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Nieuws
in

vogelvlucht
MANILA — Een grote zuivering
lnnen de Filipijnse Communis-me partij kostte in 86 aan zeker
j^Vmensen het leven. Op het eiland
'tidao zijn massagraven gevonden

"e.t zeker 601 lichamenvan verzets-
trijders omdat zij verdacht werdenan samenwerking met deregering.

*****LONDEN — In de voorbije 10 jaar
'Jn in Bangladesh honderden in

wonende dorpelingen
* Chittagong door het leger ver-

boord, aldus Amnesty dat een be-
doet op de Bengaalse regeringen onafhankelijk onderzoek hier-

aar toe te staan. Vooral de
tamgroep Shanti Bahini moest het

ont_elden.

TEHERAN — Een paar honderd
heeft geprobeerd de, estduitseambassade inTeheran te

en Men kwam tot in de tuin.e bewakers gebruikten traangas
j""de demonstranten teverspreiden,

frankfort hebben zich onlangs
,echtpartijen voorgedaan tussen

*****— Aftredende pre-
ler Peres van Israel wil dat zijn op-
'ger Shamir zijn vredes- initiatief

, ervolgt. Hij dreigde decoalitie op tereKen alsShamir ditniet doet.Vol-
Is *>eres w" Jordanië alleen met
■ ael vredesoverleg voeren binnen
*' kader van een internationale"-desconferentie.

*****, fiEIRUT — Volgens PLO- veilig-
eids-chefIyadzit deSyrische gehei-

?edienstachter deberichtenveinhet
verzetASALA, maar deze

J^P ontkent dit. Iyad bracht een
?ÏYe bezoek aan Parijsen sprakmet
r* 'tici, die hij aanraadde contactop
t **6men met de Arabische liga en
""ai. over hun geschilpunten. PLO-
eider Arafat deelde mee dat hetLO- hoofdkwartier van Tunis isj naarIrak en noord Je-

~*en, maar hij zei niet waarom. Hij
"ttkende spanningentussenPLO en
l«nis.

*****NEW DELHI — Het Afghaanse
jer*eten de SU- troepen hebben de

atste dagen zwaar gevochten in
*"d oost Afghanistan, waarbij 150

jj enzijngevallenaan regeringszij-e> aldus Westerse diplomaten in In-
'a. Geprobeerd werd het verzet uit
fategische posities te verdrijven

w
et urenlange beschietingen. Er

2e.r<_ en tientallen helicopters inge-
l- Vermoed wordt dat de vroegere
l^ijleiderKarmal die in mei werd

lp ost door Najibullah spoedig he-
y"^aal aan dekant wordt geschoven.
J-'gens VS- Defensie- minister
üid*nberger heeft de SU de laatste
u^ zijn troepen in Afganistan flink
Re (?e.Dre>d zodat men dadelijk in

ykjavik bestkan beloven datmen
deel daarvanterugtrekt. .

*****
de V_jIPOLI —Libie' s Gaddafi heeft
v »> SU- topveroordeeld alswinst
ov

°r net imperialisme. Hij had het
de "" Gorbatsjov- Hitler. Hij dreigde
g Communicatie- verbindingen met

r°Pa te verbreken. Libië isbegon-
,;: {''et het leggenvan mijnenlangsm helekuststrook.

*****
8 OENEVE—De VN-hogecommis-

*B voor de vluchtelingen Hocke
Ij arschuwde voor een defensieve
V[ dingbijregeringen tegenoverhet
ge °htelingen- kwesties. Vluchtelin-
ge ?n as'el- zoekers mogen niethet
tee toffer worden van maatregelenBen illegale immigratie.

*****hieIHNEVE — De oPEC'ministers
v<w/n zich gisteren bezig met de
den 'ng van **■ comm'9B'es van le-
tje productie- en prijs- kwes-
ve ' "oor de rest werd op lager ni-

-1? °verleg gepleegd.Als de olie op
(V huidige peil blijft bedragen de
Jar-Hj"°^e" inkomstenditjaar65 mil-jard ollarteSen 130in84en 280mil"
18v

'n ***' L*e meerderheid der Opec
bg °°r verlengingvan de productie-
list m^' ze" Indonesie's Olie- mi-
Saurt-r **'oebro'o- Het verzoek van
t^ Arabicen Kuweit om het quo-
'at mogen verhogen zal dan pas
*rworden behandeld.

*****haaAMPALA — In Uganda zijn
cj e 3 ministers ook politici en offi-
va en opgepakt op beschuldiging
alj Bamenzweren tegenderegering,
tyQ ~.s deregeringskrant Vision. Hen
'nfa Ver-"aadverweten. Vanhet35e
tgr^.rie- bataljon werden de mees-
Uit en in(.erekend; dit bestaat
\_- soldaten van het ontbonden

gandesevrijheidsleger UFA en de
tj. ,° ntbonden Federale Democra-
phe beweging Fedemo. Deze groe-
Jvtb?treden indertijd samen met het
Wk Van President Museveni tegen

c°ewind van Obote.
P *****sto ■ N —In 85 zi Jn meer dan 200

eenf lnKen in Westduitse kern-
a ail/a-es geweest, waarbij in een
de ji^'gevallen dereactoren onmid-
g_en werden gestopt. Er kwam
dus"rad*°" activiteitnaarbuiten, al-

"^en officieel rapport.

Wegens bescherming computer-markt

VS kondigen sancties
aan tegen Brazilië

WASHINGTON — Presi-
dentRonald Reagan van de
Verenigde Staten heeft de
preferentiële invoerrechten
voor sommige Braziliaanse
productenopgeheven alsver-
geldings- maatregel voor de
bescherming van de Brazili-
aanse markt van kleine com-
puters, waartoe Brasilia al
veel eerder heeft besloten.
Washington had gevraagd
om een bredere toegangvoor
zijn computers inBrazilië.

De presidentiele vertegen-
woordigervoor handels- overleg
van Reagan, Clayton Yeutter,
maakte duidelijk dat debeslis-
singvanzijn hoogste chefpaszal
ingaan tegen het einde van dit
jaar. Washington blijft hopen
dat er alsnog een oplossing be-
reikt kan worden met Brazilië
over deze kwestie, zo moest uit
zijn woorden blijken. Mocht zon
akkoord er inderdaad komen
dangaat deopheffing van depre-
ferentiële rechten voor Brazili-
aanse producten meteen weer
van tafel.

De Braziliaanse computer-
markt heeft zich de laatste tien
jaar ontzaglijk uitgebreid. Men
kan zeggen van niets tot een be-
drag van 2,2 miljard dollarper
jaarzoals nu jaarlijks wordt be-
steed voor de aankoop van com-
puters. Voor de helft daarvan is
de Braziliaanse markt be-
schermd tegenover het buiten-
land omdat Brasilia de kleine
computers namelijk zelf ver-

vaardigt. Deze protectie steektWashington ten zeerste. Men
zegt dat men op deze manier al
voor miljarden aan computer-
export verloren heeft zien gaan.
Gaat Brazilië met deze protectie
door dan voorziet men een ver-lies van ruim acht miljard aan
computer- export naar Brazilië
voor de periode tot begin van de
jaren90. De VShebben trouwens
toch al een nadelig saldoop zijn
handels-balans metBraziliëvan
vijfmiljard dollar.

In de officiële mededelingvan
Washingtonover deAmerikaan-
se maatregel staat dat Reagan
tot de conclusie is gekomen dat
de betrokken protectie- maatre-
gel van Brasilia «onredelijk» is.
Het overlegtussen debeiderege-
ringen heeft weliswaar enige
vooruitgangopgeleverd, maarer
is geen overeenkomst uit voort-
gevloeid welke een behoorlijke
oplossing voor het probleem
biedt. Yeutter legde uit dat de
terminologie van «onredelijk»
betekent datdebeide landenver-
der overleg moeten plegen, op
welke overweginghijzijn opvat-
tingbaseert dater voor het einde
van het jaarnog geentoepassing
zal volgen op de beslissing van
Reagan om degunstigeheffings-
regeling voor sommige Brazili-
aanse producten in de ijskast te
zetten. Voor alle zekerheid is al-
vast deAlgemene overeenkomst
inzake tarieven en handel
(GATT) van het Amerikaanse
plan op de hoogte gesteld.

PRAVDA: EXAMEN IN POLITIEKE RIJPHEID
Mini-top is voor Gorbatsjov en Reagan een gok

Reykjavik mikt op tussen-
accoord over Euro-raketten

WASHINGTON —Bij deeind deze week te houdenmini-top
inReykjavik mikken deSovjet Unie en deVerenigdeStatenop
een tussentijds akkoord over dezogenaamde Euro- raketten.
Deze mini-top isvoor RonaldReagan enookvoor MichailGor-
batsjov een gok. Volgens hetpartijblad Pravda is Reykjavik
echter een examen in politiekerijpheid.

Reagan streeft er niet naar
met Sovjetleider Gorbatsjov een
definitief wapenakkoord te be-
reiken, maar om de basis daar-
voor te leggenvoor de onderhan-
delaars, zo zei ministervan Bui-
tenlandse zaken George Shultz
dinsdag tijdens een persconfe-
rentie. Reagan wil met Gor-
batsjov verderookpraten over de
rol van deSUin verschillende re-
gio's en over mensenrechten-
kwesties.

"Wij proberen niet een defini-
tieve overeenkomst te bereiken.
Wij proberen voorstellen te for-
muleren dieonze diverse onder-
handelaars tot het uiterste kun-
nen helpen en sturen", aldus
Shultz. Volgens de ministerbe-
staat er kennelijk wel kans op

een overeenkomst met Moskou
over beperking van het aantal
raketten voor de middellange af-
stand in Europa (INF), maar hij
zei dater verschillenvan mening
blijven. Zowel Moskou als Was-
hington meent dat de top inReykjavik op 11 en 12oktober de
meeste kans biedt op een INF-
overeenkomst.

Shultz somde de vier be-langrijkste punten op waarvoordeAmerikanenen deRussen een
oplossing moeten vinden voor-dateen akkoord inzake Euro- ra-
ketten (Russische SS-20--raketten en AmerikaanseKruis- en Pershing-2-raketten)
kan wordenbereikt. Als eerste isdat de eisvan de VSdateenover-
eenkomst alomvattend is en de

Russische SS-20-raketten in
Azië omvat, veryo mar
nier waarop beide partijen over
en weer nagaanofeen eventueel
akkoord wordt nageleefd, wat
controle op Russisch grondge-
biedzou betekenen, ten derde de
duur van het akkoord en als
laatste de kwestie van de in de
DDR en Tsjecho-Slowakije ge-
stationeerde Russische korte-
afstandswapens die doelen in
West-Europa, met name de
Bondsrepubliek, kunnen be-
reiken.

De bijeenkomst van Gor-
batsjov en Reagan, wordt een
"examen" waarbij de "politieke
rijpheid" van beide leiders op de
proefwordt gesteld. Dit schrijft
de hoofdredacteur van het Sov-
jet-partijbladPravda, ViktorAf-
anasjev, in een commentaar.
Volgens de Pravda moet de
"werkbijeenkomst" in Reykja-
vik resulteren in "duidelijke in-
structies voor het bereiken van
vooruitgang op bepaalde
kernwapenvraagstukken". Vol-
gens Sovjet-functionarissen be-
schouwt hetKremlin de bijeen-
komst inReykjavik als een "lak-
moesproef'die debereidheid van
Reagan tot overeenkomsten
over wapenbeheersing moet
aantonen.

Volgens deskundigen is
"Reykjavik" nietontblootvan ri-
sico's, zowel voor Reagan als
Gorbatsjov. Vroegere to-
pontmoetingen tussen de super-
mogendheden vonden over het
algemeenpas plaats nadat diplo-
maten van tevoren overeen-
komsten hadden uitgewerkt
waaronder slechts nog enige
handtekeningen worden gezet.
MaarinReykjavik wordtdezaak
omgedraaid: omdat hun onder-
geschiktenhet niet eens konden
worden moeten de twee leiders
zelf de touwtjes in handen ne-
men, vertrouwend op hun in Ge-

neve gebleken goede onderlinge
verstandhouding. HenryKissin-
ger, die menig Sovjet-
Amerikaanse top bijwoonde,
meent dat de spanningen tussen
deVSen deSU diepliggendeoor-
zaken hebben en niet zomaar
kunnen worden weggepoetst
dooreen goedepersoonlijkerela-
tie tussen de twee kopstukken.
De nu gekozenweg van een haas-
tig belegde ontmoeting is vol-
gens Kissinger zelfs buitenge-
woon hachelijk wegens hetrisico
van rechtstreekse onenigheid
tussen de twee leiders. Als het
misloopt is er geen enkel hoger
beroep meer mogelijk en ligt de
zaakwaarschijnlijkvoor langere
tijd in duigen, aldusKissinger.
Anderen hebben in dit verband
al gesproken van een "gok".

Activa Zwitserse
banken in Latijns
Amerika stuk verminderd

ZUERICH — De Zwitserse
banken hebben in 1985 hun acti-
va in aanzienlijke mate in La-
tijns Amerika en Zuid Afrika
verminderd. Zo blijkt uit het
jaar-overzicht van de Centrale
bank van Zwitserland. Van de
andere kant kende men in de
Zwitserse financiële wereld, met
uitzondering van departiculiere
banken, een spectaculaire netto
winst van 18,1 procent tot 2,5, miljard dollar. In de loop van
1985 werden deZwitserseactiva
bij Latijnsamerikaanse banken
met 10,1 procent verminderd tot
8,4 miljard dollar. De grootste
daling deed zich voor in Brazilië
waar de activa met 15,9 procent
terugliepen tot 2,2 miljard
dollar.

Tweepolitiemannen korte tijd ontvoerd doorBrunswijk-groep

Surinaams verzet in Nederland: Par'bo
bezig met propaganda-oorlog

DEN HAAG /PARAMARI-
BO —De Surinaamse autori-
teiten hebben de groep-
Brunswijk dinsdag opnieuw
beschuldigd van een reeks
"misdadige activiteiten".Het
Surinaams verzet in Neder-
land ontkent echter dat
Brunswijk verantwoordelijk
is voor deze daden en meent
datParamaribo begonnen is
aan een "propaganda-
oorlog". Uit betrouwbare
bron in Paramaribo isverno-
men dat dinsdag twee Suri-
naamse politiemannen in
oost-Suriname zijn ontvoerd.
Zij zijn inmiddelsweer vrijge-
laten.

Romeo Hoost, woordvoerder
van het Surinaamse verzet in
Nederland noemt de berichten
van hetSurinaamse persbureau

SNA "een pertinente leugen".
Volgens hem zijn de acties van
Brunswijk niet gericht tegen
burgers en zullen de rebellen
nooit hun "eigen mensen" aan-
vallen. De autoriteiten in Para-
maribovoeren een propaganda-
oorlog en willen de Surinamers
doen gelovendat Brunswijk een
gevaarvormt voor de bevolking,
aldus Hoost.

In welingelichte kring in de
Surinaamse hoofdstad was ver-
nomen dat dinsdag twee politie-
mannen, die inhun auto van het
Oostsurinaamse dorp Moengo op
weg waren naar Stolkertsijver,
zijn ontvoerd. Zij werden na en-
kele uren vrijgelaten door de
groep-Brunswijk. Dat heeft het
officiële persbureau SNA
dinsdag gemeld. Volgens SNA
zijn de twee mishandeld door de
mannen van Brunswijk.

In de nacht van zondag op
maandag is een aanslag ge-
pleegd op de woningvan een Su-
rinamer in Cayenne, de hoofd-
stad van Frans Guyana. Twee
handgranaten werden naar het
huis gegooid, maa_* niemand is
daarbij gewond. Er werd alleen
materiele schade aangericht en
de dadersontkwamen. Dit heeft
een woordvoerstervan deprefec-
tuur in Cayenne dinsdag beves-
tigd. De aanslag is "kennelijk
eenzaaktussen Surinamers", al-
dus de woordvoerster. Volgens
het Surinaamse verzet was de
aanslag gericht tegen de groen-
tehandelaar Ganpat, die op het
moment van de aanslag niet
thuis was. Ganpat zou de rebel-
lengroep van Brunswijk hulp
verlenen en daarom mag worden
aangenomen dat de aanslaghet
werk is van Bouterse-
aanhangers,zo meenthetverzet.
De radio in Frans Guyana
meldde echter dat de aanslag
verband houdt met spanningen
tussen bosnegers en hindoesta-
nen binnen de groep-Brunswijk.

Een aantal bosnegerszou vol-
gens de radio door de autoritei-
ten in Frans Guyana worden be-
schermd wegens ditconflict. Ro-
meo Hoost wijst deze lezingvan
deradio inFrans Guyanavan de
hand. De woordvoerster van de
prefectuurontkendeinParama-
ribo circulerende berichten dat
Parijs versterkingen heeft ge-
stuurd naar het grensgebied in

het westen van Frans Guyana.
In officiële kring in Paramaribo
werd dinsdag eveneens tegenge-
sproken dat deSurinaamse con-
sul in Cayenne, Kenneth Mid-
dellijn, is aangehouden wegens
verboden wapenbezit.

