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JOHANNESBURG — ZA en de
l "ebben dinsdag onenigheid ge-
?pBen over de zwarte doos van het

' egtuig waarmeepresident Machel
R1Mozambique is neergestort. De
i wil de doos naar Moskou over-
igen en heeft vertegenwoordi-
j 8̂van de internationaleorganisa-
/ de luchtvaart en ZA uitgeno-
J& bij het decoderen aanwezig te
P - ZAheeft deVS gevraagdhaarbij
r^'iderzoek te helpen en wil niet
J?<jedoosnaar deSU gaat. Pretoria
i "atdecodering door een neutraal
j "d geschiedt. Verscheidenen lan-
L n hebben ZA ervan beschuldigd
./antwoordeliik te zijn voor hetStorten.
JONDEN — De Britse minister
j?*6 heeft tijdens een bijeenkomst
i n deEG ministers van Buiten-

dse Zaken "nee" gezegdtegen eene üwe hulppakket van de Ge-
aan Syrië.

*****
teL'SSABON — Het Nationaal Mo-JJ^hiquaans Verzet(MNR) heeft de

°g verklaardaan Zimbabwe. Het
economische en militaire doelen

i>i j "en°pZimbabwaansgrondge-
t ' Zondag had premier Mugabe
Ln Zimbabwe verklaard dat zijn
j

d tot de laatste man zou vechten
H le voorkomen dat het MNR de
|)j °bt zou overnemen in Mogam-

*****L — De nominatie van een
F^We directeur voor het IMF zit in
m S'op' Gewoontegetrouw is deze
Uq' voor een Europeaan. Maar de

niet met een unaniem voor-
■Bfomcn. De Fransman, Camdes-

"ordt door 4 landen gesteund,

iH *'jl de Nederlander Ruding de
l van de EG achter zichi^ft. Gespeculeerdwordt datnu een
Rtenner wel eens de volgende IMF
**cteurkan worden.

*****JONDEN — De ZA mensen-maten- activist Boesak heeft de
luiten in zijn land opgeroepen zich
x weerte stellentegen beperkingen
j* de regering heeft opgelegd aan

'■rslaan van gebeurtenissen in
ttj 'and, ookalzou dat leidentot slui-

L gvan deze dagbladen. Buiten-
"usekranten zouden meerfantasie
°eten gebruiken om de restricties
* deblankeregering te omzeilen.

Washington—vs en suauto-
L 'en zijn dinsdag in Washington
j sPrekingenbegonnen over metho-
j ** om het vreedzame gebruik van

fuimte te bevorderen. Aldus de
j>°°rdvoerdervan hetministerievan

ltenlandse Zaken,Redman.
*****f^ARSCHAU —Een groepvan 19

Ij en heeftbesloten eenPoolse afde-
-4 8 van de internationale liga voor

""echten van de mensop te richten.
*****

tj.. EKING— De officierenvan Jus-
lt,, le 'n China hebben opdracht ge-egeneen einde te maken aanfolte-
lj,.B en illegale detentie door de po-

*****> Degeadopteer-
jj 2oon van een welgestelde Britse
ij reboer is dinsdagschuldig bevon-
vji aan moordop 5 leden van zijnfa-

' v 'eomeen vermogente kunnen er-
V n-De 25-jarige Bamber kreeg le-. fislang met de aanbevelingvan de
jj/hter dat hij minstens 25 jaaruit-
()' De politie geloofde aanvankelijk
I,J^bersverhaal dat zijn zuster aan. . boorden was gegaan en daarna
u/fioord had gepleegd. Maar een
iv van Bamber zette depolitie

"etjuistespoor.
*****JONDEN — De VN Hoge Com-

j 'Ssarisvoor de vluchtelingen heeft
L* egd dat zijn organsiatie tot aan, * eindevan dit jaar56 min dollar. tfa nodigheeft voor deopvangvan
V]. 11 record aantal van 10 min

Gotelingen op de gehelewereld.
*****dj^EW YORK —De VS hebben

L aS 'n deVN hunveto uitgespro-
tya tegen een ontwerpresolutie
t^rin wordt gevraagd om stopzet-
li|j van de steun aan de contra's in. caragua. Nu kan alleen Nicara-a dekwestie nogvoorleggenaan de
v Setnene Vergadering van de VN,
SKar geen veto- mogelijkheid bc-

*****
V ELAVIV—De geheimediensten
(v 11 Israël hebben bij Hebron op de
"tkfe westelijkeJordaanoevereen
j. ergrondsegroepvan dePalestijn-

El Fatah ontmaskerd
ij de leden ervan gearresteerd. Dit
Th een militairewoordvoerder in

Aviv mee.
JERUZALEM — Israëlische en
Sg Rijnse vakbonds- functionaris-
o^ ."ebben dinsdag in Jeruzalem de
sj- ,erdrukking gehekeld waaraan
Oh Seen jaarPalestijnsevakbonden
'erJo ')eze*;te westelijke Jordaanoe-
tw. '°°tstaan.Zijriepen optot inter-zonale solidariteit.

Nederlandse ambassadeur vraagt opheldering

Toestand in Suriname
verontrust kabinet

DEN HAAG — Het Neder-
landsekabinet is ernstigver-
ontrust over de situatiein Su-
riname. Dit zei minister Van
den Broek dinsdag in de
TweedeKamer.

De bewindsmanverwees in dit
kader naar berichten over het
aantreffen van vier, met kogels
doorzeefde,stoffelijkeoverschot-
ten in de nabijheid van de Billi-
tonmijn en het doden van een
jongeman door de militairepoli-
tie nadat hij, verdacht van
brandstichting, uit zijn huis was
gehaald. Verder zouden jonge
bosnegers om het leven zijn ge-
bracht, aldus de minister van
Buitenlandse Zaken tot het
PvdA-kamerlidKnol die tijdens

het wekelijkse vragenuur nade-
re inlichtingen vroeg. Van den
Broek heeft de Nederlandse am-
bassadeur in Paramaribo opge-
dragen "op hoog niveau" op-
heldering te vragen.

Weisglas (VVD) verzocht de
minister om met zijn collega
Bukman (Ontwikkelings- sa-
menwerking) na te gaan hoe
groot de humanitaire noden in
Suriname zijn en, indien nodig,
vanuit Nederland verlichting
aan te biedenin de vorm van me-
dicijnen en dergelijke.De minis-
ter van Buitenlandse Zaken gaf
deverzekering datNederland in
beginsel bereid is te bezien hoe
grootdehumanitairenood inSu-
riname is en wat daaraan ge-
daankan worden.

WILLEMSTAD — Met een
schrijfblok en pen in de hand,
toog onlangs een opzienbarende
groep heren door de stad diepre-
cies noteerden welke gebouwen
een likje verf verdienen, welke
plantenbakken alleen maar on-
kruid bevattenen welkefonteinen
al jaren lang alleen maar roest
produceren. De heren behoren tot
de werkgroep die de voorberei-
dingentreft vooreen "Maak u ge-
reedvoor de Toeristen"-week die
op tien november van start gaat.

Op defoto vlnr: StephenGeiler,
voorzitter van deSociedat di Co-
rnersiantenan, Rob de Koop,
coordinator van de Ban Punda
actie, William Fothergill, direc-
teur van de Curagao Action
Group, gedeputeerdeAgustinDi-
az,FranklinPedro van deDienst
Openbare Werken, Ed van Klei
van de Sociedat di Comersiante-
nan, Alberto Semper van het bu-
reau City Inspector, Ron Gomes
Casseres, voorzitter van deActi-
on Group en waarnemendgezag-
hebberWillyFranco.

Contra's vernietigen
Radio Campesina

SAN JOSE —De contra's heb-
ben laten weten de Nicaragu-
aanse radiozender "Radio Cam-
pesina"vernietigd tehebben.De
zender zou door het bewind in
Managua gebruikt worden om
propaganda te maken.

HONDERDEN PALESTIJNEN ZIJN TERUGGEKEERD
Instellen van een buffermacht tussen strijdende partijen mislukt

Macht Palestijnen in
Z-Libanon toegenomen

BElRUT —Palestijnse guerrilla- strijdershebbenhet afgelo-
pen weekeinde bij degevechten metShi'itischeAmal-leden ge-
toond datzij opnieuwin Zuid-Libanon een macht zijn gewor-
den waarmee rekening dient te worden gehouden.Bekend is
dathonderden Palestijnse strijders de afgelopen tijd zijn te-
ruggekeerd naarLibanon. Zijkwamen terug om demannenin
dekampen op te leiden, zo verluidt. In dorpenoostelijkvan de
havenstad Sidon patrouilleerden voor het eerst sinds 1982
weerPalestijnse militairepolitiemannen. Een pogingeen buf-
fermacht tussen de strijdende partijen in te stellen mislukte
dinsdag.

Vier jaarnadathetIsraëlische
legerbasesvan dePalestijnsebe-
vrijdings- organisatie PLO in
het zuiden vernietigde en meer
dan 10.000Palestijnse strijders
dwong Beirut te verlaten,
weerstaan de mannen van Jas-
ser Arafat opnieuw Israëlische
luchtaanvallenen de pogingen
van de door Syrië gesteunde
Amal- militieze te ontwapenen.
In het weekeindevielen Pales-
tijnse strijdersuitde vluchtelin-
gen- kampen Am El Hilweh en
Miyeh Miyeh bij Sidon, oostelij-
ker gelegen Shi'itische dorpen
aan. Daarbij vielen zeker 24
doden.

Bij vorige botsingen met de
Amal bleven de "Fedayien" in
het defensief, en beperkten ze
zich tot het afslaan van aanval-
len op hunkampen inBeirut en
bij de zuidelijke havenstad Ty-
rus. De gevechten bij Sidon
barstten los nadat de Amal zijn
belegvan hetkampRashiduyeh,
bij Tyrus, hadversterkt.

Nadat de Palestijnen in het
weekeinde door de Shi'itische li-
nies braken patrouilleren dezer
dagen voor het eerst sinds 1982
weer derode jeepsvan demilitai-
re politie van Fatah in dorpen
oostelijk van Sidon. Bij de
doorbraakwerdeen reeks Amal-
stellingenonder devoet gelopen.
Een ervan,bij het dorpAm Delb
"vielin drie uur",verteltAbu Ni-
dal (geen familie van de dissi-
dente Palestijn), die de aanval
van de Palestijnen leidde. Bij
Qraiye, 2 kilometer verder, wa-
ren de gevechten veel zwaarder,
maar duurdenze ookkorter.

Abu Nidal en zijn mannen ge-
bruiken naast hun onderolijfbo-
menverdekt opgestelde mitrail-
leurs de ochtendthee."Als wij de
aanvallerszijn, moet worden ge-
zegd dat deAmal alle aceoorden
heeft geschonden", legt hij uit.
"Ze gingen doorRashidiyeh aan
te vallen. Alle politieke regelin-
gen faalden. Wij hadden geen
keus", zegt hij. De veteraan-

strijder Abu Nidal keerde in het
voorjaarvan 1985terugnaar Li-
banon, temidden van de belege-
ring door de Amal van de Pales-
tijnse vluchtelingen-kampen in
Beirut. "Het was een politieke
beslissingvan dePLO. Alle strij-
ders diekonden terugkerennaar
Libanon moesten datdoen", zegt
hij. En teruggekeerd zijnzij.Dat
er duizendenstrijderszijn terug-
gekeerd wordt tegengesproken.
Maar honderden strijders zijn
wel gekomen en zij "zijn de best
opgeleide strijders". "Zij kwa-
men terug om de mannen in de
kampen op te leiden".De Pales-
tijnen hebben ook weer de be-
schikking over een aanzienlijk
arsenaal aanwapens diedekam-
pen zijn binnen gesmokkeld of
die werden opgegraven uit ge-
heime bergplaatsen. Langs de
veroverde weg bivakkeren zij bij
tientallen naast hun jeepsofbe-
stelwagens. Oudere en jongere
strijders bewaken kruispunten,
het Kalasjnikov- geweer in de
hand, de raketwerper neergezet
tegen de muur.

Het beschermen van de Pales-
tijnse burgersin dekampen, hun
aantalwordtop 400.000geschat,
is deeersteprioriteitvan allePa-
lestijnse guerrilla- strijders,ofze
trouw zijn aan Arafat of aan op-
positionele fracties die worden
gesteund door Syrië. Damascus
is fel tegenstander van Arafats
leiderschap. "De huidige strijd
versterkt de positie van Arafat
in dekampen omdat de Palestij-
nen vechten om te overleven en
ze hun interne conflicten voorlo-
pig terzijde schuiven", verklaar-
de een politick waarnemer.

Syrië raakt gealarmeerd door
de toenemende invloed van Ara-
fat inLibanon, die deinvloedvan
door Damascus gesteunde guer-
rilla- groepen te boven dreigt te
gaan. "We zullen nooit toestaan
dat Arafat Sidon inneemt, en
evenmin dathij de situatieinLi-
banon kan laten ontploffen in
hetbelang van Israël en de VS",
zo haaldehet dagbladAn Nahar
pro-Syrische bronnen aan.

In Beirut kwamen dinsdag
Amal- leider Nabih Berri, Dru-
zenleider Walid Joumblatten de
afgevaardigde Nazih Bizri uit
Sidon bijeen. Ze gaven een ver-
klaring uit waarin stond dat"de
plannen van Arafat terug te ke-
ren naar het zuiden een gevaar-
lijk stadium hebben bereikt".
"Wij stellenArafat en zijn aan-
hangers volledig verantwoorde-

lijkvoor de strijd", zeiden zij.
Het instellen van e«_; buffer-

macht tussen de Amal en dePa-
lestijnse strijders oostelijk van
Sidon werd dinsdag verhinderd
door nieuwe schietpartijen, die
later uitliepen op grootscheepse
beschietingenenbombardemen-
ten. De neutrale troepenmacht
van honderd manvan deSunni-
tische militie Volksbevrijdings-
leger—die Sidon beheerst—zou
dinsdagochtendopmarcheren
van de drie stellingen die ze
maandagbezette. Maar ondanks
een onder Syrische auspiciën
overeengekomen bestand wer-
den de Sunnieten tegengehou-
den door Shi'itische strijders
rond het dorp Maghdousheh.Dit
deeldede politie mee.

