
-Amiqoe VANDAAG-
NED.ANTILLEN

* Nic Möller krijgt wellicht uitbrei-
ding Avilo Hotel p.3

* Maximumstrafgeëist in sabota-
ge- zaakp. 13

SPORT

* €indejaars-raceinflnnabaaip.°
* Jong Oranje in kwart- finale p.9 NICMOLLER

...eindelijk...

ARUBA

* M€P tuil TV-zendtijd p.5
* Verzoek vestiging Uroloog p.5

INTERNATIONAAL
* Toerisme industrie van de toe-

komst p.7
* Hoge opkomst verkiezingen

Zuidkorea p.7 Amigoe
<£■> Van die

oudewaterfabriek
kan Avila een

mooizwembad maken

WO€NSDfIG 16 D6.€MB-R 19871046 JAARGANG-NO.: 291

Nieuws in vogelvlucht
HASBAYYA—HetIsraëlische le-

p heeft dinsdag met tanks en ge-
flits- helikopters aanvallen uitge-
°«rd op drie dorpen in het zuiden

,ari Libanon. Enkele km buiten de
°orIsraël ingesteldeveiligheids-zo-e 'angs deLibanese grens.

AMSTERDAM — De Dow Jones
Jflex is dinsdag nog iets verder ge-

ytegen tot 1.941,49 punten. In het, ciTeeiTe Oosten waren de beurzen ver-
f*e'd. In Tokyo daalde de Nikkei-
2^ex met 27,31 punten tot

In Hongkong maakte de
g*bg Seng index met een winst van
2 Punten een flinke sprong naar
All n'50 Punten- In Sydney ging de

''Ordinaries-index mets,7punten
naar 1.243punten. De dollar

zich ietste herstellen. InTokyo
'n(»gde de munt vandaag op 127,60«n tegen 126,95 yen dinsdag en in
""sterdam werd rond het midda-

|Uu>- eenkoers genoteerdvan 1,8372
j." gulden tegen een slotkoers
visdag van 1,8330 gulden.

JONDEN — De Griekse tanker
°nd Produce is vanmorgen vroeg

ingevallen dooreen Iraanse speed-
JT. voor de kust van de VAE. Het

"»P werd door 3raketten getroffen11staat in brand.
*****

V.^ANILA — De opperbevelhebber
ne? Filipijnse strijdkrachten, ge-
iripaa Ramos, heeft vandaag
-Jegedeelddathij tegen eeneventu-
tjiXwrstel van de communistische. °«llen is om metkerstmis een wa-
re«sti j;f.and in acht te nemen.

v^.LOMBO —Voortvluchtige Be-
hehk Sstijgers van Tamil Eelam
pip en vandaag een overval ge-veegdopeen dorp in hetnoordoosten
do^j Lanka. Volgens de politie
"Odden deruim 30 man 10dorpelin-s nen brandschatten hetdorp.

*****
EN HAAG— Minister van Bui-

Zaken VandenBroek ver-
Jaar **at Nederland begin volgend
H,. c°ntactzalopnemen metSurina-
ttei?yer normaliseringvan de be-

t ingen en hervattingvan deont-
dat h gs"hulp-Van denBroek zei
vOor V. eers*"e verantwoordelijkheid
"Hoc "

verdere verloop van hetde-
vaJidatQSerings" Proces mJ de leden
Daa urinaamse assembleee ligt.
de VVnVOndhij'het nietterecht dat
her» *P en PvdA met criteria voor
NeH i

ng van dehulP kwamen- De
alg ®r'andse regering moet zichniet
rjQ

en Surinaamse schaduw- rege-s gedragen, aldusVandenBroek.
*****

Vreemdelingenpolitiemag schijnhuwelijk
niet tegenhouden

Bchi?uN HAAG - Een
eet/J. . uweli_k> bedoeld om
derl tenlander aan net Ne"
WHUderschaP te nelPcn'
Politi °? de vreemdelingen-
üoü?e nie* worden tegenge-
«W?1*Datvalt te conclude-
fcaad eenarrestvan deH°Be
de v Waarmee beroepen van
honfj°egere Amsterdamse
en J^commissaris J.Valken

H<_. atri Jnverworpen.
Een ]Jrgaat omeen zaak uit 1984.okkaanse wouw. die al
gew lllegaal in Nederlandwas
deH> ' &nS in dat jaarin on-
C°vuw met een Nederlandsev°ltrnlu)rdat net huwelijk werd
de v> en ' werd de vrouw door
Pakt nmdelingen" P°litie opge-
had V, ♦ politie
een QX.Vermoeden dat het om&nhuwelijkg_ng.gedvt tWeetal spande een kort
-noppf-uan en eiste dat het de
trouw- reid zou krijgen om te
verdVa ; artikel 12 van hetrechte bescherming van de
der<*£/an demensstaat datie-
W hetrechtheeftomtetrou-
stelfl n Werd door de eisers ge-
hetLi e ,°?geding-rechter gafst^telgehjk.Valkenendestlat„. pien naar het gerechtshof,
Haa

a
H7mgenbot- OokbijdeHoge

gripl r ,enze geen succes: allej^venfalen, aldus ditcollege.Plar.?stbetekentnietdatie-heJ:n dle m vreemdelingen-
lioet llng zit de gelegenheid
Wiu Jg(.n om te gaan trou-Wn.Taar deP°litie magniet ie-
Hom "PP^ken om een voorge-lenhuwelijk te voorkomen.

Bedrijvenenquête bespeurt vooruitgang

Het gaat dit jaar iets
beter op de Antillen
WILLEMSTAD— Het gaat

op allevijfde eilanden van de
Nederlandse Antillen"iets
beter". Dat kan geconclu-
deerdworden opbasis van de
ditjaargehoudenenquête on-
der het bedrijfsleven op de
Antilliaanseeilanden. Vooral
opCurasaois eenkleinevoor-
uitgang te bespeuren in de
diepe recessie die dit eiland
doormaakt. In 1987 zijn er
evenwel aanwijzingen die
duiden op een voorzichtig
herstel. Op de andere eilan-
den ging het, vooral door de
toename van de stroom toe-
risten, in 1987 beter dan de
voorgaande jaren.Naeen for-
se afname van de werkgele-
genheid in 1986, wordt voor
1987 een stabilisatie ver-
wacht en voor 1988 zelfs een
lichte toename. De toename
van de arbeidskosten is ge-
matigd, omzetten en investe-
ringen nemen toe en ook de
winstgevendheid van hetAn-
tilliaanse bedrijfsleven
neemt toe.

Een werkgroep,bestaande uit
de departementen van Handel,
Industrie en Werkgelegenheid
en van Financien, de Bank van
de Nederlandse Antillen en het
Sociaal Economisch Planbu-
reau, hebben voor het zesde
achtereenvolgende jaar de be-
drijven-enquêtegehouden. Deze
vond plaats op alle vijf de eilan-
denenomvat 135bedrijvenin al-
le sectoren, tesamen 28 procent
van de totale werkgelegenheid
uitmakend.

VERBETERINGEN
Voor Curasao is 1986

waarschijnlijk een van de
slechtste jaren geweest, zo
concludeert de bedrijvenenque-
te. In dat jaarnam de werkgele-

genheid met bijna 10 procent af,
was 40 procent van de onder-
vraagde bedrijven verliesge-
vend, namen de loonkosten ver-
der toe en daalden de omzetten
iets. In 1987worden enkele dui-
delijkeverbeteringen gezien: de
daling in de werkgelegenheid
blijft beperkt tot 1 procent; de
winstgevendheid van het be-
drijfsleven neemt toe; de omzet-
ten stijgenditjaarmet 7 procent
ten opzichte van 1986en de ge-
middeldeloonkostenzijnmet on-
geveer 2 procent gedaald (naar
38.400 gulden) ten opzichte van
het voorgaande jaar.

Met name de bouwnijverheid
op Curagao maakteeen moelijke
tijd door: in deperiode van 1985
tot 1987verminderdedewerkge-
legenheid met 30 procent. Het
gebrek aan opdrachten uit de
particuliere sector waren hier
debet aan. Typerend voor deze
sector isverder het hogepercen-
tage (40 procent) arbeids-
contractanten.

INVESTERINGEN
Na een sterke terugval in

werkgelegenheid enomzetten in
de industrie, zal in 1987het ver-
loren gegane terreingrotendeels
heroverd worden, mede als re-
sultaat van het gewijzigde
marktbeschermings- beleid. De
utiliteitsbedrijven zagen de
werkgelegenheid iets teruglo-
pen, echter de investeringen na-
men fors toe. Ook de omzet nam
in volumetoe in deperiode 1985-
-1987 maar door lagere kostprijs
kwam ditniettotuitdrukking in
de geldelijke verkopen. In de
transport en communicatie sec-
tor nam alleen in. 1986 de
werkgelegenheid af met 15 pro-
cent terwijl de omzetten onge-
veer gelijk bleven in 1986 en
weer zullen toenemen in 1987
met acht procent. Dit leidde tot
een hogere bezettingsgraad en
beterebedrijfsresultaten.

De best betalende en meest
winstgevende sector, de finan-
ciële dienstverlening, ziet haar
werkgelegenheid jaarlijkste-
ruglopen bij marginaal toene-
mende omzetten. Dat is ook de
verwachting voor 1988. De toe-
ristische sector lijkt weer uit het
dal omhoog te klauteren, gezien
de hoge investerings- activiteit
en destijgendewerkgelegenheid
in 1986en 1987.Dit mag echter
niet verhullen dat zowel de be-
zettingsgraad als de winstge-
vendheid nog veel te laag zijn.

Luchtvaart Brazilië
door staking
twee dagenstil

RIO DE JANEIRO—Hetvlie-
gend personeel van de be-
langrijkste Braziliaanse
luchtvaart- maatschappijen
heeft een stakingvan 48 uur ge-
houden. De bedoeling was daar-
mee een salaris- verhoging met
165procent lostekrijgen. Als ge-
volg van deze staking moesten
nagenoeg allebinnen-enbuiten-
landse vluchten worden afge-
last.

STABILISATIE
Samen metdehandel, wordtin

detoeristische sector, de laagste
salarissen betaald. De vele
klachten van handelaren met
betrekking tot hun omzet, mar-
ges en winstgevendheid,worden
niet door de enquête- resultaten
bevestigd. Hoewel misschien te-
recht voor bijvoorbeeld winke-
liers in de binnenstad, tonen de
verkopen in 1986 een stabilisa-
tie terwijl dezein 1987een toena-
me van 7 procent laten zien. De
werkgelegenheids- ontwikke-
ling is hieraan tegengesteld, een
toename in 1986maar vooral in

1987 en '88 een lichte afname
met enkele procenten.

Aan de ondernemers is hun
verwachtingen gevraagd voor
het jaar 1988. Het bleek dat 78
procent van hen eenzelfde ofbe-
ter jaarverwachten voor hun ei-
gen bedrijf en 72 procent voor
hun sector. Echter, meer dan dehelfvan deondernemers(56 pro-
cent) verwacht dat het in 1988
met de algehele economie van
Curasao, slechter zal gaan.Deze
antwoorden lijken niet met el-
kaar te kloppen maar dat kan
misschien verklaard worden
doordatveel ondernemers onder
'de economie' ook begrepen had-
den de overheidssector met zijn
enorme financiële problemen.

WILLEMSTAD-Harry Mu-
lisch, deschrijvervan hetboekDe
Aanslag, heeft gistermiddag in
boekhandel Van Dorp Eddine
Promenade zijn werken gesig-
neerd. Mulisch was verbaasd
over de enorme belangstelling,

dieeropCuragao voorhemenzijn
boeken bestaat. De film De Aan-
slag, dienaar zijn boek werd ge-
maakt, heeft tijdens de internati-
onale Filmweek honderden be-
zoekersgetrokken inDe Tempel.

Vanavond wordt deFilmweek

voortgezet met de vertoning van
defilms TheEmeraldForest van
JohnBoorman en Havinck van
de Nederlandse regisseur Frans
Weisz. De Amigoe publiceerde
gisteren een uitgebreid interview
met Weisz.

STAKING
Ook in de Gazastrook was het

rustig. In Gaza- stad werden
kruispunten gebarricadeerd, en
leiders van de protesten riepen
deinwoners opniet naar Israëlte
gaan om te werken. Volgens het
Israëlische leger verhinderden
radicale groepenPalestijnse ar-
beiders naar hun werk in Israël
tegaan. In enkele Israëlischefa-
brieken werd het werk op afde-
lingen stilgelegd bij gebrek aan
personeel, meldde de Israëlische
radio. De scholen bleven geslo-
ten nadat de vakantie was ver-
vroegd van zaterdag naar
woensdag.

Hevige gevechten vonden
plaats bij ziekenhuizen waar
zich honderdenfamilieleden van
gewondenverzamelden om hun
verwanten uit de ziekenhuizen
weg te halen om te voorkomen
datze gearresteerden meegeno-
men worden door het leger of de
beruchtte grenspolitie, die zich
inmiddels in het hart van de
vluchtelingen- kampen
geïnstalleerd heeft. Het Pales-
tijnseRode Kruis enzeven ande-

re medische hulporganisaties
hebben hun afschuw uitgespro-
ken over het optreden van het
leger.

PLO EN ARABISCHE LIGA VRAGEN VN OP TE TREDEN
Uit angst voorpolitie gewonden uit ziekenhuis gehaald

Israël: extra troepen
naar bezette gebieden

JERUZALEM—HetIsraëlischelegerheeft vanmorgen ver-
sterkingengestuurd naar debezette westelijke Jordaanoever
en de Gazastrook, waar de demonstraties van Palestijnse in-
woners voortduren. Met het overlijden in een Israëlisch zie-
kenhuis van een door Israëlische kogels gewonde Palestijn
kwam hettotaal aantalbetogers datdinsdagisomgekomen,op
vijf. Na een spoedzitting dinsdag in Tunis heeftde Arabische
Ligaeendringendberoep gedaanopdeVerenigdeNatiesomte
interveniërenin dedoor Israëlbezette gebiedenenhetbestuur
over te nemen. Ook Washington heeft zijn bezorgdheid geuit
over "het buitensporig geweld" waarmee het Israëlische leger
probeert detoestand weermeester te worden.

Voortgaandeonlusten werden
vanmorgen gemeldvanuit Gaza,
de westelijke Jordaanoever en
Oost- Jeruzalem, waar Ara-
bische winkeliershun zaken ge-
sloten hielden na oproepen tot
een algemene staking. In deGa-
zastrooken inveelplaatsen op de
Westoever gooiden weer beto-
gende Palestijnen stenen, fles-
sen en ijzeren staven naar de Is-
raëlische bezettings- troepen.
Overal probeerden demonstran-
ten kruispunten en wegen te
blokkeren met barricades van
vuilnis en brandende auto-
banden.

Israëlische veiligheids troe-
pen traden in hetoostelijke, Ara-
bische stadsdeel van Jeruzalem
mettraangas optegenbetogende
Palestijnen diemet stenen gooi-
den naar auto's met gele Israë-
lischekenteken- platenen auto-
banden verbrandden. Drie jonge
Palestijnen werden aangehou-
den, deelde een politie-
woordvoerdermee.

TROEPEN
MeerIsraëlische troepen wer-

den de afgelopen nacht naar de
bezette gebieden gestuurd om te
trachten deonlusten dekop in te
drukken. De Israëlische pre-

mier, Yitzhak Shamir,en de op-
perbevelhebber Dan Shomron
bespraken dinsdagof debezette
gebieden tot militairezone moe-
ten worden verklaard, waarmee
ze kunnenworden gesloten voor
(buitenlandse) verslaggevers.

Functionarissen hebben de
media, vooral de buitenlandse
ervan beschuldigd verdere on-
lusten aan te wakkeren door
overdreven berichtgeving. Er is
nog geenbesluit genomen.

In een perscommuniqué heeft

GAZA—Israëlische—metna-
me Druzische — soldaten, wor-
den beticht van onmenselijk ge-
drag tegenover dePalestijnen in
de vluchtlingen- kampen in de
bezette gebieden.Deze foto werd
zondag gemaakt: Israëlische sol-
daten dwingengeblinddoektege-
arresteerdePalestijnen teknielen
in het vluchtelingen-kamp Mug-
hazi in Gaza.

de Arabische Liga Israël ervan
beschuldigd de afgelopen dagen
"elke vorm van onderdrukking
in praktijk gebracht te hebben,
zijn toevlucht tot terreur geno-
men tehebbeneneenbloedbad te
hebben aangerichtonder deAra-
bieren en Palestijnen". Hetcom-
munique sprak van honderden
gewonden, aanvallen op zieken-
huizen en enkele tientallen
doden.

De PLO- vertegenwoordiger
inDen Haag,AfifSafieh, deed in
een interview met het ANP een
beroep op depolitieke partijen de
regering en politieke organisa-
ties in actie te komen "om een
einde te maken aan de moreel
ontoelaatbarepraktijken van Is-
raël in debezette gebieden". "Is-
raël overdrijft. Meer daneen mil-
joenPalestijnen wordenin debe-
zette gebieden in gijzeling ge-
houden. De situatiekan alleen
maaruitlopen op uitroeiingofop
deportatie, waarover nu op-
nieuw in Israël openlijk wordt
gedebatteerd. De opstand in be-
zette gebieden stelt opnieuw de
vraag:hebbendePalestijnen ook
recht op zelfbestuur ofniet.Heb-
benwij ookrecht opeen democra-
tische regering of niet. Moeten
wij onder militair bestuur blij-
ven ?", aldus Safieh.

TELEURSTELLING
Gevraagdnaar dereden waar-

om de protesten nu zijn losge-
barsten, zei Safieh datze te ma-
ken hebbenmet deteleurstelling
over de top Reagan Gorbatsjov
en hetrecente topoverleg van de
ArabischeLiga in Amman. Gor-
batsjov had beloofd dePalestijn-
sekwestiein Washington aan de
orde te stellen, maar de dialoog
daarover werd, aldus Safieh,
niet gewenst door de VS.

In een verslag over deopstand
voor het Amerikaanse Congres,
heeft Richard Murphy, speciale
VS afgezant voor het Midden-
Oosten, verklaard datook Was-
hington bezorgd is over het Is-
raëlische geweld tegenover de
Palestijnen.

Afgelopen vrijdag heeft deAl-
gemeneVergadering van de VN
bijna unaniem, met 124 stem-
menvoor en drietegen-deVS,Is-raël en Honduras- opnieuw een
resolutie aangenomen, waarin
wordt gepleit voor een VN- vre-
desconferentie over een oplos-
singvoor debezette gebieden.Bij
die gelegenheid deed de Israë-lische ambassadeur bij deVN de
opstand in debezette gebiedenaf
als "door dePLO op touw gezette
ongeregeldheden om zichzelf te
redden uit zijn irrelevante en
machteloze positie en verloren
prestige".

Bijbelastingvrije invoerauto's
Caribbean Palm Village
in ongelijk gesteld

ORANJESTAD — De
rechter heeft vanmorgen het
timesharing hotel- project
Caribbean Palm Village De-
velopement inhetongelijk ge-
steldinzijnkort gedingtegen
hetlandAruba/minister van
Financiën over de invoervan
auto's.

Caribbean Palm Village nv
wilde dathet land Aruba gelas-
ten/bevelen werd om de zestig
auto's van het merk Hyundia,
zichbevindende ophethaventer-
rein in Oranjestad, af te geven

vrij van invoerrechten, zulks op
verbeurte van een dwangsom
van duizend florin per dag voor
elkeauto diehetlandAruba/mi-
nister van Financiën weigertaf
te geven.

Derechter wees vanmorgen de
vordering tegen het land Aruba
(eerst gedaagde) afen verklaar-
de de vordering tegen de minis-
ter van Financiën, (tweede ge-
daagde) niet-ontvankelijk. Ca-
ribbean Palm Village werd ver-
oordeeld in dekosten van dit ge-
ding, begroot op vijfhonderd
florin.

WILLEMSTAD — Oswin
(Chin)Behiliavierdegisterenhet
feitdathijtien jaarlang hetprog-
ramma "Telepatria"produceert
enpresenteert. Gisteravond werd
Behilia in de bloemetjes gezet
maar ook nam hij het initiatief
om anderen naar voren te halen.
Zo werden zijn 'trouwe sponsors'
bedankt en reikte Chin zelf de
'Premio Telepatria' uit aan de
beste interviewer van het jaar:
Robin Visser.

Op defoto: het momentdatRo-
binVisser, diewerkzaam isbij de
ALM maar iedere zaterda-
gochtend hetprogramma Hoyer
Inn heeft, een plakkaat ontvangt
uit handen van ChinBehilia.



Mensen

Sidney Jansen,medewerker van
de Milieudienst heeft ALDRIN
RICHARDS van klas 4A van de
Sint Margaretha School in Jan-
wé een cadeautjeen een speicale
kaart overhandigd. Aldrin Ri-
chards heeft met zijn leuze "Ba
bebe dushi tire den koi sushi"
(Gooi na het lekkere drinken af-
val in devuilnisbak) dewedstrijd
van de Milieudienst gewonnen.
Op de foto het moment waarop
Sidney Jansen de specialekaart
en het cadeautje aan Aldrin
geeft.Dat gebeurde in hetbijzijn
van zijn juffrouwS.Fernando en
het hoofd van de schoolL. Lar-
monie.

In een interview datdezeweek in
het Britse vrouwenblad Wo-
man's Own staat, bepleit de ge-
baarde hoofdcommissaris van de
politie van Manchester, James
Anderton voor het GESELEN
van misdadigers tot zij om gena-
de smeken enberouwtonen. An-
derton, een mijnwerkerszoon en
voormalige methodisten- predi-
kant die zichzelf beschouwt als
"werktuigvan God" heeftal eer-
der gepleit voor het uitdrijven
van homofielen en de castratie
van verkrachters en heeft Aids
eenstrafvoor zondegenoemd.De
hoofdcommissaris noemde sodo-
mie in het interview "een weer-
zinwekkende misdaad die door
God wordt veroordeeld, maar

door demens wordtgetolereerd".
De nieuwe schimprede heeft ge-
leid tot een reeks van protesten
van de kant van deoppositie en
een inverlegenheidgebracht mi-
nisterie van Binnenlandse Za-
ken. Onder de Lagerhuisleden
van Labour die om Andertons
ontslag vroegen, wasDoug Hoy-
le, die zei:"Commissaris Ander-
ton maakt metzijnbarbaarse op-
vattingen het politiekorps van
Manchester belachelijk". Het
ministerie van Binnenlandse
Zaken wilde geen commentaar
geven. Datzelfde ministerie
heeft zich in januarial met de
hoofdcommissaris bezigge-
houden.

De rechtbank in Hamburgheeft
het vonnis tot levenslange ge-
vangenisstrafvan de 45- jarige
Holger Gensmer vernietigd. De

Westduitser kreeg de straf in
1971 opgelegd wegens moord in
1970 op de 6-jargeBirgitKonig.
Rechter president Erich Peter-
sen, die de VRIJSPRAAK ge-
lastte, zei dat Gensmers
raadsman het indertijd niet ont-
dekte bewijs had gevonden dat
zijn cliëntop het ogenblik waar-
op het meisje werd vermoord bij
detandarts en dekapper was ge-
weest. De raadsman was erin ge-
slaagdvorig jaareen nieuwpro-
ces te verkrijgen, na in politie-
dossiers op het bewijs te zijn ge-
stoten. Gensmer heeft al 16 jaar
van zijn levenslangestrafuitge-
zeten. Petersen beschikte dat
Gensmer geen aanspraak kon
maken op compensatie voor de
tijd diehijheeftvastgezeten, om-
dathijde moord ineerste instan-
tie hadbekend en debekentenis
pas later had ingetrokken.

CLIFTONCHENIER, zanger en
accordeonist uit Louisiana in de
VS die medeverantwoordelijk
was voor de popularisering van
zydeco, een variatie van de ca-
jun-muziek, is overleden. Waar-
aan Chenier overleed is nog niet
bekend. Hij was al geruime tijd
ziek en had een nierkwaal en
leedaan suikerziekte.Alsgevolg
van zijn ziekte werden enkele ja-
ren geleden zijn linkerbeen en
een deel van zijnrechtervoet ge-
amputeerd. Enkele jarengele-
denwashijweer metzijnRed Hot
Louisiane Band op toernee ge-
gaan. Vorigemaand werdhij op-
genomen in hetziekenhuis. Clif-
ton Chenier heeft meer dan 100
langspeelplaten opgenomen en
in 1984kreeg hij eeri Grammy-
Award in de catergorievolksmu-
ziek voor zijn vertolking van
«Fm here». Zydeco is een mengs-
elvan cajun-muziek, dewals en
two- step, rhythm and blues,
country en soul- muziek. Deze
muzieksoort is zeer populair on-
der de Franssprekende zwarte
bevolking van Louisiana en het
oosten van Texas. In de jarenze-
ventig brachtChenier demuziek
onder brede aandacht van men-
senin de VSenEuropa. Vooralin
Frankrijk kreeg dezydeco grote
aanhang. Hij was verantwoorde-
lijk voor een heropleving van de
accordeon- muziek in depopmu-
ziek en speelde mee op platen
van ondermeerPaul Simon,Tal-
king Heads en Elvis Costello.

Het bronzen beeld van KO-
NINGIN WILHELMINA is dan
eindelijk na meer dan twintig
jaar Nederlands beeldbeleid in
de Haagse Paleisstraat onthuld
doorkoninginBeatrix enprinses
Juliana.Sindsdeonthullingzijn
de commentaren niet van de
lucht. Voor- en tegenstanders
van het beeld van Charlotte van
Pallandt houden elkaar daarbij
in evenwicht. Een bloemlezing
zoals dieonlangsin de Haagsche
Courant verscheen: "Die
achtergrond vind ik toch het
mooist". "Jawel maar de letters
op de achterkant zijn toch wat
moeilijk te lezen. Ze lijken een
beetje te vibreren". "Met of zon-
der bril ?". "In beide gevallen".
"Koningin Wilhelmina was toch
veel kleiner danze hierzo staat ?
". "Tochgoed getroffen.Ze droeg
altijdvan diezware mantelsvan
top tot teen. Dan was hetnet een
poppetje". "Ik vind het een aar-
dig beeld, maar het heeft geen
gezicht.Dat vind ik toch een be-
zwaar. Je moet toch een gezicht
zien ?". "Eenbeeld hoeft geenge-
zicht te hebben om een goed
beeld te zijn". "Ja datkan wel
zijn, maar ik zie toch graag een
gezicht. Met een uitdrukking".
"Een gaaf beeld". "Hadden ze
niets beters kunnen bedenken ?
". "Nee".

Sneeuwwitje heeft het maandag
in Zuidafrika bijna moeten stel-
len met vijf in plaats van zeven

DWERGEN, omdat «Happy», en
«Bashful» door de politie waren
aangehouden.De zwarte acteurs
Dan Sebogodi en Lulu Tsheola
werdenbuitenPretoria opgepikt
toen zij op weg gingen naar een
voorstelling van «Sneeuwwitje
en de Zeven Dwergen». De ac-
teurs vertelden datzij er door de
politie van waren beschuldigd
datzij boeken in hun bezit had-
den die krachtens de censuur
verboden waren. Maaruiteinde-
lijk gafde politie toe dat deboe-
ken vrij te koop waren. Het paar
mocht gaan en kwam nog net op
tijd voor de voorstelling. Toch
een 'happyend.

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

TELECURACAO
WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30Kwes kv Tante
Irma; 18.15 New wilderness; 18.45 In-
forme deportivo kv Hector Rosario;
19.00Planeta3; 20.00NotisieroTele-8;
21.00 Falcon Crest; 22.00 Wega di
Number; 22.10 «60» Minutes; 23.00
Sluiting.

DONDERDAG: 16.30 Thundercats;
17.00 Mr. T.; 17.30Alf; 18.00 Filatelie;
18.15 Purba kv keshi; 18.30Contact;
18.40 Informe deportivo kv Hector Ro-
sario; 19.00The Big Story; 19.30Moda
kv Mylènespecial; 20.00NotisieroTele-
-8; 21.00 RVD ta informa; 21.30 You
again? 22.00 Wega di Number; 22.10
Aktividat; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)
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UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf).

. Persagentschappen.i'iMPenAP.
Samenwerkingsovereenkomst met The Mi-
ami Herald, De Haagsche Courant,De Bra-,
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Tom Poes en de Partenspeler door Maarten Toonder

1547—"Wegaan eten!"zeidejongeVlegel. "Omdezetijdwordthet brood bezorgden ik weet waar dewagen staat""Jk lust geen brood", zei Torn Poes, diezijn stap een beetjevertraagde om zodoende wat achter teraken."Zo",zei zijn oppasseronverschillig. "Als ik jeeenraad maggeven, moetjediefijne smaakvan jemaarvergeten.Daarkom
je nietver mee in dezewereld".

"Ik heb geen fijne smaak", zeiTornPoes, "maar honger hebik wel".
"Kijk es an!" hernamzijn begeleider."Dan verstaan we me-kaar. Als jeeen beetje geschikt bent, kunnen we nog wel ietsbetersvinden.Kijk, jijgooitderuit van deslagerin en als-ie danachterjeaanrent, ga ik de winkelbinnen en zoek watlekkersuit.Dan delen we diteerlijk.
"Ik ga liever meteennaar depolitie!" zei Torn Poes. Hij wasnuzo verachtergeraakt, dathij datgerustdurfdezeggen. Want

toen Vlegel zich meteen sprongverbaasd omdraaide, had hij
het al opeen lopen gezet.

"Hé, datmagniet!"riep zijnmetgezelongerust. En hijzette de
achtervolging in.

Intussenreden Partenspeler en Super in eenzwaar beladen
wagentjeover deweg naarslotBommelstein enbespraken hun
plannen.

