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BHOPA — Het officiële dodentalvan degiframpvan 84 inBophal, In-
-22n 'Smet50°Sestegen tot meer dan*00. De medische toestand van een
«rootaantal overlevenden isalarme-
rend. Er raakten toen 300.000 men-sen gewond.

*****. GENEVE — De Opec- conferentie
'n Geneve is in een «zeer moeilijkease» aangeland doordat nog geenconcensus is bereikt over de produc-
le"kwestie. Gisteren werd eerst wel

"meegedeeld dat alle 13 Opec- ledenoor verlengingvan de huidige pro-
fetie- beperking waren, waarovermen hetinaug. eens werdvoor de pc-"ode sept. en okt. Later deeldeKoe-weit echter mee vast te blijven hov-en aan zijn eis dat zijn productie-quotum wordt verhoogd. De Opec-

■mnisters kwamen onverwacht don-
erdag in plenaire vergadering bij-n> kennelijk om de indruk weg te
erken dat men weer verdeeld zou

'Jn. Totwanneer men doorgaat met
Vergaderen isnietduidelijk.De onze-kerheid hadtot gevolgdatdeolieprijs
met0,5 dollarpervatzakte.Men ver-

lJt Koeweit hierop bewust aan te
sturen om zo zijn positie te verster-

*****KHARTOUM — Nog steeds is erseen luchtbrug naar hongerendzuid
udan geslagen. Er isgeen toestem-

mingtot landen in een plaats aan de
£r.ens met Zaire. Het transport-
v'iegtuig met 16 ton hulpgoederen
Var> OperatieRegenboog kreeg geentoestemmi ngvan Zaire tot landenen
2°k zijn er verzekerings- problemen,
vegenboog wordt gefinancierd doorQe Vs, Canada, Frankrijk, Neder-
landen int. organisatie.

*****
CAIRO — Voor de Arabische we-

reld is de wisselingvan de premiers-
Wacht inIsrael loodom oudijzer. Sha-
"nir volgt er Peres op maar zij zijn in
Arabische ogen allebei even slecht.
Op zijnhoogst wordthetklimaat nogwat harder. Syrië luidt de noodkloken verwacht nu gevaarlijkeontwik-kelingen. Afgetreden premier Peersheeft Shamir nogmaals ge-
waarschuwd voor het dwarsbomenvan het vredesproces. In dat geval
komt hetkabinet ten val.

*****BRUSSEL—In Brussel hangteen
crisissfeer alsgevolgvan dezaakvan
o* Franstalige burgemeester van de
vlaamse gemeente Voeren, Hap-
part. Zijn burgemeesters- benoe-
ming werd door de Raad vam State
nietig verklaard omdat hij het Ne-
derlands niet beheerst. Het parle-
ment zouer donderdag- middagover
sPreken maar premier Martens ver-scheenniet.Er werdeenkabinetscri-
sis verwacht. Later deelde Martensmcc dat Happart geen burgemeester
Wordt. Dinsdag hoopt de regering te
kunnen antwoorden op deparlemen-
taire vragen. Voeren wil toch Hap-
Parts benoeming doorzetten.

*****MESSINA — Bij de mafia- oorlog
°P Siciliëzijn 3 doden gevallen,van
wie2 banden hadden met de plaatse-
'Uke mafia- bende; 1 van hen die in
het massa- mafia- proces terecht
staat werd in het ziekenhuis ver-
moord. Ook werd een zoontje gedoodvan de eigenaar van het bedrijf dat
"et betrokken gerechtsgebouwschoonmaakt. Kennelijk heeft zijn
Vader niet meewillen werkenmetde
mafia.

*****TEHERAN — De SU stuurt spoe-
mg expertsterug naar Iran die in 85
werden teruggetrokkenna deescala-
tie derIraakse luchtaanvallen, aldus

Oa bij een krachtcentrale
Un SU- experts werkzaam.

*****BARCELONA — Bij een bomex-
P'osie bij een bank in Barcelona ont-
stondweinigschade vanmorgen.Het
Was de 2e aanslag tegen een filiaalvan Banco Hispano Americano, wel-
ke 2tonheeft gestortvoordecampag-ne om de Olympische Spelen naar
bPanje te krijgen. Niemand eiste de
verantwoordelijkheid op.

*****BONN—Hetaantal terreur- aan-
jagenin West Duitsland was in 86
onzienlijk hoger dan in 85: 318 te-
Sen 210. Er raakten bij de uitoefe-mng van hun taak ditjaarbijna 750
Politiemannen gewond.

*****LONDEN — De Britse regeringslaagde er niet in een brief van zijn
Voormalige ambassadeur in SaudijVabieSir James Craig buiten de
krant te houden, waarin deSaudiers

en bekrompen worden
Senoemdenwaarinookstaat dathun
Privé- leven niet strookt met de
strenge wettenvan de Islam. Craigschreef de briefin 84 na een 7-jarige
staat van dienst.De regering wilde
de publicatie verbieden maar werd
niet in het gelijk gesteld door de
""echter.

Gevangen genomen Hasenfus: 10 hevoonadingsvhichlen uitgevoerd

FLN: Bemanning neergehaald
vliegtuig ”medewerkers”

MANAGUA/TEGUCIGALPA—De anti-Sandinistische gu-
errilla- groep FDN heeft de
bemanning van het door de
Sandinisten neergehaalde
Amerikaanse vracht- vlieg-
tuig aangeduid als hun
«medewerkers». Het vlieguig
zelf blijkt een lange en ge-
compliceerde geschiedeniste
hebbengehad.De door Nica-
ragua aangehoudenAmeri-
kaanse bevrachter van het
vliegtuig Eugene Hasenfus
heeft verklaard regelmatig
vluchten te hebben gemaakt
metwapens voor de contra's.
Amerika heeft zijnbeklag ge-
daan over de manierwaarop
de stoffelijke overshottenvan
de bij dit incident omgeko-
menAmerikanenzijn overge-
dragen.

De Nicaraguaanse Democra-
tische Strijdkrachten FDN, het
grootste guerrilla- leger dat te-
gen de Sandinisten vecht, heeft
meegedeeld dat de bemanning
van hetnu neergeschotenvlieg-
tuigal sedert 1984medewerking
verleende aan hun strijd tegen
de Sandinisten. Men legdeer de
naduuk op dat deze operatie
niets maar dan ook niets van
doen heeft met de Amerikaanse
regering. Deze heeft ook steeds
enige betrokkenheid ontkend
met het neergeschotenvliegtuig
enzijnbemanning.Die van deC-
-123 bestonduit depiloot William
J. Cooper en zijnco-piloot Walla-
ceBlame Sawyer, diebeidenzijn
omgekomen enverdermaakteer
deel van uit, de gevangen geno-
men Eugene Hasenfus terwijl
ook een nog niet met name be-
kende Latijnsaamerikaan bij
het incidentomhetlevenkwam.
De FDN gaf in de Hondurese
hoofdstad een verklaring uit
waarin men vaststelt dat de
mannen in dat vliegtuig
«anoniemehelden»zijndieal se-
dert twee jaarhielpen, namelijk
sederthet schrappen van dehulp
voor de contra's door de Ameri-
kaanse regering. Zij hebbenmet
grote moedenferme overtuiging
meegewerkt aan de zaak van de
vrijheid en de democratie van
ons vaderland, aldus de FDN.
Terwijl deSandinisten hulpkrij-
gen vanuit heel de wereld zoals
uitLibië, Cuba, de Sovjetunie,
Oost Duitsland en dePLO, kun-
nenwij slechtswerkenmet steun
op basis van vrijwilligheid van
individuele personen en organi-
saties, zo klaagt de FDN. On-
langs heeft het Amerikaanse
congres weliswaarzijnfiat gege-
ven aan zeventig miljoen dollar
militairehulp en dertigmiljoen
humanitaire hulp voor de
contra's maardeuitvoeringhier-
van is nog niet van de grond ge-
komen.

De gevangen genomen Hasen-
fus heeft in Managua verklaard
dathij herhaaldelijkvia de lucht
heeft geholpen aan de bevoorra-
dingmet wapensenmunitievoor
decontra'swat dangebeurdevia
ElSalvador enHonduras.Hij zei
te hebben samengewerkt met
functionarissen van de Ameri-
kaanse geheime dienstCIA. Dit
was de eerste openbaar gemaak-
te verklaring van Hasenfus. In
totaal had hij deel genomen aan
tien van die bevoorradings-
vluchten, waarvan vier via het
vliegveldAguacate in Honduras
en zes maal via El Salvador, zei
Hasenfus opeen doordetvuitge-
zonden persconferentie. Die
goederen werdenaan decontra's
geleverd. Toen het zondag werd
neergehaald had het bijvoor-
beeld vijftigduizend kogels aan
boord voor AK- 47 geweren van
Russisch fabrikaat, tientallen
geweren enz. Erwaren tussen de
24 en 26 mensen «van de onder-
neming diemeehielpen aan het
programma in El Salvador, in-
clusiefonderhouds- personeel en
twee totAmerikaan genaturali-
seerde Cubanen dievoor deCIA
werken». (In CIA- kringen
noemt men doorgaans de naam
van de geheimedienstnietmaar
spreekt men liever over «de
onderneming» of «de
zaak»,red.).
Het ongeluksvliegtuig blijkt

een lange en ingewikkelde ge-
schiedenis te hebben. Zo heeft
het vluchten gemaakt op Viet-
nam maar is hij ook een tv- ster
geweest en ook werd het vlieg-
tuig ingezetin debestrijdingvan

de drugs- handel, waarbij een
Sandinistische functionaris be-
trokken zouzijn geweest. Totzes
maanden geledenwas het vlieg-
tuig het eigendom van de zaken-
man Harry Doan van Baytona,
zo berichtte Daytona Beach
News- Journal. Een vriend van
Doan, Roger Wilmann, zegt dat
hettoestel werdgekochtdooreen
bedrijf. Evenals Doan dacht hij
dat het toestel werd gebruikt
voor spionage- doeleinden. Een
niet met name genoemde bron
zei hetJournaldat dekoperFour
Aces Ine was, een onderneming
van Palmdale in Californie. De-
ze onderneming voert al lange
tijd militaire en officiële
vluchten uit. Op zijn beurt zou
Four Aces het toestel doorge-
huurd hebben aan Southern Air
Transport van Miami, welke on-
derneming in het verleden toe-
behoorde aan deCIA, maar deze
maatschappij deelde eerder al
mee geen C- 123- toestellen te
hebben en ook ontkende men il-
legale activiteiten te ontplooien
en daartoerekende men ook het
wapens vervoeren voor de
contra's. Hetvliegtuigheeftver-
der ook dienst gedaan bij de op-
namen van de tv- film Time
Bomb.

Naar aanleiding van de
«morbide» wijzewaarop Nicara-
gua de stoffelijkeresten over-
droegvan debij het neerschieten
van hetvrachtvliegtuig omgeko-
menAmerikanen hadmenhet in
Washington over
«grafschennis». De doodkisten
werdennamelijk bij het hek van
de Amerikaanse ambassade
neergezet en niet naar binnen
gedragen, zoals was overeenge-
komen. Maar ooggetuigen zei-
den dat de ambassade- wachten
het toegangshek aanvankelijk
niet wilden openen wegens de
grote menigte journalisten die
zich bij het hek had verzameld.
Toen het hek eenmaal openging
waren de dragersal verdwenen.
Amerika heeft ook geprotes-
teerd tegen het feit dat zijn con-
sul nog geen toegang heeft ge-
kregen tot Hasenfus.

”Export” van uitkeringen wordt afgeraden
RU-onderzoekers: Stop Nederlands
geld in Antilliaanse voorzieningen

UTRECHTWILLEMSTAD— De tientallen miljoen gul-den, die worden uitgegeven
aan uitkeringen voor Antilli-
anen in Nederland, kunnenbeter worden besteed aan
verbetering van de sociale
voorzieningen op de Antillen
en Aruba zelf. Nederland zou
geld moeten steken in verho-
ging van de onderstands- uit-
keringen op de Antilliaanse
eilanden. Dat vindt een
werkgroep van deRijks- uni-
versiteitvan Utrecht, die een
onderzoek instelde naar de
remigratie van Arubanen en
Curacaoënaars.

Over hun bevindingen beleg-
dengisteren de onderzoekers drs
W.Koot en C. Rigot een perscon-
ferentie, waarin zij een toe-
lichtingverstrekten ten aanzien
van hun studie. Zij trachtten
daarin antwoord tekrijgen op de
beweegredenenvan terugkeren-
de Antillianen en bovendien na
te gaan in hoeverre terugkeer-
ders als "agenten van sociale
verandering" optreden en hoe de
relaties tussen "blijvers en te-
rugkeerders" verlopen.

Volgenshettweetal, dat dere-
sultaten van het onderzoek ook
via Staats- secretaris van Socia-
leZakenDe Graafaan deTweede
Kamer deden toekomen, wordt
de terugkeervan werkzoekende
Antillianennaar de Antillen enAruba nauwelijks bevorderd
door de huidigeremigratie- sub-
sidie van het ministerievan So-
ciale Zaken. Vertrek- premies
vormen vrijwel geen stimulans
bij derelatief grote terugkeer
van Antillianen. Degenen die
vanuit Nederland naar Curacao
of Aruba terugkeren, zijnvooral
personen die een betere oplei-
ding achter de rug hebben en
kans maken op een baan. Voor

laag- opgeleide Antillianen, die
meestal geringekans hebben op
werk,biedt de subsidie-regeling
weinig perspectief, zo stellen de
onderzoekers. De Nederlandse
overheid verbindt immers als
voorwaarde aan het toekennen
van desubsidie,datbij terugkeer
een redelijke bestaans- zeker-
heidbestaat in devormvan werk
ofuitkering.

Omverandering te brengen in
deze situatie, stellen de onder-
zoekers voor het stelsel van soci-
ale zekerheid op de Antillen en
Aruba te verbeteren en uit te
breiden. "Voorzover de emigra-
tie naar Nederland vermindert
en de remigratie van Antillia-
nen zal toenemen, kan Neder-
land besparing op uitkeringen
voor Antillianen en Arubanen
gebruiken om verbetering en
uitbreiding van sociale zeker-
heid te financieren", zo staat in
het onderzoeks- rapport.

Koot en Rigot wijzen het idee
afom Antillianen en Arubanen,
diein Nederland gebruikmaken
van de sociale voorzieningen,
hunuitkering bijterugkeer te la-
ten behouden. Door het "ex-
porteren" van een uitkering zou
op de Antillen ongelijkheid ont-
staan tussen remigranten en
blijvers, die het met veel lagere
bedragen moeten doen. Boven-
dien achten zij het niet on-
waarschijnlijk datveelAntillia-
nen bij een dergelijke regeling
even naar Nederland reizen om
snel met een uitkering naar de
eilanden terugte gaan.

Uit het onderzoek is gebleken
dat een "relatief groot" aantalAntillianenna verblijf in Neder-
land terugkeert naar het eigen
eiland. In deeerste helft van dit
jaarkwamen ruim 3.446 bewo-
ners van de Antillen en Aruba
naar Nederland, terwijl 1.359
personen terugkeerden. In de-

zelfde periode van het vorig jaar
waren dezecijfers 2.963en 1.217.
Het belangrijkstemotiefvoor re-
migratieblijktdaarbij overigens
heimweetezijnnaarfamilie,het
klimaat, het minder aan regels
gebondenleven en naar de meer
persoonlijke menselijk verhou-
dingen op Curacao en Aruba.
Niet het "mislukken" van de
komst naar Nederland is de be-
langrijkste reden voor terug-
keer.

Van de remigranten blijkt
"slechts" dertig procent niet ge-
slaagd inhetdoel van deemigra-
tie, zoals het afmaken van een
studie of het vinden van werk.
Dertig procentnoemen de onder-
zoekers zeer laag in vergelijking
met cijfers, diein 1976zijn geme-
ten onder Surinaamse remig-
ranten. Deremigratie wordt ook
slechts in beperkte mate
beïnvloed door de economische
teruggang en discriminatie-in
Nederland. Bij de terugkeer op
deeilandentreden volgens deon-
derzoekersanderzijdsnogaleens
problemen op door de grotere so-
ciale controle dan in Nederland,
minder ruimte en minder voor-
zieningen.Vandemensen diete-
rugkeren vertrekt opnieuw 35
procent naar andere plaatsen in
deregio ofnaar Nederland.

Koot en Rigot menen dat de
Nederlandse, Antilliaanseen de
Arubaanse overheden daarom
een gemengdecommissiezouden
moeten vormen, die regelmatig
over deontwikkelingen op de ei-
landenberaadslaagt.In diecom-
missiezouden ook maatschappe-
lijke groepen moeten worden be-
trokken. Daarnaast zijn zij van
oordeel, dat in het Nederlandse
minderheden- beleid ten aan-
zien van Antillianen en Aruba-
nen meerrekening moet worden
gehouden met de relatief hoge
retour- migratie.

OP INF-RAKETTENGEBIED VOORUITGANG VERWACHT
VS-bondgenoten uiten bezorgdheid in verband met top

SU-militair present bij
mini-top Reagan-Gorbatsjov

REYKJAVIK — De hoofdrolspelers bij de mini-top van
Reykjavik zijn op IJslandaangekomen.PresidentReagan van
de Verenigde Staten arriveerde gisteren al op deze bestem-
ming. Vandaagkwam deRussische partijleider Michail Gor-
batsjovaan metin zijn gevolgeen hogemilitair, wathet nodige
opzien baarde. Dit ismogelijk een gebaarnaar het thuisfront
dathet tussen partijleiding en legerkoek en eiis. DeEuropese
bondgenotenvanAmerika makenzich ondertussendenodige
zorgen overeenmogelijk akkoordophetgebiedvan demiddel-
lange««fstands-raketten Erwordtrekening mee gehoudendat
hiervoor vooruitga»^ beieikt wordt tussen Reagan en Gor-
batsjov en mogelijkzelfs een prince-akkoord.

MetReagankwamen naar IJs-
land de stafchefvan het Witte
Huis Donald Reagan, de Natio-
nale veiligheidsadviseur John
Poindexter, minister van bui-
tenlandse zaken George Shultz,
onderminister van Defensie Ri-
chardPerle en Paul Nitze enEd-
wardRowny.

De laatste tweezijn
speciaal adviseurvan deAmeri-

kaanse regering voor wapenbe-
heersings- en ontwape-
ningsvraagstukken .

Opmerkelijk in de Sovjetdele-
gatie is de aanwezigheidvan
Maarschalk Sergei Achromejev,
die eerste-onderminister van
Defensieen hoofdvan de genera-
le staf is. Naar woordvoerder
Gennadi Gerassimov van Bui-
tenlandsezakenvrijdaginReyk-

javikmeedeelde, maakt Achro-
mejev als deskundige deel uit
van het teamuit deSU. Zijn aan-
wezigheid valt op omdat bij de
eerste 'echte top', vorig jaar no-
vember in Geneve, geenmilitair
deel uitmaaktevan de Sovjet-
delegatie. Verder hebben de
Amerikanen, net zo min als in
Geneve, inReykjavik geen mili-
tair in hun delegatie. Waarne-
mers houdenhet eropdatAchro-
mejev met Gorbatsjov is meege-
gaan om geruchten dekop in te
drukken dat er spanningenzou-
denbestaan tussen deburgerpo-
litici en de leiders van de
strijdkrachtenin deSU.

De officiële pers in de SU be-
vatte deze week een verklaring
waarin hetbestaanvan dezever-
schillen in taxatie, die de ronde
deden in diplomatieke kring,
werd ontkend. Naar de ge-
ruchten wilden zouden de
strijdkrachten narrig zijn over
de concessies die Gorbatsjov ge-
daan heeft op het terrein van de
ontwapening. Deze zouden de
veiligheid van het land bedrei-
gen. Waarnemers menen dat de
VS en de SU dicht bij een over-
eenkomst zijn inzake de kernra-
ketten voor de middellange af-
stand(INF). Men hoopt dat debe-
sprekingen in Reykjavik, waar-
toe Gorbatsjov het initiatief ge-
nomen heeft, enige vooruitgang
zullen opleveren op dit onder-
deel. Het gaathier om deSS-20-
-raketten aan deSovjetkanten de
Pershing-2- en Kruisraketten
aan Westelijke kant. Zoals be-
kend staan inmiddels in vier
Westeuropese landen (België,
Groot-Brittannie, Italië en
West-Duitsland) nieuwe Ameri-
kaanse raketten opgesteld. Het
eerste kabinet-Lubbers heeft
met de VS de afspraak gemaakt
dat Washington vanaf 1988 ten
hoogste 48 kruisraketten mag
plaatsen in Nederland.

Amerikaanse en Sovjetonder-
handelaars hebben donderdagin
Geneve drie uur lang overleg ge-
voerd over middellange-

afstandswapens. De Ameri-
kaanse v/oordvoerder Terry
Schroder wilde geen bijzonder-
heden geven omdat de twee par-
tijen hebben afgesproken het
overlegvertrouwelijk te houden.
Uitdiplomatiekebronnen isver-
nomen dat de leiders van de
Amerikaanse en Russische on-
derhandelingsdelegaties, Max
Kampelman en Viktor Karpov,
die onlangs teruggingen naar
Washington en Moskou, deel uit-
maken van de delegaties van de
twee grootmachten IJsland.

De Europese landen van het
Atlantische Bondgenootschap
hebbendonderdagop een specia-
le aan de IJslandse top gewijde
bijeenkomst met hun Ameri-
kaanse bondgenoten van hun
grote bezorgdheid getuigd over
een eventuele aanzienlijkever-
mindering van de kernraketten
voor de middellange afstand in
Europa. De Europeanen zijn
bang dat bij een dergelijkeover-
eenkomst onvoldoenderekening
wordt gehouden met de Rus-
sischesuperioriteit ophet gebied
van dekorte-afstandswapens, zo
werdvernomen uit diplomatieke
bronnen.

De ambassadeurs van de NA-
VO-landen waren donderdag in
het hoofdkwartier van het
bondgenootschap bijeen om zich
doorPaulNitze,Reagans specia-
le adviseur op het gebied van de
wapenbeheersing, te laten in-
lichten over de Amerikaanse
strategie voor deminitop tussen
Reagan en Gorbatsjov.

Premier: met allepersoneelsleden gesproken

Reorganisatie in
Arubahuis begonnen

ORANJESTAD — Tijdens
hetbezoek vanpremierEman
aan Nederland werd ook de
kwestie van reorganisatie
van hetAruba Huis ter hand
genomen.

Bij aankomst opAruba vertel-
de de premier dat een gesprek
heeft plaatsgehad met alle
werknemersvan hetArubaHuis
en dat er bepaalde reorganisa-
ties plaatsvinden waardoor ver-
schillendepersoneelsleden beter
hun werkzaamheden kunnen
doen en meer tot hun recht ko-
men. Tijdens de ziekte van mi-
nister Merryweather blijft mr
Ben Wilms met de leiding van

hel Aiuoahuis belast. De heer
Miro Dabiaan die eerst op het
Antillenhuis werkzaam was en
bij het begin van het Arubahuis
daargingwerkeneneen belang-
rijk aandeel in de ontwikkelin-
gen van het Arubahuis had, zal
naar Aruba terugkeren. De pre-
mierbenadrukte dat hetAruba-
huis zodanigzal moetenkunnen
werken dat het het gezicht van
Aruba in NederlandenAruba is.
Op verzoek van de Oranje vere-
niging Aruba heeft premier
Eman via hetArubahuis bemid-
deld dat de AVRO film over de
zestigste verjaardag van prins
Claus binnenkort ook op Aruba
zal kunnen wordenvertoond.

WILLEMSTAD — Voor het
eerst sinds 1 oktober, de dag
waarop de raffinaderij Isla ge-
acht werdin deBullenbaai in zee
te gaan methet sleepboot- bedrijf
Leeward Terminal Tug- services

/cocktail-hour^L
/ van

A
I

zijn Q^r\\ béreW* y V
\gezeUigC^_^^r

meter lange tanker "Affinity",
met een BRT van ruim 32.000
ton, doordeSmit- sleepboten "Pi-
ku" en "Buni" binnen gebracht.
De tanker voerde een lading uit
Cameroun afkomstige olie.

Ondanks hetfeitdat tussen Isla en het sleepboot-
bedrijfSmit InternationalAntil-
lesNV, sedertbegin deze maand
geen officiële overeenkomst voor
sleepwerk bestaat, werd de 210

(LTT), maaraan het tussen beide
opgestelde contract geen uitvoe-
ring kon wordengegevenop basis
van een rechterlijk vonnis, liep
vandaag in de Bullenbaai een
tanker binnen.



Mensen

Prins Bernhard heeft deze week
een van de dertien dubbeldeks-
treinen van de Nederlandse
Spoorwegen vernoemd naar de
PANDABEER. Deze beer, een
bedreigde diersoort, is het sym-
bool van het Wereld- natuur-
fonds, waarvoor de prins zich al
jaren inzet. De doop van de dub-
beldekker vond in Den Haag
plaats. Ook de overige twaalf
dubbeldekkers, die overigens
nognietallemaalin gebruikzijn,
wordennaar bedreigde diersoor-
ten genoemd.Gedacht wordt aan
deolifant, de tijger, dewalvis en
dezeehond. De prins zei het idee
uniek en een voorbeeld voor
andere landente vinden.

Niet iedereen kan even goed te-
genzijnverlies.Wanneer hetom
een onnozel spelletjegaat is ver-
liezen voor sommige mensen al
een onverteerbarezaak; staat er
meer op het spel, dan kunnen ze
een nederlaag al helemaal niet
verkroppen. Zo ook een deelne-
mer aan hetdoor deNederlandse
televisie- omroep AVRO gepre-
senteerde tv-spel "Goldrush".
Die sleepte de omroep voor de
rechter omdathijmeendeten on-
rechte te zijn uitgesloten van de
finale van het spel. Een kort ge-
ding diendeoplossing te bieden,
besloot de verontwaardigde in-
woner van Apeldoorn. De finale
van het goudzoekers- spel zou
aanvankelijk door tien mensen
worden gespeeld. Later werden
dat er vijf. Volgens deApeldoor-
ner werd die spel- wijziging niet
duidelijkkenbaar gemaakt. Een
stelling die de Avro verwerpt.
Bovendien, zei de omroep, zoude
man, zelfs al waren er tien fina-
listen geweest, nooit tot die
eerste tien hebben behoord. De
rechter volgde dit verweer en
wees de eis, om alsnogaan defi-
nale te kunnen deelnemen, af.
Die finale werd overigens op 2
september al gespeeld. De

100.000 Nederlandse guldens
aan goudstavenwerden toen ook
gewonnen. De televisie- opna-
men die daarvan gemaakt wer-
den, zouden aanvankelijk van-
daag worden uitgezonden, maar
het programma werd geschrapt
omdat de opnamen volgens de
Avro niet interessant genoeg
zoudenzijn.

*****KLAUS FUCHS, een natuur-
kundige diein dejaren 1940 deli-
cate kernwapen- geheimen van
het westen aan Moskou verried,
heeft een zeer hoge we-
tenschappelijk onderscheiding
gekregen in de DDR. De nu 74-
-jarige Fuchs kreeg detitel "Bui-
tengewoon wetenschapsman ten
dienste van het volk", als eerbe-
wijs voor zijn prestaties op het
terrein van de theoretische na-
tuurkunde. Datblijkt uit een be-
richt dat deze week in de editie
van "Neues Deutschland" ver-
scheenenwaarinoverigens geen
gewag werd gemaakt van de ac-
tiviteiten van Fuchs als spion.
Fuchs kreeg na deoorlogeen ge-
vangenisstraf opgelegd van
veertien jaarvoor het verraden
van de geheimenen werd in 1959
in degelegenheidgesteldnaar de
DDR te gaan. In zijn nieuweva-
derland kreeg hij een hoge be-
trekking aan het instituutvoor
kern- fysica.

