Nepal

Groep 3:
Noord-Korea
Japan
Indonesië
Hongkong

Tweederonde (helecompe
titie)

De drie groepswinnaars SP*Jlen ineenhele competitieom&
plaats in het eindtoernooi.

AFRIKA

Twee deelnemers uitditco»*
nent kunnen zich plaateen vo"
heteindtoernooiin Italië.

Eerste ronde (uit en thuiswestrijd):

1. Angola - Sudan
2.Leshoto -Zimbabwe
3.Rwanda "Zambia
4. Uganda - Malawi
5.Libië-Burkina Faso
6. Ghana -Liberia
7. Tunesië- Guinee
8. Togo-Gabon

Tweederonde (helecomtitie):

Groep A:
Algerije
Ivoorkust
Winnaar 5
Winnaar 2

GroepB:
Egypte
Kenia
Winnaar 4
Winnaar 6

Groep C:
Cameroun
Nigeria
Winnaar 8
Winnaar 1

GroepD:
Marokko
Zaïre
Winnaar 7
Winnaar 3

Derde ronde (uit- en thuiwedstrijd):

WinnaarA - Winnaar o
Winnaar C-Winnaarp

De winnaarsvan dederden>

de plaatsen zich voor »
eindronde.
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DUBBELE TEGENVALLER VOOR ORANJE BIJ LOTING WK
Michels ziet nog wel lichtpunten
Nederland en West-Duitsland
in één poule voorronde WK

ZUERICH —Nederland is niet echt gelukkig geweest bn de
loting voor indelingvan de kwalificatieronden voor het
eindtoernooi om hetwereldkampioenschap 1990inItahe.Het
heeft dubbele tegenslaggehad. AllereersttrofOranje debest
geplaatste ploeg uit hetvorige wereldkampioenschap (West-
Duiiteland) en werdhettevens ingedeeld ineen poule vanvier
Urnden, waarvan slechts de nummer één zich automatisch
plaatst Dit in tegenstelling tot de poule waarin vijf landente-
ams zHn ingedeeld. In diepoules plaatsen zich de bovenste
twee.Dekansen zouden ineen poule van vyfvoorNederland
veel gunstigerzijn geweest , . ,

In de Nederlandse groep (4) staan twee landen uit de
eindronde om hetEuropees kampioenschap. Hetzelfde geldt

t ookvoor groepzes waarin Spanjeen lerland elkaartroffen.

Nederland trof ook bij de inde-hüg voor hetvorige wereldkam-
pioenschap een groep van vier
Janden.Voor Mexko 1986moes-
ten dedrie nummers twee uitde
Europese groepen van vier (Ne-
derland, België en Schotland)
extra kwalificatie- wedstrijden
spelen. België plaatste zich ten
koste van Nederland voor Mex-
lco, Schotland werd deelnemera**Q de eindronde doorAustralië
te verslaan.

Voor het kampioenschap van
1990 zijn die extra duels ge-
schrapt, de eindstanden in de
verschillende groepen zijnbepa-
lend. Geplaatst worden de twee
Bummers twee van dedrie groe-
penmetvier teams die de meeste
Punten hebben behaald. Bij ge-
hjk aantalpunten is hetdoelsal-
dobepalend, isookdatgelijk dan
«et aantal gemaakte doelpun-
ten. Wordt ook dan geen beslis-
sing verkregen dan wordt er een
"beslissingswedstrijd gespeeld in
een neutraal land.

De andere twee groepen dieslechtsvier landenteamshebben
aJn groep 1 (Denemarken, Bul-
garije, Roemenië en Grieken-land) en groep 2 (Engeland, Po-
ten, Zweden en Albanië).

THIJS LIBREGTS
Deman diestraksOranjenaarhet WK 1990 in Italië moet lei-den is de per 1 juli 1988 aange-

stelde opvolger van Rinus Mi-
j-hels,ThijsLibregte. De in Grie-kenland werkzame coach kreeg
dit weekeinde de opdracht PA-UK Saloniki teverruilen voor ti-telverdediger en degradatie-

Olympiakos Piraeus.
'pJ toonde zich bij het horenvan
de indeling onaangenaam ver-
rast.

Libregte: "Deze lotingis meto-
egevallen. Het is nadeligvoor
°nB. Elke ploeg uit de eerste

is een kanjer, dat weetjev°oraf. Engeland, de Sovjetunieen Denemarken zijn zwaar. Dat
geldt voor West-Duitsland ook,
~at is een kanshebber, een top-
Per- Ik had andere voorkeuren,
"jetlanden alsFrankrijk enBel-

was ik niet ongelukkig ge-
lest. Met Wales erbij gaat de
ïjjjdechttussen drie landen.En
ïjat ineen groepvanvier, waarby
Inlanddannog als een outsider
°eBchouwd moet worden. Het is
P®* land in opkomst, dat de
matste tijd grote sprongen voor-
waarts heeft gemaakt. Dat allesjaaktdat de opdracht één teordenin depoule een ergzware

, Binus Michels, de scheidendejll_iBopach,was op verzoek van
_f 7?y® wel m Zurich aanwe--- Hijwildewel een «Dord«3el ge-
tover de samenstelling van
JJJ*P4. "Duitslandisnatuurlijk

maar wel interessant.aiesis een lastige ploeg, maar
JJeen elftal met een duidelijk
o* i pt' Het Engelse, waar je je

P «rmt instellen. Wales is
Kehhf' maarJemoetdateensver-
denft met JoeKoslavie> Zwe"
h_n_ Tsjechoslowakije. Die

we ookkunnenkrijgen."
W° man Hans van Breuke-
-1 °\metzijn 31 jaaren 31 inter-
hptxr meestervaren manvan
v"!: elftal, was aan-

nkelijk geschrokken van
WW\_: "Maar als ik hoor dat

ditals een lichte«roepbeschouwt, danword ik al
dPtimistischer. Wij zijn under-
tw n_aarik zegnietdat weeven
Dl,?* i Worden. Kijk, West-brol and heeft n°B nooit ont_
«oub't i°P een groot toernooi. Al
dtoo eukziJnals wijze devoet
«Wa*8 rttten- Wales is een heel
scboS' emoetenwenietonder-
send FinlandSaat debeslis-
Wal u°' BPelen in groep vier.
het__-^ ft in devoorronde van
Renr£ j°°rde 1-1inHelsinki ei-.uit»? _ de Plaatsing gemist. Dieheli t ftriJd in Finland wordtiniJ.^^grijk. Oranje is sterk
Wegwedstrijden. Dan krijgen
sn_ieerruimt;eennoevenwehetdo!i nxet te maken", aldus dedie hettoernooi in Ita-* »vet ziet als de afsluitingvan

loopbaan.
Ron_?/JV' en oranJe-collega

uaia Koeman was meer ge-S^ken. "Het wordt heel Irgïw!hrk- De SovjetunieenWest-"«itsland had ik als de moei-

lijkste tegenstanders ingeschat.
Duitsland hebben we gekregen.
Ik had liever België gehad. Het
wordt nueen heleklus. Een land
gaat zeker over, terwijl Duits-
land én Nederland thuis horen
opzon toernooi. Ikbenzekerniet
blij met deze loting.

DUELS PAS NAOS'88
Secretaris JanHuijbregts van

deKNVB wil decyclusvan dezes
kwalificatieduels niet voor okto-
ber 1988 aanvangen. De Olym-
pische Spelenvan Seoul, van 17
september tot 2 oktober, liggen
in de weg. "Normaal zouden we
in september zijn begonnen,
maar deaandachtvan detelevi-
sie zal in die periode voor de
Olympische Spelen zijn", aldus
Huijbregts, die op woensdag 13
januari met zijn collega's van
West-Duitsland, Finland en Wa-
lesomdetafel gaatzittenvoor de
opzet van het speelschema in
groep4.

Hij gaat er nu alvan uit dat de
thuiswedstrijden in principe in
het Feijenoord-stadion zullen
worden gespeeld. De Uefa heeft
nietaan de Fifa gevraagd de op-
gelegde straf naar aanleiding
van het bom-incident, over te
nemen.

Het oefenschema voor Oranje
als aanloop naar het EK in juni
'88 is nog steeds niet rond: Huij-
bregts: "Voorlopig staat slechts
Engeland, op 23 maart in Lon-
den, vast. We hebben een aantal
aanbiedingen gekregen, van
Zweden, Schotland, Uruguay en
Turkije. Finland is nu afgeval-
len alskandidaat. Maarhetpro-
bleem is datate vinden, nu PSV
en Ajax nog in de Europese be-
kercompetities uitkomen. Mi-
chelswil graagtegen Schotland,
maareen tijdstip ismoeilijkvast
te stellen."

BECKENBAUER
De Westduitsers zelf zijn ook

niet echt gelukkig met de inde-
ling. Beckenbauer, vanuit Bra-
zilia, waar hetWestduitse elftal
speelde tegen Brazilië (1-1) als
voorbereiding ophetEK: "Het is
duidelijk dat ik liever een groep
met 5 landen zou hebben gehad,
danis deplaatsingskans immers
groter. Nederland is natuurlijk
de moeilijkstetegenstander uit

degroep en de strijd omdeeerste
plaats zullenwij methenmoeten
uitvechten. Wales kan enig ge-
wichtin de schaal leggenen het
is een zekerheid, dathet land,
dat als eerstewil eindigen, geen
punten aan Finland zal mogen
verspelen."

Mike England, de coach van
Wales, meende dater weinigre-
dentot klagen was. "Wij hebben
een sterke groep getroffen.
Misschien wel demoeilijkste uit
Europa. Voor ons zal kwalifica-
tie heel moeilik zijn, maar dat
mag geenverrassing worden ge-
noemd. Wanneer jein de derde
beker wordt geplaatst op basis
van eerder bereikte resultaten,
kun je verwachten dat je twee

landen treft, die sterker geacht
worden."
BarryHughes, trainervan Spar-
ta en afkomstig uit Wales, zegt
zijn nationale team niet echt
goedtekennen, alhoewelhij wel
op zijn land wedt: "Ik ken de
opstelling niet echt uit mijn
hoofd. MarkHughes en lanRush
zijn natuurlijk de tevrezen spit-
sen. Southallvan Everton is een
goede keeper, Ratcliffe en Van
den Hauwe, beiden ook van
Everton, doen het goed achterin.
Die in Engeland spelende profs
makenvanWales natuurlijkeen
goedelftal. Maartot nutoe heeft
Wales in de voorronden van de
grotetoernooien altijdeen beetje
pech gehad."

Wanprestatie internationale

VVV verwoest Ajax
VENLO — Voor hettweede

achtereenvolgende seizoen
heeft VVV met ruime cijfers
vanAjax gewonnen.Werd het
in de afgelopen jaargang3-0,
zondag leek tot vijf minuten
voor tijd dezelfde uitslag op
het scorebord te verschijnen.
Toen scoorde invaller
Bergkamp in buitenspel- po-
sitie:3-1. Toch waren dewed-
strijdennietmet elkaar tever-
gelijken. Vorig seizoen was

Ajax beter, maar had VVV
succes met enkele geslaagdecounters. Ditkeer echter wasde thuisclub gewoon veel
sterker en mochten deAmsterdammers zich met dehoogte van de uitslag in dehanden wrijven.

Vooral defensiefwasAjax, datmBlind de enige echte verdedi-ger in de opstelling had, schrik-barend slecht. Al na twee minu-ten profiteerde de snelle Luhu-kay vaneen seriemisverstandenin dehoofdstedelijke defensie: 1-0. Ruim tien minuten later washet opnieuw raak. Lammerswerd op maat bediend door Lu-hukay. VVV'stopscorer gingeen
een-twee aan met Valckx en
maakte zijn zesde competitie-
treffer. Nog voordat er twintigminuten gespeeld waren, werdhet 3-0 toen Ajax voor de derdekeer niet reageerde op een verreuittrap van Roox.

VOETBAL/ANKARA— In een
wedstrijd van groep D van het
olympisch kwalificatie-toernooi
(Europese zone) heeft Bulgarije
in Ankara met 3-0 (2-0) gewon-
nen van Turkije. De Sovjetunie
leidt in deze groep met negen
punten uitvijfwedstrijden. Bul-
garije is tweede (6-5)en Zwitser-
land derde (6-6).

0-0-0-0-u
VOETBAL/TURIJN — Paolo
Rossi, de vedette van het Itali-
aanse elftal dat in 1982 we-
reldkampioen voetbal werd,
heeft een punt gezet achter zijn
carrière. De 31-jarige spits, die
zijnbeste jarenbeleefde bij Ju-
ventus,kwam vorig seizoen door
blesures in de versukkeling bij
HellasVerona.

0-0-0-0-0
VOETBAL/MILAAN — Rinat
Dassajev (30), de doelman van
hetRussische nationaleelftal en
Spartak Moskou, heeft in Mi-
laan onderhandeld over een
contract bij Inter. Vanaf 1988
mogen spelers in de Sovjetunie
boven de28jaarhun loopbaan in
het buitenland voortzetten.

INTERNATIONALS
Opvallend was inderdaad dat

vooral de internationals zwak
speelden. Bosman had geen
schijn van kanstegen eerst Ver-
hagen en later Valckx. Winter,
Wouters en Muhren speelden to-
taal onopvallend. Van 't Schip
tenslotte leverde een wanpresta-
tie en werd na 66 minuten ver-
vangen door Bergkamp. Cruijff,
niet mals in zijn kritiek: "Van 't
Schip moet zich gedragen als
aanvoerder, dat deedhij niet".

De groteverdienste van VVVwas, dathetgedurendedegehele
wedstrijd het initiatief hield en
uitging van de eigen kracht.
TrainerReker na afloop: "Ik had
geen spion naar Amsterdam ge-
stuurd, want ze spelen toch elke
week in een andere opstelling.
Hoewel Ajax na rust met Meijer
voor Scholten iets meer drukte,
bleef VVV veel gevaarlijker. De
doorgebroken Lammers werd
buiten het strafschopgebied ge-
pakt door Menzo en Lammers
miste simpel na een pass van
Van Berge Henegouwen. De be-
zoekers kregen hun eerste echte
kans viaBosmanna zestig minu-
ten.Dat Bergkampvlak voor tijd
tegen scoorde, deerde VVV niet.

LOB
Menzo bracht de uittrap bijWinter, die de bal inleverde bijLuhukay. Met een lob versloeg

deLimburgse uitblinker Menzo.
Pas daarnaveranderde Ajax hetwankelend concept. Scholtenschoof naar het middenveld en
Wouters nam diens positie alscentrum- verdediger over.

JohanCruijfprees zich na af-
loop gelukkig met de komst vandeZweed Peter Larsson, dievoor
tweeëneenhalf jaar heeft gete-
kend en volgendeweek tegen AZ
kan debuteren. Aan hem de on-
dankbare taak om de28keer ge-
passeerde defensie te restaure-
ren. Cruijffhekelde de instelling

waarmee zijn spelers het veld
worden ingegaan. "Als de inzet
en concentratie ontbreken, krijg
jeautomatisch problemen". Vol-
gens de technisch directeur had
het duel in Venlo veel te weinig
geleefd binnen de groep. "Er
werd alleen gepraat over de lo-
ting voor hettoernooi omhet we-
reldkampioenschap en de aan-
staandereis naar Griekenland.

Rotterdammers missen achtbasisspelers

RKC pas in laatste minuut
langs staartploeg Excelsior

DEN HAAG — In deeerste
divisie is in het afgelopen
weekeinde een (bijna) volle-
dig programma afgewerkt.
KoploperRKC heeftpas inde
allerlaatste minuut de volle
winst tegenExcelsior binnen
kunnen halen. Pas in de
laatste zestig seconden kon
Cees Schapendonk (vorig
jaarnog werknemer van Ex-
celsior)RKC aan deoverwin-
ninghelpen.

De Waalwijkers sloten zo-
doende de eerste helft van de
competitie afmet de achttiende
overwinning, een nieuwrecord.
Trainer HenkWullems, diein de
tweede helft wegensaanmerkin-
gen op de leiding van
scheidsrechter Houben naar de
tribune werdverwezen, mistein
totaal acht basisspelers. Drie
waren er geschorst en vijf we-
gens een blessure. Hij moest
daardoor een aantal amateurs
opstellen.

