
What they
said, was:

\ We are ferry,
ferry sorry,

but you can't leave
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Nieuws
in

vogelvlucht
MANILA — De Filipijnse presi-aent Aquinoheeft vandaageenacutePolitieke crisis vermeden doorzichteerzoenen met minister van Defen-

'e Enrile. Zij zalharder optreden te-
*ei» de communisten, daarmee tege-
moetkomend aan Enrile's wensen.
£aar schatting 20.000 boeren zijn
'nsdagnaar hetpresidentielepaleis

omkracht bijte zettenaan
Un eisenvan landhervormingenen

"*Protesterentegen vermeendewan-den ,an de militairen. Het was de
Rotste betoging tot nu toe tegenlino'sbewind.

*****ATHENE—Naarnublijktisbijde
Utobom- explosie in de nacht vanJJ^andag op dinsdag in Athene een
°gePalestijnse marine- functiona-

JlB om het levengekomen. Dit maak-
* dePLO in Athene bekend.

*****
.Washington—De westduitse
l^idskanselier Kohl heeft dinsdag
1,1hetWitteHuisbijReagan gewezen
°P denoodzaakvanevenwichttussen
""tt en west op het gebied van con-
ditionele wapens. Dat evenwicht
jjtoet er zijn voordat de strategischeernwapens aan beide zijden met

dan de helft worden terugge-
dacht.Kohl zei tijdens zijn gesprek

Reagan dat hy hiermee ook de
J°ening van de andere W-Europese'anden vertolkte die bezorgd zijn

.er het grote conventionele over-wichtvan de SU.
*****CAIRO — In Egypte zijn onlangs

?*ker 50 Islamitische fundamenta-
gearresteerd wegens plannen

'* een stationvan de staatsradioin
te saboteren, brand te

""chtenbü particulierebedrijven en
""Or illegaalwapenbezit.Dit meldde

iekraai,Ai-iVifcisaa
op basis van uitlatingen van de mi-
nister van Binnenlandse Zaken.

*****DEN HAAG— CDA-fractieleiderOe Vries vindt dat staatssecretaris
jfrokxvan Volkshuisvesting beter
*an opstappen in verband met de

van de beleggersfraude
(ABP-affaire). De Vries heeft dit vo-

week in een vertrouwelijke en
Persoonlijke brief aan premierLub-

en Brokx kenbaar gemaakt.
fydA leiderKok gaat openbaarma-
?lng van de brief eisen. Volgens De
Vriesishet devraag ofBrokxnogwel
Voldoendepolitiek gezagheeftom or-de opzaken te stellen.Hij heeftzich
'"^niersvereenzelvigd meteenbeleid
dat ruimte heeft gelaten voor
"tisbruik enoneigenlijkgebruikvan
uPsidie- regelingen.

*****
B BULAWAYO - Een rechtbank in

in het zuidwesten van
f^inbabwe heeft dinsdag5 dissiden-
*n ter dood veroordeeld wegens

op 6 mensen in 1982. Ze zou-aeö 6 cafébezoekers hebben gedood
0 6 gewondtijdens een gewapende
verval. De 5 verdachten verklaar-

?en niet schuldig te zijn: de politie
7*dhenmet folteringtot bekentenis-
*tt gedwongen.

*****
h JAKARTA— De Britse minister
*J0*eheeftnamens deEGzijn"onge-

uitgesproken over de re-ente terechtstelling van 9 Indone-
lBche communisten. De 9 commu-

*Jlstenzaten al meer dan 15 jaarge-
natezijnveroordeeldwegens

aan de mislukte
van 1965, zyn eind sep-

ember en begin oktober geëx-alteerd.
*****NEW YORK—De AlgemeneVer-

gadering van de VN heeft dinsdag
een record- meerderheid van

jammen opgeroepen tot terugtrek-
!ng van allebuitenlandse troepen

r't Kampuchea, waarderegeringdie
0 1979 door het Vietnamese leger
*erdgeïnstalleerdsindsdienmetmi -'taire steun van Vietnam in het za-
ael Wordt gehouden.

*****Washington — De vs minis-j*r van Buitenlandse Zaken Shultz
T^ftCharles Redman benoemd tot

van het State De-
triment.Redman eenberoepsdiplo-
maat is de opvolger van Bernard
j*-alb, die begin deze maand ontslag
"jam uit protest tegen een beweerde
JJf^informtie- campagnevan de VS
gering.

*****WARSCHAU — Enkele politiek. 6rgTj\jpen, zoals illegaleprotest- ac-
J^B en het uitgeven van onder-p°ndse publikaties, zullen in Polen
** de toekomst minder streng ge-
traft gaan worden, zo deelde rege-_«gs- woordvoerder Urban dinsdag
niee.

PALERMO — De sinds lang ge-
maffia- leiderPuccio isdoorde

Politie aangehoudenbij Palermo.Hij
*ordt verdacht van de moordop een
Politie- kapitein. De rechter- com-
missaris van Calabrie heeft 75 aan-

bevelen uitgevaardigdte-
Sen mensen die van maffia- misda-
denworden verdacht.

*****

In vraaggesprek met Finse krant

Sacharov mag SU verlaten
zegt academicus kerimov
HELSINKI — De dissi-

dente kerngeleerde
Andrej Sacharov mag de
Sovjetunie verlaten, heeft
de academicus Dzjangir
Ali-Abasovitsj Kerimov
verklaard in een vraagge-
sprek dat de Finse krant
Helsingin Sanomat
woensdag afdrukte.

"Wij vragen onsaf waarom
hij niet vertrekt als het leven
in deSovjetuniehem zo slecht
bevalt", zei Kerimov die in
Helsinki heeft deelgenomen
aaneen conferentie van juris-
ten uit de Sovjetunie en Fin-
land. Alleen burgers die"on-
herstelbare misdaden" heb-
benbegaanof dieinhun werk
toegang hebben gehad tot
staatsgeheimenkunnen het
land niet uit. Deze obstakels
zijn overigens "van tijdelijke
aard", aldus Kerimov, die
sinds 1966lidisvan de acade-
mie van wetenschappen van
deSovjetunie.

lemand die toegang heeft
gehadtot staatsgeheimen en
diewilemigreren,krijgt in de
Sovjetunie in de regel een
andere baan, waar die geen
nieuwekennis opdoet van de-
licatezaken. In deregelkrijgt
zo iemand binnen één a twee
jaar een uitreisvisum, aldus
de academicus. Hij noemteen
periode van vijfjaar wachten
"ongewoon lang". "Wij weten
allemaal hoe snel de wereld
verandert. Feiten en kennis
diemeerdan vijfjaaroudzijn,

vormen geen bedreiging voor
deveiligheidvan destaat",al-
dusKerimov.

Partijleider Michail Gor-
batsjov zei in februari in een
vraaggesprek met de Huma-
nité,het dagbladvan deFran-
se Communistische Partij,
dat Andrej Sacharov nog
steeds kennis draagt van be-
langrijke staatsgeheimen en
daarom geen toestemming
krijgt het landte verlaten.

De natuurkundige Andrej
Sacharov heeft nooiteen uit-
reisvisum willen aanvragen.
Hij heeft er altijdop gekoerst
de Sovjet- samenleving van
binnenuit te democratiseren.
In januari 1980 — aan de
vooravond van de Olym-
pische Spelen in Moskou —
zonden de autoriteiten de
man diein 1975 deNobelprijs
voor de Vrede had gekregen
wegens zijninzetvoor de men-
senrechten, in binnenlandse
ballingschap naar de stad
Gorki, waar buitenlanders
niet mogenkomen. Hij woont
daar met zijn vrouw Jelena
Bonner, die eerder dit jaar
toestemming kreeg voor een
buitenlandse reis ten einde
zich medisch te laten behan-
delenin Italië en de Verenig-
deStaten. Aan dezepermissie
waren enkele hongerstakin-
genvoorafgegaanvan Andrej
Sacharov, dienogsteeds lidis
van de academie van we-
tenschappen van de Sovje-
tunie.

Powerful
olifant

GAUHATI — Een vier meter
hoge olifant in India die tien
mensen zou hebben gedood, is
geelectrocuteerd toen hij een
electriciteits-kabel met een vol-
tage van 11.000 naar beneden
trok. Volgens het dagblad As-
sam Tribune was de olifant een
gevreesd dier dat huishield on-
derte veldestaande gewassenen
in graanopslagplaatsen in de
streek van Dimakuchi in de
staatAssam. Het dierontmoette
zijnWaterlooop een theeplanta-
ge. De stroomstoot doodde hem
en amputeerde zijn slurf. Het
karkas is metbehulp van bulldo-
zers en kranenbegraven, na ver-
wijdering van de slagtandenvan
meer dan anderhalve meter
lengte.

NEW DELHI — De Indische pre-
mier, Rajiv Gandhi, heeft vandaag
by een kabinets- wijziging zijn neef
Arun Nehru debelangrijke post van
minister van Binnenlandse Veilig-
heid ontnomen. Depremierbenoem-
de 7 nieuweministersby deze 6e gro-
te wijzigingin zijn bijna 2 jaaroude
regering.

QATAR GING OP LAATSTE MOMENT DWARS LIGGEN
Nieuw productieplafond gemiddeld200.000 vaten hoger

Na een spannende nacht
toch nog OPEC-accoord
GENEVE — Het was gisteren een spannende dag in Genève.
Vroegop de dag was bekendgemaakt datde Organisatie van
Olie-Exporterende landen uit deproblemen was. Het huidige
OPEC- aceoord over deproductie- beperkingen zoumetenige
wijzigingen tot heteinde van het jaarverlengd worden. Som-
ber werden de voorspellingen toen bleek dat Qatar op het
laatstemomentroet in heteten had gegooid. Het ging nietac-
eoord met de extra productie die hettoegewezen kreeg. Maar
uiteindelijk werden de ministers het toch eens. Het huidige
productieplafond van 16,8 miljoen vaten per dag wordt met
200.000 stuksverhoogdtotheteinde van hetjaar.Op 11 decem-
ber praten de olieministers opnieuw over verdere productie-
afspraken.

De Kuweitse minister van
Olie, Ali Khalifa Al-Sabah, zei
dinsdagavondlaat dat de minis-
ters unaniem aceoord zijn ge-
gaan met het nieuwe productie-
plafond. Zijn Libische collega,
Fawsi Shakshouki, voegde er-
aan toe datde onenigheid tussen
de lidstaten over de onderlinge
verdeling van de productie was
opgelost. Met name Qatar leek
eerst roet in het eten te gooien
doordat het een groter aandeel
eiste dan het was toebedacht.
Het land wilde 30.000 vaten per
dag extra produceren in plaats
van de 10a 20.000 diehet waren
toegedacht. Volgens het nu be-
reikte aceoord zaldeOPEC inno-
vember 16,961 miljoen vaten per
dag produceren en in december
17,039 miljoen vaten. Gemid-
deld 200.00 vaten per dag meer
dandeafgelopen twee maanden.

De Kuweitse minister van
Olie maakte duidelijk dat de
OPEC met het aceoord de olie-
prijzen op de internationale
markt wil opdrijven. Oliehan-
delarenverwachten dat dieprijs
zich voorlopig zal handhaven
rondom de 15 dollarvoor een vat
om in december licht te stijgen
tot 18 dollar. Op deoliemarktin
Tokio was de reactie op het
OPEC- aceoord maar klein. Er
werd slechts twintig a vij-
fentwintig dollarcentper vat
meer geboden. In Singapore

werd gewacht op dereactie van
de Europese markten daarwerd
gezegd dat deolieprijs in sterke
mate bepaald zal worden door de
vraag van Japan. Op het
ogenblikzijn devoorraden in dat
land behoorlijk groot.

Verder wordt in kringen van
de oliehandel gezegd dat de
OPEC nog veel zal moeten doen
wil zij stabielere olieprijzen be-
werkstelligen. Beheersing van
de productie iseen ding,maar de
organisatiezaltochzoiets alseen
officiële olieprijs moeten hante-
ren, zo werd gezegd.

De OPEC-ministers hebben
nognooitzo langvergaderd. Het
duurdemaarliefst zestiendagen
en het was vooral aan een initia-
tief van de Saudische koning
Fahd, die maandag de andere
landen aan de Perzische Golf
consulteerde, te danken dat de
impasse werd doorbroken en er
een aceoorduit debuskwam.

Die impasse ontstondtoenKu-
weit eiste datzijnproductie- quo-
tum van 900.000 vaten per dag
met 10 procent zou worden ver-
hoogd. Het compromisvoorstel
datnu is overeengekomen voor-
ziet ineen grotereproductievoor
Kuweit, Ecuador, Qatar en Ga-
bon. Van Venezolaanse zijde is
vernomen dat de ministers om
middernacht nog bijeen waren
om "de puntjesop dei tezetten".

In het slotcommuniqué van de

conferentie, dat tegen half vier
vanmorgen werd verspreid,
staat dat "kleine wijzigingen"
zijnaangebracht in debestaande
overeenkomst over deverdeling
van deproductie. Maar deOPEC
is er nog langnietmet deverlen-
ging van twee maandenvan het
tijdelijke aceoord dat begin au-
gustus op initiatiefvan Iran tot
standkwam. Vooral Saudi- Ara-
bië wil dat er weer een officiële
overeenkomst wordt gesloten
met een officiële olieprijs.

Bovendienheeft Saudi-Arabië
in de slotverklaring laten opne-

men dat de huidige verdeling
van de productie in geen geval
als een permanente oplossing
moet worden beschouwd. Het
land wil dat er bij een definitieve
verdeling van deproductie reke-
ning wordt gehouden met maat-
staven als productie- capaciteit
enbevolkingsgrootte,een onder-
werp dat ooknu tersprake is ge-
weest. Alleen al daarover heb-
ben de ministers twaalf dagen
overlegd, maar ze konden heter
niet over eens worden.

Irak is, evenals in september
en oktober, ook in november en
decemberuitgeslotenvan depro-
ductie- beperking. Bij de vorige
vergaderingwas deze noodgreep
noodzakelijkomeen eindetema-
ken aan het voortdurende geru-
zie tussen Irak en Iran diebeide
het geld goed kunnengebruiken
om hun slepende oorlog te kun-
nen blijven financieren. Iran
heeft nu bij monde van minister
Gholamreza Aqazadeh laten we-
ten dataan deuitzonderings-po-
sitie van Irak na december een
einde moet komen. De Iraakse
productie schommelt rond de
twee miljoen vaten.

De volgende vergadering van
de ministers van Olie van de
OPEC staat voor 11 decemberop

,4e agenda. Zij komen dan in Ge-
neve voor dezesde maal dit jaar
bijeen. Tussennu en datmoment
zal de drie leden tellende com-
missie die tijdens deze bespre-
kingen is ingesteld verder pra-
ten over permanente productie-
hoeveelheden. Een OPEC-
functionaris verklaarde dat een
verdeling van de productie in
procenten noodzakelijk is om
meningsverschillen tijdens de
onderhandelingen in de toe-
komst tevoorkomen, zekertegen
de jarennegentig, wanneer een
opleving van de vraag naar
OPEC- olie wordt verwacht als
de productie van niet- OPEC-
landenkleiner gaat worden.

Meer aanwijzingen voor
VS betrokkenheid Nicaragua

SAN FRANCISCO — Vol-
gens een Amerikaanse krant
zou CIA directeurWiliamCa-
sey in 1984 een geheime ont-
moetinghebbengehadmetde
Saudi-Arabische koning
Fahd. Tijdens datonderhoud
zou Casey de koning ge-
vraagd hebbenfondsen be-
schikbaartestellenvoorhulp
aan opstandelingen in Nica-
ragua en Angola.

Het blad "The Examiner", ba-
seert zijnverhaal op de getuige-
nisvaneenAmerikaanse zaken-
man, die lieveranoniemwilblij-
ven, iezezakenmanzou
deontmoetingplaats hebben ge-
vonden aan boord van een jacht

voor de Franse Riviëra en zou
Casey bij die gelegenheid ook
aan Fahd gevraagd hebben olie
aan Z-Afrika te leveren.

De zakenman vertelde de
krant dat hij een afspraak had
met prinsBandarBin Sultan, de
Saudi-Arabische ambassadeur
bij de VN, in het Majestic Hotel
in Cannes, kort nadat de Casey-
Fahd cruise was beëindigd, om-
streeks 19februari 1984.

Tijdens die ontmoeting, zo
meldt de krant, zou de ambassa-
deur geprobeerd hebben de za-
kenman ertoe tebewegen samen
te werken met de gepensioneer-
de luchtmacht-generaal-majoor
Richard Secord, met als doel de
Nicaraguaanserebellen te hel-
pen. Secord "benaderde mij vier
of vijfkeer" om mee te doen, al-
dus de zakenman.

Volgens hem noemde Bandar
de ontmoeting tussen Fahd en
Casey "om mij ervan te overtui-
gendathetgeenmen mij vroegde
zegen hadvan de (Reagan) rege-
ring", zo zegt de bron. "Bandar
wilde dat ik als zakenman een
dekking zou vormen voor Se-
cord", zo vervolgthij.

Een woordvoerdervan de CIA
zei tegen de Examiner:"Wij ge-
ven nimmer toelichting oprei-
zen van de directeur". Medewer-
kers van deCIA, diegisterenon-
dervraagd werden door Associa-
tedPress, warenniet bereidcom-
mentaar te geven. Secord liet
eerder via zijn advocaat weten
nooit tenbehoevevan decontra's
gewerkt te hebben.

De zakenmanzei niet teweten
of de Saudi's erin toegestemd
hebben geldbeschikbaar te stel-
lenvoor degeheimeoperatieszo-
als die in februari voorgesteld
werden.

Prijs voor
Almacita

AMSTERDAM — De Antilli-
aans-Nederlandsefilm Almaci-
ta di Desolato heeft op het der-
tiende internationalefilmfesti-
val van Vlaanderen de eerste
prijs in de categorie filmmuziek
gewonnen. Eerder ditjaarophet
festival van Taormina, Italië,
kreeg de film al de prijs voor de
beste actrice.

WILLEMSTAD — Het beken-
de "bruidstaart- huis" op Schar-
loo wordt momenteel gereno-
veerd en zal naar alle
waarschijnlijkheid eind novem-
beropgeleverdworden doorABC
Constructions. Dan zit er 18
maanden zware arbeid in dit
huis datzowelvanbinnen alsvan
buiten volledig gerestaureerd is
totzelfs deplafonds toewaarop de
vroegere schilderwerken in ere
worden hersteld. De totale res-
tauratiekost ruim 1 miljoen gul-
denen is uitgevoerd in opdracht
van de Landsgebouwendienst.
ABC Constructions heeft zowel
de binnen- als buiten-
werkzaamheden in handen en
werkt samen methetarchitecten-
bureau Julian Metdezerenova-
tie wordt weueroai vt/«. van onze
prachtige historische gebouwen
geredvan deondergang.

Vragen over
goudwinning
op Aruba

ORANJESTAD — MEP-
Statenlid Nelson Oduber
heeft minister- president mr.
Henny Eman een vijftal vra-
gen gesteld over de kwestie
van de concessie voor de
goudwinningopAruba.

Hijwil weten ofberichten juist
zijn dat een of meer maatschap-
pijen recht hebben gekregen om
naar goud te gaanzoeken. Indien
dithet geval is,wil Nelson Odu-
ber wetenwelke maatschappijen
en wie de directie- leden zijn.
Voorts wil hijweten wat deover-
eenkomst metLeon Melchior be-
treffende de goudwinningwas.

Ook vraagt het Statenlid hoe
de regering concessies op het
Arubaanse grondgebiedkan ge-
ven zonder met de betrokken
Staten- commissie hierover
overleg te hebben gepleegd.
Tenslotte wil Statenlid Oduber
weten hoe de studievan Melchi-
or in handen van derdenterecht
is gekomen.

Nicaragua:

VS moeten
uitspraak
Hof naleven

NEW YORK — Nicaragua
heeft dinsdag de Veilig-
heidsraadvan deVN opgeroepen
deVS aan te sporen zich te hou-
denaanhetvonnisvan het Inter-
nationaal Gerechtshof in Den
Haag betreffende activiteiten
van de VS in Nicaragua.

HetHofveroordeelde op 27ju-
ni de militaire en paramilitaire
activiteiten van de Amerikaan-
se regering jegenshetbewind in
Nicaragua als een schending
van het internationaalrecht.
Het gerechtshof in Den Haag
deedeen beroep op deVS dehulp
aan de contra's te staken en ge-
lastte Washington een schade-
vergoedingaanNicaragua te be-
talen.

De VS erkennen de uitspraak
van hetHofechter niet. Volgens
Washington heeft het hof geen
jurisdictiein een politieke zaak.

Binnen tien dagen vertrokken zijn
Washington wijst 55 SU diplomaten uit

WASHINGTON — Binnentien dagenmoeten 55 Sovjet- me-
dewerkersvan de ambassade in Washington en hetconsulaat
in San Francisco de Verenigde Staten hebbenverlaten. De
maatregel,diedinsdagwerd gemaaktdooreen woordvoerder
van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken, is
een vergelding voor het uitwijzen afgelopen zondag van vijf
Amerikaanse diplomaten uit de Sovjetunie. Het Sovjet-
persbureau Tass veroordeelde in een reactie het uitwij-
zingsbevel datbedoeldzou zijnom „debetrekkingen tussen de
Sovjetunie en deVerenigde Staten de verslechteren".

Alle 55 waren volgens woordvoerder Charles Redman betrokken
bij „activiteit dieonverenigbaar is met hun diplomatiekestatus", de
gebruikelijke officiële formulering voor spionage.

Het uitwijzen van de 55 is de derde ronde van een escalerend
conflict over eikaars diplomaten. Het begon in maart met deAmri-
kaanse uitspraak dat deSovjetunie haargrote missiebij de Verenig-
de Naties misbruikte voor spionage- doeleindenen dat het aantal
medewerkers voor 1 oktober moest zijn teruggebracht met 25
mensen.