*****
Een collectieHAARKAMMEN
heeft op een veiling het lieve
sommetje van bijna negen dui-
zendAntilliaanse guldensopge-
bracht. Het gingdaarbij om een
unieke privé- verzameling van
honderd haarkammen, die deel
uitmaakten van een veiling met
ruim 800kavels aanzilveren ju-
welen. De totale opbrengst van
deze veiling bedroeg ruim 0,7
miljoen Antilliaanse guldens.
Het hoogstebedragwerdbetaald
voor een Biedermeier sier-
haarspeld, die het veilinghuis
Christie's in Amsterdam voor
ongeveer zeven honderd gulden
verliet.

De Poolse dissidenten ADAM
MICHNIK en ZBIGNIEW BU-
JAK,diezijn onderscheiden met
deRobert F. Kennedy- prijsvoor
de rechten van de mens, zullen
niet naar de Verenigde Staten
reizen om daar op 20 november
hunprijs in ontvangst tenemen.
Zij verklaarden dezeweektegen-
over journalistenPolen niet te
kunnenverlaten"nuonze kame-
raden (militante leden van de
vakbeweging Solidariteit) de
kans lopen gearresteerd te wor-
denen van deene dagop de ande-
re in degevangenistebelanden".
De echtgenote van Bujak, Wa-
clawa, zal daarom namens het
tweetal naar Washington gaan
om daar de ceremonie bij te wo-
nen. Bujak en Michnik, die in
mei gevangen werden gezet, en
223 andere militante leden van

deverboden vakbond, kregen vo-
rige maandop grondvan een am-
nestie- besluit van de Poolse
regering hunvrijheid terug.

Een ondernemende 18- jarige
Belg uit Tongeren, heeft een te-
veel aan ondernemings- zin met
de cel moeten bekopen.Hij zal, zo
bepaalde een rechter, voorlopig
vast blijven zitten. De Belg stal
namelijk uit deremise van een
streekvervoers-onderneming in
Hasselt een autobus en besloot
daarmee BUSCHAUFFEUR te
gaan "spelen". Hijreed ermee de.
normaleroute en lietbij allehal-
tes onderweg passagiers instap-
pen. Wie geen abonnement of
strippenkaart kon tonen, moest
een gulden betalen. Pas in
Tongeren werddepseudo- chauf-
feur van de bus gehaald en door
de Rijkswacht ingerekend. Die
kende hem al omdat hij enkele
dagen tevoren in Hasselt een
vrachtwagen had gestolen en
daarmee was gaan toeren. Toen
hij zonder benzine kwam te zit-
ten, was hij naar deRijkswacht
toegestapten hadzichzelfaange-
geven. De Rijkswacht had hem
bij die gelegenheid laten gaan.

Tegenstanders van de afgezette
Filipijnse president FERDI-
NAND MARCOS denken hem
waarschijnlijk liever een wat
persoonlijker schade toe; zij zul-
len zich er voorlopig mee tevre-
denmoeten stellendateen beel-
tenis van Marcos het in het ver-

volgmaar metéén oorzalmoeten
doen.Het linkeroorvan eenreu-
sachtig borstbeeld van Marcos,
dat op een berg in het noorden
van de Filipijnen staat, werd
namelijk door een bom- explosie
afgerukt.Het stenenborstbeeld,
dat uittorent boven een park in
Tuba, in de provincie Benguet,
werd beschadigd aan de nek en
het linkeroor. Benguet ligt op
160kilometer ten zuiden van de
provincie Ilocos Norte, de ge-
boortestreek van Marcos, „die in
februari dooreen volks- opstand
ten val werd gebracht. Het was
de tweede keer dat het gigan-
tische Marcos- beeld het doelwit
vormde van een aanslag. In
maart probeerden anti- Marcos
demonstranten het beeld op te

blazen.Dit werd toenechter door
de plaatselijke bevolking ver-
hinderd.

DRJOHNNYVANlERLAND is
door de Universiteit Marquis
Guiseppe Scicluna onderschei-
den met een ere- doctoraat voor
zijn werkzaamheden tijdens het
Congres over Vrede in Malta
waaraan Johnnyvan lerlandon-
langs met zijn vrouw deelnam.
Terwijl Johnny van lerland sa-
men metdrDericNealeBircham
voorbereidingen treft voor een
volgend Congres over Vrede dat
in NieuwZeeland zal worden ge-
houden, reist hij op 20 oktoberaf
naar Japan om daar deel te ne-
men aan het Symposium van de
Japanse Public Relations Socie-
ty. Hieraan neemt Johnny van
lerland deelinzijnfunctie als lid
vandelPßA..

De dertig- jarige Albanees PE-
TER IVEZAJ, die zowel de Joe-
goslavische als de Amerikaanse
nationaliteit bezit, is in de Joe-
goslavische stadTitograd totze-
ven haar gevangenisstraf ver-
oordeeld, wegens "vijandelijke
activiteit tegen Joegoslavië".
Ivezaj heeft in verscheidene
Amerikaanse steden als lid van
de Albanees- Amerikaanse stu-
denten- organisatie in Detroit
deelgenomenaan anti- Joegosla-
vische demonstraties, aldus de
uitspraak van de rechtbank in
Titograd. De achtergrond van
dezezaak is de strijdvan deAlba-
nezen in Joegoslavië,datuitveel
verschillende volkeren bestaat.
Na hevige onlusten in 1981
emigreerden talrijke Albanezen
naar West- Europa en de Vere-
nigde Staten. De veroordeelde
Albanees, die op familiebezoek
was in Joegoslavië, woont al
sinds 1972 in de Verenigde Sta-
ten. Zijn proces heeft tot hevige
kritiek en protesten in de VS ge-
leid, omdat hij Amerikaans
staatsburger is.

De Franse vlieg- instructeurAL-
BERT MALTRET, die in augus-
tus met zijn sportvliegtuigje op
de Parijse Champs Elysee
landdeen daarmeeflink in depu-
bliciteitwist tekomen, is door de
rechtbank in Parijs veroordeeld
tot een geldboete van bijna vijf
duizendAntilliaanse guldensen
de intrekking van zijn vliegbre-
vet voor een periode van drie
jaar.De 50-jarige vliegervoerde
zijn spectaculaire actie uit, toen
op 10augustusdeberoemde bou-
levard in verband met film- op-
namen voor alleverkeer afgeslo-
ten was. Hij wilde daarmee de
aandacht vestigen ophetfeit dat
hij enige maandendaarvoorkor-
te tijd onterecht gevangen had
gezeten in een Marokkaanse ge-
vangenis.

Als uitingvan"MUSEUM-KRI-
TIEK" en tevens als ode aan
schilder Carel Willink, maakte
enige tijd geleden een 33- jarige
Amsterdammer, met een mes
driekrassen ineen schilderij van
de Amerikaanse schilder Bar-
nett Newman, dat in het Stede-
lijk Museum hing. Hetdoek, dat
een oorspronkelijke waarde van
meer dan twee miljoen Antilli-
aanse guldens had, werddaarbij

Heer Bommel en de Volvetters doorMarten Toonder

1011 — "Te veel bloed!" sprak heer Bommel droevig totzichzelf. "Tehooghartig! Ikbenziek!Ach, ach!Maarmisschienishetnog niet te laat! Ikga naareen goede dokter!"Zogezegd,zo gedaan.HeerBommel stonddevolgendedagtegenover zijnhuisarts en liet zich onderzoeken. "Ja, ja!" sprak de genees-
heer, "ik zie het al, u bent te dik! U moet op dieet!" "Op wat?"riep heerBommel geschrokken. "Op dieet!" zei dearts. "Geenmeelkost, geen boter, geen vet, geen suiker, geen zout, geen

pap, geen....""Ikweethetal!"riep heerOllie. "Alleennogmaar
slablaadjesen tomatesap! Ik weet er alles van. Verschrikke-
lijk! Wat een standvoor een heervan mijn toestand!"Zo spre-
kende wankelde hij hetdoktershuisuit, leunende op de wan-
delstok, die luj zich had afgeschaft. Toevalligkwam net Torn
Poes voorbij. "Hallo, heerOllie!" riep die. "Bent u gevallen?"
"Geenvallen, jongevriend!"mompelde heer Bommel. "Ikben
eenziekheer, als jebegrijptwatikbedoel! Ikben opdieet,Torn
Poes! Het isheelernstig!"

CURACAO
AGENDA

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
11oktober 1986vanafoB.oouurt m 13
oktober 1986om 07.00uur.
Dokter Tseng, Spreekkamer: Cassandra-
weg 72,tel.: 76464;spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
76464 b.g.g. 625822/625614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
10oktober 1986vanaf17.00uurt/m 13
oktober 1986om07.00 uur
Dokter Soliana-Tjin, Spreekkamer: Schotte-
gatweg Oost 34, tel.: 70635; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedgeval-
len: tel.: 70635 b.g.g. 625822/625614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr. Rosales-Concession en
mevr. Pablo)

DERDEDISTRICT BANDA ABAO
lOoktober 1986vanaf 17.00uur t/m 13
oktober 1986om 07.00 uur.
Dokter Spong, Spreekkamer: Barber, tel.
641658/641605;spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur;enCentra MedicoTera Co-

ra 42, tel: 648700;spreekuren: 11.15-12.00
/ 18.15-19.00 uur; spoedgevallen: tel.:
87004 b.g.g. 625822/645614.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENST ARTSEN: Patiëntenvan de
artsen van Bandabao(3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

WITGELE KRUIS (wijkverpleging):Kantoor
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend van
maandag t/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur;
zaterdag de geheledag gesloten; dewacht
hebben zuster Wever, tel.: 87181, pageboy
027-360en zuster Hailand,tel.: 87944page-
boy 027-360.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
VR.:21.00 + 24.00 uur; ZAT: 21.00 +
24.00uur;ZON.: 19.30 + 22.00uurSte/-
lone Cobra (f1.5,-).

onherstelbaar vernield. De
rechterkon de "kritiek", noch de
wijze waarop het eerbetoon aan
Willink plaatsvond, ergwaarde-
ren. De man werd dan ook ver-
oordeeldtot acht maandencel.

Een 29- jarige OOSTDUITSER
bereikte deze week zwemmend
de vrijheid. Hij vluchtte naar
West- Berlijn door in de buurt
van deGlienicke-brug over deri-
vier deHavel naar hetwestelijke
stadsdeel te zwemmen. De Glie-
nicke- brug is al verscheidene
malen het toneel geweest van
uitwisselingen tussen Oost en
West en wordtgebruiktals door-
gang voor in Oost- Berlijn ge-
accrediteerde diplomaten en het
personeel van de westerse mili-
taire vertegenwoordigingen in
de DDR.

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvande
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

WITGELE KRUIS (wijkverpleging): Kantoor
Santa Maria 17, te1.:82947; geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 uur;
zaterdag degehele dag gesloten; dewacht
hebbenzusterBernadina, te1.:80154,page-
boy 027-360 en zuster Hailand, te1.:87944
pageboy027-360.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

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

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

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/ 14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
0700-12.30/1330-17.00 uur,kantoor Sta.
Maria 17, tel: 80222.^
BOTICA BANDABAO: geopend van maan-
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14.00-
-18.00uur; zaterdag gesloten.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Sta. Maria, tel.: 80800.
Punda: Sta. Rosa, tel.: 77679.

VERLOF BEGRAFENIS
11 okt: M.V. Meyer,Kaya Wawa Scholtz 1.
12okt.:R.J. Grüning^Patrijsweg 9.

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 gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.

TONEEL
20.30 uur uitvoering "Dushi Suzy" 0.1.v. Eli-
gio Melfor - Centra Pro Arte.

KIWANIS
20.00-23.00 uur Instalatieavond - Holiday
Beach Hotel.

NETHERLANDSANTILLES JAYCEES
20.00-23.00 uur 25th National Convention
Curagao Caribbean Hotel.

ZATERDAG
DIVERSEN
TONEEL
20.30uurUitvoeringvan "DushiSuzy" 0.1.v.
Eligio Melfor - CentraPro Arte.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan van
Walbeeckplein 13): openingstijden maan-
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdag en

vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 *woensdagvan 10.00-12.00/14.00-2»
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.OOH
en zaterdagmorgen van 09.00-12.00 uur-
De studiezaal is elke dag open vanaf09'
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op ma»
dag openvan 14.00-20.00uur (voor volw*
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag*
14.00-17.00uur; dinsdag- envrijdagmkJ*

van 14.00-19.00uur.
JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciest*
Plaza Brion): maandag en donderdag'
14.00-18.00uur; dinsdag, woensdagen*1
dag 10.00-12.00/14.00-18.00 uurenza»
dag van 09.00-12.00 uur.
Elke maandag né 16.00uur: activiteitenvw
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADÜ"
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijd
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09"
12.00 uur (voor afspraken gelieve m**
Dankmeyer, tel.: 34263op tebellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SAN*
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens v
11.30-12.30 uur en 's middags van 16-0
19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19'"
uuren IntensiveCare: 18.00-19.00uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (*"
zoekuren) opname afd. Mannen vj
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opname»
Vrouwen van 15.Q0-16.00/18.00-19.00uj
overigeafdelingen van 09.00-12.00/1* "16.00/17.00-19.00 uur.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijd
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12*
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16*
uur;maandag gesloten.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geop«J
van 08.00-15.00;zondag reedsvanaf 06'
uur. Voor rondleiding en andere activiteit»
tel.: 640363.

KAS DlARTEKORSOU (Local Art Gallen*
Schrijnwerkerstraat 14, zijweg Breed'
straat, Otrobanda, tel.: 624516: open*j
maandagt/m zaterdag van 09.00-18*
uur.

CURACAO ONDERWATERPAR1*duiktripsvoor lokale duikers in hetweek*
de. Voor informatietel.: 624242/624706.
CURACAO SEAQUARUIUM (Bapor KiW*
openingstijden maandag t/m zondag <*
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdag mogelijkheid ominW
matie teverkrijgen en bloedsuikergehalte
bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek f
Canario.
STICHTINGKINDERBESCHERMING &>
RACAO (Scharlooweg 61, tel.: 6131*6
iedere dinsdag t/m vrijdagochte"1
spreekuur.

SENTRO PASTORAL KATOLIKO
(Scheveningenstraat z/n)
centrum: openingstijden: maandaü
woensdag en vrijdag van 10.00-12.0"
15.00-18.00uur; dinsdagen donderdag
10.00-12.00/15.00-18.30uur.
bibliotheek: maandag van 10.00-12-J
uur; dinsdag en donderdagvan 15.00-18"
uur; vrijdag van 15.00-18.00uur.

BARBARABEACH CO.: iedere dinsdag-»*
vrijdagmiddag (behalve feestdagen) e*
cursies en rondleiding naar de Tafelbeffl
vertrek 14.00 uur vanaf de «White Gat*!
(Porta Blancu).

BRIDGECLUB CURAQAO: iederevrijde'
vond om 20.00 uur bridgen - Huize Scl*r'
penheuvel.

HARTSGALLERY (Dr. Hugenholtzweg 3«j
openingstijden 09.00-12.00/14.00-18.6"
uur.

SYNAGOGE MUSEUM: open van maafr
dag t/m vrijdag van 09.00-12.00/14.0*
17.00uur.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend v»1
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.36'
15.00-18.00 uur (toegangskaarten verkrij?
baarbij «Curava» en Landhuis BnevengW
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DIAZ: MET-GEBRUIKTE ONTWIKKELINGSGELDEN NAAR KORPODEKO

Ontwikkeling kleine projecten is toekomst van Curaçao

Korpodeko en OBNA tekenen
twee samenwerkings-accoorden

WILLEMSTAD — Tot grote tevredenheid van alleaanwezi-
gen, plaatsten deafgevaardigden vanKorpodeko en deverte-
genwoordigersvan de Ontwikkelings Bank Nederlandse An-

gistermiddag hun handtekening onder een tweetal sa-
J^enwerkings-accoorden diebewerkstelligen datdeOBNA de
bijzondere fondsen vanKorpodeko zalbeherenendatKorpo-
dekoeen bedrag van 350.000guldenaan deOBNA leent ter fi-
nanciering van kleinschalige projecten in de landbouw, tuin-bouw, veeteelt en visserij.

Zoals bekend werd enige tijd
gleden de Stichting Korporas-
flo" pa Desaroyo diKorsou inhet
leven geroepen. Een stichting

e is ontstaan uit samenwer-
kte van de overheid, het be-
Öl"ijfsleven en het vakbondswe-
p^n en inmiddels directeur
~'arck Gomes Casseres aan het
hoofd heeft staan.

GEZONDE BASIS
Er isveel kritiek geuitopKor-

podeko, zo bracht gedeputeerde
A gustin Diaz die voorzitter is
Van deze stichting,gistermiddagnaar voren. Men vreesde voor
j}°gmeerred tape en verwachtte
at de verschillende reeds be-

gaande organisaties elkaar innun werkzaamheden zouden
°verlapP en. Niets daarvan is
Waar gebleken.Korpodeko heeft

een gezondebasisver-legen en zal met capabele men-
n werken aan de bevordering

aji onze economie, aldusDiaz.
"ij verhaalde ook dat ver-
acht werd dat er geen samen-
erking zou komen tussen Kor-

i P°deko en de Ontwikkelings
~ank van deNederlandseAntil-
len (OBNA) omdatbeide organi-ses in hetzelfde veld werken.

c"ter de samenwerkings-over-

eenkomsten diegisterenwerden
ondertekend, bewijzen het te-
gendeel. De voorzitter van de
Raad van Bestuurvan deOBNA,
de heer Didiez die gistermiddag
ook het woord voerde, verklaar-
de datbeide partijen in één ver-
gadering tot overeenstemming
waren gekomen.Daarna washet
slechts een kwestie van uitwer-
ken en op papier zetten. Ook hij
toonde zich zeer tevreden met de
bereikte overeenkomst.

KREDIETFACILITEIT
De eerste overeenkomst be-

treft een krediet- faciliteit van
Korpodeko aan de OBNA van
350.000 gulden die gebruikt zal
worden voor financiering van
kleinschalige projecten in de
landbouw, tuinbouw, veeteelt,
visserij en aanverwante secto-
ren op Curacao. Het geld zal in
drie betalingen geschieden
waarbij het geld in december
1986 volledig aan de OBNA is
overgemaakt. De totale looptijd
van hetkredietbedraagt zes jaar
met inbegrip van een aflos-
singsvrije periode van één jaar.
lederkwartaal moet de OBNA
aan Korpodeko verslag uitbren-
genover dewijze waarophetkre-
diet is besteed. Overigens

handhaaft deOBNA bij debeste-
ding van deze gelden haar ge-
bruikelijke beoordelings- proce-
dure.

KLEINE PROJECTEN
Gedeputeerde Diaz sprak

gisteren zijn vertrouwen uit in
juistde kleine projecten. Met het
geld dat beschikbaar is gesteld
aan deOBNA zullenzon 14 pro-
jectendekans hebbenzichteont-
wikkelen. "Volgens mij zijn de
kleinere projecten het geheim
van onze overleving",aldusDiaz
gistermiddag. Hij steldedanook
dat Korpodeko op korte termijn
de lokalebanken zal uitnodigen
omtekomen toteen zogenaamde
kredietregeling voor het mid-
den- en kleinbedrijf. We moeten
allemogelijkhedenuitbuitenom
produktieve arbeidsplaatsen te
scheppen door het steunen en fi-
nancieren van projecten die eco-
nomisch haalbaar zijnen finan-
cieel gezondzijn. Het is namelijk
gebleken dat er goede projecten
zijn die toch niet door de gebrui-
kelijke screening van banken
heen komen. Voor deze, vaak
goede projecten zou een kredie-
tregeling ontworpen moeten
worden diemen ook alin andere
landen aantreft, aldus Diaz gis-
termiddag. Hij werd aangevuld
door Didiez die het vertrouwen
uitsprak dat een dergelijkekre-
dietregeling er inderdaadzal ko-
men omdat de lokale banken be-
reidheidhiertoeal hebben uitge-
sproken.

ONTWIKKELINGSGELDEN
Het tweedeaceoord dat gister-

middag werd ondertekend be-
treft een beheers- en advies-
overeenkomst tussen de OBNA
en Korpodeko voor wat betreft
hunfinanciële dienstenten aan-
zienvan Curagao.Dittervoorko-
ming van doublures en bespa-
ring van tijd en kosten. De OB-
NAzal volgens ditaceoord debij-
zondere fondsen van Korpodeko
beheren, met dienverstande dat

het uiteindelijke beslis-
singsrecht hierover bij Korpode-
koblijft.

Gedeputeerde Agustin Diaz
maakte gistermiddag eveneens
bekend dattijdens hetlaatstebe-
stedings- overleg door deNeder-
landse overheid een toezegging
is gegeven dat de niet-gebruikte
ontwikkelingsgelden die voor
Curagaobestemd waren bij Kor-
podeko terecht zullen komen.
Door de overeenkomst met de
OBNA zullen deze tientallen
miljoenen guldens door de OB-
NAbeheerd wordenalsbijzonde-
re fondsen van Korpodeko. Mi-
nisterJandeKoning verbond als
enige voorwaarde aan zijn toe-
zegging dat hij inzicht krijgt in
de projecten die in behandeling
zijnbijKorpodeko. Nogvooreind
van deze maand zal de Neder-
landse overheid dan ook een
overzichtkrijgen van develepro-
jectendieinmiddels bijKorpode-
ko zijn ingediend,aldus gedepu-
teerde Diaz.

Brito: Rapport veroorzaakt grote onrust

ABVO bepaalt volgende week
standpunt over Berenschot
Willemstad — Het t>e-
'Uur van de ambtenaren-eed ABVO zal begin volgen-

, e week, na bestudering van
et rapport Berenschot,, aarin een groot aantal aan-

bevelingen staat met betrek-'nB tot sanering van het
v ei"heids- apparaat en te-
t. Ns de opheffing en priva-
he\Tng Van een aantal over-
st 1

dienstenwordtvoorge-
o^ een standpunt daar-ecKtrent bepalen. Het is
bn jF de taflk van een vak-
tyt

Zei ABV0" voorzitter
drt Bl"ito vanmorgen na-
g o eliJk tegenoverdeAmi-
ty

ede belangen van de
en t emers de behartigen
Va beschermen, met name
vakkleer de'nkomens van de
*ijn 'edeninnet &e<*ing

Alhoewel een definitief
andpunt nogniet werdbepaald

AAT het bestuur van de
bond en dezenabe-

de^8 beraad °°keerst nog met
dienstgroepen in beraad zal

i °eten treden, lijkt medewer-
vlnS van de ABVO ten aanzien
j *\ de opheffing van verschil-
v e diensten en de afvloeiingn een fors aantal ambtenaren
ha ar^eiders, weinig voor de

nd liggend.Een vakbonds- or-
*anisatie dient het recht van
do nemers op arbeid en daar-
v ?r °P een inkomen, in alle ge-
i 'len te beschermen, argumen-erdevanmorgenBrito. In prin-
j^Pezal dan ook een vakbond el-

ontwikkeling, waardoor
j-^knemers dreigen hun dage-rs brood te verliezen, afwijzen.
ajiik verontrusting van debtenaren- _ on_ over de onze-
hpt d*e et verschijnen van
h Jr apport Berenschot binnen

°verheids- apparaat teweeg
acht,werd gisteren ookhetBe-

kenbaar gemaakt,
7* deABVO-voorzitter. Diever-

zal eveneens volgen-
® *eek, wanneer de ambtena-n- bond een vergaderingheeft

o 6*; de minister van Arbeid en
T^iale Zaken, aan de regering
*°rden bekend gemaakt. De
anbevelingen van het rapport,
j et name die passages waarin
je °pheffing van overheids-
aJr!k Sten en de afvloeiinê van

en arbeiders tot uit-
-0 u^king komt, veroorzaakte
t

der de werknemers grote on-
Ust- Het is dan ook verklaar-

baar, zei Brito, verwijzend naar
protest- demonstraties die door
arbeiders van het woningbouw-
bedrijfSemako deze week wer-
dengehouden bij zowel dedienst
zelf als gisteren voor het Be-
stuurs- kantoor, dat aan die ge-
voelens van onrust uitdrukking
wordt gegeven. Dergelijke ge-
voelens uitenzich immers op ve-
lerlei wijzen, aldus de ABVO-
voorzitter.

Debijeenkomst diegisterenop
verzoek van gezaghebberRo-
nald Casseres op het Bestuurs-
kantoor werd gehouden, vond
overigens niet plaats ter bespre-
king van het rapport Be-
renschot, zei hij desgevraagd.De
vergadering vond plaats tussen
leden van het Bestuurscollege,
bestuursleden van deABVO en
de dienstgroep van Semako en
had betrekking op een incident
dat zich eerder deze week voor
het kantoor van het Semako-
diensthoofd had afgespeeld. Se-
mako- werknemers hadden bij
diegelegenheideen spontane de-
monstratie gehouden. Zij had-
den daarbij evenwel beschuldi-
gingen geuit aan het adres van
het diensthoofd,datzij ervan be-
schuldigden voorstander te zijn
geweestvan deopheffing van het
woningbouw- bedrijf, zoals aan-
bevolen in het rapport Be-
renschot. Uit dat rapport blijkt
dat het diensthoofd reeds in het
nabije verleden opheffing van
Semako, waar onderhand zon
zeven honderd man werkzaam
is, eenraadzaam besluit achtte.

Het incident was voor het
diensthoofd reden geweest zijn
beklag bij gedeputeerde Angel
Salsbach tedoenover dehouding
van de Semako- werknemers,
stelde Brito. Naar aanleiding
daarvan was dan ook door het
Bestuurscollege de vergadering
uitgeschreven. Het rapport zelf
was, behalve dan de uiting van
verontrustingvan dezijdevan de
ambtenaren- bond, niet aan de
orde geweest. Dat kon ook nau-
welijks, lichtte Brito nogmaals
toe, aangezien het bestuur van
de ABVO nog geen officieel be-
sluit met betrekking tot de in-
houd van hetrapport had gefor-
muleerd.

Voor wat betreft de medewer-
kingvan deABVO bij de uitvoe-
ringvan deaanbevelingeninhet
rapport, zei Brito verder, dat de
verantwoordelijkheid voor be-
noemingen en ontslagen, alsme-

devoor afvloeiingen,bij deover-
heidberusten. "De politici zullen
hun verantwoordelijkheid moe-
ten dragen", aldus de bonds-
voorzitter. "Het kan niet zo zijn
datvan eenbond verwacht wordt
dat ze meewerkt aan het onts-
laan van werknemers", voegde
hij daaraan toe. Datzou immers
volkomen indruisen tegen de fi-
losofie die vakbonds- organisa-
ties erop nahouden, zeiBrito, die
daarbij opmerkte, dat de ophef-
fings- voorstellen overigens
meer dienden te worden toege-
schreven aan de diensthoofden
van deoverheids- instanties, dan
aan dedeskundigen van het ad-
vies- bureau Berenschot. Aanhet rapport werkten weliswaar
twee deskundigen van het bu-
reau mee, maar anderzijds ook
rond de 21 diensthoofden. Het
leeuwedeel van het rapport kon
derhalve als uit dekoker van de
diensthoofden van deze over-
heids- dienaren, worden be-
schouwd, vond hij. Die hadden
bij deopstelling van het rapport
"kennelijkeen briljant moment"
en ontdekten een oplossingvoor
de problemen in het ontslaan
van werknemers, bracht de AB-
VO- voorzitter naar voren.