ORANJESTAD —Het cruise-
seizoen werd gisteren op Aruba
ingezet met de komst van de toe-
ristenschepen "Sun Princess" en

"Regent Sea" (zie foto). Zij
brachten de eerste veertienhon-
derd cruise-toeristen die in de
middaguren voor drukte in de

Nassaustraaten laterin deavond
in de hotels zorgden. Dit seizoen
worden er 114 cruise schepen op
Aruba verwacht.

Surinaamse leider
Tegen Somohardjo
4 weken geëist
voor wapenbezit

ROTTERDAM — Tegen de
Surinaamse leider in Neder-
landPaul Somohardjo is een
gevangenisstrafgeëist van
vier weken wegens verboden
wapenbezit.

Ophemwerdnadathijmetzijn
auto in april toen hij door rood
licht was gereden een pistool
aangetroffenzonderdathijdaar-
voor een vergunning had. Somo-
hardho die bekend staat als een
van de meest militanteopponen-
ten van de Surinaamse leider
Desi Bouterse zei tegen de
rechter dat hij volgens hetrecht
waarschijnlijk wel schuldig zou
zijn«maarvolgensderechtvaar-
digheidniet». Regelmatig wordt
hij metdedoodbedreigd en nage-
noeg dagelijks wordt het Suri-
naamse ontmoetings- centrum
van Mamkur in Rotterdam wel
opgebeld voor een of ander drei-
gement. Somohardjo is daar de
voorzitter van. De justitie was
trouwens niet in staat hem af-
doendete beschermen, verweer-
de hij zich nog en beriep zich
daarbijophetfeitdathij doorhet
Surinaamse bewind vogelvrij is
verklaard. Dit was wel gebleken
bijdeaanslagopzijnbroer inder-
tijdin Schiedam waarbijmenhet
kennelijk op hem had gemunt.
En op de drievoudige moord in
Rijswijk in maart 1985, welke
ook nooit tot klaarheid is ge-
bracht.

Somohardjo's advocaat mr R.
Veerkamp vroeg vrijspraak op
juridischegronden: onder meer
omdat het bewijs onrechtmatig
was verkregen. De politie had
zijn cliënt zonder zijn toestem-
ming gefouilleerd. En in feite
verkeerde zijn cliëntin een situ-
atievan overmachtwaarinhijei-
genlijknietveel anderskon doen
dan zichzelfbewapenen.

Vooruitgang in Guatemala, Paraguay en El Salvador
OAS-mensenrechtencie: Bezorgd
over Chili, Cuba, Nicaragua

WASHINGTON — De toe-
stand op mensenrechten- ge-
bied heeft zich verleden jaar
inpositieveen ookin negatie-
ve richting ontwikkeld. In
Chili ginghetduidelijkdever-
keerde kant op, maar er was
sprake van verbetering in El
Salvador, Guatemala en Pa-
raguay.

Dit is de conclusie welke ge-
trokken kan worden uit het
dinsdag in Washington gepubli-
ceerderapport van de Interame-
rikaanse commissie voor de

mensenrechten(CIDH). Ditrap-
port komt aan de ordeop deinno-
vember te houdenalgemenever-
gaderingvan deOrganisatievan
Amerikaanse Staten (OAS) in
Guatemala. Deze commissievan
de OAS zegt «zeer bezorgd» te
zijn over de huidige situatie in
Chili metzijn recente ontwikke-
lingen als gevolg van de staat
van beleg welke er heerst. Daar
zijn de massale arrestaties eve-
nals de aanvallenop dekerk en
tal van organisatieswelke opko-
men voor demensenrechten. De-
ze groepen staan in zeer slechte
reuk bij de militaire machtheb-
bersen hun aanhang. De aanval-
len op mensenrechten- militan-
tenofandereopponenten van het
bewind worden ondernomen
door «onbekende groepen
burgers», zoals men hetofficieel
formuleert. Zij zijnvaak actiefin
buurten waar veel vertegen-
woordigers van de oppositie wo-
nen. Aan dergelijke operaties,
aldus hetrapport, nemen ook
vaak soldaten en politiemensen
deel.

Maar ook is deOAS- Mensen-
rechten- commissiebezorgd over
detoestandbij deideologische te-
genpool van Chili op hetAmeri-
kaanse continent, namelijk:Cu-
ba. Evenals voorheen worden er
nog steeds tegenstanders van
hetbewind van Fidel Castro op-
gepakt. Ook staan leden van be-
paalde christelijkekerken bloot
aanvervolging onder Castro.

Zeer bezorgd is de Mensen-
rechten- commissie ook over de
hoog opgelopen spanningtussen
kerk en staat in Nicaragua. Als
aanwijzing voor deze aanhou-
dende spanningtussen de clerus
en deSandinisten noemt men de

vervolgingvan priesters, de uit-
wijzingvan een bisschop en een
hoge prelaat met de titel mon-
seigneur, de sluitingvan de ka-
tholieke radiozender en van de
oppositiekrant La Prensa. En
verder heeft de commisie het
over «tal van andereactiestegen
de oppositiepartijen».

Dollar vandaag
weifelend

AMSTERDAM — Nadat dóór
een gezamenlijke maar beschei-
den interventie van de Westeu-
ropese Centralebanken dinsdag
was bereikt dat de dollar steeg
vertoondedeAmerikaanse mun-
teenheid vanmorgen weer een
wijfelende houding. De banken
grepen dinsdagmorgen meteen
in toen de dollar op 2,2465 gul-
denopende na een slotkoersvan
2,2520 gld maandagmiddag. Hij
sloot dinsdagmiddag op 2,2665.
gld.Overdehele linie wasde dol-
lar gisteren omhoog gegaan.
Vanmorgen was er sprake van
minimale verhogingen of dalin-
gen ten aanzien van de andere
munten. Tegen de middag no-
teerde hij in Amsterdam 2,2645
gld. In Wall Street deden zich
dinsdag geen schokkende ont-
wikkelingen voor. De Dow Jo-
nes- index voor de dertig be-
langrijkste industriëleaandelen
-sloot onveranderd op 1.784,45
punten.

Eman en Nisbet
bij Kamer-cie

ORANJESTAD — Premier
mr Henny Eman en minister
Benny Nisbet hebben gisteren
een informeel gesprek gevoerd
met de leden van de Vaste Ka-
mercommissievoor Antilliaanse
en Arubaanse zaken van de
Eerste en Tweede Kamer. Ui-
teengezet werd datAruba op het
ogenblik zeer moeilijke tijden
doormaakt, maar dat het
perspectief voor de toekomst po-
sitief zal zijn. Premier Eman
sprak voorts met minister van
Ontwikkelingssamenwerking
Bukman. Minister Benny Nis-
bet bracht een bezoek aan de
School voor de journalistieken
sprak daarmet een van de direc-
teuren Jan deVos, een goedebe-
kende van Aruba. Vandaag
brengtministerNisbetbezoeken
aan Air Hollanden deKLM. De
Arubaanse delegatie is donder-
dagweer opAruba.

*****TEL AVIV — Een linkse Israë-
lische parlementariër heeft ge-
vraagd om een open debat over de
persberichten over het bezit van
kernwapens door Israel. Tsabankri-
tiseerde de censuur op de discussie
over dezekwestie.

*****



MENSEN

I Evenals duizenden andere scho-
lieren in Nederlanden de Neder-
Tandse Antillen, trok ookPRINS

'KLORIS, zoon van prinses
1 Margriet en Pieter van Vollenh-

o'yen, vorige week langs de deu-
-1 'ren met inteken- lijsten voor de■ ryeuwe kinder- postzegels. En
< netzoals de meestekinderen, be-

gon hij in zijn woonplaats Apel-
doorn bij zijnbuurvrouw. Tege-
lijk speeldeprins Floris dehoofd-
rol in een promotie- filmpje van
öe StichtingKinder- postzegels,, waarvoor regisseur Harrie Slon-
kërs op de foto aanwijzingen
geeft. Op de achtergrond kijkt
prinses Margriet toe.

*****
jBij dereinigings- dienstSelikor

werd onlangs het dienst- jubi-
leum van drie werknemers, die
gezamenlijk95jaarbij dezeover-
heids- dienst werkzaam zijn, ge-
vierd. JORGE HOOI en THO-
MAS MARTIJNherdachtenbei-
den hun 35- jarigdienst- ver-
band, terwijl LUIS SILLE zijn
25- jarig jubileumvierde. Tij-
denseenbijeenkomst op hetSeli-
kor- kantoor, werd aan de jubila-
rissen de gebruikelijke envelop-
pe met inhoud verstrekt, terwijl
aan hun echtgenoteneen boeket
bloemenwerd overhandigd.

Producent van meer dan twee-
honderd films en winnaar van
nietminderdan 32 prijzenvan de
Amerikaanse film- academie
HALL B. WALLIS, overleedhet
afgelopen weekeindeop 88-jari-
geleeftijd inzijnwoonplaats Los
Angeles. Zijn dood werd pas na
debegrafenisdoorfamilie- leden
bekend gemaakt. Wallis, die in
ernstige mate aan suikerziekte
leed, ontdektevele sterren, zoals
BurtLancasterenKirk Douglas.
Totzijnbekendste filmsbehoren
"Casablanca" met Humphrey
Bogart en Ingrid Bergmann, die
hij in 1943 produceerde,
"Golddiggers" uit 1933, "Cap-
tain Blood" met Michael Curtiz
uit 1935, "Robin Hood"en "Jeze-
bel" uit 1938, alsmede "Kings
Row" metRonald Reagan.

*****
Een Amerikaanse productie-
groep onder leiding van Harry
Belafonte heeft plannen bekend
gemaaktom een televisie- serie
te maken over het leven van de
Zuidafrikaanse ANC- leider
NELSON MANDELA. Belafon-
te heeft voor de hoofdrollen be-
kende sterren alsSidney Poitier,
Marlon Brando en Jane Fonda

aangetrokken. De opnamen
moeten hetkomende voorjaar in
Afrika beginnen en ABC- televi-
sie zal de serie dan naar ver-
wachting in het seizoen 1987-
-1988 uitzenden. Er zijn overi-
gens nog zeker twee andere
maatschappijen die een serie
over Mandela willen maken,
maar Belafonte zegt dat hij de
steun van Mandela zelf en van
diensechtgenoteWinnie heeft.

*****In tegenstelling tot de echtgeno-
tevan Sovjet- leiderGorbatsjov,
Raisa, zal NANCY REAGAN
niet met de Amerikaanse presi-
dent naar IJsland reizen, wan-
neer deze inReykjavik zijnRus-
sische ambts- genoot voor een
minitop zal ontmoeten. De Ame-
rikaanse regering reageerde op
het berichtdatRaisa Gorbatsjov
ook naar IJslandgaat nogal ver-
rast en tevens lichtelijk geër-
gerd, omdat dat bericht in Was-
hington middels de IJslandse te-
levisie was binnen gekomen.
Zelf was Washington daarvan
niet op de hoogte gesteld. Vol-
gens woordvoerdervan het Wit-
te Huis, Larry Speakes, ging de
Amerikaanseregering ervan uit
dat het aantal deelnemers be-
perkt zou zijnen dat men direct
terzake zou kunnen komen.

Een delegatie van naar Israel
geëmigreerdeRussische joden is
van plan dezeweeknaar Reykja-
vik tegaanom detopontmoeting
tussen Gorbatsjov enReagan bij
tewonen. Zijzijn nietvan plan in
te gaan op een verzoek van de
IJslandse regering om van hun
reis af tezien.Woordvoerder van
het joodse instituut voor onder-
wijs en informatie JOERI
SJTERN, verklaardedat deSov-
jet- Amerikaanse top aan de
vooravondvaltvanYomKippur,
de heiligste dag van het joodse
jaar. "Wij zullen gaan bidden
voor de vrijlating van Sovjetjo-
denen onze aanwezigheidduide-
lijkmakenaan depers. Hopelijk
is er geenreden voor protest- ac-
ties", aldus Sjtern.

Het Amerikaanse echtpaar
RAYMOND en JOAN DE CA-
ROLIS werden op Aruba be-
noemd tot "distinguished gu-
ests", omdat zij al meer dan
twaalf jaarregelmatig bezoeken
aan Aruba brengen. Waarne-
mend directeur van het Toeris-
ten- bureau, Rafael Estrada,
reikte hen in bijzijn van Karen
Siegel, general manager van
Dutch Village en van Gerrit
Griffith, general manager van
Divi Hotels, debijbehorende cer-
tificaten uit.
Aan de Technische Hogeschool
Eindhoven slaagde onlangs
ALAN H. RILEY als ingenieur
in debedrijfs-kunde, metspecia-
lisatie op gebied van computers
en van industrie- en overheids-
automatisatie. Ir Riley zal eind
van ditjaaropAruba terugkeren
als hij naast zijn ingenieurs- ti-
tel, ookzijn eerste graadsonder-
wijs- bevoegdheid in wiskunde
behaalde. Hij isoud- leerlingvan
het VWO- Colegio Arubano.

*****Een Haagse AUTOKRAKER
liep laatst behoorlijk tegen de
lamp. Hij werd,uren nadathij in
een auto ingebroken had, in zijn
woning door de politie aange-
houden.Die wist deman, diezich
bij het forceren van de auto had
verwond, te achterhalen aan de
hand van het bloedspoor dat de
autokraker had achtergelaten
en dat van de vernielde wagen
regelrecht naar zijn woning
leidde.

*****Een 19-jarigeflatbewoner in het
Limburgse Sittard, is deze week
allevijfzijnHUISDIERENkwijt
geraakt. Zij veerden door depoli-
tie in beslag genomen en naar
het dieren- asiel gebracht. De
huisdiertjes waartegen de poli-
tie bezwaren had, waren slan-
gen, waarvan eentje met een
lengte van zeker vijf meter. Te-
gen de flatbewoner werd proces-
verbaal opgemaakt wegens
overtredingvan de wet bedreig-
de uitheemse diersoorten.

Twee werknemers van de Tele-
communicatie- dienst opAruba,
vertrokken onlangs naar Santa
Clara in Californië, om daar
tweewekeneen cursus te volgen
bijROLM Corporation. JULIO
JACOBSis hoofd van debedrijfs-
telecommunicatie en gaat zich
bekwamen in nieuwe systemen,
terwijl GABRIEL MADURO
zich als technicus op de hoogte
gaat stellenvan nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van on-
derhouds-technieken.Het twee-
tal werd uitgeleide gedaan door
het waarnemend hoofd van de
commerciëleafdelingvan Setar,
ingPatricioNicolaasen doorcol-
legaHubert Dirksz.

Alhoewel in Noord-Brabantwil-
de, eetbare, PADDESTOELEN
werden gepluktdie tweemaal zo
radioactief waren als de gelden-
de norm toestaat, levertvolgens
het Nederlandse ministerie van
Welzijn, Volks- gezondheid en
Cultuur, heteten van depaddes-
toelen geen gevaaropvoor de ge-
zondheid. Woordvoerders van de
Consumenten- bond en Konsu-
menten Kontakt raden evenwel
het publiek aan om geen wilde
paddestoelen te eten.

*****
De GENEUGTEN van het Oos-
ten, zoals nachtlokalen en de
buikdans, gaanuit hetbeeldvan
Arabische steden verdwijnen.
De afgevaardigden op de vierde
"conferentie van Islamitische
steden" besloten op hun slotver-
gadering in Cairo de beginselen
van de Mohammedaanse wet
van toepassingteverklaren in de
grote stedenvan de Islamitische
wereld. In een desbetreffendere-
solutie werden de gemeente-
besturenuitgenodigd, geen ver-
gunningvoor het schenken van
sterke drank, nachtclubs en
buikdans- etablissementen
meer te verlenen en debestaan-
de lokalen geleidelijk te sluiten.
Debedoeling is om destrengeIs-
lamitische wetgevingook op ge-
meentevlakin te voeren. De 300
afgevaardigden uit 65 landen,
dievoor heteerstbijeenkwamen,
besloten voorts tot hechtere sa-
menwerking tussen de steden in
dewereldvan deIslam.DeEgyp-
tische havenstad Alexandrie en
de twee bedevaartoorden van de
Mohammedanen, Mekka en Me-
dina, werden alsnieuwe leden in
de organisatie opgenomen. Het
volgende congres wordt over
twee jaargehouden in de Jor-
daansehoofdstad Amman.
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Heer Bommel en de Volvetters door Marten Toonder

I_K)9 — "Het spijtme, datu een slechtemiddaghebt", zei heer
IJommel, terwijl hij tegenover de burgemeester ging zitten,
"|nij lijkt het hier nog nietzo kwaad. Werkelijk een club voor
efn heervan stand,alsu begrijptwat ik bedoel.Waarom isuw
njiddagzo slecht, alsik vragenmag?". "Bah!" zeiburgemeester
Dickerdack. "Hier zit ik, in dekracht van mijn jaren.En wat
cfoe ik? Ik drink tomatensap! Begrijpt u wat datzeggen wil?"
"»a! Jazeker!"riep heer Ollie uit. "Datbegrijp ik. Sap van to-
maten. Overheerlijkenvoedzaam."De burgemeester schudde
afkeurend hethoofd. "U begrijpthetniet", zei hijbitter, "hetis
tie enige drank die ik drinkenmag. Voor mij geen melk. Geen
limonade, geen bier ofgeestrijke dranken. En dat is nog niet
alles! O nee! Voor mij geen gebak, geen brood of slakken in

roomsaus, geen boter of eierenof ham. Een enkel slablaadje
misschien; een enkel kreeftenslaatje; maar zelfs da* 1S me ei-
genlijk nietgegund"."Waaromdanniet?"vroeg heerBommel,
die een bangvermoeden kreeg. "Ik ben te zwaar," verklaarde
de magistraatdof. "Of, omhetanders te zeggen: ik ben te dik!"
"O," zeiheerOllie verslagen."Juist!" zeideburgemeester. 'En,
alsof datnog nietgenoeg is, ikkan geenkrantmeer open slaan
zonder dit te lezen!"Hij weesop een advertentievan een halve
pagina waarop met grote letters te lezen was: "Het volvet-
tersspook loers op u! Wilt u slinken? Gebruik dan Slinkers!"
"V-verschrikkelijk!" stameldeheer Bommel. Hijbekeek deaf-
beelding van het volvetters-spook aandachtig en een rilling
liep hemover derug.
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CURACAO
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten van*
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis*
trikten kunnen voor spoedgevallen ó>
artsenpraktijk van huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

WITGELEKRUIS (wijkverpleging): Kantoor
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 uun
zaterdag de gehele dag gesloten; de wacflt
hebben zuster Pataca, tel.: 87342,pageboy
027-360 enzuster Hoyer, tel.: 671959page-
boy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera.
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

KLEUTERBUREAU: 14 00-16.00 uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur: alleenvolgens afspraak.