HetKremlin veroordeelde het uitwijzings-bevel in eerste instan-
tie alsillegaal, schiktezichtenslotte, maargafafgelopenzondag vijf
AmerikaansediplomateninMoskouen Leningrad teverstaan datze
op 1 novemberde Sovjetunie moesten hebben verlaten. Door dever-
geldingvan Washington op deze uitwijzing komt het totaal aantal
diplomaten van de Sovjetunieen deVerenigdeStaten ineikaars lan-
den op gelijke voet: 251. Tot nu toe had Moskou 320 diplomatieke
vertegenwoordigers in de VerenigdeStaten.

Van de 55 Sovjet- medewerkers die vervroegd naar huis worden
gestuurd, zijn er 42 werkzaam op de Sovjet- ambassade in Was-
hingtonen 13ophetconsulaat-generaal inSanFransisco. Vijfvan de
55 werden tot „ongewenstpersoon"(personanon grata)verklaardals
vergelding voor het uitwijzings- bevel voor devijfAmerikaanse di-
plomaten. De overige 50 wordenuitgewezen.

Op devraagofdezeomvangrijksteuitwijzingvandiplomaten inóf
Amerikaanse geschiedeniseen negatiefeffect zalhebbt.
loogtussen Moskouen Washington, zei deAmerikaanse woordvoer-
der: „Wij blijvenons houdenaan de dialoogmet deSovjetunie". „Dit
probleemvan spionageisbelangrijk maarhetis eenapartprobleem",
zo voegde hij er aan toe.



Mensen

Ten overstaan van gouverneur
tiené Romer legde vorige
k FRED VAN DER GRIE-

■KEN deeedafals lidvan deRaad: Advies.Deze bekleedde tot 1

" emberdit jaarde functievan
retaris van deRaad van Ad-
- Hij wordt als zodanig opge-
ld door mrFred Wiel, die se-
i 1 julidit jaarals plaatsver-

i gend secretaris optrad in
band met de vakantievan de
r Van derGrieken. Als nieuw
itsvervangend secretaris
deRaad van Advies werd in-
ude 1 september benoemd de
r G.H. Palm, werkzaam bijde
lievan de Staten van de Ne-

i andseAntillen.DeRaad van
Advies, waarvan de gouverneur
■ zitter is, bestaat momenteel

' uitonder- voorzitterprofdrW.R.
m, secretaris Wiel, de leden
G-omes Casseres, F. van der
ken, CD. Kroon, L.C. van
Linde- Helmijr, E.P. Lou--- Celestina, mr O. Martina

en A.V. Viceisza voor Curacao,
het lidG.E.A. Booi voor Bonaire

t.'.W.G. Schotborg voor St
Waarten.

\chttien procent van de Franse
olking MAAKT NOOIT

N BED OP,hoewelmener on-
eer 25 jaarvan de gemiddelde
■tisduur van 75 inligt. De

; nsen die hun bed niet opma-
i zijn 28procent van alleman-

ien zeven procent van alle
uwen. Van de 5000 onder-
igden houdt 71 procent van

■te bedden (1,40 meter of
er). Zesentachtig procent
dt er niet van de voeten bui-

*en het bed te laten hangen, het-
geen elf procent juistgraag doet,

vijl drie procent het niet zou

weten. Drieënzestig procent
heeft gemeenschapin bed, en 79
procent van de mannen dan
graag vöör het lezen, televisie-
kijken of luisterennaar deradio
in bed, terwijl 59procent van de
vrouwen naderhand liever leest
of zich anderzins verstrooit. Ee-
nendertigprocent van deFranse
vrouwen heeft graag zijden la-
kens, 45 procentverkiest katoen
en wit is de favoriete kleur.

De voor bereidingenom Amster-
dam ONTWER-
PERSHOOFDSTAD van de we-
reld te maken zijn in volle gang.
Tussen de 1500en 2000ontwer-
pers, grafischevormgevers, inte-
rieur- architecten en industriële
vormgevers uit alledelenvan de
wereld zullen van 16 tot 21 au-
gustus volgend jaar deelnemen
aan deManifestatieDesign 87 in
de Nederlandse hoofdstad. Op
een congres in de RAI zullen ze
luisteren naar wat toonaange-
vendekunstenaars, filmmakers,
dansers, choreografen, to-
neelspeelsters en beeldhouwers
over vormgeving te vertellen
hebben. De beroemde Ameri-
kaanse schilderFrank Stella en
filmster Woody Allen zijn ook
uitgenodigd voor het evene-
ment, waarbij vormgevers van
verschillende disciplines met el-
kaar van gedachtenkunnen wis-
selenover hunvak en de ontwik-
kelingen daarin. Vöör, tijdensen
na ditcongres zijn er in vijfgrote
musea in Nederland
geïntegreerdetentooastellingen
onder de naam "Holland in
Vorm", Deze gezamenlijke ten-
toonstelling is onderdeel van de
Manifestatie Design 87, dat
weer samenvaltmet depromotie
van Amsterdam als culturele
hoofdstad van Europa 1987. Het
is de eerste keer dat in Amster-
dam een ontwerpers- congres
van een dergelijke omvang ge-
houden wordt. In 1981 was Hel-
sinkiontwerpers- hoofdstad van
de wereld.

In een kalkgrot inhet oosten van
Frankrijk zijn goed- geconser-
veerde resten gevonden van
DRIE NEUSHOORNS EN
TWEE MAMOETEN, waaron-
der een slagtand van 3,4 meter.
De skeletten maken de indruk
nu compleet te zijn, terwijl men
daarvoor ruim 2000 lossen tan-
den en beenderen van uiteenlo-
pende aard had gevonden. Een
van de Mamoet- fossielen is van
een zeer jongdier dat beide slag-
tanden heeft. De opgravingen
diealzeven jaaraan de gangzijn
staan onder leiding van het
Franse ministerie van Cultuur.

De BBC heeft in-een proces we-
gens LASTER toegezegd twee

conservatieve lagerhuis- leden
elk een schadevergoedingvan
rond de 60 duizend Nederlandse
gulden te betalen. De omroep-
maatschappijheeftzich bij depo-
litici verontschuldigden betaalt
ook de proces- kosten van 700
duizend gulden. De twee parle-
mentariërs werden in een TV-
uitzendingbeschuldigdalsleden
van derechts- radicale "ToryAc-
tion"de conservatievepartij van
premierThatcher te hebben wil-
lenondermijnen methetverkon-
digen van fascistische en anti-
semitische stellingen.
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Ook in China is COMPUTER-
DATING ingeslagen, nadat een
bureau voor partner- bemidde-
ling een kantoor heeft geopend
in een park naast Peking. Tien-
tallen inwoners van de "verbo-
denstad" gaannu iederezondag-
middag naar het park op zoek
naar een "ware kameraad", en
hebben het tot een favoriete ont-
moetingsplaats voor eenzamen
gemaakt. Het bureaukan detoe-
loop bij lange na niet aan, maar
de vrijgezellen gaan zelf in de
lange wachtende rijen op zoek
naareenpartner. Hun ingetogen
en gedweegedragsteektschrilaf
bij het rumoer dat Chinezen
doorgaans in gezelschap pro-
duceren. Sommige vrijgezellen
bestedenalle vrije dagenop deze
plaats, waarzij fluisterend infor-
matie uitwisselenover hun leef-
tijd, hobbies en werk. Vrouwen
worden vaak vergezeld van hun
moeder. Volgens een medewer-
kervan hetbureau is er sindsbe-
gin dit jaar al 200 keer met suc-
ces bemiddeld. In de afgelopen
jarenzijn in tal van Chinese ste-
den dergelijke bureau's opge-
richt, al maken nogveel Chine-
zen gebruik van de traditionele
koppelaars. Volgens een recent
onderzoek van het Chinese
volksdagblad blijkt slechts een
derde van pasgetrouwde
paartjes elkaar op eigen kracht
gevondente hebben.

*****Twee Amerikaanse studenten
dieINEEN TON over de Niaga-
ra Falls wilden zijn een wisse
doodontsnapt omdatze vlak voor
de waterval ervan af zagen en
zich in het stromende water aan
een stukje grond konden
vastklampentot depolitie ze kon
redden. De studenten van de Ni-
agara universiteit zeiden al een
jaarmen hetplan tehebben gelo-
pen om als eerste duo over de
171-voetwaterval te gaan, maar
beloofden na afloop zoiets niet
weer te zullen proberen. De ton
van 10 voet lang en drie voet in
diameter woog 400 pond en was
gemaakt van een grote rioolpijp
omringd doorachtbinnenpijpen.
De uiteinden waren dichtge-
maakt met plexiglas, en zaten
vast aan schokbrekers die op de
ton gelastwaren. Volgensde stu-
denten konden zij de ton niet
luchtdicht maken en tegelijker-
tijd een makkelijke uitweg ga-
randeren. Toen de ton een
zandbankraakte lieper water in
en besloot het tweetal te ont-
snappen.

*****
Uit handen vaneilands- ontvan-
ger Hildo Leonora, ontving deze
week LYDIA FRANCINET, ter
gelegenheid van haar 25- jarig
dienst- verband bij de overheid,
naast woorden van waardering
omwillevan detoewijding diezij
in haar werk ten toon spreidt,
ook de gebruikelijke enveloppe
met inhoud.

*****Het Gerechtshof in Arnhem
heeft de 72-jarige weduwe van
NSB-voorman Rost van Tonnin-
genwegens beledigingvan joden
VEROORDEELDtotvierweken
voorwaardelijke gevangenis-
straf. Het hof acht bewezen dat
de vrouw ter verspreiding boek-
jes in huis heeft gehad, waarin
ondermeer de in de Tweede We-
reldoorlog doorhet Nazi- regime
gepleegde massale en systema-
tische moord op joden wordt ont-
kent. Gezien de ernst van het
misdrijf zou volgens het
Arnhemse hof een onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf op zijn
plaats zijn. Alleen vanwege de
hoge leeftijd van de weduwe
heeft het Hof volgens de presi-
dent echterbesloten tot een ge-
heel voorwaardelijke vrijheids-
straf. De Procureur- Generaal
eiste twee weken geleden vier
weken voorwaardelijk en 3000
gulden boete. Tot die strafwerd
mevrouwRost van Tonningen in
oktober vorig jaarook veroor-
deeld door de rechtbank in
Arnhem. De weduwe gingin ho-
gerberoep omdatdeboekjesnaar
haar mening niet beledigend
zijn. "Het gaat om we-
tenschappelijk- historische be-
schouwingen en iedere histori-
cus heeft het recht om een be-
paalde visie uit te dragen."

*****Het medisch tuchtcollege in
Amsterdam heeft een arts be-
rispt omdat hij zijn praktij-
kruimte beschikbaar stelde aan
een KWAKZALFSTER en pa-
tiënten via zijn assistente af-
spraken met haar liet maken.
Naar aanleidingvan een brief
vaneen van diepatiëntenwaste-
gen dearts een klacht ingediend
door de inspecteur van volksge-
zondheid. De arts heeft een na-
tuurgeneeskundige en hemeo-
patischepraktijk enis daarnaast
directeur van een diagnostisch
centrum, zo blijkt uit de in het
blad "MedischContact" gepubli-
ceerde uitspraak van het
tuchtcollege. Hij stelde zijn
praktijk sinds 1982 twee keer
per jaareen aantal wekenter be-
schikking van een uit de VS af-

Vorige week herdacht commies
eerste klas bij de Staf Hoofd-
commissaris van Politie, R. TH.
JAMES, het feit dat hij dertig
jaargeledenin diensttrad van de
centrale overheid. Hij werd bij
deze gelegenheid toegesproken
door Hoofd- commissaris Johan
Oldenboom die hem tevens, na-
mens deregering, degebruikelij-
ke brief van waardering uit-
reikte.

*****
komstige Filipijnse wonderdok-
ter ("faith healer"). De patiënt
diedebriefschreefaan de inspec-
teur leedaan kanker, in verband
daarmee een nier was verwij-
derd.Toener sprakewas van uit-
zaaiingen in de longen maakte
de assistente van de arts voor
hem een afspraak met de"gene-
zeres". Die masseerde hem voor
160 gulden, waarbij "stukjes
weefsel"tevoorschijn zoudenko-
men. De assistente belde de pa-
tiënt later voor een nieuwe af-
spraak, waar hij niet op in ging
omdat foto's inmiddels hadden
uitgewezen dat de uitzaaiingen
in zijn longen niet verdwenen
waren. De arts had volgens het
tuchtcollege moeten weten dat
ersprake was van kwakzalverij,
omdatde bewering dat er "stuk-
jesweefsel tevoorschijnkwamen
niet past in enigerlei serieus te
nemen geneeswijze, klassiek of
alternatief. Het noemt de han-
delwijzevan arts zeer laakbaar,
maar zaler bij dekeuze van deop
te leggen maatregel mee reke-
ning houden dat hij de relatie
met de kwakzalfster inmiddels
verbroken heeft. De arts beroep-
te zich op de vernaderde opvat-
ting over alternatieve genees-
wijzen die ten grondslag liggen
aan het wetsontwerp Individue-
le Beroepen in de Ge-
zondheidszorg. Zelf als de wet
reeds geldigwas zou het oordeel
van het college echter niet an-
derszijn uitgevallen.

*****MAPUTO — De begrafenis van
president Samora Machel zal
plaatsvinden op 28 oktober, zo heb-
ben deregering van Mozambiqueen
de eenheidspartijFrelimo dinsdagin
een communique meegedeeld.

COLOMBO — Aan de kasrv?*;
Batticaloa, in hetoosten van SriLaO
ka zijn delijkenvan 11Tamilsaange-
spoeld. Volgens Tamil'
vertegenwoordigers zijn zij he'
slachtoffer van wraakactiesvan he'
regeringsleger. De overheid zegt da'
het gaat om seperatisten wier boo'
door de marine tot zinken werd ge-
bracht.

*****
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Heer Bommel en de Volvetters

1021 —"Ik blijflieverhier, heerOllie!" zei TornPoes."Ik wil er
bij zijn als die agentennaar datspook gaan zoeken!"- "Jij denkt ook altijd alleen maar aan jezelf!" klaagde heer
Bommnel. "Begrijp jedan niethoeerg ditallemaalvoor mij is.
Mijn bloeddruk zouweleens op het hartkunnen slaan, en wat
(fan?"

J"Gaat u danrustig naar huis", stelde TornPoes voor. "Daar
komt net een taxi aan!"
! HeerBommel wenkte dechauffeuren liep gemelijknaar het "voertuig. "Jezult er nog eens spijtvan krijgen!" mompelde hij

bitter. "Het isnietmooi van je,datjejebestevriendmaar alleen

door Marten Toonder

laatgaan, gebuktonderzijn gewicht, als jebegrijpt wat ik be-
doel!Eens zal het te laatzijn!"

TornPoes trok zich van datgeklaagnietsaan. Hij neP terug
om te zien of de agentenal iets gevonden hadden. Maar dat
hadden ze niet. De straten waren verlaten en de akelige ver-
schijninghad geen enkel spoor nagelaten.

Bulle Bas bracht dan ook tamelijk teneergeslagen rapport

aan de burgemeester. "Niets gevonden!" zei hij. De dakenzijn
leeg. En ik weet niet hoe we verder moeten zoeken, want we
hebben immers allemaalgezien,datde.... eh... deverdachte de
lucht inging? Ik kan daartoch niet zoeken?"
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OPPOSITIE PLEIT VOOR ZWARE SANCTIES TEGEN OVERTREDERS

Mits vervuiling blijvend wordt tegen gegaan

Eilandsraad accoord met
begroting schoonmaakactie

WILLEMSTAD — Het opvolgen van de huidige schoon-
Jöaakcampagne door sancties, speciale wetgeving en voor-
uchtingom heteiland schoonte houden, was hetvoornaamste
onderwerp van discussie tijdens de behandeling vanmorgen
111deEilandsraadvan decampagnevoor uitroeiingvan deden-
ize-mug.

Terwijl de campagne reeds
|jüge tijd aan de gangis, boogde
Eilandsraad zich vandaag over

aanvullendebegroting, te-
neinde hetproject van 1,7 mil-
joenAntilliaanse gulden uit tevoeren. Uitdiversefractieskwa-
den suggesties, om het effectvan de schoonmaak te verhogen
6,1 vooral om het eiland ook in de
«bekomst schoon te houden, zo-
dat een dergelijke campagne
liet opnieuw nodig wordt.Zo opperde MAN- raadslid
Mayra Coffie de mogelijkheid
oln statiegeld op flessen, die nu
yaak langs de weg liggen, in te
v°eren. Daarnaast wil zy een
on teigenings- wet, zodat
Jeegstaande en onverzorgde ge-euwen, die nu als stortplaats
'oor vuil gebruikt worden, door
■* overheid kunnen worden
°vergenomen. Ook acht zij het

van belang, om via bordjes bij
vuilnisbakken op ondermeer
stranden, het publiek op dwin-
gende wijze te verzoeken daar-
van gebruik te maken.

Papa Godettbracht namens de
coalitie- partij Frente Obrero
naar voren, dat men naast een
kostbare eenmalige schoon-
maakvan heteiland, ietsdientte
doenaan de slechtewoonsituatie
van armen, dievervuilingbevor-
dert. "Mensen zonder wc en dou-
che zijn geneigd hun badwater
naarbuiten tegooienen levenin
het algemeen onder zeer onhy-
giënische omstandigheden", al-
dus Godett. Hij vindt het tijd
worden, dat de overheid deze
mensenhelpt metdenodigefaci-
liteiten, zodat zij ook werkelijk
in staat zijnzichzelf en hun om-
gevingschoon te houden.

Namens het Bestuurscollege
verklaarde gedeputeerde van
Volksgezondheid Lucille Wout
het belang van het blijven
schoonhouden van het eiland na
de campagne, zoals benadrukt
door dePNP, in tezien.Het voor-
stelvanPNP-raadslidDito Men-
des de Gouveia, om meer
sancties in te voeren op vervui-
ling en die ook werkelijk uit te
voeren doorhetgevenvanboetes
isreeds in studie. Nadatvastges-
teld is welke sanctiesde huidige
wetgevingbiedten er eventueel
nieuwe aan worden toegevoegd,
zullen zes buitengewone agen-
ten van politie de taak krijgen
om op vervuiling te controleren,
zowel langs dewegen als in de
wijken waar nu is schoon ge-
maakt.

Dat Betto Thomas, eveneens
van dePNP, een "follow up" van
decampagne nodig acht, is een
standpunt waarbij het BC zich
kan aansluiten. In de campagne
werd echter al opgenomen dat
men twee weken na controle en
schoonmaak opnieuw langs de
betrokken wijken gaat voor een
"last call".Aanhetprobleemvan
stilstaand water wordtreeds ge-
werkt, en naast het wegpompen
zal men daar ook naar een blij-
vende oplossingzoeken. Ook het
BC betreurt het dat in de wijk
Rotterdam en op andere plaat-
sen waar al werd schoonge-
maaktopnieuwautowrakkenen
andere rommel werd aange-
sleept. Daar zal men zekertegen
gaan optreden, aldus de gedepu-
teerde. Ze verklaardeverder dat
men doorgaat met het controle-
ren van vliegtuigen en schepen
die afkomstigzijn van gebieden
waarveel dengue-gevallenvoor-
komen. De aanbevelingen voor
waarschuwings-bordenbij vuil-
nisbakken zijn reeds in studie,
en voor wat betreft statiegeld,
gaat men na waarom een eerder
voorstel hiertoe nooit is uitge-

voerd, zo zei ze
De onteigenings- wetblijft vol-

gens Wout een moeilijke zaak,
waarbij rekening gehouden
moet worden metparticulier be-
zit in een democratische
rechtsstaat. Dat ligt niet alleen
aan "red tape" bij de overheid,
maar vooral aan de juridische
haken en ogen die hieraan
vastzitten. De filosofie van Go-
dett vond Wout sympathiek,
maar nietovereenkomen met de
werkelijkheid. De huidige
controle heeft immers uitgewe-
zen dat hetkweken van bloemen
en planten in water de voor-
naamste oorzaak isvoor het ont-
staan van broedplaatsen, en dat
dit gelijk verdeeld is over alle
wijken,rijk en arm.

melplaats voor autowrakken,
ijskasten en dergelijke, reedsvol
is. Mensen die niet willen mee-
werken door autowrakken en
ander grootvuil afte staan, moe-
ten zwaar beboet worden, vindt
hij.

Raadslid Schoop bracht nog
naar voren, dat men deautow-
rakken in zee zou kunnen gooien
omze alskunstmatige koraalrif-
fen te gebruiken en zo direct de
visstand te verbeteren. Gedepu-
teerde Henki Gummares van
Landbouw, Veeteelt en Visserij
antwoordde dat plannen in die
richting inmiddels opzij werden
gezet, aangezien bleek dat het
gooien van wrakken in zee,
schadelijk zou zijn voor het mi-
lieu, gevaarlijk voor duikers en
niet de meest efficiënte manier
om devisstand tevergroten. Col-
lega Bentoera meldde nog, dat
het project voor verwerking van
oudijzerzijnganggaat, maar dat
hier het een en ander bij komt
kijken. Het Bestuurscollege
steunt volgens gedeputeerde
van Onderwijs, Angel Salsbach,
ook het streven om via maat-
schappijleer op de scholen ver-
vuilingtegen te gaan.Ook ande-
re, tijdens de vergadering geda-
ne suggesties, zullen in overwe-
gingworden genomen, aldusge-deputeerde Wout, die zei opti-
mistisch tezijnover detoekomst,
aangezien slechtsbij dertienvan
de tienduizend gecontroleerde
huizen, de controleurs de toe-
gang werd geweigerd. De Ei-
landsraad ging uiteindelijk met
algemene stemmen aceoord met
de begroting voor de schoon-
maak- campagne.