"Kijk", zei Super, "jij hebt het steeds te klein aangepakt.
Wanneer jediebolleBommeluitdewegwilhebben, moetjehetfors doen. Daarom neem ik deleiding in ditzaakje, danzal je
zien dathet nietmiskan lopen. Ik blaashemzo fijn de luchtin,
datje geenknoop terugkan vinden.Dat is hetwerk!"

"Het klinkt heel zindelijk!" gaf dezaakwaarnemer toe. "Ik
hoop nu alleen maar, datTorn Poes in goede handen is. Als
voogd heeft men een zware verantwoordelijkheid— en stel je
voor, dathijwegloopt!"

CURANCAO
AGENDA
NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledag gesloten; na 17.00uur kunt u
de zustervan dewacht bellen:zusterAlber-
to, tel.: 74949, pageboy 027-360.

*****
WIJKVERPLEGING CURASAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zuster Beaumont, tel.:
676240,pageb0y 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: 14.00-16.00uur alleen
volgensafspraak.

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

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

** * "«

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

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

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Sta. Maria, Winston
Churchillweg, tel.: 80800.
Punda: Antillana, Kaya EJamboyan, tel.:
76200.

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

TIENDADILEYt/m 11 januarigesloten;
12januariiserweek spreekuur.

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

810 RESEARCH MEDICAL DENTALCLI-
NIC: 20.00uur lezing/discussie- avond(spr.
dr.Roy Martina) -aula UNA.

DONDERDAG
DIVERSEN
COROMOTO-KERK: 05.00 uurAuroramis
m.b.v. zangkoor «Gran Famia di Zèt«.
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Andayé Renée Tecla
; Dochter van: J; UUijlen UJilbert €. Tecla J
'i en
I Constance fl. Tecla - Peterson (Penni) \
! Op Curasao,

woensdag, 9 december 1987, ',
om 12.08 PM ï

\'L'L\l\\\lïl.\\\\\'*'*\WL\r *■ * "-»-*- - " -L!"- "- "- ** *»-1' '■ «t f "

!; in theater j!
!; de Tempel ;
i[ Woensdag 16 december 1987 >S om 7:00 uur p.m. <'![ THEEMERALD FOREST '|
'i Een filmvan JohnBoorman, metChar- i'
J ley Boorman, Powers Boothe en Meg i!
(i Foster, opgenomen in Brazilië. Distri- *,11 buteur Concorde Film. I,

11 om 9:00 uur p.m. ','
i| HAVINCK ]!
(i Een film van Frans Weisz, naar dero- \I 1 man van MarjaBrouwers. Met Willem <|
<[ Nijholt,Will vanKralingen enAnne Mar- J< tien Lonsberg als Eva. Onderscheiden S
I, met 3 GoudenKalveren op de Neder- ii, landse Filmdagen in Utrecht 1987. ji
(i Producent Riverside Pictures. l'

11 Donderdag 17 december 1987 JiS om 7:00 uur en 9:00 uurp.m. <'| > Première opdeAntillen 1j
11 ODYSEED'AMOUR ■"']>
11 Een film van Pirn de la Parra, groten- 'ii| deelsgefilmdopßonaire.Gesprokenin 'i
i, het Engels, Papiamento en Neder- i\ lands. Met Herbert Flack, Sarah Brae- ('S kett, Liz Snoyinck, John van Drelen <>11 e.v.a. UitgebrachtdoorConcorde Film, i'

11 Entree: ’.7.so '\

HENRY By Pick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

HAGAR the Horrible By Dik Browne
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VBC-gastsprekerBerman optimistisch over toerisme op Curaçao:
Na oeverloos gepraat, is er eindelijk actie ondernomen
WILLEMSTAD — "Cura-sao is tot vervelens tot bestu-deerd: rapport na rapport is

Verschenen metanalyses van
?e problemen in detoeristen-
j&dustrie. Het was echter een
kwestie van veel praten en
Geinig actie... tot nu", zo
concludeerde Scott Berman,
jjanager van Laventhol &
Howarth. "Eindelijk zien we
'at de overheid en deprivate
sector dekrachten bundelenjenbate van hettoerisme. Het
belang van deze sector wordt
dodelijk ingezien.". Tijdens de traditionele einde-
Jaarslunch, was Scott Berman

éénvan de tweegastsprekers die
beiden uitweidenover hettoeris-
me. Beiden zijn ook afkomstig
van Howarth & Howarth Inter-
national, een advies- bureau met
internationale faam op het ge-
biedvan toerisme.

HOGE BERG
Scott Berman toonde zich ge-

matigd optimistisch over de toe-
komst- mogelijkheden van het
toerisme opCurasao: er is uiter-
aard een hoge berg te beklim-
men, zeker omdat de toeristen-
sector altijd ondergewaardeerd
is op Curacao. Als gevolg daar-
van zijn de meeste eilanden in

het Caribische gebied, Curasao
vele stappen voor. Een andere
negatieve factor noemde Ber-
man hetfeit datjarenlangteveel
gesteund is op het Venezolaanse
toerisme, zodatbij de devaluatie
van de bolivar, deklap veel har-
deraankwam danbij gediversifi-
ceerd toerisme.

TE DUUR
Er zijn een aantal factoren

waar aan gewerktmoet worden.
ScottBerman noemdedetoegan-
kelijkheid van het eiland als
eerste punt: dit blijft een pro-
bleem. Ook de nieuwe "hub" in

PuertoRico, viawelkeilandvele
maatschappijenvanuit de Vere-
nigdeStatenverdervliegennaar
bestemmingen in het Caribisch
gebied,heeft voor Curasao tot op
heden niet veel vruchten afge-
worpen. Evenmin wordt dit ei-
land voor cruiselijnen als aan-
trekkelijk stoppunt gezien.

Curasao prijst zichzelf de
markt uit, noemde Berman ver-
der.Erzijnteveel goedkopere be-
stemmingen danCurasao en dat
speelt met name in deprijsbe-
wuste Canadese markt een be-
langrijke factor. Ookmoet Cura-
sao aan haar reclame- activitei-
ten werken, datvaltvolgensBer-

man nogalwat opaan temerken

STRANDEN
Tot slot noemde de gastspre-

ker het feit dat andere eilanden
veel meer te bieden hebben dan
Curasao, bijvoorbeeld op het ge-
bied van vijfsterren hotels en
stranden. In dit kader citeerde
hij de NewYork Timesvan vori-
ge maand waarin gemeld werd
"Curasao doesnot have thekind
ofbeachesthat takeyourbreath
away. For that, try Aruba." Dit
soort publicaties doen veel af-
breuk aan een bestemming, zo
zeiBerman.

Hij had evenwel ook goed

nieuws: Curasao heeft ook veel
positieve punten dienaar voren
geschoven kunnen worden. Het
eiland kan een belangrijke dui-
kattractie worden en heeft zeer
goede restaurants. Dit laatste
punt moet zekernietonderschat
worden, aldus Scott Berman.

Ook het ITC en het 250-kamers
tellende Sonesta hotel dat daar
gebouwd wordt, kan een be-
langrijkebijdrage betekenen
voor de ontwikkeling van het
toerisme. Dat er bovendien bij
het ITC een groot strandaange-
legd gaat worden dat zeer aan-
trekkelijk isvoor toeristen.

DIENST ARBEIDSZORG UIT PENSTRAAT
Waterfabriek dient te verdwijnen
Gedeputeerden geven
Avila-hotel de ruimte

WILLEMSTAD — "Over enkele weken verhuist de dienst
y°or Arbeidszorg uit de gebouwen in de Penstraat die naast
j|etAvila Beach Hotel staan. Het vrijgekomen terrein maakt
j«an deweg vrij voor het hotel omzijn al lang gekoesterde uit-
breidingsplannen ten uitvoerte brengen," aldus gedeputeer-
de Angel Salsbach, die ondermeer de portefeuille Domeinbe-
?eer heeft. Volgens gedeputeerde Raymond Bentoera ver-
bist degehele dienstvoorArbeidszorguiteindelijknaartwee

naastSemako in Brievengat.

Bentoera deelde de Amigoe
?ee dat "de dienst voor Ar-
?eidszorg al heel langmoet ver-
j^izen. De aankoop van de
«rondpercelen naast Semako ischter nog niet helemaal rond.
Jjggpn. is er een voorlopige op-

lossing gevonden". Het departe-
ment voor Aanvullende
Werkvoorziening (AWV) en de
afdeling Vakontwikkeling zul-
len ietsverderopverhuizen naar
het hoofdkantoor van de dienst
voor Arbeidszorg in landhuis

Goede Hoop, dat eveneens in de
Penstraat gelegenis.

Het laatste struikelblok voor
deuitbreiding vanhetAvila Be-
ach Hotel vormt de verhuizing
van debewonersvan vier wonin-
gen op het terrein van de dienst
voor Arbeidszorg: "Binnenenke-
le weken zullen wij voor dezebe-
woners een andere huisvesting
hebben gevondenen dan is -wat
het Bestuurscollege betreft - de
weg vrij voor het Avila Beach
Hotel om zijn uitbreidingsplan-
nen ten uitvoer te brengen", al-
dus gedeputeerde Salsbach.
Im mem éé -I -Iü ■ _»_"_■ ■_ ■ -i ■
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Arbeidszorg is pas in 1966 op-
gerichten was vroeger een klei-
ne onderafdelingvan SocialeZa-
ken. Sindsdien is de dienst uit-
gegroeid tot een zelfstandige
eenheid met vier onderafdelin-
gen. Deze zijn in verschillende
panden in dePenstraat gehuis-
vest. In het Hatocomplex is ver-
der de sektie Bewaking en
Transport gevestigd, terwijl in
landhuisGrootSanta Martha de
afdeling Sociale Werkplaatsen
is ondergebracht.

...zo ziet architectNorbertBroos
het AvilaBeach Hotel na de uit-
breiding.De tekeningen liggenal
jarenklaar. Na enkele kleine
aanpassingen, kunnen deaanne-
mers directaan de slag...

LWV
Een onderafdeling, Aanvul-

lende Werkvoorziening, is ge-
huisvest in het gebouw, waar
vroeger een waterfabriek wasgevestigd. Deze waterfabriek
voorzag grote delen van Wil-
lemstad en omgeving van
drinkwater.De letters)rLWV"op
de voorgevel staan voor
Landswater- voorziening envor-
men een blijvende herinnering
aan deze voormalige dienst, die
nu Dienst Waterdistributie
heet. Aan de voormalige water-
fabriek iseenlange geschiedenis
verbonden.

Omin detoenemende behoefte
aan water van de Curasaose be-
volking te voorzien, besloot de
Dienst Landswater- voorziening
reeds in de twintiger jarenover
te gaan tot het distilleren van
drinkwater uitzeewater. Tot die
tijd kon aan de waterbehoefte
worden voldaan door dewinning
van grondwater. Door de snelle
bevolkingstoename in die jaren
echter wasgrondwater- winning
alleennietmeer toereikend voor
de gestegen behoefte aanwater.

Bovendien wilde de dienst
Landswater- voorziening niet
meer afhankelijk zijnvan de on-
regelmatige regenval, die jaren-
langvoor grote droogtekon zor-
gen. Daarom werd in 1929 in de
Penstraat de eerste waterfa-
briek van Curasao gebouwd. De
fabrikant Weir uit Schotland le-
verde de materialen voor de
eerste zeewater distillatie- in-
richting. De gemiddelde wa-

terproduktie bedroeg 250kubie-
ke meter per dag per eenheid.

In deoorlogsjaren was deaan-
voer van materialen voor hoofd-
en dienstleidingen zeer schaars.
Desondanks werden in 1942 en
in 1943 materialen afgeleverd
voor de installatie van nog twee
destillatie- eenheden in de Pen-
straat en in 1948 vond er nog-
maals een uitbreidingplaats. In
totaal waren er nu zes verdam-
pers in de waterfabriek in ge-
bruik. Deze hadden een capaci-
teit van 500.000 kubieke meter
water per jaar. Tezamen met de

verdampers die inmiddels ookin
Mundo Nobo op het terrein van
dehuidigeKAE warengebouwd,
zorgden deze Weir verdampers
voor hetgrootste gedeeltevan de
waterproduktie opCurasao.

Inhetbeginvandejarenzestig
waren deze verdampers dusda-
nigverouderd, datze buiten wer-
king werden gesteld. In 1964
werd met de ontmanteling van
de installaties in de Penstraat
begonnen. Thans is de Dienst
voor Arbeidszorg in het hoofd-
kantoor van LWV gevestigd. Dit
gebouw maakt nueen vervallen
indruk. In 1977 is de schoorsteen
naar beneden gevallen en de af-
braak van devoormalige water-
fabriek is slechts een kwestie
van tijd. Wanneer constructie-
werkers het gebouw volledig
neergehaald zullen hebben, is
een historisch monument in de
geschiedenis van de Curasaose
watervoorziening ook ver-
dwenen.

Bedreiging
met mes
WILLEMSTAD — Een

echtpaar is doordepolitie aange-
houden nadat zij onder bedrei-
gingvan een mes een paar arti-
kelen uiteen botica haddenmee-
genomen. Een voorbijganger
hadhet duo gezien toen zij de ei-
genaressevan debotica bedreig-
denen schakelde depolitie in.Bij
onderzoek bleek dat hettweetal
een lippenstift eneen fles listeri-
ne had gestolen. De eigenaresse
van de botica zal aangifte doen.
Het duo is tevens overgebracht
naar derecherche voor verder
onderzoek.

WILLEMSTAD —Twee man-
nenzijnelkaarin deharengevlo-
gen om een gestolen geldkistje.
Bij aankomst van de politie ver-
klaarde E.A.D dat N.D.V met
twee vrienden in een snackbar
had ingebroken

FINANCIERING
Hyzegt, datdefinanciering

van een uitbreiding van zijn
hotel geen problemen ople-
vert: "De Nederlandse Ont-
wikkelings Bank is bereid te
helpen. Maar ook die instel-
ling wil alleszwartop witheb-

ben. Er moet eerst bepaald
worden of wij de grond in ei-
gendom kunnen krijgen, of
dat de grond in erfpacht ver-
strekt wordt."

In januarikomen enigever-
tegenwoordigers van de Ne-
derlandse Ontwikkelings
Bank naar Curasao, samen
met minister drs Jan deKo-
ningvan Antilliaanse zaken:
"Dan hebben we weerbespre-
kingen. We zijn er overigens
trots op, datminister De Ko-
ningwederomin ons hotelzal
verblijven. Dat is toch een te-
ken, dat Avila ietsbijzonder-
heeft tebieden", aldusMöller.

TELEURSTELLING
Hij zegt een gevoelvan 'gro-

te teleurstelling* niet te kun-
nen verbergen: "Al die jaren
hebben we moeten wachten.
Ikhebnu dehoop, datwebin-
nenkort echt iets kunnen
gaan doen. Ik heb al gespro-
kenmetgedeputeerdeGeorge
van Toerismeenhijzei, dathij
zijnuiterste bestzou doen.Nu
ligt hetnog aan gedeputeerde
Bentoera onder wie Ar-
beidszorg ressorteert en aan
gedeputeerde Salsbach van
Domeinbeheer".

Möller wil zijn hotel uit-
breiden met zestig kamers:
"We willen niette groot wor-
den. De eigenAvila- sfeer be-
houden, daargaathet om. De
tuinvan de waterfabriek, die

nu al dertig jaar leeg staat,
willen we bij onze landsca-
pingbetrekken".

CANDY
BARREL

Sta. Rosaweg 17- Tel.: 75996
Ooktussen demiddaggeopend,
vrijdagkoopavond.

Voor tijne chocoladebon-
bons, zoals: Mozartkugelen,
rumbonen, kersenbonbons,
Cöte dor, de beste Ameri-
kaans jelly beans, dropbar,
gedroogde vruchten, noten
party mix, pluche beertjes,
suikervrij snoepgoed.

Wij verwachten UÜ!

POTENTIEEL
Ook de activiteiten in de bin-

nenstad noemde Berman "be-
moedigend" terwijl de verbete-
ringen in de haven evenmin on-
gemerkt voorbij zullen gaan.
"Feit is dat de enorme Noorda-
merikaanse markt een enorme
potentieel heeft voor een groei
van de toeristische sector." Om
die markt volledig uit te buiten
moeten de activiteiten van de
overheid, tezamenmet deprive-
sector, voortgezetworden en die-
nen, aldus Berman, en moet er
aan de negatieve punten ge-
werkt worden.

DIRECTEUR NIC MOLLER
'Avila wil eigen sfeer

na uitbreiding houden'
F.N. (NIC) MOLLER, di-

recteur van hetAvila hotel,
toont zich zeer verheugd
over de verhuisplannen
van de dienstArbeidszorg
enover deberichten, dater
nu werkelijk voornemens
zijn gemaakt om de naast
zijn hotel gelegen waterfa-
briekmetdegrondgelijkte
maken: "Ik hoop echt, dat
datnu binnenkort gaat ge-
beuren".

Möller vertelt, dat hij zes
tot zeven jaargeleden al door
architectNorbertBroos teke-
ningen heeft laten maken
voor deuitbreiding van Avila
en dat hij talrijke brieven
naar de verschillende Be-
stuurscolleges heeft ge-
stuurd, maar dater aldietijd
geen besluiten zijngenomen.

"We hebben toen
geïinvesteerdin de verbete-
ring van ons produkt, dus de
verfraaiing van debestaande
gebouwen, de tuin en het
strand en in een betere
dienstverlening. We willen
eerst het een en ander zwart
opzit hebben", aldus Möller.

PIER
Avila vraagt niet om veel

hulpvan deeilandelijke over-
heid: "We willen alleen hulp
bij het saneren van de gebou-
wen. En bij het opruimen van
het puin, datvan de waterfa-
briek afkomt, als dieafgebro-
ken wordt. Onze bedoeling is
om daarmee een tweede pier
te bouwen. Onze pier, die we
nu al hebben, heeft al die ja-
renbewezen tegendesterkste
stormenbestand te zijn", zegt
Möller.

"Wehebben geen financie-
ring van de overheid nodig.
Die krijgen we elders voor el-
kaar. En kijk, dat opruimen
van dewaterfabriek en deuit-
breiding vanons hotelmoetje
ook zien in het kader van de
'verschoning" van de stad.Dat
is iets wat we toch allemaal
willen?"

Ook architect Norbert
Broos is enthousiast over de
goede berichten, dat binnen-
kort beslissingen zullen wor-
den genomen: "De tekenin-
gen, diewe jarengeledenheb-
ben gemaakt, zijn nog zeer
wel bruikbaar.Uiteraard die-
nen diehieren daarwat aan-
gepastte worden.Maar dat is
zo gebeurd. Wij zijn er klaar
voor om aan deslag te gaan".

FOR CHRISTMAS ***********# t *-$. % c% Voor de komende feestdagen T
j*
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# uit Italië, Frankrijk en de V.S. £
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£}► Ook een mooie collectie leren tassen. £
# «Ta
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1 ULTIMA II
' Specialmente pa

""t___&_--iV"__!___ temporada difin di anja
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Acaba di yega e ultimo coleccion di make-up
.ill y set di make-up ULTIMA JDT. Tambe COUTURE

lipcolor y COUTURE nailcolor. Cv cada compra
di dos tratamento di ULTIMA U, bo ta ricibi vn
regalo. E cantidad ta limita.

ARUBA TRADING COMPANY

tTlilililiißSI enr. . «^-j-_-_-g|
zoeken voor hun incasso-afdeling:

INCASSOLOPERS (M/VR.)

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met vermel-
ding van ervaring en referenties terichten aan:

UNICONN.V.
P.O. Box 389
Aruba.

J_«mlmm-wmm-m-m-mmmmmmmmwm*mmiÊm—mÊ—immm—~-mwmmm____m______m \ i,.

/- \Invitation
for you

IIHYUnDHI [[PRIMA AUTO SALES Inc.
Hi

j^j^gljg^^^^jgll Fergusonstraat 42A Tel.: 28200 - 32471.

1 Aruba ta orgulloso di su producto nacional
Verf ARVEFA

pasobra na ARVEFA-CALIDAD ta na promer lugar
MIHOR CALIDAD - eu verfnan importa
MIHOR CALIDAD - pa nos clima tropical

I MIHOR CALIDAD - combine eu bunita coloman
MIHOR CALIDAD - den verfnan di awa y azeta

i V awor pa cada galon di VERF ARVEFA
eu bo cumpra na fabrica of na vn di e tiendanan aki,

B.M.A. bo ta ricibi vn ticket.

IHUBO _f
SERVISTAR /__W___\

__ nAN_lc^onton
o^,o Btl I*Premio- Afls. 1.000,»II B.J. ARENDS&SONS Kg*-- „» D ...

O'stad/San Nicolas Elfin " ' s°"
U FRANK AUTO PARTS 3* Premio - Afls. 250,»

1 JAN HENDRIK CROES V_=a& 5 Premios di Afls. 100, - cada uno. S
PONSON & FRANKEN Vmdwy
MILO BUILDING MATERIAL

I- ANTILLIAN MERCANTILE SORTEO: (
amt.. Vï?^J^l"! Diadomingo - 10 di JANUARI, 1987ANTILLIAANSE HANDELMIJ. naTELE-ARUBAO'stad/San Nicolas JJ

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

Gezellig uitgaan, wij zijn
(__Y£l*lt4f& geopend van 21.00 uur tot06.00 uur.

Gezellige sfeer, goede service.

J^ De beste Pizza haalt of eet U bij
lg. smithBlvd. Go/pcire PTS B_«

'SSEEiJSË' Take awaytel.: 33541 AIMSA.uetop^htdub Geopend van j1 .pp a.m. tot Q6.00 a.m.

YOU ARE INVITED /rf^ïi arKSSan
to dine at one of Aruba's top \%>V RESo^*£_^ I,?_.
brants »SST
FA?-tfIMSHTO The fabulous

Wilhelminastraat7 _*.___».__. . I
Daily from 6.00-1 100 INKSPOT review j

M_üta"f._ÜBh'Hght,yJfaB°* dailycurtain time 10.30 p.m. Ined gnHed and served on a gXcept Mondays " Ï
marble StOne. Club open from9:00 p.m. till2:00 a.m. I
rOr reservations Call: cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks 5

24544 For reservations please call 33555 1I I
Gezellige sfeer, goede service I
vindt Uln Wij verwachten Uvoor lunch I

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR j
r\n/7 (8.00-7.00) of dinner (18.00- 1

T-Sefoon 22977 of 27833. I, U^aaa_B^l_p_j&tjpr!L f

Boulevard n today

-_,_ at 8:45 p.m. fTheatre
Ï TODAY

at 8:15 p.m. W'~WW~~~W~2I"S---2*m
two summers in arow. !% m_% 4'il__!w _-*_?

This is hissummer to score. J^fN^f m\\ju mE/^%
MteObAüs _%^mj

Rudy's Big Challenge! ||| Lf '' Wjmiï :^7l£*■I" ■■ ''"'sat_____* '-'^i

t/ RUTHLESS. PEOPLE
COMEDY 18yrs.

"""~~~~ ■ .
% #^"\ I 1"% Uy.« i//a/«/f temi de amor //e.atfe a/a ;a/__//a|l__/llVt7 I Ganadorade .____^_^;.f_S.'~~i

P^1 3"OSCAR" ifl «tt-fc IlW a _m /9h " I

■-.US H_fl | 1

DRAMA 18yrs. I A ROOM WITH A VIEW j

flProf iteer van deze vn jeke Kerst Uitverkoop |f van Technics HiFï apparatuur 1

fRF-850 Port. Radio 290.- 210.- SL-Q5 Turntable 485.- 315.- was NU W-TSR-951 Goldstarßadio/Cass. 625.- 399.- SL-QLI Turntable 905- 582.- <»
RX-5150F Port. Radio/Cass. 720.- 465.- ST-4 Tuner 260.- 177.- SB-F66 Speaker 165- 107. »B
RQ-J5O Cass. Player 120- 77.- ST-8 Tuner 395- 255.- SB-G3lO Speaker 390.- 252.- 5»

_f SG-JBOO Port. Radio 995.- 645.- ST-G5 Tuner 460- 298.- SB-G6OO Speaker 340.- 250.- »m RS-4 Cass. Tape deck 360.- 238.- ST-S-4T Tuner 495.- 360.- SB-RlOO Speaker 375.- 252.- _%Wr RS-6 Cass. Tape deck 545.- 350.- ST-Zll Tuner 295- 205.- SH-4020 Timer 185.- 120.- M.
W RS-8R Cass. Tape deck 640.- 415.- SU-4 Amplifier 355.- 230.- SH-4060 Timer 330- 215.- flg
$£ RS-818 Cass. Tape deck 415- 268.- SU-6 Amplifier 495.- 325.- SH-8040 SpaceDimension 370- 240.- FY*
£ft RS-848 Cass. Tape deck 640.- 366.- SU-8 Amplifier 705.- 455.- SH-E4 Equalizer 295.- 199.- «KV
% RSM-02 Cass. Tape deck 1255- 815.- SU-V505 Amplifier 650- 420.- SH-726 AudioRack 72.- 49.- J?'M RSM-235X Cass. Tape deck 550- 315.- SU-Z4OO Amplifier 495- 325.- CQ-630EW CarRadio 205.- 130.- ftM SA-CO2 Receiver 820.- 529.- SB-2 Speaker 280.- 185.- CQ-808EW CarRadio 615.- 395.- m
'm SA-RlOO Receiver w/cass. 1955.- 1350.- SB-2070 Speaker 350.- 245.- CQ-850EW CarRadio 395.- 255.- _f
fc& SC-CO9SD Receiver 1085.- 705.- SB-2170 Speaker 395.- 260.- CX-D3O3D CarRadio 425.- 275.- %H SL-8210 Turntable 265- 175.- SB-2255 Speaker 350.- 225.- CX-E3OIEN Car Radio 225.- 140.- IF
m SL-3 Turntable 380- 245.- SB-5 Speaker 575.- 380.- CX-MIOSEN CarRadio 175.- 110.* %
B| SL-5 Turntable 425- 275.- SB-FIMK2 Speaker 250- 160.- EAB-067N CarSpeaker 185,- i___e #P*m SL-DLI Turntable 725- 465.- SB-F2MK2 Speaker 330- 215.- EAB-694N CarSpeaker 115 . 72.. . Sf£M SL-Q2OO Turntable 315.- 205- SB-F44 Speaker 140, 92.- SL.P7 Compact disc player 1895.- 6Ï5- ffl
m} SL-XP7 Compact disc player 865- 595.- £v.
m^ T_[ C» lèHMwÊÈ' _» 3_t

4



ARUBA
AGENDA

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

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.Pageboy: 027-849.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdagen kunnen iedere dagtussen 08.00--2-00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
«halveopzaterdag. Alleen zoekertjes, die
jjPmaandag en donderdag voor 10.00 uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"nsdag en vrijdag) verschijnen.

Bioscopen
boulevard theater
j2o.lsuurMea<_>a//s/./ (18jr.).

£20.45 uurRuthless People (18 jr.).
PRIVE-IN: 20.30uurAroom withaview (18n
WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
'«1:28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
J7020/48301;San Nicolas: tel.: 45906; Da-Jota:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
'voor brandgevallen, ongelukken of
*«n of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBA
WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30CNN international news; 19.30 In
search of; 20.00Telenoticias; 20.30Do-
cumentary; 21.50 Larry King show;
22.40 Crossfire; 23.00 Showbiz today
(CNN); 23.30Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 1930
Memoria; 19.55 Sportlotto; 20.00 Tele-
"oticias; 20.30 Miniserie; 21.30 De Fa-
milie Wijntak; 22.00 Larry King show;
22.50 Crossfire; 23.15 Showbiz today
(CNN); 23.30Sluiting.

Bij zaalvoetbal
Rafael Venegas van Double
Seven scoort zeven goals

SAVANETA— In deeerste
zaalvoetbal- wedstrijd, die in
de Buurtcentrum Savaneta
werd gespeeld, behaalde
Marlboro een 4-3 overwin-
ning op Buurtcentrum Sava-
neta. Bij derust was de stand
1-1.

Voor Marlboro scoorde Erwin
Hart driemaal en Carlo Mansur
éénmaal. De drie doelpunten
van de tegenpartij werden door
JohnPietersz voor zijnrekening
genomen.

In de daaropvolgende wed-
strijd behaalde Lee TaiTrading
een 6-4 overwinning — met
ruststand 2-2—opSnackRanch
Pos Abao. CornelisRasmijn
scoorde viermaal voor Lee Tai,
Mario Bislip en Richard Koek
scoorden ieder één doelpunt.
VoorSnackRanch scoordenRay-

mond Tromp tweemaal, Roberto
Figaroa en JimmyHenriquez ie-
der eenmaal.

TenslottebehaaldeDouble Se-
ven een 9-2 overwinning op LaFama na in derust reeds een
voorsprong te hebben gehadvan
3-1.Rafael Vanegas scoorde niet
minder dan zevenmaal voor
Double Seven, Chommy van der
Linden enCarlosRubio iederééndoelpunt. De twee doelpunten
vanLa Famakwamen voorreke-
ning van Hubert Dirksz en AdriMartila.

Tas tijdens
Maaltijdkwijt
geraakt
u — Een dame
j, d in een restaurant in de
b het avondmaal ge-

en K tussen negen en halfelf,
«ad haar tas haast zich op de

Oost gezet Toen ze van tafel
strT td'was de tes weB>met de
cr-Üi- els van naar hotelkamer,
gg^t cards en 160 dollar. Vol-
o]j^s n&ar was niemand in haar
v 0nabijheid geweest. De
Lg^nde dag werd de tas in de
aan jStreetterug gevonden en
öeH e^enares terug gegeven.aame isniet terug geweestom
HH.frteUen watuit haar tas ver-astWordt.