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.

BOTICABANDABAO: geopend van maan-
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14.00-
-18.00 uur; zaterdag gesloten.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrabanda:Del Pueblo, tel. :625333; Punda:
Juliana, tel. .54500.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat- iedere woensdag- en zonda-
gavondom 19.30 uur te Jirajaraweg 8,
Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uurte Centrum AbraxaC,
achterKooyman.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uurS.a//oneCabra (f1.5.-)

TELECURACAO
WOENSDAG: 15.30baseball world se-
ries; 18.30 Dimencion Artistico; 19.30
Notisiero Tele-8, 20.00 baseball (world
series).

DONDERDAG: 16.30 Kwes; 17.25
spec, progr. Tula; 18.20purba kv keshi;
19.00 Journey to the Himalaya; 19.30
Noticiero Tele-8; 20.00 baseball (world
series).
(wijzigingen voorbehouden)

*"_* "
Bom ontploft
in Rio-bioscoop

RIO DE JANEIRO — Een
kleine zelfgemaakte bom ont-plofte in een bioscoop in Rio de
Janeiro waarbij drie gewonden
vielen.Dit gebeurdein dearmoe-
buurt Nova Iguacu. Toen de bom
ontplofte waren er driehonderd
mensen in de bioscoop. Er deedzich echter geenpaniek voor, als
gevolg waarvan het aantal ge-
wonden beperkt bleef.

QUINCY By Ted Shearer
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Our heorts ore overflowing with Joy £
for the Lord gave us o nice baby boy J

V UUe named him: f

I JONATHANDAVID I
C * MICHAEL i
| Curacao, October 3rd. 1986 J
« «%*__dll Rene Mariene 5L"^^^F^^^ Bryan, i

d? Justin. \i Q^4***9 O-****-? <Ï__*«*N_s> <___^__*_-_!> «-A***» «-Em/O^

HENRY ® By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker
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ARUBAAGENDA

LOSSENUMMERSOPArubadagelijksver-
Wjgbaarbij: *
O^IANJESTAD: ZeppWever, La Fama, Piet
Soda Fountain en SupermercadoPueblo.
NOORD: Lee TakeAway, Noord 82.

TANKI LEENDERT: Kalalu, Tanki Leendert
265.

SANTACRUZ: Rowigini's, Santa Cruz48.

S*N NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
ve,*straat 27.

Voorts: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
Horacio Oduber hospitaal, Giftshop
MancheboBeach Hotel.

KANTOORUREN: 08.00-12.00/14.00-
-. 7 30 uur: j-arerdaq oesloten.

J«l*_on.24333(drie lijnen).

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

nr. 248-1 Barclays Bank.taxicentrale: 24uur per dag, tel.: 22116 of
21604.
■"OÜTIE: 100.

115.

■-OEKERTJES verschijnen op dinsdag en
*r'idagen kunnen iedere dag tussen 08.00--uur worden opgegeven;«halveopzaterdag. Alleen zoekertjes, die
?P maandag en donderdag voor 10.00 uur
"j.'nnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
'hsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
."««""15ui_r 777ePo.ver(18jr.)
""«".15uur Police Academy///(18jr.).
DR|VE-IN: 20.30 uur SpaceCamp(18jr)

(nachtdienst)
abao brug: Nacional, tel.: 26244.
■"■ba brug: San Nicolas,tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTOREN
J**Chiquito, Savaneta en San Nicolas:??*,er J- Tromp, via Centro Medico San Ni-
C0|a5,te1..48833/24300.

I^GELEKRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
J*ofd:te).: 23425;SantaCruzen Paradera:£^28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
''020/48301; SanNicolas: te1.:45906;Da-
jota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

(voor brandgevallen, ongelukken of
"en of ander ongeluk gelieve

op tebellen, tel.: 115)

DIVERSEN
£LIGHT INFORMATION CENTRE: dage-
'lksgeopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00Wjr ""formaties viaverkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
f*-00 uur per daggeopend(alleen geslo-. n van zondag 20.00 uur totmaandagmor-
-9«-n 07.00 uur)

!j_°KTER HORACIO ODUBER HOSPI-

' AAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45_^!*3O-19.30 uur.

rnal *NCE FRANCAISE D'ARUBA: iedereg^rag van 19.30-20.30 uur cursus voor
'iterah, enenvan 20.30-21.30uurFranseversa«^r; dlns<-a9 van 20.00-21.00uur con-
uur cu~ 888en; woensda9 van 19.00-20.00
"o int,

,s voor beginners-ColegioAruba-' "«aal 61 /62.

BRAND PREVENTIEWEEK
"inish _. uur Scavenger - Hunt, (start en

"" brandweer post Oranjestad).

(pea7^qT0educacion PA ADULTO
"LanHK -30"21 00 uur voortzetting cursus
coias OUw" " Cl"b Bonairiano, San Ni-

ner„^<afd- Oranjestad): 19.30uur di-__^eeting - Bushiri Beach Club.

-"«ad)-
E_>SnT^NTSE GEMEENTE (Kerke-

kerk. ''W uur bijeenkomst in de kleine

FUDACIONANTIDROGA
20iT (Fada>

""*j uur vertoningvideofilm: "Skills for ad-

(peamT,o educacion PA ADULTO
■^onairJ-r ?0"21 °° uur landbouwcursus -San Nicolas.
SPORT
BASEBALL
2^oo uur(AA-W.); win. Avs win.C

Batterijen en auto-
banden in trek
bij dieven

ORANJESTAD — ledere
dagweerkomen bij depolitie
meldingen binnen van
diefstal van autobanden, ac-
cu's of andere auto-
onderdelen.

Een leraarbij hetColegioAru-
bano trof zijn auto vroeg in de
morgen bij het opstaan helemaal
ontwield aan, wantmen hadalle
vier debanden—ter waardevan
zevenhonderd florin — meege-
nomen. De auto stond voor zijn
woning aan de Bazinstraat ge-
parkeerd. De landbouwkundige
T.B. meldde een diefstal van
twee accu's ter waarde van 750
florin.

De man S.G. wonende aan de
Mgr. Niewindstraat deed aan-
gifte van diefstal van tweedui-
zend florin, welk geld in een
geldkistzat in de sofa in de zit-
kamer.

Vals geld
ORANJESTAD—Weerkreeg

een casino-directeur enigevalse
dollarbiljetten inhanden.Bij het
recherchebureau werden twee
biljetten van 100, twee van 50 en
twee van 20 dollar die vals ble-
ken te zijn, ingeleverd.De biljet-
ten werden voor verder onder-
zoek in ontvangst genomen.

VOETBAL
(fedeveta)
20.00uur Atletico Arubavs Atlantico Maxell -
RCA

DONDERDAG
DIVERSEN
WITGELEKRUIS
zuigelingenbureau
08.00-11.00 uur te Dakota;
09.00-12.00 uur te Brazil;
08.30-10.30 uur te Sta. Cruz.
(kleuterbureau volgens afspraak)

PROTESTANTSE GEMEENTE (Oranjes-
tad): 10.00uur Engelse bijbelstudie.

BRANDPREVENTIE- WEEK: 14.00-14.45
uur lezing opscholenmetals thema: «Brand
Preventie».

SPORT
ZWEMVERENIGING «ARUBAMARLINS»
(donderdag): 18.00-19.00 uur training
Palmbeach Hotel;
(zaterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen
(voor dipl. A, B, C, D, E en F) - POVA-
zwembad.
ARUBA WEIGHLIFTING ASSOCIATION:
17.00-19.00 uur gewichtheftraining -. Sportcentrum Noord.

VERENIGING VOOR ZWEMONDERWIJS
ARUBA: 15.30-17.30uurzwemlessen (voor
dipl. A) - Surf side (ook crèche zwemmen
voorpeutersvanaf 3 jaar).

ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
17.00-19.30uurAmericana Hotel.

ARUBA TIVOLICLUB: vanaf 17.00uurbas
ketball- training voorkinderen.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288;donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15, Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822;donderdag 08.00-10.00uur.
Club Caiquetto, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.
INDIAN WATERSLIDE: 10.00-18.00uur
open voor publiek - bij «IndianRock».

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope
ningstijden maandag t/mvrijdag van 09.00
12.00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00
12.00uur.

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00uur en vrijdagvan 17.00-19.00
uur.

SHASA (Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), isdagelijks geopend van 08 30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

TELEARUBA
WOENSDAG
12.00/14.00 take two; 18.00 superbook;
(Big fish little fish); 18.30 telenovela: La
sombra; 19.30 smallwonder;20.00telenoti-
cias; 20.30 special program: (Skill of adole-
scence); 21.00 CNN infl news; 22.00 Het
wassende water (De thuiskomst); 23.00
showbiz today; 23.30 sports tonight; 24.00
sluiting.

DONDERDAG
12.00/14.00take two; 18.00BassieenAdri-aan: (De diamant;deel 6); 18.30telenovela:La Sombra; 19.30cocktailmusical; 20.00te-
lenoticias; 20.30 moderne sterrenkunde;
21.00 CNN infl news; 22.00 master of thegame;23.00showbiztoday; 23.30sports to-
night; 24.00 Sluiting.

Arte Popular
ORANJESTAD — Het Insti-

tuto di cultura organiseert ook
dit jaar weer de Arte Popular-
tentoonstelling, welke in de
laatste weken van november in
het Instituto zal worden gehou-
den. ledereen kan met een of
meervan zijnbeste werken deel-
nemen. Voor nadere inlichtin-
genkan men zich wendentot In-
stituto di Cultura (te1.:22185 of
31618).

Deelneming bij
overlijden van
Sticusa-Thijs

ORANJESTAD — Ver-
schillende instanties op Aru-
ba hebben aan mevrouw
Thijs en de Sticusa hun deel-
neming betuigd bij het over-
lijden vanjSticusa-directeur/
secretaris, drs.M.D. Thijs, die
drie dagenvoorzijn 65ste ver-
jaardag in Nederland over-
leed.

Onder de vele deelnemingen
bevond zich een telegram van
MEP-statenlid Grace Bareno,
dienamens deMEP aan defami-
lie Thijs haar deelneming be-
tuigde. Tele-Aruba besteedde in
Telenoticias aandacht aan het
overlijden van deheerThijsdoor
hem te laten zien tijdens het
laatste interview dat enige we-
ken geleden op Aruba plaats
vond. Hij merkte tijdens dit in-
terview op dat—doelendeop zijn
pensionering — datwanneer hij
er niet meer zou zijn, de Sticusa
zou blijven doorwerken voor de
Antillen en Aruba, dankzij de
goede basis die de afgelopen ja-
ren kon worden gelegd.

Rally aan slot
Brandpreventie-week

ORANJESTAD — De laatste
activiteit van de Fire preventi-
onweek 1986 is zaterdagavond
een auto-rally. De start is om
halfachtbij deBrandweerkazer-
ne nabij de luchthaven en de fi-
nishbij dePova club.Erkan voor
derally iedere dagworden inge-
schreven bij de Brandweer-
kazerne. Tijdens het slotfeest in
Pova isdemuzikaleomlijstingin
handenvanPapitoy suDoble Sa-
bor en Gordon Disco.

Na aankondiging door gouverneur in Staten

Trinidad: Niets meer van
Onderwijs-stuurgroep gehoord

ORANJESTAD — In een
zestal vragen aan minister
van Welzijnszaken mr Mito
Croes vraagt MEP-Statenlid
Guillermo Trinidad nadere
inlichtingen over de
stuurgroep voor Onderwijs
dieonlangs werd ingesteld.

Bij de openingvan het nieuwe
Statenjaarhad de heer Trinidad
uitdetoespraak van gouverneur
F.B. Tromp kunnen vernemen
dat een stuurgroep werd inge-
steld, welkezou werken aan een
totaal-plan voor de vernieuwing
van het onderwijs op Aruba. We

zijn nu een maand verder, aldus
Guillermo Trinidad bij de inlei-
ding van zijn vragen, en ik heb
niets meer gehoord van die
stuurgroep die op een zeer be-
langrijk plan moet gaanwerken
welkezeker grote consequenties
voor de bevolking zal hebben.

De heer Trinidad hoopt dat de
bewindsman zijn vragen met
meer dilligentie zal beantwoor-
dendandevragendiehetStaten-
lidaan debewindsman enigetijd
geleden stelde over studiebeur-
zen en studie-financiering,
waarop hij tot op heden van de
minister geen antwoord kreeg.
De heer Trinidad wil dan weten
op welke datum bedoelde
stuurgroepwerd gevormd en wie
daar zitting in hebben. Hij wil
weten of die personen in de
stuurgroepzijn benoemd"a titre
personnel" of namens een insti-
tuut oforganisatie.Voortswil de
heer Trinidad weten watdetaak
van de stuurgroep is. Als voor-
laatste vraag wil het Statenlid
weten of het beleid van de rege-
ring voor algehele vernieuwing
van het onderwijs gericht is op
lange of op korte termijn.
Tenslottewil Statenlid Trinidad
weten ofhet plan voor totalever-
nieuwing van het onderwijs dat
de stuurgroep gaat maken een
onderdeel isvan het integrale so-
ciale, culturele, economische en
financiële plan waarover de gou-
verneur bij de opening van de
Staten spraken datbinnenkorte
tijd bij deStatenzou worden aan-
geboden.

Alleen MEP moet nog wachten op gegevens uitNederland

Alle partijen gelukkig
met luchtvaart-protocol

ORANJESTAD—AIIefrac-
tieleiders in de Staten van
Aruba gaven in Telenoticias
commentaar op het bereiken
van het luchtvaart-akkoord.
De regeringspartijen waren
zeerpositief, alleenMEPfrac-
tieleider Nelson Oduber kon
nog geencommentaar geven,
omdat hij zoals hij het stelde
"het luchtvaart-protocol niet
kent en nog op gegevens uit
Nederland wacht".

Waarnemend fractieleidster
van de AVP Digna Lacle-
Herrera noemde het resultaat
van de luchtvaartbesprekingen
in Den Haag zeerpositief.De de-
legatie isgegaanmethetdoelom
de Arubaanse autonomie op
luchtvaartgebied te verdedigen
en is daarzeer goed in geslaagd.
Het is nu welduidelijk datwij als

land ons eigen beleid op
luchtvaart- en op andere gebie-
denkunnen voeren.

Statenlid Arturo Oduber van
de Oduber/Thijsen-fractie
noemde het protocol, waarmede
hij dedelegatie en Arubazijn ge-
lukwensen aanbood, een duide-
lijkeerkenningvan deArubaan-
se economie. Wij kunnen nu nog
meer inhoudgevenaan onze sta-
tus aparte. Eddy Werleman
(PPA) was ook erg tevreden met
het succes onder leiding vanzijn
minister Nisbetbereikt. Ook hij
was van meningdathetbereikte
protocol weer eens deautonomie
van Aruba bevestigt. Tenslotte
stelde John Booi namens de
ADN datzijnpartij vanhetbegin
af aan voor honderd procent
achterhetbeleidvan deregering
stond. Wij waren eerst bezorgd
vanwege de juridische kant dat
Nederland en deAntillen recht-
streeks tegen de status aparte
van Aruba ingingen. Onder
meer stelde Nederland dat de
Nederlandse Antillen, Neder-
landen Aruba als een gebiedbe-
schouwd moeten worden. Wij
waren het er niet mee eens met
dit standpunt en Nisbet heeft
met succes het Arubaanse
standpunt in deze weten te ver-
dedigen. Hetluchtvaartprotocol
is daarvan wel een duidelijk
bewijs.