Ofde ambtenaren- bond moge-
lijk met de andere Curacaose
bonden dekrachten zal proberen
te bundelen, teneinde het onts-
laan van overheids- werknemers
zoveel mogelijk tegen te gaan,
kon Brito vooralsnog niet zeg-
gen. Hij erkende tegenover de
Amigoe dat in het verleden de
ambtenaren- bond herhaaldelijk
een onafhankelijke koers voer
ten opzichte van de andere vak-
bonden op het eiland. Het was
echter nietcorrect om te zeggen
dat de ABVO dat altijd deeden
zich nimmer bij de overige bonl
den had aangesloten, vond hij.
Brito refereerde daarbij naar de
periode waarin de tien procent
crisis- heffing op de inkomens
door de regering werd
geïntroduceerd. Toen werkte de
ABVO in de SUK, deverenigde
bonden van Curagao, wel dege-
lijk mee aan het verzet tegen de
introductie van deze heffing, ar-
gumenteerde hij.De ABVO geeft
evenwel devoorkeur, zo zette hij
uiteen, zich niet in een officieel
overkoepelend orgaan te verbin-
den, maar geeft de voorkeur aan
een minder gebonden samen-
werkings- vorm, wanneer deze
opbepaald moment noodzakelijk
mocht blijken.

Regerings-streven:

Meer Antillianen binnen
ambassades in regio

WILLEMSTAD —De Antil-
liaanseregering streeft ern-
aar in meerdereKoninkrijks-
ambassades in de regio een
Antilliaansevertegenwoordi-
gingtekrijgen. Zoverklaarde
deze week minister- presi-
denrDon Martinatijdens een
persconferentie nazijn terug-
keer uitNederland en deVer-
enigde Staten. Dat streven
werd ook in Nederland reeds
bekendgemaakt, zei hij.

De Antilliaanse ervaring is,
brachtpremier Martina naarvo-
ren, dat de belangen van de Ne-
derlandse Antillen er alleszins
bij gebaat zijn, indien op de Ko-
ninkrijks- ambassades ook een
Antilliaanse vertegenwoordiger
aanwezig is. Alhoewel momen-
teel het Nederlandse beleid ge-
richt is op een bezuiniging op de

ambassade- kosten, werd in Den
Haag, tijdenshetverblijfvan een
Antilliaanse delegatie in ver-
band met het tripartiet- overleg
tussen Nederland, de Antillen
en Aruba, overeengekomen dat
een Antilliaans- Nederlandse
werkgroep op ambtelijk niveau
de mogelijkheid zal bestuderen
van de Antilliaanse vertegen-
woordiging. Over een dergelijke
vertegenwoordigingbeschikken
de Antillen in Washington al,
terwijl voor wat betreft de Ko-
ninkrijks- ambassades in de re-
gio, Antilliaanse vertegenwoor-
digersreeds werden opgenomen
in Bogota, Port ofSpain en Costa
Rica. Ook voor de Koninkrijks-
ambassadesin Caracasen Brazi-
lië hebben de Antillen evenwel
grote belangstelling, aldus pre-
mier Martina.

In reactie op Deken van Advocaten

Sitek handhaaft mening
over klasse-justitie

WILLEMSTAD — De on-
derwijsvakbond Sitek rea-
geerde in haar radioprog-
ramma deze week fel op de
uitlatingen vap de deken van
advocaten die tijdens de in-
stallatievan een aantal nieu-
we rechters had gesproken
over de reacties van de vak-
bonden op derechterlijke uit-
spraak in zaakvan verstoring
van een openbare Statenver-
gadering.

Dat vonnis was door een va-
korganisatie fel aangevallen
waarbij gesproken werdvan een
"gevaarlijk politiek precedent".
Dit nu vond de deken van advo-
caten "ongefundeerde en onter-
echtekritiek". De dekenvan Ad-
vocaten, mr Promes,
waarschuwde in zijn speech voor
de gevolgenvan dergelijke onge-
fundeerde uitspraken die zijns
inziens "onnodige schade toe-
brengen aan onze ge-
meenschap". Zekeromdatderge-
lijke uitspraken ook bij buiten-
landse potentiële investeerders
terecht komen. Die stellen zich
immers voortdurend opde hoog-
te van ons rechts- systeem. Door
de gedane uitspraken wordt
naar mening van de Deken van
Advocaten naarbuiten toe de in-
druk gewekt dat ook de Neder-
landse Antillen afglijden naar
een soort "Bananen- republiek"

waar recht gekocht kan worden
met gelden politieke invloed, al-
dus mr Promes.

De onderwijsvakbond Sitek
reageerde hierop met de uit-
spraak"iedervogeltjezingtzoals
het gebekt is" en "wiens brood
men eet diens woord men
spreekt" en stelde op het
standpunt te blijven staan dater
hier sprake is van klasse- justi-
tie. Eenaantalvakbondleiders is
immersveroordeeld in een zaak
waarzij niets meete makenhad-
den, uitsluitend om een voor-
beeld te stellen Voor derest van
de gemeenschap en het vak-
bonds- wezen dwarste zitten, al-
dus de Sitek- woordvoerder in
het radioprogramma.

Op maandag 20 oktober
Kusters verkiesbaar als
nieuwe voorzitter VPCO

WILLEMSTAD — De Com-
missie van Goede Diensten
heeft tezamen met het demis-
sionairebestuurvan deVere-
nigingProtestants Christelij-
ke Onderwijs (VPCO) en de
indieners van een kandida-
tenlijst een officiële lijst op-
gesteld van dekandidatendie
zich verkiesbaar hebben ge-
steld voor een functie in het
VPCO- bestuur. Als kandi-
daat- voorzitter heeft deheer
Kusters zich aangemeld.

Zoals bekend trad tijdens de
laatste algemene ledenvergade-
ring van de VPCO hetvoltallige
bestuur afnadater ernstige pro-
blemen waren ontstaan tussen
een grote groep van leden en het
momenteel demissionaire be-
stuur. De leden waren het niet
eens metde wijzevan beleidvan
zowel de voorzitter als de rest
van hetbestuur. Dit wasvoor de
voorzitter en de overige be-
stuursleden aanleiding om af te
treden uit hunfuncties.

Inmiddels hebben zich een
elftal leden aangemeld voor een
bestuurs- functie, terwijl de heer
Kusters zich verkiesbaar stelt
voor defunctie van voorzitter. De
overige kandidaten, te weten de
heren Brouwer, Connor, Da Ca-
mara, Domhoflf, Glas, Heidema,
De Vries, Waas en de dames
Martis, Nahar en Rosario- Ac-
cord staan verkiesbaar voor de
elf vacatures vanbestuurslid.

De verkiezingvan het nieuwe
bestuurvindtplaats op maandag
20 oktoberom achtuur 's avonds
in de aula van de UNA. Alle le-
denvan de VPCO hebben inmid-
dels een oproep ontvangen om
deel te nemen aan deze be-
langrijke vergadering "die van
zo groot belang is voor de toe-
komst van het protestants-
christelijke onderwijs", aldus de
oproep.

Ook deze vergaderingzal ove-
rigens, evenals de laatste alge-
mene ledenvergadering,door de
voorzitter van de commissie van
Goede Diensten, deheerLinker,
worden geleid. Evenzo gelden
voor deze vergadering een aan-
tal regels zoals een spreektijd-
beperking en inschrijvingop de
sprekerslijst per agendapunt.
Daarnaast zal er schriftelijk ge-
stemd worden over de kandida-
ten, aldus een schrijven van het
demissionairebestuur.

Hermanito met
nieuw programma

WILLEMSTAD — De welbe-
kende radio- presentator Her-
manitogaat weer deether in. Na
geruime tijd van stilte zal Her-
manito op zaterdagmiddag van
twee tot vier uur weer te be-
luisteren zijn via hetradiostati-
on Z-86. Hermanito zal dan een
"Tarandula"- programma pre-
senteren waarbij zowel aan loka-
le als internationale artiesten
aandachtwordt besteed.

Daarnaast zitten er eenaantal
onderdelen in het programma
waaraan ook de luisteraars een
bijdrage kunnen leveren: zo kan
men (beschaafde) moppen instu-
ren ofwel geschreven ofwel op
band ingesproken, terwijl even-
tuele vragen voor lokale arties-
ten ook ingestuurdkunnen wor-
den. Waar mogelijk zullen die
vragen door debetrokkenartiest
zelfbeantwoord worden.

Voor de toekomst heeft Her-
manito nog meer noten op zijn
zang. Zo zal ermogelijkheidwor-
den geschapen voor jongetalen-
ten tussen de zes en twaalf jaar
om hun kunsten voor deradio
naar voren te brengen, terwijl er
tevenseen missPSH-verkiezing
zal volgen.

VRestaurant AflCh\ ~~°~^%

ÉI The Wine Cellar|j|t
c3dKa . - o°k geopend voor lunch! Nico cornelisse
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CASCORAWEG 56A
For reservations: Telf. 75256
open from: 5 p.m. " 12 p.m.
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INTERNATIONAL^ .^tl—L-lljS^^jr -"X» BEHVICEB

We have moved
to Fokkerweg 28 i

i, P.O. Box 3951

' Willemstad, Curacao
Tel: 615255/615231

(I^ECO\§^ Imm^mW^m^ AGENCY N.V.
Fokkerwcg 28 - Curacao - Tel: 615255/615231

WILLEMSTAD—In hetPrin-
cessBeachHotelvond gistermid-
dag deondertekeningplaats van
een tweetal samenwerkings- ac-
eoorden tussen Korpodeko en de
Ontwikkelings Bank van de Ne-
derlandseAntillen. VoorKorpo-
deko tekende directeurClarck
Gomes Casseres (niet op de foto)
en gedeputeerdeDiaz, terwijl na-
mens de OBNA de herenAlvarez
(directeur) en Didiez (voorzitter
van deRaad van Bestuur) hun
handtekeningplaatsten. Na de
korte plechtigheidbleven degas-
ten nogbijeen voor een kleine re-
ceptie ter viering van deze be-
langrijke stap.
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Nog enkele

dagen

Op <^^§|
modellen
’.1000,-korting

en E 2
OAIHATSU

modellen
’.750,- korting
GebruikUw voucherals
aanbetaling.

Meer dan
50 wagens

tegen
ongekend

lage prijzen
in deze

1986
Clearance

Sale
bij:

CARIB
MOTORS J

V l'w garantie voorzekerheid V

Asina eu bo constata candela
Jama Brandweer na telefoon 115
Ora Brandweer jega duna nan tur informa-
cion
Hedenmiddag 17.00uur
Camacoeriveld
Voetbal. FATUM

Sigur, pa vn i tur. y""""^

/ In verband met Yom Kippur zijn wijK/ maandag 13oktober 1986 degehele \
dag gesloten.

V _é_^^^^± CARIBBEAN I
\ W^^^^y MERCANTILE /
foX^^M^^ BANK N.V.

£0 IN VERBAND MET V^f YOM KIPPUR
f ZIJN WIJ 1
J 13 OKTOBER VW DE GEHELE DAG
I GESLOTEN 1

TEKOOP AANGEBODEN:
Modern betonnen
WOONHUIS

op 1242 m2. eigendomsgrond aan de
hoofdweg te Seroe Blancoe. 3 slaap-
kamers (Masterbedroom met walk-in
closet), ingebouwde kasten in andere
slaapkamers en gang. 2 badkamers, zit-
kamer, eetkamer, grote woonkamer,
keuken met bar als scheiding, meiden-
kamer met eigenbad en toilet, washok,
garage, grotepatio.
Totale bebouwde oppervlakte 267 m2.
Prijs A’Is. 180.000,-of
U.S. $100.000,-.
Weekends tel. 31279
Maandag t/m vrijdag tel.: 28843.

\\\\a\am%mmmm^

MOET UlETS STUREN NAAR UWKINDEREN DIE INNE- M
t_______§ WW DERLAND STUDEREN OF FAMILIELEDEN, DIE IN NE-y^^^ DERLAND WONEN???

Wij helpen U daarbij.

_m_ Ingaande DONDERDAG 23 oktober 1986 sturen wij iede- Jre donderdag met de _W^____f
KLIVI plane naar Nederland een container.
De kosten voor Uw zending:

Minimum 12kilo voor ’.45.00 "^^^meer aan vracht ’. 3.50 per kilo ’Aflevering in Nederland, waar ook, duurt vier tot vijf dagen. M
Maakt gebruik van deze snelle verzending per M

KLIVI en vraagt nadere inlichtingen bij:

ARUBA EXPRESS AGENCY {
M telefoon 26577/26054

fW^^- AeroCargo
J^^Ê A Tel.: 23443 of 22470. §^b\

4eii C i v

S.E.L. Maduro & Sons I<f%/>.--
-(Aruba)nv

maakt bekend dat in verband met
YOM KIPPUR

alle afdelingen GESLOTEN zijn op
MAANDAG 13 OKTOBER

\ ~,1

Oranjestad. Aruba J L/HAAtSTC C/W^f/
| WANTED FORRENT I

COMPLETELY AND COMFORTABLY

! FURNISHED HOUSE
not toofar from the hotels.
Please call 32563 between 10:00a.m. and 4:00 p.m.

«i» ■-» -^^ -^» -^m «^ mm- mm- -^m- -a» .^m. —»" J

HINDERVERORDENING
ARUBA

De Minister van Welzijnszaken maakt bekend, dateen ingediend
verzoek metbijlagenvoor hetverkrijgenvan eenvergunning inge-
volge de Hinderverordening (Ab. 1952 no. 6) tot het oprichten van
2 gasreservoirs in een perceel gelegen te Oranjestad,
Nassaustraat 52, gedurende dertig (30) dagen na heden bij
het Centraal Bureau Juridische- en Algemene Zaken, aan de
Smith Blvd. 76 ter inzage ligt.
Gedurende deze termijn heeft een ieder het recht mondeling of
schriftelijkbezwaren tegen bedoeld verzoek in te dienen.

ENGINEERING COMPANY
ON ST. MAARTEN

hasvacancy for:

DRILL OPERATOR/
SOILTEST FIELD TECHNICIAN

jobdescription : Selected applicantwill, afteratrainingperi-
od, havetheresponsibilityfor field operati-
on and field equipment, i.e. operation and
maintenanceof equipment.

Requirements : Education: M.T.S.-Mechanics or similar.
Preferable minimum 5years experience in
similaroperation or operation of mechani-
cal andhydraulic equipment.
Dynamic and responsible to work with a
large degreeof independence.
Languages: English and/orDutch prefer-
red;
Knowledge of French a plus.
Dutch Antilleanshave preference.

We offer : Good salary, labour conditions, and allo-
wance for travel expenses to St. Maarten.

Send handwritten application letter to G.T.S. N.V., P.O. Box 390,
Philipsburg, St. Maarten.V . J

OPENBARE VERKOOP
0p23oktober 1986's middagsom 14.00uur zaltenoverstaan vanNotaris Mr. J.R. Croes of dienswaarnemer te zijnenkantore aan
deL.G. SmithBoulevard 64, Oranjestad Aruba in het openbaarbijopbod aan de meestbiedende worden verkocht:
Krachtens rechterlijk bevel ex artikel 409 van hetWetboekvanBurgerlijkeRechtsvordering van Aruba:
1. het recht van erfpacht tot 9 junivan het jaar2019 opeenperceel domeingrond groot 429 M2, gelegenaan de zuid-oostzijde van de Balanderstraat in de Socotorowijk teOranjestad op Aruba, kadastraal bekend alsEersteAfde-ling Sectie F nummer 430, met het daarop gebouwde

betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als"Balanderstraat 4";
2. een perceel eigendomsgrond groot 1.045 M2, gelegen

aan dezuidzijdevan deKo Iibristraat/oosthoekOude Weg
vanOranjestad naarSan Nicolaste SimeonAntonio in het
eerstedistrictvanAruba, alsomschreven in dekadastra-lemeetbnef nummer 331 van 17 december 1959, met dedaarop gebouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk be-kend als Kolibristraat 2";

3. een perceel eigendomsgrond groot 557 M2, gelegen te
Rooi Afó opAruba,kadastraal bekend alsEersteAfdeling
Sectie P nummer 931, met het daarop in aanbouw zijnde
betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als"Rooi Afó
18-B"'

4. het recht van erfpacht tot 11 september van het jaar2024op een perceel domeingrondgroot 480 M2, gelegen aan
de Pindastraat te Dakota opAruba,kadastraal bekend als
Eerste Afdeling SectieC nummer 957,met hetdaarop ge-
bouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als"Pindastraat 3";

5. een perceel eigendomsgrond groot 500 M2, gelegen aan
dezuidzijde van deBrebastraat/hoek Boerhaavestraat te
Ponton op Aruba, kadastraal bekend als Eerste Afdeling
Sectie E nummer 684, met het daarop gebouwde be-
tonstenenwoonhuis,plaatselijk bekend als Brebastraat

6. hetrecht van erfpacht tot 11 julivan het jaar2019 op eenperceel domeingrondgroot 619 M2, gelegen te Cumana
op Arubajjadastraal bekend alsEerste Afdeling Sectie Pnummer 298. met de zich daaropbevindende opstal van
een betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als "Cu-mana2-B"; _^_

7. hetrechtvanerfpachttotSseptembervanhet|aar2o27op
een percee'domeingrond groot 499 M2, gelegen te Tankl
Lender opAruba, kadastraal bekend als terste Afdeling
SectieL nummer243, methetzich daaropbevindende be-
tonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als Tanki Len-der285-B ;

8. een perceel eigendomsgrond groot 221 M2, gelegen te
Brazil in hetVierde Districtvan Aruba, alsomschreven inRooibrief de dato4 maart 1949 nummer 3061;

De Veilingsvoorwaarden zijn gedeponeerdter Griffievan het Ge-recht in Éérste Aanleg, Zittingsplaats Aruba en liggenvoorts ter
inzage tenkantore van notaris mr. J.R. Croes, aan deL.G. SmithBoulevard 64 te Oranjestad op Aruba.

Mr. J.B-Croes, notaris.

PRESIDENT/CHIEF
OPERATING OFFICER

LEISURE TIME INDUSTRIES
Our dient, a fast growing leisure time industries organizati-
on, is seeking a President/Chief Operating Officer. Current
annual sales of $20M and multi-facetedbusiness including
resorts, interval ownership, and other tourist oriented ope-
rations.
Reporting tothe Board of Directors, responsibilities include
hands-on corporate management of all operations, short
and long range planning, preservation and enhancementof
profits, selection and development ofkey personnel. Quali-
fications include MBA or equivalent degree, indepth ex-
perience in all phases of corporate, operational and financi-
al management, proven record of performance in setting
and meetingcorporategoals. Experience MUSTbe in servi-
ce industries.
Compensation package in low 6 figures with excellent
growth potential. Relocation to Aruba, The Dutch Carib-
bean.
Applicant must submit letter enumerating strength and ex-
periencerelative to this position along with detailedresumé
indicating salary history and references. Send in complete
confidence to:

Director, Organizational
Consulting

Laventhol & Horwath
201 Alhambra Circle, 9th Floor

Coral Gables, FL 33134

><T i ■ m~^^^m~^mr^9^w*m^m mmmmm u m h»»»wt»^

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

HOTEL AND CASINO
pxwdiyiNrcsao: Voor welke gelegen'

THE THIRD heidook.
DYNASTY Zeker wanneer U iets

goeds en bijzonders
i Dinnershow in the Rembrandt Room at mm ml,*,

9.00 p.m.(closed on Wednesday) and in the ZOcKI.
i GalactlcaNlghtclubatll.oop.rn. Bel OnS 24544
i Happy Hourfrom 7.00-9.00 pm

4 OC7 00HapBpay,"ourPOO,b" PAPIAMENTO
I 2.00-5.00 Sunday lite entertainment Restaurant
i _^_*____ ««

l_Gt'S Americana Aruba

j tma7~ma\ Presents:
TTh7;H.O VICKY AUSTINIn the barbequegriiT^J/ withvan wmi

S\r\/1 SUPERNOVA- \ J A show you cannot afford tovst/tA;». mlss-Please be advised that our.cm^\si»M BK.ïaart!ï&
Nü Geopend: novation and that the show will
19.00-24.00 UUr beinourLe ClubLoungeat 11.30

p.III.! 1 — *
fa&flfl^ SW ARÜBA

Een fantastische

BLOODY MARY ISLAND BRUNCH
Elke zondag inLE SALON RESTAURANT van 9 30a.m. - 2.00 p.m.
Uitgebreid assortimentvan gerechten.
Romantische muziek vanTOMMY» FRANCIS

I $1000 per volwassene: $6 00 per kind tot 12 jaarplus service charge iI "COMEBRUNCH WITHUS''
i Bij inlevering van dezeadvertentie
i 10%korting op de Brunch voor 2 personen.

_———-^—— ■ «^Boulevard Theatre
I II

! TODAY TODAY; at 8.15 p.m. at 8.45 p.m.

1 ]§_^___W\y^i^«fl bbHbÏbW' - if! I A^M
__m_\_ , | H|LrO »i .

I Medicine
comedy 14yrs. action 14 yrs.

BOULEVARD I BOULEVARD '
I II

a, 12.00 P.- fS^°AYI, , : at 6.00 p.m.
■■
I

I lil iMI Haum WWWm
'M lndunfl%l i>j »ï.^ »i ui

TSmiWs^m ES
I ■bZjéb! ■k i I.». iI Ew I fmi II HniiHfifaHUli> ■> ■i ■-----■-■1H

sex-movie 18 yrs. all ages

l^*ml W X\-mé ml *■ f ""«* w ioi Minwm fi.h. cwans im mbbo, hm "V.' Nè«* u o*n*. toto it o» vttcUMtf.. \

TODAY V fc^ ®^
at 8.30 & 12.00 p.m. jMI^SfY)
Sunday at 9.00 p.m. ~^^ *k vicenti fèrnandez

crime-drama 14 yrs. V^jKIT ' "♦ J\
'* - i 1^

4



ARUBA
AGENDA

LOSSE NUMM ERS OPAruba dagelijks ver-krijgbaar bij:

ORANJESTAD: ZeppWever, La Fama,PielSoda Fountain en SupermercadoPueblo.

NOORD: Lee Take Away, Noord 82.

TANKILEENDERT: Kalalu. Tanki Leenden
'65.

SANTACRUZ: Rowigini's, Santa Cruz 48.
SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-veldtstraat27.
Voorts: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr."oracio Oduber hospitaal, Giftshop
"anchebo Beach Hotel.

KANTOORUREN: 08 00-12.00/14.00--'3Ouur; zaterdag gesloten.

T«tefoon: 24333 (drie lijnen).

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.pageboy: 027-849.
Ijknkrek. nr 248-1 Barclays Bank.

24 uurper dag, tel.: 22116 of

POLITIE:100.
ALARMCENTRALE: 115.

verschijnen op dinsdag en
nidag en kunnen iedere dagtussen 08.00--uur worden opgegeven;

o^alveopzaterdag. Alleen zoekertjes, die
P maandag en donderdagvoor 10.00 uur'nnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"sdag en vrijdag) verschijnen.

bioscopen
"oulevard theater

"Z1 15uurMedicine (14 jr.); 24.00uurPer-
Jr'aonesSexuales (18 jr.).
"■ 21-15 uur Invasion USA.

DRIVE-IN: 20.30 en24.00 uutEl Sinvergu-en*a (14 jr.).

RICA'S (nachtdienst)
«>aobrug: Nacional,tel.: 26244.'"babrug: San Nicolas, tel.: 45712.

DOKTOREN
Madiki, TankiFlip, Noord,TankiJ-eendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterA-R. Heinze, Bachstraat3, tel.: 24783.

p ACHTREGELINEN DOKTOREN
J*Chiquito, Savaneta en San Nicolas;
ï^'er CE. Zaandam, via Centra Medico

Nicolas, tel.: 48833/24300.

jjp-gele KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
) Oord:tel.:2342s;SantaCruzenParadera:i^^2BB/25543; Savanetaen Brazil: tel.:47020/48301; San Nicolas:tel.: 45906' Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444 (karv"oor). '(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieveAlarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

DIVERSEN
„UGHT INFORMATION CENTRE: dage-rs geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00UUr informatiesvia verkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):~4-00 uur perdag geopend(alleen geslo-
®n van zondag 20.00uur tot maandagmor-
""o7.oo uur).

T?a ER HORACIO ODUBER HOSPI-
'■AAL (tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45J?-30-19.30uur.

FRANCAISE DARUBA: iedereaandag van 19.30-20.30 uur cursus voor"«vorderdenen van 20.30-21.30uurFranse
eratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-

u satielessen; woensdag van 19.00-20.00cursus voor beginners - Colegio Aruba-X^aal 61 /62.

19on °PREVENTIEWEËK
Kan 22°° uur voetbai- Manschappen vs

"derleden- Camacoeri-veld.
SIMAR
fl)0n uur Sociale avond -Sede di Simar.

SPORT,g^RTWEEK STA CRUZ)
taf 'u Uur aanvan9: 20-00 uur zaalvoetbal;e»ennis(dames/heren) - Club Estrella.

l^eveta)
v. K,

uurRoma vs Inter; 21.00uur Ayo VetssNacionalVets-RCA.
*°-00 uur (AA.Kl); Win. C vs Win. A.

f£ RT
J^EMVERENIGING «ARUBA MARLINS»Pa? l

rdaB): 18.00-19.00 uur training -alrnbeach Hotel.

zaterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen(voor dipl. A, B, C. D, E en F) - POVA-
zwembad.

ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
16.00-17.00 uurAmericana Hotel.

VOETBAL
(eredivisie)
20.00uur finale - Lago Sport Park.
(2de divisie)
16.30 uur Caravel vs Dep. Indep. - NSC-
terrein: JSN vs JonyAruba- Wilhelminasta-
dion.
(fedeveta)
16.30 uur Estrella Vets vs Bubali Vets -
Estrella.

JEUGDVOETBAL
16.30uur Bubali vs Atlantic» -Estrella; RCA
vs Nacional- RCA.

BASEBALL
13.30uur Rockets - Thrillers.

INDIAN WATERSLIDE: 10.00-18.00 uur
open voor publiek - bij «Indian Rock».

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP(Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur te Noord66,
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 08.00-10.00 uur.
Club Caiquetfo, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandag t/m vrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00uur;zaterdag van09.00-
-12.00 uur.
BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdagvan
16.00-20.00uuren vrijdag van 17.00-19.00
uur.

SHASA (Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/oEagledub), is dagelijks geopendvan 08 30-
-12.00/13.00-16.30 uur.
TELEARUBA
VRIJDAG
12.00/14.00take two; 18.00He man& Mas-

ter of the Universe; 18.30telenovela: La
Sombra; 19.30cocktail musical; 20.00 tele-
noticias; 20.30tooclose forcomfort(Center-
fold); 21.00 CNN int'l news; 22.00 movie of
the week: (for heavens sake); 23.30 sports
tonight; 24.00 Sluiting.

ZATERDAG
18.00 kiko ta saludable; 18.15The A-team
(Beneath thesurface); 19.05Rikesa Univer-
sal (Pentagram); 20.00 Telenoticias; 20.30
MiamiVice (DefinitelyMiami); 21.20Estreno
(Landof theCeltic ghosts); 23.00 CNNinter-
national news; 23.30 sports tonight (live)'
24.00 Slutting.