ORANJESTAD — Veteranen
voetbalclub FCRoma/Showtime
organiseert zondag 20december
een bake sale/barbeque/car-
washdag. Dit gebeurt van
's morgens elfuurtot 's middags
vijfuurinen omCentro diBarrio
Dakota. Na vijfuurkan ook nog
gedanst worden op muziek van
GordonDisco.

FTA-voorzitter gewaarschuwd
PersoneelConcorde casino

niet naar lustrum-feest
Ho J^JESTAD—Hetcasi-
de frersoneel vannetConcor-
de** jelheeft gisteren het
gele dat doorde directie ter
best enneidvanhettien-jarig
We»jan voor het personeelwa gegeven, niet bijge-
Von_?u * caBin°- personeel
Vank juistnu veertig
wJ}vn collega's metontslag
Hof gedreigd om danookKaf e,ens met de directie te*aanfeesten.
An«l?ldd^ls is FTA- voorzitter,
ca«*°P°ntilius, door deadvo-
W van het Concorde Hotel
hpt i?cd1eld' da* de directie vanet hotel deFTA- voorzitter ver-lw°°rdelijk houdt voor de ge-

volgen die uit eventuele acties
voorkomen. Watdittelegrambe-
treft liet Anselmo Pontilius
duidelijk weten, dathy weet wat
zijn verantwoordelijkheid is en
ook bereid is deze te dragen.
Wanneer beslissingen vallen
over het voeren van acties dan
zijnditbeslissingenvan hetper-
soneel, die daar ook achter zal
st-ifin

Vorigeweek heeft deFTAeen
telegram gezonden aan de rege-
ring voor een gesprek over de si-
tuatie. Dit gesprek zal vandaag
met de minister van Arbeid, mr.
Mito Croes, en minister voor
Toerisme, Don Mansur,
plaatsvinden.

FLORENCE —De vroegere leider
van de illegale Vrijmetselaarsloge
P2, Gelli, is dinsdagdoor een
rechtbank in Florence bij verstek
veroordeeld tot 8 jaar gevangenis-
straf wegens de oprichting van een
gewapendebende.

TELE-ARUBA ULTIMATUM GESTELD

MEP: om vijf weken
recht op tv-zendtijd

ORANJESTAD — "Indien
U onsnietbinnen eenweekna
dagtekening dezes hebt be-
richt, dat U de bestaande
overeenkomst voor de toe-
komst zalrespecteren, name-
lijk dat wij om de vijf weken
recht hebben op zendtijd, zal
de MEP helaas genoodzaakt
zijn om gerechtelijke stappen
tegen U te ondernemen". Al-
duseen MEP-briefvan 14 de-
cember ondertekend door
Nelson Oduber, aan de direc-
tie van TeleAruba.

In de brief wordt naar voren
gebracht, dat de MEP wederom
recht op zendtijdhad in de week
van 6tot 13 december. "Wij had-
den ons voorbereid — zo staat in
debrief— om op zaterdag 12 de-
cember of zondag 13 december
gebruik te maken van de
zendtijd. Tot onze grote verba-
zing hebtU eenzijdig debestaan-
de afspraak, namelijk dat de
MEP om de vijf weken zendtijd
terbeschikking heeft en tegen
betaling, gewijzigd en steltU nu

om dezeven weken zendtijd ter
beschikking. Zulks is voor ons
onaanvaardbaar. Gezien de
overeenkomst hebben wij weer
recht op zendtijd in de week van
10 tot en met 16 januari 1988.
Wij wensen daarvan gebruik te
maken en eisen in die week
zendtijd. Het verschuiven van
ons programma in deweekvan 6
tot 13 decembernaar 20 decem-
ber iseveneens een inbreuk op de
bestaande overeenkomst. Ge-
zien hetfeit datzulks ons pas op
11 decemberwerd bericht en wij
nog juridisch advies dienden in
te winnen, aanvaardenwij zulks
onder protest, maar behouden
wijons allerechten voor op basis
van de bestaande overeen-
komst".

Tot zover de MEP- briefwaar-
in nog melding wordt gemaakt
van het hierboven aangehaalde
ultimatum van een week.

Uit een kort commentaar van
de directievan TeleAruba blijkt
de Amigoe desgevraagd, dat in-
gevolge het recente vonnis van
de rechter, nu ook de PPA en
PDA alsmededenieuwepartijen
AD '86 enPPN, dieeen Statenze-
tel hebben, in aanmerking ko-
men voor tv-zendtijd. Dit houdt
in dat TeleAruba nu rekening
moet houdenmetzeven gegadig-
denennietalsvoorheen met vijf.
Volgens de wetmag iedereweek
een kwartier aan een politieke
partij zendtijd beschikbaar wor-
dengesteld, met zeven gegadig-
denbetekent ditdatiedere partij
nietom devijfweken meer, maar
om de zeven weken aan bod
komt.

ORANJESTAD-In hetAru-bahuis inDen Haag werdaan deheer Salomon (Sal) Kan in hetbijzijn van familie de versierse-
len van Ridder in de Orde van
OranjeNassau opgespeld doordegevolmachtigde minister van
Aruba, John Merryweather. Bij
dezeplechtigheid was ookminis-
ter van Justitie, Watty Vos, aan-
wezig.De heerKan kwam als23-
-jarige m1948naar Aruba en be-
gon in hetklein aan deopbouw en
verwezenlijking van het heden
uit twaalf juwelierszakenen vier
optiekzaken bestaande concern
onder denaamOduber andKan.
De heerKan heeft, na bijna veer-
tigjaren hard werken, besloten
voor degroeien decontinuïteiten
in het belang van zijn medewer-
kers, hetbedrijfaan de welbeken-
de en succesvolle firma LittleSwitzerlandover te dragen(foto:
Nicovan derVen).

Scheepvaart
ORANJESTAD — In de afge-

lopen maand november werden
106 schepen beloodst. Van dit
aantal waren veertien toeris-
tenschepen en 32 contai-
nerschepen.

ORANJESTAD — OpAruba
werden negen hoofdagenten tot
onderinspecteur van politie be-
vorderd. Ze zijn (vlnr): Cedric
Bronswinkel, Roque Ammer-
laan,PietjeStamper, GachiPau-
lina, ministervan Justitie Watty
Vos die de landsbesluiten uit-
reikte, commissaris Roland Pe-
terson, ShonPcKrozendijk, Ro-
land vanAanholt, JulesSambo,
Richel Mattheeuw, en chefadmi-
nistratie Chidó Quilotte, die be-
vorderd werd tothoofdcommies.

Hofbevestigt vonnissen
President Saleh: strenge
straffen in drugszaken
ORANJESTAD — Tijdens

dezittingvan hetHofvan Jus-titie op Aruba werden enige
vonnissen gewezen in verdo-
vende middelen- zaken,
waarbij — de presidentvan
het Hof benadrukte dit nogeens — stevige straffen wor-den uitgedeeld voor de han-
del inverdovende middelen.

Voor hetgerechtineerste aan-
leg werdbeklaagde R.L. destijds
veroordeeld tot een gevangenis-
strafvan zes jaren.Het Hofvan
Justitie verklaarde om
technische redenen het vonnis
van het gerechtin eerste aanleg
nietig. Het Hof wees er op, dat
echter duidelijkvaststaat datbe-
klaagde zich schuldig heeft ge-
maakt aan de handel in verdo-
vende middelen waarvan hij be-
schuldigd werd. Van het Hof
kreeg hij zes jaargevangenis-
strafmet aftrek van voorarrest.
Voordat hij kon weggaan, bena-
druktedepresident van het Hof,
mr. J. Saleh, dat het Hof zwaar
zal optreden tegen de handel in

verdovende middelen. Beklaag-
de was het met dit vonnis niet
eens, want hij vroeg ter plaatse
wathij moest doenomin cassatie
te gaan.

Ook beklaagde S.O. hoorde
van het Hof het eerdere vonnis
bevestigd, namelijkvijfjaren ge-

vangenisstraf met aftrek van
voorarrest. HetHofweeshem er-
op dat dehoeveelheid cocaïne die
in zijnbezit gevonden werd, be-
hoorlijk groot was. Beklaagde
heeft veertien dagen om tegen
ditvonnis in cassatie tegaan in-
dienhij ditvanplan is.

Controle Nummer-
plaatbelasting
ORANJESTAD—Morgenbe-

gint de politie met een zware
controle op Aruba ten aanzien
van het rijdend verkeer. Vooral
zal de aandacht worden gericht
op hetnietbetalenvan hetvierde
kwartaal van denummerplaten-
belasting alsmedehetnietverze-
kerd zijn. Indienmen inovertre-
ding is, zal de wagen aan de
wacht worden geplaatst totdat
de papieren geregeld zijn en de
nummerplaat- belasting is be-
taald.

Voor 25ekeer kinder-carnaval
Carnavalsprogramma 1988
kent weinig nieuwigheden

ORANJESTAD — Uit het
programma voor het 34ste
Arubaanse carnaval en het
25ste jeugdcarnaval komen
weinig nieuwigheden naar
voren. Van 3 januari tot en
met 20 februari zijn ervijfen-
veertig activiteiten.

Hoogtepunten zijn de verkie-
zingen van de25ste jeugdkonin-
gin (5 februari), de 34ste carna-
vals- koningin van Aruba (11fe-
bruari) en decarnavalsparade in
San Nicolas (13 februari) en de
grote parade in Oranjestad (14
februari). Er zijn weer talloze
verkiezingen van prins en
pancho, kinder-, district- en gro-

tekoninginnen.
Het Calypsonian contest is op

20januariin hetLago Sportpark
met de volgende dag de road
march- wedstryd. Op 27 januari
wordt in hetRCA- stadion het
Tumbafestival gehouden, waar-
van de finale devolgende dag is.
Opzondag 31 januaridraagtpre-
mier Eman het commando over
carnavalvierend Aruba aan
prinsen pancho over.

Op6februari zijn alleogen ge-
richt opdegrotelichtparade van
de Aruba Tivoliclub. De leuze
van het34ste Arubaanse carna-
val zal zijn: «Carnaval di Aruba
88 no tin morocho».

ORANJESTAD-Kapitein
luitenant terzee D. Weekenstroo
van het Nederlandse mari-
neschipPietHein, datgisterende
haven van Oranjestad binnen-
voer, bracht in de loop van dedag
een beleefdheids- bezoek aan
gouverneurFelipe Tromp.Bij die
gelegenheid overhandigde dege-
zagvoerder een embleem aan de
gouverneur.

Cijfers wijzen noodzaak aan

Verzoek ingediend
vestiging uroloog
ORANJESTAD — Achten-

veertig personen hebben een
briefondertekend aan minis-
ter van Volksgezondheid,
Watty Vos, waarin verzocht
wordtom de mogelijkheden
na te gaan, dat er op Aruba
een uroloog in vaste dienst
komt

Thansishet zo datdeopAruba
geboren uroloog, dr. F. Moreta,
iederemaandeen weekopAruba
verblijft, goed werk op Aruba
verricht, waarbij de mogelijk-
heid zoukunnen bestaan dat de-
ze uruloog door deregering toes-
temingwordtverleend eenparti-
culierepraktijk uitteoefenen. In
hetverzoekschrift aan debetrok-
ken minister halen de verzoe-
kers eenaantalcijfers aan,diede
vestiging van een uroloog zeker
nodig maken.

Verzoekersnoemen het aantal
vrouwelijke en mannelijke toe-
risten, die iedere maand Aruba
bezoeken, alsmede overzichten
van het Bevolkingsbureau
waaruit blijkt dat er bijvoor-
beeld in mei 1987 in totaal
12.534 mannen op Aruba woon-
achtig waren, wier leeftijd vari-
eert van vijfigtot honderd jaar.

Volgens verzoekers heeft de
meerderheid van de mannelijke
bevolkingsgroep — van iedere
tien zes — prostaat- problemen.
Ditkan een tumorzijn ofandere
omstandigheden welk een be-
zoek aan een uroloognoodzake-

lijk maken. Dit bezoek aan een
uroloog moet niet eenmaal per
maandtot demogelijkheid beho-
ren, doch iedere dag, hetgeen
kan alsdevestiging van een uro-
loog op Aruba mogelijk wordt.
Daaromwordt ditverzoek aan de
minister van Volksgezondheid
gedaan.

Nummers
ORANJESTAD — De poli-

tie heeft aangekondigd deko-
mende dagen met een zware
controle, voornamelijk wat
nummerplaten betreft te zul-
lenbeginnen. In dit verband
werd de Amigoe erop attent
gemaakt dat de vrouwen, die
het oudste beroep ter wereld
uitoefenen, weer ingroten ge-
tale in de omgevingvan Em-
mastraat /Emanstraat hun
dienstenaanbieden, waar-
door door omwonenden en za-
ken grote overlast wordt on-
dervonden.Hetadvies luidde,
dat de politie ook "deze num-
mers" weer eens gaat
controleren omdat het hele-
maal weer uit de hand loopt.
Overigens geen gemakkelij-
ke opgave: de politiecellen
zijn overvol alsmede de
vluchten naar het land van
herkomst. Gehoopt wordt
maar, dat de vrouwen de
feestdagen in hun geboorte-
land gaandoorbrengen.

Ouderavond van
Cesare Terzano MTS

ORANJESTAD — De Cesare
Terzano MTS houdt een oudera-
vond op donderdag 17 december.
Dit gebeurtvanhalfzeventotne-
gen uur in het schoolgebouw te
SeroeBlancoe. De oudershebben
dan de gelegenheid met de lera-
ren te spreken over de vorderin-
gen van hun zoon of dochter en
om het rapport in ontvangst te
nemen.

Kamelen-
promotor
weer vast

ORANJESTAD — Voor de
derdemaalwerdP.N., deman
diehetkamelen- projectnaar
Aruba wilde brengen, in
opdracht van de Procureur
Generaal aangehouden.

Dit geschiedde omdat deAme-
rikaanse autoriteiten zijn aan-
houding wensten. Verwacht
wordt dat de man spoedig zal
worden overgedragen aan de
Amerikaanse autoriteiten. Zo-
alsbekend kwam P.N. op Aruba
in het nieuws,niet alleen omdat
hij kamelen naar Aruba wilde
brengen en het restaurant
Lighthouse wilde kopen, maar
ook omdat zijn papieren niet in
orde waren. Kortgeleden werd
hij hier voor derechter tot vijf
weken gevangenisstraf veroor-
deeld.De rechter sprak hem vrij
van het vervalsen van zijn pas-
poort, maar wel stelde hij vast
dat N. formulieren onjuist zou
hebben ingevuldom opArubate
kunnen blijven.

Economie leed miljoenen verlies

Nelson Oduber: toerisme
verleden jaarverminderd

ORANJESTAD—MEP-lei-
der Nelson Oduber is in een
verklaring van mening dat
het toerisme op Aruba vorig
jaar(1986) achteruitging met
vijftien procent. Het aantal
vluchten naar Aruba is dras-
tisch afgenomen, hetgeen de
luchthavenen de economie
een verlies van veertig mil-
joendollarveroorzaakte.

Hij vraagt zich af dat indien
het zo goed gaat in het toerisme,
waarom dan alle hotels mensen
naar huis sturen. Volgens Odu-
ber heeft het Concorde Hotel
plannen om naast de 37 casino-
dealers, die men naar huis wil
sturen, nog meer werknemers
ontslagwil geven.Watbetreft de

verdubbelingvan het aantal ho-
telkamersis hetvoor Odubereen
vraag of Aruba in het laagsei-
zoen met zoveel kamers alle
werknemers in dienstkan hou- .
den. Zullen ook de luchtvaart-
maatschappijen bereid zijn te
vliegen metdertigprocentbezet-
ting en geldverliezen?

VolgensOduber moeten wij—
hoe moeilijk het ook lijkt — de
mogelijkheidblijven nagaan om
een gerenommeerde luchtvaart-
maatschappij als de KLM de
rechten te laten uitvoeren, die
wij met andere landen bereiken
om toeristen naar Aruba te ver-
voeren. De MEP- leider noemt
dit een noodzakelijkheid voor
het overleven van ons.toerisme.
Naar zijn mening moet het ver-
dubbelen van de hotelkamers
parallel lopen met garanties om
dezekamers te vullen.

PHILIPSBURG — Een dame
meldde datonbevoegdenzich ge-
durende de nacht toegang had-
denverschaft tot haar snackwa-
gen die bij Welgelegen Road
staat en dat men er vandoor ge-
gaan was met ondermeer een
blender, mix master,kleuren te-
levisie en parfums ter waarde
van tweehonderd dollar. Een
bak vol met geld die ze in de
snack had achtergelaten was
merkwaardigerwijs onopge-
merkt gebleven en onaange-
roerd gelaten.
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Met buitenlands bezoek

AVP viert
lustrumfeest

ORANJESTAD- Zater-
dag gaatAruba's oudste poli-
tieke partij, de Arubaanse
Volkspartij (AVP), zijnvijfen-
veertigste verjaardagvieren.

Dit geschiedtonder meer met
een bbq in Holiday Inn Aruba.
Hierbij zullen ook buitenlandse
asten aanwezig zijn: vertegen-

woordigers van Copei uit Vene-
zuela en ODCA, de Nationale
Partij uit Curagao en andere
Christen- democratische verte-
genwoordigers. De Venezolaan-
se presidents- kandidaat dr.
Eduardo Fernandez werd uitge-
nodigd, doch deze verblijft met
vakantie in Canada. Van ex-
-president Luis Herrera
Campins werd nog geen bericht
ontvangen of deze komt. Wel
komt secretaris- generaal José
Curiel. Zaterdagmorgen houdt
de AVP een persconferentie om
te spreken over toekomstige
plannen.

Premier feliciteert
Comision Juventud

ORANJESTAD — Premier
mr. HennyEman zond een teleg-
ram aan de Comision Juventud
'85, die afgelopen zondag een te-
leton organiseerde om le-
vensmiddelen en kleren te krij-
genvoor deminderbedeelden. In
zijn gelukwens- telegram stelt
premier Eman, dat de geestvan
«Arubayuda Aruba», die deCo-
mision toonde, "datgene is wat
ons land groot maakt". De Comi-
sion krijgt in het telegram ook
een dankwoord voor zijn initia-
tief en veel succes voor de toe-
komst toegewenst.

Voor 57 duizend giften
Viana Charity Fund

ORANJESTAD — De
stichting Viana Charity Fund
heeftook dit jaareen bedragvan
’.57.500 geschonken aan dertig
stichtingen en andere instellin-
gen, die goed werkverrichten op
charitatiefterrein. VianaChari-
ty Fund heeft een bestuur, dat
bestaatuit deherenUrbano Ma-
duro (voorzitter), Tico Croes
(penningmeester), Ebby Arends
(secretaris), Raymond Croes en
Brian James (commissarissen)..

VLEUGELS UITSLAAN
Eind 1986 verzorgde deze

groep twee Kerstconcerten in
CasdiCulturaen hetGolden Tu-
lip Aruba Caribbean Hotel. In
1987werden opnieuw twee con-
certen gegeven, weer in het Gol-
denTulipHotelen inSkol diArte

in San Nicolas. We hebben nu
ook plannen om met dit
Kerstconcert 1987 de vleugels
uit te slaan naar Curasao en
(eventueel) andere eilanden van
de Antillen. In het laatste wee-
keinde van november heeft ons
vijftal een workshop gevolgd op
Curagao, dat gegeven werd door
I. Landheer.

We spelen die muziek die we
zelf waarderen en leuk vinden,
maar we hebben ook wel de pre-
tentie, datwegoedemuziek goed
willen brengen. We willen meer
bekendheid geven aaneen genre
muziek, datop Arubanormaliter

niet of nauwelijks gehoord
wordt.

Dirk de Boer is degene die demuziek, in samenwerking met
zijn vrouw Meta, opspoort en
daarna bewerkt. Zo besteedden
wijeen deelvan onze vakantie in
Richmond in de Verenigde Sta-
ten aan het navorsen van een
muziek- bibliotheek aldaar en
kochten weook heel watkant en
klaar materiaal in muziekwin-
kels. Op Aruba bestaat deze mo-
gelijkheid ten enen male niet
(meer), helaas! Deze buiten-
landse bronnen zijn gelukkig
wel een uitkomst, want het ma-

ken van goeae muzikale arran-
gementen voor een hele muzie-
kavond kostje maanden, omdat
het allemaal in de schaarse vrije
tijd, die een drukke leraarsbaan
op het Colegio Arubano me laat,
moet gebeuren.

hetQuintettoArubano.

Wens: optreden Curaçao en restAntillen

Quintetto Arubano
met Kerst-concert

ORANJESTAD — Donder-
dagavond 17 december zal
voor de Arubaanse Kunstk-
ring in Cas di Cultura het
Quintetto Arubano een con-
certavondverzorgen. Hetfeit
dat dit hetvijfde optreden is
van ditkwintet, dat nu een
half lustrum bestaat, was
voor de Amigoe aanleiding
tot eenkort gesprek metDirk
de Boer, die als leideren mo-
tor van dit kwintet be-
schouwdkan worden.

In 1984gafhet Harmonie- or-
kest een Kerstconcert waarbij
ook gelegenheids- ensembles de
mogelijkheid kregen te spelen.
Daar werd toen eentriogevormd
dat als het prille begin van het
latere kwintet beschouwd kan
worden. Een halfjaar later —medio 1985— was het zover dat
er een kwintet kon optreden.
Van de ledenuitdietijdzijnDirk
de Boer en Meta van Gastel nu
nog de enig overgeblevenen.

HetQuintetto Arubano kreeg
in feite zijnhuidige volledige en
officiële bezetting toen de na-
tuurkunde- leraar Chris Bakker
in augustus 1986 op Aruba
kwam. Delbert Bernabela speelt
nu fluit; hij is eigenlijk de enige
professionele musicus. Hij stu-
deerde aan het Berkley College
in Boston enheeft een eigen mu-
ziekschool in San Nicolas. De
overige ledenzijn amateur. Gra-
ce Tieleman speeltklarinet; Me-
ta van Gastel hoorn, Chris Bak-
ker hoboen Dirk de Boer zelffa-
got.De laatstetwee ontvingenin
Nederland gedurende een aan-
tal jarenles in instrumentale
muziek.

VAN PADULAMPE
Bij ons vorige concert hebben

we naast hetklassieke repertoi-
re, aandacht besteed aan een
aantalkorte walsen en polka's
uit de Antilliaanse /Arubaanse
muziek- literatuur. Nu hebben
we via Vivian Lampe, dochter
van de bekende musicus Padu
Lampe, eenzestal walsen diePa-
du geschreven heeft, maar zelf
niet (meer) uitvoert, gekregen.
Diezes walsen hebiktot eenmu-
zikale eenheid van ongeveer
twaalf minuten gearrangeerd.
Dat isvolgensmij het eerste con-
certstuk van enige lengte op
Arubaanse motieven.

We spelen in het programma
van donderdag 17 december
klassieke muziek van Pretorius
uit het begin van de zeventiende
eeuw tot werk van 1956 toe, zo-
dat we met het Arubaanse con-
certstukerbij zeker eenafwisse-
lend programma hebben samen-
gesteld.

Normaal oefenen we een
avond per week, maarvlak voorzon concert is datnatuurlijk va-
ker en intensiever.Nog een half
jaaren danzal ik metmijnvrouw
Meta waarschijnlijk Arubamoe-
ten verlaten. We hopen dat we
voor die tijd nog wat vakerkun-
nen optreden, bijvoorbeeld op
Curasao, en wezullen in elk ge-
val nog proberen medio juli1988
een slotconcertvan het Quintet-
to Arubano in deze bezetting te
verzorgen. Wat er daarnazal ge-
beuren? Ik weet het niet.
Misschienzal Curasao ons initi-
atief voortzetten, want daar
toonde men tydens de workshop
eind november sterke be-
langstellingvoor onskwintet.
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Wij zijn in de feestelijke tijd van
het jaar . . . tijd om al onze
vrienden geluk te wensen en hun
te bedanken.
Het was een genoegen U te
hebben bediend gedurende
het jaar.

Opdat onze employees van de
feestdagen kunnen genieten
samen met familieleden en-
vrienden, worden de volgende
werktijden in acht genomen.

donderdag, 24 december: 7VM-12 NM
vrijdag, 25 december: gesloten
donderdag, 31 december: 7VM-12 NM
vrijdag, 1 januari: gesloten
maandag, 4 januari: gesl. i.v.m. inventaris

\J7mc_3pnKiters
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TRINITARIA DRUGSTORE & SODAFOUNTAIN

Dakota Shopping Paradise - Fergusonstraat 51
Bij ons kunt U terecht voor:—Drogisterij-artikelen—Cosmetica - Parfum - Cologne, enz.

—Baby artikelen—Camarafilm
—Fantasie juwelen—Tijdschriften— Schoolartikelen

ém mk Icecream - cones, milkshakes, etc. en||»||WfraNl| nog veel meer.
mÊLÉÊÊMÈM Open: Maandag - Zaterdag 9.00 -_ W 12.30/2.30-9.00Vj^^^ en Zondag: 2.0Q-6.00p.m. j
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Proficiat
Volleybalteam ALBO

met voor het tweede achtereenvolgende jaarbe- (
1 holen (

Arubaanse kampioenschap <in de DamesA- klasse
UUij wensen jullieverder sportief succes toe.

Jfll albo aruba n.v. ;
■UT GENERAL CONTRACTORS

%>Y\ ?^> DOE MEE" Spaar met Spar.
{{7// DEZE WEEKIS DE TREKKING
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NOW OPEN
The Colorful Clothing Company for Men,
Women and Children is now open.
20%to 30%cheaper than U.S. and Euro-
pean prices.

P^SKPISiSI Strada Complex
HHbIIbbI Aruba

OPEN: 9 hours — 6 hours
Ph0ne: 25454.
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1 Aruba Concorde
Hotel
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Kim Young Sam
Van terdoodveroordeelde
tot presidentskandidaat

jSfcoUL — mm YoungBam, die zijn sporen als
govoerdervan deopposi-
te ruimschoots heeft ver-
bod, is de enige kandi-
daatbij depresidents- ver-
bezingen vanwoensdag in

die volgens
Waarnemers aan-v *ardbaar is voor zowel'echts als links.
, 'ijn kansen om de kandi-
S*a.tvan deregering,Roh Tae
I °o, daadwerkelijk te vers-aan zijn echter aanzienlijk
Jjedaald door het besluit van
'e vooraanstaande dissident

Dae Jung eveneens een
P°i naar het presidentschapj*doen. Kim Young Sam en
j^m Dae Jung waren aan-
ankelijk overeengekomen

p?t deoppositie een gezamen-
lijkekandidaat inhetveldzouhengen tegen Roh. Toen het
rechter opaankwam bleken

eerzucht en
j

n grenzeloosvertrouwen ineeigen populariteitbij beide
„ a&nen roet in het eten te
s»oien.

Kim Young Sam beschikt
het ongeschonden bla-

pD van een democratische
former. De afgelopen ja-
j^ishij verscheidene malen

v hongerstaking gegaan om
fesident Chun Doo Hwan te
gingenaftetreden. Meerde-
i öialen stelde de regering.eta onder huisarrest. Ook ine Jaren zestig kwam hij re-

j>elmatig in conflict met deenmalige militaire rege-
el. Wathem op een korte ge-
genschapkwam te staan.
Kim, de favoriet van de

«roeiende Zuidkoreaanse

middenklasse, wordt doorve-
len gezien als de koploper in
de race naar het presi-
dentschap. In zijntoespraken
legt hij denadruk op de nood-
zaak van democratie, stabili-
teit en een einde aan de mili-
taire bemoeienis metpolitie-
ke zaken. Hij zegt voorstan-
ders te zijn van minder over-
heids- controle over deecono-
mie,betere salariëringvan de
onderbetaalde arbeiders en
het scheppen van systeem
van socialezekerheid.

Zijn familie is welgesteld
en bezit een scheepvaart- en
visserijbedrijf. Zijn politieke
loopbaan nam in dejarenvijf-
tigeen aanvangtoenhij op26-
-jarige leeftijd secretaris werd
van de eerste premier van
Zuidkorea. Kim Young Sam
is een anticommunist. Zijn
moederwerd in dejarenzestig
doodgeschoten door een
Noordkoreaanseinfiltrant.

Tijdens zijn lange carrière
in de politiek was hij twee
keer president van de inmid-
delsopgehevennieuwe demo-
cratischepartij (NDP) envele
malen leider van allerlei
andere oppositionele organi-
saties. In 1979werdhij uithet
parlement gezet wegens zijn
verzet tegen het bewind van
president Park. Vanafdietijd
tot vorig jaar,toen een verbod
oppolitieke activiteiten werd
opgeheven, vervulde hij geen
officiële functies. In 1986
werd hijvoorzitter van de de-
mocratische partij voor een
nieuwKorea. Deze partij, die
pas in 1985 werd opgericht,
behaalde datzelfde jaarbij de
parlements- verkiezingen
een groot aantalzetels.

Hogeopkomst bij
verkiezingen
in Zuidkorea

vfirt- —"e Presidents-
?»jh ngen in Zuidkorea
l>6ö

vandaag rustig begon-
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AMSTERDAM — Voor het
consulaat van Suriname isvorige
week inAmsterdam een wake ge-
houden voor de slachtoffers van

de zogeheten December- moor-den. Links ex-premier Chin ASenvan Suriname.