5 Fietsen
gevangen
ORANJESTAD — Een po-

litie-patrouille werd naar de
markthallen gestuurd waar
twee jongens twee splinter-
nieuwe fietsen uit het water
hadden gehaald. De jongens
waren aan het zwerven toen
zij de fiets zagen. De ver-
moedelijk gestolen fietsen
werden voor verder onder-
zoek naar de politiewacht ge-
bracht.

Ondanksproblemen toch steeds verschenen

Colarm: CA-orgaan
bestaat vijf jaar

ORANJESTAD — Vier-
maal per jaar komt het
schoolblad "Colarm" van hetColegio Arubano uit.

Gisteren verscheen het okto-
ber-nummer datdoor deredactie
aan de Amigoe werd aangebo-
den. In een redactioneel artikel
zet de redactie uiteen dat het
blad dat nu vijfjaar bestaat het
in de begin-periode niet zo ge-
makkelijk heeftgehad.Erwaren
veleproblemen die inde loop der
jaren werden opgelost. Met na-
druk stelt deredactie wel te wil-
len blijven werken voor het
schoolblad, mits leerlingen en
leraren blijvenhelpen. We moe-
ten onze eigen stukkenproduce-
ren van onze eigen mensen voor
onze eigen mensen. ledereen
moet leren zich met pen en pa-
pier tekunnen uitdrukken. Rec-
tor A.M. Hoevertsz laatzijn vol-
doening horen dat het blad het
eerste lustrumviert. Hij ziet het

als een belangrijk contact-
orgaan en alseen uitingvan wat
er leeften heerst in en ophetCo-
legioArubano. "

In het laatste nummer staat
een interview met minister mr
MitoCroes, dieenigevragenvan
de redactie openhartig be-
antwoordde. Op vragen over het
vandalisme vindt de be-
windsman, dat vandalisme een
symptoom is. Het is een uiting
van iets,van onrust. Jegaatniet
zomaar ietskapotmaken.Orlan-
doFerrol laatwathorenover Pa-
piamentu op school, Armand
Hessels schrijft over "L O in de
eind-examenklassen" en "Jeugd
en vrije tijd". Er staan nog vele
andere lezenswaardige artike-
len in, teveel om op te noemen,
maar zeker niet teveel vooral
voor leerlingen en leerkrachten
van Colegio om ze te lezen. Het
vijfde lustrum-nummer bewijst
dat Colarm in een belangrijke
behoefte voorziet.

ARUBAANS COMMMENTAAR
Gefrustreerd

HETAANTAL onbeantwoorde vragen van Statenledenaan
de ministers neemt een steeds grotere omvang aan. Dit is
een volkomen onjuiste gangvan zaken en toont in feite een
steeds grotergebrek aan respect voor hethoogste bestuur-
sorgaan van Aruba: het Statencollege. Afgelopen weken
werden wederom een aantal vragen op de ministers afge-
stuurd over zaken waarop niet alleen deStatenleden maar
ook de gemeenschap wel het antwoord wil weten. Er wordt
zo gaarne gesproken en geschermd meteen "Aruba nobo".
Laat dat ook gelden voor het beantwoorden van Staten-
vragen. Maar dan niet in deoude sleurvan deafgelopen ja-
ren toen gedeputeerden helemaal nietoferg laatop gestel-
de vragen van eilandsraadsleden een reactie lieten horen.
Verschillende Statenleden—dietoen bestuurderswaren—
kunnen daarovermeepraten. Ook tenaanzien van devragen
van Statenleden behoorteen nieuweaanpak tekomen, niet
eens gesproken van het feit dat het niet beantwoorden van
vragen erg onbeleefd overkomt, zekerbij devragensteller.

Beantwoording van vragen door Statenleden dient bin-
nen een redelijke tijd te geschieden, waarbij wij zes maan-
den niet alseen redelijke tijd beschouwen. Ook moeten de
vragen niet dezelfde dag beantwoord worden — ofschoon
dat in vele gevallen wel mogelijk is— want danzijn er Sta-
tenleden bij diegefrustreerd kunnen geraken.Dat bleekde
Amigoe gisteren uit een brief van Statenlid Grace Bareno
die niet te spreken was over hetfeit, dat deAmigoe ter ver-
duidelijking onder haar vragen had gemeld, waarom het
ging. Onder het uittenvan indrukken, diekant noch wal ra-
ken, verzocht hetStatenlid deAmigoevoortaan deminister
devragen te latenbeantwoorden, waarbij hetStatenlid nog
meende hetadvieste moeten geven van "Schoenmakerblijf
bij je leest".

Wij kunnen op dezegefrustreerde brief heelkort zijn: de
Amigoe gaat door metverantwoordevoorlichting te geven
ook al past deze niet in het straatje van bedoeld Statenlid.
En om ook met een advies te sluiten"Stop met spijkers op
laag water te zoeken", hetgeen dan niet alleen geldt voor
hetbekritiseren van depersmaar zekerwat betreft het stel-
lenvan vragen.

Ex-gedeputeerde komt met visserij-idee

Remy Zaandam (MEP): Waarom wordt
Solidariteitsbelasting gehandhaafd

ORANJESTAD — In het
MEP radio programma dat
door ex gedeputeerdeRemy
Zaandam wordt verzorgd
werden de laatste politieke
ontwikkelingen besproken.
De MEPblijkt niet te spreken
tezijn datdestijdsvoor dever-
kiezingen met veel tam tam
werd aangekondigddatde8.2
procent Solidariteitsbelas-
ting zou worden afgeschaft,
maar dit nog steeds niet het
geval is. Na tien maanden
heeft de huidige regering
dankzij de8.2 procent geld in
het laatje, en nu is het ineens
geen druk meer op het volk
zoals gesteld werd toen de
MEP dezebelasting invoerde.

Uitvoerig stond de heerZaan-
dam ook stil bij de verwikkelin-
genrond debus dieper 1 novem-
ber naar de Nassaustraat gaat
rijden. Ondanks alles verzocht
de heer Zaandam de ta-
xi-chauffeurs geen acties te on-
dernemen waardoor Aruba en
het toerisme schade kunnen op-
lopen. Uitvoerig stondZaandam
stil bij de vele beloften die ge-
daan werden om werkplaatsen
te scheppen, alsmede de CBI-

plannen waarmede Eman uit
Washintonterugkwamen waar-
van nog maar weinig te merken
is.

In ditverband merktede heer
Zaandam op dat de regering
Eman het Nederlandse vispro-
ject—datdestijdsdoorZaandam
naarAruba werd gebracht—dat
aan dertigmensen werk zou ver-
schaffen niet door heeft laten
gaan.De heerZaandam zette ui-
teen dat in Nederland en EEG-
landen vier maanden per jaar
niet gevistmag worden. Hij stelt
nu voor dat Aruba met Neder-
land de mogelijkheden nagaat
om in die vier maanden dat er
toch niet gevist mag worden in
Nederland enige van de vis-
sersbotennaarAruba tebrengen
om in Caribische wateren te ko-
men vissen. Dat zijn volgens de
heer Zaandam initiatieven die
de economie van Aruba alleen
maar kunnen stimuleren.
Tenslotte besprak Remy Zaan-
dam het bereikte luchtvaart-
akkoord in Nederland en stelde
daarbij dat wat in Den Haag be-
reikt werd devisie bevestigt die
MEP leider Betico Croes zeer
juistover de autonomievan Aru-
ba heeft gehad.

HaroldMalmberg voor tv.

Goed toeristen-seizoen verwacht
ORANJESTAD—De direc-

teurvan dePalmtours Harold
Malmberg vertelde gistera-
vong in Tele-Noticias ter gele-
genheidvan deaankomstvan
de eerste cruise-schepen die
het seizoen openen, te ver-
wachten dat het een goed
cruise-seizoenzal worden.

Hij noemde als reden dat de
cruise-schepen nu de olie goed-
koper is geworden ook meer ha-
vens aan gaan doen, waarvan
Aruba medeprofiteert. Spreken-
de over mogelijke concurrentie
van de nieuwe onderneming Pe-
lican Tours liet Harold
Malmberg weten, wiens bedrijf
reeds 25 jaar in dit soort zaken
zit, dat dit weinig zal uitmaken
voor zijnbedrijf.Wij hebbenvele
klanten en steeds een goede ser-

vice gegeven, aldus Harold
Malmberg, die eraan toevoegde
dat de tijd zal leren hoe het gaat.
In ieder geval zijn bedrijfheeft
reeds een wereldnaam. Op de
vraagofdePalm Watersportver-
kocht is, stelde de heer
Malmberg bijzonder duidelijk
datdit geenszins het geval is.

De watersport blijft een be-
langrijk onderdeel van het be-
drijfen in ditverband wees hijop
het Rif-project waarmede de
Palmtours bezig is. Wel zullener
bij het watersport-bedrijfenige
reorganisaties komen. Hij her-
haalde dat oppapier het seizoen
er goeduitziet.De hotelshebben
goede boekingen enz., als er ten-
minste niet iets gebeurt aldus
Harold Malmbergbij deopening
van het cruise-seizoen voor
Aruba.

ORANJESTAD-In hetafge-
lopen weekeindwerd door depo-
litiekepartijADN in hetBushiri
Beach-hotel een fundraising bbq
gehouden (zie foto). Naast een
goede belangstelling was er ook
sprake van geannimeerde stem-
ming.
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vereniging. 6en «3» staat voor een gelijkspel. erop to6 dQt d je te bestemder plaatse arriveren.

5- Bij afgelaste wedstrijden geldt de vervangende uitslag van de de organisato-
ren van deRmigoe Score Bord. 10_ Deelname is exclusiefvoor abonnees van de Rmigoe! Veel succes!
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EERSTE INTERNATIONAAL WATERPOLO-TOERNOOI SUCCESVOL
De Dolfijnen hielden de Curaçaose eer omhoog

Centro Italo Venezolano dankzij een beter
doelgemiddelde winnaar van Caribbean Trophee
WILLEMSTAD— Inhetafgelopen weekeinde werd voor de

eerste maal hettoernooi om de Caribbean Waterpolo Trophee
gespeeld in het zwembad van Sentro Deportivo Kórsou. Dit
toernooi werdgeorganisserd door deverenigingDe Dolfijnen
en dankzij gulle sponsoring mogelijk gemaakt door CRM
(Concrete Repair en Maintenance). De deelnemende ploegen

HermandadGalegaen CentroItaloVenezolano uitVen-
ezuela, deJamaicaansenationale selectieen detwee Curacao-
fe waterpolo teams (De Dolfijnen en Sithoc). Deze teams heb-
ben eenhalvecompetitiegespeeld waarin deteams van CentroJtalo Venezolanoen De Dolfijnen in punten gelijk eindigden.Het doelsaldo werkte in het voordeel van de Venezolanen,
*aardoordezebeslaglegdenopdefraaiebekerenhet toernooi
°P hun naam schreven.

Om het programma niet al te
*rap te maken werd donderda-
gavondreeds de eerste wedstrijd
tussen DeDolfijnen enSithoc ge-
beld. In het eerste part kon Si-
thoc het hoge tempo nog
enigszinsvolhouden (2-3), maar
gedurende de rest van de wed-
strijd bouwde het team van De
■Dolfijnen een voorsprong op wat
Uiteindelijk een uitslag gafvan
°-13 ir het voordeelvan De Dol-
fijnen.

Vrijdagavond werd het prog-
ramma voortgezet met de wed--Btrijd Centro Italo Venezolano
'CIV) en de andere Venezolaan-
-86ploegHermandad Gallega.De
twee teams gavenelkaarweinig
toe en de twee scheidsrechters
(Eeekens (Curacao) en Maxwell

'Jamaica)) hadden hun handen
.vol om de wedstrijd in goedeba-
hen te leiden. Totaal werdener
*5 persoonlijkefouten in dewed-
-Btrijd uitgedeeld. In een enerve-rende laatste periode wistClVde
°verwinning te behalen via een
Btand van 8-7.

Diezelfde avond ontmoetten
Sithoc en Jamaica elkaar. Via
g°edberekende fast-breaks kon-
den de Jamaicanenregelmatigv°or het Sithoc-doel vrijkomene.n wisten dan ookeen gemakke-
:-Jke 10-5 overwinning te be-halen.

ClV -De Dolfijnen
Op zaterdagochtend ontmoet-

ten CIV en De Dolfijnen elkaar.
Beide ploegen waren aan elkaar
gewaagd en de scheidsrechters
haddenwederom moeite de spe-
lers (en hun nationale coaches!)
in bedwang te houden. De wed-
strijd had een regelmatig score
verloop, waarbij geen van beide
ploegen duidelijkafstand van de
anderkon nemen, bij het ingaan
van de laatste minuut was de
stand 10-11, maar 13 seconden
voor het eindsignaalkon Jeroen
Kibbelaar met een snel schotDe
Dolfijnen weer naast de Venezo-
lanenbrengen: 11-11.

De tweede wedstrijd op de za-
terdagochtend, tussen Herman-
dad Gallega en Jamaica, werd
een 14-12 overwinning voor de
bewoners van het geboorte-
eiland van Bob Marley. Dit
dankzij een groter uithou-

dingsvermogen van de Jamai-
canen.

De zaterdagavond gaf weer
twee duels te zien aan het rede-
lijk opgekomen publiek. De Dol-
fijnenwonnen,metniet al teveel
inspanning, van Hermandad
Gallega: 15-11. Ook CIV hoefde
nieterg veel te geven om Sithoc
achter zich te houden. Er werd
met eenruime score van 18-7 ge-
wonnen.

... Een prachtige actie foto uit
hetspannende laatstedueltussen
Jamaica enDe Dolfijnen.Dolfij-
nen-doelman Rudie Scholten
stopt hier wederom een schotvan
een Jamaica -speler.Hetduelein-digde in een 15-14 overwinning

voorDeDolfijnen...

Laatste speeldag
De laatste speeldag, zondag,

begon in allevroegte met hetdu-
el tussen de twee ongeslagen

ploegen CIV en Jamaica. De
Venezolanen hadden met hun
zone-verdediging een goed
antwoord gevonden op de snelle
counters van Jamaicaen hielden
hierdoor de ploeg in bedwang.
Het werd een achterafgemakke-
lijke overwinning van 11-8 voor
CIV.

Daarna waren Hermandad
Gallega en Sithoc eikaars te-
genstanders. Sithoc, momenteel
onderleiding van Dielo Arvelo
(ook als 'roadrunner' geen onbe-
kende), speelde bijzonder goed
en lietzien wel degelijkkwalitei-
ten in huis te hebben.Opvallend
was het goedekeeperswerk van
Brown en deaanvallendewater-
polo-mogelijkheden van Vernon
Toré. Hermandad won dezewed-
strijd maar net: 12-11. Een ge-
lijkspel zou de verhoudingern in
het water beter hebben weer-
geven.

Dankzij een goede toernobi-
planning was het laatste duelin
het toernooi tevens beslissend.
De Dolfijnen zouden met vijf
doelpunten verschil moeten win-

nen van Jamaica om CIV, dat
met 7 punten uit vier wedstrij-
den bovenaan stond, van die
eerste plaats te verdrijven.

Het
werd een bijzonder enerverend
duel. Jamaica nam in de eerste
periode een 3-2 voorsprong. Viade tussenstanden 6-7 en 10-12
wist Jamaica in de laatste mi-
nuut nog langszij tekomen (14-
-14), maar metnog 25secondente
spelen kreeg De Dolfijnen een
numerieke meerderheid en uit, een snelle combinatie scoorde
Jeroen Kibbelaar het winnende

doelpunt: 14-15

Na de wedstrijd werd er voor de
deelnemers, officialsen genodig-
den een gezamenlijke maaltijd
op Landhuis Brievengat aange-
boden, waarbij de bediening erg
in de smaak viel bij vooral onze
buitenlandse gasten. Deze maal-
tijd werd mogelijk gemaakt door
sponsor Caribbean Concrete Re-
pair en Maintenance. Hier wer-
den ook de prijzen uitgereikt
door Hans Vermaak (CRM) en
Rob Sem (.van mede-sponsor
schildersbedrijfTijsma nv).

Tot slot mag gezegd worden
datonder leiding van devoorzit-
ter van depolo-commissie Dolfij-
nen, Joop Colijn, het organise-
rend comité bestaande uit Wim
Hoofdman, Iris de Jongeen Mei-
nard Swart een flinke prestatie
hebben geleverd met de organi-
satie van dit internationale wa-
terpolo-toernooi. Lovende woor-
den hierover konden bij elke
ploeg gehoordworden.

De resultaten
De eindstand:

1. Centro ItaloVenezolano
4-7 (48-33)

2. De Dolfijnen 4-7 (54-44)
3. Jamaica 4-4
4. Hermandad Gallega 4-2
5. Sithoc 4-0

Fair play-cup:
1.Sithoc 27 pers. fouten
2. Dolfijnen 39
3. Hermandad 39

De topscorers:
1.Wim Keeman (Dol) 17
2. Alberto Desantes (CIV) 16
3. JeroenKibbelaar (Dol) 14

... Topscorer van het toernooi
WimKeeman van DeDolfijnen...