Tennis op tv
ORANJESTAD — Aanstaan-

de zondagmiddag om vijfuur
vertoont TeleAruba een prog-
ramma dat door een team van
TeleAruba werdopgenomen van
hetbekende internationale ten-
nis toernooi Copa Siboney. De
wedstrijden werden gespeeld op
de banenvan hetresort Casa del
Campo met deelname van Aru-
ba, Curagao, Venezuela, Spanje,
Haiti, Puerto Rico, Verenigde
Staten en Dormnicaanse Repu-
bliek.

VABA-bestuur
ORANJESTAD — De Vere-

nigde Assurantie Bemiddelaars
Aruba (VABA) heeft een nieuw
bestuurgekregen dat alsvolgt is
samengesteld: voorzitter Jan
Meelis, secretaris mevrouw
M.M. Erasmus, penningmeester
E. Arends en commissarissen:
Th. Boerleider en P.J. Geerman.

SEPA: Aruven
faalt

ORANJESTAD — Sepa-
voorzitter GregorioWolff haalde
de verkoopvan deAruven hotels
aan en vond het een vreemde
zaak dater onvoldoende screen-
ing heeft plaatsgehad van de
groep diehet ArubaPalmbeach-
hotelheeft gekocht. Nu wordtge-
tracht het Americana hotel te
verkopen. De Sepa-voorzitter
vindt dat het niet alleentot ver-
kopen van dehotelsmoetkomen,
maarvooral ook toteenvolledige
reorganisatie van deAruven, die
duidelijk heeft laten zien de za-
ken niet aan te kunnen. Indien
de Aruven mede door zijn beleid
failliet gaat, dan moet de over-
heid niet vergeten, aldus de Se-
pa-voorzitter, datniet alleenhet
geld van de overheid gevaar
loopt, maar ook het geld van de
lokale mensen die in Aruven
geïnvesteerdhebben met kleine
aandelen toen men bij de bouw
van Americana een miljoen te-
kort kwam. De burgers die des-
tijds hebben geholpen kunnen
danook naar hun centen fluiten.

TV explodeert
PIEDRA PLAT — Een bewo-

ner te PiedraPlat zagzijn televi-
sie toestel exploderen en in
brand vliegen. Hij had het vuur
snelgeblustmet eigenmiddelen.
De Elmar zal een onderzoek in-
stellenwatde oorzaakvaneenen
anderkan zijn.

Winkeliers moeten straat opknappen om toeristen te trekken

Taxibond: 75% Nassaustraat-
winkels niet voor gratis bus

ORANJESTAD — Uit een
verklaring van de ta-
xi-chauffeursbond blijkt dat
afgelopen maandag een on-
derzoekwerd ingesteldonder
dezakenvan deNassaustraat
overhet per 1 novemberlaten
rijden van een gratisbusvoor
toeristen van de hotels naar
de Nassaustraat. Volgens de
Taxibond zou 25procent van
de zaken geen voorstander
van de inzetvan een dergelij-
ke bus zijn.

Zelfs grote zaken zouden hier
weinig voor voelen. In dit ver-
band vraagt de president van de
Cofetax M. Croes zich af wat er
gebeurt met het geld dat bij de
bandelaren werd ingezameld
voor deaankoop van dezebus en
de uitgave van een toeristen-
gids? Voorts wordt de vraag ge-
steldofhet juistdezakenzijnvan
drie personen die achter het rij-
den van deze bus staan. Ook
wordt nogopgemerkt dat afgelo-
pen dinsdag toen de toeris-
tenschepen Arubaaandeden, de-
ze bij aankomstvan het schip in
een toerbus stapten omeen tocht

over Aruba te maken. Bij terug-
keer werd gevraagd waar inko-
pen konden worden gedaan,
maartoen bleken dezaken reeds
gesloten te zijn zodat van inko-
pen doen weinig terecht kwam.
Hier zal eenregeling tussen alle
betrokkenen moeten komen, al-
dus de verklaring.

Opnieuw distancieert de
Cofetax zich van het "verradelij-
ke" pamflet dat door twee ta-
xi-chauffeurs werd uitgedeeld
en betreurthet dat depersin ver-
band hiermee alle 136 ta-
xi-chauffeurs daar op aankijkt,
hetgeen niet het geval moest

zijn. Ook wordt nog eens gezegd
datwanneer dehandelarenin de
Nassaustraat iets willen doen
om toeristen naar de Nassaus-
traat te brengen, vrij busvervoer
niet deweg is, maar dat er einde-
lijk door de handelareneens iets
aan de Nassaustraat moet wor-
den gedaan om hiervan een ge-
zelligeen aantrekkelijk winkel-
straat te maken.

LONDEN — Volgens Amnesty
worden Chinese katholieken ver-
volgdnadat in deprovincie Hebei on-
langs door veiligheids- functionaris-
sen een inval was gedaan.

Door ontevreden GABA-leden
Volmachtstem-kwestie
aan rechter voorgelegd

ORANJESTAD — Volgen-
de week dinsdag zal de
rechter uitspraak doen in het
kort gedingdateen aantal le-denvan de GABA — bijges-
taan dooradvocaat.Johnvan
derKuyp — heeft aangespan-
nen tegen het bestuur van de
Gouvernements Arbeiders
Bond Aruba (GABA) — bij-
gestaan doormrPercy Denz.De ontevreden groep Gaba-
ledenonder leidingvanR. deMe-
dinavinden dat het bestuur tij-
dens een ledenvergadering geen
rekening heeft gehouden met
een grote groep leden, diewelis-
waar niet aanwezigkonden zijn,
maar aan de heer Medina vol-
macht hadden gegeven om voorhunbelangen op tekomen. Deze
volmacht werddoorhetGababe-
stuur niet erkend omdat het be-
stuur van meningis datde statu-
ten hierinnietvoorzien en dat de
leden dus persoonlijk aanwezig
moeten zijn.

Tijdens de behandeling van
het kort geding voor de rechter
werd door beide raadsleden het
standpunt van hun cliënten ui-
teen gezet. De ontevreden leden
eisen onder meer dat derechter
de genomen besluiten van het
Gaba-bestuur tijdens bedoelde
vergaderingongeldigzullenver-
klaren omdat geen rekening
werd gehoudenmet de volmacht
van 29 leden die de heerMedina
in zijn bezit had. Mr. Van der
Kuyp vond dat een en anderwat

vertegenwoordiging bij vol-
machtbetreft niet specifiekin de
Gaba-statuten wordt geregeld.
Mr. Van derKuyp zocht het dan
ook in de Nederlandse jurispru-
dentie waarin dit soort zaken
wordt behandeld. Mr. Denz hield
zich aan de statuten van deGaba
waarin niet gesproken wordt
van bij volmacht-stemmen ter-
wijl volgens die statuten het be-
stuur gemachtigdisbepaalde be-
slissingen te nemen.

Nog 20 plaatsen vrij voor
kamp voor jeugd van Noord

NOORD—Van 10toten met
13 oktober wordt door Hu-
bentudnaMarchateNoord—
een groep van twintig jonge-
ren uitNoord— eenkamp ge-
houden in het Centro juvenil
te Washington.

Ditkamp wordt georganiseerd
onder auspiciën van
Buurtcentrum Noord en met fi-
nanciële medewerking van Aso-
ciacion pa Trabao di hubentud
na Aruba (voorheen Federatie
Antilliaanse Jeugdzorg). Het
doel isom dejongerenvan Noord
bij elkaar te brengen om

vriendschap en eenheid te be-
vorderen en om te zien ofer meer
jongerenbereid zijnzich in tezet-
ten voor werkonder de jeugd.

Aan het kamp kunnen vijfen-
tachtigjongeren van dertientot
eenentwintig jaar deelnemen.
Er hebben zich reeds 65 inge-
schreven zodat er nog twintig
plaatsen open zijn. Belangstel-
lendenkunnen contact opnertien
met Ruth Tromp (te1.:24900 of
thuis 27876). Voordat het kamp
begint ontvangendeelnemersen
ouders een programma van het
geheelzodat zij weten wathen te
wachten staat.

Onderbreking van
teiefonie-verkeer
ORANJESTAD — Van de SE-
TAR wordt vernomen dat in ver-
band met noodzakelijke
werkzaamheden in de districten
Seroe Blanco,Paradera zuid, Se-
roe Patrishi, Shiribana, Modan-
zaenSan Barbolamorgen(zater-
dag)van zeven uur in de morgen
tot zes uur 's middags het tele-
foonverkeer verbroken zal moe-
ten worden. Setar biedtzijn ver-
ontschuldigingenaan voor dit
ongemak.

Rover gebruikt vuurwapen tegen personeel
Roofoverval op benzinestation

PONTON-Omstreeks tien
uur heeft een gemaskerde
man getracht een overval te
plegen op het Esso Ponton-
pompstation. Het personeel
dat doende was de zaak te

sluiten werd geconfronteerd
met een gewapende gemas-
kerde man, die om het geld
vroeg.De manhadinzijnauto
in de erg slecht verlichte
straat staan wachten totdat
men zou gaan sluiten.

Toen het zover was pleegde hij
zijn overval, toen hij eenmaal de
geldkist— die leeg was — voor
hem zag, pakte hij deze weg en
wilde de benen nemen naar zijn
wachtende auto. Voordat het
echter zover was kreeg de hero-
ver nog een stevige klap te in-
casseren van een der werkne-
mers van het pompstation die
daarbij gebruik maakte van een
zak waarin zichenigepannen be-
vonden. Hierop loste de overval-
ler een schot, dat enige blikken
olieraakte. Omwonenden dieop-
geschrikt werden door het schot
kwamen naar buiten en een van
hen achtervolgde de overvaller
tot aanzijn auto en zagkans hem
een stevigeklap op zijn gezichtte
geven. Toen de overvaller daar-
op zijn wapen trok, zocht de

achtervolger dekking.
Intussen kon de overvaller

verdwijnen. Door de gealar-
meerde politie werd direct een
zoekactie ingezet waarbij uitge-
keken werd naareen gelewagen
met donkere auto-ruiten. Enige
auto's werden aangehouden
doch zij waren niet de gezochte
wagen, terwijleen van depolitie-
wagens ook nogbij een verkeer-
songeval betrokken raakte.
Naar de man wordt nog steeds
gezocht. Inmiddels zal de eige-
naar van het pompstation bij de
overheideen verzoek doenom de
slecht verlichte straat van een
betere verlichting te voorzien.

Alle Venezolaanse universiteiten van partij
APA naar research-dagen
Centrale universiteit

ORANJESTAD — Ter gele-
genheid van het veertigjarig
bestaan van de"Facultad de
Humanidades y Educacion"
van de Centrale universiteit
van Venezuela (UCV) wordt
door deze universiteit de
eerste research-dagen op het
gebied van onderwijs- en
menswetenschappengeorga-
niseerd.Ditgebeurtvan 14tot
17 oktober te Caracas.

Een delegatie van de Aru-
baanse Pedagogische Academie
(APA) zal, dankzij de goede con-
tacten met de Universidad de
Los Andes te Merida, deze rese-
arch-dagen ook gaan bijwonen.
Tijdens deze dagen zal uitge-

breid over het thema "Onder-
zoek in de onderwijs menswe-
tenschappen" in de jaren'80wor-
dengediscussieerd. Het gaatom
onderzoek verricht in de jaren
'80-'B6, methet doel een perspec-
tieftebiedenvoor toekomstig on-
derzoek op dit gebied. Het bij-
zondere van deze research-
dagen is dat hieraan door alle
universiteiten van Venezuela
wordtdeelgenomen,in totaalelf.

Een unieke gelegenheid voor
de APA, aldus drs. Frank Zaan-
dam adjunct-directeur van de
APA, om de nodige contacten te
leggenmet de hoogsteonderwijs
instituten van Venezuela. Te-
vens zullen er besprekingen
plaatsvinden met de decaan van
deUniversiteit deLos Andes van
Merida, dr. Julio Tallaserror
over de voortzetting van de sa-
menwerking tussen de APA en
deuniversiteit te Merida.

Allerwege is medewerking toegezegd aan Aruba

Eman en Nisbet erg voldaan
over bezoek aan Nederland

ORANJESTAD — "Bijzon-
derpositief' noemde premier
mr Henny Eman gistermid-
dag bij aankomst op Aruba
zijn bezoek aan Nederland.
De premier was zeer ingeno-

men dat allerwege in Neder-
land belangstelling bestaat
voor Aruba en vooral de in-
drukdateropArubaergposi-
tief gewerkt wordt. Er werd
dan ook steeds weer mede-
werking gegeven of toege-
zegd.

Belangrijk noemde premier
Eman — evenals zijn collega
Benny Nisbet — het bereikte
luchtvaart akkoord, dat vooral
voor de verdere uitbouwvan het
Arubaanse toerisme van le-
vensbelang is. Zowel premier
Eman als ministerNisbet bena-
druktedatuitartikeleenvan het
luchtvaart-protocol duidelijk
blijkt datdeautonomievan Aru-
badoordeAntillenen Nederland
erkend wordt om eigen
luchtvaart- onderhandelingen
te voeren en een eigen
luchtvaartbeleid te voeren. Mi-
nister Benny Nisbet, die vana-
vond om halfnegen viadetelevi-
sie verslag zal doen over de ge-
slaagde besprekingen, wees er
nog eens op, dat de erkenning
van de autonomie die Aruba in
april nietkon krijgen, nu door de
Antillenen Nederlandwel gege-
ven isin het luchtvaart-protocol.

Minister Nisbet noemde het
geheeleen grootsuccesvoor Aru-
ba. Op vragen wanneerAruba in
Venezuela gaat praten over het
geslotenluchtvaartverdragstel-
deministerNisbet dit nogniet te
weten. Of er besprekingen ko-
men tussenAruba en deALM op-
datdeALM weer via Aruba naar
het buitenland kan vliegen liet
minister Nisbet horen dat de
kwestievan cabotagenietsdaar-
mee van doen heeft. Wij moeten
onderhandelen met de ALM en
wij hebbenreeds herhaalde ma-
len gesteld hiertoebereid te zijn,
maar uit uitspraken van minis-
ter Chanceblijkt dat hijdaarme-
de geen haastwil maken.Minis-
ter Nisbet bracht naast een be-
zoek aan de Fokker-fabrieken

ook een bezoek aan Air Holland— beidebedrijven hadden de be-
windsman uitgenodigd—omdat
Air Holland ook belangstelling
toont om actief deel te gaan ne-
men in Air Aruba. Maar dat is
iets dat pas aan bod komt wan-
neer AirArubatot detweedefase
overgaat.

Op vragen van wat minister
Nisbet dacht over uitspraken
van zijn college Chance stelde
minister Nisbet kort maar
krachtig, dat hij niet ver-
antwoordelijkisvoor deuitlatin-
gen van minister Chance. Pre-
mierEman lietopvragen nogho-
ren dat Aruba en de Antillen el-
kaar zullen benaderen om over
de Samenwerkings- overeen-
komst te spreken. Dat werd in
DenHaagbeslotenomdat diteen
zaak betreft tussen Aruba en de
Antillen.

Sociale avond
in Simar-gebouw

ORANJESTAD — De vak-
bond van Leerkrachten SIMAR
organiseert vrijdagavond 8 uur
een bijeenkomst in het Simar-
gebouw, waarbij een sociale
avond wordt gehouden. Onder
meer zal afscheid worden geno-
men en succes gewenst aan het
Teachers United team dat naar
Venezuela reist om enige
vriendschappelijke sportwed-
strijden te spelen.

Zakenvaria
DE KAMER VAN Koophandel
op Aruba schreef de afgelopen
maand vijfentwintig nieuwe be-
drijven in het register waarvan
vijf beleggingsmaatschappijen.
Het was verder een grote ver-
scheidenheidaan nieuwe bedrij-
ven zoalsbedrijven: voor het ge-
ven van tennislessenen scheep-
vaartbedrijf, adviezen geven
voor kosten-ramingen en
snackbar, het organiseren van
city tours,en niet tevergetenAir
Aruba, net als door het uitoefe-
nen van het luchtvaartbedrijf
waaronder begrepen het onder-
houden van luchtverbindingen
alsdan niet door middel van ge-
regelde en/ of ongeregelde
vluchten enz.

VAN AANSTAANDE maan-
dag toten met vrijdag 17 oktober
verzorgen de tennis leraren Ed-
dyRas en Humphrey Hose weer
voor een vacantie tenniskamp
voor de jeugd. Het programma
vindtplaats op debanen van Ho-
liday Inn vanafhalf negen in de
morgen tot drie uur in de mid-
dag. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met Eddy Ras
ofHumphreyHose.

Gedurende 45 jaar actiefgeweest op Aruba

Frère Johannes in
Heeswijk overleden

ORANJESTAD — Bij de
freres de La Salie op Aruba
werd gisteren uit Heeswijk
(Nederland) bericht ontvan-
gen dat aldaar aan een her-
senbloeding overleed frere
Johannus Matthee, die 75
jaaroudwerd.

Frere Johannus behoorde in
1937tot deeerste groepfreres die
naar Aruba kwamen om het
werkvan de fraters van Tilburg
over te nemen. Ruim 45 jaar
heeft frere Johannus aan ver-
schillendescholenvan Aruba les
gegeven, terwijl hij ook enige
malen hoofd was. Hij maakte
zich bijzonder verdienstelijk
voor de sport te Savaneta, waar
hij mede oprichter van Rapid

was, waarvan hij ere-lid is. In
zijn vrije tijd genoot overledene
grote bekendheid alsvissenkwe-
ker, diedan verkocht werden en
het geld gebruikte hij om jonge-
ren financieel bij hun studie te
helpen.

Vier jaar geleden vertrok hij
om gezondheids-redenen naar
Nederland, waar hij zijn intrek
nam in Huize Mariohof van de
Fraters van Tilburg. Daarna
ging hij naar een verzorgings-
flat in Heeswijk, waar hij enige
maanden geledennogeen gebro-
ken heupbreuk opliep. De ver-
diensten van frere Johannus
werden destijdserkend met zijn
benoeming tot ridder in de Orde
van Oranje Nassau.

Bond voelt zich gepasseerdbij bezuinigingsoverleg

SEPA: deze regering
erger dan de vorige

ORANJESTAD - Niet tespreken is SEPA voorzitterGregorio Wolff over het feitdatdeministervan Financienoverlegt met diensthoofdenom te zien of er op de begro-ting nog met vijf procent be-
zuinigd kan worden en daar-in devakbonden nietkent.

De heer Wolffvindt, alduszijn
verklaring in Telenoticias, dat
de bewindsman ook met devak-bonden van overheidspersoneel
moet praten omdat die uiteinde-
lijk ook bij die bezuiningen zijn
betrokken. Wat de vakbonden
betreft is dezeregering nogerger
dan de vorige regering, zo liet
eenboze Sepavoorzitterzichont-
vallen.

Hij kondigde aan dat de Sepa

spoedigeen seminar met al zijn
ledenover dehuidigesituatiezal
houden. In verband met de be-
richten dat het IMF van mening
is dat twaalfhonderd ambtena-
ren naar huiskunnen, wenst de
Sepa dat er nu eens zekerheid
komt ook ten aanzienvan depen-
sioenen. Van de zijdevan de mi-
nister van Financien — die nog
geenofficieel commentaar op de-
ze uitlatingen wilde geven —verneemt de Amigoe, dat de vijf
procent extra bezuiningen geen
betrekking hebben op het perso-
neel. Wel werd duidelijkgesteld
datwanneer hetzover is—de be-
windsman moeteerst over de ge-
gevens en mogelijkheden be-
schikkenom tekunnen praten —er zeker met de overheidsvak-
bonden zal worden overlegd.
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ORANJESTAD — Op de Fer-
gusonstraat te r hoogte van de
Rondweg vond kort
nazes uureenernstigverkeerson-
gevalplaats, waarbij drieperso-
nen gewondraakten, van wieéén
er ernstig aan toe is met een ne-
kwervel-breuk.De wagens!ziefo-
to) werden zwaar beschadigd.
Het verkeer moest geruime tijd
omgelegd worden. Oorzaak van
de aanrijdingwas dateen van de
bestuurders geen voorrang ver-
leende. De bestuurder en inzit-
tende van depickup raakten be-
klemd, doch konden na korte tijd
door omstaanders en politie uit
hun benarde positie worden be-
vrijd.
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Na lezing door dr Watters over opgravingen

Oudheidkundige vereniging
fan St Maarten opgericht
fc
pHILIPSBURG — Opreisdag 8 oktober was een"^Pvanruim twintig perso-

he n en opinitiatiefvan deJ^erRoland Richardson, om
Va U\Bteren naar een lezing
Watt archeo,oog dr D.R.
l»etkLrS °Ver *iet van
tiiir van plaatsen die
"a«n historie zijn.
ien vid Watters is verbon-
b \an Carnegie Museum
Rtt uatuurlUke Historie in
keeft^ Urgh ' Pennsylvania, en
heidl laatste drie werken oud-
rick* n<iige opgravingen ver-
*aak°P het eilandAnguilla>
feerj J opmerkelijke vondsten
ierx*kgedaan diebij nader on-
lult Waardevolle informatien verschaffen omtrent de

lanen die eens op dat eiland

hebben geleefd.
Tijdens zijn lezing zette dr

Watters uiteen welke methode
van onderzoek op Anguilla werd
gevolgd en tot welke resultaten
dit had geleid. Het merendeel
van de aanwezigen verklaarde
zich bereidmee te werkenaan de
oprichtingvan eenOudheidkun-
dige vereniging voor St Maar-
ten, om die plaatsen te doenbe-
houden die veel kunnen onthul-
len over de oorspronkelijke be-
woners van ons eiland.
Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met het echtpaar
Acciani van de Grand Case Be-
ach Club.

Casino-werkersnaar Las Vegas
Van?LIPSBURG -Een «"«P
jj. "encasino- werkersin oplei-
laj, jV5> etnieuweTreasure Is-

Casino zijn afgelopen
j.«dag 7 oktober onderbegelei-
bh,sH Van de heer David Ri-
Ve dBon vertrokken naar Las

Zewordenzaterdag°P st
Vex^n terug verwacht. InLas
fen

gas zullen de casino- studen-
grote casino's

lier* nen van dichtbij de ma-
ter, Van.Werken aldaarbestude-
-I^*1 zich op de hoogte stellen
'enk W me*; casino te ma-

Scholen
in brand
PARAMARIBO — In drie

scholenin het Oostsurinaam-
se plaatsje Moengo en omge-
ving is donderdagmorgen
brand gesticht. De lagere
school branddetotaal af. Inde
Mulo- school bleef de
brandschade beperkt tot één
lokaal. De adminstratie- af-
delingvan de schoolvoor La-
ger beroepsonderwijs ging
ook in vlammen op. Zo is uit
betrouwbarebron inParama-
ribo vernomen. Men schrijft
debrandstichtingtoe aan het
verzet.

SANTIAGO —De Chileense
regering acht derapportage van
de Interamerikaanse mensen-
rechten- commissie over de situ-
atie in Chili «onrechtvaardig,
ongeproportioneerd en irreëel».
Volgens deze commissie welke
een onderdeel is van de Organi-
satie van Amerikaanse Staten
(OAS) is de mensenrechten- toe-
stand in Chili zorgwekkend.

President Paraguay:
Zoek politieke
amnestie-oplossing

MONTEVIDEO — Presi-
dent Julio Sanguinetti van
Uruguay heeft de politieke
leiders van zijn land ge-
vraagd de koppen bij elkaar
te steken om te streven naar
een politieke oplossing voor
hetamnestie-vraagstuk.

Zoals opzekere dag eeneind is
gekomenaan het conflict tussen
subversievenen de democraten,
zo moet er ook een eind komen
aan de scheiding tussen militai-
ren en burgers, aldus de presi-
dent.Laten we daaromeen eind
makenaan deklachten welkeuit
de tijd van de confrontaties date-

ren, zo luiddezijn oproep.
Hetgaathierbij om het al dan

nietvervolgen van detijdens het
militaire bestuur begane
misdrijven tegen de mensen-
rechten. Deregering isvoorstan-
dervan een algemeenpardon, de
oppositie wil daar niet van ho-
ren. De gematigdeNationaleop-
positie wil een gedeeltelijk par-
don, het Linkse eenheidsfront
wil een vervolgingvan alle ver-
grijpentegen demensenrechten.
Het leger is op zijnbeurtfelle te-
genstander van de mogelijkheid
van vervolging van deze men-
senrechten-misdrijven.

Lusinchi wil meer

samenwerking zien
Spanje-Venezuela

MADRID —De Venezolaanse
president Jaime Lusinchi heeft
tijdens zijnbezoekaan Madridde
Spaanse ondernemers en ban-
kiers opgeroepen de mogelijkhe-
den te onderzoeken naar meer
economische samenwerkingtus-
sen Spanje en Venezuela. Lu-
sinchihadeen onderhoudmet de
directeuren van de zeven be-
langrijkste banken van Spanje
en met de 23 top- ondernemers
van ditland. Van dekant van de
ondernemers werd eveneens de
wens uitgesproken tot verbre-
dingvan de samenwerking. Dit
gebeurde bij monde van ex-
-ministerMiguelBoyervan Eco-
nomische zaken en Financien
dienu president isvan BancoEx-
terior.

LONDEN — Thatcher houdt vast
aan haar economisch beleid, waarin
inflatie- bestrijding, de verkoop van
staats- bedrijvenenbelasting- verla-
ging centraal staan, zo werd op het
Conservatieve partijcongres meege-
deeld.
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Nieuwe kleuren t.v.
remote control, vi-
deo, Osterizer,
radio-telefoon,
alarmclock, gaslamp,
garden sprayer, alles
voor een geboren ba-
by, babybed ext. en
veel meer.

Tanki Flip 70
Tel.: 23282
na 1.00p.m.
t/m 6.00 p.m. J
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Alle loten die eindigen met een All the lottery-tickets ending in a Tur biljechi ku ta termina ku un
cijfer-gelijk aan het laatste cijfer van figure corresponding with the last sifra igual na e ultimo sifra di e
de eerste prijs, winnen een prijs van figure of the first prize win a prize premio mayo ta gana un premio di
f- 30,—. of f. 30,—. f. 30,—.
Het laatste cijfer van de eerste prijs is 5 The last figure of the first prize is 5 E ultimo sifra di premio mayo ta 5
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AMIGOE

HET TRAVEL DE-
PARTMENT van Anthony Ve-
der& Co. N.V. werd onlangsoffi-deusgeopend.Tijdens een kleine
bijeenkomst met voornamelijk
personeels- leden van Anthony
Vedereneen aantalgasten, werdhet Travel Department door di-
recteur Ledeboer geopend. Op defoto: de heer Ledeboer aan het
woord, omgeven doorpersoneels-
leden en genodigden.

7ffiyPflG 10OKTOB€fi 1986

Handelsonderneming
op Aruba
ZOEKT

EEN BUREAU
SECRETARESSE

Vereisten: H.A.V.O. - V.W.0., secretaresse op-
leiding, ervaring notuleren. Moet ge-
heel zelfstandig kunnen werken.

Geboden wordt: Prettige werkkring, goede sa-
lariëring en secundaire voor-
waarden.

EIGENHANDIG GESCHREVEN sollicitaties on-der "Bureau secretaresse"te richten aan het bu-reau van ditblad, Nassaustraat 110,Oranjestad.