Syrië moet voorzichtig zijn
met directe inmenging in het
conflict. Het beschikt over rond
25.00 man troepen in het noord-
en en oosten van Libanon, maar
Israëlheeftaltijd gewaarschuwd
tegen Syrische aspiraties in
zuidelijke richting.

Tot dusver lietDamascus het
aan de Amal over Arafats troe-
pen te bestrijden, en de door de
Libanese minister van Justitie
Berri geleide organisatie kreeg
daarvoor50tanksvanRussische
makelij. Maar de afgelopen 16
maandenis deAmaler nietin ge-
slaagdPalestijnse bolwerken bij
de Shi'itische gebieden van Bei-
rut en Tyrus op te rollen, laat
staan hetdoor de Sunnitische is-
lamieten beheerste Sidon.

De Israëlische luchtmacht
heeft ditjaar 13 maal bombarde-

menten uitgevoerd op guerrilla-
doelen in Libanon. Daarbij ver-
-11 zeker 53 mensen het leven.
Maar het is twijfelachtig of de
aanvallenwerkelijk schade heb-
ben toegebracht aan het Pales-
tijnse militaireapparaat.

Initiatiefvan de Curaçao Action Group
Aan de slag in Punda met „Maak
u gereed voor toeristen”-week

WILLEMSTAD — Gedepu-
teerde Bentoera heeft opver-
zoek van de Curacao Action
Group een werkgroep inge-
steld die zich buigt over een
"Maak u gereedvoor deToe-
risten"- week waarbij Punda
een grondige opknap-,
schoonmaak-, en versier-
beurtkrijgt.

Zoals bekend is de internatio-
nale expert William Fothergill
inmiddelsopCuracao werkzaam
als directeurvan deCuragao Ac-
tion Group. Hij heeft de taak om
de doelstellingenvan de Action
Group binnenzijn contracts- ter-
mijn van twee jaar op poten te
zetten. Een belangrijkonderdeel
daarvan is de binnenstad: daar
moet een sfeer van een "Festival
Market Place" geschapen
worden.

Om de gehele binnenstadnog
voor dit toeristen- seizoen op te

knappen is niet meer mogelijk
gebleken. Toch wil men dit sei-
zoen al iets doeninPunda. Gede-
puteerde Raymond Bentoera,
onder andere belast met de
DienstRuimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting (DROV), stel-
de op verzoek van de Action
Group een werkgroep in die zich
voornamelijk bezig houdt met
een controle van Punda om alle
punten te noteren die verbeterd
dienen teworden.

In de werkgroep hebben zit-
ting: gedeputeerde Bentoera, de
heer De Jong van de DOW, de

heer Sempervan hetkantoor Ci-
ty Inspector, de heren Snelders
en Butot van deDROV, de heer
Spencer van LW, de heer Van
Klei van de Sociedat di Comersi-
antenan, de heerFothergill van
deAction Groupen waarnemend
gezaghebber Franco.

In dezogenaamde"Maaku ge-
reed voor Toeristen"- week wil
men gebouwen verfen, straten
repareren, planten in de grond
zetten, fonteinen repareren en
verlichting installeren. Deze
week zal op 10 november van
start gaan.

Peru

Vijf doden na
guerrilla-aanval

LlMA—Vijfmensen, waaron-
der twee politiebeambten wer-
dengedoodin Peru toen aanhan-
gersvan de guerrilla- beweging
Sendero Luminoso twee dorpjes
overvielen.Het eerste dorpje Ri-
cardo Palma in het noordoosten
van het land, met nog geen dui-
zend inwonerswerd 's nachtsom
twee uur overvallen. Ongeveer
25 guerrilla's overvielen in de
namiddag het dorpje Ayacucho
ten zuidoostenvan Lima. Hier
werd een regerings- vertegen-
woordiger gedood die als
opdracht had de terroristische
activiteiten in die regio te be-
strijden.

Vijftig man over van ALM naarAirAruba

Air Aruba zaterdag
officieel van start

AEROPUERTO REINA
BEATRIX — Nu de ALM met
haar personeel overeenstem-
ming heeft bereikt voor ont-
slag ofovergang naar denieu-
we maatschappij Air Aruba
kan aanstaande zaterdag de
Air Aruba officieel van start
gaan. Zoals bekend wordt in
de eerste fase begonnen met
grond- afhandeling.

Luchtvaart- directeur tevens
directeur Air Aruba, Tawa
Irausquin, bevestigde aan de
Amigoe desgevraagd dat aan-
staande zaterdag AirAruba offi-
cieel haar werkzaamheden be-
gint. Zoals bekend hadden Air
Aruba en ALM reeds eerdereen
aceoord bereikt, dat geheel af-
hankelijk was vanwater methet
personeel van deALM op Aruba
zou geschieden.Vijftig man gaat
over in dienst van Air Aruba,
welk aantal—opvierna—giste-
ren officieel getekendheeft omin

dienst te treden bij deAir Aruba.
Dit personeel krijgt van deALM
geen cessantiauitbetaald omdat
Air Aruba per 31 oktober debe-
staande cessantia- verplichtin-
gen van dit personeel voor haar
rekening neemt. Wel ontvangt
dit personeel van de ALM een
lumpsum in de vorm van vijf
maanden salaris, zijnde drie
maanden compensatie wat het
nog te goed had van afgelopen
driejaren en twee maanden om-
dat er zo goed gewerkt werd, zo
zette ALM- manager op Aruba,
Bas Versteeg, deAmigoe desge-
vraagd uiteen.

Het personeel dat niet in
dienst van Air Aruba treedt en
dus zaterdag zonder werk komt
te zitten, heeft via haarvakbond
de nodige voorzieningen met de
ALM getroffen. Hetligt in de be-
doelinghetofficiële beginvan de
Air Aruba zaterdagmiddag met
een borrel te vieren in de grote
hal van de luchthaven.

Te groot risico

Vliegveld Zanderij
’s nachts gesloten

DEN
HAAG/PARAMARIBO —De Surinaamse autoriteiten
hebben de internationale
luchthaven Zanderij voorlo-
pig gesloten voor
nachtvluchten. Dat heeft de
directeur van de Surinaamse
Luchtvaart- maatschappij
(SLM), M. Mungra. meege-
deeld. Het besluit is genomen
op aandrang van verzeke-
rings- maatschappijendiehet
vliegveld ten zuiden van Pa-
ramaribo als een luchthaven
metverhoogdrisico zienvan-
wegedestrijd tussen het Suri-
naamse leger en de groep-
Brunswijk.

Vooral derecente kaping van
een Twinotter van*de SLM door
leden van de groep-Brunswijk
heeft tot de bezorgdheid over de
veiligheid bijgedragen. De
vluchtschema's van de maat-
schappijen dieZanderij aandoen
zijnzodanig veranderd datnaze-
ven uur 's avonds tot devolgende
ochtend geen vliegtuigen meer
landen of vertrekken. De SLM
heeft haar schema zo aangepast
dathaartoestellen 's nachts niet
op Zanderij staan, maar
nachtstops maken op Schiphol,

in Miami ofin Belem (Brazilië).
De Braziliaanse luchtvaart-

maatschappij Cruzeiro do Sul
moesthaarvluchten opParama-
ribo stakenomdathet niet moge-
lijk bleek een dagvlucht in het
schema in te passen. De SLM
neemt deroute Paramaribo - Be-
lem van deBrazilianen over. De
SLM, vliegt niet langer op Cay-
enne (hoofdstad van Frans Guy-
ana) enCruzeiro doSul gaatvlie-
gen op het traject Cayenne - Be-
lem. Dit betekent dat reizigers,
dievanParamaribo naar Cayen-
ne willen , via Belem moeten
vliegen. De autoriteiten in Para-
maribo spraken de hoop uit dat
demaatregelniet langer danen-
kele weken van kracht hoeft te
blijven.

Ook de kLM heeft haar
diensten op Paramaribo "om lo-
gistiekeredenen" aangepast, zo
verklaarde een woordvoerder.
Tot nu toe maakte de KLM een
nachtstop in Paramaribo. Deze
is verlegdnaar Port ofSpain (op
Trinidad enTobagol, dat als tus-
senstationop de dienstenvan en
naar de Surinaamse hoofdstad
werd aangedaan en nu eindbes-
temming geworden is. De KLM
vliegt een keer per week op de
Surinaamse hoofdstad.

Mensenrechtengroep

Chili: Staat van
beleg opheffen

SANTIAGO DE CHILE —De
Chileense commissie voor de
mensenrechten heeft de over-
heidverzocht de staatvan beleg,
die op 8 september werd inge-
steld, met onmiddellijke ingang
op te heffen. Ook werd de rege-
ring gevraagd de beschuldigin-
gen van moord, marteling en
verdwijningen in die periode te
onderzoeken. Dat heeft de secre-
taris van de commissie, Conzalo
Taborga, meegedeeld.

De commissie heeft het ver-
zoek overhandigd aan de minis-
tervanBinnenlandseZaken, Ri-
cardo Garcia, tijdens een korte
ontmoeting. Tevens werd de mi-
nister gevraagd om twee andere
veiligheidsmaatregelen "de
noodtoestand" en de "wet op de
binnenlandseveiligheid"te her-
overwegen. Tenslotte werd ge-
vraagd de kranten en weekbla-
denhunvrijheid van meningsui-
tingterug te geven.



MENSEN

Mevrouw NARCISIA FELIPA-
BLANKEN bereikte op 27 okto-
ber de respectabele leeftijd van
100 jaar.Dit werd uiteraard ge-
vierd in gezelschap van haar
kinderen, kleinkinderen,
'achterkleinkinderenen verdere
'familieleden en vrienden. Ge-
zaghebber Ronald Casseres en
zijn echtgenote waren ook aan-
wi'zi;" De jarige mevrouw Feli-
pa- Blanken ontving van hen,
namens het eilandgebied, een
«chommelstoel terwijl de gezag-
hebber haar kracht en gezond-
heid toewenste.

In de door Israel bezette Gaza-
strook iseen opvallend hoog aan-
tal gevallenvan HERMAFRO-
DITISME geconstateerd bij
kinderen. Dit hebben ge-
zondheids- functionarissen mee-
gedeeld. Dr. Nimrod Sassoon
van het Israëlische ministerie
van Volksgezondheid verklaar-
de dat in een jaar elfkinderen
zijn geboren die de kenmerken
van beide seksen vertonen. Vol-
gens Sassoon gaat het om een
"uiterst zeldzame erfelijkeafwij-
king,veroorzaakt dooreen gene-
tische misdruk in de chromoso-
menvan een van de ouders", "de-
ze kunnen de afwijking over-
brengen zonder diezelf te verto-
nen", zei hij. "De afwijking is be-
kend in de hele wereld", zei hij.
"Maarnergensanderskomt ze zo
vaak voor als in Gaza (11 geval-
len op een totaal van 5600 ge-
boortenin 1985)".Bij degeboorte
is het geslacht van het kind
moeilijkvast te stellen. De baby
vertoont de eexuele kenmerken
vanbeide geslachtenen depenis
is zeer klein", aldus de arts.

Een Britse specialist op het ge-
bied van AIDS, dr JohnSeale, is
ervan overtuigd dat het virus
van deze immuunziekte "per on-

geluk" is ontstaan tijdens labo-
ratoriumproeven met andere vi-
russen. Volgens Seale probeert
men dat te verzwijgen. Hij zegt
zijn conclusie al in augustus in
het tijdschrift van de Royal So-
cietyofMedicine gepubliceerdte
hebben maar dat de medische
werelder totaal niet op heeft ge-
reageerd. Naar zijn mening iser
sprakevan een "samenzwering".
Seale denkt dat het AIDS-virus
ongewild isontstaan toenmenin
een laboratorium hetvirus Mae-
di- Visna, dat bij schapen zwoe-
gerziekte veroorzaakt, met een
onder runderen voorkomend
leukemie- virus trachtte te com-
bineren. Inmiddels is er toch een
reactie op Seale's theorie geko-
men. Een andere autoriteit op
AIDS, dr Abraham Karpas, gaf
eerder deze week een vernieti-
gendoordeel. Hij noemde de the-
orie "science- fiction", absurd en
zonder enig medisch of we-
tenschappelijk bewijs. Volgens
Karpas, die een methode heeft
gevonden om de aanwezigheid
van het AIDS- virus bij patiën-
ten aan te tonen,beschikt de me-
dische wereld momenteel over
voldoende solidefeiten om zich
niet te begeven in "science- ficti-
on- achtige speculaties". Hij zei
dat de genetische structuur van
hetvirus bekend is en dater geen
enkel verband metde door Seale
genoemdevirussen bestaat. Als
men de herkomst van AIDS wil
zoeken, moet men in bepaalde
delenvan Afrika zijn, waar meer
dan een miljoendragers van het
virus leven, aldusKarpas.

De helftvan de sterfgevallenaan
LONGKANKER kan binnen
twintig jaarworden voorkomen,
als er een succesvol vervan-
gings- middel voor roken gevon-

den wordt. Daarna zou het aan-
tal longtumoren en andere door
het roken veroorzaakte kwaad-
aardige gezwellen met een nog
hoger percentage verminderen.
Met deze stelling legt prof. dr.
McFie van het Amsterdamse
kankerinstituut de klemtoon op
de verschillende mogelijkheden
die er zijn kanker te bestrijden
door middel van preventie. Be-
halve uitbanning van het roken
kunnenook eenbetere vitamine-
verzorging en de ontwikkeling
van vaccins tegen kankerver-
wekkende virussen een be-
langrijke bijdrage leveren aan
het terugdringen van deziekte.

Een voorschrift dat de gang van
scholieren naar de WC tot drie
keer pertrimester beperkt, heeft
geleid tot protesten, posten en
schorsingen die het bestuur van
de Scholengemeenschap van
Wishram in de staat Was-
hington een pleefiguur doen
slaan. Scholieren die tijdens de
lesuren "moeten" krijgen een
pasje dat hen driemaal gebruik
van de wc in drie maanden toes-
taat. Scholieren die het voor-
schrift overtreden kunnen wor-
den gestraft met nablijven. Er
wordt een uitzondering gemaakt
op doktersattest.Een comitévan
acht leden van scholieren,
leerkrachten, schoolbestuurders
en ouders heeft zich over het
conflict gebogen nadat een aan-
tal leerlingen was geschorst dat
had geprotesteerd. In de ge-
meente van 400 inwoners werd
een mars gehouden. William
Parks, het hoofd van de Scholen-
gemeenschap zegt: "Wij willen
de leerlingen bijbrengen dat wij
van henverwachten dat zij naar
school komen om te studeren.De
meesten van ons kunnen het 50
minuten ophouden. We gaan wel
naardefilm enzitten daar90 mi-
nuten of langer stil."