WILLEMSTAD —De mannen
achterhettoernooi nu een keer op
de voorgrond. Van links naar
rechts: Joop Colijn, voorzitter
waterpolo-De Dolfijnen; Dick
Rietberg en Hans Vermaak van
CRMenRob Sem van Tijsma nv.
Zij hebben door hun inbreng dit
zeer geslaagde toernooi mogelijk
gemaakt, waardoor drie buiten-
landse ploegen naar Curagao
werden gehaald en onder grote
belangstelling om de eerste Ca-
ribbean Waterpolo Trophee
streden.

Brandweer wint
bij voetbal van
Douane
s SAN NICOLAS— In hetLago
Portpark werden tweewedstrij-

denvan hetdoor Idefre georgani-
eerde voetbaltoernooi voorryerheidspersoneel gespeeld,
etBrandweer-team bleek in de
re-preventieweek zeeractiefen*°n met 2-1. Beide doelpuntenan de Brandweer werden ge-

«J°ord door Alvin Lake, terwijl
J^nuelitoPablo het enige doel-
runt van deDouane voor zijn re-
dingnam. De wedstrijdtussen

en Combi eindigdein 0-0.
"i de pool A heeft Setar zich

eeds voor de finale geplaatst,
r^wijl Biblioteca Nacional nog

wedstrijd moet spelen en in-
>en gewonnenofgelijkgespeeld
°J"dt eveneens naar de finale

Pat- In pool B heeft hetPolitie-
kam zich reeds geplaatst, Doua-

?en Brandweer zullen moeten
uitmaken wie de tweede ploeg
wordt dienaar definale gaat.

Werper Lindert de Lima wierp verrassend goed.

Santa Rosa Indians wint gemakkelijk
van hekkesluiter Groot Kwartier Stars

WILLEMSTAD —De strijd
om het kampioenschap van
devoorcompetitie van deAA-
klasse baseball is nog niet ge-
streden. Sta. Rosa
Indians/Variante bezit nog
een reële kans om Wild
Cats/Banco di Caribe van.de
top testoten doordeoverwin-
ning(8-0) diehet gisteravond,
overigens geheel volgensver-
wachting, op hekkesluiter
Groot Kwartier Stars/CCSI
behaalde. De achterstand op
de Cats werd daarmeeterug-
gebracht tot het minimale
verschil van een halve wed-
strijd.

De technische leiding van de
Sta. Rosa-ploeg heeft er gistera-
vond de voorkeur aan gegeven
een van zijnveldspelers, Lindert
deLima, op te stellenalswerper
om haar werpersstaf de nodige
rust te gunnen met hetoog op de
play-offs diemet ingangvan vol-
gende week verspeeld zullen
worden. De Lima deedmeer dan
wat van hem werdverwacht. Hij
wierp zes innings en bedwong
met opvallend veel gemak de
slagmensen van GK Stars. Sa-
men met Rene Lindenborg die
hem daarnaverving, hieldhij de
tegenpartij slechts op drie
honkslagen (2 in de tweede in-
ningen 1 in de vijfde). Zijn enige
probleem was zijncontrole maar
ditheeft hem geenruns gekost.

Indians scoorde vanaf de
eerste tot en met de vijfde slag-
beurt. In de vijfde werden drie
runs bij elkaar geslagen maar

daarna heeft men niets meer
kunnen uitrichten tegen Angelo
Bentura die Ernest Meijer op de
heuvel had vervangen. Een
sterkpunt bij de Indians wasdat
men foutloos speelde.De eindcij-
fers luiden: 8-12-0 voor Indians
en 0-3-3 voor GK Stars.

Met de wedstrijd van gistera-
vond heeft de GK Stars-ploeg
haar optreden in het seizoen
1986 afgesloten. Als hekkeslui-
terdientdeploegechter noghaar
AA-klasse status te verdedigen
tegende nummertwee van de li-
ga Promocional, Azucar. De
kampioen van deze league,
Sorpresa, promoveert volgend
seizoenautomatisch naardeAA-
klasse, diedaarmee wordtuitge-
breid tot acht teams. Ondanks
het weinig benijdenswaardige
resultaat van GK Stars in het
seizoenkan men er prat op gaan
een kandidaat voor de titel van
slagman van het jaarin zijn ge-
lederen te hebben. Het betreft
playing-managerRuthsel Pouli-
na die op dit moment nog het
slagklassement aanvoert met
een gemiddelde van .432.

Zijn naaste concurrent, Raffy
Josepha, heeft met een gemid-
delde van .426 echter nog een
kans om hem voorbij te streven.
Josepha's club, Royal Scorpions,
moet namelijk nog twee wed-strijdenspelen, te beginnenvan-avond. Hun tegenstander is danSta. Maria Pirates. Daarna ont-
moeten de Scorpions als laatstewedstrijd van het seizoen op za-terdagavondWild Cats.

PROF. BOOM ANALYSEERT DE 22E PARTIJ

Kasparov wint na gedegen spel belangrijk duel

De onder couvert afgegeven zet van Kasparov
verbaasde zowel de commentatoren als de computer

WILLEMSTAD—De 22epartij tussenKasparov enKarpov,
min of meer beslissend voor het eindresultaat van de twee-
kamp, iser een geworden met eenzeer briljantezet. Op de41e
zetwerd departij afgebroken.De ondercouvert afgegevenzet
bevatte deenig juistevoortzetting.Depaardenzet was deinlei-
ding tot een mat-situatie.Zowel de grootmeesters rondom het
gebeurenin Moskou alsde indrukwekkende schaakcomputer
van Prof. Boomkwamen nietop het idee deze zet te doen.De
schaakcomputer Mephisto kwam na bijnaeen uur nadenken
opTb4, welke ooknietslecht is.Maar het doel ishetveroveren
van devijandelijke koning en dekortste weg is nog altijd het
beste.

In dezebelangrijkepartijkiest
Orthodoxe verdediging van Karpov voor de oude beproefde

het dame-gambiet 'Othodoxe verdediging van het
dame-gambiet.

Wit: Kasparov 4, pc3 Le7
Zwart: Karpov 5[ Lgs h6

6.Lxf6 Lxf6
1- d4 *" Het resultaat van dezeruil is
~ e 6 datzwart het loperpaar behoudt
"*" "■"* d 5 en dat wit een geringe voor-

sprong in ontwikkelingkrijgt.
De theoretici zijn het er niet

over eens wat zwaarder weegt.
7. e30-0
8. Tel c6
9. Ld3Pbd7
10.0-0 dxc4
ll.Lxc4 e 5

De tegenaanval op het witte
centrum kan ook door 11 c5~
geschieden, zoals in de twaalfde
partij.
12.h 3exd4
13.exd4 Pb 6

Hier wordt vaak 13 c5ge-
speeld. De tekstzet is voor-
zichtiger.
14.Lb3 Lfs
15. Tel a 5
16. a3TfeB
17. TxeBl DxeB
18. Dd2 Pd 7

Deze achttien zetten werden
binneneenhalfuur gedaan.Bei-
de spelers hebben de openingen
de overgang naar het mid-
denspel voorzichtig en nauw-
keurig behandeld. De stand is
gelijk.
19. Df4 Lg6
20. h4DdB
21. Pa4h5

Met enkele goed berekende
zetten heeft wit het initiatief
verkregen. Karpov is enigszins
in de verdediging gedrongen.
22.Tel b5

Deze agressieve zet geeft
zwart wat meer lucht, maar zijn
damevleugelpionnen zijn wat
zwakker geworden.
23.Pc3DbB
24.De3b 4
25. Pe4 bxa3

Zwarts koningsvleugel staat
onder grote druk en 25 Lxe4
zou geen verlichting hebben ge-
bracht. Deze zet zou of tot pion-
winst hebben geleid of tot ver-
sterking van witspositie.

Immers op 25 Lxe4 zouvol-
gen26. Dxe4, bxa3; 27. Lc2, Pfö
(indien 27 g6? dan 28. Dxc6,
DcB; 29. La4, Dxc6; 30. Lxc6,
Ta7; 31. bxa3); 28. bxa3.
26.Pxf6 l Pxf6
27.bxa3 Pds
28.Lxds cxds
29.Pes

Zonder voorgaande ruil van
paard tegen loper zou het effect
van detekstzet ongetwijfeld gro-
ter zijn geweest.
29 DdB
30.Df3 Ta6

Natuurlijk niet 30 Dxh4,
want dan zou gevolgd zijn 31.
Pxg6, fxg6; 32. Dxds t en zwart
zou zijn torenkwijt zijn geweest!
31. Tel Kh7
32.Dh3 Tb 633.Tc8 Dd6

Karpov zethiermee een listige
val uit. Immers er dreigt 34Tbl t; 35.Kh2, f6; en het witte
paard sneuvelt.Datzou voor rui-
ter Kasparov bijzonder tragisch
zijn geweest, want ditzelfde ros
was voorbestemd om met een
briljante sprong de partij voor
zijnberijder te winnen.
34.Dg3a4
35. TaB

Nu is hetKasparovs beurt om
een val uit te zetten. AlsKarpov
het gevaar niet had doorzien en
35 Tb3hadgespeeld,zouKas-
parov hem zijn dame hebbenaf-
gepikt met 36. ThB t,KxhB; 37.
Pxf7l. Karpov trapt er niet inen
weet zijn dame te behouden,
maar wat hij niet redden kan is
zijna-pion. Indienhijditgepoogd
haddoor35 Ta6tespelen, zou
gevolgd zijn 36. Pxf7, Lxf7 (in
geen geval36 Dxg3, wantdan
37. ThB mat); 37. Dd3l,Dg6; 38.
Dxa6 en witwintdekwaliteit en
depion.
35 De 6
36. Txa4

Daar gaat de pion.
36 Dfs
37. Ta7Tblt
38.Kh2 Tel
39.Tb7Tc2
40.f3Td2

Hierwerd departij afgebroken
en de volgende dag voortgezet.
Hoewel Karpov in moeilijkhe-
den verkeerde - Mephisto evalu-
eerde de stand0.77 in het nadeel
van zwart - zag hij nog remise-
kansen.
41. P d 7

De in couvert afgegeven zet.
Een verrassing voor deskun-
digen.

Commentaar van Byrnes:
"Now Karpov was helpless
against the champion'sbrilli-
ant sealedmove".Mephisto is
niet op 41. Pd7 gestuit,
ofschoon hij55 minuten en 18
seconden heeft nagedacht en
een diepte van Ply 8 had be-
reikt. Hij kwam voor de dag
met 41. Tb4, die niet slechtis,
maar ook nietbriljant.
41 Txd4

Karpov kon niets beter vin-
den. Het is ons niet bekend ge-
wordenof hijvoor dehervatting
rekening heeft gehoudenmet de
briljante paardzet van zijn te-
genstander.
42. PfB l Kh6

Indien 42 KgB, dan zou er
geen verdediging mogelijk zijn
geweest tegen de dreiging 44.
Pxg6t.
43.Tb4 Tc4

Deze zet leidt tot snel verlies,
zoals uit hetvervolg zal blijken.
Het alternatief43 Td3brengt
ookgeenredding, wantdanvolgt
44. TbB ! met de hevige dreigin-
gen35. Pxg6 en 46. ThB.

Omdezedreigingentepareren
zou zwart moeten spelen 44
Lh7maarna 45. Dgsl, Dxgs; 46.
hxgs t, Kxgs; 47. Pxg6 verliest
Karpov een stuk en departij.
44. Txc4 dxc4
45. Dd6.... met de dodelijke dreiging
46. Dd2 t, gevolgddoor mat.
45 c3

De laatste strohalm.
46. Dd4.

Zwart geeft op. Tegen de drei-
ging47. De3isgeen verdediging
mogelijk.

Kasparov heeft met dezeover-
winning bewezen een briljante
strateeg te zijn op de 64velden!

Bulgarije werd derde ten koste van Brazilië:

De USA nieuwe wereldkampioen
volleyball na winst op Rusland

PARIJS— Voor zeventien-
duizend toeschouwers heeft
hetheren volleybalteam van
de Verenigde Staten bewe-
zen, dat de olympische titel
van 1984in Los Angeles geen
toevalstreffer is geweest. In
het sportpaleis van Parijs-
Bercy wonnen de Amerika-
nen zondagavond voor het
eerst het wereldkampi-
oenschap door deSovjetunie,
zesvoudig titelhouder, met 3-
-1 te verslaan.

Amerika, gecoached door Ma-
rivin Dunphy, had de eerste set
met 12-15 verloren. In die fase
leek de Sovjetunie de prestatie
uit de halve finales te herhalen.
Toen werd immers met 3-1 ge-
wonnen van de Amerikanen. De
ongekende wilskracht van de
Verenigde Staten stondevenwel
garant voor spektakel. De ploe-
gen stonden dit jaar voor de
achtste maal tegenover elkaar.
Van de zeven voorgaande ont-
moetingen hadden deSovjets er
vier gewonnen. De Amerikanen
waren duidelijkuit oprevanche.

Beide grootmachten hebben
het in het toernooi om het we-
reldkampioenschap redelijk ge-
makkelijk gehad, met uitzonde-
ring van hun halve-finalepartij.
In de eindstreep moesten wij
wennen aan het spelen op
scherp. Daarbij toonden met na-

me de Amerikanen Timmons,
Powers en Buck zich slagvaar-
dig. Zijvonden herhaaldelijkga-
ten in de Sovjet-defensie. De
Russen antwoordden met geva-
rieerd spel vanPantsjenko, Soro-
kolet, Savine en Antonov. De
Amerikanen raakten door deze
taktiek juistgoed ingespeeld.Zij
druktenhun overwichtuitin set-
winsten van 15-121,15-8 en 15-
-12.

De Amerikanen maakten
duidelijkdatzij volleybal alseen
serieuze sport beschouwen. Bij
het vorige wereldtiteltoernooi,
vier jaargeleden in Argentinië,
was datnogniet het geval. Ame-
rika eindigdedaaralsdertiende,
behalve een dosistalenten tak-
tisch inzicht bracht het team
naar Frankrijk een flinke portie
werklust mee.

Het sprekendste voorbeeld
hiervan was de getalenteerde
spelverdeler Karch Kiraly. Te-
gen de Sovjetuniesleepte hij zijn
ploeggenoten geregeld over het
dodepunt. Zo gebeurde het, dat
de Sovjets na een smash al be-
gonnen te juichen, tot er
plotsklaps weer een Amerikaan
naar de gronddook.Zelfs de2.03
meter groteBuck bleekde lenig-
heidzelvetezijn.De Sovjets kon-
den zich, net als de als derde
geëindigde Bulgaren, troosten
met de wetenschap dat zij zich
hadden gekwalificeerd voor de
olympische spelen van Seoel in
1988.

Bulgarije werd derde door
Brazilië, tweedetydens hetvori-
ge wereldtiteltoernooi en bij de
olympische spelen, met 3-0 te
verslaan. De Oosteuropeanen,
die de beste klassering sinds
1970 bereikten, kwalificeerden
zich voor de olympische spelen
van Seoel in 1988.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

VOLIBOL

VOETBALFEDEPROF
halvefinales in SAM: 18.20uur: Scherpen-
heuvel - Barber; 20.30 uur: Sithoc - Victory
Boys.

19.30Fem. A: UNA -Odesa; 19.30Mask.
A: Jets - U.N.A.; 20.30 Fern. Sup: Xaveria-
nen - Shwatanari; 20.30 Mask. Sup: Staka-
mahactii - Jets.
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Ingezonden
Curaçaose gastvrijheid

Donderdag, 2 October, de Hol-
land-plane komt aan. We ston-
dente wachtenop eenpaar goede
vrienden die moesten aanko-
men. Uit de aankomsthal stapt
een oud vrouwtje, met de ene
hand leunendop een stok, met de
andere een zware koffer voort-
zeulend. Ze is hier duidelijk
vreemd en kijkt zoekendom zich
heen. We schatten haar op zon
70 jaar. "Flink hoor, zo oud en
dan alleen op reis" klinkt het
commentaar. Daarna verdwijnt
ze tussen de andere reizigers.
Twintig minuten later komen
onze gastenpas naar buiten. De
begroeting is hartelijk en we
draaienons om, om naar de auto
te lopen. Op datmoment schuift
datzelfde vrouwtje weer voorbij.
Ze zoekt nogsteedsen schieteen
wachteraan. Van een afstandje
ishetduidelijk datze elkaarniet
begrijpen.Het mensjemaakteen
verslagen indruk en we beslui-
ten ons ermee te bemoeien. Ze
verteltdatze metKoudijs reizen
hier is gekomen en dat iemand
vandieorganisatiehaarhierzou
ontmoeten.Maardie"iemand"is
er dus duidelijk niet.