Het grootste aantal toeschou-
werszat opdetribunes bijhetdu-
el tussen Cambuuren Go Ahead
Eagles. Al na zes minuten wist
Cambuur via Anema een 1-0
voorsprong te nemen, maar tien
minuten later washet Bleuming
die de standweer gelijktrok (1-
-1). Dankzij de Friese spits VanderArk wistCambuur twee mi-
nuten voor tijdtoch detwee pun-
ten tebehouden. Scheidsrechter
VanBeek greepvierkeernaar de
gelekaart (Erkelens en Douma
van Cambuur en Bleuming en
Knippenberg van GAEagles).

Veendam wist de tweedeplaats in deeerste divisievast te
houden dankzijeen 1-0overwin-

ning in Nijmegen. In de 79e mi-
nuut scoorde Steenge tegen
NEC. Ook detweede plaats geeft
recht op promotie naar de eredi-
visie.

Het dueltussen NACenVites-
se leverde vijf doelpunten op.
Van derBrom gafVitesse in de
11eminuut deleiding, maar Ga-
briels trok de stand zeven minu-
ten later weer recht. NAC ging
zelfs met een voorsprong derust
in. Remie wist een doorscheidsrechter Luinge toege-
kende strafschop te verzilveren.
Narustkwam deop eennameest
gepasseerde ploegin deeerste di-
visie na Heracles, sterk terug.
Small werd de held van de dag.
Via twee doelpunten(47e en 59e
minuut) kreeg Vitesse toch nog
de nietmeerverwachte winst(2-
-3).

Emmen verloor door doelpun-
ten van Lecker (29e) en Ooster-
lee, in delaatsteminuut, met 0-2
van SW. Wageningen bleef op
de berg met 1-0(Kraak, 60e mi-
nuut) RBC de baas en Heracles
snoepte een puntje af van Hel-
mond Sport, datzijn tiende com-
petitiedoelpunt scoorde (1-1).
Daartegenover heeft de Bra-
bantse ploeg wonderwel de op
drie na (RKC, Veendam en
MW) minst gepasseerdeverde-
diging! De Twentse ploeg kon
een vroeg veroverde voorsprong
in de5e minuut (Degenaar) niet
vasthouden. Van Tilburg scoor-
de in de 24e minuut de voor de
Brabanders tiende competitie-
treffer.

Boere heeft voor De
Graafschap tegen Telstar een
gave hattrick gescoord. Voor

rust scoorde hij in de 9e en 42e
minuut deruststand 2-0 bij el-
kaar. Nadat Jansen twee minu-
ten na rust de achterstand had
gehalveerd (2-1), voltooide Boe-
re in de54e minuutzijnhattrick.
Elberse (4-1) en Smak (4-2)
zorgdenvoor deeindstand.

... LEO VANDER VEEN: dezo
succesvolle coach vanRKC, die
met zijn ploeg nu achttien wed-
strijden oprij ongeslagen is ge-

bleven in de eerste divisie...

Stand eerste divisie:
I.RKC 18 36(53-13)
2. Veendam 1624(29-16)
3. Graafschap 17 22(32-22)
4. MW 15 19 (28-15)
5. Cambuur 17 19 (34-31)
6. Eindhoven 16 17(33-29)
7. GA Eagles 1717(28-26)
8. Wageningen 17 17 (27-31)
9. Vitesse 1616(34-41)
10.NAC 1716(26-28)
11. Heerenveen 1615(27-25)
12. NEC 17 15 (35-33)
13.RBC 17 14 (24-30)
14.SW 1613 (30-34)
15. Telstar 1713(25-32)
16. Helmond Sp. 1612(10-20)
17.Emmen 1712(18-27)
18.Excelsior 1711(16-28)
19. Heracles 17 8(17-45)

Karpov neemt
laatste rustdag

SEVlLLA—UitdagerAnatoli
Karpov heeft vandaag zijnderde
en laatsterustdag opgenomen in
de tweekamp om het we-
reldkampioenschap schaken te-
gen wereldkampioen Gari Kas-
parov. Voor vandaag stond in Se-
villa de 23epartij van de match
op het programma.

De 23e partij wordt nu
woensdag gespeeld. De stand,
metnogtweepartijen tespelen is
gelijk: 11-11.

Uitslagen van
betaald voetbal

DEN HAAG—Deuitslagen
uit de eredivisie en eerste di-
visie van hetafgelopen wee-
keinde:
Eredivisie:
DS'79 -Sparta 1-2
Haarlem-PSV 1-2
VW-Ajax 3-1

Eerste divisie:
RKC - Excelsior 1-0
Graafschap - Telstar 4-2
Wageningen-RBC 1-0
Heracles - Helmond 1-1
Cambuur - GAEagles 2-1
NEC - Veendam 0-1
NAC- Vitesse 2-3
Emmen-SW 0-2
MW -Heerenveen afgelast
MALTA AMSTELSPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

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

(MaduroPlaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid totschaken.

SCHAKEN
(SV «Curacao»)
20,00 uur snelschaak- kampioenschap
Gong 1987- MaduraPlaza.

Curacao wint
met taekwondo

ORANJESTAD — Op de
baan van de Eagleclub wer-
denzaterdagavondtaekwon-
do- wedstrijden gehouden
tussen Aruba en Curacao.
Ook ditmaalwistCuracao als
eerste te eindigen, na enkele
weken geleden alkampioen
te zijn geworden tijdens hetdrieïanden- toernooi: Trini-
dad, Curacao en Aruba.

De wedstrijden hadden devol-
gende uitslagen: categorie
zwarte band: 1. Elfrin Franci-
sca (Cur.), 2. Rodolfo Escudero
(Aru), 3. JersonFrancisca (Cur);
bruineband: 1. Gregory Schar-
baai (Aru), 2. Marcus Maduro
(Aru), 3. Patrick Jansen (Aru);
blauweband: 1.NorvikFranci-
sca (Aru), 2.ElvisLuidens(Aru),
3. SidneySimmons(Aru); junio-
ren: 1. José Koolman (Aru), 2.
Errol Barry(Aru) en 3.Anthony
Thodé(Aru).

-k * jf

CURACAOREGATTA '88:
1,2,3April

AMIGOE 7MAANDAG 14D€C€MB6A 1987

ZoektUeen sportieveauto metdestylingvan morgenen °» /\
ruimte voor het hele gezin? c^____(^«_^ml l
Dan heeft Brandt Motors de ideale auto voor U: /'

met een 1500 cc motor, airco, seatbelts, Aj^S^BST !?_$radio en antiroest behandeling l|p§__llSa^^^U"^Cl»
van i6990 nu voor de speciale prijs
van 15750 (Uw voordeel 1 240-00!)$^
Voor de muziek liefhebbershebbenwij dezezelfde fcxcel metalsextra
een AM/FM /Cassette player mét equalizer en 4 speakers, én
electrische ramen vóór.

van 17750 nu voor de speciale prijs
van 16150 (Uw voordeel 1600.00!!)
Kom nu langs en profiteer van deze geweldigeaanbieding.
Voor meer informatie, kunt U bellen:

Renault Antillana (Brandt Motors.)
76385/76880

HYunom
Cars that make sense.
for a price that makes sense!



Zoeken naar mensvriendelijker instrumenten
Medische begeleiding musici noodzakelijk

ENSCHEDE/ HILVER-
SUM — Medici voor musici,
een organisatie van artsen en
mensen uit de muziekwereld,
werkt aan een landelijk net-
werk voor de medische zorg
voor musici. Aan zon insti-
tuut bestaat grote behoefte
omdat de medische begelei-
ding van musici nog veel te
wensenoverlaat Uiteindelijk
moeten het niveau en de om-
vang van de geneeskundige
zorg voor musici gelijk wor-
den aan die voor de sportbe-
oefenaren, menen P. Goderie
en dr. W. Kersing, keel-neus-
en oorarts in respectievelijk
Hilversum en Enschede. Zij
zijn mede-initiatiefnemers
van medicivoor musici. In de
afgelopen drie jaarheeft deze
werkgroep binnen de sociale
geneeskunde al de nodige
knelpunten in de ge-
zondheidszorg voor musici
opeenrijtje gezeten onderde
aandacht van medici ge-
bracht.

Niet zonderreden vergelijken
de artsen Goderie enKersing de
medische problematiek van het
musiceren met die van de
sportbeoefening: beide activitei-
ten stellen—zekeropberoepsni-
veau —vaak extreem hoge eisen
aan lichaam en geest, zoals een
grote concentratie en het ver-
werken van spanningenrond
topprestaties. Die eisenkunnen
leiden tot lichamelijke afwij-
kingen.

Bovendien iszowel demusicus
als de sporter zeer kwetsbaar
voor kleine lichamelijkeaandoe-
ningen. Hoe hoger hetprestatie-
niveau, desteernstiger degevol-
genvan zonkleine blessurevoor
desporter of de musicuskunnen

zijn. Goderie: "Als bijvoorbeeld
een violist een vingerbezeert of
een operazanger een kou op-
loopt, kan hij niet dat artistieke
niveau bereiken dat van hem
wordt verwacht. Zo iets is voor
deze mensen catastrofaal".

TRAINING
Dr. G. Hermans, orthopedisch

chirurginHilversumen gespeci-
aliseerdin de sportgeneeskunde,
vindt datde gezondheidvan mu-
siciaanzienlijk meer op deproef
wordt gesteld dan die van
sportmensen. Hij wrjst erop dat
muzikantenvaak slechts een
klein deel van hun lichaam
zwaarbelasten en niets doenaan
de algemene training, terwijl
sportershunhele lichaamin goe-
de conditie houden. Musici zou-
den naar zijn mening dat voor-
beeld dienen te volgen.

Kent Nederland al geruime
tijd artsen, fysiotherapeuten en
andere para-medici diezich heb-
ben toegelegd op de begeleiding
van sportmensen — bepaalde
clubs beschikken zelfs over een
eigen medische staf — musici
moeten die op hunwerksituatie
toegesneden hulp vaak ontbe-
ren. Leden van symfonie-
orkesten kunnen weliswaar een
beroep doen op een bedrijfsarts,
maaromdat deze medicus veelal
ook andersoortige bedrijven on-
der zn hoede heeft, schiet zn
kennis dienodig isvoor een goe-
de hulp aan musici, nogal eens
tekort.

"Je loopt daardoor het risico
dat musici met een klacht over
eenkleinekwaal wordtaangera-
denmaar weer naar hetwerk te
gaan, hoewel die handicap zeer
nadeligvoor zijnofhaarspelkan
zijn. Het is heel belangrijk dat
artsen dit soort specifieke moei-
lijkheden van musici onderken-
nen. Daarvoor is het wel nood-
zakelijk dat demedicusaffiniteit
met de muziek heeft", zo ver-
klaart dr.Kersing.

JUISTE HULP
Hij is medisch adviseur van

Opera Forum in Enschede en
studeert in zijnvrije tijd aan het
conservatorium piano en geeft
concerten. Kersing noemt het
overigenspositief datde interes-
se van bedrijfsartsen voor debe-
geleiding van musici — mede
dankzij de inspanningen van
medicivoor musici—groeit. Als
eenbedrijfsarts het gewenste in-
zicht in de muziekwereld een-
maal heeft, is het nog maar de
vraag in hoeverre de musicus of
zanger inderdaad de juistehulp
krijgt: zo kan het doorverwijzen
naareen bepaalde specialistver-
zekerings- technisch problemen
opleveren zodradiearts znprak-
tijk buiten deregio heeftwaar de
musicus woont.

Hoeveel van deruim 2000be-
roepsmusici, de ongeveer tien-
duizend semiprofs en de paar
miljoen amateurmuzikanten
worstelenmethun specifieke ge-
zondheidsproblemen staat niet
geregistreerd. Maar wie de ver-
halen van medici en musici be-
luistert moet tot de slotsom ko-
men dat er veelpijn wordt gele-
den: violisten en bassisten gaan
gebukt onder ernstige
rugklachten, trompettistenkrij-
genproblemen met hun gebit of
lippen en zangers ondervinden
moeilijkheden met hun stem.
Een verkeert houding, een aan-
geboren afwijking, het onjuist
gebruik van een instrument of
stem, een slecht gevormde stoel
eneen mens-onvriendelijkbasof
saxofoonkunnen de oorzaak zijn
van al dat leed.

BOCHTEN
Bovendien zijnbepaalde com-

posities zo lastig te spelen dat
muzikanten zich in allemogelij-
ke bochten moeten wringenpm

de vereisteklanken aan hun in-
strument te kunnen ontlokken.
Dat isvooral in dejazzhet geval.
Het probleem van de alcohol
speelt de muziekwereld eve-
neens parten. De zangeres Mar-
ga Bult (rechtop in dewind) zei
onlangsbij destartvan een anti-
alcohol- campagne datze geen
druppel alcohol drinktomdat ze
"al zo veel leed heeft gezien dat
door sterke drank is veroor-
zaakt".

Geestelijke kwellingen zijn
volgens deviolist TheoOlofvoor-
al de oorzaakvandelichamelijke
klachten bij musici.Kersing be-
aamt dat: "Je ziet dat bijvoor-
beeld bij operazangers. Vlak
voor eenpremiere krijgen ze last
van hun stem. Ze slapen slecht,
krijgen minder weerstanden lo-
pen zo een keelontsteking of iets
dergelijks op. Zodra diepremiere
achter derug is blijkt de grote
spanning voorbij en zijn de
klachten eveneens verdwenen".

Er zijn ook musici dieniet be-
standblijken tegen hetoptreden
voor een groot publiek. Ze zijn
bang te falen. Die angst kan zo
groot worden dat bijvoorbeeld
eenvingervan eenpianist op een
cruciaal moment dienstweigert.

BEGELEIDING
Medici en musici zijn het er

over eens datveel ellendevalt te
voorkomen als muzikanten en
zangers vanaf jeugdige leeftijd
dejuistebegeleidingkrijgen. Oe-
fentherapeute A. Samama-
Polak uit Laren (NH): "Je kunt

nietjonggenoeg beginnen, want
oplatereleeftijd ishet heelmoei-
lijkiemands doenen latentecor-
rigeren. Als een beroepsviolist
van 50 jaarmet rugklachten bij
me komt voor een behandeling,
kan ik toch moeilijk zeggen dat
hij verkeerd zit en niet goed
strijkt. lemandmet een helecar-
rière achterderug accepteertdat
niet".

De oefentherapeute is ervan
overtuigd dateen juistelichame-
lijke training ook psychische
spanningenvoorkomt: "De mu-
sici hebben dan hun lichaam
goed onder controle, gebruiken
alle spieren op de juistemanier,
hebben niet te lijden onder een
geforceerde houding. Dat ver-
groot hun zelfvertrouwen en ze
spelen ontspannend".

Samana behandelt onder
andere musici met lichamelijke
handicaps. "Jekuntbijvoorbeeld
door allerlei speciale oefeningen
bereiken dat iemand met een
hernia toch bas kan spelen zon-
der nadelige gevolgen voor zijn
lichaam", zo legt ze uit.Ook voor
deze therapie geldt: Hoe vroeger
de behandeling start hoe beter
het is. De oefentherapeute is er
om diereden voor om studenten
van conservatoria aan het begin
van hun opleiding medisch te
keuren. "Natuurlijknietomze af
te wijzen, maar wel om na te
gaan of ze speciale begeleiding
nodig hebben om lichamelijke
klachten op latere leeftijd te
voorkomen".

Hetmensvriendelijkermaken
van instrumentenkan volgens
haar ook denodige narigheid in
dekiem smoren.Zo ishet volgens
JaapBolink, vioolbouwer inHil-
versum, goed mogelijk een in-
strumentop maattemaken. Mu-
sicimet eenbepaalde lichamelij-
ke afwijking kunnen zo spelen
zonderdathun gezondheideron-
derlijdt.

Oefentherapeute Samama be-
treurthet overigens dat het mu-
ziekonderwijs zo bitter weinig
doet aan houdings- en bewe-
gingsleer. "Hetaccent ligt teveel
opprestatie, het makenvan mu-
ziek*', is haarkritiek. Joh.van de
Boogert, oud-directeur van het
conservatorium in Utrecht,
heeft wel begrip voor de opvat-
ting van Samama. Maar als de
conservarotia meer aandacht
moetenbesteden aan fysiothera-
pie, psychologie en andere me-
dischespecialismen,blijft ervol-
gens hem te weinigtijd overliet
muziekonderwijs zelf.