De heer CE. CATHALINA, di-
recteur van het Departement
van Luchtvaart, heeft onlangs
afscheid genomen van de over-
heid. Cathalina gaat genieten
van een welverdiend pensioen.
Tijdenseen afscheidsreceptiedie
ter ere van Cathalina werd ge-
houden, overhandigde de minis-
ter van Verkeer en Communica-
tie, de heer Leo Chance, een ca-
deau aan devertrekkende direc-
teur, als symbool van dank voor
zijn vele jarenvan inzet.

Al 2000 jaarvoor het begin van
onze kalender voerder artsen in
Mesopotamie al HERSENOPE-
RATIES uit. Een Westduitse
archeologische expeditie heeft
bij opgravingen in het zuiden
van Irak schedels van mensen
gevonden waaruit dat blijkt. De
leidervan deexpeditie verklaar-
de dat de vondst was gedaan bij
Esen. Deze zeker 4000 jaar oude
stad,op 160kilometerten zuiden
van Bagdad gelegen, was de
hoofdstad van een Dynastie die
eeuwen voorde stichtingvan Ba-
bylon over Mesopotamie
heerste. VolgensRoda was Esen
een "medische stad" vanwege
haar stadsgodin Guli die de go-
dinvan de geneeskunde was.

Een 26-jarige man uit Eindho-
ven gaatdooreen FOUTvan Jus-'
titie voorlopig vrijuit na een po-
ging om met verdovende midde-
len het Huis van Bewaring in
Arnhem binnen te dringen. De
man wilde in maart van dit jaar
een gedetineerdevriend van hasj
voorzien, maar werd gegrepen
toen hij het Huis van Bewaring
probeerde binnen te komen. De-

ze week moest hij zich daarvoor
verantwoorden voor de politie-
rechter in Arnhem. Die ver-
klaarde de dagvaarding echter
onmiddellijk nietig omdat Offi-
ciervan JustitieTideman verge-
ten was erin te vermeldenin wel-
ke plaats de Eindhovenaar het
Huis van Bewaring getracht
heeft binnen tekomen. "Zo kun-
nen we er helemaal niets mee",
aldus depolitierechter, dieoveri-
gens aangafdat Justitiede man
via een nieuwe dagvaarding
mogelijk alsnog op het matje zal
roepen.

"Het image van de PEDOFIEL
bij de gemiddelde Nederlander
scoort niet erg hoog.Als pedofie-
len meer geaccepteerd willen
zijn binnen de samenleving, zou
het goed zijn als ze ook anders
opkwamenvoor de jeugddan via
de seksualiteit". Mevrouw
Lichteburgt, incest- deskundige
bij de Utrechtse politie, zei dit
onlangsin Amsterdambij depre-
sentatievan hetboekje "Jongens
over vriendschap en seks met
mannen" van de hand van de
eveneens uitUtrecht afkomstige
psycholoog Sandfort. Lichte-
burgt kreeg het eerste ex-
emplaar aangeboden van deze
uitgave. In het boekje staan on-
der andere interviews met 25
minderjarige jongens die zich
over het algemeenpositiefuitla-
tenover hunrelaties met oudere
mannen. Lichteburgt: "Altijd
wordt vanuitdepedofiele wereld
gesteld datmen ongelooflijkveel
van kinderen houdt en zeer bij
hen betrokken is, maar", aldus
de politie- vrouw, "waarom hoor
ik ze niet als het gaatover bezui-
nigingen in buurt- en clubhuis,
de ernstige bezuinigingen bin-
nen het bijzondere onderwijs.
Belangen van kinderen staan
daarbij wel degelijk op het spel."
Sandfort reageerde direct. Hoe
zoudenpedofielenzich op andere
wijze met kinderen moeten be-
moeien, vroeg hij zich af. Als zij
dat doen, wordt toch gezegd dat
ze uiteindelijkop sex uit zijn.

Een dolle en schuimbekkende
PIT BULL TERRIER heeft een
uurlang een gezin in Canada in
zijnauto belaagd Het beest deed
de wagen schommelen en het
beet de banden stuk. Tenslotte
kwam de politie en schoot de
hond dood, waarmee een einde
kwam aan een, volgens het ge-
zin, "nachtmerrie". De 39-jarige
John Maney uit St. Catharine's,
ten westen van Toronto, kwam
vrijdagavond laat met zijn
vrouw Sandra en kinderen van
15,12 en 10 jaarbij zijn huis aan,
toen de hond in de oprijlaan te-
voorschijn schoot en de wagen
aanviel.Hij hieldheteen uurvol,
beet de banden stuk en deed de
auto zelfs bewegen. Een buur-
meisje dat thuiskwam en wier
vadermetbaseball-batin zijn ei-
genauto dewacht hadgehouden,
belde de politie op en zij schoten
de hond dood.

De literaire wereld zal het met
twee auteurs minder moeten
doen, nu in Chateauneuf- du-Pa-
pe. in het zuiden van Frankrijk
de 62- jarige Westduitse schrij-
ver MICHAEL HORBACH zijn
51-jarige vrouw Ursula, die on-
der de schuilnaam Alexandra
Cordes een succesrijk schrijfster
was, doodschoot en vervolgens
de hand aan zichzelf probeerde
de slaan. De man schoot een ko-
gel door het eigen hoofd en werd
zwaar gewond in hetziekenhuis
opgenomen. Het drama, over de
achtergrond waarvan niets be-
kend is, speeldezich afin de villa
van het echtpaar. Ursula Hor-
bach- Schaake veroverde met
haar populaire romans een mil-
joen-publiek.Zij bereikte met in
totaal 60 boeken een oplaag van
plus minus 15 miljoen. Haar
man, een voormalig journalist,
beschrijft in zijn boeken zijn er-
varingen onderHitleren als sol-
daat aan het Oostfront. Hij
schreef in totaal dertig boeken
met een oplaagvan vier en een
half miljoen.

'Jf. :■: :|: :■: $:

Mevrouw ISIDORA SIMPSON
viert op 30 oktober haar 103e
verjaardag.Dit zal gebeuren met
een Heilige Mis waarna er een
gezellig samenzijn is georgani-
seerd. Het een en ander vindt
plaats in Nos Makuto (Sanatori-
um), 'smiddags van tweetotvier
uur.

De 53.000 BLOEMISTEN uit
132 landen diezijn aangesloten
bij Fleurop- Interflora hebbenin
198538 miljoenbloemengroeten
over de gehelewereldverstuurd,
bijna vijf procent meer dan het
jaar daarvoor. De totale waarde
van die bloemengroetenbedroeg
2,2 miljard gulden. Gemiddeld
werd voor een bloemengroet
59,50 gulden betaald. Dat is in
vergelijking met 1984 twee gul-
den meer, zo blijkt uit het jaar-
verslag van de organisatie. De
Zweden versturen verhoudings-
gewijs de meeste bloemengroe-
ten; een op elke vier inwoners.
Nederland is de tweede op de
ranglijst meteen opdetwaalf.De
1.756 Nederlandse Fleurop-
bloemisten verzorgden vorig
jaar in het binnenland 1,1 mil-
joen opdrachten met een totale
waardevan 31,9 miljoen gulden.
Gemiddeld wordt in Nederland
peropdracht ongeveer 35 gulden
uitgegeven.' Vanuit Nederland
verzorgden zij daarnaast34.600
bloemengroeten in het buiten-

I . __>

landvoor eenbedragvan 1,9tf'
joen gulden. Uit het buitenlef
kwamen opdrachten naar Nl
derland voor 37.800 blo'
mengroetenmet een waarde^
2,1 miljoengulden.

Heer Bommel en de Volvetters door Marten Toonder

1027—De commissariskwam achterzijn bureau vandaan en
stelde zich voor de verdachte op. "Uw naam is Link, Severt
Link, zoals ik uit ditprocesverbaal lees", sprak hij, "u noemt
zichzelf professor?!"

"Ik bèn professor!" viel S. Link hem in de/ede. "Professor
aan deuniversiteitvan het BetoomdeDenken te dezerstede".

"Goed, goed!Geengebeüzel!"riep decommissaris ongedul-
dig. "U handelt in vermageringsmiddeltjes, die u Slinkers

i
"Juist", gafdeprofessorhemtoe. "Ik heetS.Link en daarom

Soem ik ze Slinkers. 'Wilt u slinken, gebruikt dan Slinkers!'
ardig gevonden, nietwaar?"
"Nee!" snauwdeBulle Bas. "Misselijk gevonden, meneer! Ikheb nognooit...eh... hm! Terzake!Geen geschreeuwhier!U laat

advertenties plaasten waarin u met een zogenaamd volvet-
tersspook dreigt! Is datjuist?"

"Ja!" zei de heerLink. "Het voivettersspook is een idee van
mij. Aardigniet?"

"Nee", brulde de commissaris. "Mis-se-lijk! Eh... Stilte! U
geeft dus toe, datdatspookvan u is. Wel., hm, geeft u dan ook
toe, dat u gisternacht dat spook in deKleine Club en op slot
Bommelstein hebt latenrondspoken? Huh?"

"Welnee!" zei de professor. "Zoiets zou ik niet durven!Dat
mag toch niet? Het is een aardig idee en het is een feit, dat het
voivettersspook op u loert!En op heerBommel ook, trouwens!
De heren zouden eens een paar Slinkers moeten gebruiken.
Maar ik zou nooitzon spook latenrondlopen! Veel te gevaar-
lijk!Vooral gevaarlijkvoor herenmeteen hoge bloeddruk, zo-
alsu!"

"Stilte!" schreeeuwde decommissaris. "Breng dit individu
naar de cel!" Vervolgenskeerde hij zich en glimlachte. "Ik zal
hemkrijgen", sprak hij, "laat ditgrapjemaar aan mij over; ik
zal het weluitzoeken!"

CURACAO
AGENDA
NACHTDIENST ARTSEN: PatiëntenvaJartsen van Bandabao (3e distrikt) kunitf
spoedgevallen telefoon 641658 belle"
dan het antwoordapparaatafluisteren-
De patiënten van de andere medische"
trikten kunnen voor spoedgevalle^
artsenpraktijk van huneigen huisartsW*
het antwoordapparaat zal dan mede»*
wie de dienstdoende arts is.

WITGELEKRUIS (wijkverpleging):Ka*
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend"
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00*
zaterdag de gehele dag gesloten: de**
hebben zuster Rosa. tel.: 673389/7
pageboy 027-360 en zuster Hailand.'
87944 pagéboy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst. Ps*
tel.:614000-

DIERENASIEL: dagelijks geopend'
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zate1*van 08.00-13.00/ 14.00-18 00 uur."
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uura^
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmi**
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag"
07.15-10.30 uur: alleen volgens afspra*

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fa*
geopend van maandag t. m vrijdag
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoo''
Maria 17,tel: 80222

BOTICA BANDABAO: dagelijks geoP*
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA S (nachtdienst)
Otrobanda: Goede Hoop. tel : 82857.
Punda: Vredenberg, tel: 613300.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE 8$
GING
Brievengat: iedere woensdag- en zol*gavond om 19.30 uur te Jirajara*a9
Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond'
19.30 uur te Openbare Basisset"'
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond
19.30uur gebouw Credit Union San P*
Kanga: iedere woensdag- en zaterd*
CURAQAOSCH MUSEUM (t, m3 nol*
ber) expositie van werken van Jubi I*
dongo gemaaktvan autobumpers.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21 00 uur Rambo el Vengador (I4jfJ-

TELECURACAO
WOENSDAG: 16.30Obradi man. 17.0°
Countdown: 17.45»60» Minutes; 18.*Informedeportivo; 18.55Tempu pa 9
os; 19.00 Leu fo'i kas; 20.00 Notisie"
Tele-8; 20 40 Miniserne: "Little GIC*
happy at last»; 21.30 I'm a big girl n*
21.55Kombinashon: 22 00vervolg I*
big girl now; 22.10 Miniserie: ""Jewel'
the crown»; 23.00 Sluiting.

DONDERDAG: 16.30Kwes; 17.30F*
telie; 17.30 CNN international hod»
17.30Purba ku keshi; 18.45Inforr,. 3dj
portivo; 18.55Tempu pa Dios; 19""
Nos tera: «Kachu»; 19.30 Small W<*l
der;20.00NotisieroTele-8;20 40Miafl
Vice; 21.40 Special; 21.55 KombinaH
hón; 22.00 vervolg Special: 22.15 NdM
ke sa: 23 00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)
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ISLA OVERWEEGT VOLGENS ADVOCATE ZELF OOK STAPPEN TE ONDERNEMEN
Raadsvrouwe Reuling in betoog bij hoger beroep-zaak

Eilandgebied niet gerechtigd
LTT het slepen te verbieden

WILLEMSTAD—De Bullenbaai iseen openbarewaterweg,
z<>dat normaal gebruik daarvan dientte worden toegestaan.
Sleepdiensten in die baai kunnen bij uitstekals een dergelijk
Normaal gebruik worden gekwalificeerd, hetgeen met zich
Meebrengt dat die sleepdiensten zondermeer door het sleep-
bedrijf Leeward Terminal Tug- services CV mogen worden
verricht. Dat waren de hoofdpunten in het pleidooi dat giste-
ren raadsvrouwe mr Saskia Reuling ten behoevevan decom-
manditairevennootschap LTT hield, in dehoger beroep zaak
tegen zowel het Eiland- gebied Curasao, de beheers- en ex-
Plotatie- maatschappij van deCuracaose wateren deCuracao
Ports Authority(CPA), alsheteilandelijkesleep- bedrijfKom-
Pania diTou Kórsou NV(KTK).