Ze komt van Stockholm en
spreektEngels. Zemoet naar het
Princess Beach Hotel. Oh, geen
nood,zeggen wij, erstaateenbus
van Daltino Tours die daar ook
heen gaat, daarkunt u vast wel
inmee. We schietendechauffeur
aan. In debuszitten ongeveer 10
passagiers, dus ruimte genoeg.
Maar de chauffeur ziet het niet
zitten. Ja,hijkan hetnietbeslis-
sen, dit is een bus van Daltino
Tours en hijkan nietzo maar ie-
dereen meenemen, ook geen
vrouwtjes van 70, maar we kun-
nen beter praten met de reis-
leidster.Dus we stappen op deze
juffrouwaf. Ze bekijkt het ticket
van de Zweedse mevrouw, kijkt
op haar lijst en zegt dan "Ja, ik
weet »iet hoor, ze staat niet op
mijn lijst en ze heeft geen vou-
cher voor de bus." "Ja maar
juffrouw(wij weer) "U kunt zon
oude dame toch niet hier laten
staan? Ook alheeft ze geen vou-
cher, debus gaat toch naar Prin-
ces Beach, dan kan ze toch ge-
woon mee? Doe het danals "Cor-
tesia diCorsow" dat geeft direct
een goede indruk". De juffrouw
blijft bedenkelijk kijken. "Ja,
maar als ik iemand zonder vou-
cher meeneem dan krijg ik van

mijn baas te horen dat dat niet
mag en dat geeftproblemenvoor
mij". "Maar juffrouw,,erisplaats
genoeg in de bus en je moet toch
ook een beetje doenvoor de good-
will van Curasao?" Ze zal gaan
kijken in debusen danzal ze zeg-
gen of het kan of niet. We
wachten dus in spanning af. Ze
stapt de bus in, even later gaan
de deuren dicht en de bus rijdt
weg. Zelfs het fatsoen om tezeg-
gendathet niet doorgingkon de-
ze "hostess" niet opbrengen. Als
we dan zelfde dame naar het
Princess Beach gebracht heb-
ben, staat diezelfde "hostess" bij
de incheck-balie. Numag dieme-
vrouw welnaar binnen want ze
heeft wel een voucher voor het
hotel. Is dat nu "The island of
hospitality" zoals op het
poststempel staat? En moeten
we daarmee het toerisme sti-
muleren? Arme toeristen.

B. DE BOER

Dollar blijft
in hogere sferen
in Venezuela

CARACAS —De Amerikaan-
se dollarblijft in de liftin Vene-
zuela. Er werd weer een nieuw
record gevestigd met een koers
van25 bolivarvoor één dollarop
de vrije wisselmarkt. De dollar
houdtvast aan zijn stijgendelijn.
Maandag opende de dollar met
eenkoers van 21,65bolivar maar
voor het middagwas stondhij al
op 25,50 bolivar. Men houdt er
rekening meedathij dekomende
dagenzelfs de dertigbolivar zal
Bereiken.

Ecuador roept op
tot strijd terreur

QUITO—Vice-president Bla-
sco Penaherrera van Ecuador
heeft opgeroepen tot bestrijding
van de terreur en de handel in
verdovende middelen. Hij deed
ditbijdeopeningvan devergade-
ring van de Interamerikaanse
federatie van advocaten (FIA).
Volgens de vice- president moet
men beide crimineleactiviteiten
onder deogen durven zien. Ook
de FIA- voorzitter Rafael Eyza-
guirre van Chili besteedde aan-
dachtaan het terrorisme als een
«plaag waarmee de beschaafde
wereld helaas te maken heeft.
Ook hij riep op tot bestrijding
van de terreur met alle gepaste
middelen zodat het terrorisme
uitgebannen kan worden. Hij
meende datmen daarbijook pre-
ventief te werk moet gaan. De
Chileense jurist moest wel
vaststellen dat het terrorisme
een complexe zaak is, waarop
ook al door zijn financiering
moeilijk greep tekrijgen is.

Centro Pro Arte trilde op haar grondvesten

Sensationeel optreden
van Sherman Brothers

CENTRO PRO ARTE
TRILDE gisteravond op
haar grondvestentijdens
het concert van de Sher-
man Brothers die het pu-
bliek in de zaal tot onge-
kend enthousiasme
brachten.Het was een sen-
sationele show die op alle
fronten, zowel zang, muzi-
kale begeleidingals decor,
"af' was en zekervoor her-
halingvatbaar is.

Met het lied "That's what
friends are for" maakten de
vier gebroeders (Tony, Ken-
neth,Kipy enRonny) gistera-
vondhunentree ineen totaan
de nok toe gevulde zaal. De
Sherman Brothers, diein Eu-
ropa wonen en daar veel
optredens geven, gaven blijk
een internationaal niveau te
hebben bereikt. Niet alleen
hun zangkwaliteiten zijn on-
miskenbaar te herkennen,
maar ook het gemak waar-
mee zezich over de"stage" be-
wegen.

Speciale aandacht moet
daarnaastgewijdworden aan
het fantastische decor dat al-
leenuit lichteffectenbestond.
Naast de verschillende ge-
kleurde lichten dieaan en uit
flitsen en een verlichte trap,
waren er ook een drietal spe-
ciale "bollen" en "kubussen"
op het podium opgesteld die

*****AMMAN — Jordaniëzoekt groot-
scheepse internationale steun voor
zijn 5-jaren-ontwikkelingsplannen,
waarvan 1 isbestemdvoorde 1,3mil-
joenPalestijnen op de door Israel be-
zette westelijke Jordaan- oever. Be-
ginnovember is er een conferentie
over.

*****

door hun draaiendebewegin-
geneen zeerflitsend effect ga-
ven. Dit werd uiteraard ge-
combineerd met de nodige
rookeffecten die gisteravond
een aardbeien- geurtje
hadden.

Dat de vier Sherman Bro-
thers zeerpopulairzijn ophun
geboorte- eiland bleek giste-
ravond overduidelijk.Een he-
le groepvan fans, die zich in-
middels hebben geformeerd
tot een fanclub, was in dezaal
aanwezigen voorzagen de he-
ren zeerregelmatig van bloe-
men zodat zij met hele
bloemstukken in hun
borstzak het podium verlie-
ten. De dameslietenook geen
gelegenheid voorbij gaan om
een van de heren in hun ar-
men te sluitenenwaren daar-
toezelfs bereidhet podium op
teklimmen.Een welgemeend
teleurstellend "aaahh" ging
danookdoordezaalheen toen
depauze werd ingeluid.

De Sherman Brothers kre-
gen het eveneens voor elkaar
om het publiek, dat over het
algemeen graag rustig wil
blijven zitten, meerdere ma-
len op de voeten tekrijgen en
meetezingen, dansendanwel
teklappen. Naast deverschil-
lende "langzamere num-
mers" die voornamelijk door
Tony en Kenneth op prachti-
gewijzevertolktwerden, ont-

brak het "disco- gebeuren"
gisterenavond evenmin.
Daarbij gafmet name Ronny
blijk van zijn "elastieke be-
nen" in een speciaal
dansnummer waarbijniet ge-
zongen werd.

De muzikanten gistera-
vond verdienen evenzo een
pluimpje. Waar de techniek
de gehele avond niets te wen-
sen overliet, kon het publiek
in de diverse solo's "persoon-
lijk kennis maken" met de
kunsten van de basgitarist,
de twee pianisten, de drum-
mer en de leadgitarist die te-
vens "musical director" was.
Het langdurige applaus dat
zij kregen was zondermeer
verdiend.

Terwijl de show zeer vlot
verliep zonder al te veel "ge-
babbel" was het deel na de
pauze iets rommeliger dan
daarvoor. De Sherman Bro-
thers werdechter dekans niet
gegeven het podium te verla-
ten, zodat manager Robby
Schouten hen zelf maar
kwam ophalen. Vooreenieder
die dezefantastische showwil
zien: vanavond zijn de heren
nog in Centro Pro Arte, ter-
wijl er zaterdagavond een
optreden is in het Seaqua-
rium.

HVK

Inbraken
WlLLEMSTAD—lndeómge-

vingvan Vredenbergwerd
in verschillende woningeningebroken. De inbrekers ver-

schaften zich in een aantal van
de gevallen de toegang tot het
pand door schuifdeurentefort*,
ren, terwijl evenzo via het dak
werd binnengedrongen. Gesto-
len werden vooral radio's en vi-
deo-apparatuur.

Kritiek gerechtvaardigd op buizensysteem en doorblazen
WEB: Geproduceerd water voldoet
aan WHO-eisen en is volkomen zuiver

KRALENDIJK — De weke-
lijkse monsters die door een
onafhankelijk laboratorium
worden genomen van het
doorhetWEB geproduceerde
water wyzen uit, dat het wa-
ter voldoet aan de door de
World Health Organization
(WHO) gestelde eisen. Een
rapport van de Nederlandse
deskundigenKruyff en Van
der Laar dat in 1981 reeds
werd opgesteld, beaamt dat
Bonaire een goede kwaliteit
drinkwater produceert. Tij-
dens een persconferentie
door de algemeen manager
van het Water- en Energiebe-
drijf WEB ny, ing. Jopie Gis-
kus, ontkent dezedanookmet
klem daterbyhetWEBnvwa-
ter wordt geprodubeerd dat
vuil is. Het WEB, aldus Gis-
kus, Ievert goed,zuiveren hel-
der water. Of het geprodu-
ceerde water van het WEB
ook zo uit de kranen van de
aangesloten consumenten
stroomt, is overigens af-
hankelijk van een aantalpro-
blemen datbuiten de hekken
van het water fabricerende
bedrijf ligt.

Er is de laatste tijd veel ge-
schreven over derelevante pro-
blemen met het drinkwater op
Bonaire. Ondanks een nieuwe
waterplant, het leggenvan nieu-
wepijpleidingen, het doorblazen
van de buizen van het waterdi-
stributie- bedrijf blijkt nog
steeds, dat de drinkwater- af-
levering niet optimaal is. Ge-
makshalve wordt daaraan ge-
woonlijk de schuld gegeven aan
hetbedrijfdat het water produ-
ceerten derhalve wenst ing. Gis-
kus die met zijn staf ver-
antwoordelijk is voor het gele-
verde water opening van zaken
te geven. Het water op de plant,
aldus Giskus, wordt volgens
tweeverschillende processen ge-

produceerd: er is een verdam-
pings- systeemener is eenfilter-
systeem zoals in de volksmond
wordt gezegd. Dit zijn respec-
tievelijk het vapóur- compressi-
on system en dereverse osmosis.
Bij het WEB wordt gestreefd
naareen waterproductie meteen
zo hoog mogelijke kwaliteit.
Daarbij attendeert Giskus wel
terzijde, dat bij een verdam-
pings- systeem na de condensa-
tie nooit ongerechtighedenkun-
nen voorkomen en derhalveisde
goedekwaliteit van het water
volledig in overeenstemming
met het rapport dat doorKruyff
en VanderLaar al in 1981 werd
opgesteld.

In datrapport zijn wel enkele
suggesties gedaan ten aanzien
van deagressiviteit van het wa-
teren dezogenaamdezuurgraad
(pH), maar dechemische hoeda-
nigheid van het Bonaireaanse
waterwaszondermeer goed. Ag-
ressiviteit en zuurgraad hebben
overigensvrijwel nietsvan doen
met dehelderheidvan het water
voor de consument, maar zijn
meer van belang voor de che-
mische werkingen die door het
waterin debuizenkunnenoptre-
den. Volgens Giskus is het wer-
ken met water een moeilijk pro-
ces. Water namelijk tast de bin-
nenzijde van de waterlei-
dingbuizen aan en dat is dan af-
hankelijk van het materiaal
waarvan de waterleiding- bui-
zen zijn gemaakt. Nu kan een
water producerend bedrijf wel
chemicaliëninhetwater toevoe-
gen, waardoor de agressiviteit
van het water verminderd
wordt, maar datmag maarinbe-
perkte mate, terwijl dechemica-
liën voor de verschillende mate-
rialen ook van verschillende sa-
menstelling moeten zijn.

VolgensGiskusbestaaner vijf
soorten pijpleidingen die in het-
zelfde buizenstelsel met elkaar
verbonden kunnen zijn. Dat be-
tekent dus in de praktijk dat er
voor vijf verschillende materia-
len waarmee de pijpleidingen
zijngemaakt,chemicaliën in het
water moeten worden gedaan.
Water, aldus heel nadrukkelijk
ing. Giskus, zal de leiding altijd
aantasten en het enige wat het
waterleiding- bedryfkan doen is
te trachten deze aantasting te
minimaliserenof te vertragen.
Vreemd is overigens wel, dathet
WEB nv noch de adviseurs van
Giskus betrokken zyn geworden
bij devernieuwingvan depijplei-
dingen enkele jaren geleden.
Tochziet hetWEBerzich nuvoor
gesteld, het goede drinkwater
ook in debuizen te bezorgen, ter-

wyl daarvoorvele obstakels uit
deweg geruimdmoeten worden.

Toch tracht het WEB wel iets
aan de vervuiling onderweg te
doen.Door hettoevoegen van be-
paalde scheikundige stoffen die
een verbinding aangaan met de
pijpleidingen, wordt er aan de
binnenzijdevan depijp een ver-
harde laag gevormd. Technisch
gezegd doceerthetWEB calcium
carbonaat in het water dat een
bepaalde verbinding geeft met
ijzeren deze ijzeroxide dieferro-
carbonaat genoemdwordt, heeft
deeigenschap aan de binnenzij-
de van de pijp te verharden,
waardoorer een beschermlaag
gevormd wordt die tevens de-
klaag is voor de aantastingvan
debuis.

Kortom, het schone drinkwa-
ter van de plant stroomt ook
schoon uit dekranen, ware het
niet datzich onderweg nogenke-
le problemen voordoen, die een
gevolg zijn van deklimatolo-
gische en sociale omstandighe-
denvanBonaire. Er dientname-
lijk een rustig karakter in het
water gebracht te worden. Dat
betekent nieteven snel stromen
en dan weer urenlang stilstaan.
Helaas is dewaterafname opBo-
naire — volgens Giskus — uit-
sluitendtussenzeven uur's mor-
gens en tien uur 's avonds. De
nachtelijke uren is er practisch
geen stroming in het water. Dit
is vooreenrustigkarakter te af-
wisselend, waar dan nog bij
komt, dat de hoge temperatuur
eveneens een negatieve invloed

heeft. Het water verlaat het
WEB ondereen temperatur van
25 gradenCelcius en dein dehe-
te zon liggendebuizenverhogen
deze temperatuur aanzienlijk,
zodat ditook meewerkt aan het
verweringsproces.

VolgensGiskus zijner wel mo-
gelijkheden tot verbetering. De
gegalvaniseerde ijzeren of gie-
tijzerenpijpleidingenmet eenbi-
tuum of teercoating zullen ver-
vangen moeten worden door pij-
pleidingen met een cementlaag
aan de binnenzijde. Maar zoals
reeds opgemerkt, bij de bestel-
ling van pijpleidingen voor het
vernieuwen van het water- dis-
tributienetten bedrage vnenke-
le miljoenen,een aantaljarenge-
leden werden het WEB nv en de
deskundige stafniet betrokken-
Evenmin werd het WEB om ad-
vies gevraagd bij het doorblazen
van de waterleiding- buizen, zo-
als datde laatste twee maanden
door hetArubaansebedrijfMore
Flow is gebeurd. Toch merkte
een van de WEB- functionaris-
senop, dathetdoorblazenvan de
pijpleidingeneen onverstandige
daad is, dienietzalbijdragen tot
de verheldering van het Bonai-
reaanse drinkwater. Het WEB
nvproduceert gegarandeerdzui-
ver drinkwater, aldus ing. Gis-
kus. De problemen liggen duide-
lijk ergens anders. Blijkbaar
buiten de competentie van de
water fabricerende fabriek. Dat
blijft dus voorlopig nog dweilen
met dekraan open.

Uitslag eind oktober
Kopebo verrast door groot
aantal Papiamentu-verhalen

KRALENDIJK — De Ko-
mishon pa Papiamentu den
ensenansa na Bonaire (Kope-
bo)heeftdetermijn van inzen-
ding voor de verhalenwed-
strijd afgesloten. Volgens de
coordinatorvanKopebo Nor-
win Willem is de wedstrijd
ronduit eensucces geworden.

Niet minderdanvijftigverha-
len zijn ingestuurd ter beoorde-
ling.Dat is weleen bewijs, aldus
Willem, dat moedertaal-
gedachte zeker wel bij de bevol-
king leeft en datmen ook duide-
lijk wil bijdragen tot de verrij-
king van de taal. De Kopebo
hoopt nietalleen datdesteun die
debevolkingnu heeft gegevenin

detoekomstzalvoortduren maar Jzal zelf ook trachten met meer
projecten voor de dag te komen
diehet gebruikvan delandstaal
stimuleren.

Inmiddels is ereen evaluatieg-
roep dienu deverschillende win-
naars in de verhalen wedstrijd
zal gaan bepalen. Aangezien dit
echter op een verantwoordelijke
maniermoet gebeurenen vijftig
ingezonden verhalen een grote
hoeveelheidwerkvragen, zullen
de deelnemers wel wat geduld
moeten beoefenen. Wel zal
echter getracht worden d«
werkzaamheden in oktober af te|
ronden. Tijdens een officiële ge-
beurtenis zullen dan de prijzen
worden uitgereikt.