*u~~~ uw au- *M —«m mm -%■

Aruba
jfcONCORDE
wSïfW Hotel-Casino

has vacancyforthefollowingposition

SOCIAL-HOSTESS
with the necessary experience and
qualifications.
Please apply in person at the person-
nel department from

\ MONDAY thru FRIDAY
from 10.00 a.m. -12.00 noon.

STO. DOMINGO J&
» T=r*___\W__\Wr^~

Tt\Of ~^===^^^~~ "~ —-V- JkmWw^W^

' v —^^^^^^^^"yg^L^L^Lr^i^ __W

Z> DOMINICANA
EXCLUSIEF
TARIEF VOOR 8 DAGEN HEEN EN
TERUG

U.5.5132,-
-geldig tot 30 november 1986.
Voor inlichtingen bel: n x__° Oranjestad

General Air Services N.v.Tel-gg
\\ Groundhandler»& Representatives for Airline» AeropuertoV' - : T«i 23074—-^^^^^a""» 23192

of Uw Reisagent

De Regering van het Land Aruba,
MAAKTBEKEND

dat up 31 oktober 1986 om 11.00 uurv.m. ten kantore van de Direkteur van deDienst Openbare Werken in het openbaar
zal worden aanbesteed.
* Bestek D.O.W. nr. 18, d.j. 1986 -"Het bouwen van een Carrcntal-

gebouwnabij deLuchthavenReinaße-
* atrix".
Het bestek ligt ter inzage en isvanaf 14ok-
tober 1986verkrijgbaarbij hetkantoor van
de Dienst Openbare Werken tegen beta-
ling van A/l. 200,- per stuk.

Zakenvaria



PRETORIA — De maatregelente-
gen het Verenigde Democratische
Front < UDF* van Zuid Afrika hoeven
het UDF niet te verlammen, als bv
het verbod giften uit het buitenland
te aanvaarden alleen maar geldt
voor de overkoepelende top. Bij het
UDF zijn namelijkzon600organisa-
ties aangeslotenwelke allemaalzich
verzetten tegen de apartheids- poli-
tiek. Men krijgt ook fin. steun van

Nederland evenalsvan deEG in zijn
geheel.

Voor jongeren, bejaarden en ex-patiënten
FKP entameert 3 projecten
in het Jaar van de Daklozen

WILLEMSTAD —Zoals be-
kend ishetjaar 1987internati-
onaal uitgekozen als "Jaar
van deDaklozen". Ook opCu-
racao zal in datkader door de
Fundashon Kas Popular een

drietalprojecten worden op-
gezetom een bijdrage te leve-
ren aan de groeperingen die
het meest geconfronteerd
worden met deze problema-
tiek.

Zo valt te lezenin de nieuwste
uitgave van "Keda na Altura",
het informatieblad van de Fun-
dashonKas Popular. Het zijn
voornamelijkdrie groepen dieop
Curagao het meest gedupeerd
worden door het woning- pro-
bleem, zo stelt de huisvestings-
stichting in het artikel.Dat zijn
de meisjes tussen de 14 en 18
jaar; de bejaarden en de patiën-
ten die na lange opname ontsla-
genworden uit hetziekenhuis of
een andere kliniek en geen op-
vang meer hebben in de maat-
schappij.

Voordemeisjestussen de 14en
18 jaaris inmiddels debouw van
het Tehuis Broeder Pius van
start gegaan dattijdelijke woon-
ruimte zal biedenaan 24meisjes.
Dit project is oorspronkelijk op-
gezet door de Stichting Thuislo-
zenzorg en wordt uitgevoerd
doordeFundashon Kas Popular.

Eentweede project datdeFKP
in hetkader van het "Jaarvan de
Daklozen" ten uitvoer wil bren-
gen is de bouwvan een twaalftal
twee slaapkamer- woningen

naast Huize Welgelegen. Datf
kunnen bejaarden dan of
zichzelf wonen terwijl HuiZ*
Welgelegen een helpende haD**
kan bieden bij hetkoken en wa*"
sen. Zes van deze woningen zij"
inmiddels"geadopteerd" door o*
Nationale Woning Raad in N«"
derland, welke organisatie 0*
FKP in haar begintijd ook hee»
geholpen. Voor de financier»»
van de overige zes woningen, Z*
deFKP een beroepdoenop debe*
volking. De verwachtingen v<s.
bijdragen zijn groot, immers W
andere inzameling- acties is gf
bleken dat debevolkingbereid&
een helpende hand te bieden.

Tot slot zal ook een zeven tot,
achttal woningen gebouwd wolj
den voor ex- patiënten uit h«1
hospitaal ofandere kliniekend*
na hun ontslaggeenwoning he«n
ben om naar terug te keren. Ajl
hoewel dit een zeer grote groef
is, hoopt de FKP met dezeeersf
woningen ten minste enkelevW
hen te helpen. In deverdere to*j
komst zal gekeken worden of$\
project verder uitgebouwd k»"
worden. De eerste woningen zw"
len op Montana Abou komejjj
naast het Sentro Mediko en v<H
men een onderdeel van het pra
ject van zon 57 woningen df
daar gebouwdzullen worden. '

Tentoonstelling
Arte di Bumper

WILLEMSTAD — De beken-
de lokale kunstenaar Yubi Ki-
rindongo die zijn kunstwerken
maakt van oude autobumpers,
heeft wederom een tentoonstel-
ling. "Arte di Bumper" wordt op
11 oktober geopend door archi-
tect Julianin het Curagaose Mu-
seum. De tentoonstelling wordt
om halfnegen s' avonds geopend.

Herhaling van
zumbi-avond

WILLEMSTAD — In same*
werkingmet deUniversiteit v*
de Nederlandse Antillen, org"
niseert deafdelingCulturele* 1
ken van het eiland- gebied e4
muziek- avond. Deze avoOjwaarop "Zumbi- muziek"tengjhore zal worden gebracht, v\Q_plaats op zaterdag 11 oktober^is een herhalingvan een soortCTlijke avond die op 20 septemM
werd gehouden en waarbij dtf
de groteopkomstvan belangst*jlenden voor zekerhonderdper^nen geen plaatsruimteover w*1

Op de avond, dieom halfneg*
aanvangt en waarvoor de tofgang gratis is, zal Ellis JuliaJeenverhandeling geven overM
ontstaan van de zumbi- muziejdiedoor de GrupoIssoco zal Wöj
dengepresenteerd.De presen^
tie van de muziekgroep zal W(
den aangevuld met decïamati'door VerbaSeku.

”Het zaken doen metLatijns-Amerika”
Antillen vertegenwoordigd op
bedrijfs-seminar in Nederland

WILLEMSTAD — De Ne-
derlandseAntillenwaren on-
langsmeteen standvertegen-
woordigd op het seminarmet
als thema "Het zakendoen
metLatijns- Amerika" dat in
Nederland werd georgani-
seerd en waaraan zon 140
personen deelnamen.

Het seminar was georgani-
seerd doorhet Instituut voor La-
tijns-Amerika in samenwerking
met de Exportbevorderings- en
voorlichtings- dienstvan het Mi-
nisterie van Economische Zaken
in Den Haag. De officiële ope-
ningvan deze bijeenkomst dieop
30 september plaatsvond, werd
verricht door prins Bernard.

De Nederlandse Antillen wa-
ren ook aanwezig op dit seminar
en werden vertegenwoordigd
door het Antillenhuis met een
stand waar brochures werden
uitgedeeld en informatie werd
verstrekt over de positie die de
Nederlaridse Antillen kunnen
innemenals springplank tenbe-
hoeve van het Nederlandse be-
drijfslevenvoor export naar de
markten van het Caribisch ge-
biedenLatijns- Amerika.

Ook werd gewezen op de bete-
kenis van de Antillen bij vesti-
ging van assemblage- bedrijven
met het oog op de markt van de
Verenigde Staten in het kader
van het Caribbean Basin Initia-
tive. Speciale nadruk werd daar-
naast gelegd op de pas afgekon-
digde wetswijziging in Neder-
land waarbij Nederlandse on-
dernemers dieeen bedrijf willen
vestigen in de Nederlandse An-
tillen financiële hulp kunnen
krijgen van het Ministerie van
Economische Zaken. Die hulp
wordt verleend bij het maken
van investerings- voorberei-
dings studiesen haalbaarheids-
studies, mits aan bepaalde voor-
waarden wordt voldaan.

Zon 140 personen namen deel

aan het seminar waarondervef
tegenwoordigers van het b*
drijfsleven, financiële instelli""
gen en overheids- instantie*
Terwijl het Antillenhuis verte-
genwoordigd werd door de hee*
Hennelijn, hoofd van deafdeli^
EconomischeZaken en mevroU*
Iraai, eveneens werkzaam °)
dezeafdeling, wasookdevoorz'*'
ter van deKamer vanKoopha?
del van Curagao, de heer LioH*Anthony naar Nederland afg*
reist om hen bij te staan.

YMCA-vestiging
wordt officieel
geopend

WILLEMSTAD—Op 12okH
ber zal de officiële openiPJplaatsvinden van deeerste veS4!
ging van de YoungMen Chris*]anAssociation op CuracaoweW
is opgezet door deKiwanis &\Piscadera. De officiële openi^j
zal vooraf worden gegaan ao_eenwandelmars diebegint bij *\kerk van Koraal Specht en A
leiden naar de Schotborg Schojalwaar deopeningzal plaatsvW
den. Terwijl de wandelmars 4
halfeen 's middags begint, vim
het officiële gedeelte om t**j
uur plaats.

WILLEMSTAD - Het Actie-
plan Her- structurering' Begro-
tings- evenwicht, datin hetkader
van het herstel-beleidvan deAn-
tilliaanse regering werd opges-
teld, werd dezeweek aangeboden
aan werknemers-en werkgevers-
organisaties. De aanbieding
vond plaats in het kader van ecri
onlangs aangevangen informa-
tie- cyclus, waarbij ministervan
Binnenlandse Zaken en van Ar-
beid en Sociale Zaken Winston
Lourens en gedeputeerde van Fi-
nanciënLucille Wout, bijgestaan
door adviseurs van het bureau
Berenschot, tekst en uitleg ver-
schaffen omtrent de inhoud van
hetplan. Dat zal vandaag door
minister Lourens tevens worden
aangebodenaanhetBestuurscol-
lege van Bonaire en aan de Bo-
naireaanse oppositie- partij
UPB. Komende maandag zal de
presentatie van het actieplan
plaatsvinden aan de Be-
stuurscolleges van St Maarten,
Saba en St Eustatius. Op de foto
de aanbieding van hetplan aan
de Curacaose vakbonds- verte-
genwoordigingen.
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Wereldkampioen Kasparov overprolongeren titel:
”Mijn overwinningen geen gevolg van de vele
ingestudeerde varianten, maar van improvisatie

LENINGRAD — Met een
verwachte remise is donder-
dag een einde gekomen aan
jje twee jaar durende
krachtmeting tussen GariKasparov en AnatoliKarpov.
Zonder zitting te nemen aan
pet bord, sloten derivalen de
j°Londen Leningrad gehou-
dentweekamp over 24 partij-
en af.Kasparov, diena de 23e
Partij al zeker was van pro-
'°ngatie van de wereldtitel,
*on dematch met 12,5-11,5.

Sinds september 1984 hebbenKasparov en Karpov 96 keer te-
Ben elkaar gespeeld in hetkadervan de wereldtitelstrijd. Kaspa-
"^v won dertienpartijen,Karpov

minder.
De eerste tweestrijd van de

Jpootmeesters, twee jaargele-
den inMoskou,werdna48 partij-
e& en twee punten voorsprong

Karpov afgebrokendoorFi-
de-voorzitterCampomanes. Vol-
-B«ns de Filippijn waren beide

te uitgeput om nog ver-
der te spelen. De tweekamp zou
j&novmeber1985worden hervatty)een 0-0 stand. De match werd
jlo*beperkt. Niet meerdoor spe-
'en tot iemandzes winstpartijen
"tod, rmar een duel over 24 par-

tijen, waarbij een gelijke stand
titelbehoud voor Karpov zou be-
tekenen.

Zover kwam het niet. Kaspa-
rov maakteeen eindeaan detien
jaar lange heerschappij van zijn
landgenootdoorhetduel met 13-
-11 in zijn voordeel te beslissen.
Karpov maakte gebruik van het
recht op herkansing. De derde -en voorlopig laatste - sessie be-
gonin juliinLonden en eindigde
donderdag. De voormalige we-
reldkampioen zal het nu moeten
opnemen tegen de winnaar van
het kandidatentoernooi, zijn
landgenoot Andrei Sokolov. De
sterkste heeft het recht de we-
reldkampioen uit te dagen.

Kasparov onderstreepte don-
derdagtijdenseen interviewmet
het persbureau van de Sovjetu-
nie Tass, zijnzelfverzekerdheid.
"Ik hebvan hetbegin geloofd in
de overwinning", zei de koning
van het schaken. "Ook toen ik
drie partijen achtereen verloor,
bleef ik overtuigd van de goede
afloop." De joodseArmenier zei
dathet verlies in dezeventiende,
achttiendeen negentiendepartij
was toe te schrijven aan een ge-
brek aan concentratie.

"Vanwegedieonnodigefouten
ben ik niet tevreden met de

eindstand van de tweekamp. De
creativiteit was wel voldoende.
Mijn vijf overwinningen waren
niet het gevolgvan ingestudeer-
devarianten, maarvan improvi-
satie. Ik ben bij tien partijen ver-
rast door detoepassingvan nieu-
we ideeën door mijn te-
genstander".

Kasparov heeft aangekondigd
volgende maand te zullen deel-
nemen aan de olympischespelen
in Dubai. Vervolgens speelt hij
in Brussel en in Seattle.Karpov
is over anderhalve weekactiefin
Tilburg. Daarna vertrekt ook hij
naar Dubai voor de olympiade.
In februari wordt hij in Spanje
verwacht voor de tweekamp te-
genSokolov.

Afgebroken stand 24e partij:
Wit: Kasparov: KE4, TE2, Pion-
nen 82, F3, G4en H4.
Zwart: Karpov: KF6, TB3, Pion-
nen A3, A5,G6en H5.

41....T84 (Zet afgegeven onder
couvert)
Remise geaccepteerd.

Laatste WK-partij:
WK-schaken
zet voor zet

LENINGRAD—De 24een 10. Lgsxfß Le7xfólaatste partij om het we- ll.Pbl-c3 g7-g6
reldkampioenschap schaken 12. Tal-dl d7-d6
tussen Gary Kasparov en 13. h2-h4 h6-h5Anatoli Karpov is in remise 14. e2-e4 PbB-d7
geëindigd. Na aanvankelijk 15. e4-e5 Lf6-g7te hebben afgebrokenwerder 16. d4-d5 Pd7xesniet meer verder gespeeld. 17.Pf3xe5 Lg7xes
Slechts deondercouvert afge- 18. dsxe6 Lb7xg2geven zet van zwart werd be- 19. e6xf7l KgBxf7
Kend, maar zetten werden er 20.Kglxg2 Lesxc3
niet meer gedaan.

De 24e partij werd slechts 21. Dc2xc3 DdB-ft3
formeel gespeelddaarKaspa- 22.Dc3xf6 Kf7xfß
rov reeds de titel had gepro- 23. a2-a4 TaB-e8longeerd, na remise in de 23e 24.Tf1-el TeBxel
Partij. De 24een laatstepartij 25.Tdlxel TfB-d8
'n detweekamp waseen Cata- 26. Tel-dl c7-c6
laanse en had het volgende 27. Kg2-f3 Kf6-e5
«ettenverloop: 28.Kf3-e3 TdB-f8

29. f2-f3 TfB-h8
Wit: Kasparov 30. Tdl-el ThB-b8
Zwart: Karpov 31. Ke3-d3l Kes-f6

Catalaans 32. Tel-e4 d6-d5
33. c4xds c6xds

1.d2-d4 PgB-f6 34.Te4-e2 b6-b5
2.c2-c4 e7-e6 35.Kd3-d4 bsxa4
3.Pgl-f3 b7-b6 36.Kd4xd5 TbB-b3
4g2-g3 LcB-b7 37.Kd5-e4 Tb3-b4t
s.Lfl-g2 Lfß-b4t 38.Ke4-d5 Tb4-bst
6.Lcl-d2 a7-a5 39.Kd5-d4 Tbs-b4l
7.0-0 0-0 40.Kd4-d5 Tb4-b3B.Ld2-g5 Lb4-e7 41.Kd5-e4 Tb3-b4t
9.Dd 1-c2h7-h6 Remise opvoorstelvan wit.

Anton Geesink gastheer op judo-
seminar voor ontwikkelingslanden

PAPENDAL — Anton
Geesink geeft een week lang
°ntwikkelingshulp. De

judokampioenis tot
waterdag gastheer van een
jj'eine honderd judoleraren,a>e op het national
BPortcentrum Papendal ken-

en contacten opdoen.
, °or ongeveer een derdeU50.000 gulden)gefinancierd

"* de doorministervan Ont-w,kkelingssamen werking
epstrekte gelden, geven ge-

rei>ommeerde docenten lesj**1» dekansarme lerarenvan
jjetmondiale judo.Met veer-
isleraren is Afrikahetbeste
ertegenwoordigde conti-nent
Voorzien van foto- en video-

apparatuur registreren de leer-
l«gen allevoorbeelden. Na af-oop krijgen ze stapels schrifte-lJk instructiemateriaal mee. DeJflanciële armslag van de

fPortleiders uit de derde werelds vanzelfsprekend minimaal,
aantalkocht meteeneen ju-

van hetzakgeld datze de-
*e weekkrijgen", zegt een do-cent.

"e geringe financiële moge-

lijkhedenvan deAfrikaanse,La-
tijns-amerikaanseen een aantal
Aziatische landen judobonden
vormde voor Geesink de aanlei-
dinghet seminarte organiseren.
Vorig jaarconstateerde hij dat
vande 121bij deIJF aangesloten
landener minderdanveertigeen
afvaardiging stuurden naar de
wereldtitelstrijd in Seoel. In de
Zuidkoreaanse hoofdstad was
slechts een Afrikaans land
(Egypte) aanwezig.

In zijnfunctie van bestuurslid
van de internationalejudo fede-
ratie houdt de vroegere olym-
pische kampioen zich bezig met
opleiding en verspreiding van
het judo.Onmiddellijkna afloop
van het seminar spoedt Geesink
zich naar Lausanne. Daar moet
hy gewicht geven aan de olym-
pische campagne van
Amsterdam.

De leergang, wat bijna een
half miljoen heeft gekost, is de
eerste inzijnsoort.Geesinkheeft
het voornemen elke twee jaar
een dergelijk evenementteorga-
niseren. Voorde volgende editie
is West-Duitsland kandidaat.
De IFJ-bestuurder stelt wel als
voorwaarde dat de Duitsers in

staat moetenzijn tenminste vijf-
tig docenten uit de ontwikke-
lingslanden uit te nodigen. De
seminars moeten zich richten opde ontwikkelingslanden. Uit de
gevestigde judolanden(in West-Europa, Sovjetunie en Japan)wordt een beperkte inschrijving
geaccepteerd. Daarnaast moet
ervolgens Geesink tweekeerper
jaartijdens continentale bijeen-
komsten een follow-up worden
gegevenaan de seminars.

Geesink, die het seminar tebaat neemt om zijn judofilosofie
over tebrengen, is een van de do-
centen op Papendal. Het dichtstbij de wedstrijdmat staat de Ja-
panner Yasuhiro Yamashita,dievorig jaarop28-jarige leeftijd
stopte. Yamashita, viervoudigwereldkampioen en winnaar
van olympisch goudinLos Ange-
les, bleef over een periode vanacht jaargedurende bijna twee-honderd partijen ongeslagen.Yamashita,verwelkomd metro-
zen, arriveerde woensdag op het
sportcentrum. OP de voorlaatstedagvan het seminar zal hij toe-
passing van werp- en greep-
technieken demonstreren.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg)
open vanaf 17.00uur.

Eerste ronde Amstel-toernooi achter rug:
Spelers hebben nieuwe nummers gekregen
en zijn in andere poules ingedeeld

WILLEMSTAD—De eerste
ronde van het door deAmstel
Brouwerij gesponsorde dub-
bel-tennis toernooi is onder
ideale omstandigheden ver-
lopen.

Het isnu voor dezesde maal
dat de wedstrijdleiding een
dergelijk toernooi in deze op-
zet organiseert en de toer-
nooi-regels zijn in de loop der
jarenzo geperfectioneerddat
allesvan een leiendakje gaat.
Veel tennisliefhebbers doen
alvoor de zoveelste keer mee
enkennen hetklappen van de
zweep.

De accomodatie bij CSC is uit-
stekend. Veel toeschouwers zijn
bij de wedstrijden aanwezig om
hun favorieten aan te moedigen.

Het toernooi wordt nu voor
twee weken onderbroken in ver-
band metde tussenvakantie. Ve-
le tennisspelers verblijven el-

ders, waaronder Bonaire en Rio
de Janeiro. Het toernooi start
weer op zaterdag 24 oktober tot
zaterdag 1 november. Dan valt
de helft van de spelers af. lede-
reen heeft dan 6 wedstrijden ge-
speeld. De finale is op zondag 16
november om 16.00 uur. Men
wordt verzocht deze dag vrij te
houden. Men heeft op deze dag
speciale activiteiten gepland.
Ook iets speciaals voor de kinde-
ren. Vader en moeder kunnen
zich concentreren op de finales,
terwijl voor de kinderen goed
wordt gezorgd.

Op bijgevoegde overzichtslijs-
ten vindt u de uitslagen van de
eerste ronde. Achter de namen
van de couples staat het nieuwe
nummer vermeld welke geldt
voor de tweede ronde. In het
programma istezien wanneeren
tegen wie men straks moet
spelen.

WILLEMSTAD — HetAmstel
Dal e Numa tennistoernooi voor
doubles heeft de eerste ronde
achter derug. Zowel bij de man-nen als de vrouwen zijn nu drie
ronden gespeeld. Men wordt nu
verdeeld in een winnaarsronde
en een verliezersronde.

Op defoto's Haim daCosta Go-
mez, directeur van de Amstel
Brouwerij, die dit toernooi spon -
sort. Op deene foto wordt hij uit-
genodigd door pr-man 'Bobo'
Nieuwfop derug gezien) deeerste
bal te komen slaan, terwijl hijop
deanderefotogeheel in ver-plicht
tenue het openingswoord ver-
richt.

Zijn prestaties metzijnpartner
t Freddy Koyers waren van dien' aard dat ze samen over gingennaarde tweederondevan dewin -naarsgroep.

Reeds drie overwinningen op een rij:
Nederlandse heren doen het goed op
de wereldkampioenschappen hockey

LONDE N—Het Nederlandsehockeyteam heeftwoensdaga-vondeen forse stap gezetin derichtingvan dehalvefinales van
hettoernooiom dewereldtitel.Na dederdeachtereenvolgende
zege, ditmaal bescheiden met 1-0 op Argentinië, is Oranje in
Willesden het enige land zonder puntverlies. Gastheer Enge-land leed - eveneens voor pouleA - zijn eerste nederlaagtegen
deSovjetunie (0-1), datnumet deEngelsendetwee plaatsdeelt.

Het Argentijnse spel kende
voor coach Jorritsmageengehei-
men. Twaalf dagen geledenwon
Nederland tijdens een toernooi
in Laren immers nog gemakke-
lijk met 4-0. Ten overvloede wa-
ren ook nog eens videobeelden
bekekenvan de eerderewedstrij-
den van Argentinië in Londen.
Vooral door hetresultaat in La-
ren leekerop hetooggevaarvoor
onderschatting.

"Daar was echt geen sprake
van", aldus linkerverdediger
Floris-Jan Bovelander, dieweer
een degelijke wedstrijd speelde.
"Kijk, we weten op zich wel dat
de Argentijnen niet echt waan-
zinnig goed zijn, maar hier heb-
benze toch van Pakistan gewon-
nen, dus dat betekent aan de
anderekant datje het niet te ge-

makkelijk mag opvatten".
Nederlandverscheen met een

wijzigingin debasisten opzichte
van de voorgaande wedstrijden
tegen deSovjetunie enPakistan.
Boelevan Hensbroek stondnuin
de voorhoede in de plaats van
Drost, die last heeft gekregen
van een spierblessure in de arm.
Jorritsma: "Tegen deRussen is
Boele goed ingevallen. Ik vind
datwe hem hier hard nodig heb-
ben. Hij deed zijn werk naar
behoren".

Toch liep het in deeerste helft
niet echt goed in de nationale
equipe. Jorritsma: "Nee, ik kan
niet zeggen dat ik in derust erg
tevredenwas. De wilskracht was
wel heel groot, net als tegen Pa-
kistan, maar we liepen onszelf
voorbij. Er was geen controle".
Veel stelde die eerste periode,
toen ernogruim 5.000 toeschou-
wers opde tribunes zaten (velen
gingenvoortijdig naar huis) niet
voor. Alleen Ronald Jan Heijn
brak een paar maal door zonder
echt gevaarlijk te worden. Van
Grimbergen was vooralsnog
weer eens weinigactiefen de eni-
gestrafcorner,vlak voor de pau-
ze, schoot TiesKruize te hoog in.

Jorritsmabesloot in detweede
helft Schaltmann in te zetten
voor Boele van Hensbroek. "Dat
pakte al eerder goed uit, ver-
klaarde hij na afloop. "Op links
komt daneen Bloemendaal-Blok
te staan; datelkaar door en door
kent, ooknu bleek datveel effec-

tiever.
Al in detwaalfde minuutna de

rust werd het betere, meer
rechtlijnige spel beloondmeteen
treffer. De uitblinkendeausput-
zerTiesKruize deeldeeen fraaie
dieptepass uit, die Tomvan 't
Hek precies op waarde schatte.
De Argentijnse doelmanRogge-
ro, die soms als 'vliegendekiep'
fungeerde, was volstrekt kans-
loosop de inzet, dievolgde (1-0).

In de resterende tijd kreeg
Oranje nog een handvol kansen
op vergroting van de score. Die
gingen echter verloren, deels
door onzorgvuldige afwerking,
deels door kundig ingrijpen van
deArgentijnseverdediging.

Ook in deze wedstrijdwerd het
weer heel duidelijk dat Neder-
landvoor het grootste deel leunt
op een ijzersterke verdediging.
Fouten in de laatste lijn worden
vrijwel nietgemaakten als sluit-
post is Leistra tot nu toe uiterst
betrouwbaar. TiesKruize: "Het
zit bij ons achter inderdaad erg
goed in elkaar. Ik hebhet geluk
dat de jongensvoor mij erg goed
spelen. Bovelander schakelt el-
ke rechtsbuiten uit, Klaassen
heeft een uitstekend inzicht en
Kooyman maakt ook geen fout.
Dan heb ik het alsausputzer al-
leenmaar gemakkelijk".

Door de eerste overwinningin
het toernooi, met 5-3 op Nieuw-
Zeeland, heeft titelverdediger
Pakistan zowaar nogkansen ge-
kregen op een plaats in dehalve
finales. De Pakistani moetenim-
mers nog aantredentegen Enge-
land en de Sovjetunie, die op
twee punten afstand staan. Win-
nen de Aziaten beide duels dan
komen ze minimaal op gelijke
hoogte en geeft het doelsaldo de
doorslae.
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ISA SALES& AGENCIES INC.
zoekt een

TECHNISCHE LEIDER
voor haar service afdeling.
Vereisten:
: Opleiding HTS of gelijkwaardig niveau

' Gedegen kennis van Nederlandse, Engelse en
. Spaansetaal

Minimaal 3 jaren ervaring in leidinggevende
functie.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan de
directie van

Isa Sales & Agencies Inc.
k P.O. Box 3084, Curacao.
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VRIJWILLIGE
OPENBARE VERKOOP

Van een fraai gelegenperceel grond (onbebouwd) te
Mahaai /Buena vista aan de Djonora Marthaweg
groot 1732 m2-bouwvergunning aanwezig.