Gedeputeerde Tolinchi Pie-
tersz van Selikor voegde daar
aan toe, datdereinigings- dienst
iedereweek contact heeft metde
autoriteiten, die de schoon-
maak- campagneuitvoeren. Ook
hij vond het jammer dat men
weer begonnen is metde vervui-
ling van de schoongemaaktede-
len van het eiland.Dat men vol-
gens PNP- fractieleidster Maria
Liberia- Peters weer begonnenis
met de vervuiling van het on-
langs schoongemaakteWage-
ningen- plein, kon volgens Pie-
terszgedeeltelijk verholpen wor-
den, indien zij en mede- raadsle-
den zelf de mensen erop zouden
wijzen dat ditverkeerd is. Posi-
tief noemde gedeputeerde Pie-
tersz aan de andere kant, de au-
tovuil- zakjes die door Selikor
verspreid zullen gaanwordenen
waarinpapieren bekersen ande-
re versnaperingen, die in deauto
genuttigd worden, kunnen wor-
den geplaatst. Hij was het eens
metpartij- genootGodett, datar-
moedemisschiennietmeermug-
gen- broedplaatsen bevordert,
maarzekerweleen algemeneon-
hygiënische situatie in de hand
werkt.

Raadslid Mendes zei in zijn
tweede ronde, datmen iets moet
gaan doen om via maatschappij-
leer op de basisscholen, al in een
vroeg stadium de bevolking be-
wust te maken van het belang
van het schoonhouden van haar
omgeving. Omdat de nu via de
media gevoerde voorlichting
niet iedereenbereikten omdater
altijd mensen zijn, die zich ner-
gens aan storen blijven sanctieszijns inziens echter een hardenoodzaak. Hij zei benieuwd tezijn of het Bestuurscollege deaangekondigde plannen hier-voor ook zaluitvoeren, omdathetniet deeerstekeer is dat hierovergesproken wordt. Verder moetmen eigenaars van snacks endergelijkelokaliteiten, bij hetaf-gevenvan een vent- vergunningverplichten het terrein daarom-heen schoon te houden, evenalsde organisatoren van publieke

feesten. Hij wilde namens zijnfractie ook weten, hoe het staat
met deplannen voor verwerkingvan oud ijzer, omdat hij verno-men heeft, dat de verza-

WILLEMSTAD - Als ver-
dacht van diefstalonderverzwa-
rende omstandigheden, werd
gisteren door depolitie de 25-ja-
rige T.H.B, aangehouden. De
man werd ingesloten.

WILLEMSTAD - Gedepu-
teerde Raymon Bentoera kwam
deze week bijeen met voorzitter
van de Action Group Curacao
Ron GomesCasseres en directeur
vandeAction Group WilliamFo-
thergill, ter bespreking van ver-
schillendeprojecten die nog voor
demaanddecember, wanneer het
toeristen- seizoen aanvangt, vol-
tooid dienen te zijn. Op de fotovlnrßon Gomes Casseres, gede-
puteerde Bentoera en William
Fothergill.

Goed voorbeeld
WILLEMSTAD — Dat de-

genenaan de macht hetgoede
Voorbeeld moeten geven werd
vanmorgen tijdens de be-
handeling van de schoon-
maakactie in de Eilandsraad
diversekeren benadrukt door
de PNP. Volgens raadslid
Mendes de Gouveia reed hij
achter een auto van het Be-
stuurscollegetoen een chauf-
feur een papieren beker uit
het raam gooide. Selikor ge-
deputeerde Tolinchi Pietersz
beloofde dat hij dechauffeurs
erop zou wijzendat op diema-
nier een slecht voorbeeld ge-
geven wordt.

Volgens raadslid Schoop
Rebben sommige straatve-
gers de gewoonte om het vuil
wat zij opvegen in de prullen-
bakken te gooien dievoor het
publiek bestemd zijn, waar-
door ze te snel vol raken en
niet meer gebruiktkunnen
Worden. Pietersz beloofde ook
dit binnen de Selikor aan de
orde te stellen, al tekende hij
daarbij aan dat de mensen
niaar al tevaak afval naast in
plaats van in de prullenbak
gooien, terwijl die niet vol is
en wekelijks wordt geleegd
door Selikor.

Het meest treffende voor-
beeld kwam echter van
raadslid Thomas. Die had
begrepen dat men reeds om
bet terreinvan landhuisMor-
genster, dezetelvan deMAN-
Partij, had schoongemaakt.
Vreemd genoeg is het terrein
2elf echter overgeslagen, al-
dus Thomas. Hij vroeg zich af
°f men misschien bang was
die met gemeenschaps- gel-
den te doen, hetgeen tot poli-
tieke beschuldigingen zou
kunnen leiden.Het overslaan
van het terrein terwijl daar
omheen wel werd schoonge-
maakt is volgens de PNP
echter hoogst ondoelmatig.
Op het terrein staan immers
autowrakken en dergelijke.
Als die later worden verwij-
derdzal hetvuildatzich onge-
twijfeld in de wrakkenverza-
meld heeft de schoonmaak
van het omliggende terrein
Veer teniet doen, zo meende
Thomas.

Gedeputeerde Wout
antwoordde dat men zal na-
gaan waarom het terrein is
Overgeslagen, terwijl Pie-
tersz meldde dat Selikor nog
daaraan toekomt. Het zou
tamelijk om autowrakkengaan, diein een apart onder-
deel van decampagneworden
aangepakt. Volgens Wout is
er een monteur op het terrein
die eigenaar is van de wrak-
ken. Zoals andere eigenaars
2al nu medewerking ge-
vraagd worden om de wrak-
ken weg te halen, hetzij doorde overheid of door hemzelf
als hij er nog iets mee wil
doen. Voor het overige zal de
Partij zelf voor een schoon-
maak zorgen als blijkt dat de
officiële instantiesditom wat
voor reden dan ook niet heb-ben gedaan, aldus Wout.Raadslid Coffie vond dat dePNP zich beter met de eigen
talrijkaproblemen kanbezig-
houden, en niet de tendens
volgen van c ie van iemand
anders te concentreren en
.wanneer de eigen moeilijkhe-
den te veel worden. "Wij zor-
gen welvoor Morgenster", al-
dus hetraadslid.

Voorstel tot uitstel van PNP weggestemd

Vuurwerk eilandsraad over
uitvallen radio-uitzending
WILLEMSTAD — Het we-

gens problemen met de daar-
voor gebruikte telefoonlijn
uitvallenvan deradio- uitzen-
ding van het eerste deel van
de vergadering van de Ei-
landsraadvanmorgen zorgde
meteen voor vuurwerk, toen
een verzoek van de PNP om
de vergadering uit te stellen
tot Setel het euvel verholpen
had door de coalitie werd
weggestemd.

Wegens een storing in dever-
binding tussen de Statenzaal en
detelefooncentrale te Steenrijk,
kon de gebruikelijke radio- uit-
zending van devergadering van
de Eilandsraad in eerste instan-
tie niet doorgaan. De PNP- frac-
tie steldevoor devergadering uit
te stellen tot dit probleem ver-
holpen was. Dit omdat het van
groot belang was dat de bevol-
king de behandeling van onder-
werpenzoals de huidige schoon-
maakactie via deradio kon vol-
gen, zodat meer mensen bewust
wordenvan denoodzaak om het
eiland schoonte maken envooral
te houden. Dit voorstel werd
echter weggestemddoorde coali-
tie, die van mening was dat de
publieke tribune de openbaar-
heid van de vergadering vol-
doende garandeerde, en men de
vergadering niet kon ophouden
vanwege problemen met de uit-

zending. De PNP was het hierniet meeeens, omdatdepublieke
tribune practisch leeg was enmensen, waaronder ook de persrekenen op deuitzending omzichop de hoogte te stellen van het-geen in de vergadering gebeurt.Dat men deoppositie "de mondsnoerde" door het voorstel direct
ai te stemmen vond de PNP eenvoorbeeld van dictatuur-achtigepraktijken die meer pasten bijnet beleid van Pinochet. De coa-
l 1}1* reageerde bij monde vanMAN- lidMayra Coffie, dievonddat men dienaam niet moest ge-
bruiken bij een democratische
procedure, maar zoietsbeterkonreserveren voor bedreigingendie doorbepaalde oppositieleden
indeEilandsraad zijn geuit.Ookde coalitie betreurde het nietdoorgaan van de radio- uitzen-ding, volgens haar, en tracht de
pers altijd van zoveel mogelijk
informatie te voorzien om het instaat te stellen het volk beter teinformeren. Nadat de vergade-
ring albijna drie uuraan degangwas, om elfuur, werd de verbin-
ptjd

hersteld en verklaardePNP- lid Thomas het nogmaals
jammer te vinden dat men totdan toe verstoken was geblevenvan het volgen van de vergade-
nngVia deradio, en dat decoali-tie niet bereid was om in het be-lang van het volk devergadering
uit te stellen.

Eerst reparaties uitvoeren

Verbod op uitvaren
Ferry Luis Brion

WILLEMSTAD—De Vene-
zolaanse ferry "Almirante
Pedro Luis Brion" mocht gis-
termiddag niet vertrekken.
Dat werd bepaald door de
Scheepvaartinspectie Neder-
landseAntillen die nietalleen
verschillende zaken aan
boordaantrof dienietinover-'
eenstemming zijn met de in-
ternationale regels voor vei-
ligheid,maartevens ontdekte
dat een tweetal certificaten
verlopenzijn.Datwas voor de
Inspecteur aanleiding om de
kapitein te verbieden de Cu-
racaose haven te verlaten.

Zoals bekendvaart deferry al
jarentussen Venezuelaen Cura-
sao en onderhoudt zo een weke-
lijkse scheepslijn tussen deze
twee landen. Naar aanleiding
van klachten vanpassagiers, be-
sloot de Scheepvaart- inspectie
gistermiddageenbezoek te bren-
gen aan de "Almirante Pedro
LuisBrion". Deze controlewordt
op alle schepen regelmatig,
steekproefs- gewijs, uitgevoerd,
terwijl de Inspectie ook naar
aanleiding van bepaalde
klachten onderzoeken pleegt te
doen.

Inspecteur voor de Scheep-
vaart, Joop de Vries, bevestigde
vanmorgen desgevraagd dat de

ferry inderdaad voorlopig een
verbod heeft gekregen om de ha-
ven te verlaten. Zowel de kapi-
tein van de ferry als de Venezo-
laanse consul op Curacao, heb-
ben een lijst gekregen met de
punten die eerst verbeterd moe-
ten worden, alvorens de Scheep-
vaartinspectie haar aceoordkan
geven.

Alhoewel de Inspecteur geen
informatie wilde geven over de
punten die niet in orde waren,
vernam de Amigoe dat bijvoor-
beeld één van de reddingsboten
ontbrak. Deze zou in Venezuela
zijn voor reparatie. Echter vol-
gens de internationaleregels
moet er een bepaald aantalred-
dings- boten aan boord van een
schip zijn, welk cijfer bepaald
word op grond van het aantal
passagiers. Dater te weinigred-
dings- boten zouden zijn, is niet
acceptabel.

Daarnaast dient elk schip een
aantal certificaten te hebben,
bijvoorbeeld een veiligheids-
certificaat dat voor eenbepaalde
tijd geldig is. Twee certificaten
van de ferry bleken te zijn verlo-
pen, aldus vernam de Amigoe:
het veiligheids- certificaat en
het loodslijn- certificaat. Dit
tweede certificaat wordt uitge-

gevenna een onderzoek naarbij-
voorbeeld de toestand van het
staal en ander materiaal waar-
van het betrokken schip ver-
vaardigd is.

Het is aannemelijkdatmetna-
me hetverkrijgenvan deze twee
certificaten enige tijd in beslag
kan nemen. Behalve de admini-
stratieve rompslomp, is het
namelijk ook devraag ofde ferry
meteen in aanmerking komt
voor decertificaten ofdater eerst
reparaties verricht moeten wor-
den. Van zijde van de directie
van de ferry bleek het vanmor-
gen niet mogelijk om informatie
te verkrijgen. Gemeld werd dat
het niet bekend is wanneer de
volgende tocht van deferry naar
Venezuela is.

Dolle schutter
aangehouden

WILLEMSTAD —Ëen 19- ja-
rige man, die zondag ineen
nachtclubinOtrabandavoorwa-
re wild-west taferelen zorgde,
door met een vuurwapen in het
wilde weg te hebben geschoten,
werd gisteravond door depolitie
aangehouden. Naar de man
werd sedert zondag door de poli-
tie naarstig gezocht.

Enkele uren laterhieldde po-
litie ook een 26-jarigeman aan,
toen hij bij het zienvan een poli-
tie-patrouille eentweetal pakjes
weg gooide.Daarin bleekzich bij
nader onderzoek"base" tebevin-
den.

Zal coalitievergadering afwachten
Frente laat zich nu niet
meer over Berenschot uit
WILLEMSTAD — Frente

Obrero- gedeputeerde To-
linchi Pietersz wenst zichniet
meer uit te laten over hetrap-
port Berenschot voordat dit
in een coalitie- vergaderingbesproken is.

Pieters had zich namens de
oranje coalitiepartij tegen de
aanbevelingen van Berenschot
verklaard, omdat het ontslag
van een groot aantal werkne-
mers die deregering zelf heeftaangenomen niet verantwoord
zou zijn. Afgelopen zaterdag
werd binnen het Bestuurscolle-
ge vergaderd om te trachten alle
neuzen dezelfdekant op te krij-
gen. Terwijl van andere zijde

werd gemeld dat dit gelukt is,
wilde Pietersz zich liever niet
uitlatenover ditonderwerp, "om
geen moeilijkheden te veroor-
zaken".

Hij zei datmen nogbezig was
en een en andereerst in een ver-
gadering van de samenwerken-
de partijen moet wordenbespro-
ken. Pas alsdat proces achter de
rug is zal er naar hij verklaarde
vermoedelijk een "gezamenlijk
persbericht" verschijnenover de
aanbevelingen in hetrapport. Of
datbetekent dat de Frente van
gedachte isveranderd wilde Pie-
tersznietkwijt. Hij verwacht dat
nog deze week de voorlopige be-
sprekingen kunnen worden af-
gerond.

Bij behandeling strand in Eilandsraad

Felle PNP-kritiek op Seaquarium-directeur
WILLEMSTAD —De oppo-

sitie heeft vanmorgen big de
behandelingvan het project
vooreen strandnaast hetSea-
quarium in de Eilandsraad
felle kritiek geleverd op de
handelwijze van manager
Adriaan (Dutch) Schrier, die
alleregels zou vertrappen en
ambtenaren zou beledigen,
waarbij hijkennelijk desteun
heeft van hetBestuurscol-
lege.

Naar PNP- raadslid Donny
Hernandeznaar voren bracht, is
het Bestuurscollege zeer incon-
sequent bezig,door geenopenba-
re aanbesteding te houden voor
het strand en de bijbehorende
boulevard en andere faciliteiten.
Hetzelfde Bestuurscollege
schreeuwde volgens hem im-
mers moord en brand, omdat
voor "een ander project" van het
vorigeBC geenopenbare aanbe-
stedingwas gehouden. Dat men
een onderhandse aanbesteding
nu in het algemeenbelang acht,
vindt Hernandez daarom
vreemd.

Hetraadslid hekeldetevens de
wijze waarop Schrier reageerde
opkritiek van deDienst Openba-
re Werken en de DienstRuimte-
lijke Ontwikkeling en
Volkshuisvesting over de ma-
nier waarop het strand wordt
aangelegd. Citerend uit de brie-
ven van Schrier sprak Hernan-
dezover beledigenvan ambtena-
ren, dieal jareninhetvak zitten,
doorhenaf te schilderenals "on-
kundigekwajongens".Datbij de
bouwvan hetSeaquariumzelfal
geen sprake was van tekenin-
gen, een bouwvergunning of iets
dergelijks, wil de oppositie nu
voor liefnemen;hetgeeftSchrier
echter geen recht om regels te
blijven overtreden en de over-
heids- diensten voor gek te zet-
ten, aldusHernandez.

Dat het zand voor het strand
van Bonaire moetkomen, vindt
de PNP een bedenkelijke zaak.
Zo zou de DP- Bonaire buiten de
beslissing gehouden zijn en gaf
de Ministerraad, aangezien het
zandvan dezeebodem in territo-
riale wateren moetkomen, de
nodige goedkeuring in afwezig-
heidvan DPB- ministerJopi Ab-
raham. Hernandez zei te hopen
dat deregering niet valtover de-
ze kwestie, maarverwachtte in
ieder geval hierover problemen
binnen het kabinet. Hij was
daarnaastvan mening dat het
Bestuurscollege nu eens op moet
treden tegen het "onbehoorlijke
gedrag" van Schrier, dieeen
slechte voorbeeld voor het volk
is. Met name het "verbod" van
Schrier aan bepaalde overheids-
instanties, om maar in debuurt
van "zyn" strandte komen, acht
Hernandez een kwalijke zaak.
De behandeling van dit onder-
werp werd uitgesteld in af-
wachtingvan het antwoord van
hetBestuurscollege wanneer deEilandsraads- vergadering van-
middagwordt voorgezet.
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Vanavond

Verkiezing bokser
van het jaar

ORANJESTAD—In hetka-
der van het 23ste wereldcon-
ventie van de World Boxing
Council (WBC) zal vanmor-
gen een «award dinner» wor-
dengehouden.

Gedurende dit dinner zal de
bokser van 1986 worden uitge-
roepen. De afgelopen tien jaren
ging deze eer achtereenvolgens
naar: Muhammad Ali (VS),
Alfredo Escalera (Puerto Rico),
Carlos Zarata (Mexico), Wilfre-
do Gomez (Puerto Rico), Sugar
Ray Leonard (VS),LarryHolmes
(VS), Hilario Zapata (Panama),
Larry Holmes (VS), Sugar Ray
Leonard/Salvador Sanchez(VS/
Mexico), Larry Holmes (VS),
Marvin Hagler(VS), TommyHe-
arns (VS) en Marvin Hagler
(VS).

ORANJESTAD — In Rose-
land Nightclub reikte waarne-
mend hoofd Toeristenbureau
aan het echtpaar Jim en Joan
Blanchette een certificaat vitals
trouwe bezoekers van Aruba.Dit
gebeurde in het bijzijn van een
grote schare vrienden (zie foto)
die ook reeds vijfjaren Aruba
trouw ieder jaar bezoeken. Vijf
jaargeledenvormdezij opAruba
de"RedDevil" -cluben iederjaar
komen ze weergezelligopAruba
bijeen.

Ondanks inspanningen Brinkman
De Vuystvliegveld blijft
waarschijnlijk gesloten

ORANJESTAD — Het ziet
er naar uitdatdeplannen van
de aannemer Rob Brinkman
om hetDe Vuyst- vliegveld
weer in gebruik te gaan stel-
len, geen doorgang zal kun-
nen vinden.

DeAmigoeberichttekortgele-

den uitvoerig over de plannen
van de heer Brinkman. Van de
zijde van deregering zou deSan
Nicolas- commissie CODESAN
te horenhebben gekregendatge-
letop de situatievan het aldaar
te bouwen nieuwe Huis van
Bewaring er geen plaats over-
blijft om de landingsbaan, dan
wel enige toebehoren van be-
doeldDe Vuyst- vliegveld te her-
stellen.

De heer Brinkman kwam gis-
termorgen een en ander teleur-
gesteldaan deAmigoevertellen.
Hij vond het wel erg jammer en
ook enigszins vreemd dat nu hij
zover was met de plannen, in-
eens gehoord wordt dateen en
ander niet doorkan gaan. Ook
betreurde de heerBrinkman, die
de initiatiefnemer is, dat hijoffi-
cieel van de regering geen
antwoord heeft gekregen op zijn
plannen. Hij vindt, en dat wordt
beaamddoor deSanNicolas-pro-
motorWilhelmGeerman, dat dit
toch niet van ernst bij de rege-
ring getuigt wat projecten voor
SaaJ_k_l__ betreft. Dit bevor-
dertzekerniet de geloofwaardig-
heid dat deregering San Nicolas
echtwilhelpen, alduseen teleur-
gestelde Rob Brinkman bijge-
vallen doorWilhelm Geerman.

Ingezonden

Religion
ARUBIANS ARE GETTING ti-
red withvisits onSundaysbydif-
ferent religious sects, for stic-
kers in Papiamentu have been
placed over or on doors stating
more or less:

"We are Catholics,respect
our religion, as we respect
yours"

Thesestickersspeak for them-
selves.The immatesofthe dwel-
lings state clearly, that they do
not want to be disturbed by any
sect, because they profess areli-
gion already.

The overwhelming part of
Arabians are Catholics. Church
servicesare well-attended. They
believe in One God, the creator
and Preserver of heaven and
earth.

The Jehovah witnesses sect
wasfounded, through discord, in
the nineteenth century. This
sect can, therefore, never be the
one and only Church sent by
Christ toteach allnations. They
mustknow this, for thisstandsin
theBibleand stillthey payvisits
on Sundays to speak as they put
it.aboutthewordofGod. In reali-
tythevisits haveno otherpurpo-
se thantotry to turn the headsof
ill-instructed Catholics upside
down to win themfor their move-
ment, repeating worn out accu-
sations against the Catholic
Church.

Freedom ofreligion is a hu-
manright. It is saidthat one has
the right to choose and practise— undisturbed — the religion
one wants. Why then donot the
Arabians beleft in peaceon Sun-
day- mornings?

In the course oftime, I, too, ha-
ve beenvisited.Asked toprove to
methat they were sent to teach
God's word, one Jehovahwitness
saidto ther companion: "Let's go,
wecannot speak withthe devil!"
Since then they have nerver re-
turned.

TH.V.H.HASSELL
(Aruba)

Aruba vraagt
lidmaatschap
Interpol aan

ORANJESTAD — Tijdens
de persconferentie, die werd
gehouden doorminister Wat-
ty Vos en commissaris Ro-
land Peterson, werd ten aan-
zien van de aansluiting van
Aruba bij Interpol bekendge-
maakt dat van de minister
van Justitie hiertoe een ver-
zoek aan Interpol Internatio-
nal zal uitgaan.

De aanvraag wordt naar het
hoofdkwartier van Interpol te
Saint Cloud bij Parijs gezonden.
Ondanks het feit datAruba nog
nietofficieel aangeslotenis, wor-
dentochreeds banden onderhou-
den met Interpol te Willemstad
en in Den Haag. Kortgeleden
werdbekend gemaakt dat Inter-
pol plannen heeft in San Juan,
Puerto Rico, een informatie-
centrum te gaan vormen, waar-
van dan ook Aruba een onder-
deelzal gaan vormen.