Het appel van LTT diende
gisteren voor hetHofenbeoogde
Uitrekken van het momenteel
voor het sleep- bedrijf geldende
Verbod om sleep- activiteiten te
ontplooien in de Bullenbaai te
Verkrijgen. Dat verbod werd
.LTT, een doorhet opCuracao ge-
Vestigde bedrijf Zeehatran en
een werk- maatschappij van hetNederlandse sleep- bedrijfWijs-
mulier, Saba Wintug,opgerichte
vennootschap op 21 augustus
door derechter inEerste Aanleg
opgelegd. Dat vonnis kwam
voort uiteen kort gedingdatLTT
in augustus aanspande, tenein-
de ongehinderd door de eilands-
instanties sleepwerk in de Bul-
lenbaai te kunnen uitvoeren.

Het geschil tussen de eilands-
instanties en LTT ving in de
tweede helft van dit jaaraan,
toen de Isla- raffinaderij een
contract met het sleep- bedrijf
Smit International Antilies op-
zegde en het voornemen uit-
sprak met LTT in zee te gaan.
Een voornemen, dat bij de ei-
lands- instanties, die zich op het
staidpuntsteldendathetpasop-
gerichte bedrijf daarvoor niet
Over de vereiste vergunningen
beschikte, inmindergoedeaarde
viel. Desondanks sloten Isla en
LTT een overeenkomst, waarbij
LTT geachtwerdmetingangvan
1 oktober dit jaarhet sleepwerk
'n de Bullenbaai te gaan uitvoe-
ren. Een datum, waarop echter
ook hetdoordeCPAaanKTK ge-
gunde alleenrechtvoor sleep-
werk in de Curacaose havens
Van kracht werd en op basis
Waarvan ondermeer het eiland-
gebied LTT verbood haar activi-
teiten in deBullenbaaiin gang te
Zetten. Een verbod dat door de
rechterlijke uitspraak op 21 au-
gustus werd bevestigd.

TOESTEMMING
De vraag is. zei gisterendeuit

Nederland overgekomen
raadsvrouwe van LTT, ofhet ei-
land- gebied mag verhinderen
datLTT in deBullenbaai te werk
gaat. Ingaande op de voorge-
schiedenis van het aan de orde
zijnde probleem, voerde zij aan
dat CPA onterecht zich op het
standpunt stelde dat LTT toes-
temming nodighadvoor hetver-
richten van sleep- dienstenin de
«aven. Die toestemming is
echter in het geheel niet nodig,
beende zij. Het uitvoeren van
sleep- diensten staat LTT in deBullenbaai vrij, argumenteerde
Ze, omdat het daarom openbaar
watergaaten er bij wet ofveror-deningofbesluit geenbeperkin-
gen werden gesteld. Het enige
waaraanLTT diendete voldoen,
was aan het aspect van de vesti-

gings- vergunning, waarover
het bedrijfwel degelijk, middels
beherendvennoot Zeehatran, de
beschikking heeft.

Belangrijk aspect in dezezaak
was voor mrReuling, dat deBul-
lenbaaieenopenbaar vaarwater
is, met alsbestemminghavenen
danmeerinhetbijzonderaan- en
afvoerhaven voor de door de Isla
geëxploiteerde olie- terminal.
Daaruit vloeide volgens de
raadsvrouwe voort, datnormaal
gebruik overeenkomstig die be-
stemming door de overheid, als
eigenaresvan ditopenbarevaar-
water, dient te worden toeges-
taan. Sleep- werkzaamheden
zijn immers, betoogde zij, in een
haven normale en onontbeerlij-
ke activiteiten. "Niet alleen is
een sleepdienst nodig om assis-
tentie te verlenen aan de grote
zeeschepen die deolieaan- en af-
voeren,maar sterkernog: zonder
sleepboten kan de Bullenbaai
niet aan haar bestemming be-
antwoorde. Alleen al hierom is
het assisteren van zeeschepen
door sleepboten dus bij uitstek
normaal gebruik van de Bullen-
baai, zodat het moet worden toe-
gestaan".

Zou echterhetHofvan mening
zijn dan hier geen sprake was
van "normaal gebruik", maar
van "bijzonder gebruik" van de
Bullenbaai, dan zouden, voerde
zij evenzo aan,het eiland-gebied
en haar vertegenwoordigster
CPAaan hetgelijkheid-beginsel
voorbij gaan wanneer aan LTT
niet wordt toegestaan om sleep-
werk in de Bullenbaai uit te voe-
ren en aan KTK deze toestem-
mingweiwordtverleend.Ookbij
het uitoefenen van privaat-
rechtelijke bevoegdheden, dien-
de volgens mrReuling immers
met dat gelijkheids- beginsel re-
kening te worden gehouden.

ARGUMENTEN
De argumenten waarop ei-

land- gebied en CPA zich berie-
penvoor de voorkeurs- behande-
ling van KTK vond zij geen hout
snijden.Die illustreerden, zei zij,
slechts de onredelijkheidvan de
argumenten. Werk- gelegenheid
boden immers niet slechts de
schepen van Smit, maar ook die
van LTT, merkte ze in dit ver-
band op, terwijl ze tevens het ar-
gument datLTT niet instaat zou
zijn het sleepwerk op juistewijze
te verrichten, verwierp. Het is
aan Isla, alscontract-partner om
dat te beoordelen en niet aan de
eilands- instanties, voegde ze
daarnog aan toe, terwijlze tege-
lijkertijd aankondigde dat Isla
overwoog zelfde nodige stappen
te nemen indienhet HofLTT in
hetongelijkzou stellen.Verbete-

ring van deconcurrentie- positie
van de haven, zei ze tenslotte
over het derde overheids- argu-
ment, was evenzo een aangele-
genheidwaarover deIsla en niet
deoverheid te oordelenhad. Het
verschaffen van een monopolie-
positie, tekende ze daarbij aan,
werkte bovendien eerder prijs-
opdrijvend,danprijs- verlagend.
LTT verzoekt danook, beslootze
aan het eind van haar uitvoerig
betoog, in staat te worden ge-
steldhet geldigecontract met Is-
la, waarvoor naar zij eerder stel-
de het bedrijf al een bedrag van
rond de 700.000 gulden zou heb-
ben geïnvesteerd, uit te voeren
en een eind te makenaan dewil-
lekeur van CPA en eiland- ge-
bied.

BEHEERS-BELEID
Raadsman van detegenpartij-

en mr Rob Blaauw, zei bij aan-
vang van zijn betoog het slechts
met mr Reuling eens te kunnen
zijn voor watbetreft het feit dat
de Bullenbaai een openbaar
vaarwater is, maar verweet de
raadsvrouwe datzij probeerde de
bestemming van de Bullenbaai
als haven daar in te willen
"smokkelen". De bestemming
was openbaar vaarwater en
geenszins "haven", merkte hij
op.MrBlaauw, dieevenalsdat in
de behandelingvan het kort ge-
ding was aangevoerd, het stre-
ven van het eilands- bestuur
aanhaalde van een actief be-
heers- beleid ten behoeve van
scheepvaart- activiteiten, wees
er van zijn kant op dat de op-
richting vanKTK een onderdeel
van datbeheers- beleidwas, als-
medehet verschaffen van het al-
leenrechtaan deKTK.

Daardoor
kon immers, betoogde hij, de
kwaliteit en de continuiteitvan
de service- verlening in de ha-
vens worden verzekerd door de
gesteldeeisen aan sleepboten en
bemanning. KTK voert in het
Schottegat al sleep- werkzaam-
heden uit en kan, indien nodig
zonderextrakosten in hetSchot-
tegat tijdelijk een sleepboot van
Bullenbaai laten assisteren.
Door hetverschaffen van het al-
leenrecht aan KTK kon derhal-
ve, meendehij, flexibelerworden
opgetreden en daardoor aanzien-lijkekostenworden uitgespaard.

Hij bestreed de LTT- stelling
dat door het alleenrecht van
KTK het gebruikvan de Bullen-
baai als water- verkeersweg
werd belemmerd. Dat was zijns
inziens geenszinshet geval. Het

is niemand verboden, ook LTT
niet, bleek uit zijn betoog, om
met boten door de wateren van
het Schottegat en Bullenbaai te
varen, hetgeenal zoublijken uit
het feit dat de twee sleepboten
van Wijsmuller, waarvan LTT
gebruik geacht werd te maken
ten behoeve van de uitvoering
van hetcontract met Isla, nu in
de haven afgemeerd liggen. Die
sleepboten kunnen evenwel
niet, benadrukte hij, ingezet
wordenals haven-sleepbotenom
te assisterenbij manoevreren en
bij meren en ontmeren in die
wateren, omdat dit, conform het
beleid van het eiland- gebied, is
voorbehoudenaanKTK met uit-
sluitingvan alle anderen.De pu-
bliekebestemming als openbaar
vaarwater van Schottegat en
Bullenbaai werd hierdoor dan
ook niet aangetast, zei,hij. "Het
optreden van sleepboten in de
havens van Schottegat en Bul-
lenbaai als haven- sleepboten
omvat namelijk niet het uitslui-
tend gebruikvan de wateren van
Schottegaten Bullenbaaials wa-
ter- verkeersweg", aldus mr
Blaauw.

De conclusie was volgens de
raadsman, die in zijn betoog
veelvuldig naar de jurispruden-
tie terug greep, alleszins duide-
lijk. "Bij haar beheer heeft de
overheid/ eigenaar van een wa-
termetdebestemmingopenbaar
vaarwater een zeer grote (be-
leids) vrijheid; haar handelen
kan door de burgerlijke rechter
slechtsop redelijkheid, dus mar-
ginaal getoetst worden. Gezien
het belang dat de overheid hier
uitoogpuntvanverantwoord ha-
ven- beheer bij het verschaffen
van het alleenrecht aan KTK
had, heeft debelangen- afweging
tot de overeenkomst met KTK
geleid. Van willekeur is geen
sprake, appelantes vorderingen
moeten worden afgewezen en de
vonnissen a quo bevestigd", al-
dus mrBlaauw.

Herdenking dood
Da Costa Gomez

WILLEMSTAD — Op 22 no-
vember aanstaande is het pre-
cies 20 jaar geleden dat de poli-
tieke leider dr. Flumencio da
Costa Gomez overleed. De PNP
herdenkt zijn dood met een
kranslegging bij zijn standbeeld
in de ochtend en een culturele
avond met toespraken bij het
PNP- centrum Cas diPueblo's a-
vonds.

Oppositie vindt beslissing inopportuun en hoogst onverantwoordelijk
Staten accoord met loonsverhoging gedeputeerden Bonaire
WILLEMSTAD — Een

loonsverhoging voor Bonai-
reaanse gedeputeerden, een
limiet op het aantal gedepu-
teerden dat de eilandenkun-
nen benoemen van minder
dan de helft van het aantal
raadsleden, eenregelingvoor
de rechtspositie van Antilli-
aanse dienst- plichtigenin af-
wachting van een wijzigingin
deRijkswet, een wet voor ze-
tel- verplaatsing voor off-
shore maatschappijen met
hoofdelijke aansprakelijk-
heidvoor delokaledirecteurs
en een verlaging van het im-
port- tarief tot nul voor dar-
men en magen van paarden
en slachtvee. Dat is hetgeen
gistermiddag in de Staten
Werd goedgekeurd, naast de
formalisatie van enkele wet-
ten diereeds in werkingzijn.

Het eerste agendapunt, een
ontwerp- landsverordening tot

intrekking van diverse beslui-
ten en wetten tenaanzien van de
in- en uitvoervan goederenwerd
op verzoek van minister van
Handel, Industrie en Werkgele-
genheid Marco de Castro inge-
trokken. De Staten gingen met
algemene stemmen aceoord met
eenwijzigingvan dedienstplicht
verordening, om derechtspositie
voor Antilliaanse dienstplichti-
gen te regelen. Naar premier
Don Martina uitlegde gebeurt
ditvooruitlopend opdewijziging
van de defensiewet,waarmee de-
zekwestie definitief geregeldzal
zijn. Hij zei begrepen te hebben
dat de voorbereidingen voor de
wijziging van deze rijkswet in
Nederland reeds plaatsvinden,
en dat de Staten het hopelijk op
korte termijn kan goedkeuren
zodat derechtspositie van de An-
tilliaansedienstplichtigen voor-
goed geregeld is.

Ook met hetverlagen van het

invoertarief op magen en dar-
men van paarden en slachtvee
van 5,5 tot 0 procent gingen de
Staten unaniem aceoord, nadat
minister van Financiën Leslie
Navarro uitlegde wat het doel
van dit reeds twee jaar geleden
bijdeStaten ingediendeontwerp
was. Hij noemde een socialise-
ring van de belastingen, aange-
zien het nietjuistwas noglanger
5,5 procent te vragen voor het
voornaamste onderdeel van een
volksmaaltijd (Söpi Mondongo).
Dit vooral omdat voor ander,
duurder vlees, wel hetnultarief
wordt toegepast, aldus de minis-
ter, die aan de hand van cijfers
aantoonde dat jaarlijks grote
hoeveelheden van dit voedsel
worden ingevoerd. Vervolgens
werdentweeverhogingenvan de
benzine- accijns op de Beneden-
winden geformaliseerd, waar-
van de eerste inmiddels achter-
haald is door detweede dievanaf

februari van kracht is.
Bij de behandeling van een

wijziging in de Landsverorde-
ning Zetelverplaatsing derde
Landen kwam het toteen onder-
onsje tussen PNP- fractieleider
Rufus McWilliam en minister
van Justitie Leo Chance. Naar
McWilliam verklaarde is het ge-
zien de problemen waar de off-
shore sector mee kampt van
groot belang zoveel mogelijk fa-
ciliteitente bieden ten einde de-
ze belangrijke activiteit niet ge-
heel te verliezen. Hoewel de
regering dat beoogde met het
wetsontwerpvoor zetelverplaat-
singzoueen artikelwaarin de lo-
kale directeur hoofdelijk aan-
sprakelijk werd gesteldvoor niet
betaalde winstbelasting bij ze-
telverplaatsing echter het te-
gengestelde effect hebben. In
plaats daarvan stelde hij voor
het "verdisculperings"- principe
voor lokale directeuren in ditge-

val niet geldig te maken.
Het aansprakelijk stellen zou

volgens McWilliam kunnen lei-
den tot het opsluiten van een di-
recteur die part noch deel heeft
in een zetelverplaatsing van de
maatschappij die hij vertegen-
woordigt, en waar hij misschien
niet eens van op de hoogte is ge-
steld. Minister Chance zei de
zorg van het Statenlid te begrij-
pen maar wees erop dat in het
wetsontwerp duidelijk staat dat
de schuldeiserbij zetelverplaat-
singnaar derechter moet. Als de
lokale directeur zijn werk naar
behoren doet heeft hij niets te
vrezen. De aansprakelijkheid is
in de wet opgenomenom
misbruik te voorkomen, en de
regering zag geen reden om het
voorstel van de PNP over te ne-
men. McWilliam hieldechtervol
dat deze bepaling nadelige ge-
volgen zou hebben en liet weten
hierover met deskundigen te

hebben gesproken. Indien de
regering niet voldoende fle-
xibiliteit in acht neemt voor wat
betreft de off- shore jaagtmen de
sector volgens hem weg.