De veiling zal worden gehouden op 14 oktober 1986
om 10 uur des morgens ten kantore en ten overstaan
van notaris Mr. HA Sperwer, aan de Neptunusweg
18.
De veilingvoorwaarden liggen acht dagen vóór devei-
ling bij de notaris ter inzage en houden onder meer in
datvan iederebiedereen -ten genoegevanverkoper-
garantiekan wordenverlangd, welke de gebodensom
en kosten dekt.

mr h,a. sperwer^
notaris

neptunusweg 18, po.box 806, curagao n.a.
I telefoon 74435, 74436, 74377 J

BËTON-MIX CENTRALE
FUNDERINGEN, RINGBALKEN. BLOKKEN, BOUWMATERIALEN.

OOK VOOR VERKOOP VAN BLOKKEN, ZAND EN GRIND
nr»i<i"»piii Ariba z n (naast Technische School)

L_ Tel. 674673 " 672204

VERENIGINGVOOR
PROTESTANTS CHRISTELIJK

ONDERWIJS
UITNODIGING

De leden van de V.P.CO. worden hierbij uitgenodigd voor het bijwonen
vaneen

ALGEMENE LEDENVERGADERING
tehouden op maandag 20 oktober 1986,aanvangendete 20.00uur, in de
Aulavan deU.N.A., JanNoorduynweg.

AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen:— van de Jaarvergadering d.d.7 april 1986— van de BuitengewoneLedenvergaderingen d.d. 27 augustus

1986en 18 september 1986
4. Bestuursverkiezing
5. Verkiezing voorzitter
6. Rondvraag
7. Sluiting.
A. Conform art. 7van het huishoudelijkreglement hebbende leden

net recht uiterlijk acht dagen voor het houdenvan een bestuurs-
verkiezing aanbevelingslijsten in te leveren voor hoogstens zo-
veel kandidaten als er vakatures zijn. Deze aanbevelingslijsten
moeten door minstens vijf leden getekend zijn. Zijdienen ingele-
verd te wordenbij deStichting Administratie Protestants Onder-
wijs, Cas Coraweg 23(P.L.T.S.)
De volgendekandidatenlijst werd na overleg en bemiddeling van
deCommissie van GoedeDiensten met het bestuuren de Indie-
ners overeengekomen, samengestelden ingeleverd.
Dhr. F.N. Brouwer Dhr.A.J.E.Kusters (cand. voorzitter)
Dhr. R.F. Connor Mw. A. Martis
Dhr. CE.Da Camara Mw.M.Nahar
Dhr. T.G.W.H. Domhoft Mw. S. Rosario-Accord
Dhr. J.Glas Dhr. H.J.K. deVries
Dhr. H.J. Heldema Dhr. E W. Waas

B. Voorhettekenenvan depresentielijsten isgelegenheidvan 19.30
uur totde aanvang van devergadering.

C. De opdevergadering betrekkinghebbende stukken zijn voor le-
denen donateursvanaf 13oktoberverkrijgbaarbij deAdministra-
tie, of zullen op telefonische aanvrage(tel.: 78178) toegezonden
worden.

V Het Bestuur.^

AANKONDIGING
Bij exploit van de 19deseptember 1986, waarvan een
afschrift is gelaten aan de E.A. HeerOfficier van Justi-
tie op Curagao, heb ik, Felix Giovanni Martiniano
Cratz, deurwaarder, ten verzoeke van SIDNEY AR-
NOLDGARMES, wonende te Santo Domingote Aita-
mira (DR),

BETEKEND:
de grosse van een vonnis d.d. Bste september 1986
gewezen door de E.A. Heer Rechter in EersteAanleg,
zittingsplaats Curagao, waarbij de echtscheiding tus-
sen partijen op de 19de juli 1982 te Santo Domingo,
DominikaanseRepubliek met elkander gehuwd, is uit-
gesproken.

De deurwaarder voornoemd,
F.G.M. Cratz.

CACIQUE^N
RonAnejo

I 4Ë_M

voor dekenners.
Plain, metCola of in een
cocktail.
DisXrJcccired

7/£a,dctro
Dokwegz/n

Tel.: 76233/76255
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vanaf vrijdag 10 oktober naar
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Servisio di Informashon
di Gobièrnu Sentral

TA PRESENTA
UN PROGRAMAINFORMATIVO

titula
'REGULASHON Dl IMPORTASHON- UN NESESIDAT"

Transmishon via TeleCuracao
Fecha : djabièrnè, 10 di oktober 1986.
Ora : 8 or di anochi.

E programa aki ta di interes general-

Ï GOBIÈRNU DI KORSOU
Kampana pa Eradika Sangura "Aedes Aegypti"

i Limpiesa di Körsou
i üi Körsou ta partisipa kv durante e siman di dja!una dia 13 di

oktober te i kv djabiernè dia 17 di oktober 1986, ta kohe shushi den
siguiente kaya:
- Dr. Maalweg, Steenmijn, Dr. Hugenholtzweg, Bramendieweg straat A-B-etc

Bramendieweg te i kv Druifweg, Koraalspechtweg, Amandelweg, Salina pa
süit di kaminda for di Grebbelinieweg bai direkshon di Caracasbaaiweg,
Parti suit di Caracasbaaiweg te ikv Mamayaweg.

- Wekoewaweg, Apenijnenweg, Nikibokoweg, Vogezenweg, Himalayaweg,
Pamirweg, Alpenweg, Yuraweg, Ardennenweg, Harzweg, Oeralweg, Eifel-
weg, Karpatenweg, Libanonweg, Andesweg, Sierra Madreweg, Kaukasus-
weg, Olympusweg, Pindusweg, Idaweg, Roraimaweg, Balkanweg.

- Sucasa, Wishi, Australië, Quinta Leonor No. 4, Daimariweg, Edisonstraat,
Marconistraat, Simon Stevenstraat, Rontgenstraat, Rutherfordstraat, Chm-
straat, Voltstraat, Graham Bellstraat, Galvanistraat, Faradaystraat.

Ta pubiika e anunsio aki kv bastante antisipashon pa fasilila tur bende limpia
kura i pone shushi afó durante fin di siman. Ta suplika pa separa e shushi ora
buté afó. Pone por ehempel; palu, muebel bieu, etc, (grol'vuil),—picda, santu,
blöki kibra, semènt, etc, (puinvuil)— yerba, rama di mata, etc, (tuiiivud)—
bunlu. Sbushi manera p.e. frisbidèl, wasmashin. stof bieu, pöcbi di tualèt,
etc. i tayer mester pone ipart.

Koordinador diKampana,
Dept. R.P. Ing. W.M. t:r"co.

DIKWANDIGE "PVC" PIJPEN
BEDRAADBARE PITTING BUIZEN

NU REEDS VERKRIJGBAAR BIJ UW NIEUWE DEALER

NIEUW.... SIDECAL NaVa ....NIEUW
SCHOTTEGATWEG OOST 211 A - TEL: 613572-OOK OPEN OP ZATERDAG

NMKB
De NMKB TRUST (CURACAO) N.V. is een joint-venture van de Neder-
landsche Middenstandsbank nv, Amsterdam en deKredietbank N.V. Brus-
sel, die zich voornamelijk bezighoudt met het oprichten, beheren en admi-
nistreren van vennootschappen gevestigd op de Nederlandse Antillen.
Op korte termijn willen wij in kontakt treden met gegadigden voor defunktie
van:

ACCOUNT MANAGER TRUSTZAKEN (M/V)
Hij/Zij zal in deze funktie belast zijn met het beheren van bestaande en
oprichten van nieuwe vennootschappen.
Dit houdt medein het adviseren opvennootschappelijk en fiscaal terrein en
hetonderhoudenvan commerciëlekontakten meteen bredekring vanrela-
ties.
Benoeming tot 1 e directie-assistent(e) behoort in denabije toekomst tot de
mogelijkheden.
Vereisten:— Doctoraal examen Antilliaans recht—Ruime trustervaring en goedekennis van

belastingrecht— Beheersing van de Engelse- en Spaanse taal
in woord en geschrift.

Wij bieden o.a. een goed salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring en
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectie-
procedure.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige curriculum vitaebinnen één
week terichten aan: NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK nvAfdeling Personeelszaken

Kaya Flamboyan no. 9
Curacao.

* ll' mm. ... . .
. — ! __«__-_--——----_-.

>ggÊp EILANDGEBIED CURACAOU& GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENSTijjjf] (G.G.D.)
MEDEDELING VOOR ALLE ZWANGERE VROUWEN MET EEN P.P.-
KAART.
Het komt nog steeds voor dat zwangere vrouwen met een P.P.-Kaart niet of
te laat gecontroleerd worden. ledereen weet dat dit problemen kan opleveren
voor de a.s. moeder en voor het kind. Daarom moeten alle vrouwen die het
vermoeden hebben zwanger te zijn zich zo spoedig mogelijk melden bij hun
huisarts. De huisarts zal voor de noodzakelijke onderzoekingen en doorver-
wijzing zorgen. (n.b. p.p. -artsen doen immers geen bevaling). Ga dus naar Uw
huisarts zodra U denkt zwanger te zijn. Dit is belangrijk omdat van nu af aan
zwangere vrouwen die nooit gecontroleerd zijn en die op het allerlaatste
moment naar de kraamkliniek of het hospitaal gaan zelf de kosten moeten
betalen voor hun bevalling. Als U zich op tijd voor de controles meldt en
handelt naar wat Uw huisarts zegt dan voorkomt U financiële problemen.

Het Hoofd v.d G.G.D.AM-PR- Dr. M. Kibbelaar.

a GOBIÈRNU DI KORSOU
Kampana pa Eradika Sangura "Acdcs Aegypti"

i Limpiesa di Kórsou
Gobièrnu di Körsou la pai lisipa kv durante c siman di djaluna dia 13 di oktober
lc i kv djabiernè dia 17 di oktober 1986. konlrolur di SERVISIO KUIÜO
MIODIKO 1 Dl SAINIDAT la iiuijtckshoua kada kas den sigiücnlc bario:_ Kaya Geraldine Gutierrez, Fokkcrweg, Berg Carmelweg, Nieuwe Parcraweg,

GrvbbcHnieweg, Ooslerbeekslraal, Berg AIU*M>_ v. Eyck v. Voorlliuyzcnwcg, Roodeweg, J. llamelbergwcg._ Paler Ecuweiisweg direkshou di Si. Annabaai._ Dividiviweg, Caracasbaaiweg e parti entre Dividiviwcg i Mangowcg, Mangoweg,
Makaprijnweg, Ekakswcg, Guyabaweg, Larahawcg, Appeldantwcg, Awakaliweg
Sliimarulvuweg, Banaiiawcg, Bakobawcg, Granaatappelweg, Schubappclweg,
Bercheiuweg, Carawarawcg, Beshiwcg, Anasaweg.-

-_ Kaya Lando, Koraal Spechtweg, Kaya Tali, Kaya Foron, Kaya Pilon, Kaya
Tinaslii, Kaya Slièrs, Paseo Koraal Specbt._ Kaya Chi eu Cha, Kaya Mochila, Kaya Lanlcra, Kaya Kilrin, Kaya Dori, Kaya
Sakadó._ Torcnqneét, Roosendaal, Mirla Plate, Jcnefoc, lleiiiljc Kool, Parasasa, San Souci,
Solwlad, Mina Scharbaai, Paradijs, llambcr, Grinoli, Prelu, Vcrgcuocgiug,
Maduro, Conslancia, Blee Faiua, CaJabari.

pa ,»as inforiuasbon i/öf keho yama Scnlro di luforiuashon na'lelcfön 6258ÜÜ.

KOMHATJ SANGURA I EVITA AMARGURA !!!
Koordinatlur di kanipana,

l)i>l>t- R"P> Ing- W.M. Franco.



GEDWONGEN
„Ikkan menogherinneren dat

ik thuis zat en werd opgebeld
door dewacht- commandant. Hij
gafmij door dat Tolud, die toen
commandant was bij de marine
en een van de groepvan zestien,
opdracht had gegeven dat het
schipvan de wacht, dataltijdbij
het fort lag, moest uitvaren. Ik
zei: o.k. Ik ben weliswaar com-
mandant maar hij is lid van de
groepvanzestien en staatrealis-
tisch bekeken boven mij. 0.k.,
zei ik, laat ze maar uitvaren.De
volgende ochtend op het werk
vroeg ik: Waarom is het schip
uitgevaren? Hij zei: Ik heb ge-
zien dat er om twee uur in de
ochtend twee zwarte plastic zak-
ken aan boord werden gebracht.
Het ging duidelijk nietom huis-
vuil, ertekende zich het silhouet
van een lichaam af. Zewerdenaf-
gevoerd naar zee en daar ge-
dumpt. De slachtoffers, zo hoor-
deik later, warenmannen dieer-
van verdacht werden dat zij bij
majoor Zeeuw thuis een gitaar
hadden gestolen.

„Als jein het leger zit, kom je
er niet gemakkelijk meer uit.
Stel dat jeje ontslag krijgt en je
vindt een baan. Dan is een tele-
foontje van Bhagwandas vol-
doendeom het niet te laten door-
gaan. Wil jehet land verlaten
danwordter gezegd:Jemoetniet
denken dat je ons in de steek
kunt laten. Jemoet er rekening
mee houden dat je nog altijd fa-
milie-ledenin Suriname hebten

diezullen deeerstenzijn diewor-
denneergeknald. Jebent in feite
gedwongen in het leger te
blijven".

Op een gegeven moment heeft
Bouterse gedreigd vergeldings-
commando's naar Nederland te
sturen.

„Ik heb een tijdje — zeker zon
twee jaar— meegedraaid in het
fort. Over het geval dat zich in
Rijswijk heeftafgespeeld, kan ik
zeggen dater inderdaad agenten
vanuit Suriname naar Neder-
land zijn vertrokken om daar
aanslagen te plegen. Ze hadden
een korte opleiding genoten in
fort Zeelandia. Onder andere
heeft een man van de Echo, een
bomspecialist, hun onderricht
gegeven in het maken van brief-
bommen. Bouterse was volko-
men opdehoogtevan dezeacties.
Van Amstelveen, ooit in Neder-
land gearresteerd naar aanlei-
ding van de moorden inRijswijk
en weer vrijgelaten, waseen van
de mensen die erbij was. De
anderen ken ik niet van naam,
welals ikze zouzien, want laatst
waren ze er weer voor instruc-
ties. Ikdenkdatzijopdracht had-
den weer aanslagen te plegen
volgens de lijst".
Lijst?

„Er is een lijst met personen
waarop aanslagen moeten wor-
den gepleegd. Op de laatste lijst
stonden Somohardjo, André
Haakmat, JohnnieKamperveen
en Romeo Hoost. Nee, Chin A
Senkwam er niet op voor".

De kwestie Boerenveen
„Met de aanhouding van Boe-

renveen is een heleboel aan het
lichtgekomen.Het is in feite een
paar jaar geleden in Nederland
begonnen en het liep via Henk
Herrenberg. Ik kan me nog her-
inneren dat kort voor Boeren-
veen naar Amerika vertrok, het
trio Herrenberg, zoon Heijmans
en Boerenveen regelmatig op de
trimbaan bijeenkwamen. Het
was duidelijk dat ze niet bezig
waren met trimtoestanden of zo
maar een ommetje liepen. Ze
trokken zich op een schaduwrijk
plekje terugom bepaalde afspra-
ken te maken. Vandaar dat het

voor ons infeite geen nieuws was
toen vernomen werddatBoeren-
veen in Miami was aangehou-
den, gezien de lijn dievroegervia
Herrenberg liep.

DECEMBERMOORDEN
„Bouterse was zondermeer op

de hoogte. Uit degesprekken die
ik met Gorré had, was duidelijk
dathijer vrij diep inzat en volle-
digop de hoogte was. Bhagwan-
das en Gorré wilden Boerenveen
na zijn arrestatie laten vallen.
Bouterse verzette zich daarte-
gen. Bouterse is trouwens zelf
een gebruiker.
Cocaïne".
De decembermoorden. IsBouter-
se daarbijpersoonlijk betrokken
geweest?

„Ja, dat is correct. Waarom
zeg ik datzo stellig?Wel, toen ik
het commando van Gorré over-
nam, hebik veel gesproken met
de jongens die er bij betrokken
waren geweest onder andere bij
het scenariovolgenswelke schij-
naanvallen als afleidings- ma-
noeuvre op hetfort moesten wor-
den uitgevoerd. Elk slachtoffer
moest voor Bouterse verschij-
nen. Hij zat boven in zijn kan-
toortje en gafzon beetje aan wat
de mensen te wachten stond.
Tweeheeft hij eigenhandig afge-
maakt. Daal en Rambocus".
Wie waren er nog meer actiefbij
betrokken?

„Nauw erbij betrokken ge-
weest zijn: Mohammed Said,
Ibrahim, Apori, Leeuwes, Bou-
terse zelf, Bhagwandas, Roozen-
daal, Mahadew, Leefland. De
mannen die zon beetje deel uit-
makenvan hetmoordcommando
in Suriname".

Waren er ook burgersbij?
„Naarendorp was persoonlijk

aanwezig in het fort, maar toen
de eerste mannen werden neer-
geknaldkon hij het niet langer
aanzien en is ziek vertrokken.
Alibux waser in denbeginneook
bij en figurenrond degroepPalu
enRVP".

Als ik de naam Brewster noem,
waar denktu dan aan?

„Dan denk ik aan wijlen ma-
joor Horb, die zichzelf tussen

aanhalings- tekens verhing in
zijn cel. In feite werd hij ingespo-
ten envervolgensaan zon veter-
tje opgehangen. Mensen die er
dichtbij hebben gezeten, hebben
me verteld dat medisch student
Brewster het spuitjeheeft gege-
ven. Namen van diemensenkan
ik niet noemen behalve Zeeuw,
de anderenzijn nog steeds in ac-
tieve dienst deels bij de Echo-
compagnie deelsbij deMP. Alsik
hun namen geef, breng ik ze in
een onmogelijkepositie omdat ze
te veel hebben gekletst".

De huidige situatie?
„Het is duidelijk,datblijktook

uit de slag bij Mopikondre, dat
mannen die deelnamen aan ac-
tiestegen Brunswijkbehoren tot
de belangengroep rond Bouter-
se. De meegenieters van derevo-
lutieinmaterielezin. Zij moeten
nuinfeite hunbelangenverdedi-
gen. Ik denk aan figuren als
Zeeuw, Nelom en ga zo maar
door.Er is altijdbinnen hetMili-
tair Gezag vrees geweest voor
hetgeenzich in Argentiniëheeft
voltrokkenonderAlfonsin.Daar
verdween het militairregime
van het toneel. Voor hun ver-
dwijninghadden ze verschillen-
de wetten geslagen waarin am-
nestiewerdverleendaanallemi-
litairen die hadden meegedaan
aan verdwijningen.Hetverhaal
is bekend. Nahet aantredenvan
Alfonsin zijn alle wetten van de
lijstgehaalden zijndemilitairen
alsnog veroordeeld. Dit heeft al-
tijd gespeeld in de denkwereld
van het Militair Gezag. Het is
een van deredenenwaaromBou-
terseenzijn mannetjes tothetui-
terse zullen willen doorgaan.
Bouterse strijdt niet voor Suri-
name, hij strijdtnietvoor eenre-
volutie, het is een strijd om
zelfbehoud".

Waarom zijn Bhagwandas en
Gorré weggestuurd?

„Toen Gorré werd toegelaten
tot het Militair Gezag bleek dat
daar geen enkele vorm van de-
mocratie heerste. Er was maar

een mandie debeslissingen nam
en bepaalde hoe de politieke
koers er zou uitzien. Dat was
Bouterse. Een wrijfpunt was dat
Bouterse niet zo happy was met
beurzen die werden aangeboden
door deAmerikanen en waarvan
Gorré en Bhagwandas gebruik
wildenmaken.Het gingommili-
tairebeurzen, om opleidingen in
Amerika. Bouterses adviseurs
kwamen er steeds weer mee dat
als je met een revo bezig bent je
onmogelijk zakenkunt doenmet
Amerika.Laat staan jevoorhoe-
de, leden van het leger, naar
Amerika sturen om een oplei-
dingtevolgen".

Wie waren dieadviseurs?

„Herrenberg, Naarendorp,
Goedschalk".

Biecht van overgelopen commandant Van Randwijk:

”Gestapo” is de bijnaam
van de Surinaamse

speciale eenheid

SERGEANT- MAJOORHenk van Randwijk werd als
commandant met zijn Echo-
compagnie een kleine maand
geleden dejungleingestuurd,
"ij móest namens Bouterse
even afrekenen met dat
la-stpak van een Ronnie
Brunswijk, die met opstande-
lingen wat al te hinderlijk
Werd voorhet regime inPara-
maribo Bouterse zette meteen
ZlJn keurkorps in, want er
aiende een snellestreep tewor-d*l}gezetonderdit„korte- ter-
nijnding", zoals hij de acties
yon Brunswijk noemde. Het
Pakte anders uit. Bij
°chtendgloren overviel
°runswijk de elite- eenheid
'jon Bouterse in het nachtelijk
bivak bij Awarakampo. De
onder- commandant, Marto,
een man die de taaiheid van
Zljn eenheidop instructiefilmtoonde doorlevendekippen de
xtrot af te bijten, kw*» nis

, -.Minstens tachtig burgers uit
wsnegerdorpen zijn door troe-
rj* 1van Bouterse naar Parama-
ribo overgebracht, waar zij zijn
seinterneerd in tenten. Voor
T^n behandeling bestaat maar

Woord: martelen. Zekrijgen
, aag met de bullepees en er vin-e.n schoppartijen plaats. Als de

" '"tairen niet tevredenzijn met
■J^i verklaringen krijgen ze
J-*^beschuitjes per dagen wat
iater. Vierentwintig uur per
?*8 zitten ze geblinddoektin de

>>De burgers zijn in drie tenten
ondergebracht. Een staat in degarage van de Militaire Politie.e twee andere staan aan de

.terzijde van het voormalige
i lnisterie van Economische za-

e& in debrandende zon. Toen ik
*°gin Paramaribo was, waren er
j.ntachtig burgers gevangen.
't aantal zal nu wel verdrie- of
erviervoudigd zijn, want de ac-, es om burgers uit het binnen-nd te slepen waren nogniet af--Berond".
"Als het voor Bouterse echtjT^jlijkwordt in Suriname zul-n defamilie- ledenvan Surina-

B
ers dienaar Nederlandzijn ge-»aan het moeten ontgelden.Dat"Jn er nogal wat. De inlichtin-n- dienst houdt er hele lijsten

jP&a. Aan dehandvan diezelfde
Jsten wordt hun postverkeer

J^ntroleerd.Omde vluchtrou-
otiIan outerse zo lan6 mogelijk
gP611 te houden, zullen die men-n Worden geïnterneerdin hetstadion".

"Ikkan ietsover smerigheden
wantals commandant

„Tjzo'n keurkorpskrijg jeonder
L "^e ondereen borrel alles te
v Fen- Stel, jewilt een eigenaar«n een bar uitschakelen omdat
*vindt dat deklanten dieer ko-

te veel kritiek op de ganggm zaken in het land hebben.
j*nkomt er een gastbinnen en
*verbergt een pakje cocaïneof

in het toilet en gaat
jrvolgensaan deborreltafel zit-
j*n- Na enigetijd doetde MPeen
val en vindt de drugs. De zaakordtkort en klein geslagen. Zo

eerste commando getraind in
Brazilië en op Cuba, werd
krijgsgevangen gemaakt.De-
ze top- militair heeft zich in-
middels bij het JungleCom-
mando vanBrunswijk aange-
sloten. Hij drinkt een glaasje
whisky mee, legt een kaartje,
draagteen wapen en helpt een
vliegtuigjekapen.

Hij weet
veelvan waterinhetkamp van
Bouterse is voorgevallen en is
bereid om daarover zonder
enige terughoudendheid te
praten. Hetgesprekmethem is
geen interview; het werd de
biecht van sergeant- majoor
HenkvanRandwijk (33). Een
biecht met afschuwelijke de-
tailsoverterreur inParamari -bo, een hoofdstad metprovin-
cialeafmetingen. „Weetje wat
de bijnaam voor die speciale
eenheid is", vraagt Van
Randwijk. Hij geeft zelf het
antwoord: Gestapo.

probeert men je te intimideren
omjeniet in te latenmet militai-
re zaken. Dit scenario is toege-
past in deParbo Inn, dezaak van
Teus van Dam.

„Ook worden mensen opzette-
lijk aangereden. Van achteren.
Een ongeluk wordt gezegd. Het
doel is mensen uit te schakelen.
Deze zaken worden uitgevoerd
dooreen speciale groeponder lei-
ding van Christoffer, die recht-
streeks aan Bouterse rappor-
teert en rechtstreeks van hem
bevelen ontvangt. De nickname
van dieeenheid is Gestapo.

...twee vooruitgeschoven
wachtposten van Brunswijk aan
de Marowijne... (foto's NRC
Handelsblad / Frans van
Klaveren)

GADDAFI

Heidweillerook?

„Die is wel adviseurmaar die
was daar nietbij".

,,Ook dekwestieLibië heefter-
toe geleid dat Bhagwandas en
Gorré zich hebben teruggetrok-
ken. Er werd druk uitgeoefend
van Amerikaansezijdeen intern
om Libië te laten vallen. Intern
werd gezegd dat Libië zich niet
hieldaan deafspraakom Surina-
mevan honderdmiljoendollarte
voorzien en in plaats daarvanop
Zanderij grote wapenzendingen
invloog waar niemand wat van
afwist behalve Bouterse en Her-
renberg.

„Herrenberg zit op de Libie-
lijn en Bouterse luistert nog
steeds naar hem. Het lag ook in
debedoeling dat alshij de confe-
rentie van niet- gebonden lan-
den in Harare zou bijwonen te-
vens gesprekkenzou hebbenmet
de Libische leider Gaddafi. Af-
spraken maken over nieuwe fi-
nanciële en materiele steun.
Waarom zeg ik dit: wel, er isveel
vergaderd inkaderverband door
de top van het Nationale Leger.
Een van de vragen die werd ge-
steld nadatAmerika zijn aanval
op Libië had uitgevoerd, was:
Bouterse hoe staat u daar tegen-
over? Hij zei: Jekan natuurlijk
moeilijkin depers de aanvalvan
Amerika veroordelen, maar we

zijn er tegen en Gaddafi mag er
zeker van zijn datwe hemzullen
steunen. Waar nodig".

«
Bestaat er nog een Cuba- lijn?

„Die wordt onderhouden doof
Harvey Naarendorp. De relatie
was enigszins bekoeld na de inj
vasie op Grenada door het snel
wegzenden van de Cubanen;
Toen heeft Castro zich beledigd,
gevoelden de heleambassade iifSuriname gesloten. Bouterse
heeft toen viaOrtega geprobeerd
om de zaken weer te normalise-
ren. Zo wilde hij zelf aanwezig-
zijnbij de inauguratievan Orte-fga.Doorzaken dietoen niet goed'
liepen in Suriname heeft hij er!
van afgezien en is er een andere."
delegatie naar Nicaragua ge-i
weest. Harvey Naarendorp pro-ï
beert nog steeds om de oude lijnj
naar Cuba weer op te pakken enj
via Nicaragua debetrekkingenj
te normaliseren".