Commissaris Peterson beves-
tigde dat depolitie opAruba ook
goede contacten heeft met de
PoliciaTecnicaJudicialin Vene-
zuela, waarbij van beide kanten
inlichtingen worden uitgewis-
seld.

PEKING — De Chinese
maarschalkYe Jianying,dietiental-
lenjareneen vooraanstaandepolitie-
ke en militairerol heeft vervuldin de
Volksrepubliek is vandaag overle-
den. Hij was tussen 1978 en 1983
feitelijk staatshoofd als voorzitter
van hetNationale Volkscongres, het
Chinese parlement.

Plaza Terrace
voor het Hof

ORANJESTAD — Dinsdag
18 november zal het Hof van
Justitievan de Antillen en
Aruba in Willemstad uit-
spraak doen in het hoger be-
roep dat door de eigenaren
van Plaza Terrace werd aan-
gespannen tegen de uit-
spraak van de rechter in
eerste aanleg dat zij destijds
binnen 48 uur hetPlaza Ter-
race moesten ontruimen.

De ontruiming heeft inmid-
dels plaats gevonden en de initi-
atiefnemers van Plaza Terrace
hebbenaan deoverheid verzocht
hen een anderterrein in de om-
geving van de markthallen ter
beschikking te stellen.

Deraadsmanvan PlazaTerra-
ce, mr. Johnvan derKuyp, zette
de gebeurtenissen voor het Hof
van Justitieuiteen.Hij verzocht
hetHofook enige getuigente ho-
ren. Van de kwestie- Plaza Ter-
race waren verschillende foto's
beschikbaar waarvoor bij de le-
den van het Hof de nodige be-
langstellingbestond.

Mr. Sjiem Fat, die voor de ei-
genarenvan het terrein optrad,
verzocht de leden van het Hof
kennis te nemen van de twee
vonnissen die er reeds in deze
kwestie zijn genomen. Er wer-
dendoor de ledenvan hetHof—
medeaan de hand van een foto-
reportage — de nodige vragen
gesteld.

Coolbaytheater present
op theater festival

ORANJESTAD—DeCo-
Iebay Theater Company
van Sint Maarten zalbegin
volgende maand niet ont-
breken bij het Internatio-
nale theater- festival op
Aruba. Deze groep isreeds
enigemalenmet succes op-
getreden en viel ook in de
prijzen.

Ditmaal brengt de groep
«The Game» van Femi Euba.
Het stuk staat onder directie
van Roberto Arrindel. De Sa-
ba Culture Group, onder lei-
ding van Carmen Simmons,
zal voor de tweede maal aan
het festival deelnemen. Dit-
maal zal worden deelgeno-
men met «Loosing and
Winning», geschreven door
Carmen Simmons en onder
leiding van Anastatia Sim-
mons met assistentie van Di-
ko Holmen directeurvanCul-
tureel Centrum Sint Maar-
ten, lamVals.

Workshop gezinsleven
en sexuele opvoeding

ORANJESTAD — Onder
leidingvan drs. JoséFernan-
dez Perna, pedagoog en le-
raar maatschappijleer aan
het Colegio Arubano, wordt
op woensdag 22 oktober 's a-
vonds om halfacht een begin
gemaakt met een workshop
waarbij gesproken zal wor-
den over gezinsleven en sex-
ueleopvoeding.

Deze workshop is voor onder-
wijskrachten. Het initiatief is
genomen door Osticeba in het
kader van zijn project
«Mayornan hoben». De betrok-
ken scholen werden uitgenodigd
hun leerkrachten aan deze
workshop te laten deelnemen.
Gezien het grote aantal inschrij-
vingen dat ontvangen werd,
blijktvoor ditonderwerp denodi-
ge belangstelling te bestaan.

BIJ BURGERKIN'G VOND in
hetbijzijnvan directeurYanez de
doop plaats van de nieuwe uni-
formen van hetzaalvoetbal- team
Real Burgerking. De doop ge-
schiedde door JuliskaHarms.
Op dezewijzewilBurgerkingeen
positieve bijdrageaan de sport en
dejeugdopAru bageven.

> <
> Voor zaterdag:

VOLKOREN en 'VOLKOREN BOLLEN <
' BRUIN en <
> BRUINE BOLLEN <
'Graag <
> DONDERDAG
.bestellenom teleurstelling tevoor-
komen, bij: <

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

Hospitaalstraat <> (t.o. Amigoe-kantoor) ,
> Tel.: 23132 (
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WAARSCHUWING
De commandant van de
marinierskazerne Savaneta
maakt bekend dat er op donder-
dag 23 oktober 1986 van 08.00
uur tot 12.00 uur een gevechts-
schietoefening gehouden zal
worden op Californië.
Er zal met scherpe munitie ge-
schoten worden.
Het onveiligzeegebied bedraagt
4000 meter, terwijl het gebied
aan landzijdezal worden afgeba-
kend metrode vlaggen en waar-
schuwingsborden.

GWENDOLYNVANPUTTENSCHOOL V

voorMAVO-180
vraagt voor zo spoedig mogelijk

Volledig Bevoegd Onderwijzer
(j + r) M/V

met één of meer bijakten Hk, Wi, Na, Sk, En,
enz.
Voorkeur gaat uit naar Handelskennis.
Sollicitaties met afschriften van diploma's e.d. binnen 14
dagen na verschijning in ditblad terichten aan Stichting tot
bevorderingvan het Onderwijs te St. Eustatius.
Nadere informatiekan worden ingewonnen bij de direkteur
dhr. J.v.d. Horde, tel. school 03-2276, privé 03-2401.

OPENBARE VERKOOP
Op 23oktober 1986's middagsom 14.00uurzal tenoverstaan van
Notaris Mr. JR- Croes of dienswaarnemer te zijnenkantore aan
deL.G. Smith Boulevard 64, OranjestadArubain hetopenbaarbij
opbod aan de meestbiedende wordenverkocht:

Krachten* rechterlijk bevel ex artikel 409 van het
Wetboekvan BurgerlijkeRechtsvorderingvanAruba:

1. een perceel eigendomsgrond groot 1.045 M2, gelegen
aan dezuidzijdevan deKolibristraat/oosthoek Oude Weg
van Oranjestad naar San Nicolaste Simeon Antonio in het
eerste districtvan Aruba, als omschreven in dekadastra-
le meetbrief nummer 331 van 17 december 1959, met de
daaropgebouwdebetonstenen woonhuis, plaatselijk be-
kend als "Kolibristraat 2";

2. een perceel eigendomsgrond groot 557 M2, gelegen te
Rooi Afó opAruba,kadastraal bekendalsEerste Afdeling
Sectie P nummer931, met het daarop in aanbouw zijnde
betonstenen woonhuis, plaatselijk bekendals "Rooi Afó
18-B"; __

3. hetrecht vanerfpacht tot 11 september van het jaar2024
op een perceel domeingrond groot 480 M2, gelegen aan.
dePindastraat te Dakota opAruba, kadastraal bekendals
Eerste Afdeling SectieC nummer 957, methet daarop ge-
bouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als
"Pindastraat3";

4. een perceel eigendomsgrond groot 500 M2, gelegen aan
dezuidzijde van deBrebastraat/hoek Boerhaavestraat te
Ponton op Aruba, kadastraal bekendals Eerste Afdeling
Sectie E nummer 684, met het daarop gebouwde be-
tonstenen woonhuis, plaatselijkbekendals "Brebastraat
1";

5. hetrecht van erfpachttot 11 julivan het jaar2019op een
perceel domeingrond groot 619 M2, gelegen te Cumana
opAruba, kadastraal bekend alsEerste Afdeling SectieP
nummer 298, met dezich daarop bevindende opstal van
een betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als "Cu-
mana 2-B";

6. een perceel eigendomsgrond groot 221 M2, gelegen te
Brazil in het Vierde District van Aruba, als omschreven in
Rooibrief de dato 4 maart 1949 nummer 3061;

De Veilingsvoorwaarden zijn gedeponeerdter Griffie van het Ge-
recht in Eerste Aanleg, Zittingsplaats Aruba en liggen voorts ter
inzage tenkantore van notaris mr. J. R. Croes, aan deL.G. Smith
Boulevard 64 te Oranjestad opAruba.

Mr. J.R. Croes, notaris.
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IWearelookingfora mature, energetic andex-
perienced

J MANAGER
for our Philipsburg Store.ij "Knowledge in jewelry/watchorChina/crystal
retail essential. We offer excellent salary andJ generousfringe benefits.
Only written applications with complete re-sume, photograph and salary history will be!1 considered.c

LITTLE SWITZERLAND
P.O. Box 887

St. Thomas, US Virgin Islands 00801

I ARUBA DAILY
| ENTERTAINMENT
U CiiyU |A HOTEL AND CASINO

><v£) the third
I SSQ/7 DYNASTY

Dinnerthow In the Rembrandt Room «"_ „ «T-o-JSweß*» __. 900p.m.(closedon Wednesday) and In tb»OojnfflffiOlS_MS©M GalactlcaNl9lltclubatll.OOp.nl.

_. . _ Happy Hourfrom 7.00-9.00 p.m.NU GeODend: BalaaMPoolbar
1Q nn oaVS. 4.00-7.00Happy Hour■ I S.UU - 24.00 Ulir 2.00- 5.00Sunday lite entertainment

fi^llTinOTflrS Americana ArubaI l-^LU^jLLUI i^ Hotel & Casinoü Voor welke gelegen- ~^JTmï^heidook. ANGELA BACARI
I Zeker wanneer U iets supernovay goeds en bijzonders SS!lgf

ZOekt. (except Mondays)
Roi.„ „.,, Stellaris Supper ClubDel Ons 24544 Dinnershow: 9.00 p.m.

U PAPIAMENTO Showtime: Midnight 12.00
Restaurant 6 "P„PX,HTJfe

1 j^ «w at 8:30 p.m.

TODAY (fl
■t 8:15 & 0:15 p.m. I^.^

I BIG TROUBLE /% II

L"'"E Medicine
ACTION 14yrs. Ct'IEDY 18 V«-

AMIGOE4

I Zojuist een NIEUWE ZENDING ontvangenI tegen OUDE PRIJZEN.
■ ....y..'^l^y^

'■f—v'-.'m ii-jfc. Sk ■■ï^, _\l__V££* fllMtl°f

WW' _____ !!_&*'*■»- ■____.

V_^l £?^ '^ "" ■ tK 7 l^^^^P 'VH ____________M________________M_____r_'. I' 'tlrTTfrnP*7^^TgHn^TM nifllP7lDr
B -y-W ■,-.. --^__1 ___f ___";___;__9__9__k *____ ___r

* m Ww____Cl" «L ___r

K 4 deuren, V-6,
automatic, airco, , , O 4 CAAtinted glass, A.M./F.M. vanaf/. -Cl «QUÜj'i
radio, power steering.

I Autorijden is genieten met de BDS_J\_l_K_Ïj:A_\ !

Ip|'re

CARIB motors !b^ LG. Smith Blvd. 112 -Tel.: 21754-21840^|F
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ARUBA AGENDA

J-OSSE NUMMERSOPArubadagelijksver-
kriigbaarbij:

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

NOORD: Lee Take Away, Noord 82.

JANKILEENDERT:Kalalu, Tanki Leendert

SANTACRUZ:Rowiginis, Santa Cruz 48.
SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
'ewtstraat 27.

JJfcts: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
"°racio Oduber hospitaal, Giftshop
""anchebo Beach Hotel.

"KANTOORUREN: 08.00-12.00/14.00--'3O uur;zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333(drie lijnen).

!j°?r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
j^SOen 22316.Ha9eboy: 127-849.

ï^krek. nr 248-1 Barclays Bank.
j^ntrale: 24 uur per dag, tel.: 22116 of

ALARMCENTRALE: 115.

BEKERTJES verschijnen op dinsdag en
laï? en kunr,en iedere dagtussen 08.00--worden opgegeven;jjehalveop zaterdag. Alleen zoekertjes, dielP baandag en donderdag voor 10.00 uur
"nen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"Sdag en vrijdag) verschijnen.

P-^LEVARD THEATER
r,I. 1|20.15&21.15uur BigTrouble in Little§5S_(l4'r->-
-url|vE-1N:20.30uur BadMedicine (18jr.).

j!?kT|CA'S(nachtdienst)
p^ao brug: del Pueblo, tel.: 21253.

brug: San Lucas, tel.: 45712.

DOKTOREN
L^iestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki
kSeidert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
ü-onk, Dominicanessenstraat 22, tel.:j^22.
J*> Chiquito, Savaneta en San Nicolas:pijler E.Bodene,viaCentro MedicoSan Ni-

tel.: 48833/24300.

JlGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
fei -?„~eL: 23425:Santa CruzenParadera:47ni82.88/25543: Savaneta en Brazil: tel.:; San Nicolas: tel.: 45906; Da-j^a tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

ee°or brandgevallen, ongelukken of
I. n of ander ongeluk gelieve

op tebellen, tel.: 115)

JÈJERSEN
I,:,'QHT INFORMATION CENTRE: dage-
üür 9e°Pend van 07.00-20.00 uur;na 20.00

'"formaties via verkeerstoren.

J 4 SERVICE CENTRE (Oranjestad):
in',/ UurPer daggeopend(alleen geslo-
ten n

n 2°ndag 20.00 uur totmaandagmor-n °700uur).

TAai TER HORACIO ODUBER HOSPI-
/1r M'el.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45. -30-19.30 uur.

">aanXHNCE FRANgAISE DARUBA: iedere
tevn H 9

van 19-3°-2030 uur cursus voor
literat

erdenenvan 20.30-21.30uurFranse
V6rSatUu,r; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
Uur c, lessen; woensdagvan 19.00-20.00
"o („l vs v°°r beginners - Colegio Aruba-°kaal 61/62.

(Pgi^CTO EDUCACION PA ADULTO
"UnnJ 930"21 00 uur voortzettingcursusCrjj^Douw» - Club Bonairiano, San Ni-

rty (afd. Oranjestad): 19.30uur di-neeting-BushiriBeach Club.
WD ''CEBA: 19.30-21.30 uur aanvang
opJ^PP over «Gezinsleven en sexuele
er^Wing»voor leraren van hetvoortgezeten*ijs- Colegio Arubano.

19_."*" (aanvang Inter-Trikamp):
&!_" Uuf domino: Red vs Blue; 21.00 uurv* Yellow.

AL(Pedeveta): 20.00uurTeachers
""vsEstrellaVets-RCA.

tebUeABASKETBALL 80ND(22en23 ok-
%s£*''■ clinic - IDEFRE-gebouw, oud-

DONDERDAG
DIVERSEN
WIT GELEKRUIS .
zuigelingenbureau
08.00-11.00uur te Dakota;
09.00-12.00 uur teBrazil;
08.30-10.30 uur teSta. Cruz.
(kleuterbureau volgens afspraak)

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

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

VERENIGING VOOR ZWEMONDERWIJS
ARUBA: 15.30-17.30uurzwemlessen (voor
dipl. A) - Surfside (ook crèche zwemmen
voor peuters vanaf 3 jaar).

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

ARUBA TIVOLICLUB: vanaf 17.00 uurbas-
ketball- training voorkinderen.

ATTA: 15.30 uur trainingskamp- Club Don
Bosco.

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

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope
ningstijdenmaandag t/m vrijdagvan 09.00
12.00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00
12.00uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in hetWit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15,Dakota.
Centra di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.
BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraak te maken viatel.: 23145of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope
ningstijden)
LEES- EN KRANTENZAAL: maandag t/m
vrijdag vanaf 07.30uur.
UITLENING AFDELING: maandag
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30
20.00uur; dinsdagen donderdag van 13.30-
-17.30 uur (s morgensgesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00uur; woensdagochtend geslo-

ten, in de middaguren geopend van 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00 uurstudiezaalopenvoor
publiek

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00uur envrijdag van 17.00-19.00
uur.
SHASA (Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), isdagelijks geopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

TELEARIIBA
WOENSDAG: 12.00-14.00Take two (live);
18.00Superbook: «The giant killer»; 18.30
Small wonder; 19.00Oh Madeline; 19.30
Telenoticias;20.00Directe uitzendingbase-
ballwedstrijd Boston Red Sox vs New York
Mets (World Series); 23.30 CNN internatio-
nalhour; 24.00 Sluiting.

DONDERDAG: 12.00-14.00Taketwo(live);
18.00 Bassie en Adriaan: «De diamant»;
18.30Moderne sterrenkunde; 19.00Tele-
noticias; 19.30 Cocktail musical; 20.00 Di-
recte uitzending baseballwedstrijd Boston
Red Soxvs NewYork Mets (World Series);
23.30 CNN international hour; 24.00 Slui-
ting.

Stuurgroep voor
koninklijk bezoek

ORANJESTAD — Bij
Landsbesluit heeft de rege-
ring van Aruba een
stuurgroep benoemd diezich
bezighoudtmetdevoorberei-dingenen organisatie van hetkoninklijk bezoekaan Aruba.Zoals bekend brengen konin-gin Beatrix, prins Claus en
kroonprins Willem Alexandervan 14 tot en met 19 februari1987 een werkbezoek aan Aru-ba.De stuurgroep is al enigetijddoendemet de nodigevoorberei-dingen tetreffen. In dit stadiumkan over dievoorbereidingen enhetprogramma nog geen naderebijzonderheden worden ver-strektomdat een en andereerst
moet worden goedgekeurd doordekoninklijke bezoekers en de
regering. De stuurgroep bestaat
uitvier leden, te wetenmevrouw
Alice van Romondt directrice
van deBiblioteca Nacional, ir.L.
Brownvan DOW en FCCA, adju-
dantvan degouverneurkapitein
der mariniers H.B. Beaujon en
Josvan derSchootvoorzittervan
deOranje VerenigingAruba.

"ORANJESTAD — Het voet-balteam van deBrandweer heeftzich niet kunnen plaatsen voor
de finale- strijd om het over-heids- voetbal- kampioenschap
van Aruba doordat de
Brandweer in de Politie met 2-0
zijn meerdere moest erkennen.
Het Douane voetbalteam
plaatste zich ook voor de finale
door met 2-0 van Domeinbeheer
te winnen.

Tenzij regeringsvoorstel eerder bij Staten is

MEP dreigt op 1 november
eigen oliewet in te dienen

ORANJESTAD — MEP-
voorzitter ing. Roland Lacle
is,zo blijktuiteen verklaring,
er niet over te spreken datde
belangrijke wet inzake olie-
exploratie en exploitatie nog
steedsniet by de Staten is in-
gediend.Reeds begin dit jaar
werd over deze belangrijke
wet gesproken, die onder
meer het boren naar olie
wettelijk moetregelen.

Zoals bekend wijzen bepaalde
onderzoekingen, die in de loop
derjarengedaanzijn, op de grote
mogelijkheiddaterolieofgassen
in onze territoriale wateren zit-
ten, zo merkt de MEP-voorzitter

op. Er is veel gedaan in de loop
der jaren om het grondgebied
van Aruba veilig te stellen. Nu
Aruba land is zijn dezemogelijke
rijkdommen van Aruba.

De heerLacle merkt op dat in
deze moeilijke tijden mogelijke
olie- exploraties belangrijke in-
komsten voor Aruba kunnen
brengen. Om hiervoor toestem-
ming te geven moeten de Staten
bedoelde wet goedkeuren. In
maart jl. heeft minister Ber-
linskiin deStaten verklaard dat
dewetklaarwas ennaar deRaad
van Ministers terbesprekingzou
gaan.Eindmaartkonden deSta-
ten dandewettegemoetzien.Tij-
dens de vergadering waarin dr.
Berlinski aftrad, vertelde deze
dat de wet niet naar de Staten
was gekomen omdater verschil
van mening was over de vraag
welke minister de vergunning
voor exploratie en ofexploitatie
zou moeten geven. In dezelfde
vergadering vertelde minister
Watty Vos dat het juridisch de-
partement klaar was met dere-
visie van de wet en deze spoedig
naar de Staten zou worden ge-
stuurd. Vandaaghoren we weer
datover twee of drieweken deze
wet bij deStaten komt.

Moeten partij- politieke en
persoonlijke belangen voorrang
hebben bij een wet die van zulk
groot belangis,dieeenvan deop-
lossingen zou kunnen zijn voor
de kritische toestand waarin
Aruba verkeert? zo vraagt MEP-
voorzitterLacle zich af.

"De MEP heeft een ont-

werpwet klaar om in te dienen
dochheeft ditniet gedaanomdat
steedsweer door deregering ge-
steldwerd datdeontwerpwet on-
derwegnaar de Staten was. Wij
accepteren deze beloften niet
meer. Wanneer per 1 november
de wet niet bij deStaten is inge-
diend, danzal deMEPzijn eigen
ontwerp bij de Statenindienen",
aldus besluit voorzitter ing. Ro-
landLacle namens de MEP zijn
verklaring.

ORANJESTAD-De opening
van het 23ste WBC- conventie in
het Concorde Hotel vond plaats
door minister mr. MitoCroes en
de WBC- voorzitter José Sulai-
manizie foto's).

ORANJESTAD — Vijftien
jaarlangkomt hetechtpaarBert
en Norma de Soteo uit de Vere-
nigde Staten op bezoek inAruba.
Namens het Toeristenbureau
reikte JaniceArends (ziefoto) in
het bijzijn vanKaren Siegel, ge-
neral manager van Dutch Villa-
ge, het echtpaar een certificaat
uit.

Lastige
fietser

BUBALI — Een bozevader
wonende te Bubali, die geen
uitweg meer zag om de jonge-
man F.L. uit debuurt van zijn
dochter te houden, besloot de
fiets van F.L. wegte nemen en
deze bij de politie te brengen.
Op deze manier wilde vader-
liefde mogelijkheid scheppen
om met de ouders van F.L.
over het lastigvallen van zijn
dochterte kunnenpraten. De
vader kreeg echtervan de po-
litie tehoren dat dit geen ma-
nier is om het probleem van
lastig vallen op te lossen en
gaf hem opdracht de fiets
weer aan F.L. terug te geven.
Intussen tracht de politie te
bemiddelen. Het politie- rap-
port vermeldde niet ofde poli-
tie daarinal geslaagd is.