Chance antwoordde op zij
beurt dat de wet al jaren in be-
handelingisen debonafide nota-
ris- kantoren er geenbezwaarte-
gen hebben. De regering doetal-
lesom off- shore maatschappijen
aan te trekken, maar kan on-
mogelijk dedeuropenzetten voor
malafide praktijken zoals het
ontduiken van winstbelasting,
evenals vroeger gebeurde met
zeeschepen die werden inge-
schreven en weer uitgeschreven
wanneer er belasting betaald
moest worden. De deskundigen
waar McWilliam op doelde moe-
ten diezich volgensChance hou-
denbij hun werk als ambtenaar,
en zich met dit soort zaken be-
moeien. Die opmerking maakte
McWilliam woedend. Hij noem-

de het een kwalijke zaak, en be-
nadrukte dat in de Statenzaal
het parlement en niet de minis-
ters het voor het zeggen hadden.
Ministers konden zoveel advi-
seursals zij wildennaar het par-
lementmeenemen, en Statenle-
denhebbenhetvolsterecht over-
leg te plegen met deskundigen,
aldus McWilliam, diehetde Sta-
tenvoorzitter kwalijk nam dat
hij niet hiertegen optrad. Het
wetsontwerp werd met 16 stem-
men voor en de 3 aanwezige
PNP- stemmen tegen aange-
nomen.

Tot de meeste discussie leidde
deverhogingvan het salarisvan
gedeputeerden op Bonaire van
3.300 tot 4.900 gulden per
maand. Zowel de oppositie van
Curagao als die van Bonaire
trokken fel van leer tegen deze
verhoging in een tijd waarin ie-

Explosie-oorzaak Isla
nog niet achterhaald

WILLEMSTAD — De oor-
zaak van de ontploffing die
zich vorige week op het ter-
rein van de Isla- raffinaderij
voordeed en die aan één per-
soon het leven kostte, werd
nog niet definitief vastges-
teld. Het onderzoek, dat di-
rect na het gebeurde door de
Isla- directie werd ingesteld,
is nog steeds gaande,zo werd
vanmorgen desgevraagdvan
de voorlichtings- afdeling
van deIsla vernomen.

Ten aanzien van de zes perso-
nen die bij de ontploffingernsti-
ge brandwonden opliepen, ver-
klaarde vanmorgen de voor-
lichter, dat hun toestand onge-
wijzigdis. De gewonden,dievoor
behandeling in een speciaal
brandwonden- centrum in Mara-
caibo, naar Venezuela werden
overgevlogen,bevindenzich nog
steeds in kritieke toestand,
waarin tot dusverre geen ver-
betering is gekomen. Zij werden
gisteren, aldus de PR- afdeling,
door Isla- directeurArchila,

diens echtgenote en directie- lid
Baralt in het Coromoto- zieken-
huis bezocht.

De oorzaak van hetongeval op
hetraffinaderij- terrein, die vol-
gens de vakbond van Isla-
werknemers PWFC, de grootste
is die debond ooit meemaakte in
de geschiedenisvan de raffina-
derij, is mogelijk terug te leiden
tot de problematiek van onder-
bezetting, merkte een PWFC-
woordvoerder deze week in een
radio- programma van de bond
op. Onder-bezettingkan immers
aanleidingtotongevallen geven,
voerde hijaan. Op het aspect van
de bedrijfs- veiligheid werd door
de bond bij verschillende gele-
genheden de aandachtvan de di-
rectie erop gevestigd.Met name,
aldus de bonds- woordvoerder,
met betrekking tot bedrijfs- on-
derdelenals"operations", devei-
ligheids- afdeling en de polikli-
niek.Hieromtrent zaldaarom de
PWFC, kondigde hij aan, bin-
nenkort de directieopnieuw be-
naderen.

Aanhoudingen
WILLEMSTAD — De politie

hieldgistereneen 26-jarige man
aan. Deze wordt ervan verdacht
een inbraak te hebben gepleegd
ineen woningteMahoemaWest.
De man werd in verzekering ge-
steld. Evenzo hield de politie
tweeanderemannen aan, dieer-
van verdacht worden inbraken
te hebben gepleegd inKura Pie-
dra, St Jacobsen omgevingen de
gestolen goederen voor "base" te
hebben ingeruild. Ook zij wer-
denin verzekering gesteld.

ntimMICRO SYSTEMS]

Networking, Personal Computers
Maintenance Services, Accounting
Packages and other Software
Packages

For Custom made
Programs, call us!

C-mputers Caracasbaaiweg 199 Tel.: 613214

V

WILLEMSTAD-Tussen
Punda enKnip werd het afgelo-
pen weekeinde door het ABC-
busbedrijfeen nieuweroute geo-
pend. De officiële opening daar-
van werd zondag verricht door
gedeputeerde TolinchiPietersz,
in aanwezigheid van ondermeer
busbedrijf- directeur Boeboe
Wanga, Eilandsraad- lidSylvio
Plantijnen hethoofdvan deafde-lingVerkeeren TransportCarlos
dePalm. De opening werd tevens
bijgewoond door werknemers
van het bus- bedrijfen buurt- be-
woners van Knip.
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i-PUEBLO-i
Oranjestad Supermarket San Nicolas
Fergusonstraat 47 Slagerij Bernhardstraat 2B
Tel.: 31046 Tel.:45634

f'rf*___l __/*___/^ ledere dag

\ 4'fö/i0*fiJ te helpen
V ijMi^/ bezuinigen

J>- wSSm- ’ hebben wij
Meer dan 100 artikelen in prijs verlaagd.

Nü artikelen zelfs tegen kostprijs, zoals:
geldigvan 29oktober t/m 8 november 1986

WINKI-L;
Frica juice klein ’.0.39
Tang 700 gr ’.3.85
Nova halfvolle melk 11tr ’.1.10
Le Gourmet rijst 3 lbs ’.1.33
Malta Iberia 6 pack ’.3.85
Bezems ’.2.35
fECZEN:
Frosty Acres mixed veg 16oz ’.1.75
Golden Wonder patates frites....5 lbs ’.3.50
Becel margarine 500 gr ’.2.35
SunnyDelight V_ gallon ’.2.45
SIA4 rill:
Hollandse carbonade 500 gr ’.3.35
Soepvlees 500 gr ’.2.50
1 Ons Ham ’.0.65

"^gm* BEGIN DECEMBER ONTVANGEN
Jjfë WIJ TWEE CONTAINERS MET ! |

J» KERSTBOMEN
.jÖHpP EXTRA GOEDKOOP!!!

LET-EIND VAN DE MAAND OP ONZE
PRIJSVERLAGINGEN

VAN MEER DAN 50 PRODUKTENÜ!

Supermarket/Slagerij
PUEBLO

Oranjestad - San Nicolas

ledere vrijdagavond tot 9.00 uur
en zaterdag hele dag GEOPEND.

Uitkering bij ongeval moet
belastingvrij zijn

ORANJESTAD — Oud- gen belastingvrij moet zijn. Het
GABA- voorzitter Clemente betreft hier een uitkering in ge-
Geerman heeft in een brief val van een dodelijk ongeval aan
aan de minister van Finan- nabestaanden. De heer Geer-
ciën Armand Engelbrecht man doet ook een beroep op mi-
aandachtgevraagd dat in ge- nisterEngelbrecht ommedewer-
val van een ongeval iemand king te verlenen dat in gevalvan
een uitkeringvan deverzeke- een dodelijk ongeval de nabes-
ringkrijgt deoverheidhierop taanden niet zo lang op de uitke-
dertig procent belasting in ring hoeven te wachten. Hij
minderingbrengt. haalteen voorbeeldaan van een

De heer Geerman wijst er de collegabij het WEB wiens wedu-
minister op, dat destijds de GA- weeenjaar moest wachtenom25
BA deoverheiderreeds op gewe- mille florin te kunnen ont-
zen heeft dat dit soort uitkerin- vangen.

BIG & BEAUTIFUL "^1
Mozartstraat 8 - Tel.: 22022 I

KORTING op alle kleding
10% en 15% I

Van woensdag 29 oktober t/m
zaterdag 1 November 1986

En wij blijven ook OPEN tot 8.00 uur 's avonds.
l Komt U ook even langs?? y

4jË^ft£^\% Elke Donderdag
|(jge^Mj| vanaf 09.30 p.m.

tot 02.00 a.m.

HET QUARTET
"THE JAZZ EXPERIENCE"

onder leiding van

\ IVAN JANSEN J
SIMAN Dl E GRAN BARATILLO

5 WONGCO *i
%_#" Columbusstraat6-Te1.:24563 _£

flamY Turcos den WONGCO na Columbusstraatta bai na prijs di ro/tow \.{fflß^i GANGA.

v% turcos mesterBA|!!" s -Si:--^jj§ __£' PROBECHA Dl E TREMENDO BARATILLO AKI! ffi|l 7*^ *%^W^Ml_#%_k__l___^___^__-^ MLI 4

S' / ffJffrTJ Eindvanhet Jaarcampagne^ J^iJk"Uil IL"LJ geldig t/m 6 januari 1987 %W^^L_b
prijzen worden evenredig over

Oranjestad en San Nicolas verdeeld. '^^■^^■KÏÏ
Bij aankoop van iedere 25 gulden lip«__■ cash prijzen ieder Jm I UUUj' 'fJMÉMV

_fa4grote manden met levensmiddelen, artikelen x^jÊ r^Wi
voor huis en keuken ter waarde van ’,250*" |S|
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TAPIrP* CANTIDAD Dl MERCANCIA 16$*$*
*~ * UNTIKIRASKAOF BO*^**Wfpj POCO GOLPEA

CORTINA
STEREO-SET\ STfmm^ y aS'na hoP Pero hOPEüy* mercancia mas na Hffr*,[ WESa .- prijsnan nunca visto*U<fc na Aruba

DIASABRA 1 NOVEMBER NA SABANA BLANCO 2-B
(PATRAS Dl PRISON BAI ARIBA)

) For di 10.30'0rdi mainta te eu 4'or di atardi
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► Voor zaterdag:. VOLKORENen i
VOLKOREN BOLLEN <

BRUIN en .<> BRUINE BOLLEN ■
> Graag <► DONDERDAG
bestellen om teleurstelling te voor-
komen, bij: <
>De gezonde en enige Volkoren- <
> broodbakkervan Aruba <» PIET <
* HARSVELD <

Hospitaalstraat <* (t.o. Amigoe-kantoor) <
► Tel.: 23132 (
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Pa kita cabei inecesario

HAIR REMOVAL? o_uc
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"~ - Hair remover crèmes- Cold waves

- Press on/pull offstrips

Ruime Keus
in Kunst

BLOEMEN en
KRANSEN

San Nicolas
II

RW e are lookingfor a mature, energetic and ex-
perienced

I MANAGER
| for our Philipsburg Store.

I Knowledge in jewelry/watchorChina/crystal
retail essential. We offer excellent salary and
generousfringe benefits.

I Only written applications with complete re-sumé,photograph and salary history will be
considered.

LITTLE SWITZERLAND
P O Box 887

c St. Thomas, US Virgin Islands 00801
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f ARUBA DAILY
| ENTERTAINMENT
I 1 -A

n Lets...
U (3D(3D HOTEL AND CASINOFN J r\i J Proud. pr___*I DAMIAN

accompanied by theU C"\ r*\ /O "THIRDDYNASTY",
\' 11 ' ' /_/ our houseband

Dinnershow In the Rembrandt Room «fn 2&(SKÏÏÏ3_^S",-,n,h,

II Happy Hourfrom 7.00-9.00 p.m.
NÜGeODend: __ta__ ■_©■__■

_« _»«T -^_*_!_. 4.00-7.ooHappy Hour■ 19.00-24.00 UUr 2.00-s.OOS-__Wllf**rr___nm__
|| ' ■I __±_______I. %'ttßS____?I heTook te 9e,egen" >H&S&MIneiu uur. ...
H Zeker wanneer U iets SUPER NOVAgoeds en bijzonders -T_^oWs__g_tif

zoekt. _.e,?^plMo^a.»L
r. i <__>_»_. Stellans SupperClubH Bel OnS 24544 Dinnershow: 9.00 p.m.

__im>ueu.A Le Club Lounge
U PAPIAMENTO Showtime: Midnight 12.00

BOULEVARD DRIVE-INI THEATRE!

N I v»fl _K^_.__n.c M_l K-irffe.
_ ¥m lir.iL^Mfr'Tr. ■_* ji_*f
l_l fe _^V .V IK_^' 5f%\w i

fc ..\_^»-B H_u^ijHc9Aft^H _E_^^^H|

BIG TROUBLE
PJ^f LV LITTLE

THRILLER 14yrs. ACTION 14 yrs.

'(SB. B>B'Q' 'I V *W^fif y J^rtido Patriotico Arubano I
Tur su votadornan y Pueblo di Aruba en general

| pa asisti na un FUND-RAISING 8.8.Q. dia 31 I
di oktober 1986, di 8.00. or di anochi na

I Poolside di ARUBA BEACH CLUB, cv musica baila-
ble a cargo di LOS PIMENTOSOS.
Por cumpra carchi cerca dirigentenan diP.P.A.
y na entrada di ARUBA BEACH CLUB.

