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Nieuwsinvogelvlucht

KATHMANDU — In Nepal zijn
floor hersenvlies- ontsteking in Sep-
tember zon 300 doden gevallen. On-
teer 400 mensen hebben de ziekte
°Pgelopen.

*****KHARTOUM — Na herhaaldelijk
'tstel is zondag een begin gemaakt
et een luchtbrug naar hongerend

*u'd Sudan. Een DC-8 landde veilig
P het Juba- vliegveld en uit Khar-tum v.-trok een Hercules C- 130et 16 ton voedsel en medicijnenaar Isiro van waaruit het met. achtwagens verder wordt ge-acht. Deze Operatie Regenboog is
, n samenwerkings- project van oa

"N en een aantal landen.
*****— Bij gevechten tus-I nTamils en leger in SriLanka vie-. n 14 doden. Een militaire helicop-r die doden en gewonden kwam

»,acueren werdookbeschoten.Bij de
amil- guerrilla zijn al 4000 doden

Iu^RUSSELTOKIO— Over demis-
van Reykjavik heerst alge-

.e*n teleurstelling. Japan gafdaar
ln_ aan maar ook in Navo- krin-j£n overheerste dit gevoel. Bij de

estduitse oppositie- partij SPDF,prak men overeen «zwarte dagvoore Mensheid». In West Duitsland
u erd zaterdag door 100.000 mensen
i tegen de VS- kernwapens in

*****
°HakA—Bij 5 bomaanslagentij-

b is de stembus- campagne in
5_?ngladeshvielen zondag 1 dodeen
v gewonden.Dit gebeurde aan de
a*Jravond van een 3 daagseprotest-
j !* der oppositie tegen de presi-
e"ts- verkiezingen van woensdag,

j-, aa uitgeschreven door president
De aanslagen waren gericht

°P de rechtse partij van presidents-
kandidaat kol. Rahman. Er zijn tien
°Ppositie- leiders opgepakt.Een int.

commissie gaat in-
'ormatie verzamelen over de schen-
dingder mensenrechten in het Chit-
jagong-berggebiedvan Bangladesh.vaar zouden veel mensen zijnomge-
komen door destrijd tussen Moslimsen Boeddhisten.

Maputo — Op de top van
fontlijnstaten zondag in Mocambi-|lue heeft men zich bezig gehouden

«>et deveiligheid in dezeregio nav de
door ZuidAfrika. Vol-gens Mozambique probeert ZA het°e*ind van pres. Machel omver teerpen. Zambia's presidentKaunda

eidatdeFrontlijn- statenonmiddel-
Jkactiemoetenondernemen. InMo-

vambique verwacht men elk
genblikeen inval doorPretoria, dat
cent datvanuit Mozambiqueguer-
'la- aanslagen in ZA worden uitge-

voerd.

j BAGDAD— Irak heeft de Iraanse
v Cntaanvallen op het olie- centruman Kirkuk ontkend, waarover Te-
hran meldde en berichttenu opzijn

|j rt zware aanvallente hebbenon-
I
ern°men tegenIraanse olie- instal-

en anderedoelen.Irak erkendej_e! enige sabotage- acties bij Kir-
_uk. Irak bombardeerde ook een

tanker in deGolfbij hetolie-
landKharg. Iran zegt datzijn troe-

Pen nog steeds diep in Irak zitten en, at honderden Iraakse veilig-
"eidssoldatenzijn gedood.

*****
h ?k NEVE—Expertsvan deOPEC

ebben inhetweekeindeeenvoorstel
"'.gewerkt voor de verdelingvan de
,'le- productie over de 13 leden met

et oog op de toewijzingvan produc-,e-quota op langere termijn, wat in
* Plaats komt van de tijdelijke af-
j^aakover sept.- okt. De verdeling
f. gebaseerd op 7 economischecrite-
'a die een variërend gewicht heb-en. Rij het uitwerken gebruikte
nende gigantische OPEC- compu-
?*■Hetvoorstel komt nubij de Opec-
q "ferentiewelke vandaagvervolgt.
°k werken deskundigen aan een

Pan voor een systeem van vastePttjzen.

SOVVETO — Van de volwassenenn Zuid Afrika's grootste zwarte
°°ngemeenschap Soweto isruim de
elft werkloos. De scherpe stijging

komt vooral doorde
p"itieke onrust, aldus een universi-

studie.

ATHENE/MUENCHEN — De
lekse regeringspartij Pasok heeft
'nkeverliezen geledenbij de zater-,ag begonnen gemeenteraads- ver-lezing.De Nieuwe democratie-par-
'J 'conservatief) boekte een winst»an zon 10%. Bij de deelstaat- ver-

£'ezing in het Westduitse Beieren
"enield de Christelijk sociale uniean Strauss ondanks een klein ver-
"f8 de absolute meerderheid. Het

Percentage liep van 58,3 % in 82 te-
\*& tot 55,8 %, maar ook de sociaal-
democratische SPD ging achteruit:van 31,9 naar 27,5 %, de Groenen
=Prongen vooruit van 4,6 naar 7,5 %en deLiberale FDP boekteeenkleinew»nst van 3,5 naar 3,8%.

*****

Gebouwen meer toegankelijk maken
Raadsleden op de bres
voor gehandicapten

WILLEMSTAD — De
raadsleden Arrindell enKos-
terkomen op voor derechten
van gehandicapten: naar
aanleiding van een voorval
waarbij het voor iemand in
eenrolstoel onmogelijkbleek
om in het Bestuurs Collegebij
een gedeputeerde op bezoek
te gaan,zijn beideraadsleden
druk bezig geweest met het
benaderen van diverse in-
stanties. Zo zijn de overheid,
deKamervanKoophandel en
de Vereniging Bedrijfsleven
Curacao gevraagd om waar
mogelijk is openbare gebou-
wen aan te passen en toe-

WILLEMSTAD — De auto op
defotokanzekertegen een stootje:
deze is namelijk voor het grootste
gedeeltegemaaktvan auto- bum-
pers en vormde onderdeel van de
zaterdag geopende expositie van
werken van YubiKirindongo.
Deze Antilliaanse kunstenaar is
vooral bekend geworden door
zijn werken gemaakt van auto-
bumpers, hetgeen op Curagao
makkelijk te verkrijgen is met de
naar schatting ruim 50.000 au-
towrakken opons eiland. Vele lo-
kale gebouwen worden reeds op-
geluisterd doorkunstwerken van
YubiKirindongo.Hij exposeerde
en verkocht naar vele landen, on-
der andere Nederland, Surina-
me,Brazilië en Duitsland. Begin
ditjaarwerdYubiKirindongo in
een interview nog in de schijn-
werpers gezet:dat wasechterniet
in een tijdschrift over kunst of
dergelijke maar in het blad "Re-
cycling", een tijdschrift voor de
herwinning van grondstoffen,
waar een kunstenaar alsKirin-
dongo uiteraard ook goed in de
markt ligt. Geïnteresseerden
kunnen overigens voorlopig nog
inhet Curagaose museumdewer-
ken vanKirindongo bezichtigen.

gankelijk te maken voor hen
die in eenrolstoel zitten.

De eilandsraadsledenAbel
ArrindellenRomuloKoster wer-
den onlangs schriftelijk bena-
derd door de organisatie van ge-
handicapten Fuphafi. Deze orga-
nisatie moest met een van haar

.odeputeetut: up be-
zoek. Aangekomen bij het Be-
stuurs College bleek het zeer
moeilijk om binnen te komen
omdat de rolstoel de trappen op-
getild moest worden. Binnenge-
komen bleek het echteronmoge-
lijk om op de tweede verdieping
te komen daar de liftkapot was
en men de rolstoel geen twee
trappen op kon dragen.

Dit voorbeeld wasvoor Fupha-
fi aanleiding om de ei-
landsraadsleden te vragen voor
de grote groep van gehandicap-
ten in onze gemeenschap op te
komen. Niet alleenhet Bestuurs
College moet toegankelijk ge-
maakt worden, echter gebleken
is dat vele overheids- kantoren
geen rekening houden met hen
die in een rolstoel zitten. Dit
moet wettelijk geregeldworden,
zo vindt Fuphafi, zoals ook in
andere landenhet geval is.

Arrindell en Koster klommen
inderdaad in de pen: het Be-
stuurs College, de Kamer van
Koophandel en de Vereniging
Bedrijfsleven Curagao zijn in-
middels benaderd. Gevraagd
wordt om niet alleen de over-
heids- kantoren zodanig te ver-
anderen dat zij toegankelijker
worden, maarook anderepublie-
ke gebouwen als supermarkten.
Indetoekomstkan er bij debouw
van overheids- kantoren, aldus
de raadsleden in hun schrijven,
misschien rekening gehouden
worden met een speciale entree
voor gehandicapten zodat dit la-
ter niet meer aangepast hoeft te
worden.

GORBATSJOV: PUNT GENADERD WAAROP TERUGKEER NIET MOGELIJK IS
Aceoorden over middellange afstandsraketten en kernarsenalen waren binnen handbereik

SDI doet Reykjavik mislukken
REYKJAVIK — De topontmoeting tussen de Amerikaanse

president,RonaldReagan, en SovjetleiderMichailGorbatsjov
inReykjavik iszondaguitgelopenopeenvolledige mislukking
die ongetwijfeld een schadelijk psychologisch effect heeft, al
lietenbeidepartijenna afloopweten datzij willenblijvenstre-
ven naar deradicale wapenbeheersings- overeenkomsten die
hunop IJslandop hetnippertje ontgingen. Het mislukkenvan
de tweedaagse besprekingen tussen Reagan en Gorbatsjov
heeft dekansop deaanvankelijkovereengekomentopontmoe-
ting indeVerenigdeStaten uiterstklein gemaakt, hoewel geen
van beidepartijendemogelijkheidvan eennieuwetopontmoe-
ting volledig wilde uitsluiten.

Onoverbrugbare me-
ningsverschillen over het Ame-
rikaanse Strategische Defensie
Initiatief (SDI) vooreen raketaf-
weer- systeem in de ruimte
vormden het struikelblok waar-
op de verreikende overeen-
komsten over de strategische

wapens en de middellange-
afstandsraketten die binnen
handbereik leken, uiteindelijk
toch stukliepen. Maar zowel
Gorbatsjov als de Amerikaanse
minister van Buitenlandse za-
ken, George Shultz, zeiden zon-
dag na afloop van de vierde ge-

spreksronde tussen de .wee lei-
ders, dat de mislukking niet het
eindevan dewapenbeheersings-
onderhandelingen betekent.

Het grote raadsel van de to-
pontmoeting in Reykjavik is
waarom Reagan en Gorbatsjov
een akkoord over demiddellan-
ge- afstandsraketten in Europa
lieten stuklopen op de al jaren
bestaande meningsverschillen
over het SDI-programma. Vol-
gensbeidepartijenwas op de top
een akkoord bereiktover het be-
perken van het aantal INF-
raketten tot 100 aan beide zij-
den, die alleenin deVSen in het
Aziatische gedeelte van de SU
zouden mogen staan.Dit hield in
dat alle middellange- af-
standsraketten uit Europa zou-
denworden teruggetrokken. Bo-
vendien stemde de SU ermee in

onmiddellijk onderhandelingen
te beginnen over de korte- af-
standswapens inEuropa.

Verder bereikten Reagan en
Gorbatsjov een compromis over
de halveringvan de strategische
kernarsenalen — zowel van de
op land gestationeerderaketten,
alsdekernwapens aan boordvan
onderzeeërsen bommenwerpers
op — van de SU en de VS in de
loop van vijfjaar. Dit akkoord
was voor beide partijenbevredi-
gend, aangezien het zowel een
aantasting van het Sovjet-
overwicht op het gebied van op
land gestationeerderaketten in-
hield, als een beperking van de
Amerikaanse voorsprong wat
betreft de kernraketten aan
boord van onderzeeërs en bom-
menwerpers.

Hoewel Moskou en Was-
hington begin dit jaar over-
eenkwamen het vraagstuk van
de middellange- afstandswa-
pens lostekoppelen van de ande-
re onderwerpen, raakten de be-
sprekingen volledig verstrikt in
de controverse over het SDl-
programma, zoals Shultz zondag
toegaf. Volgens Amerikaanse
functionarissen kreeg het SDl-
vraagstuk tijdens de vierde en
laatste gespreksrondeeen alles-
overheersende betekenis, waar-

door er geen tijd overbleef voor
het opstellen van overeen-
komsten.

Sovjet-leider Gorbatsjov is
van mening dat de wereld een
punt nadert waarop geen terug-
keer meer mogelijk is omdat het
wapenoverleg met de VS in Ge-
neve vrijweltot stilstandis geko-
men. Op een persconferentie na
afloopvan zijnbesprekingenmet
Reagan zei Gorbatsjov dat het
grote aantal mogelijkheden dat
wordt besproken in het overleg
over de ruimte- en kernwapens
"de vraag opwerpt of de bespre-
kingen vruchtbaar zijn".

"De onderhandelingen in Ge-
neve zijn onlangsvastgelopenen
zijn vrijwel tot stilstand geko-
men", aldus de partijleider. "Wij
allen naderen nu een punt waar-
opgeenterugkeermeer mogelijk
is en waarop een nieuwe fase in
de wapenwedloop kan beginnen
met onvoorspelbare militaireen
politieke gevolgen". De be-
langrijkstevraag is dusof deon-
derhandelaars in Geneve erin
zullen slagen de kwestie van de
middellange-afstandsrakketten
weer los te koppelen van de
controverse over het SDl-
programma. Door het misluk-
ken van de top in Reykjavik ont-
staat het gevaarvan een nieuwe

periodevan kiltetussen deSUen
de VS en de uitkomst van de top
zal door deNAVO-bondgenoten,
die maandag in Brussel door
Shultz over het verloop van de
top worden ingelicht, ongetwij-
feld als een ernstige tegenslag
wordengezien, ook al zullenzij in
Brussel waarschijnlijk hun
steun uitsprekenvoor de Ameri-
kaanse opstelling. Waarnemers
vrezen dat het vastlopen van de
topontmoeting in IJsland de
voorstandersvan de harde lijnin
het Kremlin zal sterken in hun
overtuiging dater weinig tever-
wachten valt van onderhande-
lingen metReagan.

Guatemala
bombardeert
guerrilla

GUATEMALASTAD — De
Guatemalaanse luchtmacht
heeft in september een gebiedin
hetzuidwesten van het land ge-
bombardeerd als actie tegen de
guerrilla-beweging welkeer ac-
tief is. Dit is onthulddoor gene-
raal Hector Alejandro Gramado
Morales, chefstaf van de Natio-
nale defensie. Het bombarde-
mentwas uitgevoerd in dedepar-
tementen Solola en Suchitepe-
quez,een volgens degeneraalon-
bewoond gebied. Tegenover ver-
slaggevers zei de generaal dat
«hij er geen behoefte aan heeft»
in ditsoort gevallendebevolking
van nabijgelegenplaatsen voor-
afte waarschuwenvoor actieste-
gende guerrilla.De generaalded
zijnuitspraak nadat eerder een
advertentie in de krantwas ver-
schenen waarin de Mensen-
rechten- organisatievan Guate-
mala, welkenogsteedsinMexico
is gevestigd, het bombardement
aanklaagde.

Volgens MEP secretarisis hotel tweemaal verkocht
Nelson Oduber: Veel vragen
rond verkoop Palmbeach-hotel

ORANJESTAD — MEP se-
cretaris Nelson Oduber zet
vele vraagtekens achter de
verkoop van het Aruba
Palmbeach-hotel. De grote
vraagis hoeveelmaalheeft de
Aruvendithotelnu verkocht.
De MEP-fractie heeft minis-
ter Don Mansur gevraagd in
de Staten een en ander te ko-
men uitleggen en enige vra-
gen te beantwoorden.

Aangehaaldwordt datdestijds
ministerBerlinski het hotelwil-
de verkopen voor 5.7 miljoen en
dat volgens de MEP de premier
er toen 5.2 miljoen van heeft ge-
maakt. Op 3 juli 1986 zou pre-
mierEman een briefaan deAru-
ven hebben gezondenom deprijs
nog eens te verlagen en ditmaal
op 4.5 miljoen gulden. De heer
Oduberzet danaan de hand van
gegevensuiteen datvolgenshem
het hotel tweemaal verkocht
werd. Wat de voorwaarden be-
treft haalt de heer Oduber dan
aan dat bij de verkoop de over-
heid een cheque kreeg van hon-
derdduizend dollar die op het
ogenblik niet geïncasseerd kan
wordenen datwanneer de groep
Ottinger per 1 december het ho-
tel officieel overneemt nog eens
1.4 miljoen dollar van de koop-
som wordt betaald. Waarom zo

lang gewacht met het overdra-
genvan het hotel?

De overheidmoet zelfdereste-
rende drie miljoen die nog be-
taald moet worden gaan finan-
cieren, want het duurt enige ja-
ren voordat Aruven zijn geld
krijgt. Voorts vindtNelson Odu-
berheteen vreemde zaakdateen
studie zal worden gemaakt wat
demogelijkheden zijnom bij het
hotel tweehonderd kamers te
bouwen, van welke studie de
overheid vijftigprocent voor zijn
rekening moet nemen. Waarom
ditonderzoek, zo vraagt Oduber
zich af: in het AVP programma

staat dat het aantal kamers op
Aruba verdubbeld moeten wor-
den. Bij IMF heeft de regering
aanbevolen dat het enige alter-
natiefopkorte termijn is hetver-
dubbelen van de hotelkamersop
Aruba. Terwijl anderenreeds
aanbevolen hebben dat alleen
met bijbouwenvan tweehonderd
kamers dit hotel uit de proble-
menkan geraken.Onzepartij zal
doorgaan met zoeken naar meer
gegevensom dezeverkoop dieve-
le vragen oproept, aldusMEP se-
cretaris Nelson Oduber over de
verkoop van het Aruba
Palmbeach-hotel.

Moengo stroomt leeg, alle scholen in oost Suriname gesloten

Bouterse: Leger valt Brunswijk
aan: vier gewonden, 2 vermisten

PARAMARIBO — Leden
van het "Junglecommando"
van Ronnie Brunswijk heb-
ben zaterdag een legerpa-
trouille aangevallenbij Caro-
linaten zuidenvanParamari-
bo. Daarbijraakten vier mili-
tairen licht gewond. Twee

anderen worden vermist. Dit
heeft bevelhebber Desi Bou-
terse zaterdagavond be-
kendgemaakt tijdens een bij-
eenkomstvan de "25februari
beweging" in Paramaribo.
"Het leger heeft het offensief
sinds vrijdag overgenomen",
aldus Bouterse.

Hij zei dathet Surinaamse le-
ger zaterdag in Oost-Suriname
vanuit de lucht granaten heeft
geworpen opplaatsen waar men
vermoedt dat leden van het ver-
zet onder leiding van Ronnie
Brunswijk zich ophouden. Het
legervliegtuig werd vanaf de
grond beschoten. Voor zover be-
kend deden zich geen persoonlij-
ke ongelukkenvooren is er geen
ook geen materiele schade aan-
gericht.

Bouterse zei dat plaatsen
langs de Cottica-rivierin deom-
geving van het dorp Moengo en
op Stoelmans-eiland granaten
zijn geworpen om de mensen die
nietsin hetgebiedte zoeken heb-
bente dwingen hetgebiedte ver-
laten. Terwijl zaterdag de mili-
taire acties werden uitgevoerd
en beantwoord door de"terroris-
ten", barricadeerden dezen de
weg tussen Moengo en Albina
met zwaar materieel van de fir-
ma Bruynzeel, die in het Pata-
macca-gebied bij Moengo hout
wint. Om het weghalen van de
barricades te bemoeilijken wer-
den debanden leeggeschoten.

Het leger heeft intussen de
barricades verwijderd, aldus de
bevelhebber. Bouterse noemde

de situatie in Suriname "zeer
ernstig". Hij wees op de miljoe-
nenschade die isaangerichtdoor
de branden die de afgelopen
week in het Palmoliebedrijf Pa-
tamacca hebben gewoed. Hij zei
dat "de economische achteruit-
gang van Patamacca onbe-
schrijflijk is".

De schadedie door de branden
is aangericht beloopt officieel
61.3 miljoen Surinaamse gul-
dens. Patamacca was een van de
projecten die de Nederlandse
regering wilde boycotten door
het stopzetten van deontwikke-
lingshulpin 1982, aldusBouter-
se. De Nederlandershoopten dat
ditzou leiden tothet ontslagvan
de werknemers bij Patamacca,
maar ditgebeurdenietomdatwij
onze reserves aan buitenlandse
valuta gebruikten voor het fi-
nancieren van het project, zo
voegdehij er aan toe.

HetstadjeMoengo waarde Su-
riname aluminium Company
Surulco een dccl van haar baux-
ietwint,begint ookleegtelopen.
De gevechten van de afgelopen
dagen en de branden die in drie
scholen daar hebben gewoed,
zijn voor velen aanleiding ge-
weest om naarveiliger oorden te
trekken. Moengo volgt hiermee
hetvoorbeeld van Albina daton-
geveer 35 kilometer oostelijker
ligten waarde scholen al w<
geslc
weggetrokken,
heeftnubesloten uitveiligheids-
overwegingen alle scholen in
oost-Suriname tesluiten.
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Mensen

Eenderde van de 360 NEDER-
LANDSE SCHAPENen lamme-
ren die een roerig weekeinde
achter de rug hebben in het
Franse Chateauroux, zijn eind
vorige week weer naar huis te-
rug gekeerd. De schapen werden
deweekdaarvoor in denachtvan
donderdagop vrijdaguit een Ne-
derlandse en Belgische
vrachtwagen gehaald. De
vrachtwagens waren ten zuiden
van Chateauroux tegengehou-
den. De schapen- in totaal onge-
veer 600- werden de volgende
dag losgelaten in het centrum
van demiddenfranse stad.Fran-
se schapenhouders, die deze
"overval" pleegden wilden daar-
meeprotesteren tegen de import
van goedkoop schapevlees, voor-
al uit Nederlanden via dat land
uit Nieuw Zeeland. Dat vlees
wordt in Frankrijk ver onder de
kostprijs van Franse schapen
verkocht. De in Chateauroux
losgelaten schapen hebben voor
een enorme chaos gezorgd, niet
in de laatste plaats omdat nau-
welijksvoldoendepolitie aanwe-
zig was. Alle politiemannen die
niet strikt nodig waren, waren
naar Lyon gedirigeerd in ver-
band methetbezoekvan depaus.
De ellende begon in feite pas
goedtoen deFranse schapenboe-
ren de dieren oversprenkelden
met Lindaan: een in Nederland
verbodendesinfectie- middeldat
in dehuid dringt. Dat maakt de
schapen voor geruimetijd onge-, schiktvoor consumptie. In over-
legtussen Nederlandse en Fran-
se autoriteiten en betrokkenen
was besloten dat terugkeer van
de schapen naar Nederland de
beste oplossing was. In Neder-
land zijn de dieren voorlopig in
quarantaine gegaan.

*****
Er is een goede kans dat men in.Nederland woensdag bij helder
weer getuige kan zijn van een
REGEN VAN VALLENDE
STERREN. Dit heeft de Neder-
landse Meteorenvereniging
DMS inLeiden berekend.De me-
teorenzwerm is afkomstig uit
hetSterrenbeeld Draak en is de-
zelfde die in 1933 en 1946 voor

spectaculaire sterrenregens
zorgde. Het hoogtepunt van de
verschijningvan dezogenaamde
draconiden is volgens drs. Be-
tlemvan deDSM omstreeks acht
uur 's avonds te verwachten. De
sterrenregenkan echterde gehe-
le nacht (van woensdag op don-
derdag) duren. Vallendesterren
of meteoren zijn kleine stof-
deeltjesdiekometen, wanneerze
de zon passeren, achterlaten.
Met grote snelheidtreffen zij de
aarde, als deze door hun baan
gaat. Op grote hoogte (ongeveer
honderd kilometer)verbrandt de
materie.Hetlichtspoor wordtals
een vallende ster waargenomen.
De moederkomeetvan deDraco-
niden Giacobinni- Zinner pas-
seerde de zon op korteafstand in
september vorig jaar. In Japan
werd toen op 8oktobereenkorte,
maar hevige meteorenzwerm
waargenomen.

*****Het percentage van BUITE-
NECHTELIJKE GEBOORTEN
in Nederland dat deze eeuw tot
1975 rond de twee procent
schommelde, isdeafgelopen tien
jaargestegen tot ruim acht pro-
cent. Het aantal verviervoudig-
de eveneens en wel van 3800 in
1975 tot 14.800 in 1985. Dr. Ir.
Marry Niphuis- Nell, onderzoe-
ker bij het sociaal en cultureel
planbureau, vertelde dit op een
persconferentie ter gelegenheid
van de publicatievan hetboekje

"Niet getrouwd, toch kinderen"
van de stichting HOZ (voor-
lichting over relaties en kinder-
keuze). Die acht procent valt
trouwens nog in het niet bij de
ruim veertig procent in Oosten-
rijk en de VS en 18 procent in
Frankrijken Engeland. Er isvol-
gensNiphuis sprake van een toe-
nemend aantal geboorten bij on-
gehuwd samenwonende paren
en alleenstaandevrouwen dieer
bewust voor kiezen. Ze leidtdat
afuit de leeftijd van demoeders,
meestboven de 25, terwijl deon-
gehuwde moeder van vroeger
juistrelatief jongwas. Het leef-
tijdspatroon begint steeds meer
overeenkomsten te vertonen
met dat van de gehuwde mnoe-
ders, wat er volgens Niphuis op
wijst dat buitenechtelijke ge-
boorten in toenemende mate
gepland en gewenst zijn. Nip-
huis zei dat vaststaat dat het
aantal buitenechtelijke geboor-
ten nogverder zal toenemen. De
verwachting is dat niet gehuwd
samenwonen de belangrijkste
relatievorm onder jongere leef-
tijds- categorieën zal worden.
Tot nu toe is de komst van een
kind voor "samenwoners" de be-
langrijkste reden om te trouwen.
Maar bij een recent onderzoek
antwoordde 30 procent van de
niet gehuwde vrouwen met een
vriend, dat een kind voor haar
geen reden zou zijn voor een
huwelijk.