Coosje Wijzenbeek, vioolpeda-
gogein Hilversum, is een van de
weinigen in Nederland-die klei-
ne kinderen bijbrengt hoe ze
moetenzitten als ze het snaarin-
strument bespelen. Zij heeft
hiervoor een eigenmethodeont-
wikkeld, omdat een aanpak —■

zoals die in Japan — niet aan-
sluitbij de Nederlandse mentali-
teit: "Dat systeem is teveel dres-
suur. Dat pikken Nederlandse
kinderen niet. Biprobeer hen de
correcte lichaamshouding-fspelenderwijs—bij te brengen "

KAMPEN
In hetvluchtelingenkampRa-

fah liepen zes Palestijnen schot-
wonden op eninhetkamp El-Bu-
reij vielen twee gewonden,aldus
deVN- medewerkers. HetIsraë-
lische legermaakte meldingvan
vier gewonden in de Gaza-
strook.

"De onrust is de ergsterevolte
in de strook van Gaza in de 20
jaarvan de Israëlische bezet-
ting", aldus eenfunctionaris van
de VN.

Ingezetenen zeggen dat de ge-
weldpleging de ergste is sindsde
Arabisch- Israëlischeoorlogvan

1948, toen tienduizenden Ara-
bieren van de kustvlakten naar
Gazavluchtten.

BURGEROPROEP
Sindsvier arbeidersuit hetge-

biedvorige week het levenverlo-
ren in een verkeersongeluk,
waarbijeen Israëlisch legervoer-
tuig was betrokken, zijn in de-
monstraties tegen deIsraëlische
bezetters zeven Palestijnen ge-
dood.

Het Israëlische militair gezag
blijftverzekerendathet desitua-
tie in de hand heeft en het wijst
het denkbeeld af dat de ge-
welddadigheid een burgerop-
roep van Palestijnen is, wie het
na 20 jaar Israëlische bezetting
tot hierzit.

Het hoofd van het militair ge-
zag, generaal- majoor Amram
Mitznah, zei voor de radio: "Het
probleem beperkt zich tot een
paar plaatsen. Wij beschikken
daarover troepen. Wijhebbende
zaak in de hand en laten haar
niet uit dehandlopen".

VolgensdeVNzijndemeesten
van de duizenden inwoners van
Gaza dienaar Israëlreizenom er
te werken, maandag uit protest
thuisgebleven. Velen konden
ook nietvoorbij debarricaden en
met stenen en benzine- flessen
gooiendejongeluikomen.

Ergste oproer sinds twintig jaar
Palestijnse jongeluirichten
barricaden op in Gazastrook

TEL AVIV — Palestijnse
jongelui hebben vandaag
banden in brand gestoken,
gegooid met stenen en barri-
caden opgericht en daarmee
volgens woordvoerders,van
de Verenigde Naties het er-
gste oproer in de strook van
Gaza sindstwintig jaarontke-
tend. Een 25- jarigePalestijn
kwam om het leven toen het
Israëlische leger in de stad
Khan Yunis hetvuur opende
op de betogers. Ten minste
twaalf mensen werden ge-
wond.

Volgens woordvoerders van
hulporganisaties van de Vere-
nigdeNatiesverscholen met ste-
nen gooiende jongelui zich
achterbosjes en loktenop dezes-
deachtereenvolgende dagpasse-
rende auto's in de stadKhan Yu-
nis in een hinderlaag. Israë-
lische veiligheids- troepen heb-
ben daarop hetvuur geopend op
de betogers, waarbij een jonge-
man gedood werd, aldus VN-
hulpverleners dieditvan zieken-
huis- functionarissen hebben
vernomen. Vier mensenraakten
gewond.Een autobusvan de VN
liep schadeop.

MACHTSVERTOON
De Israëlische militaire auto-

riteiten kondigden vandaag een
onderzoek aan naar het gedrag

van Israëlische soldaten in het
vluchtelingen- kamp Balatra op
de westelijke oever van de Jor-
daan. In ditkamp bij de stadNa-
blusvielenvrijdagbij een schiet-
partij in debuurtvaneen moskee
drie doden en tientallen gewon-
den. Talrijke Palestijnen in het
kamp maakten gewag van bui-
tensporig machtsvertoon van de
zijde van Druzische eenheden
diesinds vorige week dinsdagin
het kamp zijn gelegerd. Zij zou-
den zich schuldig hebben ge-
maakt aan vandalisme en aan
het willekeurigvernederen van
kampbewoners. Israëlische ml'
litairen hebben gezegd dat alles
in het werk zal worden gesteld
opdat dergelijke uitwassen zich
njet meer zullenherhalen.

MOSKOU — Anatoli Doebkov,
eenvan devertegenwoordigersinLe-
ningrad van de dissidenten- groep
Groeppa Doverije (groep van Ver-
trouwen) is donderdag gearresteerd
tijdenseen manifestatie tergelegen-
heid van de internationale dagvan
de mensenrechten.

WASHINGTON — Een hoge f*
regerings- functionaris h«3eft vrijdag
de_U ervan beschuldigd een "dub-
belspel"tespelenmet betrekkingtf*hetgewapende conflict tussen <»e
Golflanden Iran en Iraq. De VSheb-
ben de Veiligheidsraad van de VN
opnieuw opgeroepen maatregelente
treffen tegen het bewind in Iran.
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Don't you forget
Duracell batteries !
■

buy DURACELL before Santaforgets

DURACELL The Copper Top battery.
No regular battery looks like it...
or lasts like it.
- _̂__■_______■_■_■____i_■H___________--->l^ g^__________________________----l

EXECUTORIALE VERKOOP
Op woensdag, de 16de december 1987 des voormiddagste 11.00uurzal

" ten overstaan van de ondergetekendedeurwaarderaan de Gosievireg No.
204 worden overgegaan tot de executoriale verkoop van een

AUTOMOBIEL MERK "TOYOTA",
bouwjaar 1982, motornummer 4K1661,

belastingnummer 8-44 F.
Vorenbedoelderoerend goed is te bezichtigenvanaf een uurvóór de ver-

! koop en wordt verkocht bij opbod tegen gerede betaling.
De deurwaarder,
R.C. Ersilia.

HiFOR ONLY WLm
I $ 150U.S. MONTHLY I

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

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

500 homes alreadybuilt.

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

Monthly payments from U.S. $ 1 50.00 or its equivalent in I
florines.

KENESI INVESTMENTCo. INC.
6787 Brookline Dr.
Country Club ofMiami
Hialeah. Miami
FLORIDA. 33015. U.S.A.
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-door NelCasimiri-
DONDERDAG KWAM uit Ca-
racas Paul Verhoeven aan,dere-
gisseur van tweefilms die in de
Pilmweek in De Tempel worden
gedraaid. Verhoeven was in Ca-
racas om zijn nieuwste film Ro-
bocop te promoten. Hij woont nu
ln de VSen hetis inverband met
zijn werkvergunning moeilijk
°m in-en uitreisvisatekrijgen in
de States, dus toen de maat-
schappij waarhijbij werkt, hoor-
de dathijnaar Curacao zou gaan,
Werd daargelijk een bezoek aan
Caracas bij geplakt. Daar gaat
de film overigenspas in januari
inpremière. Curacao isde eerste
Plaats in het Caribisch gebied
waar de film draait.

Paul Verhoeven is geen onbe-
kende in de filmwereld. Hij re-
üsseerde ook Soldaatvan Oran-
je, Spetters, De vierde man,
Turks fruit en Flesh and Blood.
Verscheidene van die films zijn
in Europa een groot succes ge-
weest en sommige deden hetook
in deVS erggoed. Daarom kreeg
Verhoeven van de
filmmaatshappij Orion, waar-
voor hij ook Flesh and Blood

MULISH BOEIEND CAUSEUR
Boek De Aanslag begon

eigenlijk in Moskou
CURACAO STAAT deze da-
gen, zoals u ongetwijfeld be-
merkt zult hebben, in het te-
ken van de film. Gedurende
eenperiode van tien dagen is
het smullen geblazenvoor de
liefhebbers in Theater De
Tempel, waar avond aan
avondeen gevarieerd aanbod
garant staat voor vele uren
kijkplezier. Donderdag 10 de-
cember vond de officiële ope-
ningplaats van deInternatio-
nale Filmweek met de verto-
ning van de film «De
Aanslag», gebaseerdop de ge-
hjknamigeroman van Harry
Mulisch.

Zowel rolprent als roman
mogen zich verheugenin uit-
gebreidebelangstelling en
hoge waardering. Zo werd de
filmversie onlangs bekroond
met een Oscar en de roman,
blijkens een enquête onder
middelbare scholieren, het
meest gelezen werk, beleefde
al drie maanden na verschij-
nen zijnvijfde druk.

Harry Mulisch, voor deze
gelegenheid aanwezig op het
eiland, hield afgelopen zon-dageen lezing aandeUNA. In
«eze voordracht, gehouden in
«etkader van deColaDebrot-
{■yclus, schetste Mulisch op
boeiende wijze de ontstaans-
geschiedenis van zijn inmid-
dels beroemd geworden ro-
man. Regelmatig onderbrak
hijop aangename wijzede lijn
Van zijn betoog door interes-
sante zijwegen in te slaan
baarbij hij het in grote getale
°Pgekömen publiek aan zich
*isttebinden dooreen aantal
Persoonlijke getinte intrige-
rende uitspraken.

.Zo weidde hij onder meer
mt over zijn wijze van schrij-ven, de verhouding auteur-

de onmoge-
«lkheid van het toedichtenvaneenboodschap aan litera-tuur, deplaatsvan hetbegrip
Abstractie binnen de
totstandkoming van een ro-man en de stelling, datlitera-tuur geen gevoelensmoet ui-
ten, maar juist moet op-roepen.

Na een aanvankelijk on-
"ennige start, waarbij

onzeker richting
voorsterij werdgeblikt,bleek
°* auteur zich al snel te ont-
pPPen tot een, omeen verge-
HJking met Couperus te ma-Keö, verfijnd causeur.

MOSKOTI

Mulisch blijkt al jarenlanggebiologeerd door hetfeit, dat
in 1492nogniet offi-«eel ontdekt zou zijn. Via al-

_"+ 1 .nasPenringen en het
"ftpluizenvan geschiftenvan
rf^ni de 15eeeuw in Oosten-"Jk levende fiolosoof- kardi-r^Jpoogt de auteur licht te
J^rpen op dezeduisterezaak,
|*m gestalte moet krijgen ineen nog teschrijvenroman.

tn 63 reist hij zelfs naar
"enen om daar archieven**u een onderzoek te onder-
t»61???' "elaas zonder resul-j 4̂-De zaakMoskoubhjft in-
legerenenvijfmanuscripten
?en het levenslicht. Nietééng« de werkelijke goédkeu-
uo e wegdra-gen Wat in de 15e eeuw de

kardinaal nietjeukte,blijkt parallel te lo-jjenaan zijnonvruchtbarepo-

li k *^* on<ïerneemt Mu-sch om zijn eigen woorden* gebruiken, een "definitieveaanval». Eén zaak is hemmtuïtiefduidelijk geworden:
/* deroman moet een figuurvoorkomen zonder ouders,
"et waarom is nietbelang-"k, rationele verklaringen
«Jn uit den boze en dit gege-enwordt in hetverhaal inge-

last.Vanheteenkomt hetan-
der en voordat de auteur het
goed en wel beseft, heeft hij
vijfbladzijden gewijd aan een
gebeurtenis uit de Tweede
Wereldoorlog,waarbijeen po-
litieman wordt neergescho-
tenvoor een huis uiteenrijtje
van vier. Het lijk wordt ver-
sleept, repressaille- maatre-
gelen volgen en een jongen
van twaalfverliest beide ou-
ders.

HARRY MUUSCH

EIGEN LEVEN
Dit vijftal pagina's blijkt

niet te passen in het ma-
nuscript van de ontdekking
van Moskou en wordt uit de
band gesneden. Het geheel,
eigenlijk dooreen anderboek
"geschreven", of"gebaard" ze
u wilt, breidt zich langzaam
uiten een halfjaar later is de
roman «De Aanslag» een feit.
Jarenlangepogingen blijken
tot niets te hebebn geleid en
een intuïtieve ingeving gaat
plots een eigen leven leiden,
wordt, om in biljarttermen te
spreken, "langs de band be-
werkt" en blijft zes maanden
later bestempeld te worden
als een meesterwerk. Het
mysterie derliteratuur.Alsje
ietsprobeert, lukt het niet.

Daarom,zo steltMulisch, is
het ook onmogelijk aan de
schrijver te vragen wat hij
precies met een roman be-
doelten wat de boodschap is.
"Ikweetzelfnooithoeeen ver-
haal zichprecieszal gaanont-
wikkelen. Ik moet en wil het
eind ook nog niet weten. On-
derhetschrijvenverandert er
van alles. Je hebt te maken
met wat er al staat en wat er
nog zal volgen. Het werk be-
gint concreeten pas na afloop
is abstractie mogelijk".

Via deze boeiende uiteen-
zetting belandt de schrijver
uiteindelijk bij datgene, wat
naar zijn idee het wezen van
literatuur bepaalt. Het gaat
er niet omof de auteur gevoe-
lens, die hij al dan niet zelf
heeft ondergaan, treffend
weet te verwarden, maar of
hij deze gevoelens bij de lezer
tijdens het leesproces tot le-
ven weet te brengen. Pas als
dót het geval is, is er sprake
van ware literatuur.De emo-
tionele verhoudingvan deau-
teur metdewerkelijkheid be-
paalt tenslotte hoe de schrij-
ver de werkelijkheid in-
terpreteert, ordent en in zijn
werk verwoordt.

Na deze uiteenzettingwerd
er gretig gebruik gemaakt
van de mogelijkheid tot het
stellen van vragen totdat de
heerReinders op gevatte ma-
nier het gebeurenbeëindigde
meteenkleurrijk dankwoord
aan de spreker. Een waardig
einde van de een boeiende
ochtend.

PETER PAAP

Succes-verhaalregisseur van
Soldaat van Oranje en Robocop
Paul Verhoeven werkt aan
film 'Christ the Man'

maakte, de aanbiedingom in de
VS de film Robocop te maken.

Hij zag er ergtegenop die stap
te maken. Hij had angst voor het
werken volgens een ander sys-
teem met andere mensen maar
die angst bleek ongegrond te
zijn. Het werken in Amerika be-
valt hemprima.

"Robocop is een technische
film Science Fiction, maar hij
staattoch heel dichtbij dewerke-
lijkheid van nu. Eigenlijk is het
een film diezich afspeelt in onze
tijd maar er zijn wat technische
mogelijkheden diewe misschien
pas over duizend jaarkennen —
zo we er ooitaan toe komen. Men

kan een dode man als een robot
weer door laten leven. Een deel
vanzijn herseneneneen deelvan
zijn gezicht zijn nog intact en
daarmee werkt men verder. Het
wordteen combinatie mens- ma-
chine".

FEED- BACK
Gafde taalgeenproblemen bijhet
werken in de VS?

"Robocop is een actie- film,
subtiel taalgebruik is niet be-
langrijk.Daarbij was één van de
schrijvers van het script altijd
aanwezig voor de taalkundige
feed- back. Ik ben daar goed door-
heen gerold. Als het een psycho-
logische film was geweest, waar
de tekst heel belangrijk is, was
datveel moeilijker".

"Alles viel heelerg mee. Flesh
andBlood was veel lastiger. Dat
waren ookAmerikaanse spelers,
maardiehebbenwe inSpanje ge-
filmd en daarhad ik geen goede
feed- back, ofhet welofniet goed
ging. Bij Robocop was het een
creatief proces. De groep stond
open, men begreep elkaar en
raakte niet geïrriteerd. Ik werd
geaccepteerd".

"Flesh and Blood is geflopt.
Toch hebbenze mijvoor dezefilm
gevraagd. Ze vonden me weleen
goederegisseur maarFlesh and
Blood had een verkeerd onder-
werp. Ze wildenkijken ofhet mij
in de States zou lukken. Hetwas
een gok, maar het is goed ge-
gaan. Robocop is een hit gewor-
denen heeft voor de maatschap-
pij 54 miljoen dollar opge-
bracht".