Pa carchi por jama: tel: 48363 45698

L 48028 28717 i
25324 I



Sereen gevraagd werd om in te
'everen inverband met definan--s jlee- economische situatie.
McWilliam noemde de verho-
ging even inopportuun als onlo-
gisch. Het argument dat het no-
dig is vanwege de toegenomen
werkzaamheden van gedepu-
teerden en de gestegen kostenvan levensonderhoud slaat vol-
gens hem nergens op. In SintMaartenis hetimmers nogduur-
der,en men magveronderstellen

de gedeputeerden daar door
*en groterebevolkingmeerwerk
ftebben. Toch neemt men daargenoegen met een salaris van
3-300 gulden, en op Saba en Sint
Eustatius zelfs met 2.000 gul-
den. Omdiezelfdereden ishetar-
gument dat Bonaireaanse gede-
puteerden nu minder verdienendan vele ambtenaren onder hen

relevant, immers die situa-
te bestaat op de Boyenwinden
°°k. "Ikhoop datderegeringniet
f-anvoert dat men op SintMaar-
ten enige bijverdiensten heeft,
J'ant dat is verboden", zo grapte
hetPNP-lid.

De kwestie van bijverdiensten
£erd ook door UPB- StatenlidJJudyEllis aangehaald. De Bo-
naireaanse ministerJopieAbra-m_n had bij de behandeling van
r® begrotingomtrenthetvoorne-men de lonenvan Bonaireaansegedeputeerden te verhogen on-
?.er andere verdedigdmetdestel-
,lllg dat men móest voorkomen
jjj*tzij enige reden zouden heb-
j^nomtetrachtenopanderema-neren aan geld te komen. Een
2°ogst vreemd argument, alsmen ervan uitgaat dateen partijmezichzelfrespecteert alleenge-
deputeerden kan benoemen die
"Jetvertrouwenvan debevolking
erdienen. Hij vroeg zich afhoemen durft de lonen van gedepu-

teerden teverhogenterwijl de lo-°-en van de veertien- daagse lo-pers verlaagd zijn en de vakan-
J^" uitkering werd stopgezet.u°_ dePNP zei het onvoorstel-

baar te vinden dat men een ver-
zoek van Bonaireaanse
leerkrachten om hun vakantie-
uitkeringgedeeltelijkteherstel-
lenweigertvanwegedefinancië-
le situatieen inéénadem de sala-
rissen van de bestuurders ver-
hoogt.

ledereen weet volgens dePNP
hoe slecht het gaat, en de rege-
ring doet niets anders als het
volk eraan herinnerendat deba-
kens verzet dienen te worden.
Terwijl het rapport van Be-
renschot op tafel ligt voor het
ontslagvan 4000 ambtenarenen
het "rooien hier en snoeien
daar", gaatmen doodleuk het sa-
laris van gedeputeerden verho-
gen op een eiland dat om de ha-
verklap moeite heeft om haar
personeel tebetalenenal diverse
keren door de Centrale regering
uitdebrand geholpenmoest wor-
den. "Het is onverantwoordelijk-
heid in zijn optimale vorm", zo
motiveerdePNP- lidGeorge Hu-
eckzijnstem.DePNP steldevoor
het ontwerp aan te houden tot
nadat de bezuinigingen van Be-
renschot zijn doorgevoerd, het-
geen deregering afwees.

Het Sabaans Statenlid Will
Johnsonzei nietstegen deverho-
gingopBonaire te hebben, maar
dat zijn eiland zoiets niet over-
weegt in dezemoelijketijden. Hij
pleitte er welvooromeilandenzo
snel mogelijk debevoegdheid te
geven om zelf te beslissen over
arbeids- voorwaarden voor hun
gedeputeerden. leder eiland is
volgens hem verantwoordelijk
genoegen heeft voldoende besef
van definanciële situatieom zelf
te bepalen wat wenselijk en
haalbaaris. Zo vindt hij het be-
langrijkdat gedeputeerdenopde
Boyenwinden evenals die van
Curagao nu enige vorm van een
pensioen of een compensatie
kunnenkrijgen achteraf,omhen
niet in financiële moeilijkheden
te brengen. Het idee om de be-
voegdheid door te schuiven naar

de eilanden werd overigens ook
door andere fracties gesteund.
Ook is het zo dat de verhoging
voor de Bonaireaanse gedepu-
teerdennog door deEilandsraad
daar moet,en naar DPB- Staten-
lidMonchin Soleanaverklaarde
zal men daar echt wel op ver-
antwoordelijkewijze methet oog
op de financiële mogelijkheden
beslissen.

MinisterLourens zei begrip te
hebbenvoor de kritiek. Het is
echterBonaire dat om deverho-
ging gevraagdheeft vanwege de
hogekosten op het eiland en het
probleemdatteveelambtenaren
meer verdienen dan de gedepu-
teerden. Het eiland heeft door
bezuinigingen de nodige finan-
ciële ruimte gecreëerd om het
zelf te bekostigen, aldus de mi-
nister. Als de bevoegdheid
straks bij de definitieve her-
structurering van de Antillen
wordt doorgeschovennaar de ei-
landenheeft de Staten daar ook
nietsmeer over te zeggen, en ui-
teindelijk moet ieder eiland we-
ten hoe het debegroting indeelt.
Hij benadrukte dat dit geen en-
kel effect voor de Centralerege-
ring en dus indirect Curagao zal
hebben, omdat het solidariteits-
fonds voor de kleinere eilanden
ongewijzigd blijft. Ten aanzien
van de hoogte van het salaris,
verklaarde hij dathierbij de één
na hoogste ambtenaren- schaal
genomen is, omdat ditredelijk
werd geacht.

Hij wilde niet ingaan op de
vraag of het opportuun was ge-
zien definanciële situatie opBo-
naire, maar benadrukte dathet
zijns inziens een rechtvaardige
verhoging is. Dat de Boven-
windseeilanden dieniet krijgen
komt omdatze er nietom hebben
gevraagd, aldusLourens, en dat
moeten zij weten. Ten aanzien
van het verzoek om debevoegd-
heid door te schuivennaar de ei-
landen stelde deministerdatdit
beterzoupassen inhetkader van

de herstructurering van de An-
tillen.

Hoewel Johnsonzich niet he-
lemaal tevreden toonde met dit
antwoord en vroeg of het depar-
tement in detussentijd plannen
in die richting kon uitwerken,
stemdehijmet derest van decoa-
litievoor deverhoging. Nadat de
ministerhetvoorstel van dePNP
om de behandelinguit te stellen
tot na de bezuinigings- operatie
van de hand wees, werd het met
15voor en de 4 aanwezige stem-
menvan deoppositietegen goed-
gekeurd.Frente- leiderPapa Go-
dettwonder geendoekjes.Bij het
motiveren van zijn stem, gafhij
ronduit toe voor te stemmen om-
dat zij partij deel uitmaakt van
decoalitie. "Mischienzou ikin de
oppositie andersstemmen, maar
binnen decoalitie wordenzaken
nueenmaalonderlinggeregeld",
aldus Godett.

Tenslotte werd een limiet be-
handeld op het aantal gedepu-
teerden dat een eiland kan be-
noemen. Het betrofeen vervolg
op het doorschuiven van die be-
voegdheidnaar de eilanden. Het
maximale aantalgedeputeerden
is nu bepaald op dehelft van het
aantal raadsleden min één. De
PNP vindt dit teveel, en vreest
dat hiermee de sociale controle
wegvalt, en Curagao bijvoor-
beeld straks met 10 gedeputeer-
denzit waarvoor op hetBC geen
plaats is.Bovendien is het inthe-
orie mogelijk dat 10 van de 21
raadsleden straks gedeputeer-
den zijn, waardoor de controle-
functie van de raad bemoelijkt
wordt.MinisterLourens noemde
datonzin, omdat de praktijk uit-
wijst dat nooit alle gedeputeer-
den ook raadslid zijn. Sociale
controle wordt bovendien ge-
voerd door hetvolkvia demedia
en de stembus, en niet door wet-
ten. Hij noemde heteen kwestie
van vertrouwen, en het ontwerp
werd met 16 stemmen voor en 3
tegengoedgekeurd.

Raadslid wil maatregelen

Vandalisme en diefstal
bij scholen nemen toe

WILLEMSTAD — De golf
vanvandalismeen diefstalbij
scholen van de laatste tijd
moetbestreden worden door
**ö directe bewaking van de
°«wakings- dienst of anders
*en particulierbedrijf, een ef-
fectiever optreden van depo-
litie en overleg tussen de be-
rokken instanties voor pre-
ventie.

Zo laat hetPNP- lidvan de ei-
landsraad Dito Mendes de Gou-
veia het Bestuurscollege per
wief weten. Volgens hem is het
bij scholen in Koraal Specht, Se-
JU Fortuna, Wishi, Steenrijk en
"rievengat reeds zover dat van
een plaag gesproken kan wor-
den. Het gaat hierbij nietalleen
°ni materiële schade, maar ook
°m de demotivatie die het ver-
oorzaakt bij personeel, leerlin-
gen en ouders van de getroffen
scholen in hetbijzonder en de ge-
meenschap in het algemeen.
Hoewel detoenemende crimina-
"teit niets nieuws is neemt met
■Jame het vandalisme en de
«iefstal bij scholen schrikwek-
kende vormen aan, en over-
schrijdt het allenormen.

Als repressieve maatregel
stelt het raadslid voor de Bewa-kingsdienst te belasten met een
Veel directere controle, en een
c°nstante bewaking in de meest

wijken. Als de dienst
'at niet aankan moet de rege-
riig een particuliere maat-
schappij inschakelen, zo vindt
*J _" Voorts heeft de politie on-
danks een gebrek aan
jj}ankrachteenbelangrijketaak
"U de bestrijding van dit feno-meen. Voorkomen moet worden
Jat de gemeenschap de indruk
krijgt dat de politie onvoldoende

aandacht heelt voor dietstal en
vandalisme, die jammer genoeg
alskleine en minderbelangrijke
delicten gezien worden.

Ten aanzien van preventie
denkt het raadslid aan overleg
tussen hetBC, de school- bestu-
ren, het personeel, de ouder-
commissies, Sociale Zaken,
Jeugdzaken, Sportzaken en de
Afdeling Geestelijke Volksge-
zondheid over ditprobleem. Het
is volgens Mendes de Gouveia
bekend dat onderjeugd-groepen
in wijken, en met name diezon-
der werk, een natuurlijke leider
is. Als men het vertrouwen van
een dergelijkeleiderweet te win-
nen is het probleem naar hij
meent bijna opgelost. Het is de
taak van deskundigenop dit ge-
biedom een strategie hiervoorte
ontwikkelen, en het is interes-
sant om na te gaan wat voor
concrete resultaten dezeaanpak
in de meest problematische wij-
ken in de VS heeft opgeleverd.
De huidige situatieeist volgens
het raadslid onmiddellijk maat-
regelen, en zij diehet ontkennen
hebben geenoogvoor debezorgd-
heidvaneen grootdeelvan debe-
volking.

WILLEMSTAD—In hetkader
van hetprogramma van deCura-
qao Lions Club ter bestrijding
van de criminaliteit in het alge-
meen en de jeugd- criminaliteit
in het bijzonder, vond deze week
vp hetMgrNieuwindt College de
symbolische overdrachtplaats
van twee personal computers,
waarvan een bestemd is voor het
NieuwindtCollege en de andere
voor deDon Sarto- school.DeLi-
ons hopen op dezewijze een posi-
tieve bijdrage te leveren aan de

ondersteuning van het werk van
de lerarenop deze scholen, diena
schooltijdop educatieve wijze
jongeren in hun vrije tijd bezig
houden. Op de foto het moment
waarop Lions- voorzitter Alex
den Ouden de symbolische over-
dracht verricht aan de heren
Falbru enKwidama van respec-
tievelijk het Nieuwindt College
en de Don Sarto- school, in aan-
wezigheid van andere
leerkrachten en leden van de Li-
ons Club.

Zandbank
WILLEMSTAD — Het ga-

harrewar tussen Curagao en
Bonaire over het gebruikvan
Gezand voor aanleg van het
Seaquarium strand en het
°pknappen van de bestaande
stranden is Saba niet ont-
gaan. Tijdens de openbare
Staten- vergadering gister-
middag zei Statenlid Will
«Johnson gehoord te hebben
dat men nogal problemen
Scheen te hebben om zand te
vinden. "Wel meneerde spre-
ker, het doet mij genoegen U
te informeren dat de Saba
bank uitwit.zandbestaat.Dat
zand is in deterritorialewate-
ren van deAntillen, en men is
welkom er zoveel van te ko-
men halen als men nodig
heeft," aldus het Statenlid.
Minister Lourens van Bin-
nenlandse Zaken dankte
Johnson voor dit spontane
aanboden beloofde het door te
zullen geven aan het Be-
stuurscollegevan Curagao.

Werkzaamheden duren 2 weken

Vrijdag van start
met opzuigen zand

WILLEMSTAD — Aan-
staandevrijdagzal deVolvox
Delta van start gaan met de
werkzaamheden om 150.000
kubieke meter zand vanaf de
zeebodem aan de Noordkant
van Curacao naar boven te
halen.Per dagzal zon 10.000
vierkante meter zand opgezo-
gen worden, hetgeen bete-
kent dat de werkzaamhedenzon tweeweken in beslag zul-
len nemen.

Dat verklaardeDutch Schrier
van hetSeaquariumvanmorgen
desgevraagd tegenover de Ami-
goe. Naar aanleiding van een
aantal duiken aan de Noord-
kant, is het vermoeden gerezen
dat daar inderdaad zoveel zand
ligt. De kwaliteit lijkt goed te
zijn, zekerheid daarover heeft
men echter pas als het zand bo-
ven water is gehaald.

Zoals bekend wilde men het
zand eerst in de Bonaireaanse
wateren opzuigen. Vreesvan dit
eilandgebiedvoor negatieve ge-
volgen voor hun koraalriffen,
maakte dit idee echter onmoge-
lijk. Bonaire eiste een oordeel
van een buitenlandse expert,
hetgeen in het korte tijdsbestek
niet mogelijk was. Om het pro-

ject toch doorgang te laten vin-
den, werden dewateren rondom
Curagao afgedoken en werden
prijs- opgaven uitVenezuela en
de Bahama's opgevraagd.