Nisbet vergadert
met taxichauffeurs

ORANJESTAD — De afge-lopen weekheeftministervan
Verkeer en Vervoer Benny
Nisbetbesprekingen gevoerd
met de handel en tax-
ichauffeursover de vervoers-
problemen, in het bijzonder
hetvrije busvervoerper 1 no-
vember naar de Nassaus-
traat.

Zoals bekend is er over hetrij-
den van deze bus nogal wat te
doen en ofschoon devergunning
er is om per 1 november te gaan
rijden, zouden demeningen nog
steeds verdeeld zijn, zelfs onder
de handelaren in de Nassaus-
traat. Voor morgenavond heeft
minister Nisbet het bestuur van
de Taxibond uitgenodigd om de
zaken opnieuw te bespreken en
te trachten tot een oplossing te
komen.

ORANJESTAD — Naast be-
stuursledenvan veleorganisaties
op boksgebied waren ookbekende
boksersgistermorgen in hetCon-
corde Hotel present. Op de foto
van links naar rechts: ex-
-wereldkampioen José Torres,
ex-wereldkampioen Pinklon
Thomas en Aruba's oudste bok-
ser JohnBUL

Supporters moeten weer naar de arena's komen

Chagnon wil bokssport
nieuw leven inblazen

ORANJESTAD — "Het is
voor deeerste maal in 23 jaar
dat de WBC zijn wereldcon-
ventie in een Caribisch c.g.
Centraalamerikaans land
houdt, te weten Aruba, het
land dat haar aparte status-
jaarviert. Zo is het ook de
eerste keer dat de WBC het
zwaargewicht wereld- kam-
pioenschap in een Caribisch
land houdt, namelijk Jamai-
ca". Aldus merkte de WBC-
voorzitter José SulaimanChagnon gistermorgen opby
de opening van de 23ste we-
reldconventie van de World
Boxing Council in het Aruba

Concorde Hotel
Hierbij waren de ministers

mr.Mito Croes enWatty Vos, le-
den van de Arubaanse Staten,
vele gasten uit het buitenland,
ledenvan deWBC enboks- orga-
nisaties alsmede de oudste bok-
ser van Aruba, John Bill, aan-
wezig.

WBC- voorzitter legde vooral
denadruk op detoekomstvan de
bokssport in dewereld. "Dit is de
tijd om de waarde van het verle-
den te bepalen en de toekomst
vast te stellenen daardoor mede
de bokssport weer op hetniveau
van waardigheid, achtbaarheid
en klasse te brengen", aldus de
WBC- voorzitter. Hij wees erop
datdeWBC inzijn23jarengoede
en slechte tijden heeft gekend,
doch de kracht en eenheidwaar-
mee de leden zich steeds ingezet
hebben voor de boksbelangen,
heeft gezorgd dat de WBC in le-
ven heeft kunnen blijven. De
bokssport beleeft een gevaarlij-
keperiode metconfrontaties met
krachtige vijanden.Boksen was
vroeger een sportvoor arena's—
strijdplaatsen — maar met de
komstvan detelevisieen andere
uitzendingenwerddewerkelijke
sfeervan debokssport gebroken.

Andere instantiesen activitei-
ten alsmede hetverdwijnen van
boks- promotors hebben er ook
toe bijgedragen dat het boksni-
veau naar benedenging.Er moe-
tenveranderingenkomen, aldus
WBC- president, vooral wat de

promoties van de bokssport be-
treft, waardoor de supporters
van deze sport inplaats vanthuis
te blijven weer naar de arena's
komen. Er moeten nieuwe me-
thoden en plannen voor boksge-
vechten worden opgezet. Ook
moeten er goede financiële in-
vesteringen komen zodat de
WBCin degelegenheidwordt ge-
steld de bokssport op een hoger
peil te krijgen, het peil van de
menselijkheiden idealenvan de
sport. De WBC- praeses besloot
zijn toespraak, diemeteen dave-
rend applaus van instemming
werd begroet, met de woorden:

"Voor uw vriendschap en ver-
trouwen zeg ik u dank, geefik u
mijn hart, en wat gij allen doet
voor debokssport en boksersvan
dewereld geef ik u mij eeuwige
dankbaarheid".

Ter gelegenheidvan deWBC-
conventie op Aruba werd een
kleurig en uitvoerig geheel van
de 23 WBC- jarenuitgegeven.
Naasteen schatvan gegevensen
foto's bevinden zich hierinwoor-
den van waardering en welkom
van deWBC- voorzitter José Su-
laiman Chagnon en minister-
president mr. Henny Eman die
namens de Arubaanse ge-
meenschap woorden van wel-
kom spreekt, waarbij Roy van
Putten alspresident van deAru-
baBoxing Commission zich aan-
sluit.

Aruba mist opvang

Man die ruit ingooide
weer op vrije voeten

ORANJESTAD— Het geen
plaats hebbenin de Capriles
KliniekopCuracaoen hetnog
niet in bedrijf zijn van de
PAAZ opArubazorgdeer gis-
termorgen voor dat ver-
dachteL.N. weer opvrije voe-
ten kwam. Steeds weerkwam
de vraag naar voren wat er
met deze man gedaan moet
worden.

Verdachte had bij een juwe-
lierszaak in deNassaustraateen
ruit ingegooid. Hij deed dat ge-
dreven door boosheid, zoals hij
voor de groenetafel verklaarde.
Depresident van hetHofmerkte
op dathij nietkon begrijpenwat
boosheid te maken had met een
etalageruit van Spritzer &
Fuhrmann. Het was overigens
niet deeerste maaldatverdachte
voor een dergelijk feit terecht
stond, hetgeen weluitzijn straf-
kaart bleek. Uit de verklaring
van de PG bleek dat verdachte
reeds enige malen op Curacao
was behandeld. Maar Aruba
kent een dergelijke instelling
niet en de gevangenis is niet de
plaats om deze verdachte in on-
der te brengen.

Verdachtezelfwilde niets van
de Capriles Kliniek horen. Hij
had daar schijnbaargeen pretti-
ge herinneringen aan, omdat hij
woedendwerd toen de naam van
dekliniek viel. Hij stelde dathij
niemand nodig heeft en zeker
niet naar een kliniek moet. Hij
verdient in de haven 900 florin
en kan goedvoor zichzelf zorgen.
Hijverzocht ervoor te zorgen dat
hij injectieskan krijgen als be-
handeling zodat hij geen drugs
meer zal gebruiken.

Na een korte pauze waarin de
ledenvan het Hof overlegpleeg-
den, deelde de president mede
dat verdachte vrij was te gaan
doch datbegin novemberhetHof
op Curacao de zaak opnieuwzal
bespreken.

ORANJESTAD — De Filmli-
ga Aruba vertoont volgende
week donderdagavond in de Bi-
bliotecaNacional dezedenschets
«Los santos inocentes- van Ma-
rio Camus. Het handelt over de
feodale verhoudingen die in de
jarenzestigvan dezeeeuwnog op
het Spaanse platte land
heersten.

Conway en Van Veen
winnen bridgeronde

ORANJESTAD —De twee-
deavondvan de zevendecom-
petitie- ronde van de bridge-
club Aruba Ariba is gewon-
nen door de heren Conway /
Van Veen met de score van
65.97%,

Boven de vijftigprocent scoo -
den: heren Paping/Timmer
65.77, heren Lopez Henriquez/
Somers 56.60, heren Akkerman
Bekius 55.36. Flanegin, Roeft
54.46, echtpaar Bilderbeek
53.47.De overigeparen scoorden
onder de 50' v.

Ministers kunnen vragen
best snel beantwoorden

ORANJESTAD — Het feit
datministervan Welzijnszorg
mr.MitoCroes bijzonder snel
reageerde op open brieven
van Simar en dokter Van
Veen in de pers, heeft de se-
cretaris- generaal van de
MEP, Nelson Oduber, aan-
gegrepen om te bewijzen dat
wanneer er snel geantwoord
moet worden dooreen minis-
ter ditzeker welmogelijk is.

In dit verband merkt de heer
Oduber op dat zijn collega mr.
Johnvan derKuyp reeds maan-
den op antwoord wacht op vra-
gen diehij alsStatenlid heeft ge-
steld. De heer Oduber vraagt
zich voorts af hoe nu ineens ie-
mand uit Nederland komt om
een inventaris te makenvan on-
ze problemen bij de Ge-
zondheidsdienst. Hij noemt dit
een soort werkverschaffing op
hoog niveau. Volgens hem is dit
niet nodig omdat enige doktoren
opAruba reeds duidelijk hebben
laten horen waar de problemen
op Aruba op dit gebied zitten.
Volgens de heer Oduber is er de
afgelopen tien maanden op het
gebied van volksgezondheid to-
taal niets gedaan.

SEPA seminair
SAN NICOLAS — in het SE-

PA- gebouw in San Nicolas
wordt op 23,24 en 25 oktober het
vijfde seminarvan deoverheids-vakbond SEPA gehouden om
zijn gedelegeerden de nodige
verantwoorde vormingte geven.
Tijdens dit seminarzal aandachtworden besteed hoe een toe-spraak moet worden gehouden
en hoe de notulen van een ver-gadering moeten worden bijge-
houden.
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Met verdedigend schaak behoudt Kasparov zijn titel

Professor Boom analyseert de 23e schaakpartij
tussen Anatola Karpov en Gari Kasparov

— Door Prof. Dr. W.R. Boom —
WILLEMSTAD — De drieëntwintigste partij tussen de we-
reldkampioen Gari Kasparov en uitdager en oud-
wereldkampioen Anatoli Karpov is in remise geëindigd. Al-
hoewelditalenigetijd achterons ligtwillenweu dezepartij en
de 24e (en laatste party) nietonthouden. De laatste partij (de

24e)wordt in de loopvan de week gepubliceerd.
WederomheeftProf. DR. W.R. Boom geheelbelangelooseen

analyse gemaakt van de de 23e party. Daar dit de party was
WaarmeeKasparov dewereldtitel prolongeerde, is ditopzich
ïelfal genoeg de partij aan een analyse te onderwerpen.

Engelse opening
(DubbeleFianchetto-variant)

Wit: Karpov
Zwart: Kasparov

l.Pf3
Na deze beginzet beschikt

zwart over vele mogelijkheden.
Afhankelijk van zijn antwoord
en deverdere ontwikkelingszet-
ten over en weer krijgt de ope-
ningbepaalde kenmerken waar-
op de naamgeving gebaseerd
kan worden. In deze partij her-
kennen wij al snel de moderne
flankopbouw diein detheoriebe-
kend staat als de 'dubbele Fi-
anchetto-variant' van de Engel-
se opening.
1 Pf6
2.e4 b6
3.g3 c5
4.Lg2 Lb7
5.0-0 g66. d4cxd4

Zwartstreeft naareeneenvou-
dig verdedigingsschema, maar
«et gevolg is wel dat wit meer
ruimte kan krijgen in het
centrum. Bij goedtegenspel is dit
ln deze openingniet gevaarlijk.
7. Dxd4

Vroeger zou men hier7. Pxd4
spelen. De dame mocht immers
niet te snelhaar huis verlaten.
Er volgde dan meestal 7
Ug2; 8. Kxg2, Lg7; 9. Pc3, 0-0;
10. Lgs, Pc6; 11.Pxc6, dxc6; 12.
ÖxdB, TxdB met gelijkspel.
7 Lg7
B.Pc3 d6
B.Tdl PM7
10.b 3

Nogaltam, maarveilig. Ineen
binder serieuze partij had wit
*en aanvalkunnen inzetten met
Dh4 Erhad dankunnen volgen
10 0-0; 11.Lh6,Lxh6; 12.Dc 7
Hiet levendigspel.
10 TcB
Jl.Lb2 0-0
12.De3 TeB

Beide spelers hebben de ope-

ninggoedbehandeld. De standis
volkomen gelijk.
13.Tacl »6
14.Lal Tcs

Enigszinsuitdagend. Over en-
kele zetten zal blijken dat de to-
ren terug moet naar cB.
15.a4DaB

De zwarte defensie is zeer
sterkopgebouwd. Wel moetKas-
parov oppassen dat zijn dame-
pion niet zwak wordt. Dit zal
namelyk gebeurenals dezwarte
e-pion opgespeeldwordt.
16. Pel T*B
17.Lxb7 D»b7

Deze ruil maakt de stelling
eenvoudiger. De stand is nog
steeds gelijk in dezepartij, waar
het positionele aspect over-
heerst.
18.f3h5
19.Pg2 Tcs
20.Lb2 TcscB
21.La3Pcs
22.TM Pe6
23. Dd3 Pc 7
24.Pf4 ' b 5

Wit probeert enig initiatief te
verkrijgen, maar deze sterke zet
van zwart ontneemt hem alle
kans daartoe. Er komt een
slachtingop dedamevleugel.
25. cxbs axbs
26.Pxbs Pxbs
27.Dxbs Dxbs
28. axbs
De gelederen zijn danig uitge-
dund, maar toch waagt Karpov
een poging om voordeel te ver-
krijgen, nu door te proberen de
zwarte pionnen te verzwakken,
maarKasparov doorziet ditplan
en treft zijn maatregelen.
28 TbB
29.Lb2 Tb7

Zeer goed. Als zwart 29
Txbs had gespeeld, wat plausi-
bel leek, zou gevolgdzijn 30.
Lxf6, Lxffi; 31.Pds metduidelijk
voordeel voor wit.
30.b 6TeBbB
31.b 4Pd 7
32.Lxg7

Remise op voorstel van
Karpov.

Na 32 Kxg7 staat wit iets
beter. Volgens de berekening
van Mephisto is de stand 0.22 in
hetvoordeelvan wit, maaronder
de gegeven omstandigheden is
dit minimale voordeel niet vol-
doendevoor dewinst.

GOLF/CARACAS — Spanje is
wereldkampioen golfvoor ama-
teur-speelsters geworden. In de
laatste ronde werdhetFranse te-
am met drie slagen verschil ge-
klopt. De Verenigde Staten wer-
den derde. ... GregLemond(links opdefoto)

blijft bij laü Vie Claire, deploeg
vanBernard Tapie.Hierstaat hij
samen met devertrekkende man
(in november stop hij definitief)
Bernard Hinault op de foto. Hi-
nault wordt landbouwer en Le-
mond de nieuwekopman van de

ploeg...

Tijdens marathon inPeking:

Taisuke maakt beste
seizoenstijd dit jaar

PEKING —Kodama Taisu-
ke heeft zondag demarathon
vanPeking gewonnen. De Ja-
panner legde de42,195km bij
dromenderegen afin 2uur 7
Minuten en 35 seconden. Dat
ta de beste tijd dit seizoen op

marathon gemaakt. De
|weede plaats was voor zijn
'andgenootKunimitsuIto.

Taisuke Kodama behaalde in
Peking zijn tweede overwinning
vatiditjaarineen marathon.De
"Spannerwasop2februari met2
"Ur 10 minuten en 34 seconden
desnelsteinBeppu.Datpersoon-
lijkerecord verbeterde deAziaat
'ft Peking met bijna drie minu-
ten. De 2.07.35 van Kodama is
"iet alleen de beste seizoentijd
toaar tevens de derde prestatie
*ner tijden. Alleen officieel we-
reldrecordhouder Carlos Lopes
JUtRotterdam 19852.07.12ende
Engelsman Steve Jonge(Chica-
go 1985, 2.07.13) waren ooit
Brteller.

InPekingbleefookKunimitsu
Itobinnen de 2 uur en 8 minuten
"tet 2.07.57. In totaal hebbennu
vijflopers de42kilometer en 195
"teterbinnen de2uuren8 minu-

ten gelopen. De vijfde is we-
reldkampioen Robert de Castel-
la uit Australië, die op 21 april
van dit jaarde marathon van
Boston in 2.07.51 op zijn naam
bracht.

De uitslag van de marathon
van Peking is:

1. Kodama Taisuke (Jap)
2.07.35
2.Kunimitsu Ito(Jap) 2.07.57
3. JumaIkangaa (Tan) 2.08.39
4. Gidamis Shahanga (Tan)
2.09.39
5. GeoffSmith(Gbr) 2.10.39
6. Masayuki Nishi (Jap) 2.11.10
7. Fikire Wolde (Eth) 2.13.15
8. Zhu Shuchun (China) 2.13.15
9. leumanEllis(Gbr) 2.13.21
10. Masayuki Tsubo (Jap)
2.13.27

TENNIS /LONDEN —Virginia
Wade isopgenomen in hetBritse
tennisteam dat eind oktober
aantreedtvoor de jaarlijksewed-
strijdtegen deVerenigde Staten
om de Wightman Cup. De 412-
-jarigeWade, diein 1977Wimble-
don won, werd daarmee voor de
22e keer uitgenodigd voor het
Britse bekerteam.

Apoel Nicosia moet
spelen van Uefa

BEKJN — De Uefa heeft
Apoel Nicosia, de kampioen
van Cyprus, verplicht van-
daag in Turkye aan te treden
v°or de eerste wedstryd in de
strijd om de Europese beker
voor landskampioenen tegen
Besiktas Istanboel. Als de
club.deze beslissing naast
zich neer legt, neemt de Uefa
disciplinaire maatregelen.
Wat de gevolgen precies zul-
len zijn maakte devoetbalu-
nienietbekend.

Apoel Nicosia, dataanvan-
kelijk metBesiktas was over-
een gekomen de wedstrijd in
Turkije te spelen, besloot on-
der de druk van de Cyprio-
tische overheid van het duel

af te zien. Cyprus en Turkye
onderhouden geen officiële
betrekkingen meer met el-
kaar sinds de Turkse bezet-
ting van het noordelijk deel
vanCyprus in 1974.

Als Apoel vandaag niet in
actie komt - de geplande
vliegreis naar Turkye werd
reeds gemist - verspeeld het
normaal gesproken de kans
op een plaats in dekwartfina-
les. Of er nog een extra straf
volgt,zal een aangelegenheid
voor de tuchtcommissie zyn.
Volgens de clubvertegen-
woordiger leverdeeen laatste
gesprek tussenclubleidingen
regering geenresultaat op en
moest Apoel thuisblijven.

Celtic blijft leider
in Schotse competitie

GLASGOW — De uitslagen
van de zaterdag gespeelde wed-
strijden in de hoogste afdeling
van de Schotse voetbalcompeti-
tie zijn:

Celtic - Motherwell: 3-1; Dun-
deeUnited-Clydebank: 2-0;Fal-
kirk -GlasgowRangers: 1-5; Ha-
milton -Hearts: 1-3;Hibernian -
Aberdeen: 1-1;St. Mirren -Dun-
dee: 4-1.

De stand is nu:
1. Celtic 13-22
2. Dundee United 13-21
3. GlasgowRangers 13-19
4. Hearts 13-18
s.Aberdeen 13-15
6. Dundee 13-14
7. St. Mirren 13-12
8. Hibernian 13-10
9. Clydebank 13- 9
10. Motherwell 13- 8
11. Falkirk 13- 7
12. Hamilton 13- 1

Alle topclubs winnen hun wedstrijd met gemak:

Geen spannende duels in
de Belgische competitie
BRUSSEL — In de saaie

competitieronde is detopdrie
van de Belgische eerste klas-
se ongewijzigd gebleven.
Club Brugge (4-1 tegen Beg-
hem Sport), Anderlecht (3-0
tegen Racing Jet) en Stan-
dard Luik (3-2 tegen
Antwerp) deden tegen laag
geklasseerdeclubshunplicht
door demaximalescore te be-
halen. KV Mechelen bleef in
het spoor van de drie door,
zonder de geschorste Erwin
Koeman, 1-1 te spelen tegen
Cerkel Brugge.

De Nederlandse international
Adrievan Tiggelenzette Ander-

lecht in de door slechts tiendui-
zendtoeschouwers bezochte der-
by tegenRacing Jet in detiende
minuutop voorsprong. De overi-
geAnderlecht-spelers lietenzich
door hun stadgenoten niet bijs-
ter inspireren. Het duurdetot de
75e minuut, voor er weer werd
gescoord. Vercauteren gafAn-
derlechtdesportieve injectie.De
uitwerking duurde echternietal
te lang. Pas toen Anderlecht in
de slotfase een strafschop kreeg
toegewezen,kon de score worden
opgevijzeld.Krncevic schootvan
elfmeter raak.

Club Bruggekwam al in de 4e
minuut op voorsprong door Ceu-
lemans.BerghemSport gebruik-
te in de eerste helft zoveel
kracht, dathet op 1-1kwam door
Suply, maar daarna onmiddel-
lijk uitgerangeerd was. Ro-
senthal en Brylle scoorden nog
voor de pauze, zodat Club met
eenvoorsprong van 3-1kon gaan
rusten. De wedstrijd was feite-
lijk gespeeld. Degryse maakte
vijf minuten voor tijd nog 4-1.
Voor Standard Luik scoorden
Repcic en Czerniatynski.
Dankzij detrefzekerheid van Se-
vereijns kwam FC Antwerp op
gelijke hoogte. Vervolgens
moest Standardkeihard werken
voor de winst. Repcic scoorde
drie minuten voor tijd het win-
nende doelpunt.

Netalsbij Anderlecht -Racing
Jet was bij XV Mechelen en
Sporting Charleroi een Neder-
landerverantwoordelijk voor de
opening van de score. De lange
spits Piet denBoer bracht in de

53e minuuteindelijkvreugde bij
Mechelen, dataan een saaiepar-
tij tegen Cerkel bezigwas. Kooi-
man maakte 1-1. Peter van de
Ven, voormalig speler van Roda
JC, hielp Charleroi met twee
treffers aan een voorsprong te-
gen Seraing. Beugnies zorgde
voor 3-0. Bij Beerschot, dat door
doelpunten van Nollet en
Hinderijckx met 2-0verloor van
Gent, werd Poel uit hetveld ge-
stuurd.Hij hadtweekeer een ge-
lekaart gekregen.

De uitslagen van het afgelo-
pen weekeinde:
KV Kortrijk - RWDM: 2-1;
Berghem Sport - ClubBrugge: 1-
-4; AA Gent - Beerschot: 2-0; FC
Antwerp- Standard Luik: 2-3;
Beveren - Lokeren: 1-1; FC Se-
raing - Sporting Charleroi: 0-3;
Club Luik - Waregem: 4-1; Cer-
kel Brugge - KV Mechelen: 1-1;
Anderlecht -Racing Jet: 3-0.