VAKANTIE-WERELD STAAT
VOOR GROTE VERANDERINGEN
ILO-studie: binnen paar jaarvier-
totzeshonderd miljoen toeristen

Toerisme industrie
van toekomst

GENEVE — In 1990 zullen
er tussen de vierhonderd en
zes honderd miljoen mensen
over de aardbolrondneuzen.
Voor hun vakantie en hun
plezier. Het toerisme en de
daarmee samenhangendeac-
tiviteitengaan volgens dever-
wachtingen alle belangrijke
economische sectoren in de
handels-sector passeren. En
dit terwijl in 1950 nog amper
25 miljoen mensen de grens
overtrokken voor hun va-
kantie.

Zo blijkt uiteen studie van de
Internationale Arbeids organi-
satie (ILO) in Geneve. Verdere
vermindering van de werktijd
betekent dat men meer vrije tijd
tot zijn beschikkingkrijgt en het
houdt meteen in dat men meer
gaat reizen, ookdewerkende be-
volking in de industrie- landen.
Daarnaast is het aantal mensen
dat gepensioneerd is in de lift.
Ook deze mensen hebben veel
vrije tijd en willen hun geld ge-
bruiken om hun neus eens bui-
ten hun eigen land te steken.De
gepensioneerden willen de we-
reld namelijkook graagverken-
nen. Daar staat tegenover datCe
horizont voor het reizen ook be-
perkter kan worden. Dit name-
lijkals gevolgvan debedreiging

met aanslagen van het interna-
tionale terrorisme.

GROTE GROEI
Met al enige kaartjes die ver-

kocht zijn voor deeerste ruimte-vluchten met passagiers aanboord in 1992 is het aftellen ei-
genlijk al begonnen voor de ple-
zier- reisjes in de ruimte. Maar
voor het zover is maken meer op
de aarde gerichte- aspirant- rei-
zigers zichdrukkerover hun toe-
ristische bestemming op Moeder
Aarde. Voor de toeristen- indus-
trie liggen in het naaste ver-
schiet belangrijke veranderin-
gen voor de boeg als gevolgvan
de sociologische evolutie, maar
ook als gevolg van de econo-mischeontwikkeling, detechno-
logische vooruitgang, de struc-turele vernieuwingen, de mi-lieu- overwegingen en politieke
omstandigheden.

Het toerisme is wat vertraagd
door de recessie maar is niet totstilstand gebracht. Tegen het
jaar 2000 zal het toerisme en de
daarmee verwante bezigheden
en activiteiten als onderdeelvan
dehandelallebelangrijke secto-
ren achter zich gelaten hebben.Steeds meer mensen krijgen
steeds meer vrije tijd en zij heb-
ben geldtebesteden. In 1985was
er sprake van 333 miljoen men-
sen die een plezier- reis maak-
ten. Tegen 1990 zijn het er
misschien wel zeshonderd mil-
joen.

ANDERE CULTUREN
De tendens dat er meer vrije

tijd komt zet zich door. Daar
zorgt de sociologische revolutie
welvoor. Ook moet gewezenwor-
den op het feit dat de mens op
hogere leeftijd gezond en wel
best wel vanreizen houdt. Neem
daarbij dan nog in beschouwing
dat het hoge onderwijs- niveau
en de grote verscheidenheid op
opleidingenkenmerken zijn van
de post- industriële ge-
meenschap. In een dergelijke si-
tuatie is er de belangstelling om
meer te leren, wil men meer uit
eigen aanschouwing zien. In
plaats van georganiseerde rei-
zen waarbij men als een wervel-
wind door een bepaald gebied
raast zal er meerbelangstelling
komen voor het leren kennen
van andere culturen, wil men
daar ook meer tijd voor uittrek-
ken. Zo zal ook de groep groeien
dieeens naareen plaatswil gaan
waar men niet geconfronteerd
wordt met het massa- toerisme.

Gebieden met natuurschoon
zullen trekpleisters blijven. De
mens wordt namelijk steeds
meer milieubewust. Daarop
moet het toerisme zich steeds
meergaan instellen.Anders zou
het toerisme zichzelf vernieti-
gen. Parken in de geestvan Walt
Disney, de "supermarkets in va-
kantie- vertier", zullen over de
hele aardbol zich gaan versprei-
den. Rond 1995 bereikt dit een

top. De hotelszullenminder lux-
ueus worden en ook meer functi-
oneel, waarbijmen beschiktover
beter getraind personeel. De
catering zal zich steeds meer
gaan richten op het fast good-
product en opdekwantiteit maar
tegelijkertijd zal de kwaliteit
ookvooruitmoeten gaanwil men
kunnen beantwoorden aan de
smaak van een publiek dat zich
ookopvoedings- gebiedmeerbe-
wust wordt.

De technologie zal de toeris-
ten- industrie een handje helpen
omtekunnenbeantwoorden aan
de eisenvan hetveelvoudigepu-
bliek wier wensen steeds meer
gaan wisselen en uiteen gaan lo-
pen. De behoefte bij hetpubliek
aan informatie zal ook steeds
meer gaan toenemen, zodat de
hotelsop ditgebiedzich ook moe-
ten gaan aanpassen. Van cruci-
aalbelang voor dekosten- factor
blijft debesparing op deenergie.

Roh Tae Woo
Ex-generaal wil niet aan
militair verleden denken

SEOUL — Ex- generaal
Roh Tae Woo, de man die
door de huidige president
van Zuidkorea, Chun Doo
Hwan,naar voren isgesch-
oven als zijn opvolger,
heeft tydens de campagne
voor depresidents- verkie-
zingenmanmoedigepogin-
gen in hetwerk gesteld af-
stand te scheppen tussen
hem en zijn militaire verle-
den.Mede omdat dekandi-
datenvan deoppositie, met
name detweekanshebbers
Kim Young Sam en Kim
Dae Jung,nietnalaten zijn
omstreden rol bij de mili-
taire staatsgreep van 1979/
1980 in herinnering te
brengen, slaagt hij daar
nietecht in.

Voor een aanzienlijk deel
van de Zuidkoreaanse bevol-
king is zijn binding met het
huidige bewind juist een re-
den om op hem te stemmen.
Volgens hen staat Roh voor
stabiliteit eneenvoortzetting
van de ongekende econo-
mische bloei die Zuidkorea
momenteel doormaakt. De
beideKims genieten in hun
geboortestreek—vooralKim
Dae Jungkanin dezuidelijke
provincie Cholla geenkwaad
doen— wel een grote popula-
riteit, voor een groot deel van
debevolkingblijvenzij echter
ongekende grootheden dieri-
sico's met zich meebrengen.

Roh Tae Woo zette afgelo-
penjunideeerste schreden op
hetpad naar een nieuwe ima-

ge toen hij, na weken van
massale demonstraties, pre-
sidentChun wistover te ha-
len democratische hervor-
mingen in tevoeren en directe
presidents- verkiezingen uit
te schrijven. Geconfronteerd
met de groeiende onrust in
Zuidkorea, die zelfs een be-
dreiging voor de Olympische
Spelen in 1988 inhield, aan-
vaardde Chun het door Roh
voorgestelde pakket hervor-
mingen. De president droeg
een maand later de leiding
van deregerende democra-
tische gerechtigheids- partij
DJP aan Roh over en
sindsdien heeft het huidige
bewind zich'geheel geschaard
achter zijn verkiezings- cam-
pagne.

Roh Tae Woo werd in 1932
geboren in een arm boerenge-
zin in het districtTalsong bij
de zuidoostelijke stadTaegu.
Na de plaatselijke lagere en
middelbare school te hebben
doorlopen ging hij in 1951
naar demilitaire academie in
Seoul. Samen met Chun
volgde hij een cursus psycho-
logische oorlogvoering in
Fort Bragg in de Verenigde

Staten. Tijdens de Vietna-
moorlog stond hij aan het
hoofdvan een gevreesdeZuid-
koreaanse militaire eenheid.
In 1979 trok Roh de troepen
onder zijnbevelvan de grens
met het communistische
Noordkorea terug naar de
hoofdstad om de staatsgreep
van Chun Doo Hwan te
steunen.

In 1981 verliet Roh het le-
ger en begon hij zijn politieke
carrière. Hij werd ondermi-
nister van Nationale veilig-
heid,Politieke zaken en Bui-
tenlandse zaken en later mi-nister voor Sport en Binnen-
landse zaken. In 1983 be-
noemde president Chun hem
tot voorzitter vanhetZuidko-
reaanse Olympische comité.
Afgelopen juliwerd hij voor-
zitter van deDJP.

Roh staat bekend om zijn
ongedwongenheid. Toen hem
eens werd gevraagd hoe hij
dacht over geruchten dat hij
ooitChun zouopvolgen zeihij
tegen een journalist: "In hetKoreaans betekent mijn
naam letterlijk 'grote dwaas.
Hoe kan een dwaas een
prachtig land als dit leiden?"

BEDREIGING
Het is echter niet allemaal

koek en ei ten aanzien van het
toerisme. De politiek kan het no-
digeroet in het toeristischeeten
gooien bijvoorbeeld. Een onsta-
bielepolitieke situatiejaagttoe-
risten weg. Maar een van de
meest onheilspellende en niet
voorspelbare zaken blijft de in-
vloed van de terreur, van het in-
ternationale terrorisme. De
angst voor terreur- aanslagen
deed detrek van deAmerikanen
naar West Europa in 1986 met
niet minder dan dertig procent
dalen.

Een zaak als de sindseen paar
jaar pas bekende ziekte AIDS
kan ook invloed hebben op de
ontwikkeling van het toerisme.
Er zijn al landendieeisen dateen
bezoekeraantoont dathijzich op
deaanwezigheidvanAIDS heeft
laten testen. En dit ineen wereld
waar de gezondheids- controles
aan de grenzen steeds meer aan
het verdwijnen waren. Aldus de
ILO- analyse. Maar hoe dan ook:
de toeristische sector doet er
goed aanzichvoor te bereiden op
een interessante ontwikkeling.
En dit niet alleen in de landen
welke nu als toeristische be-
stemmingen bekend zijn maar
ook elders zal dit het geval blij-
ken teziin.

Met oog op export

Perú's munt
drastisch
gedevalueerd
LIMA — Peru heeft zijn

munteenheid inti met niet
minder danruim zestig pro-
cent gedevalueerd. Dit ge-
beurtmetdebedoeling de ex-
port te stimuleren. Het is de
grootste devaluatie onder het
bewind van president Alan
GarciaPerez.

Deofficiële koers isnu datmen
voor één dollar 33 inti ontvangt,
terwijl dat er voordien twintig
waren. Naast het stimuleren
van de export wil deregering er
ook mee bereiken dat de import
teruggedrongenwordt.Dit moet
danleiden toteen vermindering
van de druk op de deviezen- re-
serves. Debekendmakingvan de
devaluatiekwam kort nadateen
Peruaansekranthad gemelddat
de deviezen- reserves zo waren
afgenomendatdeCentralebank
de schuld- betalingen had moe-
ten stopzetten. De buitenlandse
schuld van Peru bedraagt nu
14,5 miljard dollar.

Peru kent verschillende koer-
sen en wel voor export- en im-
port- transacties, welke zijn ge-
baseerd op deofficiëlekoers. Vol-
gens welingelichte bronnen
steeg de dollar-koers opdezwar-
te markt maandag van 65 tot
ruim honderd inti.Deskundigen
vrezen datde drastischewaarde-
vermindering van de inti de in-
flatie verder zal aanwakkeren.
Op jaar- basiskomt de inflatie
uitop 110procent.

Peruaan met 2.3 kg
cocaïne aangehouden
in Italië

VARESE — Een Peruaanse
verzekerings- agent werd op het
vliegveld vanMilaanaangehou-
den nadat men in zijn koffer 2,3
kilo cocaine had aangetroffen.
Dit gebeurdebij een steeksgewij-
ze controle. Hij was naar Italië
gekomen met een vliegtuig dat
in Caracas een tussen- stop
maakte. De waardevan de cocai-
newordt geschatoptweemiljoen
dollar.

CURflCfiO/CflßlßÖ€fiNHOTEL^CftSINO
MANAGEMENT N.V.

has vacancy in the Accounting Department for a
SECRETARY/TRANSLATOR

Requirements:— M.A.0.-V.W.O.— Minimal 5 years experience— Good references— Good knowledge of English, Spanish and
Dutch verbally and in writing.

For application, please call the Personnel De-
partment for an appointment.

Telephone 625000*N duringoffice hours. /^
Wegens armoede

Bezoek paus aan Bolivia dag langer
LA PAZ — Het bezoekvan Jo- 'van de negen departementale

hannes Paulus II aan Bolivia hoofdsteden. In totaal verblijft
volgend jaarmeizal één daglan- Johannes Paulus IIvijfdagen in
ger durendanaanvankelijkwas' Bolivia. Dit gebeurt onder meer
uitgestippeld. Daarmee wordt omdat de paus op deze manier
het bezoek van depaus aan dit zijn sympathie wil betuigen aan
landeenvandelangdurigste aan de bevolkingvan een der landen
enig land inLatijns Amerika.De welke het meest door armoe
paus gaat ondermeernaarzeven wordt geplaagd.

JlSllK/ BEKENDMAKING \
,„^/ LANDSRADIO
y MAAKT BEKEND j

V dat i.v.m. het overzetten van voedingskabels te Vredenberg, de telex- /]\X c«mraleindenachtvanvroensdagl6opdonderda^l7decemberomoo.oo_i|ll
r uurt/m 04.00 a.m. _/ "Il

GEDEELTELIJK BUITEN WERKING ___■_,__PiGESTELD ZAL WORDEN. y<J_BH|k
HierdoorzalhettelexverkeervandeNederlandseAntillen A\ A _llren Aruba gedurende bovenvermelde uren belemmerd .ifll.lllll.lrworden _/m!m I. ■ — ; .

f^Ll Pater Euwensweg 9
%%-_T# Curapao

Tel.623166

SVB Banko di Seguro Sosial

De Sociale Verzekeringsbank

AANKONDIGING
De Sociale Verzekeringsbank deelt aan alle verzekerden
mede dater tot de31ste december 1987gelegenheid be-
staat om een verzoek in te dienen om

VAN HUISARTS TE VERANDEREN
Deze verandering zal per 1 januari 1988 inwerking treden.
Daarom dient U zich te wenden tot de Sociale Verzeke-
ringsbank, Pater Euwensweg no. 9, met Uw identiteitsbe-
wijs en een inschrijvingsformulier, ondertekend door Uw
werkgever en Uw huisarts.

De Direkteur van de
Sociale Verzekeringsbank,
A.A. Constansia.

AANKONDIGING
Bij exploitvan de 16dedecember 1987van deóndergetekendedeurwaar-
dervoor civiele zakenbij het Gemeenschappelijk Hofvan Justitievan de
NederlandseAntillen en Aruba en bij het Gerecht in Eerste Aanlegvan de
Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curagao is ten verzoeke van de
rechtspersoon U.S. TRUST COMPANY, aka U.S. TRUST FUND, PHO-
NOGRAPH RECORD MANUFACTURERS' SPECIAL PAYMENTS
FUND, allen gevestigd in deVerenigde Staten van Noord Amerika

BETEKEND:
aan de naamloze vennootschap CORDCOREALTY N.V., voorheen ge-
vestigden kantoorhoudende geweest op Curagao aan deDe Ruyterkade
no. 62, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats in deNederlandse
Antillen of daarbuiten de navolgende bescheiden t.w.: een dagvaarding
uitgevaardigd door de SUPERIOR COURTOF CALIFORNIA, COUNTY
OFLOS ANGELES dd. 14 oktober 1987met bijbehorendevordering met
bijlagen, alsmede een verzoek totrogatoire commissiein opgemelde pro-
cedure dd. 20 oktober 1987 ingediend bij evengemeid SUPERIOR
COURT OF CALIFORNIA, met aanzegging om binnen dertig dagen na
betekeningop deingestelde vordering van antwoordte dienen.

De deurwaardervoornoemd,
R.C. Ersilia. - ■

nKir''||>iN|SILfJ THE CURACAO CHAMBER OF COMMERCE| W\W m z AND INDUSTRY ORGANIZES AN INFORMA->fi f, 1 5 TIONEVENING FOR THE CURACAO BUSI-_ [i[\ J m NESS COMMUNITY TO DISCUSS:

111k ill THE RESULTS OF THE 1987BUSINESS* _ ___ Mf. SURVEY AND THE IMPLICATIONSFOR ECO-
UCURACAOD No*"cPOLWY IN 1988

Place : Chamber ofCommerce Building, Pietermaai 21
Date : December 17,1987,8.00p.m.
Program : 8.00- 8.05p.m. Welcomeremarks- Mr.L.E. Anthony, President

of the Curacao Chamber of Commerce and In-
dustry

8.05- 8.20 p.m. Findings of the 1987-Buslness Survey- Drs.
R.0.8. v.d. Berg, Staffmember Department of
Trade,Industryand Employment

8.20- 8.35 p.m. Implications of the 1987-BuslnessSurvey and
Economic Perspectives for 1988-Drs. MJ. de
Castro,MinisterofTrade,IndustryandEmploy-
ment

8.35- 8.50 p.m. Downtown trade; theway ft really Is-S. Geiler,
President Sodedad di Comerclantenan

8.50- 9.00p.m. Towards a system ofeconomicIndicators, Drs.
S.H. Tecla,DirectorCentralBureau of statistics

9.00- 9.15p.m. Implicationsof the 1987-BuslnessSurvey andtheLabour market-Drs. H.ten Napel, staffmem-
ber research departmentCentral Bureau of Sta-tistics

9.15- 9.30 p.m. Break
9.30-10.00p.m. Discussion moderated by Mr. LE. Anthony

Asummaiy oftheBusiness Survey(in Dutch) isavailableattheChamberonrequest
Admission : Free *
Language : Engllsh/Paplamento.
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VOOR HART-PATIENTEN
Curaçaose specialist
helpt bij ontwikkeling
nieuwe pacemakers
WILLEMSTAD —Deze

maand en in januarikomen
twee nieuwepacemakers op
demarkt, die een uitbreiding
vormen van deapparaten, die
reeds op Curasao bij patiën-
ten met hartritme- stoornis-
sen worden geïmplanteerd.
De pacemakers zijn ontwik-
keld door hetresearch- team
van Intermedics in de Vere-
nigdeStaten.

De nieuwe pacemakers, Nova
MR en MR 11, zijn onder meer
ontwikkeld naar aanleiding van
suggesties en resultaten van
vervolg- onderzoeken van pa-
tiënten met een pacemaker door
de hartspecialist Guy Su-
verkrop, verbonden aanhet Tho-
rax Center op Curagao: "De
techniek die gebruikt wordt by
deontwikkeling van een nieuwe
pacemaker is zeer complex. Er
wordt zeker drie tot vijfjaarmcc
geëxperimenteerd (fase I en II),
voordat een nieuwe pacemaker
wordt vrijgegeven voor experi-
menten in de kliniek. En dan
duurthet nog wel eenjaar,voor-
dat de Federal Drugs Admini-
stration van de Verenigde Sta-
ten toestemming geeft om de
nieuwe pacemaker tegebruiken
voor patiënten met hartritme-
stoornissen," aldusSuverkrop.

COMPUTER
Een pacemaker is eigenlijk

een kleine computer die ervoor
zorgt dat het hart blijft kloppen
in een regelmatig ritme, onge-
acht het feit of depatiënt zich li-
chamelijk inspantof uitrust. Bij
patiënten met hartritme- stoor-
nissen is deze regelmatige
hartslag namelijkgestoord. Der-
gelijke patiënten hebben soms
last van duizeligheid of voelen
zich moe en onwel. Vaak hebben
ze lastvanhartkloppingen, door-
dathethart tesnel, te langzaam
of onregelmatig klopt. In zulke
gevallenbiedt depacemakeruit-
komst. Door het afgeven van
kleine stroom- stootjesregelt de
pacemaker het ritme, waarop
het hart slaat, ongeacht de in-
spanningenvan depatiënt.

De moderne pacemaker is
technisch perfect. De levensduur
varieert van zeven tot soms vijf-
tien jaar.Dit is afhankelijk van
de soort. In de Napa, de bijlage
van de Amigoe, van oktober vo-
rig jaarstond een uitgebreid ar-
tikelover dekleinste pacemaker
terwereld, deNova 11.De NovaII
weegt maar 20 gram en heeft
slechts de grootte van een gul-
den.De NovaMRen deMRIIzijn
nu dein technischopzicht meest
geavanceerdepacemakers.

OPNAME
Voor hetaanbrengenvan een

pacemaker is ziekenhuis- opna-
me noodzakelijk. Onder plaatse-
lijkeverdovingwordteen sneetje
onder het sleutelbeen gemaakt
en wordt de pacemaker op zijn
plaats gebracht. Twee elektro-
des, ditzijnzeerfijne draadjesdie
elektrische impulsen overbren-
gen, lopen via eenbloedvat naar
het hart en vormen de verbin-
ding tussen depacemakeren het
hart. Door het afgevenvan klei-
ne stroomstootjesbreektdepace-
maker het gestoorde hartritme
af, waarna het hart weer in een

normaalritme verder klopt. Na
vier dagen mag depatiënt mees-
tal weer naar huis. Daarna komt
de patiënt eerst om de paar we-
ken, later om hethalfjaar terug
voor controle.

De kosten voor het implante-
ren van een pacemaker bedra-
gen ongeveer 8.000 gulden. Op
devraagofmetbehulp van medi-
cijnen niet hetzelfde resultaat
met minderkosten bereikt kan
worden, antwoordt Suverkrop
ontkennend: "Als de patiënt in
plaats van een pacemaker medi-
cijnen krijgt toegediend, dan
moet hij ook periodiek terugko-
men voor controle. Een dergelij-
ke behandeling kost ongeveer

3.000 gulden per jaar.Als jena-
gaat dat de huidige pacemaker
gemiddeldachttottien jaarmee-
gaat, dankomt een behandeling
van patiënten met medicijnen
uiteindelijk veel duurder uit.
Door het implanteren van een
pacemaker wordt dekwaliteit
van het leven van een patiënt
met hartritme- stoornissenaan-
zienlijk verbeterd." Su-
verkrop heeft naast zijnarts- en
cardioloog-opleiding een specia-
le studie gevolgd in de pacema-
ker- technologie. In totaal heeft
hij nu opCurasaotwaalfNova II
pacemakers bij patiënten
geïmplanteerd, inclusief een
kind.

Na stakingsdreiging

Mexico
verhoogt
salarissen

MEXICOSTAD — Om een
staking afte wenden heeft deMexicaanseregeringdinsdag
nog besloten tot het doorvoe-
ren van loons- verhogingen.

De stakingwas aangekondigd
na de bekendmaking van de de-valuatie met 22 procent van deMexicaanse peso. De devaluatiewas nodigom deinflatieterug tedringen. De salaris- verhoging
zaldeze inflatieverder opvoeren.

De lonenzijn metonmiddellij-ke ingang met vijftien procent
verhoogd en per 1 januarikomter nog een salaris- verhoging
met twintig procent. De met deregerings- partij gelieerde vak-beweging had om een salaris-aanpassing gevraagdvan46pro-
cent. De inflatie op jaarbasisbe-draagt op het ogenblik 144 pro-
cent. In depers werdnog gemeld
dat na de aankondiging van deinflatie de prijzen van import-
producten in het grens- gebied
met de Verenigde Staten met
dertigprocent omhoogwaren ge*
gaan. Op 19 november werd de
peso al met32procent gedevalu-

avrd.

Na ernstige regenval

Puerto Rico vraagt
afkondigen noodtoestand

SAN JUAN — Gouverneur
Rafael Hernandez Colon heeft
president Ronald Reagan ge-
vraagd om dertig plaatsen van
Puerto Rico totramp- gebied te
verklaren. Dit in verband met de
gevolgenvan deovervloedigere-
genvalwaardoormen eenverliesvan zon dertig miljoen dollarheeft geleden. Er zijn minstens
vier doden gevallenbij deze wa-
tersnood. De gouverneur heeftde Amerikaanse president om
twintig miljoen dollar aan bij-
stand gevraagd.

Aanwijzingen bij kerst-inkopen
Onderzoek Consumenten-vereniging
naar de prijzen van kersthapjes
WILLEMSTAD — Omdat

de feestdagen weer voor de
deur staan en de consument
dekerstinkopen gaat doen,
heeft de comsumenten- vere-
niging "Fundashon pa Kon-
sumido" een onderzoek ge-
daannaar de prijzenvan ver-
schillende kerst-hapjes. Uit
het onderzoek blijkt dat de
prijzen van ham, zalm enkal-
koen nogal verschillen.

Tevens heeft deconsumenten-
vereniging onderzoek gedaan
naar deroze en degeelgekleurde
zalm. Veel mensen dachten dat
Compack de zalm kleurde zodat
zij de zalm tegen hogere prijzen
kon verkopen. De consumenten-
verenigingheeft een bezoek ge-
bracht aan deCompack- fabriek
enheeftdaarkunnenziendatde-
ze fabriek de zalm aan een stuk
ontvangt. Bij Compack wordt de
vis in mootjes gesneden waarna
devis wordt gezouten.

Uithet onderzoekvan devere-
nigingis gebleken datde geelge-
kleurde zalm van mindere kwa-
liteit is dan deroze zalm, doch
wordt dezevisvoor dezelfdeprijs
verkocht.De "gele" zalmkomtin
moten en gezouten op het eiland
aan.

De consumenten- vereniging
m i^pjüjen van ham,buiten-

TUrn, Amerikaansezalm,
zoute haring, makreel en kal-
koen vergeleken. De oyen^hgm
is het duurst bij Family- super-
markt, daarkost de hamzes gul-
den per kilo. De goedkoopste
ham is te koop bij Nobo super-
markt waar de ham vier gulden
kost. De meeste prijzep schom-
melenomen nabij devijf gulden.

De buitenlandse zalm wordt
perpond geprijsd. Deze vis is het
goedkoopstbijExito supermarkt
(’8,50) en het duurstbij Zuiker-
tuintje (f14,25). Bij La Bandera

Portugesa en Broadway super-
marktkost dezalmveertiengul-
den terwijl Mangusa super-
markt nog geen negen gulden
vraagt voor de buitenlandse
zalm.

De prijs van de Amerikaanse
zalm ligt over het algemeenveel
hogerdan deprijsvan debuiten-
landse zalm. Muizenberg super-
markt vraagt bijna negentien
gulden per pond en bijAlves su-
permarkt kost deAmerikaanse
zalm dertienguldenperpond. De
meeste prijzen schommelenrond
de dertien gulden.

Deprijzenvan dezoute haring
verschillen niet zo veel van el-
kaar. De duurstezoute haringis
verkrijgbaarbij LaBandera Por-
tugesa(’5,50) en de goedkoopste

kost rond devier guldenen is te
koop bij Las Vegas supermarkt.

De makreelkost bijLa Bande-
ra Portugesa vijf gulden, bij Al-
ves supermarkt’4,35, bij Barba-
ra supermarkt ’4,13, bij Broad-
way supermarkt, Exito en Man-
gusa’4,50, bij DeFreitas super-
markt’4,57 enbij Las Vegas su-
permarkt’3,88.

"De prijzen van dekalkoenen
schommelen rond dezes gulden.
Bij Vreugdenhil, La Bandera
Portugesa en Zeelandia kost de
kalkoen zes gulden. Bij Alves su-
permarkt kost dekalkoen ’4,79,
bij Zuikertuintje ’6,50, bij Ma-
haai’5,20, bij De Freitas ’6,68,
bij Las Vegas ’6,60, bij Muizen-
berg ’4,95 en bij Rio Canario
kost dekalkoen f5.9 R

Weinig andere activiteiten
Op kleine Antilliaanse eilanden
groei door toename toerisme

WILLEMSTAD—De eilan-
den Bonaire, St Maarten, St
Eustatius en Saba hebben
hun economische vooruit-
gang die dit jaar door de be-
drijvenenquete geconsta-
teerd werd, voornamelijk te
dankenaan destroomtoeris-
ten diein 1987nog groter was
danvoorgaande jaren.Voor-
al deeconomieop St Maarten
kan als 'goed' betiteld wor-
den: de economische groei
gaat onverminderd dooren is
slechtsaanéénsector, hettoe-
risme, te danken.

Op verzoek van het bedrijfsle-
ven, heeft de bedrijven- enquête
dit jaarelk van de Antilliaanse
eilandenapartbehandeld in het
eindrapport. De eilanden ver-
schillen onderling ook veel van
elkaar, zo wordt geconstateerd.
De handel en andere econo-
mische relaties tussen de eilan-
den zijn, hoewel groeiend, be-
perkt, vooral tussen de ene kant
de Benedenwindse en aan de
andere kant de Bovenwindse ei-
landen.

BONAIRE
Op Bonaire wordt verwacht

dat de werkgelegenheid in 1986
met 6 procent en in 1987 met 2
procentzal afnemen,terwijlvoor
1988een stabilisatie wordt ver-
wacht. Het gemiddelde loon op
dit eiland ligt op 21.500 gulden
in 1987 met een aanzienlijke
spreiding naar boven voor dein-
dustrieennaar benedenvoor het
toerisme.

Deverkopen enexporten daal-
den met ongeveer dezelfde per-
centagesin 1986(respectievelijk
10 en 14procent) waarmee ze in
1987 waarschijnlijk zullen stij-
gen. De teruggang in 1986 kan
aan één bedrijfworden toegere-
kend. Zonder die daling was er
ook in 1986 aleen lichtestijging
in de omzet te bespeuren. De
winstgevendheid in 1986 was
slecht,maar in 1987verwacht70
procent betere resultaten. Ook
dit jaarblijft de winstgevend-
heid echteraan de lagenkant.