Naar Dutch Schrier vanmor-
gen desgevraagd verklaarde,
zijnde omstandighedenopCura-
gao echter veel slechter dan op
Bonaire het geval zou zijn ge-
weest. Omdat het zand aan de
Noordkant ligt, moet de boot in
een behoorlijke golfslagwerken,
hetgeen extra bemannings- le-
den vergt. Bovendien was het
plan om opBonaire ook 's nachts
door te werken, hetgeenopCura-
cao onmogelijk is, aldus Schrier.
Dit heeft tot gevolg dat de
werkzaamheden langer duren
en dekosten hoger zijn.

Vrijdagochtend vaart de Vol-
vox Delta voor de eerste keer uit
naar de Noordkant. Er zullen
tweetrips per dag gemaaktwor-
den, waarbijzon 10.000kubieke
meter zand naar de oppervlakte
wordt gehaald.Dit wordt op het
strand van het Seaquarium ge-
spoten, waarna het verder naar
de andere strandenvervoerd zal
worden.Alhoewel het zeer moei-
lijk is om onder water een hoe-
veelheidzand op te meten, heeft

Schrier het vermoeden dater op
de Noordkant voldoende zand
aanwezig is om allestranden op
Curacao te "restaureren".

Overigens is men van plan de
gevolgenvan hetwegzuigen van
zon grote hoeveelheidzandop de
gevoelige plaat vast te leggen.
Voor de werkzaamheden van
start gaan, zaler een foto- repor-
tage gemaakt worden, diena af-
loop van de werkzaamheden her-
haald wordt. Daarmee kan dan
onderzocht worden, in hoeverre
het opzuigen van zand gevolgen
heeft voor de natuur onder
water.

Retraite in
Kas di Orashon
op Soto

WILLEMSTAD— In het wee-
keinde van 7, 8 en 9 november
wordt wederom een retraite ge-
gevenmetpsalmen als hoofdthe-
ma inKas di Orashon Emaus te
Soto. ledereen wordt verzocht
een psalmboek mee te nemen,
terwijlmen zichvoor dezeretrai-
tekan opgevenvoor 3 november
op het telefoonnummer 641886.
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PRIJZEN?

Lees om uw leven te
veranderen

Fokkerweg no. 50
Tel. 612303-612202

' PANTALON
N

PROBLEMEN?
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MINI SHOP
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HIGH FASHION BOUTIQUE
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metfantasie juwelen
naar de allerlaatste mode.

Voor deze gelegenheid
geven wij voor slechts

3 dagen bij alle aankopen
dEÈfrn in deze nieuwe afdeling
WWf boven de ’. 15,-
T^j aan bijoux (fantasie juwelen)

\J een Kadootje
V Beschouw dit, als een
f\ persoonlijke uitnodiging.
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\J/ U bent allen van harte welkom.
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4. 'Blindsteek' (zöm) — 5. Automatic button
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spoel' — 8. motor kv 2 spit — 9. lus inkorpora
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LJUBOJEVIC LEIDT STERK BEZET TOERNOOI

Timman moet nog twee afgebroken partijen inhalen

Verbroedering tussen Karpov en
Kortsjnoi werd in Tilburg een feit

TILBURG — Tilburg zal
L °rtaan in de schaak-
?*schiedenisLJjSstwaarschijnlijk in één
Lem worden genoemd met

P-aBUio"stad- Bee°n twaalf
K ge'e<*en °P <*e Filipijnen
k _.

aten n'J^tussenKarpov. Kortsjnoi met yochert-
p Cldenten en para-

intimidatie,
J_Urg werd minofmeer het
j/Xlevan devete. Tijdens hetnde Interpolis-toernooi za-

-1 beide levensvijanden tot. er verbazing broederlijk
,1 een tafel met en tegen el-taEarte bridgen.
»a opmerkelijk als de
!ehle'en verzoening tus-,j?^eide aartsrivalen, die in

bngels met elkaarconver-
L den> is hettaboedatin Til-
[jji ? heerst op grootmeester-ï£ 'emises. Er wordt geen
£jj Jecadeau gedaanindeju-
Leün>-editie. Elk puntverde-
L 8 Wordt tot op het botafge-
L Ven, alvorens beide spe-
L * tegenstribbelend be-

L 'nsdag, in de achtste ronde
L een begin werd ge-. *kt met dereturns van de

ste toernooihelft, kwam in de
jStezitting slechts aan een

CJ! 'Jeen einde.Koploper Ljubo-
c Weerstond met zwart de
val van Karpov en dwong in

H l^tenremise af.Daarmee be-
iye °e Joegoslaafde leiding en
». "Ü de enige deelnemer, die
t]j op de zogenaamde
t
, kjesdag niet in actie behoeft

Sron Ölen' Voor de overige zeven
_* heesterswordt hetbepaald
L^fustdag. Vijf dienen twee
-_'Jen uit te spelen,Karpov en"J'schéén.

>0
e enerverendstezet vanKar-

(et tegen Ljubojevic was zijn
(fe

ste (e4). In de match tegen
)«, Parov en ook in dittoernooi
'ïe 2 "k oud-wereldkampioen de-
»a etWisekwent uit deweg ge-

'Bcj,"- TegenLjubojevic kwam de
L ,eveninger van het Siciliaans
F "Jet bord, waarinKarpov nor-
L*''ter zich in zijn element

'l 't. Met wit had hijruimtelijk
L rdeel en de zwarte stukken

niet allemaal even ge-

De vijfvoudig winnaar is in
Brabant evenwel niet op zijn
best. Zijn improvisatievermogen
is afgestompt door de zware
tweekamp metKasparov. Ljubo-
jevic profiteerde handig van
minder krachtige voortzettin-
gen van wit. Op de 19e zet bood
hij remise aan, hetgeen door

Karpov niet werd aangenomen.
Veertien zetten later moest de
Rus onder dwangtoegeven.

AchterLjubojevic behield Jan
Timman vooralsnog de tweede
plaats. Hij brak met zwart af te-
gen Portisch in een zeer ge-
compliceerde stelling. DeAmsterdammer wenste zelf niet
te oordelen, wie er beter stond.
Wel had Portisch directe
winstkansen over het hoofd ge-
zien. Timman was ontevreden
over zijn spel tegen Portisch. Hij
werd nog geobsedeerd door de
heksenketel van de vorige dag
tegen Beljavski. Na diepgaande
analysewas hij tot detroostrijke
conclusie gekomen, dat hij door
Beljavski's laatste twee zetten
nog niet reddeloos verloren
staat. Beljavski zal de trucen-
doos wijdopen moeten gooien te-
neinde dewinst er uit te halen.

Kortsjnoi bouwde in de
Schlechter-variant van het Sla-
visch tegen Hübner een duide-
lijk overwicht op, maar verzil-
verde het voordeel in de eerste
seance niet. Hij laveerde behen-
dignaar een eindspel, waarin hij
een pion meer had. In detweede
zitting kan hij op de aanval spe-
len. Datzelfde zal Miles doen te-
genBeljavski. DeRus zei na vijf-
tien zetten 'njet' op de remise-
offerte van zwartenwerd vervol-
gens geconfronteerd met tac-
tische manoeuvres, die de te-
genstander langzaam maar ze-
ker in hetvoordeel brachten.

De stand na acht ronden in Til-
burg is:
1. Ljubojevic 5
2. Timman 4 en 2 afg.
3. Karpov 4 en 1 afg.
4. Hübner, Kortsjnoi 3en 2 afg.
6. Beljavski, Miles 2,5 en 2 afg.
8. Portisch 2 en 1 afg.

Karpov-Ljubojevic
zet voor zet

TILBURG — De schaak-
partij uitdeachtsteronde tus-
sen koploper Ljubojevic en
oud-wereldkampioenKarpov
is in remise geëindigd. De
partij, gespeeld in het Inter-
polis-schaaktoernooi in Til-
burghad hetvolgende zetten-
verloop:

Wit:Karpov
Zwart: Ljubojevic

1. e2-e4 c7-c5
2. Pgl-f3 d7-d6
3. d2-d4 csxd4
4. Pf3xd4 PgB-f6
5. Pbl-c3 a7-a6
6. Lcl-e3 e7-e6
7. a2-a4 PbB-c6
8. Lfl-e2 LfB-e7
9.0-0 0-0
10. f2-f4 LcB-d7
H.Pd4-b3 Pc6-a5
12. e4-e5 Pf6-e8
13. Pb3xas DdBxas
14.Ddl-d2 Das-c7
15.Le3-d4 f7-f6
16. esxf6 PeBxf6
17. Dd2-e3 TaB-e8
18. Kgl-hl Le7-d8
19. Tal-el Ld7-c6
20. b2-b3 KgB-h8
21.Le2-c4 e6-e5
22.f4xes Pf6-g4
23. De3-h3 d6xes
24. Tflxfö t TeBxfB
25. Lc4-d3 g7-g6
26. Dh3xg4 esxd4
27. Dg4xd4l LdB-f6
28. Dd4-b4 Dc7-g7
29. Tel-fl Lf6-e7
30. Tflxfó t Dg7xfB
31.Db4-d4t Le7-_5
32. Dd4-f2 DfB-d6
33. Pc3-e4 Lc6xe4
34. Ld3xe4 Dd6-dl

Remise.

Spaanse voetbalcompetitie:
Barcelonaweer een punt

uitgelopenop Real Madrid
J^Drid—De Britse tan-

*ïarkHughes/GaryLine-
L'^ft zondag Barcelona
_a aan opBeDracnt *n de
1^ nse voetbal- competitie.
..ri* en Lineker (2) maak-
»>. ~rie doelpunten in de
b "e helft voor Barcelona

? Las Palmas. Miranda
jT*!»devierde treffer, 4-0.

&8t . Madrid werd door Cadiz
i^.yt. De lands- kampioen
t de verveeld voetbal in Ca-n moest het middenveld la-
-IW3nW 3n de enthousiaste thui-
ig ._■- Real kreeg in de slotfase
byl^eerste echtekansen. .Tor-
's-* no miste alleen voor
t^ 11an Jose Bermell, dieenke-
ge nuten later met een gewel-
t -J?actie Michelvan een tref-
o whield-
sjj * Atletico Madrid raakte
.fH.' yerder achterop door

lt|elijkspel in het eigenstadi-
!Ce *j>en Betis. Atleticokon lang
(jj/1 °P het vroege openings-
lorKVan Marina. Elf minuten
j, .^et einde werd echter inter-
fj°nal Rincon in het
it schop- gebied neergelegd,
s^1* de Argentijn Calderon

vanaf de strafschop- stip tot de
gelijkmaker bracht.

De uitslagen zijn:
Sevilla - Athletic deBilbao: 3-

-1; Sabadell -Real Valladolid: 1-
-0; Cadiz -Real Madrid: 0-0;Real
Mallorca-Espahol: 1-1; Santan-
der -Murcia: 1-1;Barcelona -Las
Palmas: 4-0; Osasuna - Gijon: 0-
-2; Real Sociedad - Zaragoza: 1-0;
Atletico Madrid -Real Betis: 1-1.

De stand na elf competitie-
wedstrijden is:
1.Barcelona 11-16
2. Real Madrid 11-15
3. Atletico Madrid 11-14
4.Espanol 11-13
5. Betis 11-13
6. Sociedad 11-13
7. Cadiz 11-12
8. Mallorca 11-12
9. Sevilla 11-12
10. Gijon 11-12
11. Athletic de Bilbao 11-11
12.Valadolid 11-11
13.Las Palmas 11- 9
14. Zaragoza 11-8
15. Osasuna 11-8
16. Santander 11-7
17. Murcia 11- 6
18. Sabadell 11-6

Uitslagenen standen
uit de Engelse League

ta___!^—De uitslagenen
f

_
e "'n deEngelseLeague

Nd 'n net gelopen wee-
ft e gespeelde wedstrij-*w als volgt:

Ha
8exal" Chelsea: 3-1; Aston

Hf Newcastle: 2-0;Everton -.ho.^' Leicester - Sou-
f lPton: 2-3; Luton Town - Li-
JJ°°l: 4-1; Oxford- Not-

-1 *"_" Rm Forest: 2_l; Queens- Tottenham
y Pur: 2-0; Sheffield Wednes-
ii^Voventry: 2-2; West Ham
H e£- Carlton: 1-3; Wimble-
_> i-rorwich: 2"°; Manchester"ManchesterUnited: 1-1.

__t_*ndis:Ingham Forest 12-23

2. Norwich 12-223.Everton 12-21
4. Arsenal 12-21
5. Liverpool 12-20
6.€oventry 12-19
7. Tottenham Hotspur 12-19
8. West Ham United 12-19
9. Sheffield Wednesday 12-18
10. Luton Town 12-17
11. Queens ParkRangers 12-17
12.Charlton 12-17
13. Southampton 12-16
14. Wimbledon 12-16
15. Oxford 12-16
16.Leicester City 12-15
17. Watford 12-14
18.Aston Villa 12-13
19.Chelsea 12-12
20. Manchester United 12-12
21. Newcastle 12- 8
22. Manchester City 12- 8

Uitslagen van bridgeclub
Baranca en Asiento-Dames

WILLEMSTAD — De brid-
geclubs Baranca (22 okt.) en
dedamesvan Asiento(21 okt.)
zijn weer actief geweest. De
resultaten hiervanstaan hier-
onder:

Bridgeclub Baranca:
Groep A:
1. Dames Valkenberg - Gibbs:
61,76%; 2. Mej. Snellers - Hr.
Kirchhoff: 60,42%; 3. Dames
Henriquez - Henriquez: 57,08%;
4. Mevr. Rompu - Hr. Moenir
Alam: 54,58%;5. Echtpaar Voor-
braak: 53,33%; 6. Dames Schou-
ten- Schnitger: 50,83%; 7. Heren
Schrils -De Haseth: 50%.
De overige paren scoordenbene-
den de 50%.

Groep B:
1. Echtpaar Jilisen:62%; 2. Da-
mes Dialdas - Van de Breggen:
61,25%; 3. Dames Blankevoort -Jansen: 55%; 4. Dames Becker -Baudewein: 54,50%; 5. Echtpaar
Zaki: 53,50%; 6. Echtpaar Van
Henegouwen: 51,67%; 7. Dames
Mous - Leerentveld: 50%.
De overige 6 paren konden de
50% nietbereiken.
Asiento Dames:
1. Zwollo - De Paus: 62,30%; 2.
Hanrath - Schnitger: 60,71%; 3.
Gibbs - Valkenberg: 59,13%; 4.
Geenen - Maas: 55,95%; 5.
Craane- Van derJagt:54,37%; 6.
Blankevoort - Van Beek:
51,59%.