De stand in de Belgische compe-
titie is naacht wedstrijden:
1. Club Brugge 8-14
2. Anderlecht 8-12
3. Standard Luik 8-12
4. KV Mechelen 8-11
5. Beveren 8-11
6. Lokeren 8- 9
7. Club Luik 8- 9
8. Beerschot 8- 8
9. Kortrijk 8- 8
10. Charleroi 8- 8
11. Waregem 8- 7
12.Seraing 8- 7
13.Gent 8- 7
14.RWDM 8- 6
15.Racing Jet 8- 6
16. FC Antwerp 8- 3
17. Cerkel Brugge 8- 3
18. Berghem Sport 8- 2

Eindelijk een rustige ronde na twee turbulente:
Derde ronde Grootmeesternooi in Tilburg
confronteerde Karpov met aartsvijand Kortsjnoi
TILBURG — Ondanks het

feit, datdeaartsvijandenvan
weleer Viktor Kortsjnoi en
AnatoliKarpov tegenover el-
kaar plaats namen, is de der-
de ronde van het Interpolis-
schaaktoernooi heel wat
vreedzamer verlopen dan de
voorgaande twee. Jan Tim-
man had dinsdag voor het
eerst zwart en hield met een
rustige remise in vijftien zet-
ten tegen Hubner zijn uit-
zichtrijke positie vast. Miles
en Portisch hadden twee zet-
ten meer nodig.

Dat mag dan voor de
toeschouwers en commenta-
tor Hans Bouwmeester een
wat teleurstellende ont-
wikkeling zijn, het toernooi
heeft in de loop der jaren zo
veel tot schaakvertier in
hogere zin bijgedragen, dat
diter welafkon. Geen groot-
meester,waar ook terwereld,
kanhet doenzondereen gron-
dige studievan wat er in Til-
burg optafel is geweest. Zo is
nu de vondst, die Miles in de
'eerste ronde tegen Beljavski
in het Dame-Indisch ter tafel
bracht, alweer onderwerp
van diepgaande studie.

De organisatorenRennings en
Vael van het Tilburgse evene-
ment dat tot 1990 is gegaran-
deerd, zijn zich van die unieke
positie bewust. Zij voelen er dan
ook niets voor hun toernooi in
een Grand-Prix onder te bren-
gen,"Guapellier, dathetidee op-
perde, heeft geenenkeletraditie:
Bugojnohoudt, geloofik, eens in
de twee jaar een toernooi. Moe-
ten wijons daaraanaanpassen?"
vroeg Vael zich af. "Wij willen
onze naam bekendheid houden

en we doen dat in goede harmo-
nie met de internationale
schaakfederatie. We sturen
voorzitter Campomanes elk jaar
keurig een uitnodiging. Maar
het is kennelijk niet de invitatie
diehij wenst. Die dient gepaard
te gaanmet een handvol dollars.
Daarom hebbenwij hemhier nog
niet gezien."

In die strijdom telkenjare het
allerbeste op schaakgebied te
presenteren, krijgt de Tilburgse
organisatiewel concurrentieuit
Brussel. In decemberverschijnt
daarKasparov. Voor april is zo-
welKasparov alsKarpov voor de
Belgische hoofdstad geboekt.

Tilburg moet het ditjaardoen
metKarpov -Kortsjnoi. Een door
de jaren heen even beladen
confrontatie als die tussen Kar-
pov en Kasparov. De heren ge-
ven elkaar tegenwoordig voor
het begin van de partij keurig
een hand. Dat is op zich al een
soort verbroedering na de met
geheime codes vermengde yog-
hurt, trancedente meditatie en
hypnose van destijds in Baguio-
City. Maar deTilburgse organi-
satieis nog wel altijd zo verstan-
digdehereniedermet eenaparte
taxi naar de schaakzaal te ver-
voeren. Scheidsrechter Geurt
Gijssen meende, dat Kortsjnoi
zich tegen de veertigste zet
rechtstreeks tot zijn tegenstan.-
der wendde. "Ik dacht, dathij re-
mise aanbood. Maar hetkan ook
zijn geweest, dat hij hem een
schop had gegeven en sorry zei."
In elk geval: Karpov reageerde
in het geheel niet.Hij gafzijnzet
ondercouvert af.

"Hoogstwaarschijnlijk ont-
looptKarpov op deze manier elk
contact metzijn tegenstander en
laat hij de partij via de
scheidsrechter in remise eindi-

gen", veronderstelde gast-
grootmeester Genna Sosonko.
Daarmee zou Karpov minder
krijgen, dan velen hem halver-
wege de partij toedachten. De
oud-wereldkampioen behandel-
dehetDame-Indisch sterker dan
Kortsjnoi. Hijhadvooralruimte-
lijk overwicht. "Ik denk echter,
datwit actiever hadkunnen spe-
len tussen de 30e en 34e zet",
meende Sosonko.

Ook het slot van de ontmoe-
ting Ljubojevic - Beljavski werd
verschoven naar vandaag. Voor
de Europa-cupvoetbaldag staan
niet minder dan vier afgebroken
partijen op het programma. Het
hadden er zelfs vijfkunnen zijn.
Hubner echter vond dater in de
afgebroken partij tegen
Kortsjnoi uitdeeerste ronde niet
verder tevechten vielen gafzon-
der verder te spelen op.

De uitslagen van de schaak-
partijen die dinsdag gespeeld
zijn, zijn:
Afgebroken partij eerste ronde:
Hubner - Kortsjnoi: 0-1

Derde Ronde:
Miles(Eng) -Portisch (Hon): 0,5 -
0,5
Hubner (WDI) - Timman (Ned):
0.5 - 0,5
Ljubojevic (Joe) - Beljavski
(Sov): afgebroken
Karpov (Sov) - Kortsjnoi(Zwi):
afgebroken

De standna drieronden:
1.Ljubojevic en Timman

1,5 en 1 afg.
3. Hubner en Miles 1,5
5. Kortsjnoi 1 en 1 afg.
6. Karpov en Portisch

0,5 en 2 afg.
8. Beljavski 0 en 1 afg.

Na verlies Belenenses.
Benfica leidt nu de
Portugese competitie

LISSABON —Benfica is zon-
dag alleen op deeerste plaats in
de hoogste klasse van de Portu-
gese voetbalcompetitie geko-
men. Dit werd mogelijk door de
2-1 winst op Chavez en het ver-
lies van medekoploper Belenen-
ses thuis tegenPorto.

De uitslagen van het afgelo-
pen weekeinde:
Sporting - Braga: 2-1; Portimo-
nense -Varzim: 1-0; Guimaraes -
Boavista: 2-0; Belenenses - Por-
to: 0-3;Chavez -Benfica: 1-2;Rio
Ave -Elvas: 1-0; Salgueiros - Fa-
rense: 2-0; Academica - Mariti-
mo: 1-1.
De standna achtcompetitiewed-
strijden is:
1. Benfica 8-14
2. Porto 8-13
3. Belenenses 8-12
4. Guimaraes 8-12
5. Sporting 8-12
6. Chaves 8- 8
7. Varzim 8- 7
8. Maritimo 8- 7
9. Salgueiros 8- 7
10.Braga 8- 6
11.Elvas 8- 6
12.Portimonense 8- 6
13.Boavista 8- 5
14.Academica 8- 5
15.Rio Ave 8- 5
16.Farense 8- 3

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg
open vanaf 17.00uur.

BASEBALL
(AA-klasse)

play-off
20.00 uur Sta. Rosa Indians /Variante v:
Royal Scorpkxis/Mr. Baseball - Sentro De
portivo Kórsou.

VOLLEYBALL
(Federashon di Vólibol Körsou)

A-klasse
19.30 uur Green Socks vs Hurricane (dó
mes);
19.30uur Warwarü vs UNA (heren);
hoofdklasse
20.30uurXaverianenvs Hurricane(dames)
20.30uurZjuntan vs Stakamahachi(heren)
Sentro Deportivo Körsou.

Karpov-Kortsjnoi
werd afgebroken

TILBURG— Hetverloop van
het interessante duel tussen
KArpoven Kortsjnoi was als
volgt:

Wit: Karpov
Zwart: Kortsjnoi

Dame-Indisch
1.d2-d4 PgB-f6
2. c2-c4 e7-e6
3. Pgl-f3 b7-b6
4. g2-g3 LcB-b7
5. Lfl-g2 LfB-b4l
6. Lcl-d2 a7-a5
7.0-0 0-0
8. Ld2-g5 Lb4-e7
9. Ddl-c2 h7-h6
10.Lgöxfß Le7xf6
ll.Pbl-c3 g7-g6
12. Tal-dl d7-d6
13. h2-h4 h6-h5
14. e2-e4 PbB-d7
15. Tfl-el Lfß-g7
16. Pc3-b5 DdB-b8
17. d4-d5 e6-e5
18.b2-b3 DbB-d8
19. a2-a3 Lg7-h6
20.b3-b4 Pd7-fï3
21. Pf3-d2 DdB-d7
22. Pbs-c3 asxb4
23. a3xb4 Lb7-a6
24. Dc2-d3 Pf6-e8
25. Tdl-al PeB-g7
26. Pd2-f3 Tfß-b8
27.Ta1-a2 La6-c8
28.Te1-al TaBxa2
29.Talxa2 Dd7-d8
30. Tal-a7LcB-d7
31.c4-c5 b6xcs
32. b4xcs TbB-a8
33. Dd3-a6 TaBxa7
34. Da6xa7 Ld7-g4
35. c5-c6 Lg4xf3
36. Lg2xf3 Lh6-d2
37. Pc3-e2 Ld2-b4
38. Kgl-g2 Lb4-c5
39. Da7-b7 Pg7-e8
40. Pe2-gl PeB-f6
41.Pg1-h3 Lcs-b6

De afgebroken stand is als
volgt:
Wit: Kg2,Db7,Lf3, Ph3, pion-
nen opc6, d5, e4, f2, g3,h4.
Zwart:KgB, DdB,Lb6, Pf6, pi-
onnen opc7, d6, e5, f7, g6, h5.
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Voor betere doorstroom verkeer

Situatie kruispunt
Saliha gewijzigd
WILLEMSTAD—Omdat in

deafgelopen maanden geble-
ken is dat het nieuwekruis-
punt op Salinja het verkeer
datdaarvanaf derotonde Sa-
linja linksaf gaat in de
richting Punda niet voldoen-
dekan verwerken, is er een
wijziging op dit kruispunt
aangebracht.

In het vervolg kan men zowel
vanaf de linker- als rechter-
baan de Schottegatweg Zuid
richting Punda oprijden, aldus
verklaarde het DOW- hoofd
Tuyo de Jongvanmorgen desge-
vraagd tegenover deAmigoe.

Zoals bekend was de be-
langrijkstereden voor de aanleg
van dit nieuwekruispunt op Sa-
linja debevorderingvan de door-
stroom van hetverkeer. Naar de
Jong vanmorgen echter ver-
klaarde, blijkt het verkeer dat
vanaf derotonde Salinja linksaf
de SchottegatwegZuid(richting
Punda) op wil gaan,veel meer te
zijn dan verwacht was. Dit
brengt met zich mee dat het ver-
keer op Salinja nog steeds be-
hoorlijkklem komt te zitten.

Om hierinverlichting te bren-
gen, zopder een extra rijbaan
aan te leggen, is de trottoirband
van de vluchtheuvel op het
kruispunt verkort, zodat mennu

ook vanaf de rechter- rijbaan
linksafkan slaan. Inmiddels is
het oude stoplicht op derechter-
baan (dat in een pijlvorm was)
veranderd voor een "gewoon"
stoplicht, terwijl denieuwe situ-
atie op het wegdek is aangege-
ven door markeerpijlendieop de
rechterbaan zowel naar linksajs
naar rechts wijzen.

Deze wijziging moet naar me-
ningvan deDOW voldoendever-
lichting geven. Plannenvoor de
aanlegvan een extra rijbaanzijn
er vooralsnog niet, dat lijkt de
Jongook niet nodig.

Overigens heeft ditkruispunt
op meer aspecten de aandacht
van deDOW: zoalsbekendpubli-
ceerdedeAmigoe onlangseen fo-
tovan de gevaarlijkesituatiedie
ongeduldigeautomobilistenver-
oorzaken die vanaf de Schotte-
gatwegZuid(uit derichting Zui-
kertuintje) linksaf Salinja in
willen rijden. Omdat er daar
vaak een lange file voorgesor-
teerd staat, steken sommige au-
tomobilisten het kruispunt
rechtdoor over, om vlak na het
kruispunt via de middenberm te
draaien en vervolgens rechtsaf
slaan. Ook de DOW is zich be-
wust van de gevaarlijkesituatie
die dit met zich mee brengt en
heeft een oplossing hiervoor mo-

menteel in studie. Waar deAmi-
goe het idee aandroeg om er
paaltjes te plaatsen, noemde
Tuyo de Jong het fraaier om er
een verharde middenberm met
verhoogde trottoirband aan te
leggen. Op wat voor termijn een
beslissing zal worden genomen,
is echter nog niet bekend.

WILLEMSTAD - Hoofd-
commissaris van politie Johan
Oldenboom sloot vorige week de
eerste van de serie van twee dit
jaarte houdencursussen "Basis-
cursus verkeers- ongevallen be-
handeling", dieduurde van 6 tot
en met 17 oktober, af. Aan deze
cursus, dietot doel heeft hetopti-
maliseren van de wijze van af-handeling van verkeers- onge-
vallen,alsmedehetuitdiepen van
dekennisvan deverkeers- wetge-
ving van de cursisten, namen
vijftien agenten van de geünifor-
meerde dienst deel. Deze kregen
onderleidingvan drßlankevoort
tevens eenrondleiding in depoli-
kliniek. Op defoto Hoofd- com-
missaris Oldenboom temidden
van de deelnemers en enkele le-
denvan zijn staf.

In kader Cola Debrot-cyclus op UNA
WycliffeSmith verzorgt

poëzie voordracht
WILLEMSTAD—In hetka-

der van de voordrachten- cy-
clus die vorig jaarop de Uni-
versiteit van de Nederlandse
Antillenaanving, zal zondag
26 oktober gezaghebbervan
SabaWycliffeSmith eenvoor-
dracht verzorgen over "Poë-
zievan deBoyenwinden".

De voordracht van de heer
Smith zal in deEngelse taal wor-
den gegevenen dezezal devoor-
dracht met gitaar- muziek il-
lustreren. Een tweede voor-
drachtzal op zondag 2 november
plaatsvinden en verzorgd wor-
den door psychiater drR.H. van

de Hoofdakker, diedanter gele-
genheid van het 50- jarigbe-
staan van deDrCaprilesKliniek
op Curacao verblijft. Dr van de
Hoofdakker is in Nederland,
waar hij hetpseudoniem Rutger
Kopland gebruikt, een zeer be-
kend dichter. Hij heeft een aan-
tal dichtbundelsop zijn naam
staan en geldt als een zeer fijn-
zinnig dichter die cerebraliteit
combineert met sensitiviteit.

De voordrachten, dieinhetka-
dervan de zogenaamdeColaDe-
brotvoordrachten-reeks worden
gegeven, vinden om elf uur 's-
morgensplaats in deaula van de
universiteit, terwijl er na afloop
op depatiokoffie kan wordenge-
dronken. In het afgelopen jaar
verzorgden verscheidene perso-
nen, als ondermeerrector- mag-
nificus mr drsAlexReinders, Jo-
se Capricorne, Aart Broek, Nor-
man de Palm en Felix de Rooy.
Henry Habibe, Frank Martinus
Arion en Jules Marchena voor-
drachten.

Ingezonden
Belastingbetaling
op Curasao
DE MEESTE BEDRIJVEN al
hierontvangen éénmaal per jaai
een aanslagbiljet Winstbelas-
ting. Als een bedrijf netjes aan-
gifte doetvan het belastbaar in-
komen, dan gaat het tot hier
goed.

Als het echterop betalen aan-
komt, danbeginnen de moeilijk-
heden. Waar moetje betalen?
Aandachtige bestudering van
het aanslagbiljetgeeft alsresul-
taat: "ten kantore van de Ont-
vanger van het eilandgebied".
Dat issimpel zou jezeggen. Maar
waar is die Ontvanger dan ge-
vestigd? Dat staat jammerge-
noeg niet vermeld op het aan-
slagbiljet.

Als fatsoenlijke belastingbe-
talergajedanop zoek inhetBuki
diTelefbn, wantdaarzal het wel
instaan. Eerst gezocht onder de
O van Ontvanger, zonder resul-
taat. Vervolgens onder de E van
Eilandsontvanger /Eilandge-
bied, ookniet goed!Dan maarge-
keken onder deK van Kantoor,
ook al niet goed. Als laatste mo-
gelijkheid dus gekekenonder de
Tvan Tenkantore, voor deeerste
keer tevredenmet hetresultaat,
want hierstaat het niet, en hier
hoorthetook niet testaan. De W
van Winstbeslasting en B van
Belasting leverenook al geenre-
sultaatop.

Al bladerend in het Buki viel
mijn oog op derose bladzijden
met als opschrift "Ei-
landsdiensten". Daar moest het
bijstaan, ik wist het zeker. Snel
kijken onder deB van Belasting
de W van Winstbelasting, de EvanEilandsontvanger... geenre-
sultaat. Het Buki wegleggen
leekmij de enigeresterende op-
lossing. Plots flitste het door
mijnhoofd: "onderdeK vanKan-
toor moet je nog kijken". En ja-
welhoor, hetKantoor van deEi-
landsontvanger is gevestigd aan
deScharlooweg nummer 35, het
is maar datjehetweet...

Misschien is het een aardige
tip voor de Belastingdienst om
hetadresop deaanslag-biljetten
tevermelden.Overigens heeftde
Belastingdienst ook een ophaal-
dienst voor niet-betaaldebelas-
tingen, diehoefjeniet te bellen,
maar komt automatisch langs.
Jemoet daarvoorwel het nodige
geduld opbrengen, zeker tot het
verstrijken van de laatste ver-
valdag

JAN JUNIOR

Wandeltocht voor
de vroege vogels
WILLEMSTAD — Alle "vroege
vogels" kunnen dit weekeinde
terecht in het Christoffelpark.
Op zondag 26 oktober is er een
wandeltocht naar de top van de
Christoffelberg: daarvoor moet
men wel vroeg uit de veren om-
dat de tocht om half vijf 's mor-
gens begint. De tocht gaat hele-
maal te voet en staat uiteraard
onder begeleidingvan berggid-
sen. Fakkels wijzen de weg. Om-
streeks half negen is men weer
terug bij de parkpoort.

Overigens gaat het Christof-
felpark op andere zondagen om
zes uuropen.Dan mogen ook au-
to's naar binnen rijden.

QUITO — HetFranse staatso-
liebedrijfELF heeft belangstel-
ling getoondvoor het boren naar
olie in Ecuador. Het is de groot-
ste Franse oliemaatschappij,
waarvanpresident directeurMi-
chel Pecqueur zich persoonlijk
op de hoogteheeft gesteld van de
situatiein Ecuador.

Zoon vancolumnist in briefaan Hernandez

Wel degelijk negatief beeld
Antillen hij exportdiscussie

WILLEMSTAD — De zoon
van columnist Ricardo Ise-
bia, mr. Dwight Isebia, heeft
gevolmachtigde minister in
Nederland Boy Hernandez in
een brief laten weten dat tij-
dens een landen- discussie
bijeenkomstvan deFederatie
voor Nederlandse Export wel
degelijk een negatief beeld
van deAntillen geschetstis.

Zoals bekend leidde een arti-
kel van Isebia, over hetgeen de
Nederlandse Handelscommissa-
ris Hans Tigelaar tijdens diebij-
eenkomst gezegdzou hebben, tot
verontwaardigingbij deVereni-
gingBedrijfslevenCuracaoen de
AntilliaanseRegering, diezoiets
ongepast achten voor een verte-
genwoordiger van de Neder-
landse Regering hier. Tigelaar
reageerde met een brief aan de
Antilliaanse Regering, waarin
hij liet weten dergelijke dingen
niet of in een totaal andere
context gezegd te hebben, waar-
bij hij juisthettegendeel wilde
bereiken als waarvan hij be-
schuldigd werd. Hij noemde het
verder vreemd dat de columnist
zelf niet bij de discussie geweest
was en toch dergelijke bewerin-
genin dekrant schreef. Naar co-
lumnistIsebia lietweten washet

zijnzoon, werkzaam bij een Ne-
derlandsbedrijf, die de discussie
bijwoonde en hem van de uitla-
tingenvan Tigelaarop dehoogte
stelde.

DwightIsebia stuurdeook een
briefnaar gevolmachtigd minis-
ter Boy Hernandez, waarin hij
stelt dat uit de inleiding van Ti-
gelaarviel te concluderen datde
economische situatieer op de
Antillennietrooskleurig uitziet.
Tijdens de vragen en opmerkin-
gen daarna kwamen de CBI, de
kredietwaardigheid van de An-
tilliaanseoverheiden bedrijven,
de stand van zaken met betrek-
king tot het toerisme, de bereid-
heid van lokaleondernemers tot
hetfinancieren van of participe-
ren in projecten en het investe-
ringsklimaat in het algemeen.
De conclusies en opmerkingen
van zowel Tigelaar alsde meeste
deelnemers waren niet opbeu-
rend, aldus Isebia jr. Algemeen
heerste de door Tigelaar beves-
tigde overtuiging dat het mo-
menteel slechts zaken doen is
met deNederlandse Antillen en
dateropkorte termijngeenposi-
tieve wendingkan worden ver-
wacht in de Antilliaanse eco-
nomie.

Voor internationaalfestival dit weekeinde

Eerste troubadours
arriveren op Curacao

WILLEMSTAD — Terwijl
de eerste buitenlandse trou-
badoursreeds opCuracao ar-
riveren met uiteraard een gi-
taar of ander instrument in
hunrugzak, legthet organise-
rend comitévan het eerste In-
ternationale Festival van
Troubadours de laatste hand
aan de voorbereidingenvoor
ditfestival datde dagen24,25
en 26 oktober in Centro Pro
Arte plaats vindt. In totaal 20
deelnemers uit 18 landen zul-
len die dagenom dewereldti-
telvan Troubadour strijden.