*****Een 25-jarige inwoner van Wa-
geningen en een 21-jarige man
uit Driel hebben tegenover de
Wageningsepolitieruim 120 IN-
BRAKEN inauto's, woningenen
winkels bekend, waarbij in to-
taal voor meer dan 300.000 gul-
den aan spullen werd buitge-
maakt. Bovendien richtte het
tweetal daarbij voor meer dan
150.000 gulden schade aan. De
inbraken werde gepleegd inWa-
geningen, Nijmegen en in ge-
meenten op de heuvelrug, in de
Betuwe en in het Gooi. De inbra-
kenwerden dit jaargepleegd.De
twee hoofdverdachten werden
medio vorige maand aangehou-

den nadat door de politie naar
aanleidingvan enkele andere
arrestaties een onderzoek naar
de inbraken was gestart. In to-
taal werden in verband met de
120 inbraken, 49 mensen aange-
houden, onder wie 40 helers. De
inbrekers hadden het vooral
voorzien op geluidsapparatuur,
gereedschap,schilderijenen sie-
raden. De meeste inbraken (on-
geveer 100) werden gepleegd
door deWageninger diede gesto-
len goederen verkocht aan de
man uit Driel. Omdat de Wage-
ningse politie sinds enige tijd
prioriteit geeft aan de bestrij-
dingvan helingwerd het onder-
zoek niet gestaakt na aanhou-
dingvan de inbrekers. Door ook
dehelers op te sporen kwam vol-
gens de politie- woordvoerder
hetgrootste deel van debij de in-
braken buitgemaakte spullen
weer boven water.

Een VOGEL heeft ditweekeinde
in Eindhoven gezorgd voor een
anderhalf uur durende
STROOMSTORING. Het dier
had kortsluiting veroorzaakt in
een transformator bij een hoofd-
verdeelstation. Daardoor kwam
een groot deel van de stadzonder
stroom te zitten. De politie werd
overstroomd met telefoontjes.
Op de meldkamermoest daarom
drie man extra worden ingezet.
Op kruispunten vielen de ver-
keerslichten uit, waardoor het
verkeer in de war raakte. Op
twee kruizingen deed zich een
aanrijdingvoor. Daarbij viel een
gewonde. De brandweer moest
vier keer uitrukken om mensen
te bevrijdenuit een vastgelopen
lift. In winkels bleven de auto-
matische schuifdeuren vast zit-
ten. Het gemeentelijkekabelnet
was gedurendede storingniet in
staat radio- en televisie- signa-
len uit te zenden.

*****Het hoofdvan derecherche bij de
politie van Moskou is ONTSLA-
GEN WEGENS OPENBARE
DRONKENSCHAP, corruptie
en een amorele particuliere le-
venswandel. Dit heefthet hoofd-
stedelijke blad Moskovskaja
Pravda zaterdag bekend ge-
maakt. Volgens het blad was de
levensstijl van politiechef Vik-
torAnikin onderwerpvan zware
kritiek geweest op een bijeen-
komst van deplaatselijkepartij-
afdeling. "Anikin leidde een
amoreel leven. Hij verscheen
dronken in het openbaar en hij
hadprivé- relaties met personen
in de handel en de dienstverle-
ning, van wie sommigen inmid-
dels in de gevangenis zitten."
Sinds mei vorig jaar is in deSov-
jetunieeen grootscheepse cam-
pagnetegen overmatigdrankge-
bruik en corruptie gaande. Dit
heeft geleid tot tal van arresta-
ties en ontslagen tot in de
hoogsteregionen.

*****De Amerikaanse popzanger
JOHN DENVER zal volgende
week in Kiev optreden. Dat werd
deze week door deAmerikaanse
industrieelArnold Hammer, die
goede contacten onderhoudtmet
de Sovjet- leiding, bekend ge-
maakt. De opbrengst van het
concert is bestemd voor de
slachtoffers van de ramp met de
kern- centrale in Tsjernobyl.

PREMIER MARGARET
THATCHER van Engeland
viert vandaag haar 61ste ver-
jaardag. Zoals bekend kwam
Thatcher in 1979 als winnende
uit de strijdbij de algemenever-
kiezingen in Engeland. Zij werd
daarmee de eerste vrouwelijke
premier in Europa. Ook bij de
verkiezingen in 1983 behaalde
Margareth Thatcher een over-

winning. De 61-jarige politicus
heeft echter nog meer noten op
haar zang: tijdens het onlangs
gehouden partij- congres werd
voorspeld datook in 1988,bij vol-
gende verkiezingen, een over-
winningbehaald zal worden.

PEKING —Koningin Elizabeth II
van Engelandbrengteen officieel be-
zoek aan China. Dit duurt 8 dagen.

*****

Het Rotterdamse Philharmo-
nisch Orkest kreeg deze week
problemen met de Russische
DOUANE, die een uit de Sovje-
tunie afkomstig lid van het or-
kest de Russisch- Finse grens
niet wilde laten passeren. Vrij-
wel direct nadat het orkestlid
door de douaniers uit de trein
was gehaald, omdat er iets met
zijn papieren niet in orde zou
zijn, besloten alle andere musici
en detechnicivan hetorkesteve-
neens met hun bagage uit de
trein te stappen. Samen uit, sa-
men thuis, wasdaarbij hun mot-
to. Na ruim een uur heen- en-
weer gepraat, waarbij con-
certmeester Kees Hulsman, die
vloeiend Russisch spreekt, als
tolk optrad, zwichtten de doua-
niers voor de druk van het 120
man sterke gezelschapuit Rot-
terdam en kon de treinreis wor-
den voortgezet, met het Rus-
sische orkestlid. Het gezelschap
is deze weekop toerneein deSov-
jetunieen Finland. *

Heer Bommel en de Volvetters door Manen Toonder

1013—De oudekoets van Professor S.Link hieldvlakbij Torn
Poes halt en de magere gestalte van de geleerde sprong naar
buiten. "Welk een gelukkig toeval, datik u hierontmoet!"riep
Aij. "Kan ik u een ogenblik spreken?"."Wel, hm, dat is te zeg-
«gen...." begon TornPoes. "Prachtig!"riep de professor. "Kommee naar die uitspanning daar! Ik heb uwhulp nodig!" Torn
3Poes volgde Link naar een klein cafeetje en stapte met hem
naar binnen. "Laatons daargaan zitten en een glasdrinken!"
steldedeprofessorvoor. "Ikmoetmetupraten over uwgezette
vriend, deheerBommel. Ikverkoopvermageringspillen,dezo-

genaamde Stinkers! Misschien hebt u mijn advertentie wel
eens gelezen?Wilt u slinken, gebruikdanSlinkers! Aardig ge-
vonden, nietwaar?" "Ja, ja!" zei Torn Poes ongeduldig. "Dat
weetik nuzo langzamerhand wel!Wat wiltueigenlijk?" Recla-
me maken!" zei de heerLink. "ledereen moet mijnpillen ken-
nen. En een goede reclame is me héél wat geld waard!". Die
laatstewoordenwerdentoevalligopgevangen door dejourna-
listArgus, dienietver van daaraan een tafeltjezat. Hij hadnet
zijn laatste voorschot opgemaakt, zodat hij geen geld meer
had. Daarom spitste hij danook zijn oren...

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan*
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunne"'
spoedgevallen telefoon 641658 bellen'
danhet antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische &
trikten kunnen voor spoedgevallen*
artsenpraktijk van huneigen huisarts beW
het antwoordapparaat zal dan medede*
wie de dienstdoende arts is.

WITGELEKRUIS (wijkverpleging): Kar**
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend*»'
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 i»Jzaterdag degehele dag gesloten; dewat*
hebben zusterBernadina, tel.: 80154, pa9j
boy 027-360 en zuster Hailand, tel.: 879*
pageboy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pare*
tel: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend v*
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zatert»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, V-
-54300.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uurall*'
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmid*f
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag"*
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak-

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Farrt^geopend van maandag t/m vrijdag v*|
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor S»
Maria 17,tel: 80222.

BOTICA BANDABAO: geopend van ma*
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14.0'
18.00uur; zaterdag gesloten.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Curagao, tel : 623575; Pun*
Cerrito, tel: 76155

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uurCobra (met Sylvester Stallo-
ne, f1.5,-).

LOSSE NUMMERSvan deAmigoe zijn ver-.
krijgbaar bij:

Drugstore Caribbean Hotel Casino
Drugstore Holiday Beach Hotel
Bookshop Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia, Postkantoor
Nene, BergAltena
Faulborn, Berg Altena
Boekhandel Van Dorp/Eddine: Curacao
Plasa Hotel, Punda, Princess Beach Hotel,
Promenade, SchottegatwegOost, Otroban-
da en Hotel Las Palmas
Boekhandel Mensing,Punda
Boekhandel Salas(Fokkerweg)
Mensing'sCaminada
Novo sBook and Giftshop
Saliha Snack, Salina
Samsom, Salina
Moron, Saliha

Gasora nv, Caracasbaaiweg
Sousa, Cas Coraweg
Toko MangusS, Cas Coraweg
Centrum Supermarket. Mahaai
Ritz Centrum, Mahaai
Kort, Rk) Canario
Cerrito Supermarket, Schottegatweg OoH
Jean Louis Liquor Store, Gosieweg
Zuikertuintje
Bloempot Book and Toyshop
El Chico, Wolkstraat
Shon Nana, Breedestraat
La Bonanza (O)
Nos Tienda, Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria. Win
Churchillweg
La Estrella, WinstonChurchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevelstraat
Eddy's, Colebra Berde
Edmy Liquor Store, Ronde Klip

TELECURAÇAO
MAANDAG: 16.30baseball New VorK
vs Houston; 18.40informashon deportj-
vo; 18.50Tempu paDios; 18.53Cultuur
en Opvoeding; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30Big Movie: Jor the hunter ofthefu-
ture; 21 .55Kombinashon; 22.00vervolg
Big movie; 22.30Santo Domingo invita;
23.00CNN Moneyline (live); 23.30CNN
Sports tonight (live); 24.00Sluiting.

DINSDAG: 16.30Superbook; 17.00He-
man, masteroftheuniverse; 17.15Sien-
siai Teknologiakv Leo Floridas; 17.45
CNN international hour; 18.45 Informe
deportivo; 18.55Tempu pa Dios; 19.00
Kushina di oro; 19.30 Notisiero Telfr*
20.00 Baseball (world series).
(Wijzigingen voorbehouden)

HENRY By Dick Hodgins

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

Amigoe
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvel z/n of P.0.8. 577
Curacao NA.
Giro 440.000
Bankrek.nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek.nr: 874.825.10
Maduro &Curiels Bank nv

CURACAO
Centrale (alle afdelingen)
672000
Directie:
I.M.Ph. de Maayer-Hollander.
Antillean News Holding NV
Hoofdredactie:
Laureen Ravelli-Schenk (adj.)
Overige ledenRedactie:
Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,
Paul de Windt, Sheila Rhodes (secretares-
se), Chrisvan Grol (sportmedewerker), So-
lange Isselt(opmaak) en Ken Wong (fotog-
raaf).

ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
Viola Bernardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
"Maandag t/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10.00 uur.

Alle advertenties voor dekomende dag
moeten 1 dagvan tevorenvóórvier uur bin-
nenzijn of op dezelfde dag vóór elf uur.

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

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraa! 110
Tel: 24333 (drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan derSchoot
Redactie: Ramiro Tromp, Ludwina Perez,
Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan derSchoot en
Etleen Landsmark.

BONAIRE
CORRESPONDENT:
HubertLinkels, Kaya Gobemador N. Debrot
154,tel: 8627.
SINT MAARTEN
Correspondent:
GerardVan Veen, Postbox 118,tel.: 24427.
Abonnement en advertenties:

Popular Agencies,
SMTC Building, lllidge Road 38,
Tel: 22737.
Losse nummers: Papergarden, Food
Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
(opposite Holland House), Great Bay Hotel,
Little Bay Hotel, MulletBay Hotel, Papertrip
Julianaluchthaven en Boekhandel Van
Dorp/Eddine.

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

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspondente:
mevrouw Peggy van de Horde, White-
wallweg1.
DEN HAAG:
CORRESPONDENT:
FransKok (tel: 070-614911).

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B. Jos deRoo enVictor Hafkamp:Radio Ne-
derland Wereldomroep (tel.: 035-16151,
toestel 319).

UTRECHT:
Frans Croes(fotograaf).

MIAMI:
medewerker:David Serphos, 1420Southe-
ast Bayshore Drive 306, Miami Florida
33131 (te1.:3055798622).

Persagentschappen: ANP en AP
Samenwerkingsovereenkomst metThe Mi-
ami Herald, De HaagscheCourant, De Bra-
bantsePers.
DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao: Districo NV, tel: 70503,70504en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden via Girorek nr.; 208.000, Ma-
duro'sBankrek. nr.: 286.330.08en ABNrek.
nr.: 11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110,tel.: 24333
Bonaire (abonnementen en incasso): mv. A.
Wong-Loi-Sing, Noord Saliha.
Losse nummers 50 cent:
Abonnementsprijs op alle eilanden van de
Nederlandse Antillen veertien gulden per
maand.

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

BEETLE BAILEY By Mort Walker

QUINCY By Ted Shearer
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BUDGETRECHT VAN RAAD VERTRAPT EN AANNEEMSOM 14 MILJOEN TE HOOG
Samenzwering NAC, Promac, DWD-hoofd met medewerking anderen

Tankigate-rapport stelt
oplichting overheid vast

WILLEMSTAD—HoeweI deonderzoeks-commissienaardeWatertank- affaire de betrokkenheid van de leden van hetv°ormaligBestuurscollegeniettothaartaakrekende, iszij van
lening dathier sprake isvan een grenzelozevertrappingvan
jjetbudgetrecht van de eilandsraad waaraan paal en perk
dient teworden gesteld. Dat is deslotopmerking in het 149pa-
ria's tellende rapport waarin NAC, Promac en het DWD-
"oofd worden beschuldigd van samenzwering tot oplichting
Van het overheid, met bewuste medewerking van het hoofd
y*o Financiën en nalatigheidvan de secretaris van het ei-
mndgebied.

De onderzoeks- commissie
Werd ingesteld door het huidige
Bestuurscollege om een onder-
*j°ek in te stellennaar vermeen-
de onregelmatigheden bij de
totstandkoming van het project
Voor de bouw van acht water-
tanks te Zwarte Berg voor 45
miljoen gulden. De eerste alge-mene conclusie isdater naareen
*eer voorzichtige schatting een
Prijsverschil van 14,1 miljoen
Suldenbestaat tussen de aanne-
mingssom en de raming van de
°egrotings- commissie. Een ad-
viseur (Promac) die de belangenvan de opdrachtgevernaarbeho-ren behartigt had dit verschil
boeten minimaliseren, hetgeen
met een openbare aanbesteding
Sedaan kon worden. Bovendien
berekende Promac 2,9 miljoen
joldenteveel voor haar advies,
ypvallend noemt de commissie
"esnelheidwaarmee een project
Van een dergelijke grootte op 28
|.°vember door diverse eilande-.. ke bedrijven, dienstenenafde-
lngen isafgehandeldmet alsre-
u'taat de gunning aan Promacen NAC een daglater.

~ Nogfrappanter is de afhande-
lng in het Bestuurscollege

*aarbij het betreffende voorstel
het hoofd Dienst Water Dis-

fbutie tussen drie en vier uurs Middagsop hetBC werd geregi-
treerd en de beslissing volgens
e vaststellingvan de secretaris

?°g diezelfde dag genomen. Het
"°ofd van de AfdelingFinanciën
erklaarde tegenover de com-

missiedathijonderondraaglijke
jj^kvan de gedeputeerde van
WD gestaan heeftvoor het ge-
e,)Vaneen positiefadvies ineen

..eej"kort tijdsbestek. Opmerke-
'Jk is ookdat een beslissingvoorde goedkeuringvan een derge-

lijk project "op stuk" genomen is
terwijl de uitgaven buiten de ei-
landsraad en de begroting om
£n'nverantwoord, zonderdatmet
"et dwingende voorschrift vaneen openbare aanbesteding re-
kening is gehouden.

De DWD noch Promac heeft
Jolgens de commissie diepgaan-
de voorbereidende studies ge-
haakt om het project te ver-
antwoorden. Verder zijn er geen
Alternatieve mogelijkheden be-
tudeerd en is de noodzaak vaneen project met dergelijke om-ang volgens globaleberekenin-gen uitgaande van de hoogtevan
e Waterproductie, het normaleerbruiken hethuidige distribu-
le" apparaat niet gebleken. De
j^-Sumentatie van zowel het

WD- hoofd als Promac aan-
gaande deKAE ter verantwoor-"lng van het project ontbreekt
°'gens de commissie elke

en is zelfs niet aan-

'Uitend dan wel tegenstrijdig., donder de medewerking van
"et DWD- hoofd hadden de ver-
moedelijke samenspanners hunpes teld doel voor oplichting vanet eilandgebied nimmer be-

aldus het rapport. Aange-
,len zijn medewerking van
doorslaggevend belang was
lent de commissie te conclude-en dathij vermoedelijk een van
e hoofd- participanten was in. eze onverkwikkelijke zaak en

,?. rijn taakuitvoering schrome-
LJk te kort geschoten is. Promac

eeft volgens de commissieschromelijk gefaald als project-
oorbereideren directie-voerder"ai«ens hetDWD- hoofd. Het ad-
lesbureau heeft oneigenlijkergumenten gebruikt ter ver-
"twoording van het project en

£ tegenstrijd met het bestek en
„^ten de opdrachtgever om een

afspraak gemaakt dat NAC
voorlopig geen bankgarantie
hoefde te stellen voor het voor-
schot van 4 miljoen gulden. De
Promac directeur heeft tegeno-
ver de commissie verklaard te
beseffen dathijvoor diteuvelzou
kunnen "hangen".

Ook bij andere DWD- projec-
ten waarbij Promac betrokken
was heeft het adviesbureau be-
steksbepalingen met de voeten
getreden aangaandezekerheids-
stellingen op werk en voorschot,
alsmede betaalbaar- stellingen
van declaraties voor materiaal-
levering, waarbijde gebruikelij-
ke eigendoms-verklaringen niet
zijnverkregen van deaannemer.
Gezien het feit dat Promac vol-
gens een voorlopige berekening
2,9 miljoen gulden teveel bere-
kend heeft bij het project te
Zwarte Berg dient ook de hono-
rarium- berekeningen van de
overige projecten onderzocht te
worden. De conclusie is dat de
Promac- directeurdoor tegen de
normale regels en erecode voor
adviseurs te handelen het ei-
landgebied grote schade heeft
aangebracht. Naar het zich laat
aanzien heeft hij ambtenaren in
de verleiding gebracht om on-
rechtmatige dadenteverrichten

en de commissie kan nietaan de
indruk ontkomen dat het hen
daardoor gelukt is om samen te
spannentegen het eilandgebied.

Dat de prijs- vaststelling van
NAC 14 miljoen gulden te hoog
lag kan voornamelijk worden
toegewezen aan deaankoop van
tankplaat- en pijp- materiaal,
waareen verschilisvan 12,4 mil-
joen. Dit materiaal werd in Ne-
derland gekocht door tussen-
komst van Steco Contraeters
Ltd. te Cyprus en deRotterdam-
se Vennootschap Dutch Overse-
as Company, die namens NAC-
aandeelhouders Boshamer en
Harryvan isaangewezen alsver-
tegenwoordiger in de Raad van
Commissarissen van de NAC.
Naar het zich laat aanzienheeft
NAC haar medewerking ver-
leendom ditproject in de uitvoe-
rings- fase te krijgen, waarbij de
aanneemsom hoog moest uitval-
lenom het gestelde doel te berei-
ken. De commissie concludeert
dat NAC een groot aandeel ge-
had heeft in deze zaak, ver-
moedelijk heeft samengespan-
nen met Promac en het DWD-
hoofd, de mogelijkheid heeft ge-
schapen voor participatie van
anderen en daardoor substanti-
eel bijgedragenaaneen"aanslag
op de schaarse publieke fondsen
van de Curagaose ge-
meenschap".

De onderzoeks- commissie
vermoedt dat het hoofd van de
Afdeling Financiën zijn doelbe-
wuste medewerking gegeven
heeft aan het totstandkomen
van het spoedbesluitvoor ditpro-
ject van 45 miljoen gulden en,
uitgaande van zijn kennis van
zaken met betrekking tot de li-

quiditeit van het eilandgebied,
bestaande regels, normen en
voorschriften schromelijk heeft
overtreden met verzaking van
zijn plicht als adviseur en ver-
trouwensman van het BC. De
commissie kan verder niet aan
de indrukontkomen datdesecre-
taris van het eilandgebied bij
vastlegging van het BC- besluit
tegen alleregels, voorschriften
en normen in zijn medewerking
verleende zonder "hindernis-
sen" op te werpen en zodoende
heeft nagelaten in het belang
van het eilandgebied gebruik te
maken van zijn bevoegdheden.
Resumerend uit de commissie
het vermoeden dat, dankzij de
opzettelijke en/of bewuste c.g.
onbewuste medewerking tegen
alle regels in van het DWD-
hoofd, het HoofdFinanciën en de
secretaris, de door de NAC, Pro-
mac, hetDWD- hoofden anderen
mogelijk nagestreefde sa-
menspanning positiefresultaat
heeft opgeleverd ter bevoorde-
ling van NAC, Promac en/of
zichzelf ten koste van publieke
fondsen.

WILLEMSTAD - In
Landhuis Brakkeput Mei Mei
vond vrijdag in het kader van de
bevordering van de Antilliaanse
cultuur een culturele avond
plaats van Magasina di Arte.
waarbij de nadruk met name
werd gelegd op hetpapiaments.
Optredens werden daarbij ver-
zorgd door Nydia Ecury, Ellis
Juliana en Lucille deHaseth.Op
defoto hetoptreden van Ellis Ju-
liana.

Diensthoofd in reactie op actieplan:
Voornemen privatisering
bewakingsdienst ongegrond

WILLEMSTAD—Het voor-
nemen om deCentrale Bewa-
kingsdienst Curacao op te
heffendanwelteprivatiseren
is in het Actieplan Begro-
tingsevenwicht op onvolledi-
ge en deels onjuiste informa-
tie gebaseerd, zo schrijft het
betrokken diensthoofd Vena-
cio Gomez in een reactie aan
deprojectgroep.

VolgensGomez wordt in de ef-
fecten- studie van de pro-
jectgroep over de bewa-
kingsdienst ten aanzien van de
taaken hetfunctionereneen ver-
keerd beeld geschapen,hetgeen
tot verkeerde beslissingen van
hetBestuurscollege zou kunnen
leiden. Feit is dat de bewa-
kingsdienst werkzaamheden
verricht diezuiverop hetpublie-
krechtelijk vlak liggen en dus
niet door particuliere bewa-
kings- diensten overgenomen
kunnen worden, zoals de opspo-
ring van strafbare feiten voor zo-
ver ditaan een juisteuitvoering
van defunctie van buitengewoon
agent van politie aan zijn waak-
zaamheid is toevertrouwd. Dit
en een aantal andere taken valt
zoals de projectgroep stelt inder-
daad onder politie- werkzaam-
heden, maar de bewa-
kingsdienst is infeite belastmet
een deeltaakvan depolitie getui-
ge het groot aantal personeels-
leden dat tot buitengewoon

agentbenoemd isen opsporings-
bevoegdheid heeft.

De stellingdatparticulierebe-
drijven het werk van de bewa-
kingsdienst voor dehelft goedko-
perkunnen doenacht Gomez on-
voldoende onderbouwd. Het ver-
schil in de tarieven ligt volgens
hem hoofdzakelijk aan de bezol-
digings-regeling bij de overheid,
diebijzondergunstig is in verge-
lijking met die van particuliere
bedrijven, terwijl niet vergeten
moet worden dat die bedrijven
maar vrij kortbestaan in verge-
lijking met de dienst en een vrijhoog personeels- verloop heb-
ben. Verder is het algemeen be-
kend datook dewerkzaamheden
van andere diensten meer kos-
ten dan die van particuliere be-
drijven. Dat er een aanzienlijke
ondoelmatigheid bij de bewa-
kingsdienst bestaat vindt het
diensthoofd een gewaagde uit-
spraak, zondervoldoende onder-
steunende feiten en niet reke-
ning houdend met bepaalde
omstandighedenen factoren die
van invloedzijn ophetfunctione-
ren van de dienst.