PARADOXAAL
De investeringen, uitgedrukt

in Antilliaanse gulden per
werknemer, zijn voor de Bonai-

reaanse ondernemingen be-
trekkelijk laag. De enquête- re-
sultatenzijn enigszins paradox-
aal aan ontwikkelingen die in
met name de toeristische sector
plaatsvinden (meer toeristen,
hogebezettingsgraad, bouwacti-
viteiten en meer) en de ver-
wachting die men uitspreekt
voor 1988 is onverdeeld positief.
Dit kan waarschijnlijk ver-
klaard wordenuiteen onderver-
tegenwoordiging van kleine en
nieuwe, op de toeristische sector
gerichte bedrijven.

STMAARTEN
Op StMaartenverwacht men

dat de werkgelegenheid van
1985 tot 1988 met acht procent
gegroeid is. Een groei diezich in
het bijzonder bijkleine onderne-
mingen manifesteert doch weer
niet in de bouwnijverheid waar
in 1988 naar verwachting een
stabilisatie zal optreden.

De gemiddelde loonkostenzijn
gestegen van 27.000 gulden in
1985 tot 30.000 gulden in 1987.
De sectorale verschillen zijn
minder dan op de Beneden-
windse eilanden met uitzonde-
ring van de utiliteits- bedrijven
waar zeer forse salarissen be-
taald worden. De omzettenop dit
eiland namen jaarlijkstoe met
15 procent in de periode 1985-
-1987.Dit is nietalleentedanken
aan de toename van het toeris-
me,maarookaan degroeivan de
binnenlandse markt. De handel
en financiële dienstverlening
verwachten zelfs een aanzienlij-
ke groter groei in tegenstelling
tot de constructiesectorwelkena
deT_oom' in 1986een verminde-
ringverwacht in haar omzet.

GRENZEN
Het feit dat een groot aantal

ondernemingenwinstmaaktein
1986en dat slechts7 procenteen
onderbezettingTiad, bevestigt
het imagovan StMaarten dat in
de loop der jarenis opgebouwd.
Toch lijken er voor St Maarten
grenzen aan de economische
groei te zitten. Het toeristisch
product verbetert nauwelijks
omdat de groeivan het toerisme
voornamelijk 'meer van het-zelfde' brengt; er is onvoldoende
huisvesting om degroeiendebe-

roepsbevolking op te vangen, de
waterproductie is er soms onvol-
doende om aan de vraag te vol*
doen en de sociale en econo-
mische infrastructuur vertoont
gebreken. Hoeweler op deze g*-
bieden wel iets gebeurt door de
overheid, heeft de private sector
grote twijfels ofdit wel voldoen-
de is. —*i

SABA
De kleine omvang en het g^

ringe aantal inwoners van Saba
zijn de oorzaakvan beperkte mo-
gelijkheden die het eiland beö*
om zich economisch verder te
ontwikkelen. De publieke sector
draagt dan ookzorg voor 55 pro-
cent van alle werkgelegenheid'
De private sector bestaat voor-
namelijkuitactiviteiten, gerela-
teerd aan handel en toerisme-
Het is juist dit toerisme, zowef
dag als 'stay over' toerisme, dat
toeneemt. Voor 1986 is een be-
perkte toenamein werkgelegen-
heid teverwachten en ook de om-
zetten zullen iets stijgen. Inves-
teringen namen in 1986 afmaaf
zullennaar verwachting in 198'
weer wat aantrekken.

Beklimmen van
Christoffelberg

WILLEMSTAD — Aanstaan-
dezondag is het dederde zondag
van de maand en dat betekent
dathetChristoffelpark weer een
wandeling op het programma
heeft staan. Zondag betreft het
een extra vroege bergbeklim-
ming.Deparkgidsenvertrekken
'smorgens om vijfuur. Bovenop
de Christoffelberg zijn koele
drankjes verkrijgbaar. Rond
halfnegen staan de deelnemers
weerop de begaande grond.

Tydens dekerstvakantie blir
het Christoffelpark iedere dag
geopend,ook tijdens defeestda-
gen. Voor informatie en een af-
spraak voor een rondrit door het
park is het Christoffelpark be-
reikbaar via telefoonnummer
640363. _^

...de arts Guy Suverkrop (links)
aan het werktijdens de implanta-
tie van een pacemaker. Mede
dankzij dekennis van Suverkrop
is ernueen nieuwtypepacemaker
ontwikkeld...

...voorbeeld van een pacemaker.
Links de 'computer*. Binnenkort
komen er vernieuwde pacema-
kers opde markt...

STEUSTATIUS
Door debeperkte omvang van

de economie van St Eustatiu8
doen zich hiervergelijkbarepro-
blemenvoor als op Saba.Er isre-
latiefeen grotepublieke en e*"
kleine private sector. De private
sector bestaat uiteen olie- over-
slag en kleinschalige bedrijvig'
heidgericht op handelen toerif
me. Het is deze laatste sector die
zich gunstigontwikkelt. De om-
zetnamin 1986metongeveer30
procent toemaar zal waarschijn-
lijk met eenzelfde percentagei*
1987 afnemen. Hetzelfde kan
waargenomen worden bij de ifl'
vesteringen, een aanzienlrjke
toename in 1986 gevolgd doö1
een daling in 1987.

WILLEMSTAD — Gistere?
hebben in totaal veertien aanrtJ'
dingen plaatsgevonden. Dr'e
mensen raakten gewond wa*1"
van twee licht en één persoo"
werd opgenomen metzware vC'
wondingen.Een bestuurder W8*dronken achter het stuur gekfj
pen. De materiele schade koi°
op 44.350 gulden.
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HHbMK _____» KMI Bij inkopen t.w.v. ’.150.-of meer een fles „Papiïlon" rosé gratis. *ïï|&
SUPERMARKET I BffHß B'J inkopen t.w.v. ’.250.- of meer een fles „Papilion" rosé gratis. &

Ssf.P. Rooseveltweg 100-Tel: 8158fr<; een f les ponche „Caribe" gratis. W
Bij aankoop van 1 fles whisky „White La- suiker „Domino" 5 lbs 1.98 Lomito (ossehaas) perki 1077.....777.. .18.50 %___%Jstë£; bel" 75 cl. 1 literApollinaris gratis. „Crisco" Shortening 3 lbs 5.35 Solomo (Dunnelende)perkilo 11.75 $HTHtqmk B'J aankoop van 1 fles whisky „Black La- Cheese balls „Planters" 5 onz 2.32 Rosbief per kilo 10.88 "TOjk

tóggr bel" 75 cl. 1 literApollinaris gratis. Cheese balls „Planters" 9.25 onz 3.85 Runder ofvarkensrollade «$23
3F Bij aankoop van 1 fles whisky „White Hor- Cheese curls „Planters" 5 onz 2.32 perkilo 12.75 _m
MSfr se" 75 cl. 1 literApollinaris gratis. „Pringles" potatoe chips 7.5 onz 2.43 Gehakt perkilo 7.90 J_t__^\

Bijaankoop van 1 fles whisky„J&B" 75cl. 1 „Elmers" Chee-Wees 5 onz 2.08 WholeLegs 5 lbs 5.13a/m£ literApollinaris gratis. „Heinz" Vegetable Salad 210 gr 1.79 Drumsticks 5 lbs 4.40 ffijjF
qgggfe Kooplfles„Copacabana"7scl.rumenU „Heinz" Vegetable Salad 440 gr 2.88 _V*kg. Loinribs 11.55

krijgt gratis 1 fles Apollinaris. „Heinz" Picallily 280 gr 2.43 _%kg. Porkchops zonder vet 14.65
Mr Sherry „Misa" pale of golden 7.03 „Super" mie 500 gr 1.75 Kipfillet perkilo 9.25 _S»
«& PinaCoconeta7scl 7.74 „Red Rose" Salmon 2.37 1 Karton Loin-Ribs 10kilo 36.30 X??Jtig? Thunderbird7scl 3.69 „Honig" mie 500 gr 2.37 ~gF

cg£ Cherry brandy groot 10.59 „Domino" pa dórna bolo 1.95 6^fe-_r Kerstbomen __>w3jL Cherry cordial groot 10.59 SöhiÏHnoHl^2 aÜI JSÜi Korstvërsiorsslen en ■ $fsfciJm Mattheusroséofwit7scl 5.67 Rob n Hood 5 lbs 3.05 .HSBS Kerstlichties I®FM$L Sherry „Gil Galan" pale of golden 7.03 RobmHoodlOlbs 6.05 4*gï§> *"««■«"«««" «JT
Ponche „Kuba" 75 cl 8.14 vMv4 AS&__f5 r̂ D/__._*i___ V_.rih__" 7K <-i t«o 1 k|'o Porkchops -^ KA\\w Ponche„Kanbe 75cl 7.5» i _.n„ ««ha I w^ ■___—_■_■■—^ ilJj^T D...L. /^rtiim»" 7c «i e 76 i Kilo btoba WT^T^^rl^ï_F^m^T_r^B iSnar#g_ Ponche„t-ohma 75C1 0./oi *__% o_m~ m*~l\.*YA*\\\-klYm rts_4p% „Papiïlon" Franse rosé 5.89 Ik. o Steaks V 31 .2s^^ ■ i-HHhm bHèH $$feh

Txk „WhiteLabel"whisky2.2sltr 51.28 I,u h?u, .S %fesK t-».lJJl;filif.T._;ic.MHhMclilllli;
£&& „Black Label" whisky 2.25 Itr 66.89 5 lbs. Whole Legs J LTTJk SS SSïïSS Bi 3&l~*||F Red Label" whisky 2.25 Itr 47.57 boe tijdig Uw bestelling van iwE? cI.IJJI^.I.I.M.^M.iSt5f ISewÏÏ^cl8 ' 375 Kalkoen, gevulde kip, ham(opgemaakt). Wij kll.ljli.l.l.Ll.^i.l.iSimi #cokL Appiewine/aci j./o nemen Uw bestelling aan t/m 19 december ■»■»»"» c*sJgP Tip-Top siroop 1.99 IgB7 " _
osÉLv _rnßr»cß^-^_^__r^^^^^^B OoK hamverkrijgbaar: voor de oven en pre- 8.25 P- 500 gram. -—y. I>«$? Ikiowil |l M I cooked, gezouten varkensoren, ayaka, Ook zalm uit 3_ffmtlTSrTtsn^^ WtffInowj I zalm, pekelé-makreel. de U.S.A. mMmUÊMmddmiéèM
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Inschrijving tijdenscaptains-meeting

Eindejaars-race weer
door de Annahaai

ATLETIEK/ROME —Giovanni
jvangelistamag debronzen me-
daillehouden, die hij in septem-
ber heeft gewonnen bij de we-
reldtitelstrijd atletiek in Rome.Dit besloot de technische com-
■Dissie van de LAAF. Er was eenrel rondom de bronzen sprongvan Evangelista ontstaan. Er
*°v zijngefraudeerd.

0-0-0-0-0ATLETIEK/MAASSLUIS-De
Jöternationale Westland Mara-thon gaat een sponsorovereen-
komst voor driejaar aan methet
computerbedrijf Unisys. De ne-
Bentiende editievan het evene-ment wordt op9 april gehouden.
Maassluis' is dekleinste van de
?rie grote Nederlandse voor-

0-0-0-0-0
VOETBAL /GLASGOW — De

voetbalvereniging Mor-
j°ndenkt de dreigende degrada-
j'euitdehoogste Schotsevoetba-'Wdeling tegen te kunnen gaan
"het het aantrekken van Deense
Wers. Men contracteerde mid-
denvelders Thomas Jaconsen(B
,^O3) en Lars Christiansen
jydense)en aanvaller Carsten
".argard(Odense). Morton heeft*t24 wedstrijden negen punten
Behaald. Het kreeg tevens de
heeste goals tegen: 57.„.„ 0-0-0-0-0
JASEBALIvTAIPEH—Hetin-
p'nationale baseball-toernooi

is gewonnen door Ja-
Bö- In deeindstrijd werd Zuid-
korea verslagen met 4-1. Tai-wan A werd derde door een 12-4
herwinning op Puerto Rico. De
fNstand is verder: 5. Stanforddiversity; 6. Nederland; 7. Tai-wan B; 8. Venezuela; 9. Mexico;
lu-Italië en 11.Australië.
Am 0-0-0-0-0

ELIZA-BETH - Xolilie Yawa, een 25-
-■pigezwarte Zuidafrikaanse at-
'<**, heeft in Port Elizabeth het
Rationale record op de 10.000*eter hardlopen verbeterd en
grachtop 27.39,05. Hy was al
recordhouder met 27.44,70, eenaJd in maart gelopen.
Vr». 0-0-0-0-0HjETBAL/RIODE JANEIRO
jj"* lamengo is inRio de Janeiro

a «c stromende regen Brazili-
dün

j voetbalkampioen gewor-
dt 001" in detweede finalewed-
, met 1-0 te winnen van In-

Porto Alegre. Deuo van spelbepalerZico, diehetdl h Van de wedstriJd niethaal"
> «ankte dezegeaan eentreffer,an midvoor Bebeto. Het eerste]Qoi was in i"1 geëindigd. InJ"W, '82 en '83 was Flamengo
K al kampioen.

Vr.T, 0-0-0-0-0JOETBAL/KORTRIJK - Op
Reservebank van FC Antwerp
, gen Kortrijk zat doelmanAn-
lènr s'dc 'on£stezoon van WÜ"feil, ° Prins. Tweede doelman

\° Svilar, devaste vervanger
e?n.Wim deConinck,kon hetdu-
ce]niet bijwonen, omdathij in de
j. ,?at vanwege verdenking van

WILLEMSTAD — Ook dit
jaarweer wordt op de laatste
zondagvan hetjaardetraditi-
onele Eindejaarsrace voor
zeilvaartuigen gehouden. De-
ze wedstrijd staat open voor
alle categorieën zeilvaartui-
gen. Hetvorig jaargehanteer-
de systeem, met de op handi-
cap aangepaste starttijden, is
de deelnemers goedbevallen
en zal ook dit jaarweer wor-
den toegepast. De starts zul-
len plaatsvinden vanaf 10.00
uur, tebeginnen metdeminst
snelle jachten. Deze race
werd mogelijk gemaakt door
medewerking van de twee
hoofdsponsors Aero Cargo
en Calypsona Shipping.
Daarnaast verlenen nog een
aantalkleinere sponsorshun
welwillende medewerking.

Zorond deklok van twaalfzul-
len de eerste boten in de Anna-
baai arriveren, waar tegen de
achtergrond van de Handelska-
de zich wederom een boeiend
schouwspel zal ontwikkelen.
Hetis hierwaardeschippershun
ware zeemanskunstkunnen to-
nen, door te trachtentemidden

van een hele vloot, knobbelige
golven en plotselinge windstil-
tes, toch nog dat vlaagje te vin-
den, dat hen de winnende voor-
sprong oplevert.

Ook nabijdefinish, circa 15.30
uur,kan heteenspannende aan-
gelegenheid worden, daar het
hele veld inelkaargeschovenzal
zijnen deeerst aankomendeboot
ook daadwerkelijk de winnaar
is.

De Zeeverkenners zullen ook
dit jaarweer zorgdragen voor de
After-sailparty, met een uitste-
kende bar en BBQ.

De inschrijvingvindtplaats op
de captainsmeeting, op maan-
dag 21 december om 19.00 uur,
op zeilhavenAsiento, teBrakke-
put. Het inschrijfgeld bedraagt
voor surfers en sunfishes ’l. 5,-
-en voor catamarans ’l. 10,-. De
overigeboten betalen ’1.15,-. Bij
de inschrijving ontvangt men
een crew-pass en het Einde-
jaarsraceT-shirt.Deticketsvoor
deBBQ(’1.7,50) zynuitsluitend
op de captainsmeeting te ver-
krijgen.

Verdere inlichtingen worden
verstrekt via de telefoonnum-
mers 611776of77525.

WILLEMSTAD - Een beelddatbij hogeuitzondering is waar
te nemen in deAnna-baai. Maar
op27 december is het danzover.
Omstreeks 12.00 uurzal de toe-
gangtot deCuracaosehaven weer
gevuldzijn met veel zeilschepen,
van windsurfers tot zeiljachten.
DeAnna-baai ishetkeerpunt van
deEindejaarsrace. Daarna moe-
ten de schepen weer terug naarhet Spaanse water.

Op de foto de Impulse op weg
naar zee, terwijl de concurrentie
nog de boei in debaai moetron-
den. Vele spectaculairefoto's zijnrond het genoemdetijdstip in deAnaa-baai te maken; een trip
naar Punda ofOtrabanda meerdan waard.

FCPorto wint wereldbeker

Madjer de grote held
in Tokyo tegen Penarol

TOKYO — De Portugese
club FC Porto heeft in Tokyo
dewereldbekerveroverd. De
Europese bekerhouder voor
landskampioenen versloeg
Penarol, de Zuidamerikaan-
se kampioen, na verlenging
met 2-1. Na negentigminuten
was de stand 1-1.De beslis-
sende treffer kwam van de
voet van Rabah Madjer.

Ra bah Madjer blijft goud
waard voor FC Porto. De Alge-
rijnse international, diezijn club
in mei met een schitterend hak-
balletjeaan de Europa Cup voor
landskampioenen hielp, be-
zorgde zijn team zondag ook de
wereldbek?r. De aanvaller, die
volgend seizoen voor Bayern

München uitkomt, maakte in de
verlenging van het duel tegen
Penarol uit Uruguay het beslis-
sende doelpunt.

In Lissabon wordt Madjer het
leven zuur gemaakt door de sup-
porters van FC Porto, die vindendat de Algerijn declubheeft ver-
raden. Madjer staat zelf niet on-
vvelwillend tegenover een
kortstondig verblijf in Amster-
dam, waar hij tot het einde van
de huidige competitie de anval
van Ajax meer inhoud zou moe-
ten geven. Porto-trainer Tomas-lav Ivic hoopt ondanks dewoede
van de aanhangers de ster tot ju-
ni te behouden.

Op de door een dikke sneeuw-
laag nauwelijks bespeelbare
grasmatinTokyo beweesMadjer
opnieuw zijn grote waarde voor
FCPorto. Gomeshad dePortuge-
zen vlak voor het rustsignaal
aan de leiding geholpen. De balbleef na een schot van Madjer
een meter voor de doellijn vanPenarol liggen. Gomes gafhetlaatste zetje.

Na dietrefferontwikkelde Pe-
narolveel drukop het doelvan dePool Mlynarczyk, die Porto langvoor een tegentreffer behoedde.Van een dekkingsfout van dePortugezen profiteerde midden-velder Viera tien minuten voorhet einde door van dichtbij destand in evenwicht te brengen

Porto wankelde, maar weiger-de te capituleren. Volkomen on-verwacht besliste Madjer in deextra speeltijdhet duel.De Alge-rijn zagbij eenvan de spaarzame
uitvallen van Porto de doelmanvan Penarol ver voor zijn doelstaan. Van 35 meter plaatste hijde bal tussen de palen. Helaas
voor de spits was het overgrote
deel van de 45.000 toeschouwers
al naar de warme kachel ver-
trokken.

Op aandringen van voetbalbonden
Fifa gaat na-competitie

maken voor nummers twee
d2UERICH-AlshetNe-
wo h n-ds elftal tweede
Vo 'n SroeP 4 van de
r„i^ronden voor de we-e^otitelstrijd, zal het een„ lra competitie moeten
fs^n jPelen.Die oplossing
reld h lotinëvoor net we"

J9j£ .amPioenschap van
Cp« Jn Zurich aangedra-door de belangheb-«nde voetbalbonden.

de o nvankeliJk was er door
slot

rgaïlisatie-commissie be-
de nn i nummers twee uit
mer". j s met vier deelne-
elka egroePen I'2en4)1 '2en4)met
tentai 1"!f vfrgeliJken op pun-
terir \' doelsaldo en gemaak-
ce!^- Punten. Van de drie vi-
dofv!mnaars zouden er twee

algfn. dag na de loting liet de
fifa on secretaris van de
er !''bePP Blatter, weten, dat
gitiP ■ j

ze week een wlJzi"
Hor,; 'n dat deel van bet toer-
C'^glement komt. "HetUrn? ccl van de betrokken
Will n wilde het anders. Zijslillen Voetballen voor de be-
*w fDebonden zullen de-
fifa \ een verzoek naar de
sta!f Uren- Vanonze kant be-
te..t e^ geen enkel bezwaareet,0 dal voorstel." Na de
den „ sen van de voorron-

,de betrokken drie
hel.. 'anden nogeens eeng spelen.e Vlei' wedstrijden zijn

een meer aan uitstekende te-
gemoetkoming voor het na-
deel, dat het loten van een
groep van vier heeft gehad. In
de poules van vijf worden
twee duels meer gespeeld,
maar zijn deextra tegenstan-
ders van een laag en oninte-
ressant niveau. De verlen-
ging van de kwalificatie,
waardoor voor de 'gelukki-
gen' liefst vijf thuisduels op
het programma komen, zal
gezien de spanning veel aan-
trekkingskracht op het pu-
bliek uitoefenen. In het na-
jaarvan 1985warenin datka-
der de twee beslissingsduels
tussen Nederland en België,
in Brussel en Rotterdam,
goed voor uitverkochte sta-
dions.

Op verzoek van een zeven-
tal bonden, dievan Denemar-
ken, Nederland, Noorwegei^
deSovjetunie, België, JoegGsT
lavië en Frankrijk, gaat een
speciale commissie van de Fi-
fa in januari studeren op het
voorstel omvoor dekwalifica-
tieduels vaste data aan te wij-
zen.De Europese voetbalunie
kent diegangvan zaken albij
hetprogrammeren van deEu-
ropa-Cupwedstrijden. Het be-
stuurvan de Fifa zietvolgens
secretaris Blatter de voorde-
lenvan een dergelijk systeem
en streeft naar deaanwijzing
van zes tot acht data voor de
WK-kwalificatieduels, per 1
juli 1988.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

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

SCHAAKVERENIGINGCURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

HOUWAARTVS FAFIE
Bij de confrontatie tussen de

Nederlandse trainers Houwaart
(Club Brugge) en Fafié (Gent)
had de eerste de beste ploeg.
Gentkwam welliswaar in de 25e
minuut op een 1-0 voorsprong
door een treffer vanPorte, maar
bet in het Uefa-toernooi prima
draaiende Club Brugge kwam
sterk terug. Ceulemans scoorde
drie minuten narust. Rosenthal
schootvanaf elf meterraak, na-
dat doelman Laurijssen Beyens
had gevloerd.

Net als FC Antwerp dankteKV Mechelen het beslissende
doelpunt aan een Nederlandse'linkspoot'. Op eigen terrein
maakte Clijsters vroeg in de
wedstrijd 1-0 voor Mechelen,
waarna Dejaeghere voor CercleBrugge scoorde. In de tweedehelft kwam Mechelen door Em-
mers op eenvoorsprong, dieevenlater verloren ging door eenBrugse treffer van Frenay. Er-
win Koeman wachtte tot delaatste minuut om Mechelen

naar de winst te schieten
Voor 25.000 toeschouwers

dankte Charleroi de overwin-
ningopAnderlechtaan een tref-
fer van Bosch in de tiende mi-
nuut. Anderlecht wilde onmid-
dellijk terug slaan, maar vond
Charleroi-doelman Mathijssen
en de lat op zijn weg. De tweede
helft leverde door het spel-
zonder-risico van Charleroi en
hetspel-zonder-variatie van An-
derlechtnauwelijkskansen op.

ATLETIEK/LONDEN — We-reldkampioene speerwerpenFa-tima Whitbread is gekozen totBritse sporter van het jaar.In dedoor de BBC gehouden verkie-zingwerdprofbiljarterSteve Da-vis, de snooker-specialist, twee-devoor golfspelerlan Woosnam.

Anderlecht na nederlaag verder achterop
Frans van Rooy helpt FC Antwerp
met twee goals aan overwinning
KORTRIJK _Frans van

Rooy, de man van 40 miljoen
Belgische franken, wil bij FC
Antwerp latenzien dathij datgeld inderdaad waard is. De
24-jarigeBrabander had zon-
dageenbelangrijk aandeel inde overwinning van 4-2, die
Antwerpin en opKortrijk be-haalde. Van Rooy, vorige
week voor 2 miljoen gulden
doorPSV verkocht, scoorde
tweekeer.

De koploper in de hoogstevoet-
balklasse in België had de zege
nodig. De concurrentie won im-
mers ook: Club Brugge met 2-1
van AA Gent en KV Mechelen
met 3-2 van Cercle Brugge. An-
derlecht raakt steeds meer
achterop. De veelvoudig kampi-
oen verloor met 0-1 van Charle-
roi en zag het gat met Antwerp
groeien tot acht punten. De
kracht van FC Antwerp in deze
competitie is, dathet over durfen
geduld beschikt. Trainer
Kessler heeftzijn spelers geleerd
pas in de tweede helft toe te
slaan. Zo ging het ook tegen
Kortrijk, dat op de rand van de
degradatie-zonebalanceerde en
voortvarendvan start ging.Al in
de vierde minuut zette Moufala
Kortrijk voor achtduizend
toeschouwers opvoorsprong. De
talentvolle Antwerpse aanval-
lerSevereyns bracht dekoploper
nogvoor hetkwartier om was op
1-1.Acht minutenvoorrust nam
Antwerp zelfs een voorsprong,
toen Mariman doel trof. Maar
vlak na de pauzekreeg Kortrijk
een strafschop, nadat Antwerp-
verdediger Smidts Desnica had
neergelegd. Snelders scoorde
voor Kortrijk. Antwerp beschik-
te over voldoende veerkracht.
Eerst werd een doelpunt van
Vanderlinden door
scheidsrechter Ponnet wegens
buitenspel afgekeurd. VanRocy
eiste daarna alle aandacht voor
zich op met tweefraaie doelpun-
ten, in de 57e en 87e minuut.

UITSLAGENEN STAND
KV Kortrijk - FC Antwerp: 2-

-4; RWDM - Waregem: 0-0; FC
Luik - Winterslag: 0-0; Club
Brugge-AA Gent: 2-1;Lokeren -
Beveren: 0-0; Charleroi - Ander-
lecht: 1-0;KV Mechelen - Cercle
Brugge: 3-2; Racing Jet - Stan-
dard Luik: 0-2; Beerschot - St.
Truiden: 2-0.
1. FC Antwerp 18 30
2. Club Brugge 18 27
3. KV Mechelen 18 26
4. FC Luik 18 22
5. Waregem 18 22
6. Anderlecht 18 22
7. Standard Luik 18 18
8. Beerschot 18 18

9. Charleroi 18 18
10. Sint Truiden 1817
ll.Lokeren 1817
12. Cercle Brugge 18 16
13.RWDM 18 16
14. AA Gent 1813
15.KV Kortrijk 1812
16. Beveren 1811
17.Racing Jet 1810
18. Winterslag 18 9

...FRANS VANROOY (links)
wordt door trainer GEORGE
KESSLER bedankt na weer een
uitstekend optreden voor zijn
ploegFCAntwerp. In het duel in
en tegen Kortrijk maakte Van
Rooybeide laatste doelpunten ...

Ron Willems helptploeg over doodpunt
Jong Oranje op karakter naar
kwart-finales Europese titel

GROESBEEK — Puur op
karakter heeft Jong Oranje
dinsdagop hetterreinvan de
amateurclub De Treffers in
Groesbeek een plaats in de
kwartfinales van destrijdom
het Europees kampi-
oenschap afgedwongen.
Twee keer werkte de jonge
garde van bondscoach Bert
van Lingen een achterstand
tegen Bulgarije weg. In het
doelpuntrijke treffen zorgde
de jongePSV-erEric Viscaal
inhetlaatstekwartier voor de
beslissingen. Met de winst
van 4-3 werd Jong Oranje
winnaar van groep 8 van de
voorronden.

Het optimisme in het Oranje-
kamp was vooraf al groot, on-
danks het grote aantal wisselin-
gen in de selectie.Lankhaar en
Winter, drie weken geleden in
Munster tegen West-Duitsland
nog in de basis, ontbraken we-
gens verplichtingen met het A-
elftal op Rhodos. Bondscoach
Van Lingen bracht tegen de
Bulgaren, op laatste manPlomp
na, een compleet nieuwe defen-
sie in hetveld. Gezien het uit-
gangspunt van de wedstrijd,
kwalificatie via een gelijkspel
tegen de Bulgaren, was datvoor
Van Lingen geen onoverkome-

lijkprobleem. De vervangervan
de opRhodos verblijvende assis-
tent-bondscoach Nol deRuiter
stuurdezijn jongeteammet wei-
nigaanvallendebedoelingenhet
veld in. De Bulgaren moesten de
risico's nemen om te winnen.De
daaruit voortvloeiende ruimte
hoopten de jonge internationals
te gebruiken voor snelle te-
genstoten.

0-2ACHTERSTAND
Binneneen minuutviel dieop-

zet in het water. Rob Witschge,
bij zijn club Ajax de laatste we-
ken toch al geplaagd, miste een
voorzet. Rechtsback Kiriakov
ving debal op. Van de achterlijn
plaatste hij de bal terug in het
strafschopgebied. De uithaal
van Stoitsjkov, in Sofia ver-
antwoordelijk voor het enige
verlies van Jong Oranje, was
doelmanDe Goeij te machtig (0-
-1). De snelle en onverwachte te-
genslag maakten dejeugdigeve-
dettenvleugellam. De vroeg sto-
rende Bulgaren ontregelden de
opbouw van Oranje. Achterin
had VanEek, Witschge en Leu-
sink de grootste moeite de snelle
spitsen van Bulgarije in toom te
houden. Na ruim twintig minu-
ten zette VanEek een tackle te-
genPenev te laat in. De Bulgaar-

se aanvoerder kon vrij doorlo-
pen, omspeelde twee Oranje-
verdedigers enversloegDe Goeij
voor de tweedekeer: 0-2.