»
*Hoe staat het metde corruptie? j

„ Ik zalkort zijn. In demilitai-j
re top zitten ze een potje tepoke-j
ren met 100.000 gulden inzet". «

IsBouterseopzoek naar vliegtuig
gen en helikopters om te kunnen»
inzetten in de strijd tegeru
Brunswijk?

„Ja. Hij wil twee van de vierj
Defenders afstoten(vliegtuigen)J
en in plaats daarvan twee Tuca-'
no's in Brazilië kopen. Tucano's»
kunnen worden uitgerust met;raketten, lichte bommen en mi-«
trailleurs. Ze kunnen heel wat»
schade toebrengen. Toen de on-ï
derhandelingen metBrazilië af-J
ketsten op financiën heeft Bou-T
terse contact opgenomen met de!
Pilatus- fabrieken in Zwitser4
land voor soortgelijke vliegtui-ï
gen. Ook heeft hij contacten inj
België gelegd voor de aankoop*
van militairmaterieel.Heli'swil;
hij in Amerika zien tekopen".

Redacteur van het Neder-
landsedagblad NRC- Han-
delsblad, Fransvan Klave-
ren, hield zich enige dagen
in deSurinaamse jungleop
met rebel Ronnie
Brunswijk en diens
manschappen en schreef
daarover een interessante
artikelen- serie. Met per-
soonlijke instemming van
redacteur Van Klaveren,
die na terugkeer uit Suri-
name in Nederland een
aantal dagen onderdook,
omdat zijn verblijf in het
Brunswyk- kamp hem een
plaats op dedodenlijstvan
legerleiderDesi Bouterse
zouhebbenbezorgd, publi-
ceert de Amigoe vandaag. bet artikel van deNRC- re-
dacteuren de doorhem ge-
maakte foto's.

GROEP VAN ZESTIEN: in-
middelstot dertien uitgedun-
de groepbestaande uit de mi-
litairen die de staatsgreep in
1980 pleegden.

Bhagwandas (Paul): jaren-
lang hoog in demilitairehiër-
archie, kreeg als bijnaam
„Beul van Paramaribo". Een
van dezestien.

Somohardjo (Salem): oud-

'parlementariër. Hij was be-
trokken bij de tegencoup van
Rambocus, vluchtte naar Ne-
derland en zette een verzets-
organisatie op.

André Haakmat: ex-
-ministervan legerenpolitie,
justitie en buitenlandse za-
ken onder premier Chin A
Sen. Hij kwam vlak voor de
december- moorden in 1982
naar Nederland.

Aanslag in Rijswijk: in de
nachtvan 7 op 8 maart 1985
werden drie mannen van een
vijfman tellendeband, die in
het gebouw van de Bevrij-
dingsraadteRijswijk aan het
repeteren waren, dood-
geschoten. Het was een ex-
ecutie ineen gangvan het ge-
bouw.

December- moorden: in de
nacht van 8 op 9 december
1982 werden vijftien critici
van het bewindvan Bouterse
in het fort Zeelandia gedood,
onder wie advocaten, journa-
listenen militairen.

Daal (Cyriel): vakbondslei-
ders, slachtoffer van de de-
cember- moorden.

Kamperveen (Johnnie): po-
pulair disejockey in Surina-
me. Vluchtte na december-
moorden, waarbij zijn vader
omkwam, naar Nederland.
Actiefin hetverzet.

Hoost(Romeo): actiefin het
verzet.

Gorré (Arthy): oud- com-
mandant van de Echo- com-
pagnie. Een van dezestien.

Rambocus (Surrindre):
pleegde een tegencoup in
maart 1982. Slachtoffer van
de december- moorden.

Herrenberg (Henk): was
ambassadeur in Nederland,
werd adviseur van Bouterse
en is thans minister van Bui-
tenlandse zaken.

Naarendorp (Harvey): was
minister van Buitenlandse
zaken.Thans ambassadeurin
Mexico.
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ST.WG. SUBARUI6OO ’5.500,-
-airco; antiek spiegel ’150,-;
schommelstoel’200,-; damesra-
ce-fiets ’175,-; film uitzet
’1.500,-; kommodekastje ’75,-;
seat-cover groot’150,-; 4éénper-
soons spring-matrassen a ’4O,-
Kaya Georgetown 18 na 5 uur.

KINDERWAGEN drie in een
autostoeltje z.g.a.n. Inl. Bea-
trixplein 3, Emmastad.

HOUTEN bankstel met leren
kussens plus tafel ’850,-; twee
luidsprekers (speakers) voor
binnenshuismerk "Infinity" van
150Watt elk’675,-; orgelmet in-
gebouwde "rhythm box" merk
"Wurytzer" ’650,-. Te1.615159.

DATSUN BLUE BIRD 1985
praktisch nieuw, autom. stereo,
airco, stofbekleding etc, etc,
kleur licht blauw metalic. Prijs
’lB.OOO,- te1.:615721.

SPLINTERNIEUWE racefiets
"Galaxy" maat "24", 10 versnel-
lingen. Vraagprijs: Nafl. 325,-
Te1.:674180.

STOOF’200,-; electr. stoof’35,-
-; proffiets ’900,-; te1.:641526.

1 STOVE ’400,-; 1 airco, (12000
BTU) ’450,-; 1 bed + matras 2
pers. ’350,- (extra groot); 1baby-
kast ’150,-; 1 wandelwagen (eu-
ropees) ’150,-; 1 babybed’75,-; 1
campingbed ’40,-. Te1.:672840.

AUDI 80bj. '81 i.z.g.s. zeerfraai.
Prijs ’6.500,-te1.:673360.

BROMFIETS MT-50 met ver-
zekering en alles’1.500,-. Kaya
Kitrin 21 Koraalspecht.

DATSUN SUNNY stationwa-
gen/airco,std, slechts25.000km
i.z.g.s. 1nf.:77256/77065.

1 ELECTRONISCHE piano; 2
conga's; 1 set timbales; 1 tambo-
ra. Te1.:73078.

BOSTON WAHLER, mako of
een dergelijke type boot, lang
min. 17 voet, te1.:673451.

IN GOEDE STAAT verkerende
herenfiets met derailleur, tel.:
626638.

EEN APPARTEMENT ’400,-
-p.m. (mcl. water+elektr.) 2 mnd.
vooruit, tel.: 671126 (3-7 p.m.).

NEDERLANDS Studentenpaar
zoekt tijdelijke woonruimte van
lA oktober - 'A november. Infor-
matie: C. Joger 616332.

OPPASHUIS gevraagd voor
vrouw metkind: nov. - 21 decem-
ber, te1.:88736.

KURSUS "^voor
AANSTAANDE

MOEDERS
Introductie: Maandag 20 Oc-
tobera.s. om 7uur 's avonds.
Daarna kunt U de kursus vol-
genop:
Maandag-, Dinsdag-,
Woensdag-, of Donderdag-
avond.
Voorverdere inlichtingen:

Mevr. M.E.
l Boom-BerenosV Telefoon: 73948

RUM
SAN

PABLO
TOPKWALITEIT

TA BUSCA kria pakeda drumi,
Mercuriusstraat 24,te1.:615592.

OPPASHUIS gezocht vanaf be-
ginnovembervoor twee afgestu-
deerde (nederlandse) be-
drijfskundigen. Informatie: Jea-
nette tel.: 86730.

OPPASHUIS gezocht voor Ned.
echtpaar,periode halfnov. - dec,
voor inf. ir. G. Cijntje tel.: 84523.

TOYOTA landcruiser, double
cabine, soft top, 1980, slechts
35.000 gereden, zeer geschikt
voor offroad, beach en trekken
zware boottrailer. Vraagprijs
’5000,-, Bel 47290 E. Westrate.
GIBSON stalen lessenaar, bu-
reau, typetafel, antiek kastje,
dubbelbed, bar met 4 laden, 4
kastjes, formica witgroen 1801 x
80bx 107h, 2 barkrukken, alles
inzeer goedestaat. Timonstr. 17,
O'stad.

PORCHSALEII-12October,o.a.
ijskast, gasfornuis, wasauto-
maat (temperatuur regelaar),
airco's, generator etc. Spaans
Lagoenweg 15.

WEGENS VERVROEGD ver-
trek 2 mnd oude silvergreenme-
tallic Toyota Corona 4000 km.
Tijdens kantooruren tel.: 33555,
tst. 147na 19.00 te1.:34466.

GEZELLIG geheel gemeubi-
leerd klein woonhuis met 1
slaapkamer, telefoon aanslui-
ting, 2 km van de grote hotels,
prijs in overleg, inf. 27105.

HANDWERKGROËPJES,
kerstdecoraties, applicaties,
poppen. Inlichtingen 's morgens
te1.:23911.

f Ontvangen:
BABY-en

KLEUTER KLEDING
BABY-BADDOEKEN

SLABBETJES,SOKJES
SCHOENTJES en
NOG VEEL MEER

La Indiana N.V.
I Hendrikplein 11 j

/^HET KATTEN- >
HOK jol

zit vol leuke gezonde^ 7̂

poezen.
Wie komt er één halen uit het

\dierenasielopParera? j

Ontvangen
kleine zeer

exclusieve zending
REPRODUKTIES

h^Jan Noorduyn / weg 12

C DOKTER "^HERMANS
AFWEZIG I

VANAF 13 tot en met I
17October 1986

Waarnemers:
de doktoren: Berends

Blankevoort
Devid
Jacobs
Lichtveld
Lubliek
Poyck
Samander

I Soons

I >\CAROLINE'S
MEM BOUTIQUE

(Klein maarfijn)
Druifweg 36,Dominguito

f* We hebbenjpP zeer leuke
SPORTIEVE
KLEDING

ontvangen.
Ook hebben we een

UITVERKOOPHOEKJE
met 10%-20%
30% en 40%

< \ Ook kinderkleding.

NON-RESIDENT
AMERICAN

UNIVERSITY
DEGREES

It is possible - it is honestly
possible - to earn good, us-
able Bachelor's, Master's,
Doctorates, even Law De-
grees from recognized
American universities, with-
out ever going to America.
The time involved can be
quite short, and the cost sur-
prisingly low. May I air mail
you free information, without
obligation? Dr. John Bear,
41011 Little Lake Rd., Suite
212, Mendocino, CA 95460,
U.S.A.

CLIMA CARS

LADTO AIRCONDITIOnTng
Herst 1A - Tel. 672059 Sla. Rosa

TEHUUR:
Gemeubileerd

APPARTEMENT
rustige buurt

’. 575,- p.m.
excl. stroom

kantoortijd:
673400

na kantoortijd:
672587

s—<&T NWasserette
zmim

Wij kunnen Uw was compleet ver-
zorgen.
Volle wasmachine: wassen, dro-
gen en opvouwen, inclusief zeep,
verzachtervoor ’.9,00.
Voor meer inf.: tel. 615188.

<Seroe Loraweg 35Ay

*Zf!^_

K6rda sintonisa di dos
programa di SEDUKAL,
tratando ensenansa na
Boneiru.
Tópiko: Praktika di
ensenansa na Boneiru.
Dia: djabièmè 10-10-'B6
Ora: 7.00 p.m.
Na: Teiecuracao.
Koprodukshon di
gobièrnu di Körsou i
gobièrnu di Boneiru.

1 i — -■ -■ ■

Restaurant
k

't Kokkeltje

YZ^^^^^^S Zaterdag en Zondag
Il£^*—-*x^*^-^ Ook voor lunch

ZEEUWSE MOSSELEN
eveneens: * mosselen haché en

* gebakken mosselen
’. 25,-per portie., Reserveer nü op telefoon 81120-88014.

( "-£? )
/ UJith the compliments of KLIVI \
> An evening with /
( Paul van Vliet )
/ (Mode in Holland) \
( and the John Eskes trio )
) Centro Pro Arte \
( Tuesday October 28 and )
V Wednesday October 29 /
( tickets: at box office Centro Pro Arte, )
> the CompleteKitchen at (
| Bloempot's Shopping Centre j\ Boekhandel Mensing Caminada /
/ Boekhandel Salas. \

F^L HoeraaaU! J^l
Wij hebben de vergunning.

Wij zijn vanaf heden

GEOPEND ®
vanaf 9.00 uur's morgens tot c>-/^12.00 uur 's avonds 7BODEGAt ANKER Êk

Curacaos meest bruine café /\ IkWen Expresso Bar / > _^^\\
t.o. A-B.N. in Colon Shopping Center >N^ *£^M

ito— — ——nxmMsjx Ontvangen:
van „Brenner"

Combinaties rokken - blouses.Gekledezwarte rokken, broeken
en blouses. *<B^

Boutique /*wJTI Caracasbaaiweg (Jajf IJgjfö Tel.: 613496 Q WJ3^£§C-- - -. — ■■._■■■■ - - (Cliffs

S Internationaleverhuizers en verschepers

IHTERSTERO
Dokweg z/n, achterMaduroPlaza- Curacao N.A.
Tel.: 70140/70141 - Telex 3493 - Cared N,*

Member ofSteens International Moving Group.

I CURACAO n
SEAQUARIUM

presenteert Stand up Popfestival met

THE SHERMAN BROTHERS
zaterdag 11 oktober om 7 p.m.

Entree: ’.17.50
Kaarten verkrijgbaar bij:
Tik-Tak, Boekhandel Salas, VanDorp-Eddine,
Mensing Caminada, Van Dorp Promenade en
bij Seaquarium.
Bonaire: in het stadion op 15 oktober.
Aruba: Club Visage 17,18en 19 oktober.
Leden van hetSeaquariumkunnen opvertoon
van hun üdmaatschapskaart hun toe-
gangsbewijs kopen voor ’. 12.50 (alleen bij
net Seaquarium.)

Onze Kerstcampagne is al begonnen.
lste prijs: Bernina 930 „4

volautomatisch $\
t.w.v. ’. 2320,- °^M2de prijs: Bernette Overlook <£$sß|

3de prijs: Bernina 811 r^wl
De moeite waard om altijdeerst even bij

BERNINA A4CDES. .... boven Zuikertuint je
V tGKIJKCIi. j\. De kans dat U slaagt is bijzonder groot. J

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag 11 november 1986desvoormiddagsom 10uurzal tenkantoreaan deDe Ruyterkade 50alhiertenoverstaan vanéén vande notarissen of diens plaatsvervanger van het kantoor Palm &
Senior in het openbaar worden verkocht ex artikel 1203 van het
Burgerlijk Wetboek:
a. een perceel grond gelegen in het Stadsdistrict van Cura-

cao op "VAGEVUUR", groot 1.830m2, bestemd als weg,
kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A, nummer
1885;

b. een perceel grondgelegen in hetStadsdistrict van Cura-cao groot 1.300m2, kadastraal bekend als Stadsdistrict
Sectie A nummer 1887bestemd alsweg;

c. een perceel grpnd, gelegen in hetStadsdistrict van Cura-cao op "SALINA ABOUT', groot 1.747m2, kadastraal be-
kend alsStadsdistrict Sectie Anummer 4571;

d. een perceel grond gelegenin het Stadsdistrict van Cura-cao op"SAUNA", groot25.984m2, kadastraal bekend alsStadsdistrict Sectie A, nummer 4891 met de daarop ge-
bouwde opstallen.

Een situatie-schets van bovengemelde percelen ligt op boven-
gemeldkantoor ter inzagevoor gegadigden.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris- 'kantoor vanaf8dagenvoor deveilingen houdenonder meerin dat
iedere bieder gehouden is terstondeen bankgarantie of andere Ivorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en debijkomende kosten.

Notariskantoor
Palm & Senior

IDeRuyterkade 50, tel.: 613199Polarisweg 33, tel.: 613655.

% IPlg IC3[^^=3Btï L IH'r i 3DC^^=aß^^S>o4'

É
CURACAO
WATERPARK

HERFST
VAKANTIE [

SPECIAL
EDEN EN

\ NIET LEDEN ATTENTIE!!
op WOENSDAG 15OKTOBER zullen wij geopend zijnvan 13.00
tot 17.00 uur en betaalt U natuurlijk weer Onze INTRODUCEE

a prijs:
2 personen, voor de prijsvan 1
Verder iedere zaterdag + zondag open van 11.00-18.00uur— opzaterdag: ONZE INTRODUCEE PRIJS

3 2 personen voor deprijs van 1 I
Dus 1 lid en 1 introducee ’. 5,-
-2 personen diegeen lid zijn betalen echter ’. 10,- '— opzondag geldt de normale prijs

3
CURACAO WATERPARK voor méér plezier!!!

Onze zaken en kantoren zijn a.s. Maan- t
dag 13 oktober 1986 ter gelegenheid
van

YOMKIPPUR ;
GESLOTEN i
V

* Kan Juwelier r
* Oduber& Kan Colon !
* Oduber& Kan Fokkerweg
* Morris E. Curiel & Sons
* E. Moreno Brandao & Sons
* Wimco
* LaCasaAmarilla
* Salinja Trading "——^—^

HEerste speciaalzaak op Curagao ï
ophet gebied van

bevestigingsmaterialen
en gereedschappen.

KLAUWHAMERS LIJMTANGEN

t'^^jzr
Q/=^r^>l LASftDIDTAMfiCiI

■Wihif %Lil
KOUDBEITELS SNIJPLATEN

CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)TELEFOON 76227 - TELEX 3408

"Ook op zaterdag GEOPEND van 830-12.00uur.
V J

AMIGOE12 VRIJDAG 10OKTOB6R198$



BONAIRE
AGENDA

"«ANDWEER: 8222»AXICENTRALE:BB4SHOSPITAAL: 8900

va „ "-L 'e Lagoen: maandagt/mvrijdag
°" 08.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00

P^N?ARE BIBLIOTHEEK< Peningstyden voor hetpubliek)
«ndag en donderdag van 14.00-18.00

Id^'nsda9 en vriida9 van 08.00-12.00/
Uur) 17'°°uur; za,erda9 van 10-00-12.00

voor lezers)
Visdag van 14.00-19.00uur.

OSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
getekende stukken 15.45 uur; gewone

****** 16.30 uur.

g^VICE CLUBS
j"j*anis:donderdagavond 19.30uur - Hotel

o°"s: informatie E. Felipa,tel.: 8546/8238.ound Table: elke tweede maandag -"""centrum Terra Corra.
no^: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

EN BEVOLKING:
pen?' 12-00/14.00-15.30uur loketten geo-

t,l^'EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
Ay_^ gelieve contact op te nemen met deRu<Jy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

gP^IECLUB (Weg naar Willemstoren):
terri opvr'jdag van 20.00-24.00uur; za-waa9 van 12.00-24.00uur.

dan KUUR (gezaghebber): elke donder-
stuu Van 09 00"11 00 uur op het Be"
dao ntoor' Kralendijk; laatste donder-
ene^ de maand van 10.00-12.00 uur te

EESTENdaol|^rnarduBkerkKralendiik:uu^ IKs 1845uur; zondag 08.30 en 19.00

da°nr°*otokerkAntriol:
19.30uur; zondag09.00en 18.00

dX?CUBkerkRincon:
~^"lks. ook zondag, 19.30uur.
(j^TENBEZORGING
Kaul 9<?ven aan Mevr A- Wong-Loi-Sing,>a Cacique 4.

Te verlenen door Curaçao
Protocol voor technische
bijstand financieel gebied
dKRALENDIJK — Vanmid-aS heeft de Curagaose gede-
««teerdeLucille Wouteen be-**ek gebracht aan Bonaire,
'aar zij besprekingen heeft
Sfvoerd met haarcollega van
onaire, Franklin Crestian,

Ik een protocol
nee« getekend waardoor Bo-
i *re mag rekenen op
**hnischebijstand.
<la k

G technische bijstand zalnbovendien betekenen dat er
trTtrgd wordt datBonaire in de
l e^°mst eigen ambtenarenet die zorg kunnen dragen
ty.,r een gedegen financiële af-
cië n^ van eilands- finan-
ge,?'. bekend heeft reeds
kürÜ) 11Tle d een Curagaose des-
sert ge' umPhrey Genaro, ge-
jjj *;. aan een financiële reorga--BUs ndaarnaastooknogcur-
iwen gegeven aan de ambtena-"van die afdeling.
AaCrestian be-
-B°on b' datreeds in 1985een Per"
jw belast zou moeten worden
?ie i

, e afdeling financiën, maar
hie voorkwam de uitvoering
kind?"' Het bleek toen ui"
ge 2o ®"Jk nodig dater hulp werd
stant "°^Curagao. ln eerste in-
ütn t

le echter was het verzoek
gaa ecllnische bijstand uitge-
Lu° "aarNederland. Het lag in
Vnt l°w mg van hetBC om een
fe tr& u dse experts aan
fchte en' Nederland bleekpe^ Wel bereid de kosten voor
feaa ki schebystand tedraeen.liwr bleek minder bereid om
Hoejfl? te sturen om ditwerk te
6eVe' e^advieswerd daarbijge-
F*n t oln 'n de eigenregio men-
Ben^. Zoeken die dit werk kon-v°eren. Aangeziener toch

reeds een deskundigevanuitCu-
ragao werkzaamwas in definan-
ciële sector van Bonaire lag het
duidelijkvoor de hand, dat gede-
puteerde Crestian allereerst op
het zustereiland informeerde
welke mogelijkheden er lagen
voor deze financiële bijstand,

waarvoor vijfpersonen zouden
worden aangetrokken. Inmid-
dels is gebleken, dat de vijf ex-
perts reeds zijn gearriveerd en
tenslotte bleef er vandaag (vrij-
dag) nog het officiële gedeelte
over, waarbij gedeputeerde Lu-
cille Wout officieel het protocol
tekende.

Met deze vijffinanciële des-
kundigen zal het ook duidelijk
worden, waar de schulden van
Bonaire precies liggen, terwijl
nu ook aan Nederland duidelijk
gemaakt kan worden hoe de
plannen liggen om een aantal
ambtenaren op wachtgeld te
stellen. Nederland zal hopelijk
bereid zijn om hier de helpende
hand toe testekenen Bonaire uit
een vrijwel onmogelijke positie
te halen. Het tekenen van het
protocol door gedeputeerde Lu-cilleWoutbetekentvoorBonaireeen nieuwetijdperk, aldus gede-
puteerde Franklin Crestian.

Drankje voor
DOW-personeel

KRALENDIJK — Vandaag
vrijdag is de Dienst Openbare
Werken (DOW) in en rond de
jachthavenklaar gekomen met
de werkzaamheden voor de ko-
mende negentiende zeilregatta.
Zoals gebruikelijk worden de
werklieden die ditjaareen enor-
me hoeveelheid werk hebben
verzet bij de jachthaven die de
laatste jaren ergverwaarloosd
was, door de commissie van de
Regatta vergast op een brindis.

Maatregelen met oog
op Regatta-festival

KRALENDIJK — Het
plaatselijk hoofd van politie
maakt bekend, dat in ver-
band met de activiteiten die
zullen plaats vinden tijdens
het Regatta-festival, dat zal
wordengehouden op dinsdag
14 oktober tot en metzondag
19 oktober, een aantal ver-
keers- maatregelen is ge-
nomen.
Gedurendedezedagenzal het ge-

deeltevan deKaya Jan Craanegelegen tussen deKaya IslaRiba
en PlazaReina Wilhelmina voor
alle verkeer gesloten zijn. Dat
geldt voor beide richtingen van
20.00 tot 08.00 uur. Datzelfde
vindt ook plaats bij Plaza Reina
Wilhelmina en destraat zonder
naam die langshet Toeristenbu-
reau loopt. Tijdens de genoemde
uren is het aldusniet geoorloofd
een voertuig te parkeren op de
genoemde wegen.

Bovendien zal het ook verbo-denzijn dattussen acht uur 's a-vonds en acht uur 's morgens deoude pier zal worden betreden.
Dat is een speciale beveiligings-
maatregel voor degenendie wat
te diep in het glaasje hebben ge-
keken en derhalveheteindevande pier niet opmerken met alle
gevolgen vandien. De bevolkingdientvoorts deaanwijzingenvande politie op te volgen voor een
goedverloopeneen geslaagdfes-
tijn tijdens hetRegatta-festival.

GEZONDHEIDSDIENST
Zoals bekend zal deze dienst

tot doel hebben een aanzienlijke
verlagingvan dekosten te berei-
ken, zonder dater aan kwaliteit
en zorg van de volksgezondheid
wordtgetast.Dat wasdanook de
redenvoor Berenschot om in het
voortgangs- rapport op te mer-
ken datdefase waarinhetBC be-
sluiten kan nemen, nog niet is
aangebroken. De meeste activi-
teiten liggen nog in de fase van
het onderzoek naar de grootte
van het aantal PP-kaarten en
welke decriteria zijn die gehan-
teerd worden bij het verlenen
van een PP-kaart. Ook de speci-
fiekekosten van de dienstwaren
nog niet duidelijk uit de verf ge-
komen, evenals de onderdelen
waarop eventueel bezuinigd zou
kunnen worden.

HoewelvolgensdrsSwierenga
hij in zijn tweede rapport nog
niet kan vaststellen ofbepaalde
verlagingen van kosten structu-
reel en duurzaam van aardkun-
nenzijn,kan welgesteld worden,
dat per maand een bedrag van
rond 25.000 guldenminder uit-
gegeven kan worden als gevolg
van deafnamevan kosten ten be-
hoeve van overheids- patiënten
door het hospitaal. Los hiervan
heefthetßC ooknogbesloten dat
de subsidie aan de stichting Zie-
kenverpleging en Bejaarden-
zorg als gevolgvan definanciële
maatregelen verlaagd zal wor-
den. Op jaarbasisbetekent dat
ongeveer een bedrag van
350.000 gulden. Vooralsnog is
het streven van de projectgroep
er opgerichtom jaarlijkstot een
bezuiniging te komen van een
half miljoen, aldus drs Harm
Swierenga in zijn voortgangs-
rapport aan hetBC. Daarbij zal
echter de kwaliteit van de ge-
zondheidszorg gehandhaafd die-
nen te worden, aldus het organi-
satiebureau Berenschot.

Dit project is inmiddels ge-
start, aldus de opmerking van
Swierenga in zijn voortgangs-
rapport aan het begin van dit
jaar. De hoofdactiviteiten zijn
daarbij gelegen op het gebied
van deaanpassingvan het perso-
neels- bestand, waardoor in-
krimping met ongeveer twee
werknemers gerealiseerd moet
worden. Zoals bekend zal het
hoofd van het Toeristenbureau,
Rudy Ellis, echter op 20 oktober
zijn werkzaamheden aldaar
weer aanvangen. Dan zal er een
betere verwerkingvan de statis-
tische gegevens nodigzijnen die
dienen dan als basis voor het
marketing plan. Zoals bekend
heeft de marketingcounterpart
Tico Crijt al sedert geruime tijd
geen stap meer gezet in het Toe-
ristenbureau, aangezien hij is
belast geweest met de waarne-
ming van de luchthaven, een
vreemde exponent in het marke-
ting beleid.