Dat er veel ziekteverlof dan
wel ongeoorloofde afwezigheid
bij de dienst is klopt volgens Go-
mez evenmin. Het gemiddelde
ziekte- percentage van tien tot
twaalfprocent is in vergelijking
met andere diensten niet schrik-
barend hoog, en voornamelijk te
wijten aan een bepaalde groep
dieconstant ziek is. Andereover-
heids- diensten houden deze ge-
gevensbovendien niet zo nauw-
keurig bij, en de bewa-
kingsdienst is een van de weini-
ge diensten waarmen maatrege-
len neemt tegen dubieuzeziekte-
melders en verzuim. Ook tegen
plichtsverzuim "on the job"
wordt volgens het diensthoofd
steeds beter opgetreden. De op-
merking dat de dienst geen in-
komsten heeftklopt ook niet he-
lemaal, omdat wel degelijk geld
afgaatvan debegrotingenvan de
diensten waarvoor men
werkzaamheden verricht. Bo-
vendien is ook deAfdeling Afgif-
teRijbewijzen diegeld opbrengt
ihans onderdeel van de bewa-
kingsdienst.

Voor watbetreft hetfinancieel
effect van opheffen danwel pri-
vatiseren van de dienst wordt

met genoemde inkomsten geen
rekening gehouden, terwijl het
voor dehand ligt dat de particu-
liere bedrijvenhuntarieven zul-
len verhogen wanneer het ei-
landgebied ervan afhankelijk
wordt voor de beveiliging. Aan-
gezien het niet debedoeling lijkt
de Afdeling Afgifte Rijbewijzen
op te heffen is bovendien de ge-
noemde -personeels- verminde-
ring van 192 onjuist. Voordat de
overheid overgaat tot privatise-
ring danwelopheffing van debe-
wakingsdienst wil Gomez graag
antwoord op een aantal vragen.
Worden de leden van particulie-
re bewakingsdiensten ook tot
buitengewoon agent benoemd
om opsporings- bevoegdheid te
krijgen, enzijnzeopgeleidenuit-
gerustom specifieke taken zoals
onderzoeken en dergelijkeuit de
voeren? Gaan die bedrijven ook
voor geldtransport tussen ban-
kinstellingen en overheids-
diensten zorgen, zoals de bewa-
kingsdienst nu dagelijks doet
met een speciaal voertuig dat de
overheid voor veel geld gekocht
heeft, en kan de overheid in de
nieuwe situatie te allen tijde re-
kenen opdeskundigeen objectie-
vevoorstellen tenaanzienvan de
beveiliging?

Wat de eindbeslissing ui-
teindelijk ook is, hetdiensthoofd
meent deze aanvullende infor-
matie te moeten verschaffen,
aangezien in de nota essentiële
taken niet volledigmocht duide-
lijk zijn weergegeven, hetgeen
tot verkeerde conclusies en zelfs
foutieve beslissingen zou kun-
nen leiden. Het vroegtijdig ver-
schijnenvan bepaalde gedeeltes
van de plannen in de mediakan
bovendien het bewustwordings-
proces en de motivatie van het
personeel door opleidingen en
dergelijke belemmeren, aldus
bewakingsdienst- hoofd Gomez.

“A Djumpie at Crooks Castle”Belgische theater-groep
met optreden op Curasao

WILLEMSTAD — De Bel-
gische theater- groep Tiedrie
brengt aanstaandweekeinde
een bezoek aan Curacao met
het toneelstuk "A Djumbi at
Crooks Castle" waarin de
vernietigingvan St.Eustatius
en haarhandeldoor deEngel-
sen in 1776 verhaald wordt.
Aan het toneelstuk doen ook
twee Antillianen van St. Eus-
tatius mee.

De Belgische theatergroep
wordt naar Curasao gehaald
door de Dienst Culturele Zaken
diehiervoormedewerkingkreeg
van de OKSNA, het Departe-
ment vanCultuur van decentra-
le overheid en het Centro Cultu-
ral Corsou (CCC) waar het to-
neelstukook opgevoerdwordt.

Tiedrie staat onder leiding
van de schrijveren regisseur To-
ne Brulin en brengt regelmatig
stukkenop deplanken waarinsi-
tuaties uitde DerdeWereld- lan-
deneen centralerol spelen.Tone
Brulin is op de Antillenook geen
onbekende: opCuracao is hij be-
kend van de stukken "Tula"van
Pacheco Domacasse en"E Lucha
Final" van Angel Salsbach.

"ADjumpie atCrook's Castle"
verhaalteen dcclvan dehistoric
van St. Eustatius: hoe diteiland
vernietigd werd door de Engel-
sen in 1776 nadat St. Eustatius
als eerste land ter wereld de on-
afhankelijkheid van Amerika
erkende met het lossen van ka-
nonschoten bij de ontvangstvan
een Amerikaansoorlogsschip. In
die jarenwas St. Eustatius een
zeer rijk en voortvarend eiland
dat daardoor de bijnaam "The
Golden Rock" had. Het to-
neelstukis ook inEuropa alopde
planken gebracht en werd daar
zeer goed ontvangen. Het is ge-
schreven door Toni Brulin die
zelf ook als speler meedoet.
Naast hem spelen nogdrie ande-
ren in hettoneelstuk, waaronder
twee Antillianen van St. Eusta-
tius.

Er zullen vijf voorstellingen
zijn in CCC, de premiere vindt
plaats op 17 oktober. Kaarten
zijnvanaf vandaagverkrijgbaar
bij CCC tijdens kantooruren. De
voorstelling beginnen om half
negen 's avonds.

Geld zal via New York worden overgemaakt

Problematiek studenten in
Colombia bijna opgelost

WILLEMSTAD — De pro-
blematiek rond de bursalen
in Colombia lijkt opgelost.
Dat was deconclusievan Per-
cy Pinedo die namens het De-
partement van Onderwijs een
dienstreis maakte naar Co-
lombia om aldaar deklschten

metdebursalen te bespreken.
Niet alleen kregen zij vaak
hun geld veel te laat, maar
door de steeds fluctuerende
koers van de peso, was hun
geldomgerekendvaakveel te
weinig.

Ook de Amigoe berichtte in
het verleden over de klachten
van deruim zeventigAntilliaan-
se studenten in Colombia die
meerderemalen indepen zijn ge-
klommen om hun problemen op
de Antillen bij de betrokken in-
stanties kenbaar te maken.
NaarPercy Pinedo gistermiddag
tijdens een persconferentie ver-
klaarde, hadden de studenten
het gevoel dat niemand enige
aandacht aan hunproblemen be-
steedde.

Dat isechterniet waar: hetDe-
partement van Onderwijs stuur-
de Percy Pinedo onlangs naar
Colombia om zelf polshoogte te
nemen en met de studenten te
praten. Naar hij gistermiddag
uitlegde, kregen de studenten
meerdere malen hun geld veel te
laat. Veel erger isechter hetpro-
bleemvan dekoers- verschillen.
Omdat deze studenten niet
maandelijks hun geld krijgen
maar een paar maanden vooruit
betaald, komt het regelmatig
voor dathetgeldvoor eenbepaal-
demaand doorde devaluatievan
depeso inmiddelsverminderd is.
Een probleem dat moeilijk is op
te lossen, aldus Percy Pinedo.

De belangen- organisatie Ice-
tex in Colombia die definanciële
en andere zakenvan Antilliaan-
se studenten aldaar beheert,

buigt zich momenteel over de
mogelijkheid om het geldop een
bankrekeninginNew York te la-
ten overmaken, van waaruit het
dan maandelijks naar Colombia
kan worden overgemaakt. Op
die manier is het geld minder
snel aan devaluatie onderhevig.

Een ander probleem voor deze
studenten is het visum voor Co-
lombia. Waar zij in hetverleden
vrij eenvoudigeenvisumkonden
krijgen en daarmee regelmatig
op en neer konden reizen, heeft
Colombia haar visum- beleid ge-
wijzigd. Daardoor krijgt men
voor slechts zes maandeneen vi-
sum, terwijl er geruime tijd op
gewacht moet worden. Boven-
dien zijn de kosten voor het vi-
sum behoorlijk toegenomen: er
moet 50 dollar op tafel worden
gelegd.

Inmiddels is bereiktdat Antil-
liaanse studenten voor een jaar
hun visum kunnen krijgen.
Daarnaast wordt de mogejijk-
heidbestudeerdof deAntilliaan-
seoverheid dekosten van hetvi-
sum kan vergoeden.

Ondanks het feit dat nog niet
alleproblemen voor de volle hon-
derdprocent zijn opgelost, noem-
de Percy Pinedo zijnreis wel ge-
slaagd.Er is persoonlijkcontact
geweest met deAntilliaanse stu-
denten in Colombia dienu de we-
tenschap hebben dater opde An-
tillen wel degelijk aan hun pro-
blemen wordt gewerkt. Op niet
al te lange termijn hoopt Pinedo
dat ook de kwestie van het
beursgeld geregeldkan worden.

Logo/leus
Carnaval
wedstrijd

WILLEMSTAD — Carnava-
listenopgelet: dewedstrijdomte
komen tot een logo en leus voor
hetCarnaval van 1987 is al geo-
pend.Deze wedstrijdwordtop 30
oktober gesloten, men heeft dus
nog twee wekenom tekomen tot
een origineel ontwerp. Er zijn
een aantal regels aan de deelna-
me verbonden: de leus mag niet
uit meer woorden dan tien be-
staan en moetvolledigin het pa-
piamentu zijn. Het logo moet op
een wit papier getekend worden
van twintig bij twintig centime-
ter, daarnaast moet het logovol-
ledig gekleurd zijn. De ontwer-
pen kunnen gestuurd worden
naar het centrum van het Kar-
navals- comité, P.O. Box 292.
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Bestand in door aardbeving getroffen Salvador
Reddingsploegen in San Salvador
in race met de klok gewikkeld

SAN SALVADOR — Hoe-
wel dehoop om nog levenden
onderhetpuin in de Salvado-
raanse hoofdstad te halen
zienderogen minder wordt
blijven de reddingsploegen
van internationaalkarakter
hunverwoede strijd tegenhet
verwrongen ijzer en beton
voortzetten. In de loopvan za-
terdag en zondagwerden eni-
ge tientallen mensen onder
dit puin vandaan gehaald.
Men vreest echter daterhon-
derden mensen nog daaron-
der bedolven zijn en
waarschijnlijk is hetvoor ve-
len hun laatsterustplaats ge-
worden.Over het dodencijfer
bestaat verwarring. Er wor-
den getallenvan 890 tot zelfs
achttienhonderd genoemd.
Het aantal gewonden ligt
rond de zesduizend. Tiendui-
zenden mensen hebben het
dak boven hun hoofd verlo-
ren. De aardbevingsramp
heeft echter ook een gunstig
gevolg gehad: de burgeroor-
log is tijdelijk gestopt.

In verband met deze ramp
heeft het Farabundo Marti be-
vrijdingsfront bekend gemaakt
dat men een bestand in acht
neemt v.:nonbepaalde duur. Wij
zijn er ons van bewust dat op dit
ogenblik deaandacht van de na-
tie is gerichtop hetredden van de
slachtoffers en het oplossen van
de huisvestings- en voedsel- pro-
blemen. Aldus de verzetszender
Venceremos. Men deedopdever-
zetsstrijders een beroep geen mi-
litaire acties meer te ontplooien
zolangmen niet wordt aangeval-
len. President José Napoleon
Duarte reageerdebitterop de gu-
errilla- mededeling. «Het volk
van El Salvador bloedt en het is
een listvan de guerrilla om een
wapenstilstand af te kondigen
alleen maar om daarna door te
gaan met moorden en bloedver-
gieten, zo stelde hij. In de zeven
jaar dat de burgeroorlog nu
duurt zijn er tienduizenden do-
dengevallen.

De vrijwilligers diezich inzet-
ten voor het bevrijden van men-

sendieonderhetpuinvande gro-
te gebouwenliggenkennen geen
dagen geenavond.Zij willenhun
strijdtegen hethorlogevoortzet-
ten omdat iedere minuut telt als
men ondertonnen beton en staal
bedolven ligt. Soms smaken zij
inderdaad het genoegen om
mensen levend onder het puin
vandaante halen.Dit waszater-
dag zon twintig maal het geval.
Zondag gebeurdehet het minder
vaak. Veel vaker komt het voor
dat men dodenuithet puin haalt.

De aardbevingvan vrijdag tij-
dens de lunchpauze heeft dan
ook heel hard toegeslagen. Het
Ruben Dario- gebouw dat het
stadsbeeld zon beetje bepaalde
doorzijn hoogteligt alseen kaar-
tenhuis in elkaar maar in dit
kaartenhuis vermoedt men nogzon driehonderd mensen: men-
sen dieer tijdens de pauze even
waren gaan verpozen, ofnaar de
bioscoop waren gegaan en daar-
mee ineen gruwelijkeval liepen.
Men heeft al enige tientallen do-
dengeborgenvanuit ditvoorma-
lige handelscentrum dat nu één
grootrouwcentrum is geworden.
De Amerikaanse vrijwilliger
Glenn Pattin vertelde dat men
zaterdag achttien mensen le-
vend hadbevrijd uithun moeilij-
ke en pijnlijke positie. De chef
van de Fiscale politie generaal
RinaldoGolcher denktdaternog
driehonderd mensen verborgen
liggen in dit kaartenhuis.Ande-
re vrijwilligers meldden dat zij
drie vrouwen hadden bevrijd uit
een der getroffen presidentiele
gebouwen. Radio Cuscatlan be-
richtte dat er zich nog kinderen
bevinden onder de puinhopen
van twee scholen en een kinder-
tehuis.

Over het aantal doden is geen
duidelijkheid te verkrijgen. De
verschillendeinstantiesnoemen
andere cijfers. President José
Napoleon Duarte die aan het
hoofd staat van het Nationale
nood- comité sprak eerst in een
tv- boodschap over driehonderd
dodenen 6500 gewonden. Maar
zondagavond noemde hij als do-
dental 890. Hij zei dat minstens

tienduizendmensen gewond ge-
raakt warenen dater 150.000tot
tweehonderdduizend mensen
dakloos waren geworden. Teke-
nend voor deverwarring over de
omvangvan deramp isweldat in
een tv- gesprek dat eerder was
opgenomen dan de toespraak
van de president van zaterdaga-
vond decommandantvan deSal-
vadoraanse strijdkrachten, ge-
neraal Adolfo Blandon, ver-
klaarde dat er tot zaterdagmid-
dagongeveer al vierhonderd do-
den waren geteld. Bij het Inter-
nationaleRode Kruis sprak men
zondag ook over ongeveer vier-
honderd doden, maar maakte
men ook het voorbehoud van
mogelijk een veel groter aantal.
Bij hetRode Kruis noemde men
ook het getal van zesduizend ge-
wonden. Een woordvoerder van
de Amerikaanse ambassade in
San Salvador noemde een getal
van 250 doden.

Bij de Guatemalaanse red-
dingsploeghad men een eenvou-
digemanierom hetaantal doden
te schatten van dezeramp. «Er
zijn zes grote gebouwen inge-
stort met gemiddeld driehon-
derd bewoners in elk daarvan.
Dat betekentzeker achttienhon-
derd doden. Daar komen nog de
slachtoffers bij uit andere delen
van de hoofdstad». Zo meent dr
Mario Rodolfo Lopez, het hoofd
van dereddingsploeg van Guate-
mala.

Uit tal van landen is al hulp
binnengekomen of onderweg.
Onder meergebeurdeditonmid-
dellijk door Frankrijk, Italië,
Spanje, Honduras, Guatemala,
Zwitserland, Mexico. De hulp
welke gestuurd wordt bestaat
voornamelijkuit voedsel en me-
dicijnen. Ook worden artsen in-
gezet vanuit verschillende lan-
den. Weer andere landenstellen
financiële hulp beschikbaarzo-
als Nederland. Ook kwamen er
speciale Mexicaanse reddings-
ploegen aan met speurhonden.
Met vliegtuigen uit de Verenig-
de Staten, Japan, Peru, Venezu-
ela en Mexico werden tenten en
nood-hospitalen ingevlogeneve-
nals detraditionele hulp- goede-
ren zoals dekensenz.

Paus JohannesPaulus II heeft
in zijn zondagmiddag- praatje
van af hetbalkonrond het Ange-
les- gebed zijn solidariteit be-
tuigd met hetvolk van El Salva-
dor. Hij zei zich als een broer te
voelen bij het leed van zoveel
mensen. Samen met de veertig-
duizend mensen die op het Sint
Pietersplein waren bad de paus
voor de slachtoffers van deramp
inEl Salvador. Hij smeektevoor
de zielerust voor de doden, het
herstel van de gewonden en om
troost voor hen diehun geliefden
of hun bezit verloren bij de
aardbeving.

Nobelprijs Medicijnen bekroont
studie op gebied groeifactoren

STOCKHOLM — De No-
belprijs voor de medicijnen
voor 1986 is toegekend aan de
Amerikanen Stanley Cohen
enRitaLevi- Montalcini.Hon
werk op het gebied van de
groeifactoren werd hiermee
beloond.

De 77-jarige Levi-Montalcini
bezit naast haar Amerikaanse
ook noghaar Italiaansenationa-
liteit.Zij isverbondenaan hetin-
stituut voor cel- biologie in Ro-
me. De veertien jaarjongereCo-
henwerktopde afdeling Bioche-
mievan deVanderbilt universi-
teit voor geneeskunde in
Nashville inTennessee.

Hun beider ontdekkingen zijn
vanzeer grotebetekenisvoor het
begrip van mechnismen die
groei van cellen en weefsels
beinvloeden, aldus het Karo-
linska- instituut in zijn motive-
ring. Hun ontdekking van een
zenuwgroei- factor en een
huideroei- factor heeft zeer be-

langrijke nieuwe wegen voor de
wetenschap geopend. Deze ont-
dekkingenzullendewetenschap
in staat stellen vele ziektebeel-
den beter te begrijpen, waaron-
der tumor- ziektenzoalskanker
enkwalen dieopgevorderdeleef-
tijd optreden zoals seniele af-
takeling. Het Nobel-comité stelt
verder dathetwerkvanbeide on-
derzoekersin detoekomstzal lei-
den tot ontwikkeling van ge-
neesmiddelenvoor en een verbe-
terde behandelingswijzevan de-
ze ziekten.

Voorbereiding
protest tegen
terugroepen Dabian

SANTA CRUZ— In deIndian
Rock wordt vanavond (maan-
dag) een bijeenkomst gehouden
van hendiewillengaanproteste-
ren tegen het feit dat de Aru-
baanse regering de heer Miro
Dabianheeft verzochtnaar Aru-
ba terug te keren omdat hij niet
meerinhet huidigeteam van het
ArubaHuiszoupassen. Zoals be-
kend werd van MEP-zijde met
kracht geprotesteerd tegen dit
besluit van deregering welke
"wraakneming" tegen de MEP
werd genoemd. Statenlid Grace
Bareno ginginhaarverontwaar-
digingzover datzijdepremier de
vragen stelde wie het volgende
slachtoffer gaat worden die van
het Aruba Huis moet verdwij-
nen. Een der actiepunten van
vanavond zouzijnom eenprotest
te ondertekenen waarin het te-
rugroepen van Dabian veroor-
deeldwordt.

Bonbini-festival
ORANJESTAD — In het Bon

Bini-festival van dinsdagavond
in Fort Zoutman zal onder meer
Tipico Los Arbonitos onder lei-
ding van Raymundo Maduro
optreden. Voorts zijn er het cahi
orgel El Diamante en de
dansgroep"The GoldDust". Divi
Divi beach zorgtvoor de bar, ter-
wijl er verschillende standszul-
len zijn waaraan men lokale
handenarbeid-producten kan
kopen.

Advocaat: Er ontbreekt een getuige
Vier maanden geëist voor
misbruik van boksbeugel

ORANJESTAD — Vier
maanden gevangenisstraf
waarvan tweemaandenvoor-
waardelijk luidde het vonnis
tegen R.P., dieeen tegenstan-
der met een boksbeugel zou
hebbenmishandeld.

Uit de zaak bleek dat ver-
dachte problemen met een zeke-
re M., haden datdezezo hoog op-
liepen dat hij naar huis ging om

een boksbeugel te halen. Hij
sloeghiermee,hoeveelmaalwist
hij zich niet te herinneren.Wel
steldehij geslagente hebbenom-
dat M., hem had lastig gevallen
en hij daaraan een einde wilde
maken.

De officier vond dat bewezen
was dat verdachte iemand had
mishandeld waarbij hij de
boksbeugel als een gevaarlijke
wapenbeschouwde. Daarom eis-
te hij een gevangenisstraf van
drie maanden met aftrek van
voorarrest. Zijn verdediger ad-
vocaat Flanders zette uiteen dat
verdachte reeds tweemaal pro-
blemen met M.,had, en daterook
tweemaalklappen waren uitge-
deeld. Er waren volgens
raadsman ook geen getuigendie
gezien hadden datverdachte de
boksbeugel had gebruikt,alleen
had verdachte bij behandeling
van de zaak verklaard de
boksbeugel te hebben gebruikt.
Volgens de wet moeten er twee
getuigen zijn in zon geval, het-
geen hier niet het geval is. De of-
ficier reageerde hierop door te
stellendat het systeemvan von-
nissen vele malen niet overeen-
komt met het systeem zoals dit
moet zijn, maar dat hij persis-
teerde datvoldoende bewezen is,
datverdachte deboksbeugel wel
degelijkhad gebruikt.

Acht maanden
voor diefstal
van sieraden

SAN NICOLAS — Verdachte
R (30) bleek in demaand julieen
woning inSanNicolaste zijnbin-
nengedrongen en de nodige sie-
raden te hebben meegenomen.
Voor derechter verklaardehijbij
behandeling van zijn zaak, dat
hij de sieraden hadverkocht. Het
was niet de eerste maal dat hij
voor de groene tafel stond om
verantwoordingafte leggen. Vo-
rig jaarwerd nog een zaak tegen
hembehandeld... Uit hetReclas-
seringsrapportbleek dat ver-
dachtenu de goedeweg op wil en
daarom werd om een gecombi-
neerde strafverzocht. De officier
hieldmet een en anderrekening
en eiste een gevangenisstrafvan
achtmaanden waarvanvijfvoor-
waardelijk, en een proeftijd van
drie jaar en onder toezichtstel-
ling van deReclassering. De
rechter vonniste conform de eis.

ORANJESTAD — Eenjaar
gevangenisstrafluidde het von-
nis tegen verdachte G., die met
zijn auto op een fietser zou heb-
ben ingereden omdat deze hem
met minder nette woorden zou
hebbenbejegend. De Amigoe be-
richtte reeds over de behande-
ling van deze zaak. De officier
had achttien maanden gevange-
nisstraf geëist.

* <
} Voorzaterdag:. VOLKOREN en *VOLKOREN BOLLEN <

BRUIN en <
> BRUINE BOLLEN <> Graag i, DONDERDAG

t bestellen om teleurstelling te voor-
komen, bij: <

'De gezonde en enige Volkoren- <i broodbakker van Aruba
> PIET <> HARSVELD <

Hospitaalstraat <> (t.o. Amigoe-kantoor) .
> Tel.: 23132

1
Ondergetekende,

JoseAndres Perez,
wonende te Macuarima 95,
Sta. Cruz, Aruba, maakt bij
deze bekend dat hij

NIET VERANT-
WOORDELIJK

is voor de door
Mevr. Greta
Perez-Lopez

gemaakte schulden.

Jose Andres Perez.

AANKONDIGING
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaardervoor bur-
gerlijkezakenbij het Gerecht in Eerste Aanleg op Arubavan de 7e oktober
1986,gevolggevendeaan de beschikking van de E.A. HeerRechter in het
Gerecht inEerste Aanleg op Aruba d.d. 15 september 1986waarvan een
afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie op Aruba, is ten
verzoeke van de naamloze vennootschap CARIBBEAN CREDIT COR-
PORATION NV., wonendeop Arubaen voor deze zaak domiciliekiezen-
de aan de Emanstraat no. 72-A teOranjestad op Aruba ten kantore van de
advocaat mr.E.M. Ras aan de JohnG. Emanstraat no. 72-A teOranjestad
op Aruba:

OPGEROEPEN:
EDWIN EWALD VREUGD, zonder bekendewoon-of verblijfplaatsop Aru-
ba of elders, om op woensdag 18 februari 1987. des voormiddags om08.30 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg op Aruba ten
Raadhuize teOranjestad teverschijnen, voordebehandelingderzaak, dierequirant bij het ingediend verzoekschriftvoor gemeld gerecnttegen gere-quireerde heeft aanhangig gemaakt.

De deurwaarderbij het Gerecht
op Aruba,
MODESTO JUNIOR ODUBER.

SETAR
Met ingang van 13 oktober 1986 zal ten
behoeve van de city-paging abonnees
op Aruba

het nummer 127
gekozen moeten worden in plaats van
027.
De pagenummers zelf blijven onveran-
derd.