"In Nederland is Robocop in
oktober in première gegaan en
ook daar was het succes groot.
Nu draait hij in Brazilië en van
dekerst gaat hijdraaienin ande-
re landen. Ik verwacht veel van
b.v. Japan. Daar houden ze veel
vanrobots".

SPOOKVERHAAL
De Vierde Man is de andere

film van Paul Verhoeven die op
dit festival te zien is. De film is
een uitgebreide versie van het
boek van Gerard Reve. Verhoe-
ven: "Het boek is erg kort. Ge-
rard Soeteman heeft het uitge-
breid met elementen die heel erg
Reviaans zijn. Zo zijn er twee
figuren bijgekomen, die in het
boek of niet genoemd worden of
nietuitgediept worden. De éénis
de voorzitter van de Vereniging
die de schrijver naar Vlissingen
haalt, de ander is een vrouwefi-
guur die als een soort tegenpool
moet dienenvanChristine. Deze
vrouw heetRia en is verschillen-
de keren te zien. De eerste keer
zit zij in de trein met een kindje
op schoot. Al Reves boeken heeft
hij opgedragen aan Maria, al-
leen dit boek niet. Hij vond het
zelf daarvoorte oppervlakkig".
In hetboek ziteen elementvan pa-
rodie. In defilm ook?

"Neen, we hebben het heel se-
rieus gedaan. Het is een echte
Reviaanse film geworden. Het is
gestyleerd met een occulte on-
dertoon. Je zou kunnen zeggen:
wat magisch- realistisch. Ik las
het de eerste keer als een spook-
verhaal. Ik verzamel spookver-
halen en dat was precies wat ik
zag".

Paul Verhoeven zat samen
metPiet Meerburg indejuryvande Nederlandse filmdagen in

Utrecht. Hij is naar Curacao ge-
komen om zijnfilms tepromoten,
maar het is niet de eerste keer
dathij op Curacao is.

"Het is de vierde keer dat ik
hierben. Voor het eerst kwam ik
hier als marine- officier in 1964
om een documentaire te maken
over demarinebasis.Daarna heb
ik hier nog twee keer bij vrien-
den gelogeerd. Ik hebhet hier al-
tijd heel plezirig gehad en ik
vond het dus fijn om te komen.
Het isbelangrijk datNederland
wat doet voor Curagao. Door de
eeuwen heen heeft Nederland
zoveel gedaanvoor ditgebied en
nu het bijna te laat is, willenze
nog wat doen. De laatstetwintig
jaaris er meer gedaan danin de
vier eeuwen hiervoor".

PAUL VERHOEVEN

JEZUS
Watzijn uwplannen voor de toe-
komst?

"Voorlopig blijf ik nog in Los
Angeles. Dat iseen plezierigeer-

varing achteraf. Jehebt er geen
gedonder met commissies zoals
in Nederland. In de flimkrant
stond al dat ik graageen film wil
maken over het levenvan Jezus.
Dat wordt in de USA gestimu-
leerd. Ik ben lid van een Jezus-
seminaren daarproberen we de
historische authenticiteitvan de
geschiedenis van Jezus te
achterhalen. Het moet een heel
realistische film worden, ge-
bruikmakend vanhetevangelie,
maar alleen de historisch juiste
delen. Wat er tot nu is gemaakt
over Jezus zijn sprookjes, dat is
nep.Wat is echten reëel komend
van hem, daar gaat het om. Dan
blijft er een heel goed verhaal
over".

"Defilm zal gaanhetenChrist
the man en ik maak hem samen
met Mcl Brooks, dieook de titel
verzonnen heeft".

"Ik wil ook een film maken
over het levenvan twee vrouwen
die nietzulke gelukkige huwelij-
ken hebben, dietoch nietkunnen
loskomen van hun man. Ze be-
sluiten daner ietsaante doen. Ze
ruimen ze uitdeweg. Ik weetniet
ofhet me inkorte tijd lukt. In ja-
nuari ga ik het script schrijven,
maar misschienkomt er eerst
wel wat anders".

Paul Verhoeven is niet vast
gebonden aan de maatschappij
Orion. Hij is onafhankelijk.

"De film over die twee vrou-
wen zal ik waarschijnlijk wel
voor Orion maken. Het is een
goede maatschappij. Ze laten je
behoorlijk vrij. Verder wacht ik
af wat er voor mogelijkheden
zijn. Ik wil zelf een vernaai ont-
wikkelen en zelf schrijven. Ik
heb nog niet gevonden wat ik
zoek. Ik zoek door".

"Een film maken duurt onge-
veer anderhalfjaar. Ook Robo-
cop heeft zoalang geduurd. Al-
leeneen epische film duurt lan-
ger. Soldaat van Oranje heeft
weltweeeneenhalfjaargeduurd.
Maar ik werk traag. Amerika-
nen doen het vaak vlugger; die
zijn danbinnen eenjaarklaar. Ik
heb wat meer tijdnodig, ook tus-
sen tweefilms in om me weer te
oriënterenwaariksta. Ik wilook
niet over een volgendefilm den-
ken als de eerste nogniet af is".

Thekiss of a

Spider Woman
WILLEMSTAD— Vanavond

om negen uurwordt in De Tem-
pel in hetkader van deInternati-
onaleFilmweek The Kiss of the
Spider Woman vertoond. Regis-
seur is Hector Babenco. In de
hoofdrollen: WilliamHurt, Paul
Juliaen SoniaBraga.

Dat de film zon succes is ge-
worden, komt mede doorhet uit-
nemende scenario vanLeonardo
Schrader. Hij heeft het bock El
beso de la Mujer Arana van Ma-
nuel Puig sterk 'gefilterd' toteen
meeslepend verhaal.

Hetis in zekere zineen politie-
ke film geworden, "maar niet in
direct pamflettistische beteke-
nis",zo schreef Petervan buuren
in De Volkskrant. De criticus:
"De politiek alseen machtsstrijd
is vergroot tot het algemeen psy-
chologisch-menselijke vlak van
elke strijd tussen mensen en de
strijd tussen gevoel, fantasie,
pragmatisch en ideologisch den-
ken in elk individu apart. Zodat
ook iedereen er zijn eigen maat-
schappelijke betrokkenheid en
persoonlijke liefen leed eruit
kan halen, oferin kan leggen".
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Kg MADURO & CURIEUS BANK N.V.
w vertrouwensbank met vestigingen over heel*_IS3s' Curacao.

1
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ËftVlfl _fli\\\_l Dit is nu de periode van het
IwtlM Ëw\ VM jaar, waarin wij onze dank
aW \vK __H __■ willen tonen door te ge-
KmvSJ _t_VE ven'In _n H_ _M lemand die je graag mag,

H%V V_tt\E een zaken relatie of aan je

HIIM HaV9 En als het op geven aan-
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WÈ, ANTHONY VEDER
$ö| STUNT
Ü3| PAKKEÏÏENNAAR
3Mfc NEDERLAND
* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mci. verzekeringen douanekosten

* voor meer informatie

TEL.: 614700

Bloempot Shopping Center, Zuikertuintje

Voor de komende feestdagen |ï*ï
ontvangen schitterende kol- W*£F*\

Kleding voor de ■/ / {$1
a.s. moederen debaby W /1 \ 1

Elke klant krijgt een kadootje en ■vjjsj *\J
doet mee aan de Eindejaars- [j^n/i W>

Binnenkort gaat debaby K tp \
van Mama Mla lopen!!!! ■ ËVT



Nieuwe ochtendkrant

WILLEMSTAD — Vandaag is
de eerste editie verschenen van
de nieuwe ochtendkrant "Noti-
ciero". Vanochtend vroeg was de
krant nognietopdenormalever-
kooppunten te verkrijgen, maar
volgenseen woordvoerdervan de
krant was er geen sprake van
vertraging in de aflevering. De
krant zou op tijd zijn afgeleverd
en omstreekshalfachtwerd deze
reeds tekoop aangeboden.

Intotaal worden nu op Cura-
cao zeven kranten uitgegeven,
waarvantwee Nederlandstalige
en vijf Papiamentstalige. Op de
vraag aan Noticiero of er op vol-
doenderuimte isopCuracaovoor
zoveel soorten dagbladen,
antwoorddeNoticiero dathetpu-
bliek recht heeft op informatie
en dat iedereen zijn eigen
dagbladkiest.

De krant zal voorlopig alleen
in de losse verkoopte verkrijgen
zijn. De eerste editie is een extra
dikke uitgave. Normaal zal de
krantafhankelijkvanhetaantal
advertenties 24 to 32 pagina-
bevatten. De directiebestaat uit
Steenbaar en Jossy Mansur.
Hoofdredacteur isRigoberto Ga-
lan Melendrez. De krant wordt
gedruktbijRotaprint N.V.

ANTIBES — President Mitter-
randvanFrankrijk iservoorstander
vandataan dearmste landenvan Af-
rika de schulden worden kwijt-
gescholden. Hij zei dat in een toe-
spraak ter afsluiting van de 14e
Frans- Amerikaanse top inAntibes.
De maatregelkan nietvoor alleont-
wikkelings- landen gelden. Men
dientvan gevaltot geval teoordelen.

SANTIAGO -Een Chileen
eist de terugkeer van een familie-
lid. De vrijlating door linksegu-
errilleros van een Chileense le-
gerkolonel was aanleiding voor-
een demonstratiein deChileense
hoofdstad Santiago van familie-
leden van vijf ontvoerde linkse
Chilenen. Van hen ontbreektove-
rigens nog elk spoor.

Uitslag binnen een kwartier

Nieuwe snelle en
goedkope Aidstest

HILVERSUM —Het
Amerikaanse chemiecon-
cernDupont heeft een snel
en goedkoop procédé ont-
wikkeld om het aids-virus
in hetbloed vast te stellen.
Dankzij deze vinding, de
HIV- check, kan de hui-
sarts binnen een kwartier
vaststellenof iemand sero-
positief, dragervan het vi-
rus, is.De vinding werd in
Nederland zondagavond
op de televisie vertoond.
De microbioloog prof.
Schellekens, medewerker
van TNO, sprak in die uit-
zendingvaneen grote stap
voorwaarts.

Hetgaat omeen soort doos-
je dat gebruikt wordt om in
bloedplasma het virus aan te
tonen. Het doosje bestaat uit
een aantal filters. Die filters
maken een langdurige labo-
ratorium- behandeling van
het bloedplasma overbodig.
Bloedplasma wordt verkre-
gen door een hoeveelheid af-
genomenbloed te centrifuge-
ren. Dat is in principe eenvrij
eenvoudige medische hande-
ling. Het grote probleem tot

nog toe betrof de bewerking
die daarnaplaatsvond in het
laboratorium. Dat was een
omslachtig, tijdrovenden dus
duur proces. Nu wordt een
druppeltje van het plasma in
een cirkeltje ophet doosjege-
legd, dat de uitslag binnen
eenkwartier aangeeft.

Nadeel van deHIV- check
is volgens prof. Schellekens
dat detestnogal eens vals po-
sitiefuitvalt: detestwijstdan
naar laterblijkt ten onrechte
uitdatiemandseropositief is.
Daarom is bij elke positive
uitslagtochweereen durebe-
vestigings- test ophet labora-
torium nodig.

Dupont, dat tal van vesti-
gingenin Europa heeft, denkt
dat hetprodukt binnen enke-
le weken in de Benelux ver-
krijgbaar is. TNO zal deze
nieuweHIV- check in de loop
vanvolgend jaargaangebrui-
ken in Afrika. Vooral-voor
Derde Wereldlanden is het
apparaatjeeenuitkomst, om-
dat deze landen nu een mak-
kelijke en goedkope mogelijk-
heid krijgen om mensen op
Aidste testen.

Zoeken naar
slachtoffers
Alianza-ramp

LlMA—Hetzoekennaarde
stoffelijke resten van
slachtoffers van de Peruaan-
se vliegramp heeft tot en met
zondaggeenresultaat opgele-
verd.Erkomt eenwetom aan
de nabestaanden van de
ramp "substantiële hulp" te
verlenen.

Hetzoekennaar de37stoffelij-
ke overschotten welke men nog
niet heeftkunnen bergen is ook
zondag voortgezet, devijfde dag
na het ongeluk. Onder de sla-
choffers bevindt zich de hele
ploegvanhetprof- elftalAlianza
met zijn technische staf. In ver-
band met dit ongeluk is er zon-
dagnietgevoetbaldindeprof- af-
delingvan het voetbal.

Hetvliegtuig heeft een zachte
noodlanding op zee niet over-

leefd. Van de inzittenden is si'
leen de gezagvoerderin leven g*
bleven, dankzij een readings-
techniek welke bij het leger ge*
traind wordt in geval van cen
vliegtuig- ongeluk. Het vlie|'
tuig behoorde namelijk aan o»
luchtmacht toe en was een FO»'
kerD-27. Er deden zichmoeilijk-
hedenvoor methetlandings-tF
stel zodat men moest besluiten
tot een noodlanding.

President Alan Garcia Pereï
heeft een wets- ontwerp opg^"
teld om de familieleden van <*e
omgekomenenbij dezeramp een
financiële schadeloos-stellingt*
verlenen evenals aan Alianza-
Dehulp zou devormkrijgen van
een pensioen voor deweduwe0

enwezen en ook betrekkinghen-
ben ophun huisvesting.

Panama wendt zich totSovjetunie

Washinghton wil
van Noriega af

NEW YORK — De Ameri-
kaanse regering heeft zijn
steun teruggetrokken van de
sterke man van Panama, ge-
neraal Manuel Antonio No-
riega, dienu naar de Sovjetu-
nie zou lonken.

De New York Timesberichtte
maandag hierover en citeert
daarbij Amerikaanseregerings-
functionarissen. Bij de ministe-
ries van Defensie en Buiten-
landse zaken en bij de geheime
DienstCIAwil menvan Noriega
af en vindt men dat hij maar zo
snel mogelijk moet opstappen.
De Timeszegt ook overeen rap-
port te beschikken van senaats-
medewerkers waarin staat dat
Washingtoneeneinde moet ma-
ken aan alle actieveen passieve
steun aan deze Panamese gene-
raal. Kennelijk "als een signaal
aan Washington" heeft hij de
Russische luchtvaart- maat-
schappij Aeroflot landings-
rechten verleend en ook is aan
Sovjet- schepentoestemming ge-
gevenomin Panamese havenste
dokken.

CONTACT METLIBIË
Noriega zou verder diploma-

tieke contacten hebben met de
Libische leider Al- Gaddafi die
hemfinanciële steun zou hebben
toegezegd. De New York Times
haalt ook een belangrijke Nica-
raguaanse overloper aan, ma-
joorRoger Miranda Bengoecche-
da, diebeweert dat Noriega ook

steun heeft toegezegd aan be
Salvadoraanse verzet tegen be
door Washington gesteunde be
wind vanpresident JoséNapoJ^j
on Duarte. Al lang geleden wero
beweerd datNoriegasteeds dul£belspel heeft gespeelden nietal-
leen werkte voor de CIAvan &
VS maar ook voor deCubaans?
geheime dienst hoewel hij z*c
tot voorkort voordeed alseenva-
zal van de Verenigde Staten.

De verhouding tussen P*?*]
maen deVSis algeruimetyd D 6"

koeld. Na het uitde schoolklap-
pen door een voormalige naafli*
medewerker van Noriega ove
diens manipulaties bij vel* ,i
zingenen ookzijnbetrokkenheid
bij politieke moorden schaar^
Washingtonzich achter deea#»
van dePanamese oppositie. De*
wil een diepgaand onderzoe
naar het optreden van Noriega-
Ook cist men nieuwe verkie-
zingen.

WILLEMSTAD — Nadat de
21-jarigevrouwaangiftehad ge-

daan van diefstal, is de dader
door depolitie aangehouden, v*

vrouwverklaaidedatdemanon-
geveèr twee maanden geiene»
een goudenketting had gestoie»
vanhaar zoontje.Toenzijdema»
onlangs weer zag lopen hestf?
zy de politie in teschakelen, t»
manbekende tegenover depon
tiedathijdekettinghadgestoie»
en dathyhetsieraad daarnanao
verkocht voor vijftig gulden.

ÜV\ f\ vWP'l'tiP^ Een ,ieve trouwe vriend,|pV O IZJ vindt Uin het dierenasiel
i*f\ l i )Wl <J& Parera.