Jachthaven spoedig in overheidshanden
Door DOW goed werk
verzet voor Regatta

KRALENDIJK — Op vrij-
dag 10 oktober zal de Dienst
Openbare Werken (DOW) de
laatste hand leggen aan de
werkzaamhedendieinhetka-
der van de negentiende Sai-
ling Regatta zijn verricht op
Playa Lechi. Bij die gelegen-
heid zal het Regatta- comtié
zoals de laatste jaren ge-
bruikelijk is, voor denoodza-
kelijke brindis zorgen.

De DOW heeft dit jaarechter
beduidend meer gedaan danhet
Opknappen van Playa Lechi,
waar nietalleen een aantrekke-
lijk strand is gecreëerd voor de
Regatta-gangers, maar boven-
dien ook een uitstekend afge-
schermdeplaats is gemaakt voor
de kampeerders. DOW heeft in
de jachthaven, die de laatste
maanden nauwelijks het aan-
zien waard was, een grote ver-
betering aangebracht door het
zetten van toilet- en douche- ge-

legenheden en het egaliseren eJ>
opruimen van hetterrein.

Zoals inmiddelsbekend is, z#-
het eilandgebiedvermoedelijk
met ingang van hetnieuwe ja^
het jachthaven- terrein overn*Jmen van het particuliere bedril-
dat de laatste vijfjaar da*'
werkzaam was. De jachthave*
werd indertijdmet Nederlands*
financiering opgezet en op ee'j
wat onoverzichtelijke manier ifhanden gegeven van een parf'
culierbedryf.

KRALENDIJK - Ing. Jopie
Giskus benadrukte tijdens zijn
uitleg over deproblemen met het
Bonaireaanse water, dat de voe-
ring van het buizenstelsel een
kenmerkende bijdrage levert
voor het schone water. Daarvoor
zalde"coating"aan debinnenzij-
de van depijpleidingen niet aan-
getast mogen worden. Het in de
laatste jaren ontwikkelde proces
is om aan de binnenzijde van de
pijpen een cementlaag aan te
brengen, waardoor vele proble-
men voorkomenkunnen worden.
Gegalvaniseerde en gietijzeren
buizen zijn nietmeer acceptabel.
Enkele jarengeleden werd het
buizenstelselvan Bonaire voor
bijna drie miljoen gulden ver-
nieuwd. Hoewel Giskus zich niet
uitlaatover de geplaatstebuizen,
is het wel duidelijk dat de ge-
plaatste buizen op Bonaire in
geen geval zijn voorzien van een
cementen laag die corrosie in de
buizen voor een groot deel voor-
komt danwel vertraagt. B ijdefo-
to een aantal buizen die in de
grond van Bonaire zijn gestopt,
maardienietaan delaatstekwa-
liteitseisen voor acceptabel
drinkwater voldoen.

KRALENDIJK - De gedepu-
teerde van Financiën, Franklin
Crestian, ontving afgelopen
maandag een vijftal ambtenaren
uit Curacao, dat Bonaire in het
kader van technische bijstand
een helpende financiële hand zal
toesteken.De bedoeling isdatde-
ze vijf deskundigen in een korte
tijdzullen meehelpeneenbehoor-
lijke administratie op te zetten.
Dat zal dan gebeuren in samen-
werkingmetElsio CiciliaenCor-
nellsMontero. Bij defoto: deCu-
racaose ambtenarenopbezoek bij
gedeputeerdeFranklin Crestian:
de heren Humphry Genaro, Aco
Henriquez, Erwin Martis,
WilfredFile enBenjaminRoosje.
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BONAIRE
AGENDA

"RANDWEER:8222TAXICENTRALE:88*5
HOSPITAAL:8900

LANDFILL teLagoen: maandag t/m vrijdagvan 08.00 16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur.

°pENBARE BIBLIOTHEEK
j°Pen____g9t_jden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
"ur: dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/'4W>-17.00uur; zaterdagvan 10.00-12.00uur)

voor lezers)
""-«nsdag van 14.00-19.00 uur.

maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewone

*"■*«»* 16.30uur.

■ SERVICE CLUBS
S^anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
°°naire.
r-"*informatie E. Felipa,tel.: 8546/8238.£°i""d Table: elke tweede maandag -

Tena Corra.
woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

EN BEVOLKING:
r^-0-1 2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

[^ZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
r^an gelieve contact op tenemen met de

"*"Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

J^J-ITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
r°Pend opvrijdagvan 20.00-24.00uur;za-

van 12.00-24.00 uur.
(gezaghebber): elke donder-°'9 van 09.00-11.00 uur op het Be-

?Vu'Skantoor, Kralendijk; laatste donder-
"an de maand van 10.00-12.00uur te

GEMEENTE (8 okto-
(!*>" 20.00 uur «Encuentro- in dekerk te

KERKDIENSTEN
Kralendijk:

18.45uur; zondag 08.30en 19.00

Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
uur
Ludovicuskerk Rincon:
dagelijks,ook zondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
aan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
Cacique 4.

Buitenlands bezoek
bij kerkelijk congres
in Nicaragua

MANAGUA — De aarts-
bisschop van New York, kardi-
naal John O'Connor zal Mana-
gua bezoeken bij gelegenheid
van een Eucharistisch congres
datervan 17tot 19oktoberwordt
gehouden. Zo werd meegedeeld
door zijn collega van Managua,
kardinaal Miguel Obando y Bra-
vo. De Nicaraguaanse kardinaal
deelde dit mee in zijn zon-
dagpreek in deSanto Domingo-
parochie van Managua, met als
thema: De genadevan hetgeloof.
Er worden ook kardinalen en
bisschoppen verwacht uit Mex-
ico, WestDuitsland, de Verenig-
de Staten en andere landen van
Europa. Hij maakte verdergeen
details bekend. De kardinaal
riep de gelovigen op deel te ne-
menaan deplechtigheden bij ge-
legenheid van deze Eucharis-
tische weekwelke op 16oktober
begint.

Door More Flow alleen hoofdleiding doorgespoten

WEB-leiding: type pijpleiding
bepaalt kwaliteit ontvangst water

KRALENDIJK — Het
schoon blazen van het water-
leidingsysteem is een
complex probleem, maar de
enige manier waarop de des-
kundigen van het Water- en
EnergiebedrijfWEB nv zijn
betrokken geweest bij het
doorschietenvan depijpen,is
de zorg voor voldoende wa-
ter. Functionarissen van het
waterproducerende bedrijf
op Bonaire noemen het
wegschieten van de binnen-
laag van het buizensysteem
op zijn minst onverstandig.
Ondanks de garantiesvan ge-
deputeerde van DWD,
Franklin Crestian, is het
drinkwaternognietin optima
forma.

De demonstratie die onlangs
werd gehouden door het Aru-
baanseMoreFlow, gafniet dere-
sultaten die daarvan werden
verwacht. Een van de werkne-
mers verklaarde daarop datMo-
re Flow niet aangetrokken was
voor hetreinigen van het water,
maar voor het doorschietenvan
de pijpleidingen, waardoor de
aanslag tot een minimum be-
perkt zou worden. Ook in Neder-
land gebeurt dat, aldus Giskus,
maardanwelop basisvan herha-
ling. Het is beslistniet waar, al-
dus de algemeen manager van
hetWEB, datalseenmaaldebui-
zen doorgespoeld zijn, het pro-
bleem is opgelost. Het schoon
makenvan debuizenistrouwens

pas het begin van het zoeken
naareen oplossing, omdaterver-
volgens gezocht zal moeten wor-
den naar een evenwicht tussen
dekwaliteit van het water en de
geschiktepijp.

Metnadrukbevestigt ing. Gis-
kus dat de laatste ontwikkelin-
gen op ditterrein al geruime tijd
geleden hebben geleerd,datbui-
zen die een cement coating heb-
beninplaatsvan eenbiturnenco-
ating,verreweg devoorkeur ver-
dienen. Deze pijpenblijken in de
praktijk aanzienlijk minder ge-
voelig te zijn voor schommelin-
gen in de temperatuur en in de
druk van hetwater. VolgensGis-
kus moet errekening meegehou-
den worden, dat de aangroei aan
de binnenkant van een pijplei-
ding van zes duim over een
tijdsperiode van vijfjaar ruim
twee duim is. Dat is dan ook de
reden waarom onlangs de Aru-
baanse maatschappij MoreFlow
is aangetrokken voor het
doorblazenvan de leidingen. De
naam van het bedrijf geeft vol-
gensJopieGiskus tevens de indi-
catie weer: er moet meer door-
stroming mogelijk zijn. Zou het
eilandgebiedechterdegoedepijp
gekozen hebben, dan zou het
aanzienlijk minder moeilijk ge-
weest zijn en vooral minder
complex om de problemen in te
dammen, waarmee nu hetWEB
en de consument worden ge-
confronteerd.

Eveneens aanwezig was

technicusKrijn Groen dieatten-
deerde dat het schoon schieten
van de pijpleidingen betekende
dat het weergeruimetijd zal du-
ren alvorens de kalkdeeltjes —toegevoegd doorhetWEB —een
verbinding zullen aangaan met
hetmateriaalvan depijp.Datzal
een langdurig proces worden, al-
dus Groen, aangezien de stro-
mingindeprijsnuzo grootis, dat
misschien de eerste meters van
de pijpleiding wel bedekt wor-
den, maar derest zekerniet.

Duidelijk werd bovendien, dat
de hoofdleidingen zijn door-
geschoten. De afgetakte leidin-
gen die naar de consument voe-
ren, zijn geenszins schoon ge-
maakt en evenmin afgesloten.
Al hetvuil dat is los gekomenbij
hetdoorschietenvan dehoofdlei-
dingen is gedeeltelijk naar bui-
ten gespoten, maarook gedeelte-
lijk in denauwe aftakkingen ge-
komen, waar deenige uitwegde
kraan in de huizen is.

Zoals bekend heeft de dyna-
mische gedeputeerde van DWD
Franklin Crestian de garantie
gegeven, dat na het project van
More Flow alle gebruikers
tenslotte schoon water zullen
hebben. Het ziet er na de
persconferentie van de leiding
van het Water- en Energiebe-
drijfBonaire WEB nv niet naar
uit, dat degedeputeerdevoor de
komende maand april nog gelijk
zal krijgen.
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NEW YCRK 10.15 A.M.
BritishP. 1.4228 JanYen. 6,481
GenranM. 19.93 CanD. 72.09
Cijid 438,50 Silver 5,68

AMSTEBDBM TCCAÏ OCTOBER 8,1986
Ahold 99,50 Naarden 90,00
Akzo NV 147,30 Nat.Ned. 81,30
Cred.lyon. 89,70 Ned.Lloyd 176,00
Aegon 93,20 Philips 54,60
Fokker 61,80 Royal Dutch 203,80
Gist.Broc. 46,50 Telegraaf 330,00
Heineken 172,00 Unilever 480,00
KonPap. 158,20 Verto "2.50
KLM 46,50 VNU 326,00
Meneba 98,50 Index 281,60

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Baxter labs. 16 unch Hutten 41 5/8 - 1/8
Borg.Wam. 34 1/2 - 1/8 __m 128 1/4 - 5 1/4
Burroughs 69 3/8 - 1 1/8 ITT 51+1 5/8
Cairftell Rl. 22 1/8 + 3/8 Lone St.lrri. 31 5/8 + 1 1/8
Qirysler 37 3/8 - 1/8 McDonalds 59 - 5/8
GOcaCola 34 3/4 - 3/4 NCR 46 1/8 - 1 1/8
Contr.Data 26 1/8 - 7/8 Pepsioo 26 - 1/8
Delta Airl. 46 1/8 - 7/8 Ramada Inns 7 + 3/8
Diebold 39 3/8 - 3/8 Safeway 59 3/4 - 1/8
Digital Etj. 90 5/8 - 1 7/8 Seagram 59 3/4 - 1/4
Dupont 78 5/8 + 1/8 Tteledyne 308 5/8 - 2 7/8
East.Kodak 55 - l/B Ttexas Instr.lll - 1 3/8
Firestone 25 1/2 + 1 1/8 Ttextrai 56 1/8 + 1/8
Gen.El. 71 5/8 - 1/8 Union Pac. 57 1/2 unch
Genl.Dyn. 73 3/8 + 3/8 Urocal. 23 3/4 + 5/8
Genl.Motors 68 3/8 - 1/8 Varian Ass. 23 1/4 - 1/4
Hewlett P. 37 3/4 - 1 1/8 Warner Lanb. 53 7/8 - 1/8
Hilt.Hotels 69 1/2 - 1 1/4 Williams Cos 18 5/8 + 1/4
DOW JONES

8 Industrials 1784,45 unch I
Transportation 818,13 - 4,12
7MERICAN STOCK EXCHANGE
Ccoputer t, Technology 104,13 - 3,28
Precious Metals 66,87 unch
REOTER.

CLOSING MARKET COMMENT OCTOBER 7,1986
Stock prices finished on a mixed note again today as the
Dow fell approximately .14 points to 1784.31. The transports
took a well deserved breather today, with the utility index
faltering. Bond quotes finished virtually unchanged.
IBM, a Dow component, was sharply lower today and was a
depressant on the industrials. Goodyear Tire, also a member
of the Dow 30, was ahead solidly in heavy trading and
helped offset IBM's slide. Crown Cork and Seal, Holiday
Corp., and Cummins Engine also moved ahead. Gold mining
issues displayed little change. Some airline issues came
in for profit-taking. Casualties today included Teledyne,
Digital Equipment, and Celanese. Considering the weakness

I
in IBM and some other technology issues the market didn't
perform all that badly, but overhead resistance in the low
1800's continues to make its presence felt.
E.F.HUTTON RESEARCH,

[jgpfj MAIM HO & CURIEL'S BANK N.V.
K-W*» INVESTMENT DEPARTMENT
f**7£> *j| For further information call
Iggj-gf Tel. 612511/612991/612294

Koersen Centrale Bank J
NOTERINGEN CENTRALE BANKVANDE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OF WOENSDAG 8 OCTOBER 1986 EN TOT
NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.79 1.81
CRN DOLLAR 126.5 128.5 130.5
PNDST6RLING 247.5 2.53 2.59
N6DGLD 78.51 79.23 80.08
BOUVRR — —
ZW FRANCS 109.33 110.05 110.85
FR FRANCS 26.03 27.13 27.83

IDUITS€MARK 88.88 89.60 90.40
SUR GLD — 100.07 102.59
ITUR6 0.97 1.27 1.33
AR FLORIN 1.00 1.00 1.00
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 8 OCTO-
BER 1986 EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBLIGATI_L€NING6N P€R 85/89 100.25
13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 107.72
12 % OBUGATI€L€NING€N P€R 88/92 108.46
10.5 % OBLIGATI€L€NING€NP€RI9BB 102.09
10.25 % OBLIGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 102.24
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.62%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

MM——————————~——-—--———M—-——*————-——

_jÈ*t De Banco Industrial de Venezuela
i «e T*\ geeft devolgende noteringvoor deVenezolaanse_ ê*^^k___ Bolivar: Voor al UwBolivartransactiesbeleven en
'Aj^^Jv* vraag naar onze zéér gunstige koersen.