ARUBA DAILY \
ENTERTAINMENT

M^T^mm. Presents: hotel and casino
VICKY AUSTIN h". .p",*

e. »"!i^w. THE THIRDSUPER NOVA DVNAQTVTwo Shows nightly ** " ■»**^ ■ ■
(except Mondays) Olnnerehow in the Rembrandt Room at 'Stellaris Supper Club 90°P-m- (dosedon Wednesday)and Intt»

DinnershOW: 9.00 p.m. Galactica Nightclub at 11.00p.m.
Le ClubLounge Happy Hourfrom 7.00-9.00 p.m.,

Showtime: Midnight 12.00 ._ Bai__»hi Poolbar

«W^T^""*6.30 p.m. - 7.30 p.m.

[j j [J Voor welke gelegen-
heid ook.

S\TV/1 Zeker wanneer U iets
goeds en bijzonders

CMTOyfeMN zoekt.
_■ Be' °"S 24544

19UOOG-e2°4PoeonUdür PAPIAMENTO
Restaurant

.....^^

BOULEVARD BOULEVARD
THEATRE n

I
TODAY TODAY

at 8.15 p.m. at 8.45 p.m.

Mu- ., mm,
mmW^jÊt— mim\nwmm\mmWmrr'~ MJ_ss~ ■—- ■ ***wWm\

Medicine
comedy 14 yrs. action 14 VT*-

DRIVE-IN _____HMHH
TODAY EJ.PI

at 8.30 p.m. m —-_
The \\\\\u Mma\\\\\ukarate Kid wÊwj

Part II W^ tMmmmmmmmmm\\\\drama 14yrs.
1

. Aruba f
| pCONCORDE

'ZffltfW Hotel-Casinoy i

hasvacancyfor the following position

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.

y i
fé Mté HM- MW— M " "m "V ' *

4 AMIGOE MARNDAG 13 OKTOBER 1986

'»rem'0 casi öfe y*° **
N

eu cada Af. 25,- - />/*_«_ E sorteo aki
botahaya 1 PremiO- F. IQOO,- ,0 tuma lugar dia

UN TICKET 2* PremiO - F. 500,— 28 di December, 1986
eu cual bo por gana 3* PremiO - F 250 — na TELE-ARUBA.

t4*Premio- F. 250,—
5* te 10* Premio- F. 100,-

-t SPECIAL Dl SIMAN:
) Verf off-white di e famoso marca BENJAMIN MOORE y
/ Azulejos eu bunita diseno, ambos eu 40% CASH & CARRY.

_^^|k~]SE£ Ademas tur cliënte di B.M.A. Ta ricibi 15%CASH & CARRY

■^ j—S y durante Happy Hour tur Diasabra 20%CASH & CARRY.

OOK UKUNT DEZE IJSKAST, WASMACHINE OF OVENTOASTERWINNEN!!

BUbehoeft daarvoor alleen maar de top
van produkten van de merken

j^ KLEENEX-Facial tissues

___!!I^=^ KOTEX -Sanitary napkins
met achterop Uw naam en adres in te

— SAWIN n.v. Koningstraat 86
P . — MtKCIKIIS IKUHM. <()M-- Vü^L F^sonstraatll6jP§BH| %| '"-. — PLAYA TRADING COMPANY

gsjS!i__p9S/ u neemt dan deel aan de trekking, die
f rnnnS iedereDRIE maanden plaatsvindt, voor
\"*»y de laatste maal op 14 dec. 1 986

in SHOWTIME

met als prijzen: 1e prijs: Twee deurs ijskast t.w. ’.2400,-
-2e prijs: Automatische wasmachine t.w. ’.1100,-
-3e en 4eprijs: ieder Oventoaster t.w. ’.21 5,*

Uitslag wordt in Amigoe bekendgemaakt.
Vj_t_Ma——M»i——J """mmmmmmmmm»*mmmmmm»»m S

( "AU
BEKENDMAKING

Wij maken hieronder bekend
dat ons spaarbankboek
nummer R-41651 als ver-
loren is opgegeven.
Eén maand na heden zal ge-
noemd boek als verloren
worden verklaard en daar-
voor in de plaats een nieuw
boek worden afgegeven.

ARUBA BANK N.V.

AANKONDIGING
Bij exploit van mij. MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaardervoor bur-
gerlijkezakenbij het Gerecht in Eerste Aanleg op Arubavan de 7e oktober
1986. gevolggevende aan de beschikking van de E.A Heer Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg op Aruba d.d. 15e september 1986 waarvan een
afschrift is gelatenaan de E.A. Heer Officier van Justitie op Aruba, is ten
verzoeke van HARRYBURNE. wonende in Nederland - en voor dezezaak
domicilie kiezende aan de Emanstraat no. 72-A - te Oranjestad op Aruba
ten kantore van de advocaat mr BA. Nagtegaal aan de John G. Eman-
straat no. 72-A te Oranjestad op Aruba;

OPGEROEPEN:
EDWIN E WALD VREUGD, zonderbekendewoon-of verblijfplaats op Aru-
ba of elders, om op woensdag 18efebruari 1987. des voormiddagsom
08.30 uurter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg op Aruba ten
Raadhuize te Oranjestad te verschijnen, voorde behandelingderzaak.die
requirant bij het ingediend verzoekschrift voor gemeld gerecht tegen gere-
quireerde heeft aanhangig gemaakt.

De deurwaarder bij het Gerecht
op Aruba,
MODESTO JUNIORODUBER.



ARUBA
AGENDA

LOSSE NUMMERSOPArubadagelijks ver-
Mgbaarbij:

ORANJESTAD:Zepp Wever. La Fama, Piet
Soda Fountain en Supermercado Pueblo.

NOORD: Lee Take Away, Noord 82

'T*NKILEENDERT: Kalalu, Tanki Leendert
265.

SANTA CRUZ: Rowiginïs, Santa Cruz 48.

SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
v«kltstraat27
[(oorts: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.

Oduber hospitaal, Giftshop
Manchebo Beach Hotel.

KANTOORUREN: 08.00-12.00/14.00-
-17 30 uur; zaterdag gesloten.

Tetetoon. 24333(drie lijnen).

spoedgevallen na kantoorlijd: 21639,
«950 en 22316
Pa9eboy: 127-849.

nr. 248-1 BarclaysBank.
Taxicentrale: 24uur per dag, tel.: 22116 of
21604.
fOUTIE: 100.

ALARMCENTRALE:IIS.
*9EKERTJES verschijnen op dinsdag en
'.dag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-)200/14.00-17.00 uurworden opgegeven;
tehalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdag voor 10.00 uur
"men zijn, kunnen de dag daarop (dus
"hsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN°°ULEVARDTHEATER
:2l.lsuurMedïcH?e (14jr.)

": 20.45 uurInvasionUSA.
gHVE-WN

uur Thekarate kidpart. II (14jr).

S°JÏCA'S (nachtdienst)
_«>aobrug: Sta Cruz, tel.: 28028.ar'ba brug: San Lucas, tel.: 45119.

DOKTOREN
r*.estad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki

Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
*"Veen, Tanki Flip 24, tel.: 27100.

j^CHTREGELINGDOKTOREN
Chiquito. Savaneta en San Nicolas;

rjfler E. Bodene,via CentraMedico San Ni-
tel.: 48833/24300.

«J^GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
/°°'d:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:*!■: 28288/25543: Savaneta en Brazil: tel.:
■yO2O/483O1; San Nicolas:tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
tor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
'en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

£'VERSENp-IGHT INFORMATION CENTRE: dage-
'fe geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00

**" informaties via verkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
p-00 uurper daggeopend(alleen gesio-
*n vanzondag 20.00 uur totmaandagmor-
-Ben 07.00 uur).

HORACIO ODUBER HOSPI--1*AL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45

'8-30-19.30 uur.

J^-'ANCE FRANgAISE D'ARUBA: iedereZondag van 19.30-20.30uur cursus voorj*v°rderdenenvan 20.30-21.30uur Franse
*ratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-®rsatielessen; woensdagvan 19.00-20.00
yjcursus voor beginners - Colegio Aruba-*)'k>kaal 61 /62.

J"-30 uur bijeenkomst - Militairetehuis Sa-

fPORTV*ORTWEEK STA CRUZ)
"30 uur basketball (heren) - ClubEstrella.

uur (AA.kl.): Win. C vs Win. A.

SssT GELEKRUIS
o^*Belingenbureau

0.00 uur teOranjestad en Noord;
«00-11.30/13.00-15.00 uur te San Ni-

(k 6uterbureau volgens afspraak)

|PORT
«ARUBA MARLINS»

p vaderdag): 18.00-19.00 uur training -
( «mbeach Hotel.*»terdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen
ü__°r dipi. a, B, C, D, E en F) - POVA-**embad TELEARUBA

MAANDAG
12.00-14.00taketwo(live); 18.00Star Fleet:
18.30Telenovela: (La Sombra); 19.30 The
World Tomorrow (Blueprint for Parenting):
20.00 Telenoticias; 20.30 Harolds
sportshow; 21.00 CNN international news:
22.00Dynasty; 23.00 showbiz today; 23 30
sports tonight(live); 24.00 Sluiting.

DINSDAG: 12.00-14.00 take two (live);
18.00Sunshine factory(Citizenship); 18.30
telenovela: La Sombra; 19.30Purbaku kes-
hi (Mousse di tunaku keshi, salada di keshi,
milonyham); 19.45pa unAruba sigur; 20.00
Telenoticias;
20.30 Memoria cv Tico Kuiperi; 21.00 CNN
international news; 22.00Falcon Crest (The
avenging angel); 23.00 showbiz today;
23.30sports tonight (live); 24.00 Sluiting.

randeert het voort blijven be-
staan van het land. Premier
Eman benadrukte dat vooruit-
gang wordt geboektmet de hulp
van nieuwe wijze van denken,
dankzij vele nieuwevrienden en
de steun van sterke afde-
lingshoofden.

Hij wees erop dat
wij met de nieuwe kennis die
werd opgedaan niet wil moeten
gaan zitten, maar dat het nu de
tijd is om te handelen. Het volk
van Aruba rekent op U, aldus
premierEman tot de diensthoof-

den, om hun overheid ter be-
schikking te staan bij de Natio-
nale zaak waarvoor men staat.
De Nationalezaak om Aruba te-
rug te brengenop het niveauvan
voorspoed, waar het eens was.
Alsdiensthoofden dientU tezien
en te plannen voor de toekomst.
Dat is juistdebasis van deze op-
leiding welkevandaag met suc-
ces wordt afgesloten. Meer dan
ooitmoeten we ons inzetten om
succes te boeken, niet alleen op
korte maar ook op langere ter-
mijn, aldus de premier.

Hoger beroep in
PDA-zaak over
Statenzetels

ORANJESTAD — Uit een
verklaring van het bestuur van
de Partido Democratico Aruba-
no (PDA) blijkt dat deze partij
van plan is de strijd tegen de
overlopers voort te zetten. De
PDA zal zich, mede op verzoek
van velen, aldusvice voorzitter
Frenk Koek en secretaris Lucio
Croes in een verklaring, blijven
inzetten om de twee zetels diein
de Arubaanse Staten volgens
hen aan PDA behoren, terug te
krijgen.

Afgelopen zaterdag had het
bestuur een bespreking met de
advocaten mrArie Swaen en mr
P. Denz, waarbij besloten werd
hogerberoep tegen deuitspraak
van derechter aan te tekenen.
De termijn om hogerberoep aan
te tekenen verstrijkt aanstaan-
de donderdag.

Premier tot diensthoofden na managements-cursus:

Problemen in overheidssysteem
moeten als uitdaging opgevat

ORANJESTAD — "Wij we-
ten allemaaldater in ons hui-
dige overheidssysteem pro-
blemen bestaan, die over de
jaren gegroeid zijn. Onze
regeringheeft zich voorgeno-
men deze problemen te ver-
anderen in uitdagingen", al-
duspremier mrHennyEman
in Bushiri Beach hotel, waar
aan de diensthoofden van
Aruba decertificaten worden
uitgereiktomdat zij met suc-
ces hadden deelgenomenaan
een management cursus die
door de heer Frank Scott-
Lennon van het Irish Mana-
gement institute werd ge-
geven.

Premier Eman wees erop dat
men niet alleen bijeengekomen
was om de heer Scott-Lennon te
bedankenvoor zijn inzet, maar
dat dit ook een begin moet zijn.
Een andere stap die bewijst dat
deze regering alle aandacht be-
steed aan het leiding geven door
zijn diensthoofden. De premier
ging uitvoerig in op het feit dat
de mensen die voor de overheid
werken de belangrijkste
werktuigen zijn. Hierbij noemde
hij debelangrijke taak die dage-
lijks gedaan moeten worden.
"Vandaag aan de dag, nu meer
dan ooit, is het belangrijk voor
hetvolk vanAruba omrespect te
tonen voor zijn overheid en
ambtenaren.

Een sterke, gerespecteerde,
verantwoordelijk ambtenaren-
korps is een van debelangrijkste
onderdelenvan een democratie.
Het voorziet in stabiliteit en ga-

ARUBA WEIGHTLIFTING ASSOCIATION:
17.00-19.00 uur training gewichtheffen -
Sportcentrum Noord.

VERENIGING VOOR ZWEMONDERWIJS
ARUBA: 17.30-19.30uurzwemlessen(voor
dipl.A en C) - Americana Hotel.

ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
16.00-18.00uur Divi Divi Hotel; 19.30-20.30
uur Divi Divi Hotel (show).

TOERISTENSCHIP
11.00-1900 uur "Royal Princess' - Vert.
Selma.

SPORT
TENNISKAMP
(van 13 -17okt)
08 30-1500 uur door Eddie Ras en
Humphrey Hose - banenHoliday Inn hotel.

Finales jeugdtennis
ORANJESTAD — Zater-

dagmorgenom negenuur zijn
de finales van het Malta
Amstel jeugdtennis-toernooi.
Ook is er een demonstratie-
wedstrijd — Frans Ponson/
Arnold Mohamed-Alex
Tromp/Gerald Fingal — en
zijner deplay-offsvoor derde
en vierde plaats.

In de morgenuren vinden de
wedstrijdenplaats voor derde en
vierde plaatsen: JongensC klas-
se:JeroenArts/Jr. Makonnen vsGilberto Arends / Andrew
Arends; jongensB-klasse: Jowiede Cuba/Eddie de Cuba vs Mi-
chiel Schoon/Arjant van der
Griendt; jongensA klasse: Jairo
Gooskens/Aaron Hosé vs Michel

van der Poel /Pierre Solognier;
meisjesA klasse: Gisella Escalo-
na /Lisette Tromp vs nog onbe-
kend en meisjes B klasse: Milika
Ponson/ Alexandra Nijhoffvs
Aliza Hart /Maureen van ler-
lant.

Om drie uur beginnen defina-
lesvoor kampioen en subkampi-
oen. Meisjes B klasse: Andra
Tromp/Darlé Maduro vs Maria
Ponson /Nataly Odrizinsky; A-
klasse meisjes: Joanne Every/
Esther Driessen vs nog onbe-
kend; B-klasse jongens: Michel
Wild/Jean Marc Rosenstand vs
Luis Erasmus / Otmar Toppen-
berg. De prijsuitreiking gevolg
dooreen BBQ begint omzes uur.

Onderwijs-stuurgroep wil
snel met ontwerpplan komen

ORANJESTAD — In aan-
sluiting op het bericht dat
door minister mr Mito Croes
een studiegroepvoor dereor-
ganisatie van het Onderwijs
opAruba werd geïnstalleerd,
wordt nog vernomen dat de
stuurgroep alles op alles zal
zetten om binnen zes maan-
den met een ontwerp plan
voor het onderwijs klaar te
komen.

Daarin zullenonder meerver-
vat zijn: de fundamenten voor
een systeem van de nieuwe on-
derwijs-opzet, devormen inhoud
van ditonderwijs, alsmede dein-
houd en structuur van nieuwe

richting. De stuurgroepzal hier-
bijrekening houdenmethetrap-
port "Onderwijs voor iedereen",
(ensenansa pa vn y tur). De in-
stallatie van de leden van de
stuurgroep kon niet direct des-
tijds plaatsvinden omdat het
hiereen volle dagtaakbetreften
enige leden werkzaam waren
voor schoolbesturen, die eerst
een vervanger moesten zoeken.
Met uitzondering van de direc-
teur van het departement van
OnderwijsRichard Harms als lid
en voorzitter werden de overige
leden "a titre personal" be-
noemd.

Zakenvaria
R.U. FIJNJE, GENERAL ma-

nagervan WIMCO heeft in San-
toDomingo een congresvan Na-
bisco International bijgewoond.
54Delegatie ledenuit 32 landen
waren aanwezig. Tijdens de bij-
eenkomsten kreeg de heerFijnje
gelegenheidom heteen en ander
te vertellen over de staatkundi-
geveranderingenopArubaen de
Antillen. Hierbij ging de heer
Fijnje in op de geschiedenis van
de Antillenen Aruba en dezake-
lijke en politieke ontwikkelin-
gen van de afgelopen jaar. Hij
haalde daarbij aan dat het ook
aanbevelingverdient datdeVer-
enigde Staten het Caribisch ge-
bied, de Antillen en Aruba met
hulpprogrammas hulp bieden.
Uit de vele vragen die naar af-
loop gesteldwerden bleek wel
dathet onderwerpalleaandacht
van Nabisco delegaties had ge-
kregen.

Dubbel-presentatie in Bibliotheek
Philomena Wong: Politieke

processen poëtisch verwoord
VRIJDAG 10OKTOBER

sloot deBiblioteca Nacio-
nal Aruba zijn literair-
culturele activiteiten-
maandafmet depresenta-
tievan twee nieuwe uitga-
ven. Dat betrof allereerst
een nieuwe poëziebundel
van Philomena Wong: Na
caminda pa Independen-
cia, welke haartweede uit-
gave isnadatin 1983 al 'Mi'
ta bibadenmi pensamento
verschenen was. De twee-
deuitgavewas eeneenvou-
digegestencildepublicatie
van de bibliotheek zelf:
Consèrbè di Biblioteca,
nummer 1, waarin een
overzichtvan deafgelopen
maandrondhetthema 'Pa-
piamento' gegeven wordt,
meteen aantalvan deopde
eerste avond voorgedra-
gen gedichten, om zo een
blijvende herinnering te
bewaren aan wat er heeft
plaatsgevonden. Zo maakt
de bibliotheekhaar infor-
merende taak waar of zo-
als het voorwoord het uit-
drukt:"Jogyourmind,run
into your library — No ke-
da atras den bo formacion
personal — acudina bo Bi-
blioteca Nacional."

JoycePereira die de avond
leidde, kon een overweldi-
gend aantal belangstellen-
den verwelkomen, zodater in
de activiteitenzaalgeen vier-
kante centimeteronbezetwas
en velen met een
staanplaatsje genoegen
moesten nemen. Gouverneur
Tromp stuurde een gelu-
kwens omdat hij verhinderd
was, maar de Statenleden
DignaLaclé,GraceBarenoen
JohnBooi waren present.

Joyce Pereira gaf in een
korte inleiding de ont-
staansgeschiedenis van het
epische gedicht Na caminda
pa Independencia weer. Het
plan van PhilomenaWong om
haar "gemengde gevoelens
ten aanzien van deArubaan-
se Status Aparte weer te ge-
ven dat al langbestond, nam
vaste vormen aan toe de on-
derwijsbond Simar haar
vroeg ter gelegenheidvan de
vieringvan deze StatusApar-
te op de Dag van Vlag en
Volkslied 18 maart een ge-
dicht voor te dragen. Op die
Simar-avond heeftPhilome-
na voor het eerst delen van
haar lange gedicht — bijna
dertigpagina's druk — voor-
gedragen.

CHARUBA-EDITIE
Daarna benaderde biblio-

theekdirectrice Alicevan Ro-

mondthaaromhet gedichtin-
tegraal te publiceren als
nummer één van een nieuwe
reeks, de "Edishon Charuba".
Charuba is een Arubaanse
zusteruitgeverij van de Ne-
derlandse maatschappij Leo-
pold, die Arubaanse auteurs
publiceert in Nederland, in
hetPapiamento en hetNeder-
landsenvoor een Nederlands,
Antilliaans en Arubaans pu-
bliek.

Met dezeuitgavevanPhilo-
mena Wong heeft Charuba
dus een eigen, geheel Aru-
baanse afdeling gekregen,
waar Arubaanse auteurs op
Aruba zelf via Oranjestad
Printing publiceren, aldus
Joyce Pereira.

MUZIEK-MIME
Het was PhilomenaWongs

bedoeling niet alleen een ge-
dicht te schrijven, maar een
combinatie temakenvan poë-
zie, muziek en beweging.
Daartoe benaderde ze Eddie
Bennett dievoor haargedicht
passende muziek-
fragmenten componeerde of
bestaandemuziekarrangeer-
de. Aan het slot van het ge-
dicht gebruikte hij bijvoor-
beeldzijnvorig jaardecember
vervaardigde compositie
"Himno pa vnpais nobo", dat
begintmet deopmaat van het
volkslied"Aruba dushitera".

Burny Every studeerde
met haar studenten van de
Arubaanse Pedagogische
Akademie een schimmenspel
in datfragmenten van depoë-
zie uitbeeldt. Na het ope-
ningswoord van Joyce Perei-
ra en een dankwoordvanPhi-
lomena Wongkonden de luis-
teraars-kijkers het geheel
van te voren door Radio
Kelkboom opgenomen geluid
volgen: de schimmenwaren
'live. Philomena's voor-
dracht, Edjdy Bennetts mu-
ziek en de mimevormden een
veelzijdige presentatie.

INHOUD
Het gedicht begint te ver-

tellen over het eiland Oro
Übao zelf, zijn Indiaanse be-
woners, waarna de Europese
veroveraars komen: Span-
jaarden, Engelsen, Fransen
tot de Nederlanders de blij-
vende kolonisators zijn, die
zelfs de naam van het eiland
veranderen:Aruba.HetPapi-
amento is deuitdrukking van
het eigene, temiddenvan een
zo veelzijdige bevolking die
afkomstig is uitEuropa, Afri-
ka en Azië. Maar er was eer-
der segregatie dan integratie
door de kolonialistische ver-

deel-en-heers-politiek.
In 1933klonkdeeersteroep

om "Separashon" en het
zelfbeschikkingsrecht ten op-
zichte van het grote zuster-
eiland Curacao. De beloofde
zelfstandigheid in eigen huis
volgens hetStatuut van 1954
was een fatamorgana. Philo-
menaWong schildertdedaar-
opvolgende polarisatie tus-
senAruba enCuracao: hetge-
dicht begon met "het is acht
voor twaalf'; dat kun jelezen
alstijdsaanduiding,maarook
als uitdrukkingvoor deonge-
lijke statenzetel verdeling.
Na de Curacaose revolutie op
30 mei 1969wil Aruba op ei-
genbenenstaan,watuitloopt
op Status Aparte gebonden
aan deonafhankelijkheid,die
Aruba op 1 januari 1986kan
vieren.

'Ta 12'or.
Na caminda pa Indepen-
dencia.
tempo pa cura e heridanan,
tempo pa reestablecé frater-
nidad,
tempo pa acepta yrespeta di-
ferencia,
tempo pa traha hunto na de-
mocracia,
tempo pa concientisé e pu-
eblo,
tempo pa carga responsabi-
lidad,
si mayan(?)
eu orguyo
nos kier por ta:
Un NashonRespeta!"

De door Giolina Henriquez
geschilderde omslag is een
fragment van de Arubaanse
vlagdiedeachtergrondvormt
voor eenrotslandschap en een
bloeiende aloë in de rechter-
benedenhoek.

OPVOEDERS
Philomena Wong droeg

haar boek op aan de opvoe-
ders, die zich volgens haar
kenmerken als mensen die
jongerenwetente stimuleren
en inhun eigen waarde teres-
pecteren. Daarom bood ze de
eerste exemplaren aan Jorge
Guastavino van de V.M.C.A.,
een medewerkster van de
jeugdbibliotheekOlivia Figa-
roa, Eddie Bennett en Zuster
Julietteaan.

Na de officiële presentatie
was er een brindis en konden
de aanwezigen een gesig-
neerd exemplaar kopen,
waarvan een druk gebruik
werd gemaakt. Na caminda
pa Independencia wordt ver-
spreid door Charuba- distri-
buteurPlazaBoekshop, maar
is inelkeboekhandelte koop.

PDA over belasting-achterstand
Slechts 3% geïncasseerd

ORANJESTAD — Uit een
uitgebreide verklaring van
de PDA büjkt dat er volgens
deze partij een zeer grote
achterstand bestaat wat be-
treft het incasserenvan lo-
pendeen achterstalligebelas-
tingen opAruba.

Vandevijfhonderd miljoen die
op straat ligt is volgens de PDA
zeventig procent voor winstbe-
lasting,waarvan deregering on-
danks haar dynamische inzet
slechts drie procent heeft kun-
nen incasseren. Met cijfers toont
de PDA dan aan dat de werkne-
mers—mede door deLoonbelas-
ting—wel hebbenmoeten beta-
len. In ditverband geeft de PDA
aan de gezamenlijkevakbonden
van Aruba (Sindicatonan Uni)
gelijk wanneer de vakbonden

stellen dat de regering over de
ruggen van de werknemers de
economische crisisprobeert opte
lossen.