Tot dat moment was Oranje
geen moment gevaarlijk ge-
weest. Met hoge ballen werd het
hoofd van John van Loen ge-
zocht. De Utrechter werd echter
volkomen aan banden gelegd.
Ron Willems, in Munster in
West-Duitsland ook al maker
van een belangrijk doelpunt,
hielp ook nu weer Oranje over
het dode punt heen. De speler
van Twente pikte een pass van
Ellerman op en passeerde doel-
man Mitev met een verrassende
schuiver. (1-2). De hoop bij de
ruim drieduizend toeschouwers
op het terrein van de amateurs
van De Treffers keerde terug.
Drie minuten na het eerste doel-
punt van het jeugdige Oranje
hadBontsjev deBulgaren defini-
tief naar dekwartfinales van de
Europese titelstrijd kunnen
schieten. De spits van Lokomo-tiv Sofia kwam alleen voor De
Goeij, maarplaatste de bal tegen
de benen van deRotterdamse
doelman.

Narust was hetweerRon Wil-
lems die scoorde in de 53e mi-
nuut. In de62eminuutnam Bul-
garijenogmaalseen voorsprong.
Stoitsjkov scoorde2-3. Hijverzil-
verde een toegekende
strafschop. In de73e minuut liet
Plomp zien dat ook hij vanaf de
elfmeterstip raak kon schieten.
PSV-er Eric Viscaal bracht
tenslotte tien minuten voor tijd
de eindstand op het scorebord.

De Schotse scheidsrechter
Smith zette geel achter de na-
men van Van Loen en Van Eek
(beiden Nederland)en Ivanov en
Ilievvan Bulgarije.

Real Madrid en Atletico winnen
Gevoelige nederlaag voor
Barcelona bij Sociedad (1-4)

MADRID — In de strijdom
een plaats in de sub-top van
de eerste voetbal-divisie van
Spanje heeft Barcelona een
gevoelige nederlaag geleden.
De voormalige landskampi-
oen ging tegen concurrent
Real Sociedad met 4-1 ten on-
der.Real Madridbleefzonder
problemen aan de kop. De
ploeg van trainer Leo Been-
hakkerwonmet2-0van Celta.

Real werd geholpen door ver-
dedigerAlvarez van Celta, die
uiteen corner van Vasquez inei-
gen doel kopte. Dat gebeurde al
in de eerste minuut. Madrid
speeldewat met Celtaen scoorde
pas weer in de 64e minuut, toen
Micheleen een-twee combinatie
metButragueno afrondde. Doel-
man Mate van Celta verrichtte
vijf reddingen, die voorkwamen
dat Reals voorsprong groter
werd. Op de Canarische Eilan-
denwon AtleticoMadrid met3-0
vanLas Palmas. Arteche en Ale-
mao (twee keer) scoorden voor
Atletico.

Barcelona waszes wedstrijden
ongeslagen gebleven. Na de mi-
serabele start van het seizoen
leek de Catalaanse club op de
weg terug. Zaterdagavond kon
Barcelona, zonder de geblesseer-
de verdediger Moratella, niet op
tegen de jongeBasken van trai-
ner JohnToshack.

Met het achterhoofd scoorde
Gorriz in de twintigste minuut
voor bekerhouder Sociedad. Za-
mora maakte drie minutenlater
2-0. In detweedehelfttrofZamo-
ra weer doel. Ook Vaqueroscoor-
dennogvoor de Basken. Uit een
vrije trap van SchusterwistFer-
nandez de 'nul'weg tewerkenbij
Barcelona. MiddenvelderCalde-
re (Barcelona) werd van het veld

gestuurd na twee grove overtre-
dingen.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde zijn:
Murcia - Cadiz: 0-0; Real Socie-
dad-Barcelona:4-1; Valladolid-Betis: 1-0; Real Madrid - Celta:
2-0; Sporting Gijon - Logrono: 1-
-0; Zaragoza - Mallorca: 1-0; Osa-
suna - Sabadell: 0-0; Sevilla -Athletic deBilbao: l-l;Espanol-
Valencia:3-1;LasPalmas -Atle-
tico Madrid:0-3.

De stand is nu:
1. Real Madrid 14 25
2. Atletico Madrid 14 21
3. Real Sociedad ' 14 19
4. Barcelona 14 17

5. Valladolid 1417
6. Atletic deBilbao 14 16
7. Zaragoza 14 16
8. Celta 14 15
9. Osasuna 14 15
10. Cadiz 1415
11. Valencia 1414
12.Gijon 14 14
13. Sevilla 1413
14. Espanol 14 13
15. Betis 1410
16. Mallorca 14 10
17. Murcia 14 10
18.Las Palmas 14 9
19.Logrono 14 7
20. Sabadell 14 6

Uitslagen en stand
Italiaans voetbal

Fiorentina - Inter: 1-2;AC Mi-
lan - ASRoma: 1-0; Napoli - Ju-
ventus: 2-1; Pescara - Avellino:
2-0; Sampdoria - Ascoli: 2-0; To-
rino -Empoli: 0-1; Verona-Pisa:
0-0; Cesena - Como: 3-0.
De stand is nu:
1. Napoli 1119
2. AC Milan 1116
3. Sampdoria 1116
4. ASRoma 1113
5. Juventus 1112
6. Inter 1112
7. Verona 1111
8. Cesena 1111
9. Fiorentina 1110
10. Pescara 1110
11. Torino 11 9
12. Pisa 11 9
13. Ascoli 11 8
14. Como 11 8
15. Avellino 11 4
16. Empoli 11 3

Bij voetbal
Oranje
verslaat
Grieken

RHODOS — Het Neder-
landseelftalheeftvandaag op
Rhodos zijn laatste wedstrijd
voor groep 5 van devoorron-
den van het toernooi om het
Europeeskampioenschap te-
gen Griekenland met 3-0 ge-
wonnen.

Bij rust leidde Nederland door
eendoelpuntvanKoeman met 1-
0. In de tweede helft scoordeGillhaus twee keer. Nederland
bleef in groep 5 daarmee onge-
slagen.

Eindstand groep 5:
Nederland 86 2 01415- 1
Griekenland 8413 912-13
Hongarije 8404 813-11
Polen 83 23 8 9-11
Cyprus 8017 1 3-16
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Jesurun over onderwijs
Jeugdkiest steeds
meer voor pretpakket

WILLEMSTAD— Volgens
Papy Jeserunvan de PNP is
het de hoogste tijd dathet on-
derwijs- systeem opdeNeder-
landse Antillen aangepast
wordtaan delokale eisen.We
zitten hier al jarenlang op-
gescheept met het Neder-
landse onderwijs- systeem
van demamoetwet, terwijl ge-
bleken is dat dit niet functio-
neert.

DatbrachthetPNP- Statenlid
gisteren naar voren tijdens de
openbare Staten- vergadering
waarin de begroting voor 1988
besproken wordt. Jeserun ver-
klaarde dat steeds meer jonge-
ren op de middelbare scholen,
kiezen voor een zogenaamd
'pretpakket' met de meeste een-
voudige vakken. Als ze dan een-
maal het diploma in bezit heb-
ben, kunnen ze niet op de ar-
beidsmarkt terecht en iser even-
min een vervolgstudie voor hen
mogelijk.

Jeserunpleitteer danookvoor
om een onderwijs- systeem in te

voeren dat specifiek isaangepast
aan de lokale eisen en waar de
Antilliaanse jongeren wat aan
hebben als ze de middelbare
school hebben afgerond. Ook de
stelling dat 'Antillianen zoveel
talen spreken', noemde Papy Je-
seruneen 'farce. Hetishelaas zo
dater nogmaarweinigenzijndie
zelfs ééntaal goedspreken.

Jeserunzei het ook te betreu-
ren dat bijvoorbeeld een cursus
M.O. Engels niet langergegeven
gaat worden op de Antillen. Die
cursus wordt dit jaar voor het
laatst georganiseerd. Het zijn
juistdeze talencursussen die er
inhetverleden totbijdroegen dat
een deel van de bevolking
meerdere talen goed leerde.

Kritiek had hijook op de nieu-
we ministervanOnderwijs,Ellis
Woodley, dieonlangs een confe-
rentie van de Unesco in Parijs
bijwoonde maar daar geen ver-
slagoverbij deStatenheeft inge-
diend.Dat is wel gebruikelijk,zo
wees Jeserun de minister te-
recht.

WILLEMSTAD—De Vampi-
res zijn weer actief: op tweede
kerstdag organiseert deze band
eenfeestmetals motto'Back to the
sixties".

Voor vele eind-dertigers van
nu,waren TheVampires eenbeg-
rip.Naeen hectischestart in 1963
waarbij debandleden elkaar snel
afwisselden,kreeg TheVampires
een vast kern met de gebroeders
Ruud, Henk enRob Reijnaert,
TonyPrins,Ronny Vonhogen en
Meivin Hoefnagel en groeide de
groep uit tot een van depopu-
lairste rockgroepen in de jaren
zestig op Curacao.

Het is inmiddels twintig jaar
geleden dat degroep in verband
met studie in het buitenland uit
elkaarging. Maar sinds enkele
weken wordt er weer druk geoe-
fend. Optweede kerstdag bestaat
deband uitRuudReijnaert op de
sologitaar, Tony Prins slag- gi-
taar,Robßeijnaertbas-gitaaren
FreddySadekslagwerk.De zang
is in handenvan Meivin Hoefna-
gel, Clifford Goilo en Peer Jan-
sen.Heffeestbegintomnegen uur
en de kaarten zijn verkrijgbaar
bij de diversebandleden.

Foto: Vampiresvanweleer, een
archieffoto uit 1968.

ANTON VREDE
Agressie als humor
TERWIJL IN HET Cura^aos
museum nog steeds een ten-
toonstelling van schilderijen
enaquarellenvan Anton Vre-
de is te bezichtigen, is nu een
tweede tentoonstelling van
zyn werk geopend in de VlP-
room van het Plaza hotel. Het
werk dat in het Plaza hotel
hangt is minder groot dan de
enorme doeken diein het mu-
seumhangen, maar ze komen
in deze mooie zaal goed tot
hunrecht. Er hangen olie-
verf- schilderijen, aquarellen
en linosneden.

Hoewel AntonVrede giste-
ren al weer van Curagao ver-
trok om een expositie in Ne-
derland voor te bereiden voor
ditvoorjaar, zal zijn werknog
tot 2 januari te bezichtigen
zijn. Op deolieverf- schilderij-
en die in het Plaza hotelhan-
gen komen dezelfde pape-
gaaienen poezen voor die ook
tevinden zijnop dewerken in
het museum. Daarnaast
hangter een hele seriekleine
linosneden die erg mooi van
kleur zijn, alzijnze nietzo uit-
bundig als de olieverven.

Diezelfde zachtere tinten
komen ook voor op de grotere
linoPersonCatDove, éénvan
een serie waarvan er helaas
maar éénhier hangt. Hoe lan-
ger jenaar deze linokijkt hoe
beter je de man, dekat en de
duifonderscheidt die toch al-
lemaal éénfiguur of één per-
soon zijn, al doet die persoon
een hand voor zijn oog of
draaithij zijnhoofdafom niet
alles tezien.

Wat me het meest opviel,
waren een paar oudere aqua-
rellen waarop in plaats van
papegaaien en katten, men-
sen te zien waren. Ze stam-
men uithetbegin vande jaren
tachtig en vertonen een heel
andere stijl dan zijn later
werk.

Anton Vrede vertelde dat
hij deze aquarellen erbij had
gehangen omdat ditvoor het
eerst was dat er zon grote
overzichts- tentoonstelling
van hem opCuragao werd ge-
houden en hij wilde tonen
waar hij meè bezig was. Hij

beaamde dat hij in het begin
van de jarentachtigveel met
mensen bezigwas. Hij maak-
tetoen voornamelijk aquarel-
len.Daarop is te zien dat hij
plezier had in de mensen, er
spreektliefdeuitvoor demen-
sen diehij schilderde.

Er is echter iets gebeurd
waardoor het met de liefde
van Anton Vrede voor zijn
mede-mensen wasafgelopen.
Hij kreeg geen hekel aan de
mensen maar de relaties tot
anderenwerden wel gevoelig.
In deaquarellen zag hij geen
kans ook de agressievekant
van zijn persoon tot uitdruk-
king te laten komen en dat
lukte wel met olieverf. Hier
kon hij primaire kleuren in
'felle contrasten naast elkaar
zetten. Ook stapte hij af van
hetschilderennaar dewerke-
lijkheid en hij liet veel meer
zijn fantasie meespelen. Zijn
werk wordt steeds abstracter
al laat hij de werkelijkheid
nog nooithelemaal los.

Wat Vrede zelf zijn agres-
sieve kant noemt, komt op
anderenvaak over alshumor.
AntonVredeheeft datzelfze-
ker nietgezocht, maar is ook
niet ergverbaasd over diere-
actie. Het schilderen is voor
hemeenmanier,eendwingen
zelfs, om voor zichzelfdingen
duidelijktemaken. Hetis een
soort koffiedik kijken, een
seismografisch onderzoek,
terwijlhij bezig is metverfen
doek. Later blijkt dan wat er
uit komt.

Een voorbeeld van zon
schilderijwaarinzowel dehu-
mor als de agressie en vooral
decombinatievan dietwee tot
uitdrukking komt, is num-
mer 26 Cat, Birds, Patatoe
Head, een schilderij uit 1987,
waarin de poot van de kat
overloopt in het hoofd van de
papegaai. Zijvormen een een-
heid maar ookeen tegenstel-
ling zoals ze tevoorschijn ko-
men in felblauwe kleuren.

Toch voel ik zelf meer die
agressie en misschien dat ik
daardoor die oudere aquarel-
lenmooier vind.

NELCASIMIRI

Orginele stand in Caracas

ALM neemt deel aan
kerstballen expositie

WILLEMSTAD — De ALM
neemt dit jaarvoor deeerste
keer deel aan de bekende
kerstballen expositie en
-wedstrijd die door de Com-
pania Anonima Nacional Te-
lefonos de Venezuela
(CANTV) jaarlijks in Caracas
wordt georganiseerd.De ope-
ning van de expositie wordt
verricht door dra Gladys de
Lusinchi, echtgenote van de
Venezolaanse president dr
JaimeLusinchi.

Deze expositie/wedstrijd
vindt dit jaarvoor de veertiende
keer plaats in het hoofdkantoor
van deCANTV entrekt jaarlijks
ruim 100.000 bezoekers. De
ALM neemt, op uitnodiging van
de organisatoren, deel met een
stand van 12 vierkante meter
waarineen typisch Antilliaanse
scene wordt uitgebeeld, met een
windmolen, geitenen cactussen.
Het geheel vormt een goede re-
clame voor de Antillen en de
ALM.

In Venezuela bestaat ieder
jaar heel veel belangstelling
voor dezeexpositie en depublici-
teits- media schenken er veel
aandacht aan. De expositie is
dagelijk van negen uur 's mor-
gens totnegenuur's avondsvoor
het publiek geopend van 15 de-
cember tot 7 januari.

De ALM standis verzorgd door
het kantoor- personeel in Cara-
cas samen met de heer Eladio
Oramas. Alle Antillianen die de
komende dagen Caracas bezoe-
ken kunnen de expositie be-
zoeken.

Pistool
WILLEMSTAD—Tijdens een

onderzoekineenwoningteKaya
Mochila door personeel van de
SOD trof een patrouille onder
een matras in deslaapkamervan
demanV.E.d.P. (Cur), 28jr.,een
automatisch pistool kal. 25 aan
met houderenzes scherpe patro-
nen.

FUHUSO 2000 met
kerstactiviteiten

WILLEMSTAD—Fundashon
Hubentud Sociaal 2000, organi-
seert in de maand december op-
nieuwverschillende activiteiten
voor de jeugd. Morgenvan twee
tot vier uur 's middags is er voor
dove kinderen bij het SSK een
dansshowenkomtereen gooche-
laar. Vrijdag 18 december is er
eenkerstshow voor dekinderen
van de Vista del Mar schoolvan
vier tot zes uur 's middags. Zon-
dag 20 december is er een
kerstshow voor dekinderen van
de creche Bai Bini van zes tot
acht uur 's avonds. Maandag 21
december is er een kerstshow in
Huize Welgelegen van drie tot
vijf uur 's middags. Dinsdag 22
december is er eenkerstshow bij
het mrg Verriet Instituut van
drie tot vijfuur 's middags en op
woensdag 23 december is er een
kerstshow bij de SSK voor dege-
nen die hun medewerking heb-ben verleend bij de organisatie
van al deze activiteiten.
Orfeón Crescendo in
kerk van Brievengat

WILLEMSTAD — Morgena-
vond presenteert Orfeón "Cre-
scendo" onder leiding van Frank
Davelaar haar traditionele
kerstconcert in dekerk van Brie-
vengat. Het koor zingt
kerstliederen inhetNederlands,
Papiamentu, Engels en Frans.
De dirigentbetrekthet aanwezi-
ge publiek steeds meer bij dit
evenement, zodat iedereen een
aantal liederenmet hetkoorkan
meezingen. Verder staat er op
het programma het "Lauda per
la Nativita del Signore" van de
Italiaanse componist Ottorino
Respighi, die hetkerst- gebeu-
ren in een dramatische cantate
toon zet. Hij gaat uitvan hetbij-
belse verhaal in deversievan de
13eeeuwse monnik Jacopone da
Todi,aan wieook hetgedichtvan
"Stabat Mater" is toegeschre-
ven. Erzijn drie solisten: Barba-
ra Newton(engel), Norma Jesu-
run (Maria) en Bernardino van
Baars(herder). Het geheelwordt
begeleid door twee fluiten, twee
hobo's, twee fagotten en een pia-
no die door twee personenwordt
bespeeld. Depianisten zijndrRo-
bertRojer en Stanley Martina.

Kerstviering
WILLEMSTAD— Aanstaan-

dezondag houdt de vereniging
JPFhaar jaarlijksekerstviering
inhetJPF-gebouw.Deze viering
begint 's avonds om half negen.
De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door het MIL-koor on-
der leiding van Ramon Willi-
ams. De kerstviering is alleen
toegankelijkvoor ledenen intro-
ducées.

Overlast paarden
WILLEMSTAD—De patrouille
van Montagnewerdnaareen wo-
ning te SantaRosa gedirigeerd)
alwaar debewoners last hadden
van loslopende paarden. De be*
woner N.A. wees de politic op
drie paarden op het erf die een
dccl van de was van de waslyn
hadden getrokken. De eigenaar
van de paarden is onbekend-
Daarom werd de Centrale Post
op de hoogte gebracht en werd
een officiële instantie verzocht
maatregelen te trefïfen.

Ingezonden
Toerisme

IRECENTLY returned from a
trip to Curacao, Netherlands
Antilles. I stayedat theCurasao
Caribbean from November 16
thru November 23. 1 am writing
this letterasa touristaswellas8
StrategiePlanning consultant. I
point out my background be-
cause while itappearsthatCura-
gao is interested in expanding
it's tourism, there is a serious
lack ofan integrated longrange
plan. For example, you must
understand that there are a
numberof basics that an Amer-
ican traveling to the Caribbean
expects.

First andforemost werequire
reasonably modern, clean and
safe taxi cabs. Those that we
used, while in Curasao, were an
outrage. From cabs whosefront-
ends were about to fall off to
those with no handles inside to
open the doors or windows. In
fact on one particular occassion
my wife injured her leg andrip-
ped a dress getting into a cab. In
additiontothe qualify ofthe cabs
was the fact that all too many o»
the drivers went speeding
'around most curves. Thus yon
end up with some very unplea-
sant taxi rides.

Second the food was mediocre
at best. Incidently I was with *party of four and that was the
opinion of all. Further most
other tourists were of the same
opinion. There were those occas-
sions when the restaurant w*8
out of basics like lettuce or cef'
tam cuts of meat listed on the
menuandthere were manyocc*'
sionswhen the food was justin'
edible.

Lastly there wasthis constant
reminder that we should accept
thismediocrity since this wasn"
the "busy season"Typical ofthi»
attitude was the BBQ Night at
the PRINCESS BEACH
HOTEL. We hired a taxi to takc
us there (cost$20roundtrip), u0"
fortunately when we arrived^*were told it was cancelled. Th^next nightwe attendeda BBQ*l
the HolidayBeach Hoteland the
same thing happened eV/ j*
though we had called just a iff
hours earlier. Fortunately thi8
roundtrip taxi ride cost us only
$10. ,
The people were pleasant a»
helpful and the hotel w*Jpleasant. However I doquestion
the fact that I am charged aser
vice charge andtax noton what
actually pay to the hotel but on
"pre-discöunt" amount.

In general, I think there tf »
potential for Curacao tobuiW _
touristbusiness butyou must ta
ke many immediate change»o^fore that can become areality-
recommend that you beging
preparing an Integrate
StrategieLongRange Plan lu>*
ingyour specific goalsandl°W jj,
tives with individual V^fc*** _
view of the problems at han<£You must understand tnat

hatevery unhappy visitor;tn
leavesCurasaothere willne v»
ofthousandsthatwill nevereje
consider a visit and in thee
that willdamage oreven destnv
the touristbusiness. J.

R.R.PORTANTENewYoi*
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MADURO TRAVEL heeft reeds voor U kamers gereserveerd in:
Hotel Plaza Cathedral, Hotel Kursaal, Hotel Caracas Hilton,

:|: Hotel Anauco Hilton, Hotel Cnllon, Hotel Tamanaco Int'
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Ki nodi
hende tio[
Ba limpia bo kas kv bo kura, jfl fe^ba yena e shushi den piköp of trük, m P^fTw m
loga di bo kue kamind'i landfill, bo di; /££&** /êjm W_\
Pa masfasil, lagami bent'é djis /Ta^L_a\\/w^ __P
aki banda den mondi mes. /VBoke men, tur hende tatira para, /
mi tambe. Pero pa bo di malu, ’ !ri/^&^A___\_WË W\nan a mirabu, klap bo vn but di I t^w \^^^ÊiÉ_%^.
5000florin. Anto bon' tin ni modi ’/ Pj
kai muri! Mira kuantu vn kareda a / jv -<^V^HP^kostabuei. Sib'a korestret bai I / ''«>^]lj^\/
landfill, lo bo n' tabata den tantu / L Ww^ *problema. Pero ya! / [ \\ W
Ta ken a mandabu. E biah'aki / / j Aw p>
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log meer
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JohnnieWalAer
black label & red label

De trekking vindt plaats op 30 januari, 1988.
Voor 2 dpppen van een 75 centiliter fles of klei-

ner of 1 dopvan een fles groter dan 2 liter, krijgt
u een lot om mee te doen in deze loterij.

_%_\ fe MET HEEL VEEL IIMRUILARTIKELEN
psnfl Bij inruil van alle doppen voor de loterij

Ï_H KS_~ !____. kunt u tegelijkertijd deze waardevolle
B^^ Xtii>_ri-__- EP___. artikelen krijgen voor:

1 Vb- _*____-^______IK T^_^B
I _K_S_i_ /\\. V fl.ë.feo een doos Dominostenen/I- Sfl!^J^_^__g OUD/ Af''KV \ en andere inruilartikelen.

h morris e.CURIEL& sons, inc.
m_Z-& Martin Luther King Boulevard 11

JohnnieWalAer
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SPANNING
Door een jury wordt van

tevoren een aantal kandida-ten voor een bepaalde catego-
aangewezen, waarvan de

j^nnaartijdens de show be-
kend gemaakt wordt. Dat
brengt de'gezellige spanning'toet zich mee, dieookaltijd te
*}en isbij deuitreikingvan de
j-*rammy Awards in Ameri-*a-Er is overigensmeer'geco-
Pieerd' van de Grammy
A*ards, hetgeennietpositief
*erkt.

Zo werden alle winnaars
°°r andereceremonie- mees-

**s aangekondigd. Daar was
e?nhoop 'goede' bij dieopori-
ginele en prettige wijze deMinnaars aankondigde,
Roderen kwamen evenwel

uit hun woorden en
achten er weinig van te-

■ echt. Het was ook de bedoe-
,lng datbij het opnoemenvanackandidaten dievoor eenbe-

Paalde prijs in aanmerking
Kwamen, de desbetreffendeJj^iek te horen was: dit on-

derdeel liep gisteravond vol-
te°ig in de soep omdat deechniek niet eens weinig,
2aar allestewensenoverliet.
J*et lijkt toch nietzo moeilijk
"n van te voren alle muziekjP de juiste volgorde op eenandte zetten, en dezevervol-gens op het juiste moment af

Bovendien is dit. n onderdeel van de show,
at geruime tijd van tevoren

seoefend had kunnen wor-
den.Er werd nu halfwerk af-geleverd.

MISPLAATST
euitreikingvan de Galar-

*ee rola's (overigens een
tüi r m°°' uitgevoerd minia-
ten Vaneen 'ouderwetse'pla-

nsPeler) werd afgewisseld

met show. Survival, Jazz Ex-
pression van John Willekes,
Duo Gleva, Mariachi Fortu-
na, Cola, Vivienne & Co, Ba-
balu, NOS en Lou Prince wa-
ren de groepen en artiesten.
Sommigen waren enigszins
misplaatst: Mariachi Fortu-
na bracht niet veel terecht
van hun showen ook hetrom-
melige optreden van Cola
paste niet in een Galashow.
De groep NOS maakte zich
notabene schuldig aan een
zeer vals gezongen optreden.

De Antilliaanse artiestLou
Prince die voor het eerst op
Curasao optrad, sprong er op
positieve wijze uit. Begeleid
door het orkest van El Toro
Colina gaf hij een flitsende
showweg en lietzien datje in
Nederland ook kunt leren
dansen, ofhetzit hem gewoon
inzijn(Antilliaans) bloed.Dit
is het genre dat veel meer in
een Galashow thuishoort.
Ook Babalu kreeg binnenen-
kele minuten de hele zaal
enthousiast door de enorme
energie die uit al zijn poriën
straalt.

LibeaFrans

BLIJDSCHAP
De uitreiking van een Ga-

lardonVitrola is zonder meer
een initiatief dat toegejuicht
moet worden: de blijdschap
van de artiesten die gisteren
vol trots hun prijs in ont-
vangst namen, spreekt voor
zich. Meer erkenningvan on-
ze lokale artiesten is boven-
dienook op zijnplaats, terwijl
een stimulans om méér te
presteren, nooit weg is. Een
Galardon Vitrola voor debes-
te organisatie van een Galas-
howwas echter nooit naar de
Asosashon di Musiko gegaan

enhetiste hopendatzevan de
blunders van gisteravond ge-
leerd hebben en volgend jaar
deGalashowdewaardegeven
diehet verdient.

Tien procent

Antillen en Aruba krijgen deel
opbrengst zomerpostzegels
?fe^STADSd^pHT-DeNeder-
Ne* *_Wb~ en Aruba ont-
%_Tv blnnenkort een be-
°DbV0265-000guldenuit de
Ntzo D? st van de zomer-
SHR6!*ctie 1987" Neder-

" ettof ïis tien Procent van
£** n«i bedrag datactie dit
% ïflT^rAei 2-650.000 gul-
Sia^,1 bestuur van de Ne-
K°ot j se stichting comité
Sftda^°merP°stzegels 'Nent n.aandagopzijn ver-
Sltj nS in Utrecht meege-

i&PprtMgelactiewordt!SüH e£ jaarin NederlandNAi.D_.e P°stzegels, die
3,hokt et voorJaarverschij-N iÏ7« een toeslag ten bateHm^6 ?0ciale en cultureleNe! . Uit deopbrengsten
>ouh°nT* meer restauratie
?UiüvTgebouwen enkerken enSea k . ngvan collecties van
%aS°8Vgd-ook gaat er> Vnfu doelen °P het gebiedSbr£rCISge2ondheid > maat-Sein1J x? ene?,ederlandse
*%hZ elen eveneens mee inhengsten.

Van de 265.000 gulden die dit
jaarbeschikbaar is, gaat TA pro-
cent oftewel 198.750 gulden
naar projecten op de Neder-
landse Antillen en deresterende
2V_ procent oftewel 66.250 gul-
den naar Arubaanse projecten.
De opbrengst van de zomer-
postzegelactie was dit jaar iets
hoger dan in 1986 toen 300.000
gulden minder werd geincas-
seerd.

De stichtingcomitévoor de zo-
merzegels, nam gisteren af-
scheid van haar bureau- direc-
teur, mevrouw Westerveld- Sla-
ger die met pensioen gaat. Zij
wordt opgevolgd door mevrouw
drs.M. Appel- deWaart.

In het museum "Van
speelklok tot pirement" in
Utrecht,waar mevrouw Wester-
veld eenreceptie werd aangebo-
den, onthulde zij zelfde ontwer-
pen van de zomerzegels voor
1988. De drie zegels zullen als
thema "Mens en dierentuin"
hebben. Ze tonen afbeeldingen
van delaatste quagga,een zebra-
soort die in 1883 in de Amster-
damse dierentuin Artis over-
leed, een Caribische zeekoe die
zich in Artis voortnlant en een

mensaap. Prins Bernhard zal 27
maart in de Amsterdamse die-
rentuin de eerste zegels kopen.
Artis bestaat in 1988 150 jaar.
De ontwerpen van de zegels zijn
van mevrouw Tessa van der
Waals.