» _W^ Kom ö®llB langs!
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ik JÉOMPANIA DI AWA I
fj_J ELEKTRISIDAT DI KÓRSOU N.V.
producentvan drinkwateren electriciteitvoordegehe-
le Curacaose gemeenschaproept sollicitanten op
voordefunktievan:

ASSISTANT CHIEF PRODUCTION

Organisatie
Defunctionaris ressorteert onderdeChief Production,
dieleiding geeftaan enige technische medewerkers,
een administratief medewerker, het bedrijfsbureau
Produktie en 4Chefs van de Wacht en via dezen aan
circa 130medewerkers.
Doel
Het zodanigverrichten van werkzaamhedenin hetka-
der van het beheer van het procesverloop van de
stoom, water en electriciteitsproduktie, dat voldaan
wordt aan de eisen van een economische-, be-
drijfszekere- en veilige bedrijfsvoering.
Het zodanig begeleiden van de werkzaamhedenvan
hetbedrijfsbureau Produktiedatvoldaan wordtaan de
eisen voortgang en kwaliteit.
Funktie-eisen— H.T.S.-werktuigbouwkundige, Scheepswerktuig-

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

Karakteristieke eigenschappen en bekwaam-
heden— leidinggevende capaciteiten;— besluitvaardigheid;— goedecontactuele eigenschappen;— gedegen mondelinge- en schriftelijke uitdruk-

kingsvaardigheid;— twee a drie jaren ervaring in soortgelijke funktie;— Kennis van de Nederlandse- en Engelse taal.
DeK.A.E. biedt naast een verzekerde toekomst, goe-
de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige gege-
vens uiterlijk binnen twee weken na verschijningsda-
tum van deze advertentie te richten aan:

Hoofd Personeelszaken K.A.E. N.V.
Rector Zwijsenstraat no. 1.

S ê

MUSKUS TRADING N.V.
ook bekend als C.F. MUSKUS & Co.

en M & M TECHNICAL SERVICE N.V.

Exclusieve agenten voor:
OLIVETTI —typmachinesen computers
UNIWELL en RICHMAC — kasregisters
REK ROTARY —stencil- en copieermachines
MINOLTA—copieermachines
l.v.m. dekomplete re-organisatie van ons bedrijf
zoeken wij opkorte termijn:

KANTOORMACHINE REPARATEURS
Vereisten:
* MTS-E of LTS met juisteervaring
* Eigen auto
* Goede contactuele eigenschappen
* Goede inzetessentieel
* Ervaring met soortgelijke machines strekt tot

aanbeveling.
SALESPERSON(M/V)
KANTOORMACHINES

Vereisten:
* Eigen auto
* Goede contactuele eigenschappen
* Vloeiend in Papiamentu, Nederlandsen Engels
* Ervaring metkantoormachines/secretariëleer-

varing belangrijk.
HOOFD TECHNISCHE DIENST

Vereisten:
* HTS ofequivalent.
* Ruime ervaring in reparatiewerkzaamheden
* Goede leidinggevende capaciteiten
* Goedecontactuele eigenschappen
* Vloeiendin Papiamentu, Nederlands en Engels
* Eigen auto
* Ervaring met bovenvermelde machines strekt

tot aanbeveling.
* Een psychologische testkan onderdeelvormen

van de selectie-procedure.

Il PHQM E? D til
POSNER'S AGENCIESCURApAO N.V.

Op korte termijn hebben wij plaatsingsmogelijk-
heid voor:

SALESPERSONS(M/V)
KANTOORARTIKELEN

Vereisten:
* Eigen auto
* Goedecontactuele eigenschappen
* Vloeiend in Papiamentu, Nederlandsen Engels
* Kennis van kantoorbenodigdheden een voor-

deel.

Sollicitatieformulieren kunnen worden opge-
haald bij het hoofdkantoor van dePosner Groep
aan deErieweg 28, Zeelandia, en moeten vóór 19
december a.s. worden ingeleverd. Sollicitaties
per brief worden niet in overweging genomen.
Persoonlijk onderhoud uitsluitend op uitnodiging.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 16CJecerrtDeMSW/

vanaf 09.00 t/m 16.00 uur.
* Gedeelte Arowakenweg (vanaf Cherokezenweg tot Com-

manchestraat), Cherokezenweg, gedeelt Totonakenweg, ge-
deelte Algokinweg, gedeelte Commanchestraat (vanaf Kaya
Akoerlo totomgeving Montezumaweg)en omgeving Grlmao.

s9sKODEL.A_____SS
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Iphilipsl

Philips ©
Kerstloterij
lsteßtijS: 300 Itr., 2 deurs - ijskast

no frost.
L 1 jIQS: compact disc player.

3dePHjS: 20" kleuren TV
met remote control.

Bij aankoop van ieder fl. 25.-krijgt ü een lot.
Trekking: 4 januari, 1988.

Zie onze f
aantrekkelijke prijzen! |
kleuren TV's reeds vanaf ' § fl. 474.-
-stereo dual «cassette recorders reeds vana -x % A-222.-
-radio wereld ontvangerreeds vanaf | s fl. 134.-
-microwave ovens reeds vanaf | è 2-795.--gasfomuizen reeds vanaf | | fl. 325.-

Zie voorts de illuitgebreidekeuze van: L| §|

feffIPHIUPS SHOWROOMji
-DU 111D£ Jl^krniLirJ _s_pll <k____u________m^/^___a



Luchtvaartmaatschappij hoopt eind
dit jaarnieuw toestel te bestellen
ALM vandaag bespreking met
de Raad van Commissarissen
WILLEMSTAD — Vanmid-

dag heeft de Antilliaanse
Luchtvaart Maatschappij
Vergaderd met de Raad van
Commissarissen over de
Jiieuwetoestellen die binnen-kort door deALM zullen wor-
den besteld. Hoewel de ver-
schillende dagbladen al heb-
ban gespeculeerd over de
Jjieuwe toestellen en ook van
jjekant van de ALM de voor-
beur is uitgesproken over de
fokkerFriendship F-27, staat

nietvast voor welketoes-
tellen deRaad van commissa-
rissen uiteindelijkzal kiezen.

Een paar maanden geleden is
deALM begonnen met een vloot-
">tudie die de oplossingmoest bie-
den voor het constant capaciteit
te kort waar de luchtvaart-
maatschappij mee te kampen
"eef't. De twinotters, die worden
'ngezet op vluchten van en naar
Aruba en Bonaire, bieden
«echts plaats aan twintigpassa-
giers. De vraag naar stoel- capa-
C|teit is echter veel groter met

het gevolg dat de passagiers op
de wachtlijst soms dagen achte-
reen op een vlucht zaten te
wachten.

AANKOOP
Om de service aan de klanten

te verbeteren besloot de ALM
over te gaan op de aankoop van
een nieuw toestel. Omdat hier
toch gauw tegen detwintig mil-
joen gulden mee gepaard gaat,
kon die beslissing niet zo maar
worden genomen.

In verband metdevloot- studie
is een delegatie van de ALM on-
langs naar Nederland afgereisd
waar de verschillende toestellen
zijn bekeken en getest waarna
hunvoordelen en nadelen in een
rapport zijn vermeld. Dat rap-
port is vanmiddag ter discussie
aangeboden aan deRaad van
Commissarissen. Bij terugkeer
uit Nederland sprak de
luchtvaartmaatschappij de
voorkeur uit voor de Fokker
Friendship F-27. Dit vliegtuig
biedt niet alleen tweemaal zo-

veel plaatsen als de Twinotter
maar is tevens een zeer populair
toestel en bovendien tweede
hands verkrijgbaar.

692 Leerkrachten benaderd
voor cursus Papiamentu
Sede di Papiamentu begint
januari met derde cursus
WILLEMSTAD—Inde der-

jjeweek van januari start Se-
<je diPapiamentu met de der-
*je cursus Papiamentu voor
"e leerkrachten van lagere
Scnolen. Deze derde cursus

**' in mei worden afgerond
"ïet een examen waarna de
Cui'sisten zich kunnen in-
schrijven voor de vierde en
.aatste cursus waarna zij vol-
**% bevoegd zijn om Papia-

mentse- lestegeven opdever-

killende scholen., If het afgelopen schooljaar
[■ebben 706 leerkrachten de
J^edecursus van Sede diPapia-
«lentu gevolgd. Van dit aantal
"ebben 665 leerkrachten de cur-
p»B met succes afgerond. Van deoerkrachten die via de Pedago-geAcademie decursus Papi-
le ttu nebben gevolgd, zijn 27. rkrachten nu bevoegd om les■ «?even. Deze cursisten hebben
I Middels hun inschrijf- formu-
a^r voor dederde cursus ontvan-
s n en krijgen begin januari het

ü(lle- plan thuisgestuurd.

De 68 leerkrachten die het ex-
amen van de tweede cursus niet
hebben gehaald kunnen het 18
januari weerproberen. Danstart
de vernieuwdetweedecursus die
in mei volgend jaarwordt afge-
rond met een examen. De ver-
nieuwde tweede cursus is een
combinatie van devorigecursus-
sen en de grammatica uit cursus
lb.

Aan de vernieuwde cursus
kunnen leerkrachten deelne-
men van het speciaal onderwijs,
diecursus la lortografie) hebben
afgerond. Deze cursus is nietbe-
doeldvoor leerkrachtenvan het
voorbereidend onderwijs of te-
ken- en handenarbeid-
leerkrachten omdat deze cursus
speciaal is gericht op diegenen
die Papiamentse- les moeten ge-
ven op de scholen. Daarnaast is
de cursus bedoeld voor
leerkrachten van de basisscho-
len die met succes de cursus or-
tografie hebben afgeronden het
examen van de vorige twee cur-
sussen niet hebben gehaald.

Voor het derdejaar

Galardon Vitrola
dinsdag in CPA

WILLEMSTAD —Op
auisdag 15 decemberzal deJerde "Galardon Vitrola"öder auspiciën van deleniging van Musici in

Pro Arte plaatsvin-,en> De organisatorenzijn
j?ezedagen drukin deweer
..et de laatste voorberei-den om het publiek oen
'aatastische show te bie-ufn waarin veel Antilli-aanse artiesten zullen°Ptreden.

D e "Galardon Vitrola"
sinds drie jaar uitge-

mikt aan musici die volgens~e jury een onderscheiding
; e*"diend hebben voor hun
*erk gedurende hel afgelo-per» jaar.Erzijnacht categori-

«3ën waarin men een onder-
scheidingkan krijgen.

Zo is er de categorie Popu-
laire muziek, Folklore, Jazz,
Show, muziek van snaarin-
strumenten, Koor, Gospel en
dit jaarvoor het eerst Produc-
tiesvoorKinderen.

De artiesten diegedurende
deze galashow zullen optre-
den, zijn onder andere Duo
Gleva, Meivin Landburg, de
tambu- zanger Cola, Maria-
chiFortuna onder leidingvan
JoyLandburg, Humberto Ni-
vi, Vivienne Frans en Doble
R. Als special gueststar is uiï
Nederland overgekomen de
Antilliaanse zanger Lou
Prince die met muzikale be-
geleiding van het orkest van
El Toro Colina zal optreden.

BAL
ALMwoordvoerderRobin Vis-

ser verklaarde vanmorgen dat
de bal nu aan het rollen is ge-
bracht. DeRaad van Commissa-
rissen zal na het bestuderenvan
het rapport contact opnemen
met de aandeelhouders (de over-
heid) om de financiële aspecten
van de koop te bespreken. Als
hierover een overeenstemming
wordt bereikt zal de Raad van
Commissarissen beslissen wel-
ke toestellen binnenkort de pas-
sagiersnaarenvan Arubaen Bo-
naire zal vervoeren. De ALM
hoopt dat nogvoor het einde van
dit jaarde beslissing bekend
wordt en de
luchtvaartmaatschappij de bes-
tellingkan plaatsen.

Ingezonden Di nos eta
"Di nose ta", palabranan dikurason,
Kv agradablemente ta pone mi spièrta,
Pa kuminsa pensa, si nunka mahasié,
Kv e pais akitambe ta dimi.
Pesei na su desaroyo mi mesterresponde.

"Di nose ta", palabranan dipeso pa mi move,
Sakaman si, nunka ma hasié,
Pakontribui segun mikapasidat
Naprosperidat dimi propiedat,
Pa huntunos lucha iganaviktoria.

"Di nos e ta", palabranan èksigente,
Kv ta laga mi sintimalu si minokumpli,
Kv miparti dje tarea grandi
Kv kada hende, grandi i chki,
Mesterkumpli kv nepa kosnan kore suave.
Den mundu grandimi porkai pèrdè
Keda drif okeda gatia.
Sm sinti nunkakv mi mesterresponde,
I e mundu mes tambe lo por puntra mi:
Ta nakué lado bo ta situa?

"Di nos e ta", palabranan dikurason,
Kv ta enseré vn i tur sm èksepshon.
Sm importa siglo, motibui sirkumstansia,
Kv nosrais ikurason akuminsa krese ibora aki.
Nos a bira vn kv ne,pesei dinos e ta!

I.MONTAGNE

Op 19 december

Feest in Seaquarium
voor Polio Plus Actie

WILLEMSTAD-Aanstaan-
dezaterdag organiseert deRota-
ry International een feest in hetSeaquarium. Dit feest wordt ge-
houdeninhetkader van dePolioPlus Actie van deRotary, welke
tot doelheeftpolioziekte over de
hele wereld uit tebannen. Jaar-lijks sterven nog steeds met na-
me in de derde wereldlanden250.000 kinderen aan deze ge-
vreesde ziekte of blijven voor de
rest van hun leven verlamd. Op
Curaijao is polio in deafgelopen
zeven jaar niet meer voorge-
komen.

Rotary International heeftzich tot doel gesteld deze ziekteover de hele wereld uit te ban-nen. Hiermee is een bedrag ge-moeid van 120 miljoen dollar,waarvan 70 miljoen dollarreeds

is bijeengebracht. De Rotary
Club Curacao streeft ernaar een
bedrag van 15.000 dollar ten be-
hoeve van deze Polio Plus Actie
bijeen te brengen.Een deel hier-
van isreeds doormiddelvan gif-
tenen donatiesaan deRotary ge-
schonken.

Om ook de jeugdbij deze actie
te betrekken organiseert deRo-
tary in hetSeaquariumeenfeest
met live muziek van dePeanuts
en Survival afgewisseld met de
boomboxvanErictheKid.Kaar-
ten zijnverkrijgbaar bij deboek-
handels Salas en Mensing, Tik
Tak, the Complete Kitchen en
Gipsy. Giften en donaties voor
deze actie kunnen overgemaakt
worden aan het bestuur van de
Rotary Club Curacao, postbus
3277, alhier.

Zakenvaria
SPRITZER & FUHRMANN

heeft haar eerste winnaarvan de
kerstcampagne. Op defoto me-
vrouw JulianaJuliette,degeluk-
kigewinnaarvan een waardebon
van 2000 gulden.Deprijs wordt
overhandigddoordeheerC.Nar-
vaez van Spritzer en Fuhrmann.

WILLEMSTAD —Door de politie
isditweekeinde de gezochte

verdachte E.F.S. aangehouden.
Bij verhoor heeft de verdachte
bekend een aantal diefstallen te
hebben gepleegd waarvan enke-
le samen met een zekere M.S.L.
enW.A.A.

4|L T^BIBLIOTEKA
/^PUBLIKO

KÓRSOU
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 diyanüari bo por entrega
e bukinan sm paga but. Hiba nan
na Bibiioteka Pübiiko Kórsou na
Punda, Bibiioteka hubenil na Otro-
banda i e filial di bibiioteka na
Barber. Tambe por deposito nan
den e kahanan köra kv tin na...
La Ganga Saliha - 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!