In PDA kringen wordt het erg
vreemd gevonden dat tot op he-
dendeStatenleden vanAruba—
die 5700 guldenper maand ver-
dienen — de regering nog geen
vragen over de financiële toe-
stand hebben gesteld en zeker
niet ten aanzien van welke be-
leidop dit gebiedgevoerd wordt.
DePDA isin zijnverklaringvan
mening datditduidelijkbewijst
dat de belangen van de "groten"
worden beschermd waardoor de
rijken nogrijkeren dearmen nog
armer worden.

Uit het overzicht dat de PDA
bij zijnverklaring deedblijktdat
van Inkomsten belasting 25,6
miljoen,Loonbelasting 38.4mil-

joen, Solidariteits- belasting
25.9miljoenmetWinstbelasting
31.8 miljoen, totaal 407.9 mil-
joen.Dit jaarslechts 63.8 miljoen
ofte wel 15.6 procent werd gein-
casseerd. Met saldo van vorige
jaren van 322.5 miljoen gulden
blijkt dat er nu nog totaal
openstaat aan te incasserenvan
belastingen 665.6 miljoen gul-
den, waarvan 476.2miljoenofte-
wel 71.5procent aan winstbelas-
ting.

Uit een en ander blijkt, aldus
wordt de PDA-verklaring afge-
sloten, waarom de PDA steeds
voorstanderis geweestom de8.2
procent Solidariteitsbelasting af
te schaffen en te vervangen door
een salestax, waardoor niet de
groten worden beschermd, maar
iedereenzal moeten betalen.

Marcolino Croes bij opening Sta Cruz-sportweek:
Beste manier van bestrijding drugs
is jeugdrecreatiegelegenheid bieden

ESTRELLA— Onder grote
belangstelling had vrijdaga-
vond de openingplaats van
de tweede Santa Cruz-
sportweek op de banen van
Estrella. Nadat de heerKro-
zendijk het Arubaanse
volkslied had gezongen en
Roman Koek de Arubaanse
vlag had gehesen werd een
minuutstiltein acht genomen
voor Juan Maduro en frere
Johannes.

Het team van Volvox mocht
uit handenvan ministermrMito
Crocs een plakkaat inontvangst
nemen als meest representatief
team tijdens de opening. Volvox
werd door persvertegenwoordi-
gers als zodanig gekozen. Tij-
dens de openingstoespraak
merktede grote motor achter de-

ze sportweek Marcolino Croes
op, dater steeds geklaagd wordt
dat er zo Weinig voor de jeugd
wordt gedaan en dat de jeugd
daarom steeds op straat niets
loopt doen.Deze sportweek biedt
echter de jeugdgelegenheid op
gezondewijzebezig te zijn. Teza-
men met declubsvan Santa Cruz
wil men trachten in deze
sportweek vriendschap en spor-
tiviteit te kweken.

De heer Croes wees er in zijn
toespraak op dat iedere werkne-
mer en schoolgaand kind en
leerkracht meer vrije tijd heeft
danooit tevoren. Soms weten we
niet wat we met die vrije tijd
moeten doen. Daarom deze
sportweek, waarbij hijopmerkte
dat debeste manierom de strijd
tegen verdovenHo middelen aan

te binden is, de jeugd bezig te
houden, zoals met deze
sportweek.

De heer Croes vond dat de
overheid in dezeeen belangrijke
taak heeft om een modern
sportbeleid te voeren, waarbij
clubs en bonden daadwerkelijk
hulp nodig hebben. Er zullen
voorts meer sport-activiteiten
moeten komen. In het bijzonder
wees hij op het ontbreken van
een grootzwembad, waarbij vol-
genszijnmening geldproblemen
geen rol mogen spelen wanneer
het gaat om faciliteiten voor de
jeugd te scheppen. Tenslotte
sprak deheerNiloCroes dehoop
uit dat andere districten het
voorbeeldvan Santa Cruz zullen
volgen en bracht dank voor alle
ondervonden medewerking.

ORANJESTAD-In hetBus-
hiriBeach-hotel had de diploma
uitreikingplaats aan dehoofden
van dienstop Aruba die deelge-
nomen hebbenaan de "manage-
mentskillstraining course", wel-
ke onderleiding vanFrank Scott-
LennonßA. van hetIrish Mana-
gement institute.Bij de ene foto:
premierEman tijdens zijn toe-
spraak totdehoofdenvan dienst,
de andere foto Frank Scott-
Lennon ontvangt een geschenk
voor dewijzewaarop hijdezecur-
sus leidde.
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Niets te dol om vrijdag de nominatie te krijgen:

Stunten in Lausanne door
Barcelona en Amsterdam
LAUSANNE — Onder de

zomers aandoendezon boven
het meer van Geneve en Lau-
sanne is de jagersop deOlym-
pische Spelen van 1992 niets
te dol. Een van de stunts van
Amsterdam is een echte voor-
jaarstuin. Tulpen en hyacin-
ten in oktober... Als tegen-
wichtopende Barcelona vrij-
dagin hetmuseum Hermitage
een tentoonstelling "schatten
van Barcelona" met werken
van Dali, Miro en Picasso.

De Amsterdamse delegatie
van burgemeesterEd van Thijn
koos domicilie in hotel Beau Ri-
vage, waar de minste kamer een
slordige 300 gulden per nacht
kost. Robert Elfrink timmerde
dicht bij de lobby een bruin café
in elkaar. In detuin werd het uit-
zicht op het meer van Geneve
deels ontnomen door een stukje
Amsterdamse Singel, complect
met bloemenstal en groentekar.
Om het zo echt mogelijk te laten
lijkenwerdentussen de chrysan-
ten en a sters leitjes op stelenmet
krijt beschreven prijzen gezet.

In de voortuin van het hotel
bouwdede Stichting Floriade de
Olympische Spelen in bloemen
na. Een team van bloemschik-
kers werkten dagen aan het gi-
gantische bloemstuk, waarvoor
tussen de 40.000 en 50.000 bloe-
men nodig zijn. Tot aan de 17e
iktober worden dagelijks verse
gladiolen, asters enz. uit Neder-
land aangevlogen. Totale kos-
ten; 50.000 gulden.

Deeerste daginLausanne ma-
nifesteerde Amsterdam zich het
nadrukkelijkst. Vijf grote in
olympische kleuren beschilder-
de bussen vielen duidelijk op in
het drukke stadsbeeld.De eerste
dagginger wel wat mis. Een bus
met personeel, dat in een nabu-
rig dorp was ondergebracht,
raakte na detreinreis van 12uur
donderdagavond verdwaald en
vond pas na middernacht de juis-
te weg naar het hotel.

In hetPaleis deBeaulieu werd
vrijdag nog druk getimmerd en
gezaagd aan de expositie van de
kandidaat-organisatoren. Ze
kwamen allenmettotaal uiteen-
lopende ideeënvoor hun slotpre-
sentatie. Barcelona had alleen
nog maar een marmeren vloer
neergelegd. Parijs was al klaar
meteen getekende muur met de
bekende monumenten. Tiental-
len lampen werden opgehangen
voor een lichtspel van de
Lichtstad, aangedrevendoor een
computer.

Birmingham beriep zich als
middelpunt van Engeland met
zijn beeldende'hart van goud'en
'hart voor sport. Brisbane
richtte een filmzaal in. Wie van-
af het weekeinde de expositie
van de Australiërsbetreedt, ziet
automatisch films, dia's en vide-
oclips starten. Belgrado richtte
een ware ballentent in. Met
32.000 in vijf olympische kleu-
ren werden grillig gevormde
aquariums gevormd. Ineen soort
flipperkast worden, na de ope-
ningvan de expositie, ballenmet
een boodschap in beweging ge-
bracht.

Amsterdam maakte reclame
voor zich zelf met een mini-
olympisch stadion, waarin een
grasveld, tartanbaan, tribunes
en verder maquettes van acco-
modaties. De Amsterdammers
liepen er glunderend bij rond.
"Mooi, mooi", zei de verantwoor-
delijke Max van denBerg. 'We
staan er goedop."

De directeurruimtelijke orde-
ning was ook niet ontevreden
over de loting van de volgorde
van de slotpresentatie. Het zes-
tal kopstukken wordt donderdag
omhalftien's morgens verwacht
voor het verzamelde Internatio-
naal Olympisch Comité. De lo-
ting werd vrijdagmiddag door
Raymond Gafner, de secretaris-
generaal van het lOC, verricht.
Belgrado is het eerst aan de
beurt 108.30 uur),Brisbanekomt
na Amsterdam (10.45 uur), ter-
wijl Barcelona het gunstigste

tijdstip (11.45 uur) trof. Bir-
mingham komt na de lunch
(15.00 uur) en Parijs is om 16.00
uur de laatste Zomerspelen-
kandidaat. In theorie is de loting
van Parijs 'dodelijk. De , door-
gaans bejaarde, lOC-leden heb-
ben dan al twaalf kandidaten
(Winterspelen-kandidaten op
woensdag) horenargumenteren.
"Ons tijsstip is niet ongunstig",
meende Max van den Berg, "Lo-
ten blijft loten. Daarom hebben
we vooraf niet echt een voor-
keurstijd besproken. Het gaater
maar om dat onze boodschap
blijft hangen bij de lOC-leden.
We beginnen daarom die dag
met een kleine verrassing voor
de lOC-leden op hun hotel-
kamer."

Baldadige zoon door
moeder naar politie

gebracht na TV-beelden

BRADFORD — Charles
Hainsworth, een 21-jarige
Engelsman, werd zaterdag
door zijn moeder bij het poli-
tiebureau van Bradford afge-
leverd. Margareth
Hainsworth had haar zoon
herkend op de televisiebeel-
denover derellenrond het le-
ague-duelBradford - Leeds,
op 20 september. Moeder
Hainsworth liet weten ver-
schrikkelijk geschrokken te
zijn toen zij haar zoon tussen
de menigte ontdekte, die
trachtte brand te stichten na
de wesdtrijd. Er werden 94
vandalen op dieavond nogop-
gepakt door de politie. Dat
werden er dus 95 door per-
soonlijkingrijpenvan een be-
zorgde moeder!

Loting voor tweede ronde KNVB-beker:

De grote vier krijgen in de tweede
ronde geen moeilijke tegenstanders

AMSTERDAM —Zekeréén
amateurclubgaat in het wee-
keindevan 15en 16november
doordringen tot de laatste
zestien van de strijd om de
KNVB-beker. Bij de loting
van zondagmiddag in dekan-
tine van AFC in Amsterdam,
waar het duo Van Gelder -Kijkhoek waarnam voor het
tv-tweetal Smeets en Huij-
bregts, werden Noordwijk en
Geldrop aan elkaar gekop-
peld voor de tweede ronde.
Noordwijk is een topploeguit
deeerste klasse A van het za-
terdagvoetbal. Geldrop is
ranglijstaanvoerder in de
hoofdklasse C van de zonda-
gamateurs.

De topploegen van de eredivi-
sie werden niet opgezadeld met
zware klussen. Ajax moet op be-
zoek bij de amateurs van Rhe-
den. PSV ontvangt eerste divi-
siecluben streekgenoot RKC.
Feijenoord moet naar Almelo,
waar Heracles sinds de degrada-
tie uit deeredivisiegroteproble-
men kent. FC Den Bosch heeft
waarschijnlijk het lastigste kar-
wei van de top-vier. De vorige
week onttroonde koploper stuit
in Assen op de algemeen ama-
teurkampioen van Nederland,

ACV.
Op Spangen wordt het druk in

de volgende bekerronde. Sparta
1 lootte AZ. Sparta 2, de verras-
sing van de tweede ronde, werd
gekoppeld aan FC Utrecht en
kreeg als amateurploeg het
recht van thuis spelen. Volgens
KNVB-woordvoerder Rijkhoek
zal er enigoverleg plaats vinden
om hetprogrammainRotterdam
vast te stellen.

De loting gafdevolgende wed-
strijden:
Rheden - Ajax
Sparta 1 - AZ
DWV -Fortuna Sittard
SC Heracles - Feijenoord
ACV-FCDen Bosch
FC Groningen - MW
PSV-RKC
Noordwijk - Geldrop
SW-FC Twente
Sparta 2 - Utrecht
De Graafschap - Haarlem
Vitesse - Volendam
Excelsior- Veendam
Achilles '29 - VW
SC Enschede -FC Den Haag
PEC/Zwolle-DS'79

In spannende wedstrijd

RCA kampioen met
2-1 zege op Bubali

SAN NICOLAS — In een
spannendewedstrijd—bijge-
woond doorveel publiek —behaaldeRCA zaterdaga-
vond een 2-1 overwinning in
de beslissingsserie voor het
Arubaanse voetbal kampi-
oenschap op Bubali Seag-

rams Cooler. Hierdoor werd
RCA de eerstekampioen van
het land Aruba en Bubali Se-
agrams Cooler de eerste sub-
kampioen.

De eerste wedstrijd eindigde
ingelijkspel 2-2, dochzaterdaga-
vond won RCA en daarmede het
kampioenschap. Otheo Ruiz gaf
in de 32ste minuut van de wed-
strijd Bubali met 1-0 de leiding.
Een vrije schop genomen door
Kiki Tromp kwam tegen de doel-
paal terecht bijRuiz diemet een
hard schot keeper Briezen het
nakijken gaf. In de eerste 22ste
minuten van de tweede helft
maakte Rafael Vanegas uit een
goedgeplaatst en hard schotvan
Norman Becker het gelijkma-
kende doelpunten (1-1).

Vijf minuten later scoorde
RCA het winnende doelpunt uit
eenvrije schopop derand van het
strafgebied genomen door
TinchyLopez, diekeeper Efrem
Silvania met zijn goed gericht
schothetnakijken gaf(2-1). Voor
RCA met als trainer Nolly Bec-
ker betekende dit het kampi-
oensdoelpunt want in de stand
kwam geen verandering meer.

Na afloop reikte AVB voorzit-
ter Frans Figaroa de bekers en
medailles uit.Begrijpelijk dater
vooral in RCA-kringen een uit-
gelaten sfeer heerste ofschoon
het zeker niet de eerste keer is
dat deze ploeg het kampi-
oenschap van Aruba in dewacht
sleepte, maar wel de eerste keer
van het land Aruba. In kringen
vanBubali, datevengoedkampi-
oen hadkunnen worden, was de
stemming minder enthousiast,
maar de jongensvan Noord wa-
ren wel trots op het behaalde
subkampioenschap.

ORANJESTAD — De tricolo-
res van SolitoRacingclubAruba
(RCA) is zaterdagavond in een
overvolLago Sportpark deeerste
voetbalkampioen van Aruba ge-
worden doorBubali met 2-1 te
verslaan.Opdeenefoto een beeld
van de spannende strijd op de
andere foto de Arubaanse voet-
balkampioen RCA.

Stand in baseball-titel-serie gelijk

AVC verslaat
Marlboro: 8-4

ORANJESTAD — In de
tweedewedstrijdvan deplay-
off voor het basebalI-
kampioenschap van Aruba
bleek Aruba Video Center
(AVC) duidelijk
de meerdere van Marlboro.
De sigarettenploegbegonmet
een voorsprong van 3-1, kon
deze voorsprong niet behou-
den en uiteindelijk ging AVC
met een 8-4 overwinningvan
hetveld.

AVC maaktetwaalfhitsenRi-
chardOrman, dieop dewerpheu-
vel werd vervangen door Henk
Arnold werd de winnende wer-
per, terijl JuvenalNavas dever-
liezende werper werd. In de
eerste inningbracht Marlboro de
standreeds op 2-0 op een hit van
Cay Cay Williams en Franklin
Danies. In de derde inning
brachtAVC destandop2-1 maar
in de vierde inning maakte
Marlboro er 3-1 van. Pas in de
zesdeinningkwam er levenin de
AVC-ploegtoen metdrieruns de
standop 4-3 in het voordeel van
AVC werd gebracht. Marlboro
gafzich echter niet zo maar ge-
wonnen. In de achtste inning
werd de stand met 4-4 gelijk ge-
trokken.Dochvan AVC kwamin
dezelfde inning een duidelijk
antwoord door vier runs, waar-
door AVC op 8-4kwam te staan.

Wat tot grote vreugde van de
AVC-aanhang ook de eind-
uitslag werd. AVC maakte
twaalfhitsenbegingtweefouten
Marlboro 8 hits en een fout. Best
aan slag tijdens de wedstrijden
waren:Emiliano Thiel5-3, Cay-
cay Williams en Franklin Da-
nies ieder 4-2. Door de overwin-

ning van AVC is de stand in de
strijd van vijf wedstrijden met
als inzet het baseball-
kampioenschap gelijk geworden
1-1. Zondagmiddag om twee uur
is in het Elias Mansur Park de
derde wedstrijd. De vierde wed-
strijdstaat voor woensdagavond
op hetprogramma en indienno-
dig is de vijfde wedstrijd op vrij-
dagavond.

ORANJESTAD- De derde
wedstrijd van de baseball finale
tussen Marlboro en Aruba Vide-
ocenter kwam gistermiddag niet
tot een einde. In de zevende in-
ning — toen de stand 5-1 voor
Marlboro was — verlietAVC het
terrein en speelde nietverder. Bij
de enefoto een spelmoment en op
deanderefoto, de scheidsrechters
in discussie nadat eerst een bal
"fair play" was verklaard en
daarna ineens"out".

NaCats-winst van 5-4 op Scorpions:

Vanavond beslissingswedstrijd
tussen St Rosa Indians en Wild Cats

WILLEMSTAD—Sta.Rosa
Indians/Variante en Wild
Cats/Banco di Caribe moe-
ten vanavond in een beslis-
singswedstrijd uitmaken wie
zich kampioen van de voor-
ronden en als zodanig als
nummer één aan de start zal
verschijnen in de play-offs.
Beide ploegen sloten het
voorseizoenafmeteenrecord
van 17-7.Cats won zaterdaga-
vond zijn 17ewedstrijd tegen
het als derdegeëindigdeRoy-
alScorpions/M&C Bank.

Cats - Scorpions was de slot-
wedstrijd van de voorronden.
Cats nam in de eerste vier slag-
beurten de leiding met 5-0 en
leekop een gemakkelijkezege af
testevenen. Erwerd uiteindelijk
ook gewonnenmaarmetdekrap-
pe score van 5-4, want Scorpions
reageerde met 1run in dezeven-
de en 3 in de achtste. De eindcij-
fers luiden alsvolgt: 5-12-1 voor
Cats en 4-8-3 voor Scorpions.
Winnende werper was Ernesto
Marks, Miquel Martina was de
verliezer.

Het treffen was tevens beslis-
send voor deranglijst van de
slagmensen.Rutsel Poulina van
Groot Kwartier Stars/CCSI be-
hield zijn positie aan de top met
een slaggemiddelde van .423.
Raffy Josepha voor Scorpions ,
die hem als enige speler nogkon
inhalen, kwam zaterdagavond
nietverder danéén honkslag en
eindigde daardoor net onder
Poulinamet een gemiddeldevan

.416. Josepha werd wel winnatf
in de afdelingRBl's met 30, ter,
wijl de titel van homerun-kin.
dit seizoen veroverd werd doof
Arthur Davelaar (eveneens va»
Scorpions) met een totaal va»
zes.

Wedstrijd in beslissingsserie AA-baseball vroegtijdig ten einde

AVC verlaat veld nadat besluit
3e honk umpire wordt gewijzigd

ORANJESTAD — In deze-
vende inning toen Marlboro
een voorsprong had van 5-1
weigerdeAruba Video Cen-
ter (AVC) verder te spelen en
verliet voor de ruim vijftien-
honderd toeschouwers het
veld. Hierdoor kwam de der-
dewedstrijd van deze playoff
tot een vroegtijdig einde. Het
ABBA bestuur zit met de no-
digeproblemen vooral wat er
nu gebeurengaat, terwijl vijf-
tienhonderdmensen vooreen
wedstrijd betaalden die niet
uitgespeeldwerd.

Oorzaak was dat de
scheidsrechter bij het derde
honk in eerste instantie een bal
"fair play" toekende, doch na
protest door Marlboro werd door
dechief-umpire debal alsnogout
verklaard.AVC washethiermee
niet eens en verliet hetveld. Het
verlatenvan hetveld —waarte-
gen enige spelers van AVC wa-
ren — levert AVC nu een neder-

laag van 9-0 op. AVC zal nu
woensdag de vierde wedstrijd
moeten winnen in deze play off,
waarin Marlboro door de«over-
winning van vrijdag en van
gisteren een 3-1 voorsprong
heeft genomen. Inderdaad werd
AVC getroffen door het besluit
van de scheidsrechters, maar dat
was nog geenreden om over-
haast hetveld teverlaten enniet
meerverder te spelen.

Vermoedelijk werd in AVC'
kringen gedacht dat met dfll
soort scheidsrechterAVC tod*
steeds de verliezer zou zijn'
Marlboro begon mettweeruns i* ■detweede inning.Daarnabrach'
Marlboro in de derde inningme' ,
drie runs de stand op 5-0, welk6

achterstand in de vijfde inninU
doorAVC verkleind werd op 5-1'
In dezevende inningkwamen de
moeilijkheden. Erwin Jacob'
was de eerste out, Henk Arnold
kwam aan de beurt waarbij d£
scheidsrechter van het derde
honk een fair-ball gaf. Chu Bu-
bali protesteerde hiertegen e"
steldedathet geenfairball ma» 1
een outball was. Chie'
scheidsrechterFreedom bespre
dekwestie metdescheidsrechte'
en deelde uiteindelijkaan dera»'
nagervan AVC mede dathet cc"
outball was. AVC accepteerd*
dit niet en verliet hetveld.

In het Mansur Ballpark on*
stond ook de nodige onrust. Ëf
werden flessen, stenen, cups e"
andere voorwerpen op het tef
rein gegooid — hetgeen te»
scherpste afgekeurd diei
worden. Op deze wijze uitte he'
publiek zijnongenoegenover he'
besluit van de scheidsrechters
Deze wachten de vastgesteld*
tijdslimiet af en toen AVC nifj
meer in het veld kwam werd
Marlboro tot winnaar uitgered
pen. Uit de commentaren na af
loop van de wedstrijd bleek we'
duidelijk dat de meningen ver
deeldwarenover het optreden ei>
het weglopen van AVC.

Het ABBA-bestuur zal mo* Jtenbeslissen watvoor maatrege'
lentegen AVCworden genomen ,
Abba voorzitter Gabriel Illidg* ]liet tijdens interviews duidelijk|
horen het niet eens tezijn met ie \gangvan zakenenzekernietme' (
het feit dat de scheidsrechte' ]
hun beslissing veranderde. Wi* i
er ook gelijk mocht hebben, he' (
overhaast van het veld lopttk
doorAVC was nietdejuisteweß
ook is het niet juisteen dooree«j]
scheidsrechter — dieer met zij%

o.ng lc vvi«iiueien. _~._ .iiuenjw
wordtdebaseball sport inzijn al'
gemeenheidhiervan dedupe.

Alpha -Sta. Maria Pirates
In de voorlaatste wedstrij.

versloeg Alpha /Mitsubishi dal
het in zijn laatste wedstrijdeJ
heel goedheeft gedaan,Sta. M*
ria Pirates/Petromar met ee»|
ruime 7-2 overwinning. Dn
dankzij het sterke pitcherswefK
van Edwin Jamanika, die de te-
genpartij op slechtsvijfhonksU'
genhield.Alpha deedhetwatd**
betreft veel beter met 1*!
honkslagen waaronder 3 home"
runs (van achtereenvolgen*
Avalon Hoek, zijn vierde in 0*
tweede inning,van Jamanikaj"
de derde en van Bert Avastia i*
de vierde inning). De eindcijfö*
waren: 7-13-1voor Alpha en 2-5"
3 voor Pirates.

De eindstand van het voorsei'
zoen is als volgt:
1. Indians 17-"

Cats 17-7
3. Scorpions 14-10(3'
4. Pirates 12-12(5'
5. Alpha 10-14(7)
6. Hawks 9-15(8'
7. GK Stars 5-19(12'

Vanavond vindt de beslis
singswedstrijdtussen de Indian*
en deCatsplaats. Dinsdagavond
starten de play-offs tussen d*_
nummer 2 en 3.