Terwijl34 troubadourszich in-
schrevenvoor diteerste Interna-
tional Troubadour Festival, zijn
er 20 deelnemers gekozen. Drie
daarvan zullen Curacao het ko-
mende weekeinde in CentroPro
Arte vertegenwoordigen, te we-
tenEnid Hollander, JoséRosales
en Lucho Carelli. Andere trou-
badours komen uit Europa,
Amerika en Afrika.

Het festival duurt drie avon-

den, waarbij de toegangs- kaar-
ten voor deeerste twee avonden
25 gulden kosten en de finale-
avond 30 gulden kost. De eerste
avond vindt de International
Song Competition plaats, waar-
aan alle troubadours deelne-
men. De tweede avond heeft als
titel "The Local Song Competiti-
on" en daaraan nemen alleen de
17 buitenlandse troubadours
deel.De derde avond isuiteraard
definale waarbij zowelde beslis-
sing van de eerste als tweede
avond zal vallen.

De troubadours zullen gedu-
rende deeerste tweeavondenbe-
oordeeld worden op hun stem, de
eigen muzikale begeleiding en
de presentatie. Op de finale-
avond echter, kijken de jury- le-
den uitsluitend naar de vertol-
king van het lied door de trouba-
dour.

Voor detroubadours, diein het
Holiday Beach Hotel verblijven,
is een uitgebreid programma op-
gesteld dat,naast deveelvuldige
trainingen in Centro Pro Arte,
uiteraard ook ontspanningbiedt
en een toer over het eiland. Het
festival zieter totnu toezeer ver-
zorgd uit. Zoontvangenalle deel-
nemers een uitgebreid informa-
tie- pakket dat is verpakt in een
orgineel gemaakte tas, voorzien
van het festival- embleem. De
kaarten voor het Introfesticur
zijn verkrijgbaar op de bekende
verkoop- adressen.

LVV adviseert producten met tekort
Aantal gewassen zijn
niet langer beschermd

WILLEMSTAD — Lokale
tuinders moeten meer zoete
aardappelen, sla- uien, kro-
ten, paksoy en tomaten aan-
planten, aangezien de pro-
ductievan deze gewassen zo-
danig gedaald is dat ze moe-
ten worden ingevoerd. Van
de twee groentes en vijf
vruchten dieper 1 juliaan de
üjst van beschermde gewas-
sen werden toegevoegd zijn
slechts tomaten en papaya's
gehandhaafd.

Aldus het verslag van de
dienst Landbouw, Veeteelt en
Visserij over de verwachte
groente-en fruit productie in ok-
tober. Het gunstigeseizoenvoor
detomatenteelt is aangebroken,
terwijl de bescherming voor zo-
wel tomaten als papaya's diede
komendevijfjaarslechtsmeteen
ontheffing mogen worden inge-
voerd een betere afzetmogelijk-
heid biedt. Watermeloenen, me-
loenen, mango's,mispels en pin-

da's zijn van de lijst van be-
schermde producten afgevoerd
omdatze lokaal onvoldoendege-
produceerd worden. Omdat de
regentijd begonnen is worden de
tuinders aangeraden niet meer
te planten achter dammen of op
andereplaatsen waarhetregen-
water kan blijven staan, om re-
genschadete voorkomen.

Over het algemeen kan ge-
steldworden dat de groente-pro-
ductie in oktober hoger zal zijn
dan in september, maar lager
dan in het tweede kwartaal van
dit jaar. De fluctuatie in de pro-
ductie wordt veroorzaakt door
ziekten en plagen in de gewas-
sen,terwijl ook het weer,van re-
gengevolgddoorveel zon, eenrol
speelt. Er zijn op het ogenblik
veel komkommers in productie,
maar er komen jnkorte tijd veel
schommelingen in de productie
voor. Toch wordt een toename
van de komkommer- productie
verwacht.De paprika-productie
zal iets dalen, maar voldoende
blijvenom de markt te voorzien.
Verder verwacht men een stij-
gingin deproductievan aubergi-
nes, spaansepepers, okers, kou-
seband en zoete aardappelen. De
productie van bladgroenten zo-
als snijbiet, selderij, amsoy en
dergelijke zal naar verwachting
afnemen.

Aanhouding
WILLEMSTAD - Ondanks

hevigverzet van zijnkant, werd
de31-jarigeR.E.L. door

de politie aangehouden op ver-
denkingvan vernieling. Bij een
onderzoek van zijn kleding, trof
bovendien de patrouille eenhoe-
veelheid cocaïne aan. De man
werd overgedragen aan dere-
cherche.

Bedrijfsongeval
WILLEMSTAD — Twee

werknemers van een bouw- be-
drijf dat aan het voormalige g*;
bouw CeroBonito tePietermaai
aan hetwerken waren, raakten
gisteren gewond,toen op een b*-
paald moment een dccl van eeßj
muur, waarin zy aan het boren
waren, naar beneden kwam. D»(
oudste van het tweetal, een 4fr'
jarigeman,kreeg daardoorstuk-
ken van demuurop hethoofde»
enkel. De enkelwerd daarbijvef
brijzeld.Zijn 36-jarige metgezel
liep schaafwonden aan het
rechterbeen op. Beiden werde»
voor behandeling naar de poli'
kliniekgebracht.
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DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID ,:

Maximum prijzen eilandgebied CURACAO, ingaande 21 oktober 1986
verpakking kleinhandel consument

MELKPOEDER
Fnesche vlag 24/454gr. ’. 71.26 ’. 3.15 u

12/1134gr. ’. 81.61 ’. 7.21 _
6/2268 gr. ’. 77.88 ’.13.76

(instant) 24/400gr. ’. 69.60 ’. 3.08 „
(instant 12/900 gr. ’. 79.54 ’. 7.03 "*(instant) . 6/1800 gr. ’. 75.81 ’.13.40 \

Frisiana 'i
(quick & creamy) 24/400 gr. ’. 70.25 ’. 3.11
(quick & creamy) 12/900 gr. ’. 74.76 ’. 6.57 h

Kanny (instant) 24/400gr. ’. 57.08 ’. 2.53 io
(instant) 6/1800gr. ’. 55.77 ’. 9.91
(instant) 12/900 gr. ’. 59.52 f. 5.28
(instant) 6/2500 gr. ’. 78.78 ’.13.96

Coast (instant) 6/1800gr. ’. 45.16 ’. 8.13 *(instant) 6/2500gr. ’. 61.95 ’.11.15 f*
GEZOUTEN VLEES .>
ALLE MERKEN *)
Tails ty
(gezouten varkensstaart) « 35 lbs. ’. 56.19 Sj

'Akg. ’. 2.14 E'
Singles
(gezouten vlees metvet) 35 lbs. ’.128.77 "9e

V2 kg. ’. 4.97 'Riblets *c
(gezouten varkensribben) 35 lbs. ’. 60.35 Pfe'/2kg. ’. 2.34
Ears fa
(gezouten varkensoren) 35 lbs. ’. 53.04 L

V2 kg. ’. 2.05
BABYVOEDING {,
Heinz (uit Venezuela) 24/134gr. ’. 10.05 ’. 0.46 !*

De Minister van Handel,
Industrieen Werkgelegenheid. L

11886-13 november -1986

Het "Comité Viering 100 jaarFraters van Tilburg" stelt het opprijs l'
in bruikleen te mogen ontvangen t.b.v. f

EEN EXPOSITIE: ~ !
foto's, ansichtkaarten, oude krante-artikelen
e.d. die betrekking hebben op het werk van de
Fraters van Tilburg op Curacao. :
Hettegen ontvangstbewijsafgestane materiaal zal na gebruik weder ter
hand worden gesteld van de eigenaar, tegen inlevering van het reaj.

Te bezorgen adres: frater M. Anton, Huize Scherpenheuvel.
Nadere inlichtingen: Tel.: 623979 of671222. 'P Het Comité voornoemd

U Tirso Sprockel, voorzitter. >

P "KomishonSelebrashon 100anaFraternandi Tilburg" taapresiódiporfia \L denkuadro di vn

f EKSFOSISHOW PROGRAMA
L potrèt i otromaterial informativokv tinrelashon ï

kv trabou di Fraternan na Körsou den kurso di Jp ahanan. *L Ta duna vn komprobante pa e material risibf. ij'
P € komishon lo debolbé tur material na su dorïo despues di vso. kontra <

entrega di e komprobante. <M Direkshon: frater M. Anton, Huize Scherpenheuvel. £Pa informashon uama: Tel.: 623979 óf671222. J
E Komishon menshona *P " Tirso Sprockel, presidente. I
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U k_%_U4liÉ| I
F/o^2yTmft^V}_| Carnation heeft weer een grandiozekampagne. De prijzen zijn:

XI Efc^Êj S^Y^^il allemaal in waardebonnen, te besteden in de supermarket van v
I j ] _VJ<r^T.i^t^. uw keus. Ü hoeft alleen aan de achterkant van de etiketten j-ftA TpCO _/ van Carnation geëvaporeerde melk uw naam.adres, en telefoon lij

(§1 Xkf^ ' n^^ te schrijven en in te leveren bij de Trokasentro van Consales f|

Il EVAPORATtU Cash & Carry Majoorsweg. !c
_fc _■ ■_ ■ ■# De trekking vindt plaats op vrijdag 21 november 1986. f.II W/L : ■ [;
|\f| I T. - 1 Distributeur:

k^ — \~—) ISINGS AGENCIES INC., Majoorsweg 2 -12. \\L S Telefoon 73244



BONAIRE AGENDA
&UWEER:B222

an no *-,e Lagoen: maandagI/mvrijdag
„""■OO-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00

*ïNBare BIBLIOTHEEKn">KBtijdenvoor het publiek)
"üag en donderdag van 14.00-18.00
4 '°insdag en vrijdag van 08.00-12.00/

00 uur;zaterdag van 10.00-12.00

ï?">gstijden voor lezers)
van 14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewone

16.30 uur.

fc'CE CLUBSgys donderdagavond 19.30uur - Hotel

J?:informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
Table: elke tweede maandag -k^ntrum Terra Corra.

I 'V woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

|LTIJURSKANTOOR EN BEVOLKING:
2 00/14.00-15.30uur loketten geo-

voor bezichtiging
!*" gelieve contact op te nemen met de

*udy Bedacht. Noord Nikiboko 194.

JIJECLUB (Weg naar Willemstoren):
jj*I*lopvrijdag van 20.00-24.00uur; za-"van 12.00-24.00uur.

'at R (gezaghebber): elke donder-en 09.00-11.00 uur op het Be-
h 'kantoor, Kralendijk; laatste donder-en de maand van 10.00-12.00 uur te

GEMEENTE (22 okto-oo uur «Encuentro» in dekerk te

feIENSTENtw^narduskerkKralendijk:, |Ks 18.45 uur; zondag 08.30en 19.00

I iKs 19 30 uur; zondag 09.00en 18.00

CvicuskerkRincon:I IKs' ook zondag, 19.30uur.

I, HTKNBEZORGING doorgevenlei^vr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
."We4.

Ra dio-activiteit
inNederlandse
melkproducten

|^ PAZ — Het hoofd van de
L°ndheidsdienst in Santa
I, "iBolivia, Orlando Robles,

!TJ,ft gewaarschuwd voor
dJVoducten uit Nederland,
i^S radioactiviteit is aange-X
c . %is bracht dit in verband

''adioactieve neerslag in W-
als gevolg van de ramp

} de Sovjetrussische
in Tsjernobyl, zo

j^e het persbureau Fiedes.
Roemde ook producten van
Jjierk Nestle en ried vooral

j iers van kleinekinderen in
( 'gemeen aan zuivelproduc-

jjVa l Europese herkomst te
U en> zolang ze niet voldoende"Verzocht.

Heeft aandacht BC

SteenbrekerijSaba
heeft veel overlast

jHEBOTTOM — Het Be-
>l tsCollegevanSaba buigt
6j/üoinenteelover de pro-
jjjptiekvan deSteenbreke-eniet alleenvele jacht-ei-

n tegenhoudt van een
i aan dit eiland, maar
!e.tof- overlastbezorgtaan
i_?c*r'citeits- maatschap-

le regelmatig de filters
f^ 1 hernieuwen.. die vroeger
\^f* the tent" was gevestigd
j. "*genwoordig teFort Baai

[^ levert nogal wat proble-
Zo bleek uit een onder-

lid6 havenvan Saba datve-d 'Jachten dit jaar niet zijn
j,.ngevaren omdat het zand

teveel over-

lastbezorgt. Ophet momentvan
stevigewind, zijnallejachtenbe-
dektmet een laagzand.

Omdat niet alleen de jachten
overlast ondervinden, maar ook
de electriciteits- maatschappij
zich regelmatig genoodzaakt
ziet de filters te vernieuwen,
heefthetBestuursCollege beslo-
ten deze kwestie te discussie te
stellen. Het toerisme is immers
een van deprioriteiten van Saba
envele bezoekenvan zeiljachten
dragendaartoe bij.

NC gaat scholing
47steunen Suriname

iJ^ECHT—DeFNV heeft
i>3 lef gereageerd op een
lijp e* van de Surinaamse
lei^.trale C-47 om steun-
h^'ig in scholings- en
'irir.!VgsWerk v°oi" het vak-ïj8

7kacler.
>U , "laakt sedert vorig jaar

meer uit van het Top*
*0 ;' "et hoogste politieke or-
'H y

tl Suriname, en heeft ook
fg^egenwoordiger meer in
tltererins zitten- Die ont"
g ollftg isvoor deFNVaanlei-va"^ ac scholings- activitei-
i{ h V."4^te gaan steunen, zo
litlQe FNV meegedeeld.
ftJe nkort start net overleg
tc6h!teun metdeSurinaamsec^i^ale. Financiering zal
■Is v n via net solidariteits-*an deFNV. Hoe groot het
'te, aat uitpakken is nog
(;evZeggen maar hetzal in ie-
if a' °m een vrij bescheiden
>w v

g gaan, aldus eenv°erdervandeFNV.

INFRASTRUCTUUR
Gezaghebber Soliana is zich

wel bewust van het feit datde in-
frastructuur van Bonaire nog
nietklaar is; een onderdeeldaar-
van waren de bunker- facilitei-
ten en het wegennet. Dat is nu
echter een kwestie van tijd, al-
dus mr Soliana, dieopmerkt dat
de Bonaireaanse gemeenschap
van vroeger toch wel enigszins
conservatief was. Daarin is
echter nuverandering gekomen,
oude waarden zijn verdwenen

als gevolg van de ontwikkeling.
Dat is de consequentie, aldus ge-
zaghebber Soliana. immers als
de normen veranderen, dan zal
ook het denken van de mensen
veranderen. Aan die ontwikke-
lingkan men echter niet tornen.

Tenslotte zegt gezaghebber
George Soliana, dat het BC als
prioriteit de toeristische en eco-
nomische ontwikkeling van Bo-
naire stelt. Daarnaast het door-
lichten van het overheids- appa-
raat. Bonaire ishet eerste eiland
van de Antillenvan Vijf dat be-
slotenheeft hetoverheids- appa-
raat te laten doorlichten en tere-
organiseren, waardoor maatre-
gelen genomen kunnen worden
tot een efficiënter en effectiever
functioneren van het overheids-
apparaat. Dat geeft uiteraard
gedurende het gehele reorgani-
satie- proces overtollig perso-
neel. Inmiddels zal ook de zoge-

naamdewachtgeld-regeling van
kracht worden, waardoor perso-
neel vrijwillig of verplicht kan
afvloeien. De druk van de sala-
rissen van het personeel zal min-
der zwaar worden op de begro-
ting en het BC kan onmiddellijk
effectiever worden in het uitvoe-
ren van het beleid. Angst voor
het verlies van know how heeft
gezaghebber niet, aangezien de
afvloeiing slechtshet overtollige
personeel betreft. Het surplus
van een bepaalde over-
heidsdienst zal worden afge-
vloeid, aldus gezaghebber Solia-
na en degenen die in die dienst
een goed werk leveren, blijven
gewoon gehandhaafd. Mr Solia-
na noemt deze reorganisatie en
wat daarmeesamen hangt, geen
verrassing, aangezien het rap-
port van Berenschot immers al
bekend is. Het proces is al een
jaar geleden begonnen.

KRALENDIJK -Dinsdag-
morgen arriveerdenopdeßonai-
reaanse luchthaven de Austra-
lische ambassadeur te Caracas
drRichard Starr en zijnechtge-
note. Dit was het eerste officiële
bezoek dat door de ambassadeur
aan Bonaire werd gebracht.Na-
mens hetBC werd de heer Starr
opgewacht doorhethoofd van de
Eilands Voorlichtings- dienst
(EVD) de heerAubreySealy. Om
tien uur werd de heer Starr ont-
vangen doordewndgezaghebber
Avelino Cicilia die de buiten-
landsegast hetfotoboek van Bo-
naire aanbood. Op zijn beurt
spelde ambassadeur Starr het
Australische wapen op de rever
van de waarnemend gezagheb-
ber. In de avonduren vertrokken
de heer en mevr. Starr wederom
van Bonaire.Bij defoto's: de am-
bassadeur en echtgenote bij aan-
komst en de overhandiging van
hetfotoboek door wndgezagheb-
berAvelinoCicilia.

Gezaghebber George Soliana:

Bonaire op kruispunt van
toeristische ontwikkeling

KRALENDIJK — Volgens
gezaghebbermrGeorge Soli-
ana beschikt Bonaire over
voldoende mankracht om
verzekerd te zijn van een toe-
ristische ontwikkeling. Wel
zal de bevolking zich
dienstbaar moeten maken,
waarbij nietuit het oog verlo-
ren mag worden, datnaast de
rechten ook de plichten
staan. Economisch gezien
meent gezaghebber Soliana
datBonaire op een kruispunt
staat. De ontwikkeling in het
hotelwezen en de bunker- fa-
ciliteitenechterwijzen duide-
lijkdetoekomstige destinatie
van het eiland.

Een concreet punt noemt ge-
zaghebber Soliana het in het on-
langs verschenen eerste num-
mer van Karko, dat Nederland
de financiering van de bunker-
faciliteiten van de luchthaven
heeft goed gekeurd.Datzal meer
charter- maatschappijen aan-
trekken, aldus mr Soliana, aan-
gezien men niet meer van een
tussenlanding op Curasao of
Aruba afhankelijk is. Dat bete-
kent, aldus de gezaghebber, dat
deze bunker-faciliteiten samen
met de uitbreidingvan het aan-
tal hotelkamers voor Bonaire
een zekere en zelfs briljante toe-
komst kan brengen. Mogelijk
wel op een korte termijn.

Volgens mr Soliana is het par-
ticulier initiatief onontbeerlijk
voor de ontwikkeling, maar de
overheid zaldaarinmoeten steu-
nen. Met nadruk stelt gezagheb-
ber Soliana overigens, dat ook
Bonaire dezelfde crisis door-
maakt als de andere eilanden.
Hetvalt alleen minderop, omdat
het eiland eigenlijk nooit op een
hoger niveau is geweest. Voor
Europa is Bonaire zeer aan-
trekkelijk, zeker door de maag-
delijkheid van het eiland. Bo-
vendien is devoortdurende drei-
gingvan hetterrorisme in Euro-
pa een voordeel voor Bonaire en
die mogelijkheid zal aangegre-
pen moetenworden, aldusgezag-
hebber Soliana. De overheid
heeft terrein omuit te gevenaan
potentiële investeerders. De
voordelen kunnen op korte ter-
mijn voor beide belanghebben-
dengerealiseerd worden.

Nieuw periodiek Club Boneriano
KRALENDIJK—Onder de

naam Revista Karko is on-
langs doordeClub UnionBo-
neriano (CUB) weer een
nieuw tijdschrift uitgegeven.
Het blad is de opvolger van
hetin januari 1985overleden
Boletin Informativo CUB,dat
onder redactie van Maritha
Frans en Eus Anthony op de
markt verscheen. Het blad
overleefde deeerste jaargang
en heteerste nummerniet.

Heteerste nummervanKarko
is nu speciaal gewijd geweest
aan de Regatta van Bonaire
waarde ledenvandeCUBsamen
met de Bonaireaanse Lions ac-
tiefzijn geweest in de activitei-
tenbuitenhetzeilgebeuren.Het
blad wordt uitgegeven te Cura-
cao en aldaarook gedrukt, maar
de medewerkers enredactie zijn
overbeide eilanden verspreid. In
hetblad komt onder andere een
interview voor met gezaghebber
mrGeorge Soliana en met de al-
gemeen coordinatorvan deZeil-
regatta, Niki Tromp.

In heteerste nummeriser ook
een inleiding van de voorzitter
van deCUB, deheerBubu Wan-

ga, die al zeven jaar voorzitter
van dezeverenigingisen de heer
Harold Martis, die enkele jaren
geleden is overleden, opvolgde.
Voorzitter Wanga vertelt onder
andere de oprichtings- geschie-
denisvanClubBoneriano en het
doel datnagestreefd wordt.

Deredactievan hetbladwordt
gevormd door Maritha Frans,
Gilbert Anthony, Ayo Boek-
houdt, Marelva Cicilia, Glenda
Sintiago, CharlotteSt Jagoen de
enige professionele schrijver in
het gezelschap, deredacteur van
het ochtendblad Extra, Boy An-
toin.

Inheteersteeditorialwordtde
belangrijkheidvan een eigen pe-
riodiek nogmaals onderstreept,
immers hetblad isvoor Bonaire-
anen die op Curacao wonen,
maar nog sterkebinding hebben
met Bonaire. Hetperiodiek kan
dan als brug dienen tussen de
beide eilanden en zal een aan-
trekkelijk en goed uitgebalan-
ceerd tijdschrift worden. De
wens van deredactie is tenslotte
bij tedragen tot een welzijn van
de Bonaireanen op beide eilan-
den Curacaozowel alsBonaire.