■ Ir** /ANTHONY VEDER GROUP N.v!\
-_sö|£. is éen op Curagao (N.A.) gevestigde

holdingmaatschappijmet een aantalop deNederlandse Antillen gevestigde werk-
maatschappijen, welke zich ondermeer
bezighouden met rederij-, cargadoors-,
autoverhuur-, trust- en assurantieactivi-teiten.
Ten behoeve van één van de stafledenI van haar cargadoorsmaatschappijAnthony Veder en Co. N.V. zoekt zij op
korte termijn eenI GEMEUBILEERD

I WOONHUIS
I jyuuL

Vooruitbetaling valiluj_rls~g_ëirbë^zwaar.
Reacties gaarneaan ons adres.| ANTHÖNY VEDERI i. BUILDING |

Ik \ Zeelandia\ tel. 614700- ATy^ \ 61 ma /*
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I THE GOLDEN WATCH |jfi|jH| 5
Reeds 38 jaartot Uw dienst wffism

| met sieraden Hh^^|_H
> van goud, zilver en doublé van BM 'BB

I ORIS ORIS j
> Onze nieuwe COlleCtie Relojesencuarzo %
% sieraden (I deSuzaS \\<
> is binnen! x _^___y <
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

* CasaCohen
|gn SALINA
K;^K^ U wilt Uw huis zo gezellig mogelijk makenteA^r^ voordefeestdagenjkomtlieenseen kijkje
x]ÈèfX/fy nemen in onze zaak, we hebben een zeer
*^/«r uit9ebreidecollectie

KERSTDECORATIES!
Tafellakens met nieuwe design,

S^^^^^ pronkstukken, zijden bloemen,
y\^^^S^ handdoeken, badgordijnen en stro-

ken voor rond het bed.
HJllr ft^/ Donderdag vanaf 5 uur
<\ /^i/M^ show met de clowns

BAKWI, YEYO en LEGRIA.y~^^\\ Vrijdag KOOPAVOND tot 9.30
L^\A. u^ivCt Wl' zl'n er voor Uï
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Auto huren in:
Nederland
Florida
Aruba
St. Maarten
Curacao

amos automóviles GM comooste Chevrolet Spectrum.

"f National CarRental»
r ___. fTijeuropcarQ | [&/,



Toeriste
beroofd

WILLEMSTAD—Opnieuw is
een toerist, dieeen aantaldagen
van heteilandwildegenieten,de
dupe geworden van diefstal. De
24-jarige Engelse toeriste ver-
klaarde tegenover depolitie dat
een donkere man met een witte
blouse en een korte broek haar
zwarte tas uit haar auto had ge-
stolen. De wagen stond gepar-
keerd ter hoogtevan de veerboot
bij Otrobanda. De tas bevatte
120 dollar, een filmcamara en
enkelewaardevolle papieren. De
politie stelde een onderzoek in,
echterzonder resultaat.

EENVOUDIGER
Minister van Defensie, com-

mandant Humberto Ortega,
broervan presidentDaniel Orte-
ga, merkte Onlangs op in ver-
band met de aanhoudingvan
Denby dat menverschillende do-
cumenten ophemhadaangetrof-
fen bij zijn aanhouding welke
"duidelijk zijnbanden aantonen
met de illegale activiteitenvan
de Amerikaanseregering tegen
Nicaragua". Volgens de minis-
terlagin het geval van Denby de
zaak eenvoudiger dan indertijd
het gevalwas met Hasenfus, een
andere Amerikaan die na het
neerschieten van een bevoorra-
dings- vliegtuig van de contra's
inhandenvan decontra'swas ge-
vallen, en diemen beschuldigde
vanonder meerspionage. Minis-
ter Ortega verklaarde toen ook
datDenby aan de Staats-veilig-
heidsdienst zou worden overge-
dragen "gezien zijn banden met
de contra- revolutionairen".

Bij Defensie in Managua be-
vestigde men de ontvangst van
hetverzoek van het Amerikaan-
se consulaat om tot Denby te
worden toegelaten. Dit zal "op
het geëigende ogenblik" gebeu-
ren, aldus het ministerievanDe-
fensie. "Maarophetogenblikbe-
vindt hij zich in handen van het

volk", zo voegde men eraan toe
Dr Meneses Pena is van plan

zo snel mogelijk een gesprek te
hebben met zijn cliënt. Hij heeft
daartoe een verzoek ingediend
bij de autoriteiten. Hij heeft on-
der meerdaartoeminister drRo-
drigoReyes van Justitie bena-
derd.

CostaRica bezorgd over schending neutraliteit
Neergehaalde Amerikaanse piloot
krijgt verdediging van VS-groep

MANAGUA — De Nicara-
guaanse strafpleiter Enrique
Meneses Penazal alsverdedi-
ger optreden voor de Ameri-
kaanse piloot James Jordan
Denby die onlangs in handen
van hetNicaraguaanse leger
is gevallen. Dit gebeurde na-
dat zijn vliegtuig was neer-
geschotenin hetgrensgebied
metCosta Rica.

Het onafhakelijkedagblad La
Prensa berichtte over de benoe-
ming van Meneses Pena. Hij
blijktdaartoe te zijnaangezocht
door The Freedom project. Dit is
een Amerikaanse onderneming
welke zijnzetel heeft in Los An-
geles, Californie. Het verzoek
was afkomstig van dr Robert
Swanson die directeur van
Freedom project is. De aanstel-

ling vanMenesesPena werd ook
toegejuicht door de Vrije as-
semblee van Nicaraguanen in
Californie. AldusLa Prensa.

TIGRA V -Hongerende Etio-
piërs wachten bij het portret van
Marx.Engels en Lenin op het uit-
delen van voedselhulp. De rege-
ring van de volksrepubliek Etio-
pië heeft Westerse hulp- organi-
saties één miljoen ton voedsel-
hulp gevraagdom de vijfmiljoen
Etiopiërs in de noordelijke pro-
vincies Eritrea en Tigray te kun-
nen voeden.

ONDERZOEK
De regering van Costa Rica

stelt een onderzoek in ofDenby
inderdaad hulp heeft verleend
aan de contra's. San José wil
namelijk vastgesteld zien ofzijn
neutraliteit in hetconflict in Ni-
caragua in het gedrang is geko-
men. Zo verklaarde plaatsvér-
vangend minister van Buiten-
landse zaken Carlos Rivera Bi-
anchini. Dit onderzoekacht men
nodig na de beweringen van de
Nicaraguaanse ministerOrtega
als zou het vliegtuig van Denby
rustig hebben kunnen landen in
Costa Rica hoewel de piloot er-
van nauw verbonden was met de
hulp aan de contra's.~~Hij Tegde er de nadruk op dat
het standpunt van San Jose in
deze zaak heel duidelijk is:
namelijk dat het nationale
grondgebied niet mag worden
gebruikt om naburige landen
aan tevallenen ook niet om hulp
aan opstandelingen elders te
verlenen. Het is absoluut niet
toegestaan dat opstandelingen
tegen een buitenlands bewind
gebruik makenvan CostaRica,
aldusRivera Bianchini.

Tweede ronde op technisch niveau in Santo Domingo

Contra's en Sandinisten direct
met elkaar aan overleg-tafel

MANAGUA — De tweede
gespreksronde tussen het
Sandinistische bewind en het
verzet, welke in de Domini-
caanse hoofdstad wordt ge-
voerd, is uitgesteld. Dze twee-
deronde had vandaag moe-
ten beginnen. Ditmaal is het
een directoverlegtussen bei-
departijen ophetniveauvan
deskundigen.De eersteronde
leverde niets op. Bemidde-
laaris weerkardinaal Miguel
Obando y Bravo. Managua
heeft laten weten dat er bij
een verkiezings- uitslag
waarbij de Sandinisten ver-
liezen toch geen sprake kan
zijn van inleveren van de
macht. Wat erookgebeurt: de
Sandinisten blijven aan de
macht. Wel heeft Managua
uitspraken van regerings- zij-
de over het aanschaffen van
Russische gevechts- vliegtui-
gen afgezwakt.

De aartsbisschop van Mana-
gua,kardinaal Obando y Bravo,
hadzondagavondnoggezegd dat
hij maandag naar de Domini-
caanse Republiek zou vertrek-
ken. Hij zei toen te hopen nog
voorKerstmis toteen bestandte
komen.Eerder was zijnplan van
tafel geveegd voor eenKerst- be-
stand. Hetzieter nunaar uit dat
het overleg woensdag of donder-
dag zijn beslag zal krijgen. Op
het laatste ogenblik heeft men
van Sandinistische zijde om uit-
stel gevraagd om meer tijd te
hebben voor de samenstelling
van zijn ploeg van "technische

deskundigen". Het overleg zal
twee dagen gaan duren. Ook de-
ze overleg-ronde maakt deel uit
van het regionale vredesplan
waartoe depresidentenvan Mid-
den Amerika in augustus heb-
benbesloten.

NETALS CHILI
President Daniel Ortegaheeft

zondag te verstaan gegeven dat
de Sandinistenniet vanplan zijn
de macht uit handen te geven,
ooknietbij een eventueleverkie-
zings- nederlaag. "Dit land zal
nooit voor een andere partij dan
het Sandinistisch bevrijdings-
frontkiezen", zo meentpresident
Ortega. "Maar in het hypothe-
tische geval dat het Sandinis-
tische front een verkiezingver-
liest, danzal deregering worden
overgedragen, niet de macht".
Hij zei dit op een bijeenkomst
van vakbonden.

En passant beschuldigde hijer
deAmerikaanse geheime dienst
CIAvan deNicaraguaanse oppo-
sitie-partijentegen de Sandinis-
ten optezetten. Hij vergeleekde-
ze inmengingmet dievan deCIA
bij devalvan deChileensepresi-
dentSalvador Allende in 1973.

VERDUBBELING
President Ortega heeft zich

gehaast een vuurtje te blussen
datdoor zijnbroer, commandant
Humberto Ortega als minister
van Defensie, was aangestoken.
Tegenover de Washington Post
probeerde president Ortega
diensuitspraken te minimalise-
ren. Humberto Ortega had

hamelijk gesproken over een
verdubbeling van de Defensie
met onder meer deaanschafvall
Russische MIG- gevechts- vlieg-
tuigen. Managua, aldus minis-
ter Ortega, is van plan in de ko-
mende zeven jaarhetaantal ge-
wapende Nicaraguanen van
250.000man tot zeshonderddui-
zend man opte voeren. Het gaat
hierbij niet alleen om militairen
maarook ombewapende burger»
en militie- leden.

Washington reageerde me-
teenengeprikkeldopdeze mede-
delingen. De veiligheids- advi-
seur van president Ronald Kea-
gan, ColinPowell, uitte zijnver-
ontrusting over ditplan. Vol-
gens hem betekent dit"een di-
recte bedreiging voor de buur-
landen. Bovendien is het een
goede manierom depolitieke si-
tuatie tebeheersen".

Harry Mulish
signeert

WILLEMSTAD — Harry
Mulisch, schrijver van onder
andere «Stenen Bruidsbed»,
«Twee Vrouwen», «Voervoor
Psychologen» en «HetZwarte
Licht», zal morgen aanwezig
zijn in Van Dorp Promenade
tussen 17.00en 18.00uur.

Er is onder anderegelegen-
heid tot signeringvanzijnro-
man «De Aanslag», waarvan
de verfilming zon groot suc-
ces is geworden (de eerste Ne-
derlandse speelfilm, die een
Oscarheeft gewonnen)en die
een van dehoogtepunten is
van de Internationale
Filmweek op Curacao.

Sieraden
gestolen

WILLEMSTAD—In hetafge-
lopen weekeinde zijn veel juwe-
len verdwenen uit de huizen
waar deze sieraden thuis hoor-
den.Uiteenwoningbij JanBoos
verdwenen vier gouden vinger-
ringen, één ring met een dia-
mand, twee gouden halskettin-
gen, twee gouden armbanden,
twee oorbellenen een polshorlo-
ge. De totale waarde van deze
sieraden is 4270gulden.

Een woning aan de Perseus-
weg kreeg ookbezoek van onbe-
voegden d_evia eenraam een tas
vandetafelvisten. In dezetasbe-
vonden zich een damas- en een
herenring,eenhalsketting, twee
armbanden, twee paar oorbel-
len, een trouwringeneenoorbel-
De waarde van deze juwelen is
nietbekend.

Door het kapot slaanvan een
hangslot vaneen deurwistdein-
breker zich toegang te verschaf-
fen tot eenwoning teKanga. Hij
gingervandoormet eenpolshor-
loge, twee goudkleurige ketin-
gen, tien gouden ringen, een
trouwring, twee gouden oorbel-
len en een baby- borstspeld met
zwarte steen.

De politie heeft deze drie in-
braken in onderzoek.

Besprekingen over
hotels bij ITC
morgen van start

WILLEMSTAD — Morgen ar-
riveren hoge functionarissen
van Sonesta Hotels en Ramada
International op Curacao. Zij
zullen gesprekken voeren metde
promotorsvan de tweehotels die
tegenover het International Tra-
de Center gebouwd zullen wor-
den.Er is ookeen bezoekgepland
aan hetEilandsbestuur.

De gasten zullen ook de jaar-
lijkse lunch van de Vereniging
Bedrijfsleven Curacao bijwonen-
Dit jaarzullen twee Amerikaan-
se specialisten een toespraak
houdenover het toerisme.

TWEE GROTE Spaanse ban-
ken, Banco de Bilbao en Banco
Espanol deCredito, onderhande-
lenophetogenblikover eenfusie
om hun concurrentie- positie in
deEG te verbeteren. Als defusie
doorgaat, ontstaat de grootste
bankvan Spanje.

BESCHEIDEN LEGER.
Volgens president Ortega be-

staat "dit plan helemaal niet -Het is een "voorstel dathet leger
aan onze regering heeft gedaan,
maar die is er nietop ingegaan "Aldus de president, die eraan
toevoegde dat "het mobiliseren
van een leger van zeshon-
derdduizend man niet te
rechtvaardigen zou zijn". Nica-
ragua zou hetzich ook "nietkun-
nen veroorloven". Tegenover de
Post verklaarde president Orte-
ga nog dat Nicaragua slechts
over "een bescheiden leger zaï
beschikken, zodra devijandighe-
den tussen Sandinisten en
contra's achter derug zijn.

NIEUWSTE MODELLEN
EN KLEUREN

DANIELI OVERHEMDEN
SLECHTS iTï/.OU

I Breedestraat 37 (Punda) Tel 611413-611768 I

ITINERARIO ENTRANTE DIA 8 Dl DESEMBER 1987

CURACAO- CARACAS
DJALUNA/DJARASON/DJABIERNE/DJADOMINGO
VUELO 252/253 SL CARACAS 13:15
DC-9-30 LL CURACAO 13:55

SL CURACAO 14:25
LL CARACAS 15:05

DJAMARS/DJAWEPS/DJASABRA
VUELO 232/233 SL CARACAS 15:00
DC-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 16:10
DC-9-30 LL SANTODOMING017:10

SL SANTODOMINGOI7:4S
LL CURACAO 18:45

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

V J
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spritzer & fuhrmann
Elke week tw. 5,12,19en 28 december,
verloot Spritzer & Fuhrmann een;

(SSSfSjfSfSgjS

\ Alleen ingezetenen van deNederlandse Antillen en
\ Aruba kunnen aan dezekampagne meedoen!

HL-4
SPRITZER+FUHRMANN

A tradition of confidence.
ARUBABONAIRECURACAOST.MAARTENNEW YORK



BONAIRE AGENDA
Ï*ANDW_ER:B222
n^CENTRALE:BMS"OSPITAAI-aMO
rJ^RU-teLagoen: maandagt/mvrijdag
J*07.00-16.00uur zaterdag08.00-12.00"^Mndag gesloten.

J*Q*AREBIBLIOTHEEK|°P««u_gs_j_envoor hetpubliek)
7*Ktag en donderdag van 14.00-18.00
rftttwdag en vrijdag van 08.00-12.00/
£00-17.00 uur; zaterdagvan 10.00-12.00
'|_**ri-_a«9de-voor lezers)
""""«tagvan 14.00-19.00uur.

??STS_UITING: maandag t/m vrijdag
:*9B_kende stukken 15.45 uur; giiwonew*»n 16.30uur.

J*RVICECLUBS
£*Ws: domjerdagavond 19.30uur -Hotel

E. Felipa, te).: 8546/8238.?°und Table: elke tweede maandag -5!_tCBntrumTerra CorranT: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
EN BEVOLKING:

jJjjOO-12.00/14.00-15.30uur loketten«jeo-

!_SIEKBIBUOTHEEK: voor bezichtiging
E^yan gelieve contactoptenemen met de
""*Ruöy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
fpL'TIECLUB (Weg naar Willemstoren):
£Sp«xlopvrijdag van 20.00-24.00uur;za-
■"*Bvan 12.00-24.00uur.