SANTA CRUZ—In de
sporthal werden enige trefbal-
wedstrijden van dc scholen ge-
speeld, onder auspiciën van Idef-
re. Dc uitslagen waren als volgt.
Aloysiusschool - Mon Plaisir
Annaschool - Pieter Boerschool
2-0, Aloysiusschool - Pieter Boer
2-1. Annaschool - Mon Plaisir 2-
1, Mon Plaisir - Pieter Boer 2-1
en Annaschool - Aloysius2-l. Dc
uitslag was: Annaschool kampi-
oen, Aloysiusschool sub kampi-
oen. Mon Plaisir derde en Pieter
Boerschool vierde plaats.
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ELF EERSTE DIVISIE-CLUBS EN TWEE EREDIVISIE-CLÜBS ERUIT:
UitsluitingRoda JC door Sparta-reserves dé verrassing

Topclubs uit de eredivisie bereiken zonder
veel moeite de volgende ronde van KNVB-beker

DEN HAAG — De top van het amateurvoetbalen de eerstedivisie ontlopen elkaar niet veel. Uit de eerste ronde van hetJ°ernooi om deKNVB-beker plaatsten zeven amateurs (ACV,Noordwijk, DWV,Rheden, Enschede, Geldrop en Achilles '29)
'"> achteerste divisie clubszich. In totaal sneuvelden dertienh°ogste teams van de37betaald-voetbalorganisaties, elfuit de**rste divisieen twee uit de eredivisie, Roda JC en Go Aheadeagles.. Roda JC wasbetrokkenbij deverrassingvan hetweekeinde'1 Rotterdam. Dereserves van Sparta wonnen door twee tref-Jj*svan Jules Ellerman, overigenseen vaste invaller bij Spar-* 1, met 2-1 van de Kerkraadse ploeg. Go Ahead Eagles ging2-3 onderuit tegen DS '79, nietvoor niets dus dekoplopervan de eerste divisie.. Van detopclubs uit de eredivi--B'e namen PSV en Ajax ge-
makkelijkafstand van hunoppo-
Jtenten uit derijen der liefheb-bers. PSV won in Oss van TOP:
*~0-AjaxhadbijElink wijkaleen
Jjergelijke marge bereikt en ein-
digde op 4-1. Den Bosch en Feije-
"oord hadden meer moeite met

Heerjansdam en
Beide profclubs wonnen

*"* eenbetere concentratie in de
""eede helft met 2-0.

Grote overwinningen warener voorPEC /[Zwolle (7-0bijBa-
rendrecht), Sparta (6-1 bijEnter
'ooruit),Den Haag(6-1bijCam-
J^ur),Utrecht en Twente (beide

p-O bij GVW en Sparta '25). De
van het weekeinde

*aren goed voor drie treffers,
"an Dorpel van Volendam
haakte een hattricktegen Heer-
*lveen door in de tweede helft

de68een 85e minuutdrie
Jeer te scoren. Loggie van AZ"■eed dat indeverlenging van het

veluel tegen Emmen. Lammers
RKC maakte drie doelpun-

*fttegen de amateurs vanAFC.
reft amateur speeldezichviaeen

supertrio in de kijker.Scheepers van Geldrop ver-*°rgde de gehele produktie van
'Jft elftal bij de winst op de be-

collega's vanWillem 2.
Uit dezaterdagsectorkwamen

.'echts twee elftallen, tegen vijf
'j de zondagamateurs, door
*ar detweederonde. De succes-
'lle ploegen hadden dergelijke

al 'aangekondigd' door in
*competitie een uitstekend
of*a te tonen. Drie ranglijst-

"anvoerders uit dehoofdklassen»an het zondagvoetbal, DWV,Rheden en Geldrop, onder-
dat.

, ACV, de algemeen amateur-
Jampioenvan Nederlanden der-
* in de eerste klasse A na een
J^atige seizoenstart, moest in
s*t duel tegen eerste divisieclub
."'ageningen tot debodem. Na
**0 minuten voetbal, waarbij
,°k via de stand geen
machtsverschil tussen de ama-
7^fs en desemi-profsviel teont-
dekken (2-2), moest een serie
,trafschoppen de beslissing
j^engen. Hovenkamp stopte de
pussende schuivervan elfme-
*rvanVanTamelen. Noordwijk. as de anderezaterdagclub, diel°t de laatste 32 doordrong.

StreekgenootTelstarwerd inhet
laatstehalfuur op afstand gezet
(3-1), onder andere door twee
treffers van Vink.

De zondagamateurs
Van de winnendezondag-

elftallen moest Rheden het
langst werken. Via snelle coun-
ters uit een goede verdediging
kwam deploeg opvoorsprong (2-
-1). Helmond Sport kwam in de
slotfasevan denormalespeeltijd
langszij.Rheden hieldvoor deei-
gen aanhangstand in deverlen-
ging en sloeg bij het zesde paar
strafschoppen toe. Peters schoot
raak, Lalo mistevoor de eerste
divisieclub uit Helmond. DWV
had in Amsterdam-Noórd een
gemakkelijke middag tegen het
falende NEC. De 3-0 kwam een-
voudig tot stand. Binnen een
kwartier was de strijd door Post
en Boonstra (2-0) albeslist.

NAC, delaatstemaandgoedin
vorm in de eerste divisie, liep
storm bij de amateurs van SC
Enschede. De Tukkers kwamen
na een half uur op voorsprong
door Maasdam. NAC kon geen
kansenafdwingenen werdna af-
loopflinkonderhouden door trai-
ner Leen Looyen, die het elftal
een dief van de Bredase voetbal-
portemonnee noemde.

Achilles '29 had in Groesbeek
binnen twaalf minuten vrijwel
de uitschakelingvan RBC, debe-
kerfinalist van vorig seizoen, op
het geweten. Beekers en Ter
Veer scoorden en de Roosenda-
lers kwamen in hun verweer
slechts tot één treffer.

De zevende doorbekerende

amateurploeg van de 26 inge-
schreven elftallen was Geldrop,
dat door de uitblinkende spits
Scheepers debetaalde provincie-
genootWillem 2aan dekantzet-
te. Scheeperszorgde voor 1-0,2-0
en na de gelijkmakervan de Til-
burgers voor 3-2, vijf minuten
voor het einde.

De uitslagen van de wedstrij-
den die dit weekeinde zijn ge-
speeld voor de eerste ronde van
hettoernooi om deKNVB-beker,
zijn:
IJsselmeervogels - Heracles 1-2
Noordwijk - Telstar 3-1
Barendrecht - PEC /Zwolle 0-7
Quick Boys-SVV 0-3
Bennekom - Excelsior 0-4
Heerjansdam-FC Den BoschO-2
Kozakken Boys - Veendam

1-2 n.v.
ACV - Wageningen

2-2 n.v.ACV wns
Enter Vooruit - Sparta 1-6
DETO-Haarlem 1-2
GVW - FC Utrecht 0-5
Sparta '25 - FC Twente 0-5
Eindhoven -FC Groningen 1-2
Emmen - AZ 1-4 n.v.
De Treffers - Vitesse 1-3
Flevo Boys - Fortuna S. 0-2
Heerenveen - Volendam 2-4
Elinkwijk -Ajax 1-4
TOP-PSV 0-4
Achilles '29 -RBC 2-1
SC Enschede - NAC 1-0
AZS-MW 0-1
DS 79 -Go AheadEagles 3-2
Rheden - Helmond Sport

2-2Rheden wns
Sparta 2 - Roda JC 2-1
Cambuur -FC Den Haag 1-6
AFC - RKC 2-5
Sittard - Feijenoord 0-2
Geldrop - Willem 2 3-2
DWV -NEC 3-0
Vlissingen- VVV 1-4
Unitas - De Graafschap 1-2

WILLEMSTAD — Gistera-
vond kwam de wereldkampioen
Kaosai Galaxi (volgens de WBA-
versie) aan opCuragao. Hij zal
aanstaandezaterdagavond in
hetSentroDeportivo Curagaoeen
titelgevechtom hetwereldkampi-
oenschap leveren tegen de Vene-
zolaanse uitdagerIsrael Contre-
ras. Dit wereldtitelgevecht, dat

overvijftien ronden is uitgeschre-
ven vormt de hoofdschotel van
een interessant boksgala zoals
dattotnu toe nogniet opCuracao
is vertoond. Houdt v daarom de
komende zaterdagavondvrij.

Op de foto de Thailandse we-
reldkampioen metzijn helpers op
Hato op weg naar de aan-
komsthal.

Roebels voor
een overwinning
MOSKOU — Het Nationa-

le Sport Comitévan de Sovjet
Unie heeft de voetbalclubStroitel Cheropovets uit de
derde divisie van de landelij-
ke competitie verwijderd.
Volgens het blad Sovjetskaja
Rossija, dat melding maakte
van de uitsluiting van Stroi-
tel, is destrafmaatregelgeno-
men omdat de club zich had
schuldig gemaakt aan pogin-
gen tot omkoping.

De spelers van de club zijn
ook betrokken bij het omko-
pingsschandaal, omdat zij
voor een deel het geld be-
schikbaar hadden gesteld
waarmee de scheidsrechters
verleid hadden moeten wor-
den.De spelers echter hebben
de zaak aanhangig gemaakt,
omdat zij hun manager Gen-
nadi Gagarinski ervan ver-
dachtenhet geldin eigenzak
te hebben gestoken. Volgens
SovjetskajaRossija zullenbe-
stuursleden en
scheidsrechters zich voor de
rechtbank moeten ver-
antwoorden. Het blad ver-
meldde tevens dat het geval
van Stroitel niet op zich zelf
staat in hetSovjet-voetbal en
datvergelijkbare misstanden
in het ijshockey vóórkomen.

Navbelastingfraude:
Italiaansevoetballers

krijgenpaspoort terug
j ROME — De leden van de
taliaanse voetbalselectie,
jjl* in 1982 in Spanje we-
e'dkampioen werd, krijgen
P korte termijn hun pas-

Morten terug. Dat werd een!j|aand geleden ingetrokken
11 afwachtingvan een onder-

H°ek naar mogelijke belas-, Alle 22 spelers werden betrok-,en bij de naspeuringen van de
die zich vooralchtte op mogelijk verzwegen,xtra inkomsten uit sponsoring

*stijds ongeveer 50.000 guldenr persoon. Volgens berichtenjanhet onderzoek binnen enke-
_. «agen zijn afgerond. Er moet
U, een °og worden gesprokenet een vertegenwoordiger van
_j

n Fransekledingfirma, diein-
ftijd als een van de Italiaansese,dschieters optrad.

j Vooral de Italiaanse voetbal-
Qrs. die met hun club Europa-
.j^Pyerplichtingen hebben, on-
tr '7'n^en veel hindervan dein-

van hun paspoort. Zij, °etenvoor elkewedstrijdin het
ö ltenland eerst naar derechter

te vragen.
g/let WK-team hangt overi-
jl

ns ook nog een gerechtelijke
ge°cedure boven het hoofd we-. fts overtredingen van devalu-
d ""epalingen. Dat proces zou in
(/eemberplaats moeten vinden,
inwijden weten echter te ver-
fe at recente wetswijzigin-
lileK aannemeüJ't maken, dat
Ij j etrokkenen er vrij gemakke-Jk vanaf zullen komen. In
j ats van een mogelijke gevan-
O'sstraf lijkt een boete
'arschijnlijker.

Om wereldtitel

Lia Melis naar
15 km weg-wed-strijd

Lissabon
ORANJESTAD — Op 9 no-

vember aanstaande zal Lia
Melis inLissabon deelnemen
aan de vierde Wereldkampi-
oenschappen vijftien kilome-
terhardlopen op dewegvoor
dames,welke doordeI.A.A.F.
wordt georganiseerd.

De Arubaanse Athletiekbond
heeft besloten tot deze afvaardi-
gingop grond van de beste pres-
taties van Lia Melis in het afge-
lopen seizoen, teweten de 10.000
meter in 37.12 en de maraton in
2.59.11.Als officiële begeleider
en coach zal optreden devoorzit-
ter van de atletiekbond Harry
Janssen. Deze deelname vindt
plaats metmedewerkingvan het
Arubaans Olympisch Comité.

Nacional
promoveert

NOORD — Een uitgelaten
stemming heerste zondag-
middag in de gelederen van
het voetbalelftal van Noord
Nacional, dat door een 3-1
overwinning op Angoochi
Sportboys erin slaagde te
promoveren naar de eredi-
visie.

EK zwaargewicht
gaat niet door
DEN HAAG — Het gevecht

om de Europese titel in het
zwaargewicht, dat vrijdaga-
vondinKopenhagen zou wor-
den gehouden tussen de
Noorse titelhouder Steffen
Tangstadten deNederlander
Andre van den Oetelaar uit
Schijndel, gaatniet door.

De Europese Boks Unie(EBU)
houdt Tangstadt aan hetstartverbod van 60 dagen, dat
hem door de medische afdeling
van de bokscommissie van de
Amerikaanse staat Nevada is
opgelegd. Enkele weken geleden
werd Tangstadt in een gevecht
om dewereldtitel tegen MichaelSpinks inLas Vegas zo afgestraft
door de Amerikaan dat descheidsrechterin de vierderonde
ingreep.De zware nederlaagwas
voor de Amerikaanse artsen
aanleidingeen startverbod op te
leggen. De EBU heeft datstartverbodovergenomen.

Het is nognietduidelijk water
nu gaat gebeuren.DeEBU heeft
de aangesloten landen twee vra-
genvoorgelegd: moet Tangstadt
de titel worden ontnomen of
wordt het titelgevecht uitge-
steld? Wanneer Tangstadt ont-
troondwordt, wil deEBU binnen
een maand een partij om de va-
kante titel tussen Van denOete-
laar en een nog aan te wijzen
tweede kandidaat. WanneerTangstadt zijnEuropese titel be-houdtkan het duel met Van den
Oetelaar niet voor half novem-
ber plaats vinden.

Finale bowling
met handicap

ORANJESTAD- In de han-dicap-bowling competitie is vrij-
dagavond de finale tussen Just
Jockey en Marlboro Spoilers,welke ploegen in de eerste ron-
den van Sun Casino hebben ge-
wonnen en in de tweede ronde
van OldParr. De wedstrijdenbe-
ginnenvrijdagavond om acht
uur in het Camacuri Bowling
center en verwacht wordt dat
omstreeks elfuur bekend is wie
de handicap kampioen is gewor-
den. Na afloop volgt de prijsui-
treikingeneen geanimeerdevie-
ring met Simon disco.

In eerste treffen beslissingsserie

Nacional verslaat
Sportboys met 5-1

ORANJESTAD — In het
Lago Sportpark was dinsda-
gavond de eerste wedstrijd
van deplayoff-finale voor het
kampioenschap van deeerste
divisie.De winnaar van deze
ontmoeting — Nacional of
Sportboys — zal volgend jaar
in de ere-divisie kunnen spe-
len. Beide ploegen zijn hier-
aan geinteresseerd omdat zij
dan weer terugkeren in de
klasse waar zij voorheen —toen hoofdklasse genoemd —gespeeldhebben.

Nacional van Noord liet er
geen twijfels over bestaan vast
van plan te zijn deze play-offmetklinkende cijfers te willen. Gis-
teravond werd Sportboys met
een 5-1 nederlaag van het veld
gestuurd. De ruststand was 2-0.Voor de rust scoorden LucasTromp en Roland Brigitha, ter-
wijlna de rust de standverhoogd
werd door doelpunten van O

Bermudez, Wensley Elizabeth
en NelChristiaanso. Hetfeit dat
Nacional-keeper E. Koek een
strafschopvan Sportboys uit het
doel wist te houden gaf de jon-
gens van Noord nog meer pep.

De tweede playoff-wedstrijd
wordt zondagmiddagvier uur in
het Wilhelminastadion ge-
speeld. Indien Nacional wint of
gelijkspeeltdan is deploegkam-
pioen van de eerste divisie en
gaat over naar de eredivisie om
daar de plaats in te nemen van
La Fama IslandFinance, die dan
degradeert naar de eerste di-
visie.

VOETBAL/ EINDHOVEN —HansKraay heeftzich toch i n het
ziekenhuis gemeld om te laten
onderzoeken of de hernia, die
hem al enigetijd kwelt, wel met
rust is te genezen. De PSV-arts
had de technisch-directeur aan-
geraden zich te laten opereren.

Bij overheidsdomino
8e zege achtereen GD

ORANJESTAD — Het domi
no-team van de Ge
zondheidsdienst isvast van plan
zijn domino-titel, in de over-heidsstrijd van verleden jaar,ditjaarvoort te zetten. Ofschoon het
Posterijteam nog al watverzet in
eerste instantie bood slaagde de
gezondheidsdienst erin een 21-
-16 overwinning te behalen. Hetwas de achtsteachtereenvolgen-
de overwinning. Aanstaandedinsdag wordt nog een finalewedstrijd gespeeldtussenHaven
en Loodsdienst en BibliothecaNacional.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOUBaseball: 20.00uur Wild Cats -Sta Rosa In-
dians.

VOLIBOL
19.30 Fem.A: Jolly Angels - Anglo GoldenStars; 19.30 Mask.A:Watakeli - Xaverianen;
20.30Fem.A: U.N.A. - Nodevo; 20.30 Mas-
k.A: Sithoc - Olympia.

Geen doelpunten in eerste
finalewedstrijden Fedeprof
WILLEMSTAD — Zowel in

deeerste alsin detweede divi-
sie is de eerste finale-
wedstrijddoelpuntloosverlo-
pen, zadat dekansen voor alle
vier de finalisten nog gelijk
staan. De tweede wedstrijd
vindt woensdagavond plaats
in hetAntoineMaduro Stadi-
on te Kintjan.

Ruim 1800 toeschouwers za-
gen eerst Sithoc/Hubo en daar-
na Victory Boys/CITCO de
strijd domineren.De Colegialen
draaiden soepel in de eerste
helft, waren praktisch constant
in de aanval maar slaagden er
niet in de weerstand van Chur-
neyHoyer en zijn medeverdedi-
gers te breken. De beste kans
werd verprutst door Raymond
Rovina, die debal inuitstekende
schietpositie door Charlie Rega-
les kreeg toegespeeld. Rovina
ging echter te gehaast te werk;
zijn schot lukte daardoor maar
halfen kon makkelijk doorkeep-
er Waldi Graanoogst opgevan-
genworden.

Sithoc startte ook in detweede
helft sterker maar twee goede
wisselsvan coach Chelo Marceli
in het middenveldvormden een
begin van de overheersing door
Victory Boys die tot het laatste
fluitsignaal duurde. De Sta. Ro-
sa-ploeg bleek echter evenmin
schotvaardig genoeg om een
doorbraaknaareen zege te force-,
ren. Vlak voor het eind zorgde
José Chirino nog even voor sen-
satie met een keihard schot dat
rakelings overging.

In de tweede divisie hieldenScherpenheuvel en De Koningelkaareveneens op 0-0. De strijdging hier volkomen gelijk op.Beide ploegen lieten een aanta.goede kansen liggen om aan deleiding te komen.

Willemstad—Een beeld uithet
doelpuntloze duel tussen de twee
finalisten Victory Boys/CITCO
en Sithoc/Hubo. Beide ploegen
zullennu in de laatstewedstrijd,
woensdagavond, moeten gaan
uitmaken wiezich kampioen van
Curagao mag gaannoemen.

Woensdag eerste kwalificatie-duel Oranje:
Rijkaard en Bosman toch fit
genoeg voor trip naar Hongarije
AMSTERDAM — De Aja-

cieden Frank Rijkaard en
John Bosman zijn zondag-
morgen doorbondsarts Frits
Kessel fit genoeg bevonden
de trip van het Nederlands
elftal naar Hongarije mcc te
maken. Oranje speelt
woensdag in Boedapest de
eerste kwalificatie-wedstrijd
uitgroep 5van deEuropese ti-
telstrijd.

Rijkaard en Bosman kampten
vorige week in het trai-
ningskamp op Papendal al met
lichte blessures aan de bil en de
kuit. Zaterdag speelde het twee-
tal volgens afspraak één helft in
het bekerduel tegen Elinkwijk.
Zondagmorgen werden de twee
in Amsterdam behandeld door

fysiotherapeut Pim van Dord.
"Rijkaard heeft last van de

aanhechting van de bilspier.
Bosman heeft een echte
spierblessure, aan dekuit. Ik
denkdatze met drie dagenweer
redelijk fit zijn.", aldus Van
Dord. Waar Ajax geen reden zag
de spelers af te keuren, kende
dokterKessel van deKNVB ook
geen vraagtekens. "De beide
trainers gingen ook akkoord. Ik
zag geen aanleiding ze aftekeu-
ren. Het isverantwoord hen mee
te nemen naarBoedapest", aldus
Kessel, die zondagavond geen
andere melding van geblesseer-
de selectiespelers binnenhad.

Vanmorgen vloog het Neder-
landselftal percharternaar Boe-
dapest, waar woensdagavond
(Ned. Tijd 18.00uur) tegen Hon-
garije wordt gespeeld. Rob deWit, vorig jaarmei demanvande
wedstrijd in het Nep-stadion,
sloegeen uitnodigingalseregast
naar de Hongaarse hoofdstad
mee te reizen, af. De deze zomer
door een hersenbloeding getrof-
fen vleugelspits van Ajax had
juistvoor de aanbieding van de
reis een vakantieweek in Spanje
besteld.
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Fokkerweg no. 50
Tel. 612303-612202

PA CARACAS - VENEZUELA ...
PA CARACAS - VENEZUELA

Tel. 79400 - 611077 - 84788 - 623194
Dia | Sal. ~T~Yflg. I Vlo. | Via. ] Klas | Tarifa

T
Djaluna 18.10 18.55 513 Fo/w NAf1.175,-
Djamars 18.45 19.30 513 Yo/w NAf1.128,-
Djaweps 10.05 10.50 501
Djaweps 18.10 18.55 513
Djabiernè 20.20 21.45 515 Bon.
Djadumingu 19.45 21.10 515 Bon.
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Drukprogramma

Sun Resort Group brengt een
officieel bezoek aan Curaçao
WILLEMSTAD—Inhetka-

dervan het strevenvan deAn-
tilliaanseregering om poten-
tiële investeerders aan te
trekken, arriveerde de leden
van de Sun Resort Group dit
weekeinde op Curacao. Er is
een druk programma voor
hen samengesteld dat onder
andere besprekingen met af-
gevaardigden uit deverschil-
lende sectoren van onze ge-
meenschap bevat, een pre-
sentatie van het Seaquarium
en van deALM.

De SunResort Group staat on-
der leiding van ambassadeur
Hushang Ansary die voorzitter
is van deRaad van Bestuur van
Sun Resorts Ltd., daarnaast be-
vat de groep nog een viertal
andere personen waarvan één
pas morgen zal arriveren.

De groep werd het weekeinde
breedonthaald op Hato: behalve
premier Don Martina waren de
minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid, Marco de
Castroen deministervanFinan-
cien Leslie Navarro aanwezig.
Namens het eilandgebiedwaren
de gedeputeerden Agustin Diaz
en Reintje Martina aanwezig,
terwijl verder de secretaris van
de minister- president, de voor-
zitter van de VBC en de vak-
bonds- vertegenwoordiger Ong-
A- Kwie op Hato aanwezig
waren.

Vanmorgen heeft ambassa-
deur Hushang Ansary zijn op-
wachting gemaakt bij de Gou-
verneurvan deNederlandseAn-
tillen. Daarnaast is er vanmor-
geneen ontmoeting geweestmet
vertegenwoordigers van de
offshoresector en vertegenwoor-
digers van deKamer van Vak-

bonden, deVakcentraleCuragao
en deCadmu. Tegen het midda-
guur zijn de delegatie- leden op
bezoek gegaanbij de heerEduar-
do Halabi waarzij een presenta-
tiekregen van hetInternational
Trade Center. Vanmiddag is er
een excursie geplandwaarbijhet
Caribbean Hotel, Las Palmas,
Trupial Inn, Princess Beach en
Curagao Plaza bezocht worden.

Op dinsdag 14oktober bezoek
de Sun Resorts Group- delegatie
de Curacao Action Group. Ook
morgenochtend staan gesprek-
ken op hetprogramma met vak-

bondsleiders op het gebied van
Toerisme. Daarnawordt eenoffi-
cieelbezoekafgelegdbij deAme-
rikaanse Consul- Generaal,
Martin McLean. In denamiddag
wordt een presentatie gegeven
van hetSeaquariumproject, ge-
volgd door een ontmoeting met
de gedeputeerde van Toerisme,
Reintje Martina.

Op woensdag 15 oktober geeft
deALM-directieeenpresentatie
metbetrekkingtotonze nationa-
le luchtvaartmaatschappij. De-
zelfde ochtend heeft de Ameri-
kaanse delegatie een ontmoe-
ting met de directie van de
Centrale Bank,hetgeen gevolgd
wordt door een bijeenkomst met
Bankiers te Cüracao. In de na-
middagstaan een tweetal evalu-
atie- vergaderingen op de agen-
da, metdeminister-president en
de minister van HIW en een
tweede met deRaad van Minis-
ters. Ter afsluiting van het be-
zoek zal er een ontmoeting zijn
met vertegenwoordigers van di-
verse vakbondendie zijn aange-
slotenbij deKamer van Vakbon-
den en met vertegenwoordigers
van Prome Seguro Nacional.

Verdachte
hoofddoeken

WILLEMSTAD — Een poli-
tie-patrouille signaleerde de33-
-jarigerecidivist A.8.J.8, met
twee dozenmet hoofddoeken.De
verdachte verklaarde de goede-
ren van een andere man te heb-
ben gekregenom ze te verkopen.
Daar de politie dit vreemde ver-
haal niet helemaal vertrouwde,
is de man voor verder onderzoek
ingesloten.

Aanhoudingen
WILLEMSTAD — De man

E.A.T. van 26 jaarwerd aange-
houden met een tas vol spullen
waarvoor hij geenredelijke ver-
klaring kon afleggen. Ook de
man H.A.P. van 29 jaar werd
aangehouden toen de politie bij
een onderzoekinzijnauto op een
hoeveelheid op cocaine lijkende
substantie stuitte.