Er zal gewerktmoetenworden
aan een betere informatie- uit-
wisseling tussen de kantoren in
hetbuitenlanden datvan Bonai-
re, terwijl er tevens een minder
kostbare maar wel effectievere
activiteit op het gebied van het
buitenlandse toerisme uitge-
voerd kan worden. De structuur
vanhetBonaireaanse Toeristen-
bureau is een punt van serieus
onderzoek. Berenschot wil nog
bezienofeen andereorganisatie-
vorm geen verbetering zou kun-
nen brengen. Een tourist board
waarin zitting zouden kunnen
hebben de vertegenwoordigers
van de lokalehotels, decommer-
cieen deoverheidkan leidingge-
ven aan ditToeristenbureau, al-
dus drsSwierenga in zijn voort-
gangs- rapport. De werknemers
kunnen dan wel betaald blijven
door de overheid. Tenslotte
merkt het voortgangs- rapport
Berenschotop,dathetnoodzake-
lijk is een bemiddelend conflict
oplossende rol te latenspelen om
een aantalmedewerkers zo opti-
maal mogelijk te laten samen-
werken. Dit project, aldus Swie-
renga, zal binnen drie maanden
afgerond kunnen zijn althans
met dien verstande dat aan het
BC een advies kan worden ver-
strekt toteen beter en doelmati-
ger functionerend toeristenbu-
reau.

Woerden nodigt
pers uit voor
Regatta-verslaggeving

KRALENDIJK — Voor deko-
mende week zal hetNederlandse
marineschip Woerden weer as-
sistentie verlenen bij de Zeilre-
gatta. Evenals voorheen de Wa-
madai dat deed, zal het schip re-
gelmatigde zee opgaan ter bege-
leiding van dezeilboten. Ook bij
de grotere races zoals rond Bo-
naireenrondKleinBoniare is de
aanwezigheid van de Woerden
onontbeerlijk in geval zich on-
verhoopt problemen zouden mo-
gen voordoen met de wedstrijd
varende scheepjes. Dit jaarbe-
staat ook demogelijkheid dat de
pers aan boord gaat van het Ne-
derlandse marineschip en op die
manier een uitstekendverslag
kan schrijvenen bovendien inte-
ressante actiefoto's kan maken
van de wedstrijd om de ere-
plaatsen.

Toeristenbureau blijft heet hangijzer
Diensthoofden geïnformeerd over
voortgangsrapport Berenschot

KRALENDIJK — Tijdens
de vergadering van gedepu-
teerdeFranklin Crestian met
zijn diensthoofden werd
duidelijk, dat lang niet iede-
reen op dehoogte wasvan de
aanbevelingen,zoals diedoor
Berenschot zijn gedaan.Wel
werden de diensthoofden op
de hoogte gesteld van het
eerste en derde rapport dat
door drs Swierenga was op-
gesteld, maar van het zoge-
naamde voortgangs verslag
was in feite maar een mini-
mum gedeelte van de
diensten op dehoogte.

Inmiddels is deze omissie door
gedeputeerdeFranklin Crestian
goed gemaakt, zodat ook de
diensthoofden nu op de hoogte

zijn van de eventuelemaatrege-
len en de voorgestelde
afvloeiing.Dat betreft overigens
bij dedienstDOW eenaantal van
maar liefst 76 personen, die als
gevolgvan dereorganisatie niet
meerin aanmerkingkomen voor
een dienstverband bij de over-
heid en met name bij de Dienst
OpenbareWerken (DOW). Zoals
bekend hebben Berenschot en
het BC zich laten leiden door de
regels die de LMA stelt voor de
afvloeiing en de prioriteit daar-
bij ligt bij vrijwilligers, die
echter wel of niet vrijwillig ge-
volgd worden door niet goed
functionerenden boven devijftig
jaar, niet goed functionerenden
beneden de vijftig jaar en
tenslotte ambtenaren in tijdelij-
ke dienst.

Inmiddels is duidelijk gewor-
den uit de mededelingen die
Swierenga overigens al in no-
vember van 1985 naar voren
bracht(!) dat het BC positief
heeftbeslotenover de nieuwe or-
ganisatie- structuur. Wel ziet
het er naar uit, datbepaalde
functies niet kunnen worden be-
mand door personen uit over-
heidsdiensten van Bonaire. Dat
betekent datdezenvan eldersen
via advertenties aangetrokken
zullenmoeten worden. In decem-
ber zaldan—volgenshetverslag
van drs Swierenga — gestart
worden met de implementatie
(uitvoering van het rapport en
invoering van het nieuwe sys-
teem).

Viering van
Week van Sparen

KRALENDIJK — De Credit
UnionLourdes (CUL) diegeves-
tigd isteRincon, zaltijdens deIn-
ternationale week vam het Spa-
ren verschillende activiteiten
ontplooien. De start daarvan is
op zondag 12oktobermet een mi-
ni-feria in de koraal van hetCre-
ditUniongebouw.Datbegintom
tien uur 's morgens en vervol-
genszaler een afvalwedstrijddo-
mino worden gehouden. Op 17
oktober is er een lezing over
Coöperatie via radio Voz di Bo-
naire. Tenslotte is op zondagj.9
oktober om half acht 's avonds
een heiligemisvieringteRincon.
Na deze dienst ontvangt het be-
stuur de genodigden voor een
heildronk.

NEW YORK — Iran heeft een
nieuwe oproep van de Veilig-
heidsraad afgewezen voor een be-
stand in de Golf- oorlog met Irak.

Panama niet in CIA- begroting genoemd
WASHINGTON — Op de beg-

roting van de Amerikaanse in-
lichtingendienst CIA voor het
pas begonnen begrotingsjaar is
geen post opgenomen voor een
eventueel onderzoek naar de si-
tuatie in Panama, waarom ge-
vraagd is vanuit ultra- rechtse
hoek in het Amerikaanse
congres.

Zo wordt uit parlemen-
taire kringen iri Washington
vernomen. De reden is echter
heel eenvoudig: de CIA moet pe-
riodiek aan de inlichtingen-
commissies van senaat en huis
van afgevaardigden verslag uit-
brengenover bijzondere gebeur-
tenissen welke zich onder meer

in Panama voordoen zoals de
CIA ditookmoet doenover ande-
re Latijnsamerikaanse landen.
De voorzitter van de senaats-
commissievoor inlichtingen- za-
ken David Durenberger zei dat
over Panamaevenalsover ande-
re landen herhaaldelijkom in-
formatie wordt gevraagd. Zeer
ten ongenoegevan dePanamese
autoriteiten was door senator
Jesse Helms gevraagd om een
CIA- onderzoek naar eventuele
banden tussen de drugswereld
en de legerleidingevenals naar
de moord op de Panamese dissi-
dente arts Hugo Spadafora, wel-
ke in opdracht van de legerlei-
dingzou zijn gepleegd.

VRUDRG 10 OKTOBER 1986

De Heer is mijn herder,
mijontbreekt niets.

Op9 oktober 1986 is vanons heengegaanmijn dierbareechtgenote,
onze lieve moeder, schoonmoeder en grootmoeder:

Mevrouw Vera Margarita
Paulina KOSTER - EERSTELING

Haar echtgenoot : Ernesto (Netto)KOSTER
Haarkinderen : MiriamKOSTER

Hetty KOSTER
Ilse en Donald MAARTEN-KOSTERen kind
Gerald KOSTER

Familieleden : JanineRIJNA
Carlos Isbelio KOSTER en fam.

Familie : KOSTER, OSINGA-KOSTER
Lucia PAESCH
Gabriela CICILIA

Familie : RIJNA, BERNABELA, EERSTELING,
lETSWAART.-MACKAYA, PIKEURen
MAARTEN
Geronimo MARTIS en fam.
Ramona THODE enfam.
JosefaWILLEMS en fam.

De teraardebestelling vindt plaats op zondag 12 oktober a.s. om
16.00uur, vertrekkendevanuitELTRIBUTO OTROBANDAnaar
de R.K. Begraafplaats aan deRoodeweg.
Gelegenheid tot rouwbeklag vanaf 13.00uur aan derouwkamer El
Tributo Otrobanda.
Gelieve geenrouwbeklag aan huis.

TEKOOP:
ZEILBOOT

21 f,'?ami!igo Feather
IeEh* 1985Race rond Bonaire
cias^ 1985Bonaireregatta (touring

to~ Tel.: 6200"^-^iF; Schaapveld,Bonaire. v

KRALENDIJK -Dezer da-
gen bracht een groep van hetFlo -rida Department ofNaturalRe-
sourceseen bezoek aan Bonaire,
waar uiteraardkoers gezet werd
naar de Stichting Marcultura
waarhet carco-projectwordt uit-
gevoerd.De carcostand in Flori-
dablijktsterk achteruitgegaante
zijn dooroverbevissingenhetligt
in de bedoeling van het bestuur
van de staatFlorida om daarin
verandering te brengen.Het drie-
talJohnHuht, DanielRoberts en
WilliamLyons bezoekennuMar-
culturaomna tegaan in hoeverre
hetbedrijfopBonairekan bijdra-
gen tot een verbetering van de
visstand en met name de carco-
standinFlorida.lneerste instan-
tie zal Marcultura carco- eieren
naarFlorida transporteren en
vervolgens adviseren hoe deze
carco- eieren uitgezet moeten
worden, zoals ook gebeurt in de
waterenrond Curagao,Aruba en
Bonaire. Bij de foto: het moment
waarop de leidervan Marcultura
Robert Hensen Msc deAmeri-
kaanse gasten wijst op de moge-
lijkheid van het uitzetten van de
eitjes. » stocktnarket «

NEW YORK 10.15 A.M.
BritishP. 1,4275 JanYen. 6 4„GemanM- 50,01 CanD. 72 U
<*" 429-5° Silver I,'»

NEW YORK STOCK EXCHAN3E
Baxter Labs. 16 1/2 + 1/2 Hutten 45 1/4 + 2 3/8Borg.Warn. 34 unch IBM 122 1/4 - 5
Burroughs 69 5/8 + 1/2 ITT 52 - 3/8Canpbell Rl. 21 1/8 - 3/4 lone St.lnd. 31 1/4 - 1/8Oirysler 37 1/8 - 1/2 McDonalds 60 1/4 + 1/2CocaCola 35 5/8 + 1/8 ICR 46 1/8 + 3/8Contr.Data 25 1/4 - 5/8 Pepsico 26 + 1/8Delta Airl. 47 1/2 + 1/8 Ranada Inns 7 . 1/4Diebold 39 1/2 - 1/2 Safeway 59 3/4 + 3/8Digital Bj. 91 3/4 . 1/4 Seagram 60 3/8 - 3/8DuP^t 80 1/2 + 5/8 Tteledyne 318 + 4 3/8East.Kodak 55 7/8 - 1/8 Texas Instr.ll2 1/8 + 3/8Firestone 2 5 1/4 - 1/8 Textron 56 7/8 - 1/8Gen-E1- 74 + 5/8 Union Pac. 59 1/8 + 1/473 5/8 + 1/8 Unocal. 24 3/8 + 3/8Genl.Motors 66 5/8 - 1 3/8 Varian Ass. 23 3/8 . 3/8Ef^6^ 37 1/4 - l tferner Lanb- 55 ""ehHilt.Hotels 69 1/4 - 1/4 Williams Cos 18 3/4 unch
DCW JONES
Industrials 1796,82 - 7,03Transportation 826,38 - 1,75
AMERICAN STOCK EXCHAM3E
Cctiputer & Technology 101 32 7 7fiPrecious Metals 66 ; 87 «JJ

CLOSING MARKET COMMENT OCTOBER 9,1986
After a strong early rally, the stock market retreated
in the lat trading today and finished with a moderate loss.
At the final bell the Dow Jones Industrial Average was at179.68 down 7.17 points. At its best reading, the indexshowed a gain of almost 12 points. Resistance in the1810-1820 area seemed to be too much of a hurdle for themarket to overcome today. In addition, further weaknessin IBM and new weakness in General Motors were depressants.
Some big gainers today include Teledyne Whirlpool, PurolatorCourier and most Japanese stocks prominent on the downside
in addition to IBM and General Motors were federateddept.stores, CBS, Celanses and Ford. Today's performance
was a poor sequel to yesterday's good advance we may need
to see some stability in IBM before the market can challenge
the 1810-1820 area again.
E.F.HUTTON RESEARCH.

Ippfl maim ho & < i ïvii s is \xk \.v.X3[A>] ' INVESTMENT DEPARTMENT
fcjrs M For further information call

lg=SpU Tel. 612511 612991/612294
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Koersen Centrale Bank
.IOTERINGEN CENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSEAN-
TILLENGELDIGOPVRIJDAG ÏOOCTOBERI9B6ENTOT NA-
DER ORDER:

US DOLLAR 1.77 179 181
CANDOLLAR 126. 5 128 5 130 5
PNDST€RUNG 24.85 2.54 2 60
N6DGLD 78.72 79 44 80 24
BOLIVRR _ _
ZW FRANCS 109.59 110.31 111.11
FR FRANCS 26.09 27 19 27.89
DUITS6MARK 89.10 89.82 90.62
SUR GLD _ 100.07 102.59
ITUR€ 0.97 1.27 1.33
RR 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 10OCTO- 'BER 1986EN TOT NADER ORDER.

9.75 % 06UGF1TI€L€NING€N P€R 85/89 100.25
13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 107.72
12 % OBLIGRTI€L€NING€N P€R 88/92 108.46
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 102.09
10.25% OBUGRTI€L€NING€N 1986 P€R 1990 102.24
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.62%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.
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PARTISIPASHON
r^J-okal di Polis naBoneiru ta partisipóna püblikokv enkonekshonkv e akbvrdat-

REGATTA FESTIVAL
tïJ3,umalugédiamarsl4dióktobertekudiadurningul9dióktoberl9B6,esigulente

IBa'danan di tréfiko den Kralendijk lo ser tuma;- duranteediananariba-""»ho"é, epartJdlKay^^E^r^^
entreKaya Isla Ariba I Plaza Reina Wilhelminatotai»erapa turtramw oen
«mbos direkshon di 6ordl atardl tekv 6 or dlmalnta,

** ineakoataekaaokuPlaiaßelnaWllhelmlnaieKayaalnnoinberkutapasa
dllantiToerlstenburo;

*" durante»nranunmenshonanota permlti pa stashoné vehikulo denepartl

kutaseré pa tréfiko.- durantee oranan menshonar» tapermltf ningunipersona'<^^V^Waf tulXi,,.<IZk> in la «era Esakl tapa evitakv kualkier persona, spes-

Mn;
"* Publlko mester slgul unbes i puntual tur Indlkashon I drdunandunadordl

Pollsna bienestar I siguridat general.
indijk, lOdi oktober 1986. a
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> '"CHILRI!!rIuROANTMET >': È -—-=T > ApcMMMirts ;. ft| omvÊ hS- Tfcs». RESTAURANT %

t (PasanGrahan) »
# l J_\ Wk. I "» H'*JW WA/ Xf*«^lW UKIVt-IN:

*" Onze specials zijn: Anticucho
, »*i Hetrestaurant bi] uitstek vooreen krioyo maal- ». \0 ' /x? / #, VHidaa om 9 uur" D_:._ uarina " tijdzoals:mula,guiambo,sopiyuana,funchi- » \ sO / " / V )l\' kI \ t^aA vnjuag om 5* uur VPa,laMarma- V tafei, etc. etc.' 9 ." \ A &/ " ( t^\H/-A X»*J^ en 12uur Midnight T

"* U bent van harte welkom vanaf 6.30 uur. '/ GEOPEND elke dag van 12-2en van 7-10. ," V F\N Vtó^Jl* a. * W^T/ZX >T."\h Zaterdag Om 9 UUr P
■'"knopend: Donderdag onsTefn?!"^"^ !t»l^W^^^—^^^^SKV.* TV^, vtV.'.', I en 12 uur Midnight U
" e s^»»w vrijdag, zaterdag cc e t^aw Tot ziens m Beiievue >H "" " " il^^T^^#J*^« """ " " "^"w .-a«^* """ " " I Zondaa om 730 W\
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< """""" *t* t*t * %*^^^ y* e " e e " e e " e"j^^ " " " " " 'mla*^^ f \ * * * * *«i^^ "' X^M mtiO-mA U

""^"",#S9 " { J-* T~—^.V,^ ""****" " " * ■ " # JOT^ W mm\W BMbVJ\ B^P*l

| Saft^^B | tT^^lmT ■ ■ _
j» " ai — «/ «/ A BaflPSft-

MES a ■ ~ , flclSl " ÉBBBt a' a^^B aV Bfct.. I ■■
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"' American Meats. .'; fSSI fR* T^ "il / ■/ \ "*
900d *'Hi

1111 :". |p a Te.,S7o"e ef: /McDonald* If. ~. -^ : H H
" no meal iscomplete I? f * " * »^^^^ Töl " ~7CZf\Qn "7cr»Ql *^^* ' *^^. bÏ»! ■■

"^1 t- '\7XMM tNH |!:I AANALLE MOEDERS!! l'fl HWlilii E*. r"^L-/ '.* Groot Davelaar »xi ;.'" *"" Heeft Uop zondagavond ook geen zin om te koken? V\IU WEL, w\\ maken *"■■ Kf Tf" *U\ I >1
/ V Te1.:78200 '* * . voor U een prachtig \| S^iTTT» ■" *«i.00i4-** >"

r-w> ■>llJ l7'r-l aWSALOON-STEAK HOUSE .'. .. KOUD BUFFET "'■ |MPPfP4 EJES AIN NON BETTER „. _ _ , co ~, D„. "" _fm_¥*fr* »%wwbbt MWi ■>- ■ .'H KIW-fßli R"I °Pen,nrrai!fofor * SIiaÏÏFaiCiBSÏ :" ftfc#| Sverschillendesalades.kip.roastbeef.geroolitezalm. -Q fa
-L4.NC^..^- '.* by Sharmar Models. Dancing with PI- ,*.' flitm. Slechts NA’ .17.50 + 10% p.p. - ■ __ _éfrom Monday till Friday «

#
. j^em ,"." WL?%&> Kinderen tot 12 jaar, halve pnjs. . ■■

*. Odaii 7 days a week V Entrance: free. ,V ■PlF^§ KOMT U OOK? *!U M
"1 Saloon 5.00 p.m. till -*" Sun, Happy Hour DansaDt with DJ. Moc In '"]" FICG» DGGCII 'U R

Dining 6.30 p.m. till '.' ToshandLosExpiosivos7p.m.-l2a.m. ,"."! ,hotaltica>ino Tel.: 614944. f .'1 M
""^. Tel. 70501 -70502 after 4.00pm^/tV Entrance: NA/. 5,-. l^||||^) I Entree: ’. 5,- p.p. Lf"«""^N^ Schout bij nacht van -aT^ m" " " »^^w dU) "-"-"«,.*?^. Vf,,,,,,,l%%\'7*>^taverenweg6a>^\\\\V.Vhw " ' " " " " " J M
b " " " a a a^B^ " a " a a a a a a e a a a^Bw """""""""""" *^^^^ a aaaaaeaaasaas a^^—^^a a a a a a a^ bb^bb «j
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" """""»"»»"" a^B^ aaaaaaaaaa " %mt^ " " " aaaaaaaaa a Ba^ " a a a a a a a s a B^' ■ < B^BH ,n v^ |J

" **r__*£^Sm£^&%> —, .^a>>WillemstadRoom^^.;.Vf7 '■■ /~ï_ ifel " IKI' NKSBI^ " /^f% ONTr«TT-/*.tt'iri iKiAnKiffr/A^'4 proudly presents Topkwaliteit is .| 4J JlgH iJ >; oX\\ ■^«"^ * TATfti. ANDONESiA "; .« altijd ietsje duurder ",■■ <^ fel^3 >Jj

"i I # p complete V Keuze uit 10verschillende lichte lunchgerechten V 7/r^/v"aTir'^l^f r\ '"' Gun U zelf het beste *)■■
" j ' « voor slechts een tientje " « La Diosa deiArpa " "'■■"( 'h* 'a

'"* ****** »< SHOWTIME: Tuesday, Wednesday and "! _I J
" ii Vele gelegenheden hebben vele specialiteiten. >< Thursday at 1o p.m. Friday 11 p.m. Satur- " Distributeur: «ipa|

"' *i Indonesia heeft er maar eentje »*« daylop.m.andmidnite.Sundayatlop.m. V *' Bataaf"; V endatis Indisch natuurlijk. ,J Monday closed, y w4j| ,
" J l wine / a.s. zondag gesloten. V rV\\ >*t , iH \A ( / SI>.^ J*S^ Mercuriusstraat 13-15 OJfVKÏKS/CnWQß€flN>^^^^^0 XM M/^ V r\ O

*^^Ln-va^^^ GARDEK^::^Q ClneSflJH^ sto^iaanT * j.; 'feö^x 4 C« Bar Restaurant >J lafC rlCb ;.□
!", SPECIAAI 7AAK vnnn "!< a«^P?^ Ëf&^i. W OudeCaracasbaaiweg 56-Tel: 614574 ,%« SCHOTTEGATWEG WEST 367 "" ./> . L PHpi RUSTTAF^L ARTSEN "5 CTWfTW^N X EEN SFEERVOL /^^\ \\ TELEFOON 84576 .«H Ul£ mO-xt cLu^U
,"( # heeft o.a. »J (LJt&SSI *éÊÊk v 0 t\ RESTAURANT MET / f »" U kunt genietenvan Uwfavoriete dranken- ""■■,", JB santen, gebakkenuitjes, V MsL^te-4*m W&im\ *jr\ »% CHINESE |A i " of eten in een gezellige sfeer. ■ i^Jft /«l div- boemboeblokken, enz. V »^^^>^^3a^^^ 7 ■*■

GERECHTEN Jl^tHP »J» Restaurant GEOPEND van 6.00 n.m. - mmt
ft ifiü as Zaterdaa vanaf 12 uur »-« X en een gezellige bar. I/^|H fifl 4.00 v.m. ,*fcj " Pl P Pu p S

verkmqbaar »S X Open van 11.00 v.m.-|^o^|§ KJ Nüook >■ niqktcLub
W m iri nyeTiMfm-. ..» l'l V „. 11.00 n.m. 0| Iff^ ,C| DLSCOTHEQLE DE FLES lid <7
E' flïï -.-. «.1 i^T.X^FEL MET X Ö V bent van *^l JP \_H GEOPEND van 8.30 n.m.-4.00 uur v.m. "glP "*> BABI PANGANG EN ROTI V tl harte welkom. ~~"^1-^ Vl s Maandags GESLOTEN. %P 4

MISS ANN BOATTRIPS I Bistro Kot re Da nje . —'■AND RENTALS N.V. t^"^ t»^aW^« |pW^\\
ritrnn- geopend voor lunch en diner jy^flilft^l Iff fl ) 1boattrips naar Klein-Curagao, Banda **Qk3?^9t%>~-^ onderleidingvanNelsonßermudez ik/]^| wk^\ 11 II L//Abao, Bonaire, Moonlights, enz. "^gf^^ .MMrTü^ S~~~. va J

m,'. u - «- vnx:^ »v, gentiinse-enLokale gerechten, tegen zeer redehike b^@»x f * i I*. InTTST^Nu ook verhuur van vissersboten, N^CT^il^r^l prijzen. Ugy_.J^; ff\zeilboten, zeilplanken vanaf het Heerlijk eten ineen gezellige en rustgevende omgeving. I l ■! II UI
Spaanse Water. "^^ HAPPY HOUR: elkemaa^üag - woensdag en vrijdag
Inform.: Solange,Tel.: 671579 -.«-j.---,^*^».*^^ UUr M"?^^^ïT^r"Adres. Jan Sofat232A. ZATERDAGAVOND: Live Music. - NAICKS PLKCE
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	illustraties
	WILLEMSTAD — Voor het eerst sinds 1 oktober, de dag waarop de raffinaderij Isla geacht werd in de Bullenbaai in zee te gaan met het sleepboot- bedrijf Leeward Terminal Tug- services (LTT), maar aan het tussen beide opgestelde contract geen uitvoering kon worden gegeven op basis van een rechterlijk vonnis, liep vandaag in de Bullenbaai een tanker binnen. Ondanks het feit dat tussen Isla en het sleepbootbedrijf Smit International Antilles NV, sedert begin deze maand geen officiële overeenkomst voor sleepwerk bestaat, werd de 210 meter lange tanker "Affinity", met een BRT van ruim 32.000 ton, door de Smit- sleepboten "Piku" en "Buni" binnen gebracht. De tanker voerde een lading uit Cameroun afkomstige olie.
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	QUINCY By Ted Shearer
	WILLEMSTAD—In het Princess Beach Hotel vond gistermiddag de ondertekening plaats van een tweetal samenwerkings- aceoorden tussen Korpodeko en de Ontwikkelings Bank van de Nederlandse Antillen. Voor Korpodeko tekende directeur Clarck Gomes Casseres (niet op de foto) en gedeputeerde Diaz, terwijl namens de OBNA de heren Alvarez (directeur) en Didiez (voorzitter van de Raad van Bestuur) hun handtekening plaatsten. Na de korte plechtigheid bleven de gasten nog bijeen voor een kleine receptie ter viering van deze belangrijke stap.
	ORANJESTAD — Op de Fergusonstraat ter hoogte van de Rondweg vond kort nazes uureenernstigverkeersongeval plaats, waarbij drie personen gewond raakten, van wie één er ernstig aan toe is met een nekwervel-breuk.De wagens! zie foto) werden zwaar beschadigd. Het verkeer moest geruime tijd omgelegd worden. Oorzaak van de aanrijding was dat een van de bestuurders geen voorrang verleende. De bestuurder en inzittende van de pickup raakten beklemd, doch konden na korte tijd door omstaanders en politie uit hun benarde positie worden bevrijd.
	Zakenvaria
	WILLEMSTAD – Het Actieplan Her- structurering' Begrotings- evenwicht, dat in het kader van het herstel- beleid van de Antilliaanse regering werd opgesteld, werd deze week aangeboden aan werknemers-en werkgeversorganisaties. De aanbieding vond plaats in het kader van ecri onlangs aangevangen informatie- cyclus, waarbij minister van Binnenlandse Zaken en van Arbeid en Sociale Zaken Winston Lourens en gedeputeerde van Financiën Lucille Wout, bijgestaan door adviseurs van het bureau Berenschot, tekst en uitleg verschaffen omtrent de inhoud van het plan. Dat zal vandaag door minister Lourens tevens worden aangebodenaan het Bestuurscollege van Bonaire en aan de Bonaireaanse oppositie- partij UPB. Komende maandag zal de presentatie van het actieplan plaatsvinden aan de Bestuurscolleges van St Maarten, Saba en St Eustatius. Op de foto de aanbieding van het plan aan de Curacaose vakbonds- vertegenwoordigingen.
	KRALENDIJK – Dezer dagen bracht een groep van het Flo – rida Department of Natural Resourceseen bezoek aan Bonaire, waar uiteraard koers gezet werd naar de Stichting Marcultura waar het carco-project wordt uitgevoerd. De carcostand in Florida blijkt sterk achteruitgegaan te zijn dooroverbevissingen het ligt in de bedoeling van het bestuur van de staat Florida om daarin verandering te brengen. Het drietalJohnHuht, Daniel Roberts en William Lyons bezoeken nu Marcultura om na te gaan in hoeverre het bedrijf op Bonaire kan bijdragen tot een verbetering van de visstand en met name de carcostand inFlorida.ln eerste instantie zal Marcultura carco- eieren naar Florida transporteren en vervolgens adviseren hoe deze carco- eieren uitgezet moeten worden, zoals ook gebeurt in de wateren rond Curagao, Aruba en Bonaire. Bij de foto: het moment waarop de leider van Marcultura Robert Hensen Msc de Amerikaanse gasten wijst op de mogelijkheid van het uitzetten van de eitjes.