Galashow valt tegen:
Galardon Vitrola moet

beter georganiseerd worden
WILLEMSTAD—De uit-

reiking van de "Galardon
yitrola" (een soort lokale
Grammy Award' zoals zedie in Amerika kennen) is

de lokale artiesten ze-
ker een stimulans, een er-
kenningvan hetgeen zij ge-
Presteerd hebben, een
woonop hunwerk. De uit-
reiking van dieprijzen, be-hoort echter ook van ni-veau tezijn, andersis dehe-
'e galashow een 'beledi-
J»uig' voor onze lokale ar-
resten en voor de bevol-king dieviavierradiostati-ons en een uitzending op
*ele-Curacao, het prog-ramma kon volgen. Mede-
werkers moesten erken-
dendatwelheelerglaatbe-gonnen was met deorgani-
-Batie: het resultaat daar-aan was gisteravond
duidelijk. Een zeer middel-
matige show (die de titelgalashow meekreeg) van
deAsosiashon di Musiko.. In 1985 werd het idee ge-
lanceerd om lokale artiesten
toet prijzen te belonen: een
galardon Vitrola. In de afge-
'°pen jaren zijn de categori-
eën waarin prijzentebehalen
jollen, uitgebreid tot maar

29. De Vereniging van
Musici hoopt met deze prij-
Zen, de lokale artiestente sti-
muleren tot nogbetere resul-taten.

WINNAARS
De winnaarswaren: Zjozjo-

li voor debeste kinderproduc-
tie; Duo Gleva: gospel- mu-
ziek; Los Corsarios: muziek
van een trio; JazzExpression:
Jazz;Libea Frans: beste show
van een vrouwlijke artiest,
meest populaire vrouwelijke
artiest en samen met Juny
Julietvoor hetbeste duo; Mei-
vinLandburg: besteshowvan
een mannelijke artiest; Bro-
therhood of Man: beste show
van een band; Mariachi For-
tuna: mariachi- muziek; Tipi-
co StaRosa: folklore- muziek;
Cola: tambu- muzieken voor
het nummer Douanegate:
beste singlevan het jaar;Iso-
co:ritmische expressie; Doble
R: bestevideoclip; ParaPretu
van Erquimedes Candelaria:
beste lied; NAN: nieuweveel-
belovende band; Solange Ca-
melia: nieuwe veelbelovende
artiest; Macario Prudencia:
meest populaire mannelijke
artiest, met de LP Ma trese
Iele: meest verkochte LP en
LP van het jaar, met het lied
Dim Dam: lied van het jaar;
ERA: meest populaire band;
Serenada: meest populaire
koor; Orfeón Alegre: meestpopulaire religieuze koor; Vo-ïumenlll vanExplosivos: pla-
tenhoes; Dom is Dom van DJArmando Huerta: meest ver-kochte single;Rignald Recor-
dino: beste compositie enbes-
te arrangement.

HANNEKE VANKOUWEN

Moeder geeft
zoon aan

WILLEMSTAD—Een28jari-
ge moeder heeft de politie inge-
schakeld toen zij haar 11-jarige
zoon metzijn 14-jarigevriend op
een gestolen bromfiets zag rij-
den. Zij verklaarde tegenover de
politie dat haar zoon enkele gou-
densieradenvan haar had gesto-
len om zo aan benzine te komen
voor de bromfiets. Het duo, dat
samen met een andere jongenin
het gehucht Julian werd aange-
troffen, bekende bij summier
verhoor hetgeen de moeder van
haarzoon hadverklaard.Zijwer-
densamenmet degestolenbrom-
fiets overgebracht naar het poli-
tiebureau.

MinisterFrankRozendal:

Geen privatisering
van Landsradio

WILLEMSTAD— Tijdens
debehandeling van deLands-
begroting gisteravond bena-
drukte minister van Verkeer
en Vervoer Frank Rozendal
dat het privatiseren van
Landsradio niet mogelijk is.
"Privatisering van Landsra-
dio betekent dat deregering
de machtom hetbeleid te be-
palen, overdraagt aan een
privé instantie die op com-
merciële basis werkt terwijl
bij communicatie niet alleen
decommerciële aspecten een
rol spelenmaarook derelatie
tussen deverschillende eilan-
den en landen", aldus de mi-
nister.

"Vaak wordt detelecommuni-
catie betrokken bij de promotie
van andere projecten die de ge-
meenschap ten goedekomen, zo-
als de offshore, en gaat dit ten
koste van de commerciële aspec-
ten. Met andere woorden als de
overheid de telecommunicatie
moet subsidiërenomzo deoffsho-
re te bevorderen, zal deregering
ditniet laten."

SUBSIDIE
Volgens de minister zijn er

meer departementen diedoor deoverheid worden gesubsidieerd
omdat de privé- sector niet in
staat is subsidiete verlenen. Het
is daarom noodzakelijk dat ook

de afdelingtelecommunicatie in
handenblijftvan deregering.

Een andere reden voor het
niet- privatiseren van het com-
municatienet is dat Curacao
slechts over één net beschikt en
dit te allen tijde beschikbaar
moet blijven voor de ge-
meenschap. Veel landen in de
wei eld beschikkenover meerde-
re netten oftenminste een extra
net in geval van nood, maar Cu-
racao moet het ook in tijd van
nood met één net moeten doen.
Rozendal: "Gezien het belang
van een telecommunicatie-net
en het feit dat Curagao het met
één net moet doen, is privatise-
ring niet alleen moeilijk maar
ook gevaarlijk. Mocht iemand
dwars willen liggen, wordt de
boel op slot gedraaid en in geval
van nood: daarzitten we dan"

Om surfwedstrijden tefilmen
NCRV komt waarschijnlijk
in april naar Curasao

WILLEMSTAD/HILVER-
SUM — De Nederlandse om-
roepvereniging NCRVgaat, ver-
moedelijk in april aanstaande,
met een televisieteam naar Cu-
rasao om daar opnamen te ma-
ken van de internationale
surfwedstrijden "Curasao Invi-
tationals" en tevens het eiland
weer eens onder de aandacht
brengenvan hetNederlandse te-
levisie- publiek.

De NCRVzendt in het zomer-
seizoen vijfprogramma's uit on-
derdetitel "NCRV zeil- en surf-
tv" uit. Hetinitiatiefvoor detrip
naar Curasao, is in handen van
de Holland SurfPool die vorig
jaar een uitnodiging kreeg met
een team deel te nemen aan de
"Curasao Invitationals". Ook
voor 1988ligt erweerzon invita-
tie. Aan Holland SurfPool zijn
verscheidene faciliteiten op Cu-
rasao toegezegd als de cluber in
zou slagen eenNederlandse om-
roep te vinden dieaan het evene-
menteenprogrammawilwijden.

Volgens Bernhard Prins van
deafdeling gevarieerdetelevisie

van de Christelijke radio- om-
roep heeftHolland SurfPool met
succes bij zijnorganisatieaange-
klopt. "We willen een televisie-
programma van vijftig minuten
maken, waarin de surfwedstrij-
den het middelpunt vormen,
maar waarin we tegelijkertijd
een aantal aantrekkelijke pun-
ten van het eiland kunnen to-
nen", zegt hij.

Vermoedelijk zullen de opna-
men in april worden gemaakt.
Prins: "Aanvankelijk was erhet
plan in januariof februari te
gaan. Maar in april ishettoeris-
ten seizoenvoorbij, detoestellen
naar en van deAntillen zijn dan
watminderbezeten dehotelfaci-
liteitenenzovoortzijnin dieperi-
odeookwatruimer. Hetvoorstel
om deopnamennaarapril tever-
schuiven, wordtnu door Holland
SurfPool besproken", aldus
Bernhard Prins van de afdeling
gevarieerdetv van de NCRV.

WILLEMSTAD — In het ka-
dervan de komende kerstdagen
heeft het radiostation Z-86 een
koor samengesteld dat vanaf
woensdag in verschillende ker-
ken zal zingen. Het koor, be-
staande uit werknemers van Z-
-86 en hun familieleden, zal in de
komende negen dagen lokale
kerstliedjes ten gehore brengen.
Deze liedjes zijngeschreven door
Ced Ride. Het koor staat onder
leiding van Ced Ride en wordt
muzikaal begeleid door Woti
Wout, Johny Wout en de groep
Issoco. Het koor van Z-86 zingt
aanstaande woensdagin dekerk
van Jandoret. Donderdag 17 de-
cemberindekerk van Coromoto.
Vrijdag 18 december zingen de
werknemers van Z-86 in dekerk
van Bonam en op zaterdag 19 de-
cember zijn zij opnieuw in de
kerk van Jandoret. Zondag 20
december is het koor in de kerk
van SantaRosa. Maandag 21 de-
cember in de kerk van Janwe,
dinsdag 22 december in de kerk
van Koraal Specht, woensdag 23
december in dekerk van Suffi-
sant en donderdag 24 decembei
in dekerk van Coromoto.

STAATSBEDRIJF
Over het voorstel van parle-

mentslid Winkel om het tele-
communicatie- net te verande-
ren in een naamloze ven-
nootschap, wilde deministerwel
praten alhoewel de regering
meer in de richting van een
staatsbedrijf denkt. Een
staatsbedrijf heeft meer econo-
misch- financiële mogelijkhe-
den. Maar ook als staatsbedrijf
zal detelecommunicatie te allen
tijde deregering tot dienst moe-
tenstaan.

Moord op24boeren

Bloedbad
in Perú

AYACUCHO —Guerrilla-
strijders van Sendero Lumi-
nosohebbeninhetdorpjeRu-
mirumi 24 campesinos ver-
moord. Het was het ergste
bloedbad van het jaar in
Peru. 4

Dit gebeurde in de school van
hetdorpjedat ligt in deprovincie
La Maropbijna honderdkilome-
tervan deAndes- stadAyacucho.
Bij deze schiet- en steekpartij
raakten nog twee buren van de
school gewond. Vijf overleven-
den bereikten pas dagen later
Ayacucho waar zij bekendheid
gavenaan hetbloedbad.Zijkwa-
men er om bescherming vragen.
Om represailles te voorkomen
wilden zij nietmet name worden
genoemd. Om dezelfde reden
hadden zij eerst een paar dagen
hun mond over het gebeuren ge-
houden. De actie was uitgevoerd
door een groep van dertig guer-
rilleros, van wie er tien in mili-
taire uniformen waren gekleed.
InRumirumi wonen ongeveer
tweehonderd mensen.

ê ANTHONY VEDER
STUNT

PAKKETTEN NAAR
NEDERLAND

* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten

* voor meer informatie

TEL.: 614700
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SETEL N.V.
Nosta partisipa na nos abonadonankv eresibu ditelefön di lunadi
desèmber 1987a bai post dia

11 Dl DESEMBER 1987
E ultimofecha pa paga e resibu ta

SDIYANUARII9BB
Nosta suplikénosabonadonanpapaga eresibu akimastardériba
e fëcha ariba menshoné, paasinaevité kv mester paga gastunan
adishonal.
Pago diresibu akiporwórdu hasinakahanan dieofisina prinsipal
di SETEL na Sta. Maria, na tur bankonan, girodiensti tambe na
hulpkantoman di gobièmu.

NOS KAHANAN NA STA. MARIA TA HABRI Dl
7.30 TE 15.45'0R SIN SERA MERDIA

_n SfeTEL
Servisio d telekomurikashon

ABN Bank
DEELT MEDE:

Opdinsdag 22december 1987zullenonzekanto-
ren de gehele dag voor het publiek

GEOPEND ZIJN
Pietermaai )

) 08.00-16.00 u.
JojoCorrea )
Rio Canario )
RooiCatootje ) 08.30-17.00 u.
Colon )
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Onzezending JIMJONzijdenbloemenenplan-
ten is binnen.

AANGEBODEN
KANTOORRUIMTE aan de Chuchubiweg
(circa 180 m metparkeergelegenheid)
Ideaal voor off-shorekantoren etc.

W_^_^-\*\-^ RAPID N.V.
-'*____JLJLU-JU>__>- Makelaars en TaxateursMIIUI MADURO PLAZAiHI §M Tel.: 76244/76256



Verenigde oppositie: grondwetmoet anders

Nationale dialoog
Nicaragua van baan

MANAGUA — De Nationa
Ie dialoog in Nicaragua tus-
sen de Sandinistische rege-
ring en de oppositie is "op-
geschort". Alle veertien op-
positie- partijen die deelna-
men aan deze dialoog zijn
namelijk dezelfde mening
toegedaan: datvoor echtede-
mocratie en vrede een herzie-
ning van de grondwet nodig
is.

Deze eenheid van de ideolo-
gisch scherp uiteenlopende op-
positie- partijen- van conserva-
tief tot communistisch -was een
opmerkelijk feit. De hele opposi-
tieverwijt de Sandinistenonver-
zoenlijkheid. De socialist Luis
Sanchez deelde de opschorting
mee tijdens een persconferentie.
De dialoog vormt een onderdeel
van het Middenamerikaanse
vredesplan.

Volgens de oppositie moet de
grondwetveranderd worden om-
dat daarin teveel macht wordt
toebedeeldaan president Daniel
Ortega. Ook bestaat er geen
scheiding tussen de Sandinis-
tische partij en de staat. Ken-
merkend is dat het leger wordt
aangeduid als Sandinistische
strijdkrachten. Zonder de nood-
zakelijk geachte hervormingen
van de grondwetkan er in Nica-
ragua geen sprake zijn van de-
mocratie en wordt het vredes-
akkoord niet nageleefd. Zo
meent men.

De Sandinisten stellen zich op
het formele standpunt dat over
dit soort zaken in de Nationale
assemblee moet worden gespro-
ken. Daarin heeft de Sandinis-
tische partij de meerderheid, zo-
dat een voorstel voor wijziging
van de grondwetgeen schijn van
kans heeft.

WILLEMSTAD- De Vereni-
gingBedrijfsleven Curaqao
(VBC) organiseerde gisteren de
traditionele eindejaarslunch in
het Caribbean Hotel.Ruim drie-
honderd gasten waren hierbij

aanwezig. Twee gastsprekers be-
spraken het onderwerp 'toe-
risme'.

Jammerwas wel dat de lunch
behoorlijk uitliep.Dat had totge-

volg dat toen de tweede spreker
om drie uurnog moest beginnen,
de zaal half leegliep omdat de
aanwezigen nog andere afspra-
ken hadden.
Foto's: een overzichtop dezaal

ECHTSCHEIDINGS-AFFAIRE KRIJGT POLITIEKE DIMENSIE
DISIP in geheim bij gesprek mevrouw Lusinchi metparlement

Spionage-schandaal in Venezuela
CARACAS —Deinterpella-

tievan deminister JoséAngel
Ciliberto van Binnenlandse
zaken door het huis van afge-
vaardigden en het verzoek
om het aftreden van de direc-
teur van de Venezolaanse ge-
heime dienst DISIP zijn de
eerste gevolgenvan het spio-
nage- schandaal dat onlangs
aan het licht kwam, namelijk
daterin het congres- gebouw
gespioneerdwerd.

De interpellatie was bedoeld
om de bewindsman de gelegen-
heid te bieden uitleg te geven
over deactiviteitenvan deDISIP
tijdens een audiëntie welkever-
leend werd aan de eerste dame
van het land, Gladis Castilo de
Lusinchi, door decommissievoor
decommunicatie-mediavan het
huis van afgevaardigden. De
echtgenote van president Jaime
Lusinchi had een beroep op het
parlement gedaanomhaarte ho-

ren over "deernstigeonregelma-
tigheden" metbetrekking tot de
echtscheidings- procedure welke
ergaande is omhethuwelijk tus-
sen de president en haar te ont-
binden.

NEPPERSMENSEN
Volgenshet congreslidOrlan-

doFernandez waren ertv- came-
ra's en microfoons geïnstalleerd
dooragentenvan deDireccion de
inteligencia y preveneion (DIS-
IP) met het oog op deze bijeen-
komst waarvoor mevrouw Lu-
sinchi was uitgenodigd. Zo was
er een microfoon verborgen on-
der het bureau van het congres-
lid Henry Ramos."Alles wat hij
zei werd gehoord in het Miraflo-
res- paleis", aldus Fernandez.
Miraflores is het presidentiele
paleis waarinLusinchi woont.

Opdedagvan deaudiëntievan
mevrouw Lusinchi waren er
twee agenten van de Disip die

over vervalste papieren beschik-
ten als pers- fotografen aanwe-
zig. Zijwerden verrast toen zijfo-
to's aan het nemen waren van
hetpubliek en van de aanwezige
persmensen evenals van dege-
nen die de audiëntieverleenden.

NORMALE ZAAK
Inverband met dit incident is

defunctionaris inhetcongresdie
met de veiligheids- zaken is be-
last geschorst. In devoorgaande
dagen heeft de directeurvan de
DISIP, commissarisPorfirio Va-
lera, in een pogingom een uitleg
van het gebeuren te geven ge-
zegd dat "de aanwezigheid van
functionarissen van deDISIP in
hetcongres heel normaal is".Dit
standpunt is overgenomen door
minister Ciliberto in verklarin-
gentegenover depers.

Deze uitlatingen hebben ook
inderegerings- partij AceionDe-
mocratica (AD) ongenoegen op-
geroepen. Het Nationaleuitvoe-
rend comité, het hoogste be-
stuurs- orgaan van de partij,
heeftuiteindelijkbesloten ineen
persoonlijk gesprek met presi-
dent Lusinchi aan te dringen op
hetvertrek van deDISIP- direc-
teur. Zo meldde de pers.

RECHTSSTAAT
Mevrouw Lusinchi heeft voor

deparlementaire commissie on-

der meer geklaagd over het feit
dat haar debewaking door twee
hogere officieren was onthouden
en dat het verboden was aan
haar advokaten depresidentiele
ambts- woning Casono te betre-
den, waar zij woont sinds het
huwelijk met de president in
moeilijkheden verkeert. Me-
vrouwLusinchi hader denadruk
op gelegd dat voor het handha-
ven van derechtsstaat het abso-
luut noodzakelijk is dat er "ge-
lijkheid, vrijheid en rechtvaar-
digheidheersen".

In dit concrete geval van de
echtscheiding betekent dit vol-
genshaar dater geen gelijkheid
bestaat, noch vrijheid en ook
geen eerlijke rechts- bedeling
mogelijk is".Devoorzittervan de
media- commissie van het huis
van afgevaardigdenheeft inver-
band met de klachten van me-
vrouw Lusinchi de verzekering
gegeven dat deze "tot op de bo-
demzullen worden onderzocht".

BEPERKING INFORMATIE
Op een persconferentie welke

de eerste dame begin november
gaf om veronderstelde onregel-
matighedennaarbuiten tebren-
gen welke zij had geconstateerd
tijdens het echtscheidings- pro-
ces werd er door slechts weinig
media bekendheid gegeven aan
dezeklachten. Dekwestiekwam

ter sprake op een vergadering
van het Interamerikaanse pers-
genootschap SIP in Chili als een
voorbeeld van een bijeenkomst
welke gekenmerkt werd doorbe-
perkingen op hetgebiedvan het
recht op informatie.

Mevrouw Lusinchi zei ook>
daarbijrechter Maria Jose Ro-
driguez de Villareal citerend)
dathet methetoog ophet "open-
barefatsoen" verboden was voor
de tijdschriften en de tv om over
het echtscheidings-proces te in;
formeren. Mevrouw Lusinchi
echterhoudtvoldatdemotieven
welke haar man aanvoert voor
de echtscheidings- procedure
"nietvan moreleaardzijnen ook
niet van doen hebben met het
openbarefatsoen". Volgenshaar
was het optreden van derechter
een van de door haar gewraakte
"onregelmatigheden".

Beslissing in voordeel vanRepublikeinen
Democraat Hart terug als
kandidaat voor presidentschap

CONCORD — De vroegere
Democratische senator uit
Colorado, Gary Hart (51),
heeft dinsdag bekendge-
maakt dathijterugkeert inde
race omkandidaat van deDe-
mocraten voor het presi-
dentschap te worden. Zeven
maanden geledenhadhij zich
teruggetrokken nadat be-
kend werd dathij eenverhou-
ding had met een 29- jarige
mannequin buiten medewe-
ten van zijn echtgenote.

"Ik meen dat ik het soort lei-
derschap vertegenwoordig dat
zijn kracht ontleent aan onaf-
hankelijkheid. Ik wil mijn cam-
pagne voor het presidentschap
hervatten en het volk laten be-
slissen", zei Hart. Volgens hem
hebben de andere kandidaten
belangrijke thema's als militai-
re hervorming en herstel van de
economie laten liggen. DeDemo-
craten hebbenvolgenshem nieu-
we ideeën nodig. "Ik heb nieuwe
ideeën die ons land nodig heeft
maar niemand naar voren
brengt", zo verklaarde de se-
nator.

LEEDVERMAAK
DeRepublikeinen hebbenmet

leedvermaak gereageerd op de
onverwachte beslissing van
Hart om terug te keren in de
strijd om het presidentschap.
Hun zelfvertrouwen wordt er al-
leen maar door versterkt. "Ik
verwelkom Gary Hart opnieuw
in derace. Zijn terugkeer zaait
nieuwe verwarring in de partij
die al wanordelijk is. Dit is een
kandidatenlijst die geen ge-
schiedenis zal maken", zo rea-
geerde deRepublikeinse kandi-
daatAlexander Haigdinsdagcy-
nisch op Harts aankondiging.

Politieke waarnemers voor-

spellen inderdaad dathetbesluit
van Hart in het voordeel van de
Republikeinen zal werken.
Wanneer Hart de andere Demo-
cratische kandidaten verslaat
-hetgeen niet waarschijnlijk
wordt geacht- en hij het op moet
nemen tegen deRepbulikeinse
kandidaat zal zijn vermeende
buitenechtelijke verhouding
met het fotomodel Donna Rice
-deaanleiding tot zijnopstappen
een halfjaargeleden- een handi-
capworden voor deDemocraten.
"Het is naief te denken dat de
zaak DonnaRice hem nietblijft
achtervolgen", meent Harts
vroegere campagneleiderKevin
Burke.

Er zijnweinigwaarnemers die
Hart veelkans gevendestrijdom
de Democratische kandidatuur
te winnen. Zijn terugkeer ver-

zwakt hoogstens de positie va?
deoverigeDemocratische kandi-
daten. De aandacht die Hart de
komende tijd ongetwijfeld trekt
zal voorkomen dat een van de
andere zes Democratische con-
currentenveel steunwinten eeö
beslissende voorsprong °P'
bouwt. Naast Hart is Jess*
Jackson de meest in het oog
springende Democratische me-
dedinger. Voordat hij zijn cad
pagne zeven maanden gelede^
onderbrakwerdHartbeschouw°als de grotekanshebber. De ove-
rige kandidaten van zijn parMJ
werden wegens gebrekaan pi*8'

tige "dwergen" genoemd.
Uit een opinie- onderzoekutf'

gevoerd doordeAmerikaanse tv"
maatschappy CNN en dekranj
USA Todaybleek dat 29procet^
van deondervragers achterHar'
staat, byna tweemaal zoveel aj»
zijn naaste Democratische r '

vaal. Eenbelangrijke proefvoo»
Harts kansen laat niet lang °P
zich wachten. Op16februari^een voorverkiezing in No
Hampshire.

GARY HART

NIEUWE DIMENSIE
Het ontdekken van de be-

langstelling van de DISIP voor
het onderhoud van de parle-
ments-commissiemet deechtge-
note van de president geeft aan
dit drama een nieuwedimensie
en wel een politieke dimensie-
Dat deDISIP en de ministervan
Binnenlandse zaken de aanwe-
zigheidvan de geheime dienstin
het parlement een normale zaak
vinden geeft dezekwestie nog
een ander aspect.

Hoogleraar in Perú
op straat vermoord
LIMA —Een hogePwaaanjJ

regerings- functionaris isby e*

aanslag om het leven gekom*
in de stadPiuraop 975kilong^.
ten noordwesten vanLima. r*y
Ricardo Rivas Pato, die v*** 1.
ter was van het staats- ontw
kelings- bedrijf Corpiura «Jgedood door een onder zijn a
aangebrachte bom. Na de °"ploffmg daarvan werd hy °?
met een mitrailleur onder se
genomen.Dit gebeurdein de
middag. De hoogleraar roaa*
geen gebruikvan een lijfwac
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.* T

- Memory 1 Mb RAM, expandable
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M Stretch out and relax in the luxurious comfort ofKLM's
wide, reclining "sleep-air" seat while you enjoy unequalled
Royal Class service.
Gourmet menus, personal attention and the finest of
everything...including the welcome use ofthe Van
GoghRoom lounge at Schiphol. KLM's Royal Class...
fit for a King.
Ask your travel agent for KLM's special Royal Class fares!

The Reliable Airline KLM
Royai Dutch Airlines
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BONAIRE
AGENDA
"=8000ffJNpWEER: 8222IffENTRA__E:Bg4S'VITAAL: 8900

kiSf"-'-teLagoen: maandagt/mvrijdag
uur; zaterdag08.00-12.00

'«ondag gesloten.

INBARE BIBLIOTHEEK
Ö^stjjden voor hetpubliek)
*J7a 9 en donderdag van 14.00-18.00
Wlnsda9 en vrijdag van 08.00-12.00/
ijp 7.00uur; zaterdag van 10.00-12.00

«J^ngstyden voor lezers)
van 14.00-19.00uur.

b__
maandag t/m vrijdag

"jfwkende stukken 15.45 uur; gewone
uur.

fc'CE CLUBS
ls: donderdagavond 19.30uur - Hotel

Cn,ormatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.L" Table: elke tweede maandag -V^ntrumTerra Corra.":woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

1i^URSKANTOOR EN BEVOLKING:,l^" 1200/14.00-15.30uurlokettengeol200/14.00-15.30uurlokettengeo-

EKBIBUOTHEEK: voor bezichtiging
\£gelieve contactop te nemen met de

Bedacht, Noord Nikiboko 194.

feJ^ECLUB (Weg naar Willemstoren):
%Tdopvriida9van 20.00-24.00uur; za-van 12.00-24.00uur.

% ü
EI<UuR (gezaghebber): elke donder-

Can 09.00-11.00 uur op het Be-kantoor, Kralendijk; laatste donder-\^ de maand van 10.00-12.00 uur te

V_T ISH| (,el-: 8198>: verzameling Bo-
Nten Se scne|pen en koraal; open van
W., t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -N|kibokoZuid3.
h

slachthuis maan-
'f.0-mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-to) ,U,Ur en donderdag en vrijdag van'11 00/11.30-14.30 uur.
>'Smber)
V*STANTSE KERK: 20.00 uur

ÜBntro» in dekerk teKralendijk.

CgENSTEN
W^arduskerkKralendijk:
jtr, J*s > 8.45 uur;zondag 08.30 en 19.00

S%°V>kerkAnt""':I» J*s 19.30 uur;zondag 09.00 en 18.00

'^. ookzondag, 19.30uur.

S doorgeven
SuH" A- Wong" Smg ' Kaya

TEGENSTRIJDIG
Rechter mr W.B. de Jong be-

sloot in eerste instantie de drie
verdachten afzonderlijk te ho-
ren. Allereerst mocht de mon-
teur N. via de vertalingen van
deurwaarder Prospero Silberie
zijn verklaringen, die hij reeds
had afgelegd, gestand doen. N.
herhaalde dat hij tot de sabota-
ge- daad was aangezet. Beide
andere verdachten hadden hem
meegenomen in de auto van me-
ter- opnemerK. om een krat bier
tekopen. Onderwegvertelden zij
hem dat zij sabotage wildenple-
gen met fietskettingen en spij-
kers voor de uitgang van het
WEB n.v.

Ik zag in de auto spijkers lig-
gen, aldus monteur N., maar ik
zei ook dat ditkinderspel was en
vertelde hen dat ik debrandstof-
toevoer zou afsluiten. K. en J.
vonden dateen goed plan, aldus
de verklaring van de ex-WEB-
monteur. Alles water gebeurde,
was op uitnodiging van J. en K.
Zijwildensabotageplegen, maar
hadden mij uitgekozen, omdatik

monteur van het WEB was, al-
dus de 23-jarige ex-monteur van
het utiliteits- bedrijf. Ik werd na
mijn daad uitgebreid gefelici-
teerd voor wat ik heb gedaan,
maar zij hebben mij wel
beïnvloed. Rechter mr W.B. de
Jong vroeg ten overvloede nog-
maals aan N. of hij zijn verkla-
ringen gestand deed nu hij voor
de rechter stond en monteur N.
aarzelde niet om datvolledig te
beamen. De advocate van N., mr
Bennet, herhaalde in haar ver-
dediging nogmaals wat haar
cliënt reeds naar voren had ge-
bracht.

BETROKKEN
De tweede verdachte was de

53-jarige meter-opnemerK. Een
man met een^voorbeeldige staat
van dienstbij het WEB; slechts
twee jaar verwijderd van zijn
pensioen en nu diep getroffen
voor derechter, waar hij overi-
genszijn eerder opgenomen ver-
klaringen ontkent en zegt abso-
luutniet op dehoogte tezijn ge-
weest van de plannen van de
monteurN.,degene die uiteinde-
lijk dus de toevoerkraan dichtdraaide.K. begreepeigenlijkook
niethoeN. in zijnauto was geko-
men; hijbegreep evenmin waar-
om N. ter hoogte van hetWEB-
terrein wilde uitstappen. Terug
inAntriol waarhij samenmetde
vakbondsleider een biertje ging
drinken, merkte hij echter weldatplotseling Bonaire in een to-
tale duisternis veranderde. In
die duisternis herinnerde hij
zich overigens wel, dater een af-
spraak bestond dat monteur N.
weer opgehaald moestworden.

Beideverdachten zijn werkne-
mers van het WEB op het mo-

ment dat de staking uitbreekt.
Hun daad leidde totonmiddellijk
ontslag uit hun functie bij het
WEB en voor de bijnapensioen-
gerechtigdeK. enbovendien ver-
lies van zijn pensioen. Advocaat
mr J. Sillié probeerde mr De
Jong wel te bewegen om zijn
cliënt in onmiddellijke vrijheid
te stellen, aangezien hij met de
sabotage- daad niets uitstaande
had, maar rechter De Jong zag
daar geen aanleiding toe. Offi-
cier van Justitie mr Van der
Krabben zag na de woorden van
de advocaat trouwens ook geen
enkelereden om enige wijziging
te brengen in zijn eis van drie
jaar.