Oplichting
WILLEMSTAD — Een man,

vermoedelijk genaamdK.M., gaf
zich uit voordezoon vaneen eige-
naar van een zaak dieauto- on-
derdelen verkoopt. In deze hoe-
danigheid lichtteK.M. een man
op voor een bedrag van 125 gul-
den. De dader had beloofd vier
nieuwe autobanden te zullen
leveren tegen een zeer goedkope
prijs maarkwam uiteraardnooit
meer opdagen.

Bewolking en neerslag houden aan

Regenweer levert
geen problemen op
WILLEMSTAD— De over-

vloedigeregenval van het af-
gelopenweekeinde diedeko-
mende 24 uur zeker zalvoort-
duren heeft tot nu toe niet
voorproblemen van enigebe-
tekenis gezorgd.

Problemen met overstromin-
gendiezich bij wolkbreuken wel
eens voordoen zijn vanwege het
gespreide karakter van dere-
genval uitgebleven. De
brandweer rukte slechtseen en-

kele keer uit in verband met wa-
terproblemen, maar hoefde niet
in te grijpen omdat de bewoners
zelfde situatieverholpen bleken
te hebben. Ook deden zich niet
irteer aanrijdingendan normaal
voor, aangezien de regen al
s'nachts begon en de slijmlaag
die de weg zo gladmaakt tijdens
de drukke uren reeds groten-
deelsweggespoeld was.De regen
is volgens de meteorologische
diensttewijten aan een "tropical
wave" dievan invloedis op de in-
ter- tropische convergentiezone.
In het weekeinde werd gemid-
deld 50 milimeter neerslag ge-
meten, vrij hoog in vergelijking
met het gemiddelde van 71,5
over de maand oktober, maar
laag in vergelijking van het re-
cordvan 125 milimeter dat eens
op een enkele dagin oktober ge-
meten werd.

De verwachting is dat ditweer
op de Benedenwindse eilanden
voorlopigzalaanhouden, metbe-
wolking en regen. Voor de ko-
mende 24 Uur is de voorspelling
halfbewolkt, afen toezwaarmet
buien. In de nacht en vroege
ochtend overwegend zwaar be-
wolkt met buien en kans op
plaatselijk onweer. Er staat een
over het algemeenmatige en tij-
dens debuien afen toekrachtige
oostelijkewind. Ook dekomende
24uur dus bewolkingen kansop
regen.

Brandkast
gestolen

WILLEMSTAD—Gedurende
denachtvan vrijdag op zaterdag
werdbij eenzaak aan deCasCo-
raweg ingebroken. De inbrekers
verschaften zichzelf toegang
door hetverwijderenvan ijzeren
traliedeuren. Een brandkast
met inhoud werd meegenomen.
Dezaak is in onderzoek.

Inbreker
gesnapt

WILLEMSTAD — Een sur-
veillerende agent in Punda be-
merkte een "optocht" door de
straten van de binnenstad. Het
bleekdateen aantalmensen een
dief achterna zaten die ervan
door was gegaan met drie je-
ansbroeken. Ver kwam hij niet,
zeker toen deagent erook depas
inzette. Er wordt een onderzoek
ingesteld.

Cursus Voeding
WILLEMSTAD—DeFundas-

honBidaSaluzal op maandag 20
oktober van start gaan met een
basis cursus voeding. De cursus
duurt zes weken en staat onder
leidingvanGeorge Juliana.Men
kanzichvanaf maandag 13 okto-
ber voor deze cursus inschrijven
op de Infanteristenweg 11, na
vijf uur. Voor meer informatie
kan men terecht op hetnummer
73779. De voertaal tijdens de
cursus ispapiamentu, echter in-
dien dat gewenst is kan de voer-
taal ook in het nederlands ofen-
gels veranderd worden. De les-
sen beginnen om acht uur 's
avonds en duren tot kwart voor
tien. De cursus wordt gehouden
op hetPeter Stuyvesant College.

Sitekactiviteiten
WILLEMSTAD —De Onder-

wijsvakbond Sitek die op 1 de-
cember haar derde lustrum
viert, zal ■

iederweekeinde activiteiten or-
ganiseren voor haar leden, hun
familieen degemeenschapinhet
algemeen ter viering van dit
heuglijke feit. De activiteiten
zullen een sociaal, cultureel,
educatief, informatief en spor-
tiefkarakter hebben en worden
beëindigd op 1 december 1986.
Onder andere wordt een speur-
tocht georganiseerd, een
fietstocht, culturele en sociale
bijeenkomsten, sportdagen, stu-
diedagen en ontmoetingen met
anderevakbonden en instanties.
Met deze activiteiten laat de Si-
tek een uitnodiging uitgaan
naar de gehelebevolking om ge-
zamenlijkhaar 15 jarigebestaan
te vieren.

*****TRIPOLI — Libië vindt dekwes-
tie- Kaib vergelijkbaarmethet Wa-
tergate- schandaal onderNixon. Met
hetaftredenvan Kalb alswoordvoer-
dervan het State Departement ko-
men Reagans wandaden onver-
bloemd aan het licht- aldus Libië.
Kalb trad afivm het desinformatie-
schandaal:meteenmengselvan juis-
te en onjuiste informatie wilde men
Gaddafi op het verkeerde been zet-
ten.

*****

Ledenbijeenkomst
Vereniging
Numismatica

WILLEMSTAD — De
eerstvolgende leden- bijeen-
komst van de Vereniging Nu-
mismatica Curagao wordt ge-
houdenop woensdag 15oktober.
De bijeenkomst begint om half
negen 's avonds in de kantine
vanConsales. De zaal isreeds ge-
opendvanafhalfacht 's avonds.

Zwerftochten
en avondwandeling
in Christoffelpark

WILLEMSTAD — Tijdens de
herfst- vakantie zijn er weer
zwerftochten voor de jeugd
kriskras door het Christoffel-
park. Dit zijnpittige tripjes met
uitleg over de natuur door een
parkgids. De zwervers zijn wel-
kom op dinsdag 14 oktober en
vrijdag 17 oktober. De tocht be-
gintom halfnegen 'smorgensen
eindigt om ongeveer 12 uur 's
middags. Het Christoffelpark is
overigens ook makkelijk te be-
reiken met de bus naar
Westpunt. Deze vertrekt om ze-
venuur vanafhetbusstationRif-
fort en stopt voor deparkpoort.

Op zaterdag 18 oktober orga-
niseert het Christoffelpark een
avond- schemer- tocht. Een rus-
tige exclirsie over vlak terrein
langsmahokkenbos, hoffi Salin-
ja en Boka Grandi, onder het
licht van de volle maan. Deze
sfeerrijke wandeling begint offl
halfvijf'smiddagsen eindigtom
achtuur's avonds. Voor meerin-
formatie kan men terechtbij het
Christoffelpark op het nummer
640363.

OP DE Seroe Loraweg vond
vrijdag de officiële opening
plaats van het nieuwe onderko-
men van de "Welcome Shop", die
voorheen aan de Granaatappel-
weggevestigdwas, maarnunaar
eenruimer pandverhuisde, waar
met name de meubels beter tot
hunrecht komen. Op defoto de ei-
genaars en personeelsleden van
dezaak.
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EVERGREEN MARINE CQRP.(N.Y.) LTD.

Round the World
reliable and most frequent

full container service
DEPARTURES ARRIVALS

//////////A///- ///FAR EAST 111* * ê 8/ * /-^/ g /
EVERLEVEL 0099 17/ 9 21/ 9 24/ 9 26/ 9 28/ 9 30/ 9 1/10 27/10 1/11

EVERGLEAMYOIOO — 1/10 30/9 4/10 6/10 8/10 9/10 27/10 1/11
EVER GOLDEN 0101 2/10 7/10 9/10 10/10 13/10 15/10 16/10 11/11 16/11
EVER LAUREL 0102 — 14/10 15/10 17/10 19/10 21/10 22/10 11/11 16/11

EVER GATHER 0103 "" 14/10 18/10 20/10 23/10 25/10 27/10 28/10 26/11 1/12
EVER GUIDE 0104 23/10 27/10|29/lofcl/10l 2/11 1 4/11 1 5/11 l 26/11 | 1/12

('Also connecting withEvergreen's N.E. Asia andPersian Gulf- Bombay Feeder Services callingYokohama, Nagoya,
Kobe, Bangkok, Manila, Jakarta, Port Kelang, Penang, Cebu, Dubai, Damman, Kuwait, Bahrein and Bombay)

DEPARTURES ARRIVALS

E. GIFTED 0096 3/10 5/10 — 6/10 7/10 16/10 17/10 19/10 27/10 1/11
E.LOADINGOO97 8/10 10/10 12/10 13/10 14/10 23/10 24/10 26/10 11/11 16/11
E. GENTLE 0098 14/10 16/10 — 17/10 19/10 28/10 29/10 31/10 11/11 16/11
E. GENIUS 0099 23/10 25/10 — 26/10 27/10 5/11 6/11 8/11 11/11 16/11
E.GARDEN OIOO 27/10 29/10 31/10 1/11 2/11 11/11 12/11[14/111 26/11 1/12

(* Also connecting with Evergreen's West Med. Sea Feeder Services calling
Valencia/Leghorn/Genoa/Fos)

DEPARTURES ARRIVALS

„■,..„■, Iljtkl ~~ 111
E. BETTER 0052 18/10 20/10 27/10 30/10 E. BRIDGE 0054 1/11
E. BREEZE 0053 25/10 27/10 11/11 14/11 E.BRIDGËOOS6 16/11
E. BETTER OOS4 1/11 3/11 11/11 14/11 E.BRIDGEOOS6 16/11
E. BREEZE 0055 8/11 " 10/11 26/11 29/11 E.BRIDQEOOSB 1/12
E. BETTER 0056 15/11 17/11 26/11 29/11 E.BRIDGEOOSB 1/12
E.BREEZEOOS7 22/11 25/11 11/12 14/11 E. BRIDGE 0060 17/12

('Export cargoto Jamaica/P.Rico/Dom. Rep/Costa Rica/Panama and alldestinationsF. East/U.S. A/Europe
Middleand Near East being accepted).

AGENTS:DAMMERS & VANDER HEIDE - Phone 70600
Dammers & van der Heide-Bldg.Rooi Catootje.

Schedule subject to change withoutprevious notice.

DIKWANDIGE "PVC" PIJPEN 1
BEDRAADBARE FITTING BUIZEN

NU REEDS VERKRIJGBAAR BIJ UW NIEUWE DEALER

NIEUW.... SIDECAL N.V. ....NIEUW i
t

SCHOTTEGATWEG OOST 211 A -TEL: 613572 -OOK OPEN OP ZATERDAG j[

LOOKING FOR AN IJ
AFFORDABLE, RELIABLE, QUALITY

DAISY WHEEL PRINTER?
Here is youranswer...

XEROX Diablo 620 Printer \
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I^Mtt __■I^Ma»-^ ________________________________ ___■
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FEATURES *98 characters print wheel
* Speed20 CPS ,
* Column spacing 1 /20 inch minimum
* Character spacingpitch 10/12/15
* Line spacing 1/48 inch minimum
* Paper width 15.2 inches max. e

friction feed platen i

LiSt price NA/IS. 1625,- (Curagao only)

Specialcash discount 20 /O. Call 70233 (ask for Sales Department) Jfc
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AANMELDING
STUDIERICHTING LOGOPEDIE

Studiejaar 1987/1988
De Opleidingen Logopedie in Nederland maken bekend dat
deaanmelding voor Logopedie bij het Dept. van Onderwijs
Sta. Rosa nr. 48, Curagao dienen te geschieden voor de
kandidaten woonachtig op Curacao, Bonaire en de Boven-
windse Eilanden.

Sluitingdatum: 1 november 1986
Criteria: In het bezit van minimaal een

HAVO-diploma metwis- en
natuurkunde.

De Onderwijsdirekteur,
R.D. Kleinmoedig.

—^"—i^^__mm_mm_m____a_________«

OPENBARE VERKOOP
Op donderdag. 23oktober 1986des voormiddagsom 10uurzalten kanto-
re aan deDeRuyterkade 50 alhiertenoverstaan van éénvan denotarissen
o! diensplaatsvervanger van het kantoor Palm & Senior in het openbaar
worden verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

een perceel grond gelegen in het Stadsdistrict van Cu-
racao op Kintjan, ter grootte van 725m2, nader om-
schreven in meetbrief nummer 365 van 15 september
1959, met het daarop gebouwdeplaatselijk bekend als
Dr. W.P. Maalweg 1.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanat 8 dagenvoor de veiling en houden onder meer in dat iedere bieder
gehouden is terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheidte
stellen tot nakomingvan zijn bod en de bijkomende kosten.

Notariskantoor
Palm & Senior
De Ruyterkade 50, tel.: 613199
Polarisweg 33, tel.: 613655. '. Immmmmmmmmmmmmmmmm—mm—' t



BONAIRE
AGENDA

POUTIE:8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

LANDFILL te Lagoen: maandag t/m vrijdag
van 08.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur,

OPENBARE BIBLIOTHEEK
voor hetpubliek)

"bandag en donderdag van 14.00-18.00
"Ur: dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/400-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00uur)

voor lezers)
*°erisdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
getekende stukken 15.45 uur; gewones,ukl<en 16.30uur.
j>Ep.vïCECLUBSS|_*an'S: donderdagavond 19.30uur - Hotel

!*"*: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
£>und Table; elke tweede maandag -Skicentrum Terra Corra.

woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

' EN BEVOLKING:u« 00-1 2.00/14 00-15.30 uur loketten geo-Pend.

[^ZAKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
iJ^an gelieve contact op te nemen met de

Bedacht, Noord Nikiboko 194.

Q6_.TIECLUB (We 9 naar Willemstoren): :t_°Pendopvrijdag van 20.00-24.00uur;za- 'aa9van 12.00-24.00uur.

aPp-EEKUUR (gezaghebber): elke donder-
°9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
"urskantoor, Kralendijk; laatste donder-pj*9 van de maand van 10.00-12.00uur te

gKttENSTEN
Uan rnarduskerk Kralendijk:
u.r 'kS 18'45uur;zonda9m 30en 190°

(/"■omotokerk Antriol:el|jks 19 3o uur; zondag 09.00 en 18.00

Rincon:
elliks, ook zondag, 19.30 uur.

,LAcHTENBEZORGING doorgeven
r » mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Wil tot samenwerking
is duidelijk aanwezig
L KRALENDIJK — Tijdens
rll kleine plechtigheid in de
>aadszaal werd door gezag-
rebber Ronald Casseres en
r*aghebber mrGeorge Soli-
r*arespectievelijk van de ei-
L «den Curacao en Bonaire
E eö Protocol ondertekend,
l* 4zal leiden toteen hechtere
tegenwerking tussen beide
£ aQden. Een overeenkomsttj* vrijwillige basis, aldus ge-
U Shebber Casseres, die
la rineeaangafdatook deei-nden zonder de Centrale
paring tochkondenwerkenLj|.bais van gelijkwaardig-
j. ,Q. Gedeputeerde Crestian
j Nadrukte dat ditreeds de
L fde maal was, dat een sa-
k nwerkings- protocol werd
)f dertekend met Curacao.
[°°r onderwijs, voor samen-
Jjfking op leerplan- ont-
takeling en tenslotte op fi-
«öcieel gebied.
gedeputeerde Lucille Wout

®'d een indringende toe-
L*aak, waarbijzij verschillendeCalen attenteerde op het Sta-
Lüt dat in 1958 tussen deeilan-
Ltt.van kracht werd. Steunend
kik lgenkracnt.maar metde wil
U^nder bij te staan, aldus Lu-
P l. Wout, die daarmee precies
F lr»tentie weergaf waarom dit
M>tocol tussen de beide ei-

is getekend. Deze
t Menwerking tussen de afde-
t Sen Financiën van Curagao
L Bonaire werd dusop 9septem-
L />P SintMaarten ingeleid en

Ir belangrijkste aspecten daar-

in zijn de politieke wil om sa-
ttiK te wer^en en de nodige; otelijke expertise die daar-
j. r beschikbaar wordt gesteld.
leraard bleef dit geen zaak, «en gedeputeerde Wout van
raSaoen gedeputeerdeCresti-

-0 VanBonaire, maarwerden de
_°fstellen overgenomen door
4/?sPectieve BC's van beideei-

«en, dietenslottebeslotentot
jl lnterinsulaire samenwer-
v^j waardoorBonairevan des-
jji u'ge financiële bijstand ver-
>ei.jru k°o zijn. Het protocol
tebK °ndertekend door gezag-
t^^rCasseres en gezaghebber

7^ Soliana en daarmeewerd dan
f een gekomendat er een be-

geleiding verleend werd bij het
opstellen van de begroting van
Bonaire en het realistisch ma-
ken van de begrotingvan 1987;
het begeleiden van de boekhou-
ding en met nadruk op de admi-
nistratieve organisatie; het be-
geleiden van het personeel van
de afdeling Financiën en de be-
geleiding en de opzet van een
kassiers administratieen de de-
centralisatie van de Ontvanger
van het eilandgebied Bonaire.
Tenslotte zal Curagao met de
deskundige ambtenaren het op-
zettenvan loon-en salaris- admi-
nistratie begeleiden die dan ui-
teindelijk geautomatiseerd zal
worden.
BIJSTANDSTEAM

Dit uit Curagao met Neder-
landse financiën beschikbaar
gestelde bijstandsteam is per 1
oktober inderdaad al begonnen
met de werkzaamheden en be-
staatuitdeherenH.R.E. Genaro
die de algemene coördinatie
voert; deheerH.M.P. Henriquez,
de heer B.J.N. Roosje speciaal
belast met de boekhoudingen
tenslotte deheerE.E. Martis die
de loon- en salaris- administra-
tie voor zijn rekening neemt en
deheer W. Filedieperiodieke bij-
stand zal verlenen aan de heer
Roosje.

De technische bijstand, zoals
reeds opgemerkt, komt voor de
financiële rekening van Neder-
land, die dit onttrekt aan de
fondsen van het Meerjarenplan
in het kader van de Ontwikke-
lings- samenwerking, terwijl
Curagao de nodigereiskosten
voor zijnrekeningzal nemen, die
overigens tezijnertijd wel ver-
haaldzullenworden.

Na het officiële gedeelte,
waarbij beide gezghebbers het
woord voerden, gevolgd door ge-
deputeerde Lucille Wout en
Franklin Crestian, werd een be-

/ zoek gebracht aan het belenden-
deperceel van dePasagran waar
een glaschampagnewerd aange-
boden tervieringvan de onderte-
kening van het protocol. Daar
overhandigde gedeputeerde
Crestian aan de verraste gede-
puteerde LucilleWouteen mooie
pentekening met een Bonaire-
aans motief.

Paraguay voor eerst
actief in Sela

ASUNCION — Paraguay
heeft zijn lidmaatschap gefor-
maliseerd van hetLatijnsameri-
kaanse Economische systeem
(SELA). Minister van Buiten-
landse zaken Carlos Saldivar
woonde daartoe de gewone ver-
gaderingbij van de Sela- raad in
Lima. Hetwas deeerste keer dat
Paraguay actief deelnam aan
het SELA- werk.

Verzoek gratie voor
Canarische verdachten
in Venezuela

LAS PALMAS — Bij gelegen-
heid van hetparticuliere bezoek
van president Jaime Lusinchi
van Venezuela aan de Cana-
rische eilanden heeft de gedele-
geerde van deSpaanse regering
voor diteilanden-gebied,Eligio
Hernandez, een beroep gedaan
op strafvermindering voor twee
inwoners van de Canarische ei-
landen die in Venezuela gevan-
gen worden gehouden. Zij wer-
den veroordeeld tot 25 jaar ge-
vangenisstrafwegens moord en
daarnaast nog eens tot vijfjaar
wegens een gewapende roof-
overval.

Voortgangsverslag van Berenschot

Spoed vereist met wachtgeld
en de afvloeiïngsregeling
KRALENDIJK - Sedert half

september bestaat er reeds
een wachtgeldregeling die
door het BC is goedgekeurd
aldus het voortgangsverslag
van drs Harm Swierenga in
zijn Berenschot-rapport. De-
zeonder leidingvan hethoofd
juridische zaken ontwikkel-
de wachtgeldregeling is fi-
nancieel, sociaalen functio-
neel van een goedekwaliteit.
De centrale regering echter
zal het besluit van het BC in
dezemoetenratificeren voor-
datdewachtgeldregeling toe-
gepast kan worden.
In zijn voortgangsrapport, dat

Swierenga aan het BC aanbood,
maar voor de diensthoofden en
de pers sedertbegin van dit jaar
niet openbaar was, zegt de
organisatiedeskundige dat alle
voorzichtigheid is gebodenbij de
beoordelingswijzen van de
Centrale regering aangezien er
wel een aantal opmerkelijke za-
ken zijn te signaleren. Zo wijst
Swierenga erop dat ondanksbe-
paalde toezeggingen de
concept-wachtgeldregeling met
de daarbij behorende
afvloeiingsregelingopeen snelle
manier zou komen bij debesluit-
nemende instanties. Indien de
voor Bonaire ontwikkelde
wachtgeldregelingniet zou wor-
den goedgekeurd betekent dat
uiteraard een grote vertraging
in het Bonaireaanse
veranderingsproces en met na-
mevanwege hetfeitdat deperso-
nele inkrimping die aanzienlijk

mag worden genoemd (!) niet
kan worden uitgevoerd.

Ook over de aanpassingvan de
Vleeskeuringswet toont drs
Swierenga zijnbezorgdheid. De-
ze Vleeskeuringswet dient er te
komen ten einde een goed en ef-
fectiefslachthuis tekrijgen waar
het vlees officieel gekeurd kan
worden. Swierenga voorziet
daarin ook grote vertraging. In
juli 1985 reeds is er een verzoek
tot aanpassing ingediend bij de
Centrale regering en toch was
begin ditjaardeSlacht- en vlees-
keuring op Bonaire nog niet
goedgekeurd. Kortgeleden nog,
kwam, zoals bekend Bonaire, in
het nieuwsover de virus die zou
heersenin de geitekopwaardoor
alle vlees vanuit Bonaire niet
zonder meer op Curacao mocht
worden ingevoerd. Gedeputeer-
deCicilia destilleerdedaaruitte-
recht dat de volksgezondheid
voor de Bonaireaan dus eve-
neens in gevaar kwam. Tenslot-

te zegt Swierenga dat de proef-
periode van het slachthuis alles-
zins bevredigend is verlopen en
de bevolking heeft de weg naar
het slachthuis - volgens Swie-
renga - reeds gevonden. De
aantrekkingskracht van het
slachthuis kan evenwel minder
worden, aldus een vooruit-
denkende Swierenga aangezien
hetverkopenvan gekeurden ge-
slacht vlees op Bonaire nog-
steedsnietbij de wet is geregeld.
Welke problemen datkan op-
leveren heeft de gedeputeerde
van LVV dus afgelopen maand
mogen ondervinden.

Paul van Vliet voor
eerst op Bonaire

KRALENDIJK — Naar de
Amigoe uitzeer betrouwbare
bron heeft vernomen, is het
zeker dat deNederlandse ca-
baretier Paulvan Vliet ookop
Bonaire zal optreden.

Van Vliet dienog nooitop Bo-
naire is geweest, zal in de derde
week van oktober een bezoek
brengen aan Bonaire, waar hij
zijn Engelse show An evening
with Paul van Vliet ten gehore
zal brengen in Bonaire Beach
Hotel (BBH). In eerste instantie
zou Van Vliet op alle eilanden
behalve opBonaire optreden, zo-
alslaatstelijkook deheer Gaike-
ma, maar inspanningen van al-
gemeen managerKees Fekkes
enDick Breuking vanBBH kon-
denVanVlietovertuigendatBo-

naire ditmaal niet gepasseerd
kon worden. Vermoedelijk zal
cabaretier Paul van Vliet, die
overigens meester in de rechten
is, maar via het studentcabaret
tenslotte professional is gewor-
den, op 23 oktober optreden,
maarover dejuistedatumkon de
Amigoe nog niet geïnformeerd
worden.

Een poging om het bedrijfsle-
ven te interesseren voor een bij-
drage in dekosten om Paul van
Vliet naar Bonaire te brengen,
zoals inhetverleden wel gebeur-
demet Henk Elsink, mislukten.
Derhalve nam Bonaire Beach
Hotel het initiatief om deze be-
kende en in Nederland furore
voerende klein-kunstenaar ook
naar Bonaire te brengen.

Onderwijs ging voorafaan Financiën
Ged. Crestian: 3e Protocol voor
samenwerking Curacao en Bonaire
KRALENDIJK — In een

toespraak van de Curacaose
gedeputeerde mej. Lucille
Wout na de ondertekening
van hetfinanciële samenwer-
kings- protocol viel duidelijk
te beluisteren, dat dit proto-
col een gevolg was van lang-
durige besprekingen tussen
debeide gedeputeerdenWout
en Crestian, maar dat de on-
dertekening tevens een van
de grondbeginselen raakt
van het indertijdonderteken-
de Statuut: Steunen op eigen
kracht, maar met de wil el-
kander bij te staan.