S^EKUUR(gezaghebber): elke donder-
:JD van 09.00-11.00 uur op hetBe-

Kralendijk; laatste donder-
de maand van 10.00-12.00uur te

!_£°USHI (tai.: 81M): verzamelingBo-
r!**8"» scheipen en koraal; open van
ï"B** t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -*"*Nikiboko _uid3.

r^: openingstijden slachthuis maan-
rjß'/mwoensdag van07.00-12.00/13.00-J00 uur en donderdag en vrijdag van
"""00-l 1.00/11.30-14.30uur.

$*KpiENSTEN
KralencUjk:

us*** 18.45 uur;zondag 08.30en 19.00

_*_»otokerkAn_iob
19.30 uur,zondag09.00en 18.00

k^<nu>kerkßincon:ookzondag, 19.30uur.

2 ĉHTENBEZORGING doorgevenr__«»evr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
"«que4.

KRALENDIJK aanvulling
%toTi°P.jSchelPen- collectie Co-

ll vier ocntenden Per*tei(i?r openge-
lohuL f* Janny de Jong-
k^r nuookeen serieaanzicht-
«fe St2n,ontworpen metalsmotiefSCflelPen van Bonaire. _._
ccn Sen- _ Het is
frodfe Van 7X^kaarten vanzeer
*elf,rS lpen die door Janny
S gefotografeerd. Hoewel

tyninJ reeds losverkrijgbaar
verscfliliende souvenir-

ie oo£ ■' verkoopt JannydeJong
bitig ln een Senummerde serie.
Ue cnelP en Cocolishi die van

dinsdag tot en metvrijdag te be-
zichtigen is van tien uur tot half
éénaan deKaya Nikibokozuid3.
De serie van zes kaarten toont de
Measled Cowrie (Cyprae zebra
Linne), deSpecturalMurex(Chi-
coreus Spectrum), deFlame Hei-
met (Cassis FlammeaLinne),
Rooster tail conch(Trombus gal-
lusLinne),deAtlantic Partridge
tun (Tonna maculosa Dillwyn)
en de meest bekende schelp—ze-
ker op Bonaire — de Pink of
Queen conch (Strombus gigas
Linne) en voor deBonaireaan de
karko-schelp. Bij defoto: een af-
beelding van deTonnamaculosa
Dillwyn.

Drie verdachten voor groene tafel
Sabotage bij WEB
morgen voor rechter

KÏTÖJENDIJK -Dinsdag
zal de sabotage- zaak bij het
WEB voor derechter komen.
Drie verdachten, van wie
twee werknemers van WEB,
zullen zich moeten ver-
antwoorden voor de actie tij-
dens deRegatta-week, waar-
doorBonaire ineen complete
duisterniswerdveranderd.

Het was een actie van de
werknemers van het Water- en
Energiebedrijf (WEB) n.v. om de
stakingkracht bij tezetten. Deze
staking was een gevolgvan het
feit, dat de vakbond AFBW er
niet in slaagde om aan tafel tot
een oplossing te komen over de
nieuwecao. De werknemers zou-
den aanzienlijk moeten inleve-
ren. Hoewel vakbonds- voorzit-
terJ.van deAFBWaankondigde
dat een actie tijdens de regatta
niet denkbeeldig zou zijn, nam
eigenlijk niemand dat ernstig,
aangezien dezetwintigsteregat-
ta van grootbelang zou zijnvoor
het Bonaireaanse toerisme. Ook
deuit Curasao afkomstige Club
Union Bonairiano (CUB) had
zich veel geld en moeitegetroost
om het vierde lustrum te laten
slagen. Nadat twee werknemers
besloten hadden de olietoevoer
van de dieselmotoraf te sluiten.

ontstond er een totaleblack out.
De volgende dag echter wer-

den de daders reeds in dekraag
gegrepen; zij bekenden hun
daad. Bovendien echter ver-
klaarden beiden dat de vak-
bonds- voorzitter van de AFBW
hen tot deze daad hadaangezet.
Daarop werd devakbonds- voor-
zitter ook ingesloten. Ondanks
pogingen van een tweetal advo-
caten en de ontkenning van de
vakbonds- voorzitter J. hierbij
betrokken te zijn, werd tijdens
een kort geding het verzoek tot
invrijheidstelling afgewezen.
Uiteindelijk besloot de rechter
dathet wenselijk was dat de me-
teropnemer en de monteur van
WEB, die overigens reeds zijn
ontslagen, samen met de vak-
bonds-voorzitter J.op 15 decem-
ber zullenmoeten voor komen.

De vakbondsvoorzitter die
niet werkzaam isbij WEB, maar
als onderwijzer werkzaam is bij
het R.K. Schoolbestuur, is door
het bestuur voorlopig geschorst
in afwachting van de uitspraak.
Daarna, aldus de voorzitter van
het R.K. Schoolbestuur frater
AurelioVerbunt, zalopjuridisch
advies de beslissing worden ge-
nomenover deonderwijzerdieal
sinds vrijdag 16oktober in voor-
arrest zit.

KRALENDIJK- Vorige week
werdinFlamingoßeach-hotel de
werknemer van de maand geko-
zen. Deze verkiezing heeft plaats
in vergaderingen van alle afde-
lings- hoofden. Voorwaarde om
gekozen te worden is een goede
taakopvatting, eenpositieve aan-
pak van het werk, maar ook een
positieve opstelling tegenover de
collega's. Deze maand is winna-
res geworden Stacy-Ann Peters,
diewerkzaam isaan defront desk
vangenoemdhotel.Bij defoto: in
het midden tussen twee dames
van het managementStany-Ann
Peters.

Voor iedere buitenlandervijfBonaireanen in dienst nemen

Abraham: beleid PDB-BC inzake
vreemde werknemers duidelijk

KRALENDIJK — De
maatregelen die het huidige
BCzal nementenaanzienvan
het verlenen van werkver-
gunningen aan buitenlan-
ders, heeft in de media alle
aandachtgehad.De overheid
heeft zelfs advertenties met
waarschuwingengeplaatst in
drie talen. Ex-minister Jopie

Abrahamzegttevredentezijn
datdoorhetBC eindelijkeens
aandacht wordt besteed aan
dezematerie.

Minder gelukkig is Abraham
echtermet demanierwaarophet
nieuws naar voren werd ge-
bracht. Het lijkt erop, aldusAb-
raham, alsofhet huidigeBC wat
oudzeer moest opruimen en het
vorige (PDB) BC een overvloed
aan vergunningen afgegeven
zou hebben.

Niets is volgens Abraham
echter minder waar. Dat neemt
niet weg dat het huidige BC
daarmeewelpolitiekbedrijft, al-
dus Statenlid Jopie Abraham,
dievoor zijnfunctie alsalgemeen
adviseurvan hetBC en minister
van Ontwikkelings- samenwer-
king gedurendezeven jaar—tot
1983—belastwas met deleiding
van de afdelingArbeidszaken te
Bonaire. Deze afdeling adviseer-
de ook de gezaghebber in zijnbe-
leid en volgens Abraham ge-
beurde dat op een uiterst ver-
antwoordemanier. Daarbijwerd
een beleidslijn gevolgd die goed
was voorbereid, bestudeerd en
tenslotte was aangenomen door
hetPDB-BC.

BELEID
Hetbeleid, aldus Jopie Abra-

ham, volgde één lijn en was
schriftelijk vastgelegd. lets dat
Abrahammistbij hethuidigeBC
waar gedeputeerdeRamoncito
Booi enpartijleiderRuman Ellis
beiden buitenlandse werkne-

mers in dienst hebben. Deze
werkzaamheden, aldus Abra-
ham, kunnen echter ook door lo-
kale werknemers worden ver-
richt. Hetbeleidvan dePDB was
eenvoudig en duidelijk: werd er
in bepaalde sectoren toestem-
ming gegevenvoor eenwerkver-
gunning voor een buitenlander,
dan moesten er vijf lokale
werknemers eveneens worden
aangenomen.

Overigens zegt Abraham niet
veel vertrouwen te nebben in de
opzet van deUPB/POB. Hetbe-
leid van deUPB voor 1983—00k
toen vormde deTJPB hetBC—is
volledig tegengesteld aan wat
men nu voorstaat, aldus Jopie
Abraham. Immers tijdens de
raadsvergadering van 29 maart
1982diende detoenmalige oppo-
sitiepartij van dePDB een motie
in. Daarin stondopgenomen, dat
voor er buitenlandse werkne-
mers werden aangetrokken, al-
lereerst Bonaireanen in aan-
merking dienden tekomen. Het
toenmalige raadslid Monchin
Soliana zei het nog duidelijker:
eerst Bonaireanen, op detweede
plaatsAntillianen en op dederde
plaats Surinamers. De UPB, al-
dus Jopie Abraham, weigerde
omvoor demotie te stemmenen
de motie werd verworpen met
vijf tegen vier stemmen. De
UPB, aldus Abraham, noemde
de motie toen discriminerend.
Hij vraagt zich nu afof de woor-
denbij deUPB anderszijndan de
daden.

Poster Straightfoundation
Winnaars kleurwedstrijd
PHILIPSBURG - DeStraight Foundtion die gedu-

rende hetafgelopenweekein-de een autoshow organiseer-de ui hetRaoul Illidge SportComplexomfondsenteverza-melen voor de bouw van eenkindertehuis, had ook dejeugdingeschakeld om voordit evenement reclame temaken.

Diefstal in
vliegtuig

PHILIPSBURG - Een damerapporteerde datze uiteenvlieg-
tuig van Eastern Airlines was
gestapt en zich te laat herinner-
de datze haarportefeuille in hetvliegtuig had laten liggen. Toenhet haar gelukt was naar haar
vroegere zitplaats terug te ke-
ren, vond wewel haar portefeuil-
le, maar de 360 dollar die er in
hadden gezeten, waren naar een
nieuweeigenaarovergegaan. De
recherche heeft dezaak inonder-

.?npk _
*****

WASHINGTON— De VSSenaat
is akkoord gegaan met begrotings-
voorstellen diehetbegrotings- tekort
over een periode van 2 jaarmet 79,7
miljard dollarmoetverminderen.De
in de Senaat aanvaarde wetgeving
voorzietvoor hetlopendebegrotings-
jaar in totale federale uitgaven van
606miljard dollar.Het Huis van Af-
gevaardigdenkeurde een begroting
goedvan 587 müjard dollar.Beide
kamers van hetCongres hebbentot
woensdag de tijd een compromis te
bereiken. Zoniet dan mag de rege-
ringkrachtens de wet geenuitgaven
meer doen.

Alle basisscholen ontvingen
honderd posters die door de
kinderen werden ingekleurd.
Deze posters werden opverschil-
lende plaatsen over het eiland
opgehangen, envoor elke school
kwam een winnaar uit de bus
voor debest gekleurdeposter. De
winnaars kregen ieder een
bankboekje vanéénvan de loka-
le banken met alsbeginkapitaal
honderd gulden.

De gelukkige winnaars zijn:
Cleo Halley (Reginaschool), An-
dy Joseph (Oranjeschool), Gary
deKroon (St Peter's Hillside-
school), Lindamara Stapleton
(St Joseph College), Confesora
Mendosa (Methodist Agogic
Centre), Edith Peters (Leonard
Conner-school), Charlie Fle-
ming (John Larmonie-school),
Elaine Conner (Martin Luther
King-school), Soraya Agard
(Pondside Elementary School)
en Vincent Benjamin (Sister
Magda PrimarySchool).

Inbreker alleen in
geld geïnteresseerd

PHILIPSBURG — Een dame
te Simpsonbay deelde de politie
mee dater in de nachtiemandinhaar huis was geweest en ver-schillende voorwerpen had mee-
genomen, waaronder haar tas
met dertienhonderd dollar en
tweehonderd gulden.Later vond
ze in detuin de lege tas terug als-
ook de andere voorwerpen diemen aanvankelijk hadmeegeno-
men, maar die bij nader inzien
niet interessant ofbruikbaar
waren.

Inbraak in huis
PHILIPSBURG — Een man

deedaangiftevan inbraakinzijn
huis om halfzes in denamiddag.
Hij mist zeshonderd gulden en
honderd dollar. Hij gafook de
naam van een mogelijke dader,
die hij sterk verdenkt van deze
diefstal. De recherche heeft de
zaak in onderzoek.

InitiatiefVBB
Kerstsfeer
Kralendijk

KRALENDIJK —De Vere-
niging van Bedrijfsleven Bo-
naire (VBB) heeft aan dever-
schillende bedrijven op Bo-
naire verzocht aandacht te
besteden aanhetuiterlijkvan
dewinkels, waardoor de stad
tijdens de feestdagen een
feesteUjk uiter_jkzalkrijgen.

De VBB heefthet initiatiefge-
nomen om het plein voor de St
Bernarduskerk te verfraaien.
Dit is gebeurd metverschillende
soortencacteeën, planten en ste-
nen. Eveneens is er een bankge-
plaatst. Nu Kerstmis nadert,
heeft de VBB ook de medewer-
king gekregen van WEB en met
name vandeheerIsaacBernabe-
la dieeenKerstverlichting inhet
parkheeft aangebracht. Volgens
de secretaresse Zulay Knuf-
Nouel is diteen nieuw initiatief
dat duidelijk aangeeft, dat Bo-
nairein volle ontwikkeling is.

Man bedreigd
PHILIPSBURG -« Om twee

uur in de nacht melddezich een
man op het politie- bureau, die
zei dat een zekere L.J. bij hem
thuis was gekomen en hem be-
dreigde. Hij zei datL.J. een
drugshandelaar is enproblemen
heeft metzijnbroer diegeen goe-
de betalerscheen te zijn voor ge-
leverdedrugs.L.J. wilde daarom
nu metzijnbroer afrekenen.

Ongewenst bezoek
PHILIPSBURG — Een man

meldde aan de politie dat er ie-
mand 's morgens om half vijf in
zijn huis was geweesten gebruik
moet hebben gemaakt van een
valse sleutel. Het was ook moge-
lijk datde glazenschuifdeur niet
goed op slotwas. Alleeneen keu-
kenmes werd tot nu toe vermist.
Wel was een van de kamers
duidelijkdoorzochtalsook deau-
to dieop hetoprijpad stond.

PHILIPSBURG — Om zeven
uur 's avonds werd een man aan-
gehoudendieeenautobestuurde
onder invloedvan alcohol en ge-
vaarlijk over de weg slingerde.
Hywerdvastgehouden ophetpo-
litiebureauen depolitie wasniet
instaateentest van hem aftene-
men. Hij kreeg een boete voor
zijn overtredingtoenhij weertot
rede was gekomen.

Adam
PHILIPSBURG — In eer

bar te Nazareth Estate be-
sloot een man op eengegever
ogenblik al zijn kleren uit te
trekken. Bij aankomsl
constateerde de politie dat de
man onder invloed verkeerde
en dat hij intussen zijnbroes
weer had aangetrokken. Zijn
overhemd en schoenen lagen
op een stoel. Een vriend dal
met hem samen was, bracht
hem naar huis nadat de man
van de politie een waarschu-
winghad gekregen.

Loten kwijtgeraakt
PHILIPSBURG — Een dame

rapporteerde aan de politie dat
ze twee loten van de St Maarten
Lottery Sweepstakes verloren
was. De trekking is op 19decem-
beren denummerszijn: 12242en
42544. Ze is de loten kwijt ge-
raakt toen ze in debus zat.

Lastige klant
PHILIPSBURG .- De politie

werd geroepennaareen barin de
Frontstreet waar een klant pro-
blemen veroorzaakte met ande-
re klanten in debar. De eigenaar
wilde geen klacht indienen,
maar zag wel graag dat de orde
werd hersteld. De man werd
daarop door zijnbroer meegeno-
men naar huis.