Waarschijnlijk zijn er nog meer

Opvallend veel doden
gemeld in Suriname

DEN
HAAG/PARAMARIBO —De afgelopendagenisin Suri-
name een opvallend aantal
doden gemeld. In berichten
van de officiële Surinaamse
media wordt geen verband
gelegdmetactiviteitenvan le-
den of aanhangers van de
groep-Brunswijk. Zegslieden
in Paramaribo hebben de in-
druk dat de staatsmedia niet
alle slachtoffersvan de strijd
tussen hetlegeren het Jungle
Commando melden.

Het officiële persbureau SNA
meldde dat een man, die werd
verdacht van brandstichting,
vrijdag is gedoodtoen demilitai-
re politic zijn woning bin-
nendrongaan deRust en Vrede-
straat in Paramaribo. Volgens
SNA werd geschoten toen de
mandemilitaire politiemet "een
voorwerp" te lijfwilde gaan.

Devierlijken, diezondagbij de
weg van Paramaribo naar Para-
nam werden gevonden, zijn vol-
gens de Surinaamse politie van
mannen die behoorden tot een
misdadigers- bende. De politie
zegt te vermoeden dat zij het
slachtoffer zijn geworden van
een interneafrekening. In krin-
gen van het Surinaamsverzet in
Nederland wordt echternietuit-
gesloten dat het gaat om aan-
hangersvan Brunswijk, diedoor
de militairepolitie om het leven
zijn gebracht. De slachtoffers
zijn de28-jarigeLouis Kromopa-
wiro, de 20-jarige Guno Rafen-
berg, de eveneens 20-jarige
Leendert Honmgerbron en de
24-jarigeKenneth Geldorp.

De officiële mediamaakten tot
nu toe geen meldingvan de dood
vaneen 18-jarigejongendievori-
ge week vrijdag bij Moengo om
het leven kwam. Hij werd dood-
geschoten vanaf een patrouille-
schip, dat in de Cotticarivier bij
Moengoligt, zo is vernomen van
onafhankelijke zegslieden. Wel
is de dood gemeld van een eve-
neens 18-jarigejongen,de ook in
de buurtvan Moengoom het le-
venkwam. Hij zou metzijnbrom-
fiets tegeneen militair voertuig
zijn aangereden.

Zaterdag liep een inzittende
van een vissersbootje op deSuri-
namrivierverwondingenoptoen
het bootje dicht in de buurt van
Fort Zeelandia kwam en een
wacht het vuur opende, zo
meldde SNA.

Door een brand is maandag
voor miljoenen guldens schade
aangerichtbij dehoutzagerij Hi-
on in uitkijk, dat ten westen van
Paramaribo ligt. Het vuur is
kennelijk aangestoken omdat op
verscheidenen plaatsen
brandhaarden zijn gesignaleerd.
Het bedrijf ligt al geruime tijd
stil door een conflict tussen
werknemers en directie. Wie
verantwoordelijk is voor de
brandstichting is nietbekend.

Geen bier
THE BOTTOM — Saba zit

zonderbier. Het warmeweervan
deafgelopentijd heeft ervoor ge-
zorgd dat het eiland door zijn
voorraad heen is. Omde3 maan-
den worden 3312 kratjes Heine-
ken bier aangevoerd, wat neer-
komt op een bierconsumptie van
36,5kratje bier per dag. De laat-
se tijd zat Saba dusruim boven
datgemiddelde gezienhet tekort
nu.

Curacao grote winnaar

Jeugdkampioenschappen tennis
een feestelijke ontmoeting

PHILIPSBURG — In de Ten-
nisvillagevan hetMullet Bay
Beach-hotel was het een ge-
zellige drukte gedurende het
afgelopen weekeinde. Het
dertiende Antilliaanse
jeugdtennis- toernooi had
plaats opvrijdagen zaterdag,
terwijl het eerste A-B-C-S
toernooi (dezelfde deelne-
mers, maar nu met een dele-
gatievan Arubaerby) opvrij-
dag,zaterdag enzondagwerd
gehouden.

De officiële opening ging gep-
aardmet een paradevan de deel-
nemende groepen, het oplaten
van ballons en het spelenvan de
respectieve volksliederen. Het
organiserend comité van de St
Maarten Tennis Federation had
een aantrekkelijk en goed ver-
zorgd programma opgesteld, dat
bij alle deelnemers, deel-
neemsters,oudersenbelangstel-
lenden bijzonder in de smaak
viel.

In de inleiding van het prog-
rammaboekje stelt de secreta-
resse van de nog jongeTennisfe-
deratie van St Maarten, mevr.
Till Heymans, dat dit de eerste
keer is dat een dergelijk evene-
ment op St Maartenwordt geor-
ganiseerd, en ze hoopt dat het
niet onderdoet voor wat ze ge-
wend zijn op de Benedenwindse
eilanden.

Na afloop moest iedereen er-
kennen, dat het inderdaad een
succes was geweest. Curacao
kwam uitdebus alsdegrotewin-
naar. Voor de Antilliaanse
jeugd-kampioenschappen sleep-
te Curacao alle prijzen in de
wacht, en van hetA-B-C-S- toer-nooi zes van de tien. De andere
viergingennaarAruba, teweten
de categorieën jongens tot 12
jaar, tot 14jaaren tot 18 jaar,en
meisiestotlBiaar.

Wie dacht dat St Maarten
enorm teleurgesteld en ontmoe-
digd was, komt bedrogen uit.
Mevr. TillHeymans zegt: „In de
korte tijdvan onze organisatie is
het St Maartense team al een
langeweg gegaanenikverwacht
dat ze bij elk komende toernooi
hetbeterzal doenmetdewaarde-
volle ervaringdiehet daarbij op-
doet." Ook de heer Eddie Ras,
trainer van de Arubaanse dele-
gatie,verklaarde datSt Maarten
inderdaad sterker is geworden
enhijverwacht datheteen team
wordt waarmee in de toekomst
rekening moet worden ge-
houden.

De uitslagen van het Antilli-
aanse kampioenschap zijn als
volgt:

Meisjes 10 jaarL. Salas; jon-
gens 10 jaar Siegmund Martis;
meisjes 12 jaar Helen Marga-
dant; jongens 12 jaar J.
Matthews; meisjes 14 jaar Na-
thalyBoekhoudt; jongens14jaar
Richard Chapman; meisjes 16
jaar Patricia Dijkhuizen; jon-
gens 16 jaarElmar Gerth; meis-
jes 18 jaarNathalyMau A Sam;
jongens 18 jaarRoland Chap-
man. Allen vanCuracao.
A-B-C-S-toernooi: meisjes 10
jaarLeshi Salas (C); jongens 10
jaarSiegmundMartis (C); meis-
jes12 jaarHelenMargadant(C);
jongens12 jaarAaron Hose (A);
meisjes 14 jaar Nathaly Boek-
houdt(C); jongens14 jaarFrans
Ponson (A); meisjes 16 jaarPa-
triciaDijkhuizen(C); jongens16
jaarElmar Gerth (C); meisjes 18
jaarManon Toppenberg(A); jon-
gens 18 jaarClifton Wong (A).

PHILIPSBURG —De Aru-
baansekampioenen Manon Top-
penberg en Clifton Wong, diesa-
men met Aaron Hose en Frans
Ponson Curagao van een totale
overwinning afhielden.
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» stockmarket «

NEW YCRK 10.15 A.M.
BritishP. 1,4347 JapYen. 6.439
GermanM. 50,44 C__. 71,88
Gold 427,00 Silver 5,85

AMSTERDAM TCDAY OCTOBER 22,1986
Ahold. 99 7q Naarden 9q go
Akzo NY 145J30 Nat.Ned. 77J0Cred.Lyon. 84,80 Ned.Lloyd 168,10Aegon 88,80 Philips 46,20Fokker 54^0 Royal Dutch 200,30
Gist.Broc. 44,30 Telegraaf 320,00
Heineken 163,00 Unilever 469,70KonPap. 152,20 Verto 35,50
K*l 45,10 VNU 318,80Meneba 92,50 Index 270,90

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 43 3/4 Hilt.Hotels 68 3/8 + 1/8Bank of Am. 13 5/8 Button 45 7/8 - 1/2
Baxter Labs. 17 3/8 - 1/4 IBM 121 1/4 + 1
Borg.Wam. 35 1/8 + 3/4 ITT 52 5/8 + 3/8Burroughs 70 5/8 + 3/8 lone St.lnd. 29 3/4 + 1/4Campbell Rl. 20 1/8 - 1/8 McDonalds 58 1/4 - 1 3/8Chrysler 36 3/8 - 5/8 NCR 44 7/8 + 3/8CocaCola 37 5/8 - 1/8 Pan.Am.Corp. 5 3/4
Contr.Data 24 7/8 + 1/2 Pepsioo 27 - 3/8Data Gen. 26 3/8 Ramada Inns 6 3/4 unch
Delta Airl. 47 7/8 + 5/8 Safeway 60 3/8 unch
Diebold 40 1/2 unch Seagram 59 5/8 - 1/2Digital Bj. 95 3/8 - 1/4 Teledyne 310 + 2 5/8
Dupont 80 3/8 - 3/4 Texas Instr.lo7 3/4 + 5/8
East .Kodak 56 1/8 + 1/8 Textron 59 + 3/8
Firestone 26 3/4 + 5/8 Union Pac. 58 5/8 unch
Gen.El. 75 3/4 - 1/2 Unocal. 22 5/8 - 3/8
Genl.Dyn. 73 3/4 + 1/8 Varian Ass. 23 1/4 unch
Genl .Motors 67 1/2 + 1 1/8 Warner I_*. 54 3/4 + 3/8
Hewlett P. 37 3/4 + 1/2 Williams Cos. 19 unch

DOW JONES
Industrials 1805,68 - 5,34
Transportation 817,63 + 2,38
AMERICAN STOCK EXCHANGE
Computer i Technology 101,43 + 0,59
REUTTR.

CLOSING MARKET COMMENT OCTOBER 21,1986
After a slightly higher opening, the stock market sold off
and was down 10 points just prior to midsession. A rally
cut the loss to less than 1 point with two hours of trading
left. The rest of the day the DJIA traded sideways at
slight loss. The Dow Jones Industrial Average closed at
1805,68 down 5,34 points. Advancing issues were about even
with declining issues. Volume was about 109 million shares.
The transportation average gained helped by a large gain in
Burlington Northern and a generally firm airline sector.
Some large gainers Included Great Northern Nekoosa, Goodyear
Tire, measurex and Nafco Financial Group. Some large losers
included Cray Research, Polaroid, Outboard Marine and
Supermarkets General.
E.F.HUTTON RESEARCH.

mm MAIN JR» & (URIEL'S RANK NX
P*(f] - INVESTMENT DEPARTMENT
Sn_^}| For further information call

Tel. 612511/612991/612294
fe___lMHHJ_________Hl

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBAMK VAMDE NEDERLANDSE AN-
TILLENGELDIG OPWOENSDAG22 OKTOBER 1966EN TOT
NADER ORDER:

USDOIWR 1.77 1.79 1.81
CANDOIIAR 1.265 1.285 1.305
PNDSTcfIUNG 2.50 2.555 2.615
N€DGLD 79.24 . 79.96 80.76
BOUVRR — —
ZWFRANCS 109.55 110.27 111.07
FR FRANCS 26.28 27.38 28.08
DUITS6MARK 89.71 90.43 91.23
SURGID — 100.07 102.59
(TUR€ 0.98 1.28 1.34
RRRORIN 1.00 1.00 1.00
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 22 OKTO-
BER 1966EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGAT,€I€NING€NPC-R 85/89 100.25
13 % OBUGATI€I€NING€N P€R 86/90 107.68
12 % OBUGATICICNINGC-N P€R 88/92 108.40
10.5 % OBUGfITI€t6NING€NP€RI9BB 102 05
10.25 % 08UGflTI€l€NING€N 1986P€fl 1990 102.22
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.62%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

ir-n — " - ——
Jri_|l% De Banco Industrial de Venezuela

//*_^-^rl\ geeft devolgende notering voor deVenezolaanse. A "%'_»_ Bolivar:Voor al UwBolivartransactiesbel even en
OLjjJJ' vraag naar onze zéér gunstige koersen.-—- Noteringen per 100 Bolivars

Aankoop Biljetten Aankoop Cheques Verkoop
V ’.7.60 ’.7.90 ’.8.60 .



Priester drijft communisme uit
SAO PAULO — Een anti- ne van de 30-jarige Nasser Ban-

communistischepriester van deira gewijd. Men ziet debezete-
een evangelische sekte in nen voor hem op de grond liggen
Brazilië doet in de zuidelijke en bezwijmen in de menigte.
stad Porto Alegre aan ex- Bandeirazegtdathijhetcommu-
orcisme op straat om dekan- nisme uit de burgers drijft. Vol-
sen te vergroten dat hij voor gens depers heeft hij vooral veel
de regerings- partij op 15 no- aanhang onder vrouwen. De
vember in de Kamer van Af- priester is kandidaat van de
gevaardigden wordt ge- grootste partij in de regerings-
kozen. coalitie, de partij van de Demo-

De Braziliaanse pers heeft ar- cratische Beweging van Bra-
tikflen en foto's aan de campag- zilië.

EYE MEDICAL CENTER Gregorio Meszen, M.D." JLocated in Downtown Miami ' Glasses 20% on olaucoma cataract user
Completely Eye Examinations ' Contact Lens $20. <msi374-5757 I
Emergency 24Hours »BJ.2n<Aw.o.3ia.w^.FK»w33i3i^

/lïsEj MASSIGUR H.V. >
@ Rooseveltweg 301 - Tel. : 89697

|| W voor al Uw verzekeringszaken.

MAS/ SIGUR - Siguridat i stabilidatpa vn i tur.

-_____*_?*!^*-J- ■fc.JP ---. - -p/N\/^-ryi

.Mk ESSO MOTOR OILS SIRS
and highest performance. *9m>

NOW ALSO AVAILABLE IN CURACAO
(fWV) s.e.l. maduro & sons (curacao). inc. /Cccq\Vjj *J Tel.: 623793 - 624599 V_. __T

"

X CURfICfIO/cfIRIBB€nN ,i;
'il HOT6I|CHaNO jji

jji
UN TREMENDO SHOW Dl j', 1,

|[| "BROTHERHOOD OF MAN" jij

i* *t *- I !'lSi! *-" ÏJ A :':!
Dialuna no tin show.Tur djamarsi diórason ~■! tur bibida alkohóliko lo ta na mitar di preis

|! denWillemstad Room. !"■
11 * Covercharge ’. 10,-p.p.

Ji cuwKfto/cflwaaeftN
| -_^---___,__r=gg^s"yyj-WW

v|m Nu reeds ontvangen $?§|
voor de feestdagen

Chique combinaties
in goud - zilver en zwart

Boutique 9 I
Caracasbaaiweg I //^ /_f__kL_, Tel.: 613496 _J__t__f JM ILJI

BETONCENTRALE
TOMCO N.V.
Tel.674673 - 672204

Voor:
Funderingen vloer-en

ringbalken.
Ook voor verkoop van:. Blokken, zand en grint. ,

TE KOOP 1
WOONHUIS

inrustige/goede buurt.
3 slaapkamers (centrale
airco), 2 badkamers,
woon- zitkamer, keuken
met ingebouwde app.,
grote overdekte achter-
porch, etc.
Inlichtingen:

Tel.: 75892
12en 13.30uur

/telefoondetektor
PRINT A CALL /^s

verlaagt en controleert Uw
telefoonrekening en printop pa-
Pier' lïr^r^^ 1

Ih^z^L. IJ

_. *«£»£££»»--JI
Vermeldt ook van alle in-
komende gesprekken datum en
tijdsduur.

United Energy
Management

V JanSofat 83-Tel.: 675550 J

C.A.C. DANSSCHOO^Ispoedigaanvang nieuwecursus '
voor jongen oudvan alle Cura-
caosche - Europese - Zuid- en
Latijnsamerikaanse dansen.

Bel nog heden 53172.

Bij:
La Indiana N.V.

Hendrikplein 11
slaagt U altijd voor het hele
gezin.

k Er is altijd iets nieuwsbij.

Koe neemt
duik

GENEVE — De brandweer
van Geneve is met elfman, twee
laddersen een tractor in de weer
geweestomeen koe teredden die
in een zwembad was gevallen.

De boer van het bedrijfaan de
stadsrand had zijn zwembad
voor dewinter afgedekt metzeil-
doek zonder evenwel het zwem-
bad leeg te laten lopen.Een van
zijn koeien was 's nachts aan de
wandel geweest en erin geval-
len.De boer en zijn gezin waren
wakker geworden van het
angstige geloei.

"Wij stuurdenvier wagens uit
en hebbenmet elfman, twee lad-
dersen een tractor het dier op de
kant gekregen, aldus een
woordvoerdervan de brandweer.

UNIVERSITEIT VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN
Faculteit derRechtsgeleerdheid

De Faculteit derRechtsgeleerdheid nodigt U uit voor
EEN LEZING

getiteld:
"USE OF THE JURY

IN CIVIL TRIALS
IN THE UNITED STATES"

van
Professor Frank T.Read

hoogleraar in hetprocesrecht en dekaanvan deLaw School
van de University of Florida, te Gainesville.

Plaats : Aula U.N.A.
Tijd : Donderdag 23oktober a.s., 20.00 uur
Toegang : Vrij
Taal : Engels.

De duurvan de lezing zal ongeveer45 minutenzijn, waarna
na een korte pauze gelegenheid is tot gedachtenwisseling.
U bent allen van harte welkom.

Mr. B.M. Mezas,
Dekaan van de Faculteit lil AS\ /SfcVderRechtsgeleerdheid.

I Universidat Nashonal di Anlia Iy
Unrversiieit van de Nederlandse Ar_*ui i
University of the NetherlandsAnlAes
UViorstdod delns^ilftTsNtJuL-BKics.is —

_^"___________i_B____i__ __H__lBH^«^B^__^-^M___H-_^___^^

KOMBINASHON Amigoe

©Nomber:Direkshon:

F„ha: 26öktoberl9B6

\ Elke dag OPEN van
a.m. tot 7.00 p.m. non stop.

SPECIALS
DENTALFLOSS 3 nailremoverSUPER X SUPER X
100YDRSvoor +

■f o 75 1 zak vanl'*m** 90 cottonpuffs
FaDeospray voor ’.6.50

’- 3.60 "
-,_ p _ Fa Roll onOld Barbers _. __

Scheerschuim voor J. 3.05
V voor’. 3.50 J

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Cura-
cao maakt bekend dat de naamloze ven-
nootschap

'ROBLO CATERING SERVICES N.V."
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft
ingediend ter verkrijging ingevolge de
Vergunningslandsverordening 1963 (P.B. 1963
no. 28), van een GROSSIERSVERGUNNING
voor het perceel gelegen aan de

GARIPITOWEG no. 2, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de afdeling Algemene- en Juri-
dische Zaken van het Centraal Bestuurskantoor
aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende
welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk
zijn bezwaren tegen het verlenen van boven-
genoemde vergunning kenbaar te maken.

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

.
r UITNODIGING

DeWerkgroepEnergie Besparing NederlandseAntillen
in samenwerkingmet de

Kamer vanKoophandel en Nijverheid Curacao
nodigen U uit voor een

PANELDISCUSSIE
over de

MOGELIJKHEIDen RESULTATEN
VAN ENERGIEBESPARING

Plaats : Auditorium Kamer van Koophandel, Pietermaai nr. 21
Tijd : 20.00 -22.30
Datum : 23 oktober 1986
De panelzal bestaan uit: deMinistervan Handel,Industrieen Werkgelegenheid,
Vertegenwoordigers van de Stichting Voorlichting Energiebesparing Neder-
land (SVEN) enKODELA.

V J

AANMELDING
STUDIERICHTING LOGOPEDIE

Studiejaar 1987/1988
DeOpleidingen Logopedie in Nederland maken bekend da'
de aanmelding voor Logopedie bij het Dept. van Onderwijs
Sta. Rosa nr. 48, Curagao dienen te geschieden voor de
kandidaten woonachtig op Curacao, Bonaire en deBoven-
windse Eilanden.
Sluitingdatum: 1 november 1986
Criteria: In het bezit van minimaal een

HAVO-diploma metwis- en
natuurkunde.

De Onderwijsdirekteur,
R.D. Kleinmoedig.

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

leveren van voedingsmiddelen)
schoenen, kedsen, regenj^i _n
en andere benodigdheden

t.b.v. de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring op Cu-
ragao.
De opening van de inschriivingsbiljetten geschiedt in he'
openbaar opbovenvermelde datumom 10.00uur dcsvoof
middags op Curagao ten kantore van de Directeur van w
Strafgevangenis en het Huis van Bewaring te Kora»
Specht No. 182, alhier.

Een omschrijving, waarin de specificatie alsmede de leve'
ringsvoorwaarden zijn aangegeven, is kosteloos verkrijg
baar bij de Administratie van genoemde Penitentiaire lrrstelling.

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

De Directeur

<Z>UI^ERT^NTJE

JÏ^PESI'M.SCHOOL
5, per kilo FI. 8,95^^:
;|EFSTUK, per kilo Fl. 8,95
DUS" APPELS, 3 lbs. Fl. 3,30
per doosje Fl. 1,60 Ë
bekende merk uit Amerika Ë

mm UMABLIb, KUbt of BURGUNDY, 1 1/2 liter Fl. 9,95 M
Wl\W^ Bevroren KIPPE LEVERS, per cup, 12 oz. Fl. 0,85 M.

A^m^LW^ COFFEEMATE, 16 oz. Fl- 4,30 M .
% HONIG FUNCHI, per zak van 2 lbs. Fl. 1,45 JÊ^^M% NIEUW!! POP DIET, 6 flessen voor Fl. 5,00 £E_~

% Verse CANADESE ZALM, per kilo Fl. 14,50

% Van de warme bakker: 5^31
2 franse stokbroden voor 1 gu'dei^^^J^|

fe,^) ZONNATURA PRODUKTEN, Wttk
J£m**^*.,^g/ voor bewuste en gezonde mensen. M Tl| W

Alleen op donderdag 23 en vrijdag 2^ktober. Zolang de voorraad strekt.£ _U«l«^4
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