In haar toespraak memoreer-
deLucilleWout debesprekingen
van 9 maart 1986 op Sint Maar-
tenwaarmej.L.A. Wouten gede-
puteerde F.D. Crestian een plan
bespraken datbetrekkinghad op
de mogelijkheden tot het verle-
nen van technische bijstand aan
Bonaire. Het belangrijkste as-
pect daarbij was de politiekewil
om samen te werken op ambte-
lijk gebied, waarbij dan vanuit
Curagao de nodige ambtelijke
expertise kan worden verleend.
In hetprotocol komt duidelijktot
uiting, dat de samenwerkingge-
schiedt op basis van gelijkheid,
aldusgedeputeerde Wout en dat
voorkomt automatisch dat een
van de kleinere partners als be-
delaar aangemerkt zoukunnen
worden. Eveneens attendeerde
de Curacaose gedeputeerde van
Financiën erop, dat deze vorm
van finanaciële samenwerking
niet behoeft te betekenen, dater
slechts ambtenaren van hogere
rang uitgewisseld behoeven te
worden, die op grond van hun
kennis bijstand kunnen verle-
nen, maar dat er ook een uit-
wisseling van ambtenaren van
een lagere rang kan plaats
vinden.

Ook attendeerde mej. Lucille
Wout op de belangen van de fi-

Telefoon
KRALENDIJK — Dat Bo-

naire niet in elk opzicht
achter blijft, werd weer eens
duidelijk bewezen tijdens de
ondertekeningvan het proto-
col tot financiële samenwer-
king. Ook op Bonaire is de
draadloze telefoon (helaas)
uitgevonden en derhalve te
pas en te onpas gebruikt. Tij-
dens een toespraak van ge-
zaghebber Soliana, maar
meernogtijdens detoespraak
van gezaghebber Casseres,
stoorde de draadlozetelefoon
in handenvan dechef de pro-
tocol precies twaalf maal.
Achtereenvolgens voor de
heer Grijt, gedeputeerde
Winklaar, de heer Sealy, me-
vrouw Marelva Soliana Pou-
rier en vier maal voor de
ambtenaardiebelastwasmet
deradio-uitzending, de heer
Den Boef. De overige keren
werder door deaanwezige he-
ren zelfopgebeld naarbuiten,
waarbij de stem van de spre-
kende gezaghebber wel
enigszinsverloren gingbij de
telefoongesprekken van de
aanwezige ambtenaren. He-
laas kon de Amigoe niet

* achterhalen welke belangen
deze twaalfd) gesprekken
dienden—buiten deeigenbe-
langrijkheid — maar storend
/oor deaanwezigenen de spe-
kers waren ze ongetwijfeld
wel. Misschien een aardige
gestevan gezaghebber Solia-
naom hetgebruik van draad-
lozeen zinloze telefoons in de
raadszaal teverbieden.

nanciën van een eilandgebied
waarbij zij de nadruk legde op
het rapport Berenschot, dat op
Bonaire reeds begin van dit ka-
lenderjaaraangebodenkon wor-
denen nuook op Curacaode aan-
bevelingenheeft gedaan aan het
BC. Het rapport Berenschot, al-
dusLucille Wout, hangt volledig
samen met de financiële aspec-
ten van het eilandgebied.
Tenslotte merkte mej. Wout op,
dat de ondertekening van het
protocol ook dewegvoor anderen
in deAntillen opende. Dat moet
uit eigen vrije wil gebeuren, al-
dusde gedeputeerde,diealspoli-
ticus een belangrijke plaats toe-
kent aan debepaling in het Sta-
tuut: Steunend op eigen kracht,
maar wel met dewil elkaarbij te
staan.

Ged. Wout bijprotocol-ondertekening:
Samenwerking gebaseerd
op principe van Statuut
KRALENDIJK - In de ope-

ningstoespraak van gezag-
hebbermr George Solianater
gelegenheid van de onder-
tekening van het
samenwerkingsprotocol op
het gebied van de financiën
van beideeilandgebieden, be-
nadrukte deze dat het nu
duidelijkwasdatdewil totsa-
menwerkingbestaat. Een his-
torischedag,aldusmrGeorge
Soliana nu in deraadszaal
van Bonaire het voltallige BC
gastheermochtzijnvan dege-
zaghebber van Curacao Ro-
nald Casseres en een lid van
hetBC mej.Lucille Wout.
Duidelijk merkte gezaghebber

Solianaop,datdeondertekening
van het protocol geen routine-
kwestie is. De wil om samen tot

een overeenkomst te komen
heeft geenbasis ais datnietvrij-
williggeschiedt. Toch neemt dat
niet weg, dat deze samenwer-
king tussen Curacao en Bonaire
in eerste instantie een groot
voordeel voor Bonaire betekent
aangezien Bonaire nu kan en
mag profiteren van de kennis
van ambtenaren uitCuracao die
in hetkader van technische bij-
stand ter beschikking zijn ge-
steld.
In de Antillen van Vijf spelen

Curacao en Bonaire in feite een
toonaangevende rol nu er een
samenwerkingsovereenkomst is
getekend op basis van gelijk-
heid, hoewel gezaghebber Solia-
na nietde ogenkon sluitendater
inderdaad tussen de twee eilan-
den punten van verschil be-
staan. De Nederlandse Antillen
hebben altijd bepaalde proble-
men gekend, aldus mr Soliana,
en dat heeft tenslotte tot een
drastische wijziging in de
constellatie geleidtot op 1 janua-
ri van ditjaarArubazijns weegs
is gegaan. Zou datook zo ver ge-
gaanzijn, aldus devraagvan ge-
zaghebberSoliana, als ook inhet
verleden reeds die wil had be-
staan om op basis van vrijwillig-
heid samen te werken zoals dat
ook nu het geval is. Het feit dat
nu Curacao bereid blijkt om Bo-
naire hulp te verlenen en ook in
de toekomst zal samenwerken is
voor mr Soliana een reden om
aan te nemen, dat een Antillen
van Vijf welzeker mogelijk moet
zijn. Dit zal een nieuw tijdperk
wordenvoor samenwerking.Dat
moet ook duidelijk worden voor
deandereeilandenen deoverige
partners in het Koninkrijk, al-
dus gezaghebber Soliana in zijn
openingswoord voorafgaande
aan de ondertekening van het
samenwerkingsprotocol voor de
afdelingFinancienvan beide ei-
landen.

Met behulp van DOW

Playa Lechi klaar
voor Regatta

KRALENDIJK — Het BC
had vrijdagmiddag wel een
zware taak, want behalve de
ondertekening van het sa-
menwerkings- protocol tus-
sen Curacaoen Bonaire, dien-
den deheren ookaanwezigte
zijnbij de heildronk diewerd
uitgebracht op de werkne-
mersvan DOW, die een groots
werk hebben verricht op
Playa Lechi, dat op het ver-
ven van een paar afscheidin-
gen na, klaar is om de vele
honderden Regatta- gangers
te ontvangen.

Het gehele BC was daarbij
aanwezig, terwijl algemeen
coordinator Niki Tromp zijn
dankuitbrachtaanDOW en met
name aan dechefvan dewerkne-
mers, Siegfried Pourier. Playa
Lechi heeft inderdaad een ge-
daante- wisseling ondergaan.
Niet alleen zijn alle gebouwen
opgeknapt, maar Tromp atten-
deerde ook op de overkapping
van het podium dat opfolkloris-
tische wijze van een nieuw dak
werdvoorzien.

Meer nog was Niki Tromp te
spreken over de nieuwe boeien
die gebruiktzullen wordenvoor
deze negentiendeRegatta. Voor-
heen werden altijd weer met ce-
ment verzwaarde drums in de
baai van Kralendijk geplaatst,
maar in samenwerKing met de
havenmeester werd daarin dit
jaareen verandering gebracht.
De boeienbestaannuuiteenron-
de kogel van foam, verzwaard
meteen viertal ijzeren staven die

precies boeien vlag inevenwicht
kunnen houden. Op de moei-
lijkste plaats in de gehelerouti,
namelijk precies voor het
startgebouw, waar de stroming
zeer sterk is en de diepte vrij
groot is, werdreeds gisteren eeh
nieuwe doorHaven-enLoodswe-
zenboei geplaatstdie nog steeds
nietweggedrevenv/as.

"Tromp bedankte trouwens m
zijnkleinetoespraak alleaanwe-
zigen diebijgedragen haddentot
een goedeorganisatievan de k£-
mende Regatta, maar maakte
weleen uitzonderingvoor de ge-
deputeerde van Toerisme, di4,
zoals Tromp zei, wel ontelbare
malen lastig wasgevallen, maaj-
toch telkens weer begrip kof.
opbrengen voor de organisatie.
Verderwaren buiten dewerkne-
mers en depers deherenmrSoH-
ana,zijnbroer Soliana uitCurjj-
gao, en de gedeputeerden
Franklin Crestian, José
Winklaar en Avelino Cicilia.
Een uit dekluitengewassen kip-
pepoot werd aangeboden door
Food and Beverage manager
Dick Breukink van BonaireBe>
ach-hotel (BBH).

"
*****

SAN FRANClSCO—Bankamert-
ca heeftzijn vroegerepresidentC lau -sen opnieuw benoemd in diefuncti»
Clausen tradaftoen hij in 81 naareg-
Wereldbank ging maar volgt nu zijfcopvolger Armacost op. De Bank of
America heeft grote verliezen ges-
maakt.

*****

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSE AN- iTILLEN GELDIG OP MAANDAG 13OCTOBER 1986 EN TOTNADER ORDER:
US DOLLAR 1.77 , 79 , 81CRN DOLLAR 127 129 131PNDST6RUNG 249. 5 2 55 261ol?^ 7933 800 S 80^85BOUVRR _ __
ZLU FRANCS n 0.46 111.18 111.98FR FRANCS 26.30 27.40 2810DUITSCMARK 89.80 90.52 91.32
SURGLD _ 100.07 102.59ITUR€ 0.98 1.28 1.34 IRR FLORIN 1.00 1.00 1.00KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- 3LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 13OCTO-
BER 1986EN TOT NADER ORDER.

9.75% OSUGRTI€L€NING€N P6R 85/89 100.25
13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 107 72
12 % OBUGRTI6LCNINGCN P€R 88/92 10846
10.5 % OBUGATI€L€NINGC-NP€RI9BB 1020910.25 % 08UGRTI€L€NING€N 1986P€fl 1990 102 24
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.62%.
DEAANKOOPVANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

KRALENDIJK - Vrijd
middag werdin dezaalvan de ei-
landsraad die is gevestigdin het
gebouw van dePassagrahan een',
protocol getekend, dat handelt
over definanciële samenwerkingl
tussen de eilandgebieden Cura--
gao enBonaire. Gezaghebbervan
CuragaoRonald Casseres en
zaghebbervan Bonaire mr Geor-
ge Soliana tekenden hetprotocol'
dat was voorbereid door degede-.
puteerden Lucille Wout van Cu-
ragao en Franklin Crestian
Bonaire. In feitetrad hetprot*
reeds in werking op 9 septen
van ditjaar, toen tijdens het topo-
verleg op StMaarten beidegede-
puteerden over deze zaak spra-
ken. Tijdenseen ogenblikvan ge- j
zellig samenzijn overhandigde
gedeputeerde Crestian aan mej-Z
Lucille Wout gedeputeerde van
Curagao een blijk van waarde-
ring, hetgeen mej. Wout opvatte
als waardering voor hetBC van
Curagao en mindervoor zichzelf.
Bij de foto: een breed lachende
LucilleWout (rechts) dieuithari?
den van gedeputeerde Crestiarf
een fraaie pentekening met een
echt Bonaireaans motief mocht
ontvangen.

INHETPrincess Beach Hotel
vond vrijdag-middagde opening
plaats van een "book- gift &
drugstore" van boekhandel Van
Dorp- Eddine NV. De opening
werd verricht doorgedeputeerde
van ToerismeReintje Martina.
Op defoto hetmoment waaropge-
deputeerde Martina, bijgestaan
doorhetechtpaarPiet Eddine, de
openingvan de nieuwe zaak ver-
richt.
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Honduras
gesnapt voor 100
miljoen cocaine

TEGUCIGALPA — Het
Hondurese leger heeft een
partij van duizend kilo cocai-
ne in beslag genomen evene-
als een vliegtuig en in ver-
band daarmee twee Colombi-
anen aangehouden.De waar-
de van de buit ligt boven de
honderd miljoen dollar.

De directeur van de afdeling
Public relations van de
strijdkrachtenin Honduras, ma-
joor Jorge Alberto Arguello,
maaktebekend dateen vliegtuig
was onderschept waarin zich co-
caine bevond. Het werd onder-
schept en door vier vliegtuigen
van de Hondurese luchtmacht
gedwongen te landen op het
vliegveldvan Ceida, de op eenna
belangrijkste stad van Hondu-
ras op 250kilometer ten noorden
van de hoofdstad Tegucigalpa.
De voorlichter had ook begrepen
dat het vliegtuigeen landinghad
gemaakt op een Nicaraguaans
vliegveld. Want volgens Hondu-
ras zit het nabuurland in het
drugs-complot.

Het vliegtuigwas van hettype
Aerocomander 695-A en stondin
Colombia ingeschreven. Het
werd gevlogendoor twee Colom-
bianen die zijn ingerekend. Zij
probeerden de Hondurese auto-
riteiten te doen geloven dat zij
nie' g 'weten hadden om wat
voor lading het ging. Hen was
voor het vlieg- karwei 200.000
dollargeboden. Maar zij weiger-
den wel te vertellen voor wie de
vlucht werd uitgevoerd.

Afgezette militairen van Honduras als diplomaten benoemd
TEGUCIGALPA-Tweevan

de drieHonduresejeugdigekolo-
nelsdieonlangsvan hunmilitai-
re taak ontheven werden bij een
intern militair geschil hebben
Honduras verlaten.

Zij hebben
jeen diplomatieke post elders
aanvaard.Koionel William Tho-

mas Said Speerdiehoofd van het
pantser- detachementvan deca-
vallerie was en zijn college Hec-
tor Aplicano Molina die de lei-
dinghadvan een militaireschool
zijn naar de stad Miami afge-
reisd.

Said Speer wordt militair
attache in deMexicaanse hoofd-

stad en Aplicano Molina gaat
een soortgelijke taak vervullen
in Chili.

Said Speer weigerde op
26 september samen met zon 25
officieren deopdracht uit te voe-
ren van het leger- commando om
zijn functie over te dragen aan
kolonel Carlos Reyes Barahona,

de voormalige commandafl^het vierde infanterie- baW]
Daarmee wamen probl*!
welke er sedert maart I^l
hethogere kadervan hetH4
rese leger bestonden to*j
hoogtepuntgekomen.Toen]
namelijk generaal Gusta*]
varez Martinez alshoogste]
taire leideraan de kant ge^

Ey^amcltici^m^^Dokweg z/n, achter Madura Plaza - Curacao, N.A.
Tel: 76156 - 70141 -Telex 3493- Cared N.A

OVERSEAS FORWARDING AND CONSOLIDATED, CONTAINER SERVICES.

Geniet van
Anchorroom-
boteren win!
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Doe mee in de grandioze kampagne van
Anchor, met waardevolle huishoudelijke
apparaten, van blender tot koelkast, als
prijzen. Er is elke week een winnaar,
plus elk einde van de maand een grote
prijs extra.
Knip 4 ankertjes uit de verpakking van
Anchor roomboter en ruil ze in voor
een lot bij Consales Cash & Carry Tro-
kasentro, Toko Zuikertuintje, de
supermarkets Alves, Centrum, La Ban-
dera Portuguesa, Esperamos en San
Pedro. De loten kunt U aldaar in de
bus gooien.
Hoe meer loten, \f££\hoe.meer kansen. !V_ofi_r*ir»
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GRAMMATICA 1
CONVERSATIE-

LESSEN
SPAANS

voor beginners.
Tel.: 673317 J

"Üj.
La Indiana N.V.

Hendrikplein 11
slaagt U altijd voor

grote maten o.a :
badpakken, B.H.'s, step-in's,
jurken, pantsuits en

l shortssets. .
RUM
SAN

PABLO
FANTASTISCH!
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X fif^ (achter Pizza Hui Saina) ( &>\ I I >=> __ " 7TT-~^ Kindermodezaak voor kinderen van*/vr \ K-fiS ■■ \<=> I om. .____/£« /.___ 0-10 jaarmet leuke ,■ .—. Pas ontvangen: -V _£?,fc W=> ■ W w VÜ/~ KiunEPKicniNftan _//& Leuke stoffen poppen fantas.e- £*^ K ■ ftfeAtAftfeA AeIeSSOmES VJj*d, stempels met stempelkussen en V£% {<=> __X__^ W T%?^. ACCESSOIRES

ook alle kleuren papieren tafel- % j*E: ""t___jL_J©W Komt U eens langs!
kleden, servetten en bijpassend , r= ~* Openingstijden:
bestek. »Jf K Tel.: 77369 vanB-12uur

ic__. 2- 6 uur. _^T

/1 /jpïSÏ I RUGIDEN.V. Ontvangen nieuwe zending X
/ K'SSI Roofing Contractors SLIPPERS \
/ (^N)\T,UI| REPARATIE en .P| in zilver en goud \|/ BrvSRE ONDERHOUD |g | /-~—\ )X SYMUB VAN ALLE DAKEN B|S I /jsch«.i..n«i\ 7

Gespecialiseerd in w| / I y_2 |J [ platte daken. (<_. \f^^^l^lnm^J -Salina ,^r
*~l C.CCnC r 3X.Shoes of Good Taste /

Voor verdere informaties: lel. OÏDDUD. \^^^< Onze nieuwe zending K jf^§-,N. X.BADGORDIJNEN fe /teamco^any) \IS binnen. )^> I The Electrical And Mainttiune» Company. J I

4fe\ f\\\ Pr\\\PT\ll Q \ IS ■ * Voor het aanleggen van elektrische instal- i
f %k f f \%iWW«ltMi l £E> laties o.a. voor woonhuizen, werkplaatsen, È
m^mmm^^ "A NDERS"_«^^^^^* fe kantoren en winkels. Compleet metkeuring. M

T^Lwurf f g * Wij zijn ook gespecialiseerd in airco repara-
V Centrum * g ties-

Tel.: 74887 Cr, Voor verdere informaties,bel 81940en wij zullen U
S met plezier helpen. . _y

/ -°«_____fl nasWSSTïr IW^l ALTIJDALLES OP SC HOOLGEBIED/ llellO rlOniOniß ~ " __Jl ___. Kantoorbehoeflen
/ Aztekenwegl7-Te1.:73332 g ■ ;gSsaffiL,. J

/ De Supermarket met >o I Openingstijden maandag t/m zaterdag en nog veel meer
/ de beste Driizen C^ I vanB-12 uur—l.3o-6.oouurn.m.
/ K AbrahamdeVeerstraatl2Tel.:6ll9o4-613558-612782

L yiv^cQ'^ Elke da9vers v,ees' Ihs\ S^^yvleewarcn. groente, ■ I stoff««rd«rff ANTILLANA^.\
m C^a VUV te Montagneßeyll4 t«l.' 671789 J^ \\^| !____( \ Zaterdag K Uw aangewezen adres voor hetbekle- f>^^^ \.X de gehele dag |S . den van stoelen, auto's, etc. O^f >

m^ 3 Kil Tevens hebben wij een iSM] i\^|l||^ GEOPEND, K " ruime sortering van stoffen, r~~^|--i> i
8-7 30 uur kunstleer, canvas, spons,etc. M

S Wij zijn de hele dagnon-stop GEOPEND tot 7 uur n.m.
Ruime parkeerplaats. Zaterdag open tot 4.00 uur n.m. MI fe Zondag open tot 1.00uur n.m. ±fK Wü zijn altijd tot Uw dienst!

/C rs Para Proyectos y Construcciones K r"'^^*""M""M7MM"M"""M\
y/ en general y tambien cercas, etc. fg . Wtj^n- ♦ C *4^ * 4__\.

X Información: .._.__. F M^A^fi/ CONSTRUCCIONES DELTA S. R. L. b| /iBK^)4 TRENDSHOP * \
J'na W«r/o J. C?ai/ro /c ë _ XyViMfi Sportieve, moderne kleding voory

« (S ■;i&: ' i dejnoderne man J~^ Presidente y=> I ■Sgy,. V; .... . . _#
Av.TechiraE_t.Em.no Teiét5.(085)27774 " WinkelcentrumiVredenberg M
er Pisooie.no.3 (085)42071 g Dr. Maalweg- Tel.: 616615 J~^kv Oudad Bolivar, Estado Bolivar, Veneiuela, Apdo. Postal 133 Qg OPENINGSTIJDEN' _____rI^^BBBBM^i^B^BBBMMBBr- K fc \ van ma- - za- 9-1 mWg ' ' ' , " 3-7uur.^^
TF^iSÖn 1 r— v I/ . 1 /(l ë U wilt van Uw 2 tot 5-jarige X
rti-Lir Winkelcentrum Bloempot K JSA^ QAI MEM XZuikertuintje-Tel.. 70514 -fS\ I'M_L IVIC_N X

Wij hebben § 4j (coco's, dadels, enz.) af? >
35% tot en met 50% KORTING § ■il iop een gedeelte van onze g 111 _____ __^^BPW 11[~m TPR _<^

VOORRA\D KINDERKLEDING S II ~4-HHLoJ *fm^^^^^^^^^Z^^^^^^^^^J K B^ Reigerweg- Tel.: 78229 W
g M—fcfc~—voor verdere informatie. _^r

<p|37o^^^ Biedt U aan voorbe- E I \mi i __*■__ Xc/nii/£iniro zoekers en familie ë Welcome Shop Xr in het buitenland Verhuisd naarde \J**^ souvenirs, ë SEROELORAWEG3-TEL.:616514
PlazaPiar ookpostkaarten ' K (schuin tegenover dekerk van Janwé)

en StlCKers. g ■ jn eenvee| grotereruimte om U nog betervan dienstte iC 5 kunnen zijn.Kom eenseen kijkje nemennaaronze uit- A
Attraktieve prijzen en prettige service. K gebreide sortering artikelen: M
OPFU Oii, OVn (S zoals: Rotan meubilair, mandjes, zijden bloemen, ,^v>i-cn en.e oag. Chinese lampen en pronkstukjes.

Mm\W Übentallen van harte welkom. AW
mm^m\\mtmWLmmWÊLm\\m\\mmm\\mm\mlmmmmmWmmW

I^W' SPECIALE AANBIEDING f|
\Wy n" a',e soorten S
bh Bwll WIJN IjgUL-H ril \ tegen KOSTPRIJS WtKHv V \ werkriigbaar b,i mI 7THEIINBTASTING BAR" I
BliÉs! 1 VANCONSALES üI CASH & CARRY f|K^r:^'l ilV~^°7~ J Profiteer van deze aanbieding en |=3
t|ssr ~J^^m begin nu vast uw bar aan «P
k§VSs. T te vullen voor de feestdagen. Ë=l
f§( j§è js[ i Openingstijden: Ma t/m Vrij 8 tot 5 111#§\<tS=^ r- __] Zaterdags 8 tot 1 fif
>pS_] ?m.W] mXëXsXMMMitiI

10

TEHUURGEYTMAGD:
WOONHUIS

ANNEX KANTOOR
in representatieve omgeving

Maximum prijs: ’. 1.500,-.
Aanbiedingen:
*) zaterdag uitsluitend na 17.00 uur op tel. 76692

(privé)
") maandag uitsluitend tussen 08.00-17.00 op tel.

L 615511.

wrfh CURACAO IL^f|;.A WATERPARK IRTffiA^ HERFST| VAKANTIE
iS^ iK^r- SPECIAL L

*T~K>^è:^ LEDEN EN
I NIET LEDEN ATTENTIE!! j

opWOENSDAG 15OKTOBER zullen wij geopendzijn van 13.00
tot 17.00 uur en betaalt U natuurlijk weer Onze INTRODUCEE

t prijs:

12personen, voor de prijs van 1 L
Verder iedere zaterdag + zondag open van 11.00-18.00 uur

J — opzaterdag: ONZE INTRODUCEE PRIJS
2 personen voor de prijs van 1

IDus 1 liden 1 introducee ’. 5,- L
2 personen die geen lid zijn betalen echter ’. 10,- S— opzondag geldt de normaleprijs

CURACAO WATERPARK voor méér plezier!!!
_.tr_T_____ni mi int—!—ini =i*i.==idi .ml
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	KRALENDIJK-Vrijd middag werd in de zaal van de eilandsraad die is gevestigd in het gebouw van de Passagrahan een', protocol getekend, dat handelt over de financiële samenwerkingl tussen de eilandgebieden Cura--gao en Bonaire. Gezaghebber van Curagao Ronald Casseres en zaghebber van Bonaire mr George Soliana tekenden het protocol' dat was voorbereid door de gede -. puteerden Lucille Wout van Curagao en Franklin Crestian Bonaire. In feite trad hetprot* reeds in werking op 9 septen van dit jaar, toen tijdens het topoverleg op St Maarten beide gedeputeerden over deze zaak spraken. Tijdens een ogenblik van ge- j zellig samenzijn overhandigde gedeputeerde Crestian aan mej-Z Lucille Wout gedeputeerde van Curagao een blijk van waardering, hetgeen mej. Wout opvatte als waardering voor het BC van Curagao en minder voor zichzelf. Bij de foto: een breed lachende Lucille Wout (rechts) die uit hari? den van gedeputeerde Crestiarf een fraaie pentekening met een echt Bonaireaans motief mocht ontvangen.