WILLEMSTAD -Deze dagen
kunnen deklanten van deMadu-
ro en Curiei's Bank een bezoek
brengenaan deverschillendefili-
alenop heteilandomachter delo-
ketten een blik te werpen op het
werk dat de werknemers dage-
lijks verrichten. Gistermiddag

konden de klanten terecht bij de
bank op Scharloo waar zij onder
het genotvan een drankje het be-
drijfkonden bezichtigen. Foto:
Enkele bezoekers in het bijzijn
van de heerLio Caprilles, direc-
teur van deM&CBank.

Vakbondsleider J. als beklaagde in WEB-zaak:

Steeds gekant tegen geweld
I?ALENDIJK — Voor
öodsleider J.J. van de
(i e^w zal de eis van de offi-
WrjVa.ö Justitieongetwijfeld
Vj Jnaangekomen. J.had
He 8kQs bÜ dePolitie en biJ
\ T*-*1"-commissaris twee
\el nde verklaringen
iSf.egd'maarbleefooktege-
%d rechter De Jong vol-
f|irjL?n' dat hij absoluut niet

00^ isgeweestvan de
Vn[ van ex-WEB- mon-
;jk, '"Ikbentegen geweld",
\i. Ü-J., die zijn grotevoor-
st ven Mahatma Gandhien
Vit?rtin Luther King

!e. '..^klaarde verder tegeno-
. penter De Jong, dathij alles
VvWerk zou hebben gesteld'etd °°rkomendater sabotage

K^Sepleegd. Spijkers gooien

voor de ingang van het WEB-
complex noemdevakbondsleider
J. al het maximum dat door de
vakbond kon worden toeges-
taan. Rechter De Jong echter
wasnietzo gauw onderdeindruk
van de verklaringen van J., die
hijmin ofmeer verweetzijn ver-
antwoordelijkheid als vak-
bondsleider niet gedragen te
hebben. Integrerend deel uit de
verklaring van J. wasdathij niet
begreep waarom monteur N. bij
hem in de auto zat.

WEGGEDOMMELD
Tijdens derit van Club Fla-

mingo naar het WEB- complex
heeft J. minofmeer geslapen, zo
verklaarde hij. Hij was moe van
de tot nog toe mislukte cao- on-
derhandelingen en aangezien
het de auto was van K., die zelf

aan het stuur zat, dommelde J.
in. Hij had derhalveniet gehoord
wat er besproken was en even-
min begrepen wat de intenties
vanN. waren. Tochvond J. dater
ietsnietklopte, toen N. uitstapte
bij het WEB n.v.Hij heeft daar-
aan verder geen aandacht be-
steed, zo verklaarde hij tegeno-
ver derechter, maar toen plotse-
ling allestroom wasuitgevallen,
is hijwelgaankijkennaar deoor-
zaak daarvan. Daarna is hij te-
rug gereden naar de Club Fla-
mingo, waar de stakers bijeen
waren. J. ontkent te enen male
dat hij de monteur gefeliciteerd
zou hebben met zijn daad.

In zijn laatste woord erkende
J. tegenover de rechter, dat hij
als vakbondsleider als lastig
werd beschouwd. Ik ben dat
echter tegenover de werkgever
en de werknemer, aldus J. Ge-weld is mij vreemd en hoewelvakbondsleider/onderwijzer J.
al sedert debeginjaren zeventig
betrokken is bij het vak-bondswerk, beweert hij dat er
nimmer sprake is van geweld.
Dat wil ik nieten dat sta ik niet
toe, aldus vakbondsleider J.

Officier mr Van derKrabbenbleekernietvan onderde indruk
en persisteerde zijn eisvan drie
jaar;ookvoor J.RechtermrW.B.
de Jong, die de uitgebreide ver-
klaringen aanhoorde van debei-
de raadslieden van J., mr Bij-
kerk en mrBraam jr.zal op 5 ja-
nuari uitspraak doen in deze
zaak, diedoor deofficier van Jus-
titie tot een ernstige sabotage-
daad werd verklaard, maar door
de vier advocaten werd terugge-
bracht tot het dicht draaien van
eenkraan die misschienwel wat
ongemak — op Bonaire gewend
door het vele uitvallen van de
stroom- voorziening — maar ze-
ker geen ernstige schade heeft
aangericht, waardoor een max-
imaleeis van driejaarzeker niet
op zijnplaats is.

Raadslid wil resultaat reislust vernemen

Melaan(PDB) vraagt
naartrips door BC

He" ENDIJK- Gebruik
'Vrt Van artikel26van de

K >l __*?**&»■ verordening
fcCï, lid van de Partido
b ußi^!atico Bonairiano
f.6H<ie g een aantal drin-N. M ragen beantwoord
F&m.°b vo°r de komende
Usl_£ gs" behandeling, al-Löfej» Meiaan.

F «aak tr°uwens een moeilij-
TOoti w°rden, aangezien de
ï. ~" nog de-
W»W plaatsvinden-In ziinS^Uan ende vragen refereert5* dom. j13,31",31" de diverse reizen
tejgT* !edenvan hetBC zijn.-.

gemaakt. Ernesto Meiaan wil
weten hoeveel de leden van het
BC gereisd hebben tussen 2 juli
en 11 decemberen wat eigenlijk
het doel van deze reizen is ge-
weest.

Ook wil Meiaan weten met
welkepersonenen metwelke in-
stantiesgedurendedezereizen is
gesproken of vergaderd en wat
de uiteindelijke resultaten van
deze besprekingen zijn geweest.
Tenslotte wenst raadslid Me-
iaan van de PDB te vernemen
welke bedragen er gemoeid zijn
geweest met deze reizen van de. leden van het BC.

Flinke buit bij
inbraak in auto

PHILIPSBURG — Een man
had zijn auto geparkeerd in de
omgevingvan MulletBay tussen
eenen drie uur's middags. Bij te-
rugkomst constateerde hij datde
kofferruimte geopend was door
het slot te forceren. Zijn porte-
feuille was gestolen waarin cre-
dit cards, rijbewijs en duizend
dollar in reischeques. Ook wer-
den enkele juwelen ontvreemd
waaronder een gouden horloge,
een paargoudenoorbelleneneen
halsketting.

VERZOEKEN INVRIJHEID-STELLING AFGEWEZEN
Gemoederen lopen hoog op tijdens rechtszaak
Maximum-straf gevraagd voor
sabotage in Regatta-week

KRALENDIJK —- Officiervan Justitiemr B.F.A. van
derKrabben lietweinigonduidelijkheidbestaanover de
ernst van de sabotage bij het Water- en Energiebedrijf
gedurende deRegatta-week. Voor ieder van de betrok-
kenen, de monteurN., de meter-opnemer K. en de vak-
bondsleider/onderwijzer de maximale straf van drie
jaar. Drie verdachten, vier advocaten, een bomvolle
rechtszaal waar mr Bennet en mr Sillié hun verzoek tot
invrijheidstelling envrijspraak doorrechter mrW.B. de
Jongniet zagen gehonoreerd.

Een vreemde rechtszitting
waar de gemoederen soms hoog
opliepen. Zo hoog zelfs dat
rechter mr De Jong dreigde de
advocaatvan vakbondsleider J.,
mr Michael Bijker, het woord te
ontnemen. Hilariteit door de
verdedigingvan demeter- opne-
mer K. door mr José Sillié die
nauwelijks verstaanbaar is en
opmerkelijke dingen zegt. Dit
noodzaakte zelfs rechter mr De
Jong om de publieke tribune tot
rust te manen, aangezien de uit-
barstende schaterlach van het
publiek geenszins paste bij deze— door mr De Jong ernstig ge-
noemde—zaak.

Een enigszins verwarrende
rechtszaak ook, waar mr Sillié
beweerde dat de verklaring van
zijn cliëntK. niet door hem was
ondertekend, maarwas voorzien
van een valse handtekening en
een clash tussen rechter mr De
Jongen advocaatmrBijkerk, die
naar de meningvan de rechter
veel te ver gingin de beschuldi-
ging van het niet objectief be-
handelen van zijn cliënt J. door
de rechter- commissaris drs
Henk Welvaart. Daar tussen in
de enige vrouwelijke advocaat
mr M.D. Bennet, die haar cliënt
de monteur N. verdedigde en
vrijspraak vroeg, aangezienbei-
de andereverdachten deoorzaak
waren van het feit dat N. de
brandstof- toevoer naar de die-

selmotor afsloot. Eveneens op-
merkelijkwas deopmerkingvan
de algemeen bedrijfsleider van
het WEB nv, ing. Jopie Giskus,
diedoor de verdediging was op-
geroepenen doodleukverklaar-
de dat er schadenoch vernielin-
gen werden aangericht.

Kattekwaad en
bezit van fiets
KRALENDIJK — Advo-

caat mr José Silliéblinkt niet
bepaald uit doorzijn duidelijk
gearticuleerde toespraken
als advocaat. Het merendeel
van hetgeen de verdediger
zegt, blijft danook verborgen
voor de toehoorders. Rechter
mrDe Jongwacht gewoonlijk
geduldigaftothij de opschrift
gestelde verklaring ont-
vangt. In de rechtszitting
dinsdagmiddag vroeg hij —naeen homerisch gelachopde
publieke tribune — echter
aan mrSilliéwathij eigenlijk
had gezegd. Tegen zijn ge-
woonte in hard sprekend en
overdreven articulerend
antwoordde mr Sillié: "Mijn

cliënt wordt beschuldigd van
het gooien van een fïetsket-
ting op de hoogspannings-
draden. Dit is echter niet
mogelijk, Edelachtbare, aan-
gezien mijn cliënt helemaal
geen fietsketting heeft. Hij
heeft nooit een fiets bezeten,
Edelachtbare."

Even later noemde mr Sil-
lié de sabotage op de WEB-
plant een eenvoudig katte-
kwaad en helemaal onbeg-
rijpelijk voor publiek en
rechter was zijn verklaring
over een niet- authentieke
handtekening die te herken-
nen was aan het feit dat aan
de lange letters wel of geen
vlaggetjes waren getekend.

Dieven door burgers gepakt
PHILIPSBURG—DeFran-

se gendarmes hebben de 24-
-jarige J.J. uit St Lucia en de
33- jarigeR.S. uit Dominica
aan de politie aan de Neder-
landse kant uitgeleverd, om-
dat ze er van verdacht wor-
den diefstallen gepleegd te
hebben te Cupecoy.

Ooggetuigen hadden deze
mannen diena hun daadnaar de

Franse kant vluchtten, achter-
volgd en in de buurt van La Sa-
mana Hotel in de kraag gegre-
pen en naar de gendarmerie ge-
bracht. De gestolen voorwerpen
werden op hen aangetroffen. Ze
werdenaan deNederlandsekant
in verzekerde bewaring gesteld,
in afwachting van hun deporta-
tie ofvan hun berechting, in ge-
val deberoofden aangiftekomen
doen.

Raad donderdag bijeen
KRALENDIJK — De voor-

zittervan de eilandsraad, mr
George Soliana, heeft voor
donderdageen vergadering
bijeen geroepen van de ei-
landsraad. De vergadering
begint om twee uur 's mid-
dags.

Behalve de ingekomen stuk-
ken zal ook de brief van 14 de-
cember van het BC worden be-
handeld en datgaat dan over de
grondwaardenvan het eilandge-
bied. Eveneens aan de orde ko-

men de incentivefaciliteiten ten
aanzien van de betaling van de
erfpachtscanons van Stagrena
n.v. De overhevelingvan de
Dienst Waterdistributie naar
het WEB n.v. is punt 4 van de
agenda. Dan een drietal ont-
werp- eilands- verordeningen,
zoals wijzigingvan de loods-, lig-
en meergelden, de heffing en in-
ning van logeergasten- belas-
ting en de wijzigingvan de voor-
lopige begroting van het ei-
landgebied Bonaire voor het
dienstjaar 1988.
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I Koersen Centrale Bank |

I
NOTERINGENCENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSE AN- §
TILLEN GELDIG OP WOENSDAG 16 DECEMBER 1987 EN "TOT NADER ORDER:
US DOLLAR 1.77 1.78 1.80 §
CAN DOLLAR 1.335 1.355 1.375

" PNDST6RLING 3.185 3.24 3.30
5^ N6DGLD 96.35 . 97.07 97.87 3
jg 80UVRR _ _ _ |
6 ZUJFRRNCS 133.48 134.20 135.00 2E FR FRANCS 30.91 32.01 32.71 _
t DUITS6MARK 108.60 109.32 110.12
E SURGLD — 100.07 102.59 3

ITUR6 1.16 1.46 1.52
■£ AR FLORIN 98.00 100.00 100.20 3g KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- 3
t LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- _
S MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANATHEDENI6DECEM- 3; 8ER1987 EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBLIGATIELENINGEN P€R 85/89 98.08 . ;
S 13 % 08LIGATI€L€NING€N P€R 86/90 103.51 g
2 12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 102.50

10.5 % 08UGATI€L6NING€NP€R1988 99.19
C 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€fl 1990 97.79
5 HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- «
E GEN BEDRAAGT 11.07%. E
6 DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN 5
| BIJ HETLOKALE BANKWEZEN. |

Hetplaatselijk hoofd van politie
maakt bekend:

' {!*) de verkoop van vuurwerk slechts zal zijn toeges-
F»n van 27 toten met 31 december 1987. Zij dietot ver-
kop van vuurwerk willen overgaan dienen zo spoedig
"ogelijk een daartoe strekkende vergunning aan te
*ragen bij het Plaatselijk Hoofd van Politie, alhier;

" ü*t deverkoop vanvuurwerk datwittefosforbevat (z.g.
jaspabill") en vuurwerk datdoorzijn verpakking niet

Krai 2odan'9 herkenbaar is, ten strengste verboden is.
indijk, 14 decembw 1987.

Het Plaatselijke Hoofdvan Politie
S,. mr. G.A. Soliana.

AMIGOE 13

» stockmarket«
«My'llKUfiM TCDAY DECEMBER 16,1987

Aegon 58,00 KIM 28 90Ahold 63,10 h__neba 37,50Akzo 92,30 Philips 29^40Cred.lyon. 43,00 Royal Dutch 192 00
Fokker 21,60 Telegraaf 198^50Gist.Broc. 24,70 Unilever 105,80
Heinéken 127,00 Index 213,30

NEW YCRK STOCK EXOffiNSE
Abbott labs. 46 5/8 + 5/8 ÜM 116 + 7/8
American Exp. 23 1/4 + 1/2 ITT 46 - 3/8
Apache 7 1/4 - 1/8 Jchnsan &J. 78 5/8 - 5/8
Am.Tel.» Tel. 28 1/4 - 1/8 MCKesson 27 + 5/8
Amooo 63 1/4 - 1 1/2 Merck & Co. 158 1/4 - 2
Anheuser B. 32 - 1/8 Minnesota Mng 63 3/8 + 3/8
Bectcn Wek. 46 3/4 + 1 3/4 M_bil Corp. 36 3/4 - 1 1/4
Canjbell S. 55 - 3/4 M_nsanto 78 5/8 + 1 3/4
Chrysler 22 1/2 unch NCR Corp. 61 1/4 - 1 1/2
Citicorp 16 3/4 5/8 -torf .South. 25 7/8 + 5/8
OocaCola 40 1/2 + 1/2 PPG Indus. 35 1/4 + 5/8
Diebold 36 1/4 + 3/4 Riilips IM. 14 3/4 + 5/8
Digital _, 12g + 2 1/8 Placer DJ.. 15 1/8 - 1 1/4
Dupont 83 3/8 - 3/8 Northrop Corp. 26 1/8 + 1/8East.KOdak 49 1/2 + 7/8 Pac.First Fin. 9 3/8 - 1/4
E»003" 39 1/4 - 5/8 Pfizer 41 5/8 - 1/4
Figgie 'A' 43 1/2 - 2 3/4 Phelps Dodge 45 3/8 + 5/8Firestone 29 3/8 unch Philip Morris 91 7/8 . 1/RFlucr 13 1/4 + 3/8 Quaker 43 1/8 . j 5/8Genl.Electr. 45 5/8 + 1/2 RJR Nabisco 483/4 + 3/4GenlJtotors 61 1/4 + 7/8 Sara Lee 34 3/4 + y2Gulf & Wast. 70 3/8 + 1 Shell Trp.Tr. 70 3/4 . 1
Hecla htog. 14 1/4 - 1/2 Southern U. 8 1/4 unch
Hiltcn 70 1/4 + 1/2 Unisys 32 1/3 . 3/8Haißstake Mng. 16 5/8 - 1 1/4 Unocal 24 7/8 - 5/8
DCW JCMES
Industrials 1941,48 + 8,62
Transportation 731,00 + 9,86
REUIJ-R.

CLOSING MARKET COMMENT DECEMBER 15,1987
I!!_„Bea_s fi"ally managed to repeal the Bulls today near Dow1960 today, but the Industrials still cTbsed ahead byapproximately 8.12 points at 1940.98 the transports extendedtheir recent gains today, with the Utility index lagging.Breadth readings were evenly paired, with gainers holding amild edge. The OTC composite index continued to advance,with the American Stock Exchange index showing little change.
Teledyne, Wrigley (WM), Cray Research, Capital Cities/ABC,and National Distillers rolled ahead today. ASA Ltd. movedlower in a weaker Gold Mining sector. International Minerals
and Chemical and Horizon Bancorp also faltered. The market
continues to enjoy a much improved December with the 1986zone the next area of resistance. The Dow has now gained in
six of the last seven sessions.
E.F.HUTTON RESEARCH.

Bml MAWJiio& giui.iAsbanki\.v.
*%49 INVESTMENT DEPARTMENT
_7jb _ For further information call

Më^OS) Tel. 612511/612991/612294
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2^f!s B̂flnCO mOUSTRIRL DE UEIIEZUEIR
"téj33_Ps maaM de wisselkoers bekend

van de B D LIVAR, geldig tot
DONDERDAG! 10.30uur

AANKOOP VFRKAAD
Cash - Cheque VEW*WJÏ,

’. 5.05 ’■ 5.25 ’. 6.25

Vanuit Nederland ontvingenwij hetbericht ; dat

Zuster Hildegard Vogels
op zondag 13 december overging naar een ander leven.
Dankbaarzijnwijvoor haar levenenwerkeninonze kongre-
gatie, zowel in Nederland als opCurasao.
Zij was gedurende de jaren1958 -1981 werkzaam op Cu-
rasao.
Vrijdag 18 decemberom 6 uur's avondszal ereen Eucharis-
tieviering voor haarzielerustopgedragen worden in deKa-
pel van Alverna.

De Zustersvan Roosendaal.
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TE KOOP
AUTO:

CHRYSLER LE BARON
(Station)

Fully equipped
2 lagestaande fans, 2 muurfans,
1 hoge staande fan, 1 airco
24.000 BTU (1 jr. oud), 1 airco
5000 BTU, 2 opklaplogeerbed-
den, 1 babybox, 1 baby kinder-
wagen, 1fornuis metoven, 2 gro-
te parasols metvoet, palmen en
planten, regenton, Mazda 626 2.0
5 versnellingen, elec. ramen,
spiegels,etc. 1982.
Over te nemen: 3 honden, lief
voorkinderen.

Tel.: 87795

[We need a
SLEEP-IN MAID
English or Spanish
speaking.

Please call 614656

f KOthrine (Deltamethrine)
Nieuwe generatie insecticide. Effectieve en veilige bestrijding
van: Termieten,kakkerlakken, vlooien, karpatten, muggen en
overigekruipende en vliegende insecten. Doeltreffend-veilig-
langwerkend-reukloos.
Agent/Distributeur:
SANITAS N.V. - Comanchestraat 155- Tel.: 79047. j

f EXPOSITIE SCHILDERWERK "\
en KUNSTNIJVERHEID ARTIKELEN

48 Schilderijen in olieverf en waterverf van lokale en internationale artisten.
Ook pronkstukken kerststukken en kunstbloemen tegen redelijke prijzen.

Plaats FUNDASHON PRO PATRIA
Hoek Van Lansbergeweg-Mgr.Kieckensweg 44, Welgelegen
ZATERDAG 19 DECEMBER 9a.m. -1 p.m.
ZONDAG 20 DECEMBER4 p.m.- 8 p.m.
Wij nodigenU hartelijk uitonze expositietekomen bezoeken.Kom ons helpen
om anderen te helpen.

\^ GRATIS ENTREE. y

W l\ jnf*ftFood ßtiUuuxuxü KV
P \t_fJ Mahaai %
Bt y_Wk De ,aatste dagen van de fl

ËQ?4Ï^ combination m
W ¥^\ DINNER SPECIAL 1

WË& W *Spare-ribs _\
W m J£ *Arosbruha m
m Yhuf * Gebakken banaan MBW * Gebakken aardappels 9
W * Verse saladeL * Saus en dressing.

9 J^___f_~. En dit alles voor slechts J

Ja, U ziet het goed.
K Alles voor ’.6.50 en geldig t/m 24 december. J

/Éfk\7<7tn-

%*v f BIBLIOTEKA

KORSOU
Otro hende tambe ke lesa e buki
kv abo tin hopi tempu kaba na
kas.
P'esei, for di dia 10 di desèmberte kv 2 diyanüari bo por entregae bukinan sm paga but. Hiba nanna Bibiioteka Pübiiko Körsou na
Punda, Bibiioteka hubenil na Otro-banda i e filial di bibiioteka naBarber. Tambe por deposito nanden e kahanan köra kv tin na...
La Ganga Saliha - Casa Cohen-{,^neral store" Esperamos-
ABN Rio Canario - LATRA-Postkantor Punda - VreugdenhilColon - Boekhandel Santa Maria-Palais Hindu Punda - Casa LeonOtrobanda -Banko Maduro naPlasa Djodjo Correa - Van Dorp/
Eddine Promenade - Zuikertuintje
Koffiebar - Pita Supermarket -Vreugdenhil Caribe - BankoMaduro na Barber.

Fia ke men
...trese bèk!

j^«at»cai»ca«»tacc.cai»eac»cat»)_a^f»c»«a«»tta«s^

l^^^^^^p» De Bonsai bomen if^ÊONSAI zijn binnen! j
a2 Ook prachtige Kerstdecoraties. Wees iJ tijdig met Uw verse Kerstbestellingen. I

f Tel.: 79843. J8**»fts*ssca is.ia ï»<atsstaes tss «_.featses essa&_«sfestss t£

jSgJj De gelukkige win- (^lfiyVjï naarvan de waar- yXR
debonvan/. 100:- van^-1

Dinsdag 15december
Nancy deCastro

BrakkeputAboul4B

Boutique*

S__) Caracasbaaiweg __Ct

HET KATTEN- A
HOK *zit vol leuke gezonde l^jv: poezen. i^z^r

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

mmMammmmmam—^—mm—mmi^^mÊmmÊaÊmmÊm*^^—^^

MEDEDELING
Hierbij berichten wij aan alle studenten,
docenten en het publiek in het algemeen
dat de

ADMINISTRATIE
van de UNA

GESLOTEN
zal zijn van 21 december 1987tot 4 januari
1988

en onze
BIBLIOTHEEK

op 24,25,26,27,31 december 1987 en 1,
2, en ,3 januari 1988.

R.R. Ravenstein
Administrateur. II (ffiftfffih

UWvcrstdat Nashonaldl Antta J|

Urwers-i'-it vando NederbndseAm** i
Ur-vcrsrty oltl» NetherlandsAiUKes■ Ut-rvufstd'xJ do Wis A/tfüLis Nec-Wt**V:_.is

■^a^, EILANDGEBIED CURACAO
xjffl DE ONTVANGER VAN HET
ff}} EILANDGEBIED CURACAO

BEKENDMAKING
' De Ontvanger van het Eilandgebied Curasao maakt
het volgende bekend:
Ter bevordering van de controle bij afgifte van de
belastingnummerplaten wordt verzocht om bij het
afhalen van deplaten gelieve mee te nemen en over
te leggen het belastmgsbewijs van de Ontvanger en
de geldige keuringskaart.

De Ontvanger voornoemd,
AfA P.R. E.M. Goeloe, wnd.

EXECUTORIALE VERKOOP
Op donderdag, de 17 december 1900zeven en tachtig desvoor-
middagste 10.00uur, zal door ondergetekende,deurwaarder der
belastingen op Curagao, aan de Regentesselaan z/n in het 2de
district van Curagao, worden overgegaan tot de openbare ver-
koop der bij procesverbaal van de 1 december 1900, zeven en
tachtig van hem, deurwaarder in executoriaal beslag genomen
roerende goederen, t.w.:

Meubilairw.o.: Bankstel, eethoek, schilderijen, hanglam-
pen, pronkstukken, ijskasten, gasfornuis,
1 tweepersoonsbedden.

Een automotor V "6Tweeautomotor Mazda
Een automotor Datsun 1200 Motoronderdelen, en ge-
reedschappen
Een Airco merk Hotpoint
Een electrische waterpomp, 5 transformatoren
8TL- neonverlichting, 3 TL-armaturen
Een doos met uitdeuk gereedschappen
5 stukstimmergereedschappen
150stuks gereedschappen, 1 waterpas, 1 zware nietmachine
En watverderte koop zal wordenaangeboden.
Deroerende goederenzijn te bezichtigen één uurvoor deverkoop
en zullen worden verkocht volgens plaatselijk gebruik, bij opbod
en tegen gerede betaling.

De deurwaarder derbelastingen,
Wendell A.E. Fecunda.v — /

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

* Donderdag 17december 1987vanaf 09.00tot 14.00
uur.

* Omgeving Nrd. Zapateer- Wïriwiriweg(ged.)-Ben-
taweg (ged.) - Maracaweg - klein tuintje en omge-
ving - Kent U Zelf en omgeving - MaLouisa en om-
geving - Nrd. Sta. Rosa (ged.) - Oost Sta. Rosa
(ged.) - Kwartje (ged.) - Libier.

sëiKODELA^

J CHAMBER MUSIC FESTIVAL V jfi
2 onder leiding van
g Eric Gorsira —- J^^/, ——
g centro o.m. Joke van Kregten piano
g Vivaldi A tterberg Mozart Bloch

28-29 dec SieOttat
l zeelandia Luise Gorsira cello
\ Beethoven Kodaly Ginastera Bruch Chopin

5 jan %€tnietoiJa> Octet
fortkerk Svendsen Enesco Mendelssohn
samen f25 los fl5 kunstkring fl4 scholieren gratis the complete kitchen 74561 vgks 663065

" **

7 CasaCohen
ÉSC* SALINA
mjljp U wilt Uw huis zo gezellig mogelijk maken
fyfPjp^A voor defeestdagen; komt U eens een kijkje
5Ö^/fp/l nemen in onze zaak, we hebben een zeervK^Y4jX uitgebreide collectie

WSÊf KERSTDECORATIES!
J|§pls}^ Tafellakens met nieuwe design,

pronkstukken, zijden bloemen,
ÖT^^^^^ handdoeken, badgordijnen en stro-
ftr^^J^ ken voor rond het bed.
ÖHf Jfib^/ft Donderdag vanaf 5 uur
\ 'v /^^rife. show met de clowns

BAKWI, YEYO en LEGRIA.

f/^^\ \ Vrijdag KOOPAVOND tot 9.30

//^aV U^lrT Wij zijn ervoor U!
r- -i -1

' Ontvangen 'brede en smalle
DAMESCEINTUURS

in allekleuren
AVONDen

WANDELTASSEN
bij.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11 J

BRIL?

"*/W Caribbean Optical
yjjmheetx de allernieuwste(7mg modellen voor U.

Alle soorten glazenV en brillenvindt U bij:

?J1lLp OPENBAARMAKING
>FJfi I § van deuitslag derstemming terverkiezing_[I[l kl _ van vijf ledenvan deKamer vanKoophan-|k|k1 1 £ del en Nijverheid te Curacao, gehouden
* 111 a op dinsdag, 8 december 1987.
UCURACAOU
De Verkiezingskommissie verklaart de navolgende kandidaten
als te zijn gekozen:
voor het Grootbedrijf:
in deperiodiekevakatures in detussentijdse vakature
LUCIA, Rodney M. ANTHONY, Lionel E.
WILLEMS, Robert G.
voor hetKleinbedrijf:
in deperiodieke vakature in detussentijdse vakature
MARTINA, Efraim P.P. JONCKHEER-MENSING, Vigdis
Afschrift van het proces-verbaal van de zitting van de Verkie-
zingskommissieligt ophet sekretarie derKamervoor een ieder ter
inzage.
Curacao, 10 december 1987.

De Voorzitter derKamer
wg. L.E. Anthony.

KÉIIL v lij HnBI
■ '&_ _t■ " illl S VwL^Bi jï_*Êe_\ *t^|

■y,....., ':■■■ .;, .;y::\::ft:;:;:;-^V"-:->;;■■■■■■■■■■ ;■■■■■■'■■■■■:. "■ ■ . ■ ..■■''.-■. ■'.'■ -' :■ ■ : ■"/ " V ■■ ■■' '' :'-:'-

Vanuit Curacao vliegt b.v. op 21 december een extra Boeing 747,
waarop nog 325 open plaatsen zijn. En ook op diverseandere
vluchten zijn nog stoelen beschikbaar.
VanuitAmsterdam is ernog ruim voldoendeplaats op b.v. 5,7,
8,11 en 12 januari.

Maak nu Uwreservering! Voor meer informatie kunt U zich
wenden totUwreisagent of deKLM. +#f

TheReliable Airline KLÏYI
Royal Dutch Air»"»»
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