Vernielingen aan
huis in aanbouw

PHILIPSBURG - Een man
die een appartement aan het
bouwen is teColebay, deeldeaan
depolitie mee datiemand tussen
zes uur's avondsen achtuur's a-
vonds naar het in aanbouw zijn-
deappartement wasgekomenen
vier deurenhad vernield alsook
alleramen diekort daarvoorwa-
ren geplaatst. Hij had geen idee
wie het geweestkan zijn, want
hij heeft met niemand pro-
blemen.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP MAANDAG 14DECEMBER 1987Eli TOT
NADER ORDER: j
US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.34 1.36 1.38
PNDSTCRUNG 3.215 3.27 3.33
N€DGLD 96.85 97.57 98.37
BOLIVAR — — — |ZUU FRANCS 134.12 134.84 135.64
FR FRANCS 31.03 32.13 32.83
DUITS€MARK 109.10 109.82 110.62
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 1.16 1.46 1.52
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANATHEDENI4DECEM-
BER 1987 EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGATI€LCNING€NP6R 85/89 98.08
13 % OBUGATI6L€NING6NP€R 86/90 103.51
12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 102.50
10.5 % 08UGATI6L€NING€NP€R1988 99.19
10.25 % OBUGATI6L6NING6N 1986P€R 1990 97.79
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- J
GENBEDRAAGT 11.07%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

tefDflG 14D€C€MB€R 1987
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r*~a±. *__S__lS~^'
LÊ _A^s_--r maakt «""wisselkoers bc*«nd

v»n<*«BÖLlVAß,gelcHotot
DINSDAG 10.30 uur

c„h "TSS. VERKOOP j
j/.5.0S ’5.25 ’. 6-25 JJ

(ff— _)|| WATER EN

\\\ .. Jij ENERGIEBEDRIJF

\S^^J^ BONAIRE N.V.

r MEDEDELING
Water & Energiebedrijf Bonaire (W.E.B. N.V.)
7>aakt hierbij bekend dat gedurende de periode
'8 december 1987t/m 5 januari 1988

GEEN KEURINGEN
ZULLENPLAATSVINDEN

*por nieuwe aansluitingen van elektrische in-stallatie op het distributienet.water-en Energiebedrijf Bonaire N.V.
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Metdiepeverslagenheidhebbenwijkennis geno-
men van het tragisch overlijden van onze
werknemeren collega

EDWIN TROMP
De prettige wijze waarop hij zijn werkverrichtte
en zijn collegialiteit zullenwij nodemissen.

Aan de nabestaanden bieden wij onze innige
deelneming.

Moge Edwin invrederusten.

Aruba, 13 december 1987-

Directie en personeel
van
— Papiamento Restaurant—Bali Restaurant—Palaparestaurant.

____ Ay^Jj^Py^.

Kv hondo pena N.A.P.B, ta partisipa fayesimentu re-
pentino di su miembro na bida yama:

GILBERTO EVARISTO DE LA PAZ

Su gran sentidodikolegialidat, amistatikompaneris-
mo lokeda semper dennos memoria.

Pas na surestunan.

Nederlands Antilliaanse Politie Bond
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CHAMBER MUSIC FESTIVAL V_ jfi
onder leiding van \>4*-__f^^
Eric Gorsira J__rjT
17dec PïetUiiMd Üiwm&i Obkebt Q^r\
centro o. m. Joke van Kregten piano V^'^

Vivaldi Atterberg MozartBloch

28-29dec olecUat
zeelandia Luise Gorsira cello

Beethoven Kodaly GinasteraBruch Chopin

s ian Octet
fortkerk Svendsen Enesco Mendelssohn

samen f25 losfl5 kunstkring fl4 scholieren gratis the complete kitchen 74561 vgks 663065

Gesponsord door

CURACAO N.V. b____
Sk< De gelukkige win- >_jsfiEV_sl naar van de waar- __Cdebonvan ’.100.-van*^*"!

12 december is
M.A. Frans-Schermer

Sta. Rosaweg 161
Boutique^. 4%

W__>) Caracaibaalweg (_$M

Ontvangen: !! HAARORNAMENTEN
I en BEELDIGE BIJOUX

i| 0.a.: haarstrik|es, gespan en |
i ronde kammen. ' t

V Bij Uw adres- ]i
La Indiana N.V.

Hendrikplein 11 I

TeKoop:
MAZDA 929
Bouwjaar: 1982
Tel.: (na 18.30 u.). 75447

*******. *a^a*»»**»\a*aaama*f*M**a*»*****a**aJ j

___ET^ looking for '
£Br_&a Quality
i

the latest fashion In
FRAMES and

SUNGLASSES
at convenient prices.

j! NOW HIRING jj
]! Full and part time posi-<|
'; tions available for |i

* CASHIERS*!
BELLHOPS

]» Apply in person at perso-|i]! neil office Pater Euwens- |
i] weg 31. ]i
'; ONLY EXPERIENCED \i NEED APPLY. i|

RUM^
SAN

PABLO
lETS APARTS J

HET KATTEIP "\
HOK

J zitvol leuke gezondel|r*fci poezen. 9*^3
'\ Wie komt er één halen uit het
\. dierenasiel opParen?

Dokwegz/n, achterMaduro Plaza -Curacao, N.A.
Tel.': 76156 - 70141 -Telex 3493-Cared NA. "ALLROUND ARÓUND THE WORLD._ RLrïS&CO.-CARGAIXJORS-EXPEDITEnRS.

C K-Othrine® (Deltamethrine) "^Nieuwe generatie insecticide. Effectieve en veilige bestrijding
van:Termieten,kakkerlakken, vlooien, karpatten, muggenen
overige kruipende en vliegende insecten.Doeltreffend-veilig-

I langwerkend-reuklcos.I Agent/Distributeur:
V SANITAS N.V. - Comanchestraat 155■ Tel.: 79047. j

New Time-Shareproject on SintMaarten hasan open
position for an

ASSISTANT PROJECT MANAGER
Job requires a degree in civil engineering and ex-
perience in the field.
Career position withprogressive company - excellent
economic package - life and medical insurance.
Pleasesendcomplete resumé toAmigoe newspaper.
Mark the envelope attention Box 309 PJ.

■■■■■■■■■■■■■i ■ ■■■■■■■■I ■■■■■■■■■■■■■■■■_

GEZOCHT
voor direkte indiensttreding

ERVAREN ADMINISTRATIEVE KRACHT :
MET TYPE-DIPLOMA

voor het verzorgen van korrespondentie en inkla- iren van goederen, etc.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Bel voor afspraak: Mevr. L. Senchi

Tel.: 624334 :I tijdenskantooruren.

iTSrv: ~^L_______JL_. Alliance Francaise|
*' " Presenteert |

SOIREE CABARET I
avec MICHELE ET ROBERT I

inclusief kaas en wijn. |
Vrijdag 18 dec. 1987 Entree: leden’.15.-p.paar I

I 21.00uur Avila Beach Hotel niet-leden ’.30.-p.paar 'Kaarten afhalen dinsdag 15 december van 10-12uur en van II 17-19 uur aan deProf. Kernkampweg 29 (Mevr. Nieuw) tel.
\74876. I

EXECUTORIALE VERKOOP
Op woensdag, de 16de december 1987, des voormiddags om 10.00 uur
zal ten overstaan van de ondergetekende deurwaarderaan de Gosieweg
nr. 204 wordenovergegaan tot de executoriale verkoop van een

AUTOMOBIEL MERK "TOYOTA",
model Celica, bouwjaar 1983,
motornummer 2T 6397838,
belastingnummer 93-30 F

Vorenbedoelderoerend goed is te bezichtigen vanaf één uurvóór dever-'
koop en wordt verkocht bij opbod tegen gerede betaling.

De deurwaarder,
R.C. Ersilia.

1 Still havent found that fI perfect Christmaspresent? f

fi P_^^"^ __
e Voor prijzen en informaties: - f

WEGWIJZER
fff

\ GEEf VGGCPANG //
\ AAN DEZE //

/";"/ Pietermaaiplein Vv /^wlnkelc^*m%p«mpoi-_u*«^^^ \-\C:::\ V. y&'Ónze enorme kollektie r i|__S JxY\\ Grote Uitverkoop \ / feestkleding IM. mVA All _. \\ // is binnen!! /jaülW /■"'■/\\ AlleS UlOet WOO \\ « // SchoenenvandemerkenSpolleren'l^^../:/\\ \\ // EvanSport j_____s_r>i Haast U! \\ __f__| // Mooie kollektie Jorwenskledlr*. W&n/
,-"— é_ liH I '

&=. ) .7 f V.cvibe,<_) ««.o»-, xofeA#v P«S»j?EXV».ïIKS Jjjf ~^^'^,*,ffl_SK\/j:/ /_^>-s. (achter Pizza HutSalina) C M^A SMl_\. UW adreS VOOr /W_tT^\_\
\lf?7 Vo,°P ' kerstdecoraties^Kj? //vfe^KAr^tartikelen ÜÉ£ lokaal vervaardigde kerstkaarten, //\^ IVerSiaruiieien |||| ker stgeschenken en handenar- i/\ Kom Kijken! \Wm\ beids-artikelen. ’<mnn* *=_ "«~"~ SB *"* S**** JÖW Kil" \VaA \*k V«C <«W Caracasbaaiweonr 170 M_S De K»«t «orterfnfl is inonzewinkel uitgestald U \\ISWj^SSsI vindt bij ons de volgende Kerst-artikelen zoals _^ \-\De Container i« hinnon mal JSSöSseaal-W Kerst-laarzen - schoentjes ■ theemutslet- rv s^T \.\_M5boniainer IS Dinnen mei ■p*d|WWy^\ klompjes gevuld met Hollandse chocolade en <r__^£«& VA

O.a.ï r -TöööKli'k. TOwi »noep- Glazen en schalen gevuld met snoepen VW'_?_)\ Yx_>_^-__RBbB«_\ // marsepein en chocolade in destijl van Kerstmis. X Jk /XJr
Leilke kadO-artikelen M-KwwV_t/ Diverse bloemstuk)es. Een exclusieve Gittshop j___~y^9 /":"/
-i_i ■ KB» SVX metprachtigecadeau,suitEuropa.EnverderalleBop C_ 5Js*T /":/Uninese pruimen WW «jK het gebied van snoepen chocolade uit Nederland __>P fpld L-'J
GrOOt assortiment «ïnAreriion wK WK wat U nodig heeft om de komende feestdagenwrouiassonimeill specerijen. ffSvX-ft. kompleet temaken.Kom gerust langs bij Candy r
VOOr heteinde Van het jaarIS hetVUUr- ■'vKWXv' andGinShop TeddyBew.Grebbellnieweg 20 /’
WerkreedS binnen- " KvHÏKS tegenover dekerk ln_teenri|k ofbel even 55916. W;

/^mf ongedierte AYO Welcome Shop \// r^J^A„nr- -rr-n SeruLoraweg 3-Tel.: 616514 VV
£ _3DDSTERPESTCONTRC^;:;:|g|ji wwUaltiJdWELCOMEbe_t!! \\f.y'l heeft zich gespecialiseerd in voor mens en dier Ima i'X,X*X^____\ \:'\C.-X veilige onrjedierte-eninsekten bestrijding, zon- 1 ___I*X:X:::.V^^/ Heeft o.a. Bamboo meubels, Chinese en porse- .VXj

■\X\ der Uwomgeving nadelig aantetasten. «^ JT/_, I B:M>Xv:K/ lemen lampen, allerleiprachtige pronkstukken, ly'J
V.\ Kosten: V^_nj_2 /* Tv"*""' '"'"""""■ I leuke mandjes,koperen potten, enz. enz. fyjf
W luxewoning(I+3+l+l) ’.55.- -'^OÊl*^" vï.v x*x _ /:/\\ volkswoning(l+3+l+l)/.45.- /HaO_j_^> wrf x::: Tothetemdevanhetiaarzijnwijiederedagnon- //Vl Termieten behandeling w/a’.1.75/m% AlSO^flT :::::::::::::::-*:::: stop geopendvan 8.30 a.m. tot 7.00 p.m. [I

V Informatie? 78229. wl ""i'x'i'i'i'i"!'!' _r

/ P__,hi£Xl_S Autorijschool Manhattan ~\
>7 IWPlllllrw.churchiiiweg 164A. Te1.:673731-83972/^%____ \VM """TT h JSL Voorautorülessen c( \\/:■/ Voor de komende _o3_S3!)_fesaK <-'-":__ iiw i L_-_ _^-^*.____ T V-\/:/ feestdagen ; X—r:x::::::::::::_C*« ook na werktijdL r^Mp^. V\

V:a Een grotekollektie wliSiliw \>T:-:-:-:-:-:-:-:-:^_ Jzaterdag en zondag.^l jjj^^^J^Jy:/\i\ kerstdecorat.es "^^^^P^ V ;:p;;;p:: Speciale prijs voor
\\ En dan natuurlijk Uw feest studenten '^^'\\ rolletje laten afdrukken Hf '::::::::::; _ , J

" . — i-i ïï\ met gratis filmpje. ® Bel vandaag nog op voor een afspraak! jf

/ llllll: stotfeerderll ANTILLANA \
// -!=^ff 3!"- Montagneßeyll4 f«I: 671789 J*_vJvSk/’ BellO ItOriZOnte supermarket uw aangewezen adresvoorhetbekle- Jks^\\/:/ Aztekenweg 17-Tel.:73332 X::x::::':v::::ÜuJ_m denvan stoelen, auto's, etc. [**v_> V:\/7 __L VraaanaaronzP x:::::::::::x::::_| »_k.Tevens hebben wij een <SZ^9^K Y%/:/ vraagnaaronze vivXvivrvl-SJfeilme sortering van stoffen.^gPu /;:/’:';’ *%£a4> "% specials. |LJ__| kunstleer, canvas, spons,etc. ' r^^ ./:’/:::/ _k Elk© dag vers _ Wij zijn de hele dag non-stop GEOPENDtot 7 uur /’/:':’ _#*^_T"_MKi3_^ vlees __^^il^x'o Zaterdag open tot 4.00 uur n.m. [f

lijj _roente.\-V y-/:;:j:j:j jig:;:: Wü zyn altüd tot Un dienst! ’vl\__^_ó_A etc- ïjiifciii _■V:\ Ö_W^ De supermarket met W V __/ .^. \
IA de beste prijzen. HAI/^^^4^^^ \\\ V SxgxxX:: l^ï I_MIIDAI_J_SOPSCHOOLGEBIED \t\
\\ Zaterdag de gehele dag <<<y>'-±+ï:-yJ^^p m 'zoaisT^Age»!.^ *«___. \?\
1_ ,*__-.-.-! v"-v:y.::ï-:v"v"C^ *schrift« _ï_ï!_i-__- )*/
W GEOPEND, van 8-7.30 uur. i-wSSSSiSI^ *PeMe-«po_od« «■*»"*■"'*./ar
M XvX*X"""X*X"X I Openingstijden maandag t/mzaterdag f/» Ruime parkeerplaats. ftvvA ';*:*x'x van 8-12 uur—l.3o-6.00 uurn.m. -flr\i —'I :|::X;X: $":Xiv': Abraham deVeerstraat 12Tel.: 611904-613558-612782 U

;X;Xv: ;X;X;X | Het hele jaar door . J

<l
■

.^~——. , XyXv !;IyXv
Kerstboomversierselen en ■:$:":$: r- = r— a

Kerstdecoraties Speciaal voor de komende feestdagen ontvangen %

Badkamer en andere huishoudelijke artikelen in hout, 'XJXvv vlvtó |*3Z -T./'T^ _li_r____i_____r_l \V
acrylic ofrieten uitvoering. Grotekollektie badkamergordij- -XvXC :X:X\:: ___IFinnß^_l mËH§tB3Ë£Mm V\nen,curtain-ringsenrodcovers. JXvX-XvXvXv «^r__^iv3-_ __^_« ~ _ —r-V.\■__5„" VLOERBEDEKKING | \\

_____—..^
_^^R»:W:X;XvXv::^__\ per rol van 3 meterbreed 1ii_&vfi>aS£Mj|\ lliiiir*rrure"enteB'"'- 11

4p""*w_h» _______V paint + hardware n.v. ÜT
T>l.: 74887 'xWkWXJÏXv: Formerly Muskus Paint * Hardwire N.V. jW

' "
"—'" l| i'X'X'X'Xwï'MV Fokkerweg 30 - P.O. Bo« 218 " Willemstad CuracaoN.A.■ Tel. 614644 W

:%%":¥*¥:"":¥:¥ 1' ' —*
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C( , _^*l^ 1IÜ9»1 Bi ONDERHOUD \\y\ _^ r__7J Onze leuze is enblijft, W ,_fWW «M___| _■ !»■!» 11-W- ~ ._.- ~ _n«(/CM /"'V:\ "KWALITEITOM CONTINUÏTEIT TE^^J^^S ■ I ' VAN ALLE DAIVBN /;.;
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