Noteringen per 100Bolivars
Aankoop Biljetten Aankoop Cheques Verkoop
i ’■ 7.50 ’. 7.7Ó ’.8.50 _,
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REGATTA PROGRAMM s|pf^HÏ
12 -18 OCTOBER 1986 ;||p^^f§

SUNDAY 12 OCTOBER 1986 CS^Bsft^^^^^^^S07 00 A M -11 00 A.M. Breakfast buffet in thebeachhut P^^'^ÉsHK^^^p
10 00 AM -06 00 PM. Bar and Snackhut open on Playa Lechi P^i_2M* WÊmM *^^^lS*^*^^
10 00AM-06!00 P.M. Bar and Snackhut open in the marina fei^^^l^ll^^^»^^^^^
10.00A.M. -12.00 P.M. Beachhut bar open
11 00 AM-06.00 P.M. Flamingo Snackhut open on the beach s^l^**^*B3sH HS^sEïlHto^^
12.00 A.M. - 03.00 P.M. Champagne brunch in the beachhut $&__"■"■
05 00 P.M. Captain's Meeting in the Neptune Restaurant -V smss—":■—&. jv nswi-w

05.00 P.M. - 07.00 P.M. Happy hour around thepool with entertainment by "Ayayay"
07.00 P.M Official Opening aroundthe pool with happy hourprice's
07.30 P.M. -10.30 P.M. Barbeque in the Beachhutwith entertainment by "Silver Builit Steelband"

MONDAY 13OCTOBER 1986 *07.00 A.M. -11.00 A.M. Breakfast buffet in the beachhut
10.00A M - 06.00 P.M. Bar and Snackhut open on Playa Lechi
10.00A M - 06.00 P.M. Bar and Snackhut open in the Marina
10.00A.M. -12.00 P.M. Beachhut bar open
11.00A.M. - 06.00 P.M. Flamingo Snackhut open on the beach
12.00A.M. - 03.00 P.M. Lunchbuffet in the beachhut
05.00 P M. - 07.00 P.M. Happy hour in the beachhut with entertainment by "Trio Flamingo"
07.30 P.M. -10.30 P.M. Buffet dinner in the beachhut with entertainment by "AYAYAY"
10.00 P.M. - 03.00A.M. Candlelight Disco open

TUESDAY 14OCTOBER 1986
07.00 A.M. -11.00 A.M. Buffet breakfast in the beachhut
10.00A.M. - 06.00 P.M. Bar and Snackhut open on Playa Lechi
10.00 A.M. - 06.00 P.M. Bar and Snackhut open in the Marina
10.00A.M. -12.00 P.M. Beachhut bar open
11.00A.M. - 06.00 P.M. Flamingo Snackhut open on the beach
12.00A.M. - 03.00 P.M. Lunchbuffet in the beachhut
05.00 P.M. - 07.00 P.M. Happy hour in the beachhut with entertainment by "Trio Flamingo"
07.30 P.M. -10.30 P.M. Barbeque Night in the beachhut with entertainment by "Silver Builit Steelband"
10.00 P.M. - 03.00 A.M. Candlelight Disco open

Wednesday 15 October 1986
07.00 AM. -11.00 A.M. Buffet breakfast in the beachhut
10.00A.M. - 06.00 P.M. Bar and Snackhut open on Playa Lechi
10.00A.M. - 06.00 P.M. Bar and Snackhut open in the Marina
10.00 A.M. -12.00 P.M. Beachhut bar open
11.00 A.M. -06.00 P.M. Flamingo Snackhut open on the beach
12.00A.M. - 03.00 P.M. Lunchbuffet in the beachhut
05.00 P.M. - 07.00 P.M. Happy hour in the beachhut with entertainment by "Ayayay"07.30 P.M. -10.30 P.M. Seafood buffet in the beachhut with entertainment by "Friends Band"10.00P.M. - 03.00 A.M. CandlelightDisco open

07HSaS
MATI 1M■amo"" 1986 Breakfast buffet in the beachhut

10 on am' "
nfi nn pm' Bar and Snackhut open on Playa Lechi

Ioon am " nfi'no pm' Bar and Snackhut open in the Marina
10 00 AM -12 00 PM Beachhut bar open
11 on am n£ no pm Flamingo Snackhut open on the beach
12 oo am " na no py Lunchbuffet in the beachhut
05onpm " 07 no pm Happy hour in the beachhut with entertainment by "Mariachi"
07 an pm "

io 30pm Buffetdinner in the beachhut with entertainment by "Trio Flamingo"
10.00P_M_ - 03_00 A.M. GREAT DISCO PARTY on Playa Lechi with 2 Bands in cooperation with Antillian Brewery "Amstel Beer".

FRIDAY 17OCTOBER 1986
07.00 A.M. -11.00AM. Breakfast buffet in the beachhut
10.00A.M. - 06.00 P.M. Bar and Snackhut open on Playa Lechi
10.00A.M. - 06.00 P.M. Bar and Snackhut open in the Marina
10.00 A.M. -12.00 P.M. Beachhut bar open
■ 1 -00 A.M. - 06.00 P.M. Flamingo Snackhut open on the beach12.00A.M. - 03.00 P.M. Lunchbuffet in the beachhut
05.00 P.M. - 07.00 P.M. Happy hour in the beachhut05.00 P.M. - 07.00 P.M. Happy hour around the pool with entertainment by "Mariachi Sous"07.00 P.M. Official Awards Distribution around the pool with happy hourprices07.30 P.M. -10.30 P.M. Indonesian Night Buffet in the beachhut with entertainment by "Tipico Bonaireano"10.00P.M. - 03.00 A.M. Candlelight Disco open

07^UaRSATi1M<AM OBER 1986 Breakfast buffet in the beachhut
10 on am' ' <y_ nn dm' Bar and Snackhutopen on Playa Lechi
10 nn am ' n-t'nn pm' Bar and Snackhut open in the Marina
10.00 AM -12 00 PM Beachhut baropen
11 on am nfinn PM Flamingo Snackhut open on the beach
12 00 am -0300 PM Lunchbuffet in the beachhut
05 00 PM 07 00 PM Happy hour in the beachhut
°7i30 PM' -1030 p!m. Bonairean Night in the beachhut with entertainment by "Tipico Bonaireano" and Folkloric Show by

"Kibra Hacha"
1 Ö.ÖÖ P M - 03.00 A.M. CandlelightDisco open

V . J

__Q€NSDfIG 8 OKTOB€fi 1986



Guerrilla saboteert
olie-industrie Colombia

BOGOTA — Als gevolgvan
detoenemende sabotage- da-
den tegen de Colombiaanse
petroleum- industrie heeft
men de export van ruwe olie
korte tijd moeten stopzetten.
Zo werd meegedeeld dooor
het staatsolieoedrijf Ecope-
trol.

Voor de derde maal dit jaar
werd een aanslag gepleegd door
deELN- guerrilla op de oliepijp-
leiding van zevenhonderd kilo-
meter lengte welke dagelijks
150.000vaten olie transporteert
van het oliegebied Cano Limon
in de Arauca- zone in het
grensgebied met Venezuela
naar de Caribische Zee haven

' -nas. DeENL- guerilllais in
het grensgebied met Venezuela
zeer actiefmethetontvoeren van
Colombiaanse en Venezolaanse
landgoed- bezitters en soms ook
wor<''-n uitgevoerd op

Venezolaanse grensposten om
wapens teveroveren. Daarnaast
houdt dezeCastristische guerril-
la- groep zich bezig met sabota-
ge- acties, vooral tegen de olie-
industrie.Bij de laatste aanslag
op de pijpleiding voor de olie
werd deze over een afstand van
twee meter vernield. De pijplei-
ding ligt een meter onder de
grond. Er gingen zon vijftien-
duizendvaten olie verloren met
alle ecologische gevolgen van-
dien. Het olie- transport via de
pijpleiding werd meteen stopge-
zet voor depaar dagenwelke het
herstel zou gaan duren. Bij de
aanslagop 26septemberopde in-
stallaties van het Amerikaanse
Chevron- bedrijfwerd deproduc-
tievan parafineenz. tot stilstand
gebracht. Als gevolg daarvan
heeft Colombia al voor vijf mil-
joen dollar moeten uitgeven om
parafine in te voeren.

AMIGOE WO6NSDRG 8 OKTOB6R 1986

De Algemene Ledenvergadering
van de Oudervereniging

van het
Peter Stuyvesant College

wordt gehouden
vanavond, woensdag

8 oktober
om 8 uur 's avonds

op het P.S.C.

GEVRAAGD:
DAME MET MULO of
MAVO 4 (HANDEL)

met minstens 5 jaarKantoor-ervaring. Kennis van
Boekhouden, Engelse en Spaanse Handelscorres-
pondentie strekt tot aanbeveling.

Brieven, met vermelding telefoonnummer, aan P.O. Box
,No. 123, Willemstad.
3-_ r

■-- ' ' -■ \\^-"BEBE LECHI

DKLIM
fÏMinlgL' \l\ y Partisipa na e
fciliSH^! kampanja kv<L~T~z!_J 300PREMIOS

Pa kambia di bleki:
Oduber Agencies Curacao N.V.

Julianaplein 42 - Tel. 53033

GEZONDHEIDS-
SANDALEN

alle maten voorradig
Beeldige kollektie

BIJOUX

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11

f BLIJFT NIET^^
ACHTER

Leert U nu eindelijk goed dan-
sen op de

CA.C.
DANSSCHOOL

binnenkort aanvang nieuwe
cursus voor tieners en vol-
wassenen, elk in groepen af-
zonderlijk.
Bel nog heden Tel.: 53172^/

'ntin
riba

Semper i
te afnda

esun preferi !

PKdi

WRIGLEY'S
a pega maneia vn bals!

OPENBARE AANBESTEDING
Uiterlijk 5 november 1986 te 10.00 uur des voormiddags
worden op Curagao ten kantore van de Directeur van de
Strafgevangenis en het Huis van Bewaring op Curagao te
Koraal Specht No. 182, aanbiedingen ingewacht voor het

leveren van voedingsmiddelen,
schoenen, kedsen, regenjassen
en andere benodigdheden

t.b.v. de Strafgevangenis en het Huisvan Bewaring op Cu-
ragao.

De opening van de inschrijvingsbiljetten geschiedt in het
openbaar opbovenvermelde datumom 10.00uur desvoor-
middags op Curagao ten kantore van de Directeur van de
Strafgevangenis en het Huis van Bewaring te Koraal
Specht No. 182, alhier.
Een omschrijving, waarin de specificatie alsmede de
leveringsvoorwaarden zijn aangegeven, is kosteloos
verkrijgbaar bij deAdministratie van genoemde Penitentiai-
re Instelling.

S.V.P. duidelijk op de gesloten enveloppen vermelden:
"AANBESTEDING BENODIGDHEDEN GEVANGENIS/
HUIS VAN BEWARING 1987".

De Directeur.

(ITI) ELK WEEKEND F^oOfl ~v.p-

CARACAS
fvan donderdag-ochtend tot zondag-avond)

maduro Alle vluchten per ALM - Lijndienst (géén charter)
TRAVEL'S Keuze uit: Hotel Savoy, Kursaal, Plaza Catedral, Crillon, Avila,

| voordelen Anauco Hilton, Caracas Hilton, Tamanaco Intercontinental,
Hotel Aventura

") Deze prijs houdt in de vliegreis, vervoer van en naar Uw hotel,
en drie nachten in Hotel Savoy of Hotel Kursaal (per persoon

gebaseerd op 2 personen in één kamer). Keuze van een I . n"'... 11 . "" __.. -rr=xr^ tlfllimlWttk I»':;.::.;:.ander hotel geeft een klem prijs verschil. [E_i_r!_#ll_.TCV

» Voor 3 personen in 1 kamer is de prijs Fis. 216.—maduro .. ~., ""-rz^z^r4-y^«-t*i/rS| "-■'■ ■■^v. Pundi: 613853/54U UVC-1 " -v~ ~,- j Colon: 626300/01
Isla: 43802/43773

!__________-___________________H--_-----_-_^BHn.nHiM^M^iMH-_____«M^MH^^n.BM^^H

KOMBmASHON Amigoe

Cmm\m\ —■ Direkshon:

rw»: WMpber 1986
**" — . /

brengt U een voordelige
STOFZUIGER OFFERTE
van het bekende merk FAM

Fam het bekende merk stofzuigers voor huishoudelijk gebruik.
Modellen verkrijgbaar voor gewoon een klein tapijtje tot een
groter model voor lokalen met Wall to Wall.

Model FC 100 X^n\c-*iY% È Ji 110 Volt 50 e/e. /X JfltSUi" U

Winkel brothers
D .._ DIE TOCH NOG 'T VOORDELIGSTE IS. SalinjaBuena V.sta Ontarioweg
Kaya Kayman z/n (naast Pompstation) (teaenover Kentucky) I
Tel: 84896 80037 Tel 616495. I|

lb) —"""" löf5^ Ontvangen:
f sportieve- en geklede

jurkenen katoenen combinaties.Ook fantasie juwelen.

Bouf/que 0. jt
I Caracasbaaiweg [f*f _*/! ILlg& Tel.: 613496 tf~^ «aHr^CJ

Engelse katoenen stoffen met bijzonder mooie
dessinsvoor

gordijnen enbekleding
van meubels

Het is een schitterende kollektie en de keus is
nu nog groot.
Ruimschoots op tijd voor defeestdagen.

I EERNINA MCDES

"^ boven Zuikertuintje ✓""""

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Donderdag 9 oktober 1986

vanaf 09.00 t/m 15.00 uur.
* Koningstraat, Habaaiweg, gedeelte Rembrandt-

straat (tussen Koningstraat en Kortenaerstraat),
gedeelte Witteweg (vanaf Kortijnweg tot Korte-
naerstraat), Kortenaerstraat (vanaf Witteweg tot
Panama), Panamaweg, Mgr. N iewindtstraat (vanaf
Witteweg tot H. Familie Kerk), Groothoornstraat,
Eénhoornstraat, Sevilaanstraat, Lopez de Morla-
straat, gedeelte Brionweg (vanaf Witteweg tot Jan
H. Fergusonstraat).

sgsKODELAj^B

mamm ____—m
____

mm
__

m^mm________M __■m——mmmmmmm————~—~— ——————*—-^-* 'GEVRAAGD:
WINKELCHEF

Moet instaat zijn leiding tegevenaan 5 personen in deverkoop en
installatie van woninginrichting-artikelen.
Vereisten: Beheersing van Papiamentu, Engels

en Nederlands in woord en geschrift.
Kandidaten met verkoop-ervaring genieten devoorkeur.
Geïnteresseerdenkunnen tussen Ben 12en 2en 6 van maandag
tot vrijdag telefonisch kontakt opnemen voor informatie en af-

Vspraak op denummers 615255 -615231. 1

i ■■ ■ l|
Grupo Akshon

EXECUTIVE DIRECTOR
WANTS TORENT IMMEDIATELY
NICE HOUSE AND GROUNDS

on or near water.
Prefer Spanish Water Area.
3bedrooms, furnished. Two years.
Call 611210,611366.,________._______' ml\

OPENBARE VERKOOP
Op woensdag 12 november 1986, des voormid-
dags om 10 uur zal ten overstaan van onderge-
noemde notarisof dienswaarnemer, in het open-
baar wordenverkochtkrachtensrechterlijk bevel:
A. een perceel grond, groot 765m2, gelegen

in het tweede districtvan Curagao te"Sau-
na Abou", nader omschreven in meetbriefnummer 135van 28 mei 1968, methet daar-op gebouwde plaatselijk bekend als Dr.
J.P. Maalweg 30

B. het tot 21 juni 2023 lopend recht van er-
fpacht opeen perceel grond, groot 164m2,
gelegen in het tweede districtvan Curagao
op ' Suffisant", nader omschreven in
meetbrief nummer 463 van 13 augustus
1962, methetdaaropgebouwdeplaatselijk
bekend als Zuiderzeestraat 47.

C. het tot 14 augustus 2041 lopend recht van
erfpacht op een perceel grond, groot
715m2, gelegen in het tweede district van
Curacao, bekend als Blok E kavel 57 van
het verkavelingsplan Bonam, nader om-
schreven in meetbrief nummer 202 van 5
juni 1981, met het daarop gebouwde
plaatselijk bekend als Bonam kavel E-
-57.

D. een perceel grond, naar berekening groot
1.022m2,gelegen in hettweede districtvan
Curagao teBottelier, naderomschreven in
meetbrief nummer 71 van 30 maart 1951,
na vermindering met een perceel grond,
groot 348m2, nader omschreven in
meetbrief nummer 231 van 1980, met hetdaarop gebouwde plaatselijk bekend als
Berehemweg 8.

E. eenperceel grond,groot 1.230m2,gelegen
in het tweede district van Curagao te La
Florida, nader omschreven in meetbrief
nummer 210 van 26 juli 1941, met het daar-
op gebouwde plaatselijk bekend als Jas-
mijnweg 5.

Deveilingvoorwaarden zijn gedeponeerdter Grif-
fie alhier, en liggen voorts ter inzage ten kantore
van ondergenoemde notaris.
Deze voorwaarden houdenondermeer in datvan
iedere bieder geëist kan worden één of andere
vorm van zekerheid te stellen, tenminste gelijkaan het bedrag van zijn bieding vermeerderd met
de veilingkosten.

Notaris mr. M. van der Plank
Schottegatweg Oost 191, Curasao
Tel.: 616833.
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A_/wPESI»ALa
Herfst vakantie Special

MOOIE T-BONE STEAKS, per kilo Fl. 10,955»5'_^T op veler verzoek: iisP
W WITTE DRUIVEN zonder pit, per kilo Fl. 295 v%s%\ PRACHTIGE CHAMPIGNONS, 8 oz. Fl 1 #95 r' #\ MAGERE PORK CHOPS, per kilo Fl 695 #% EMHA APPELMOES, 750 gr. Fl. 1,25 #% "Roland" TUNA light meat chunks F) 149 #^

% BERENDSHOEVE KAAS (licht belegen), per kilo F1' 795 #
% "Albert Heyn" MARIE BISCUIT, dubbele rol Fl 215 #% "Iglo" BOERENKOOL, 750 gr. Fl 2*99 #% "BLACK FLAG" Insect KILLER, 12 oz. of #v % Roach KILLER, 15 oz. Fl. 4,45 Ë

(\*. Van onze PATISSIER: #
de eerste #gSffill» "SPECULAAS E3ROKKEN" v_?J__U

&&ÏS* &^ïa\ In de COSMETICA afdeling: ' # JP^«C- *^1 'HAWAIIAN TROPIC" zonnebrand artikelen, # fxZJJL% AAI, voor de vakantie en Regatta!! M ja_t_^É_r
Alleen op Donderdag 9en Vrijdag 10 Oktober. Zolang de voorraad strekt. J i^Jm! L
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