VOETBAL/KUALA LUMPUR— De Maleisische voetbalbond
heeft international Wong Hung
Nung voor het leven geschorst
wegens een omkooppoging. De
verdediger zou tijdens de Azia-
tische spelen een aantal voetbal-
lers van Saoedie Arabië 5000
gulden hebben geboden om de
onderlinge voorronde-wedstrijd
met meer dan twee doelpunten
verschil te kunnen winnen. De
Arabieren gingen daar nietop in
en zegevierden met 3-1. Wohg
maakte overigens het ope-
ningsdoelpunt.

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 17.00 uur.

VOETBAL
(Kopa Antiyano)
20.00 uur Sithoc/Hubovs Victory Boys CIT-
CO - Stadion Dr Antoine Maduro.
VOLLEYBALL
(Federashon di Vólibol Kórsou)
A-klasse
19.30 uurDivi Divi vs JolleyAngels (dames):
19.30uur Jets vs VolleyGenls (heren):
hoofdklasse
20.30 uurExcallbur vs Shwatanarl(dames):
20.30 uur Xavenanen vs The Birds (heren) -Sentro Deportivo Kórsou.

Goedpitcherswerk van Richard Marie:

Sta Rosa Indians boekte zijn tweede
winst in de finale-serie AA-klasse

WILLEMSTAD—Sta.Rosa
Indians/Variante is hard op
weg kampioen 1986 van het
AA-baseball te worden. Gis-
teravond liet het zyn tweede
overwinning (6-3) aanteke-
nen in de finale tegen Wild
Cats/Banco di Caribe en
moet nu nog twee keer win-
nen om de baseball-kroon
voor zich op te eisen.

Het was geen aantrekkelijke
ontmoetingwat de670 toeschou-
wers kregen voorgeschoteld. De
partij nam bijna vier uur in be-
slago.m. alsgevolgvan hetgrote
aantal vrije lopen dat door de
werpers werd gegeven. Indians
dankt de overwinning, die met
de score van 6-3 werd behaald,
aan een iets beter optreden van
zijn pitchers. Achtereenvolgens
waren dat Gerson Statia, Ri-
chard Marie (die verrassend
sterkwierp gedurende 4 1/3 in-
ning)enRupert Straker.

Cats nam het initiatief met
tweeruns in de 3e inning welke
gescoord werden op een twee-

honkslag van Michael Josefina,
een aangooifout van de derde
honkman, een honkslagvan Na-
to Anasagasti en een vrije loop.
Een double-play maakte echter
eenabrupteindeaan derally van
Cats en markeerde tevens een
ommekeer in destrijd.

Want Indians diende in die
zelfde inning al van repliek en
bracht drie runs op het score-
bord. Een honkslag van Michel
Daouenvier vrije lopen van star-
ting pitcher Percey Schoop stel-
denIndiansin staat de leidingte
nemen. De voorsprong werd niet
meer uit handengegeven.

In de vierde verdubbelde de
Sta. Rosa-ploeg zelfs het aantal
runs. Opmerkelijk was dat ditna
twee outs gebeurde. Michel Da-
ou en Pablo Beaumont zorgden
daarbij voor het slagwerk. Er
werd daarna nog slechts een-
maal gescoord doorCats datver-
der in deachtste inningeenrally
op touw probeerde te zetten. Zon-
der succes echter, want Rupert
Straker zorgde ervoor dat de
voorsprong van zijn ploeg behou-
denbleef.

De eindcijfers luidenalsvolgt:
6-8-3 voor Indians en 3-8-2 voor
Cats. Winnende werper was Ri-
chard Marie en verliezer Percy
Schoop. Schoop werd in de derde
inning vervangen door Omar
Angelina, dieal in de vierde in-
ning plaats moest maken voor
Sharlon Medina diedepartij uit-
wierp.

De finale wordt donderdaga-
vond voortgezet. Wedstrijd num-
mer vier is geprogrammeerd
voor zondag, waarnade strijd, in-
dien nodig op maandag zal wor-
denvoortgezet.

Franse voetbalcompetitie:
Marseille loopt een punt
op koploper Bordeaux in

PARIJS — Bordeaux heeft
zaterdagavond, in de veer-
tiende ronde van de Franse
voetbalcompetitie, een punt
van zyn voorsprong op Mar-
seille ingeleverd. Tegen een
sterk Monaco kwam
Bordeuax nietverder dan 1-1,
Marseille pakte de twee pun-
ten in Le Havre.

Bordeaux nameen voorsprong
door Vercruijsse, die van de
strafschopstip raak schoot. Do-
minique Bijotat maakte gelijk.

Marseille dankte zijn twee
treffers aan zijn dit seizoen aan-
getrokken internationals Jean-
Pierre Papin en Alain Giresse.
Een derde nieuweling, de Joe-
goslaafSliskovic completeerde
hettrio treffers.

Landskampioen Paris SG
bleef in de buurt van de andere
groot-investeerders dankzij een
overwinning bij Sochaux. De
vierde overwinning in een uit-
wedstrijd kwam tot stand door
eentreffervan de Senegalees Ju-
les Bocande. De tweede Parijse
ploeg,Racing, bleef in de degra-
datiezone door een gelijkspel in
hetPare desPrinces tegen Metz.
Pierre Littbarski speelde een
uitstekende wedstrijd voor Ra-
cingParisen lieteen andere bui-

tenlander, de UruguayaanEnzo
Francescoli, hetdoelpunt maken
dattenminste goed wasvoor een
winstpunt.

De uitslagen van het afgelo-
pen weekeinde zijn:
Lille - St. Etienne: 1-0; Nice -Auxerre: 2-0; Nantes - Laval: 1-
-1; Rennes - Toulouse: 0-0;
Bordeaux - Monaco: 1-1; Le Ha-
vre - Marseille: 1-3; Sochaux -Paris SG: 0-1; Nacy - Lens: 1-1;
RacingParis - Metz: 1-1;Toulon -Brest: 2-3.

De stand is nu:
1. Bordeaux 14-21
2. Marseille 14-20
3. Paris SG 14-18
4. Toulouse 14-16
5. Nantes 14-16
6. Nice 14-16
7. Lille 14-15
8. Monaco 14-15
9. Auxerre 14-15
10. Metz 14-14
11.Lens 14-14
12. Sochaux 14-14
13.Le Havre 14-13
14. Brest 14-13
15. Laval 14-13
16. St. Etienne 14-11
17.Rennes 14-10
18.RC Paris 14-10
19. Nancy 14- 9
20. Toulon 14- 7

Curaçaoseploeg nam deel aan Waterpolo-toernooi:

Vierde plaats De Dolfijnen in het Copa
Galicea-toernooi alleszins redelijk

WILLEMSTAD — Zonda-
gavond keerde De Dolfijnen
terug uit Caracas,Venezuela,
alwaarhet deel had genomen
aan de jaarlijkseCopa Gali-
cea georganiseerd door de
vereniging Hermandad Gal-
lega.

In ditsterkbezette toernooi
waren de acht deelnemende
ploegenverdeeld in twee pou-
les. De eerste poule bestond
uit Hermandad Gallega, De
Dolfijnen, Hebraica en Meri-
da. De andere poule bestond
uit Universidad Central,
Centro Italo, Tachira en Club
Maturin.

De Dolfijnen begonnen op vrij-
dagavondmet een 21-6 overwin-
ning op Merida. De volgende
ochtend werd wederom gewon-
nen, ditmaal van Hebraica met
15-10. Op zaterdagavond moest
De Dolfijnenvoor de derde maal

binnen24uurhetwater inenwel
tegen de sub-kampioenvan Ven-
ezuela, Hermandad Gallega. In
het eerste speeldeelkon Curagao
nog goed meekomen (3-3), maar
in de tweede en derde speelperio-
de bleek duidelijk dat Herman-
dad de betere ploeg had en wist
een voorsprong van vier doel-
punten op te bouwen (5-9). In het
laatste kwart probeerden De
Dolfijnen nog iets terug te doen,
maar de uiteindelijke 11-13
overwinning voor Hermandad
was geen enkel moment in ge-
vaar.

De laatste wedstrijd van deze
avond werd gespeeld tussen
Centro Italo en Universidad
Central welke beide met ruime
cijfers van Tachira en Club Ma-
turin gewonnen hadden. In een
felle wedstrijd waarin hier en
daarrakeklappen werdenuitge-
deeld (en niet tegen de bal),
kwam Centro Italo uiteindelijk

als overwinnaaruit het water: 9-
7.

Op zondag werden de finales
gespeeld. In de wedstrijd om de
derdeenvierde plaats ontmoette
De Dolfijnen, (welke werd ge-
sponsord door Bols, Anchor 100
jaar roomboter en de Antillen
N.V.), dekampioen van Venezu-
ela, UniversidadCentral. In een
zeer spannend duel had het Cu-
racaose team zelfs na het eerste
deel een 3-1 voorsprong. Helaas
werdde standin detweede perio-
de al gelijk getrokken (5-5) en
ookin hetderdekwart gaven bei-
deploegen elkaarniets toe (8-8).
In de vierde en laatste periode
kon Universidad na foutieve
passes van De Dolfijnen uitlopen
naar een 11-9 voorsprong.

Door hard werken werden er
weer kansen gecreëerd en kon-
den Hector Hortencia en Rob
Dijk de stand weer gelijk trek-
ken: 11-11. Guiseppe Lo Fo
Wong trok in het strafworpge-
biedaan de noodrem en kon met
drie persoonlijke fouten de rest
van de wedstrijd vanaf de kant
bekijken.

Universidad scoorde uit de
toegekende penalty 11-12. Met
nog vijftien seconden te spelen
werd Wim Keeman in sco-
ringspositie niet juist aange-
speeld. De voor hem bestemde
balwerdbij een tegenstander ge-
deponeerd, waardoor deze de
laatstevijftien secondenkon vol-
makenenzodoendeeen (toch wel
verdiende) overwinning veilig
kon stellen.

Het toernooi werd besloten
metdefinale tussenCentro Italo
en Hermandag Gallega. Centro
Italo lieter vanaf hetbegin geen
twijfels over bestaan, na detoer-
nooiwinstop Curacaobegin deze
maand, ook hier deeerste plaats
te willen behalen. Hierbij werd
echter detegenstander r>_- ont-
zienzowelin alsbuitenhat \ iter
werden ook hier ww aken
klappen uitgedeeld. Ir. en ge-
makkelijke wedstr;i waarin
Hermandad slechtseenmaaleen
voorsprong had(0-1) wonCentro
Italo met 8-5 deCopa Galicea.

De eindstand van dit toernooi
is:
1. Centro Italo Venezolano
2. Hermandad Gallega
3. UniversidadCentral
4. De Dolfijnen

WILLEMSTAD - Het trotse
team van De Dolfijnen dat de
laatste tijd steeds actiever wordt
op waterpolo-gebied. Dit resul-
teert in steeds meer uitnodigin-
gen voor toernooien buiten Cura-

qao. Ook nu weer werd de club
uitgenodigd deel te nemen aan
een sterk bezet jaarlijksterugke-
rend toernooi om de Copa Gali-
cea, welke in Caracas werd ver-
speeld.

Op de foto poseert het Dolfij-
nen-waterpoloteam met staande
(derde van links) playing<oach
Wim Keman. De ploeg eindigde
op een verdienstelijke vierde
plaats in het sterk bezet toernooi.

Topscorers
eredivisie

DEN HAAG — Twee spe-
lers hebben zondag een grote
sprong gemaakt op de topsco-
rerslijst van de eredivisie.
Ajacied JohnBosman maakte
vier van dezes Amsterdamse
doelpunten tegen AZ. Omdat
ook Van Basten een keer
scoorde, bleef die alleen aan-
voerder van deranglijst. Eric
Willaarts scoorde tegen For-
tuna drie keer voor FC
Utrecht. Daarmee bracht hij
zijn totaal op zes.

Detopscorerslijstziet er nu
als volgt uit:

1. VanBasten (Ajax) 12
2. Bosman (Ajax) 11
3. Boekling(Sparta) 9

Keur (Haarlem) 9
Foeke Booy (PEC/Zwolle)

9
6. Lengkeek (Sparta) 8
7. Gullit (PSV) 7

Houtman (Groningen) 7
9. Willaarts(FC Utrecht) 6

Morley (FC Den Haag) 6
Tahamata (Feijenoord) 6

12.Wilson (FC Twente) 5
Holverda (Fortuna S) 5
Fraser (FC Utrecht) 5
Schapendonk (Exselcior)s
Been (Feijenoord) 5

0-0-0-0-0
SKI/ALBERTVILLE — De

organisatoren van de Olym-
pische Winterspelen in 1992 te
Albertville willen de 'vliegende
kilometer' als demonstratie-
nummertoevoegen aanhetprog-
ramma. De Oostenrijker Franz
Weber haalde in het naburige
LesArcs aleens een snelheidvan
203 kilometer per uur.
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”Between us, you andI”

Paul van Vliet
'TEDERE VORM VAN ca-
baret is in principe aan-
vaardbaar, van demuzika-
le clownserie tot de bit-
terste satire", is een uit-
spraak van Paul van Vliet.

Met cabaretheb jedus nog-
al wat ruimte en daarinweer
vele mogelijkheden. En dat
mochtPaulvan Vlietgistera-
vond tijdens de Curagaose
première van zijn Engelstali-
ge showbewijzen.En datdeed
hij; hij nam het publiek mee
van knettergekke situaties in
bijvoorbeeld «Johnson (the

hotel» en «The King Dyeth»
via romantische liedjes als
«Girls of Thirteen» en «A
stranger in thehouseIcallmy
own» naar aangrijpende mo-
menten zoals in «So many
things unsaid» en «Last
wishes».

De ondertitel voor deze be-
schouwing is «between us,
you and I», woorden uit één
van de laatste liedjes van
Paul van Vliets optreden van
gisteravond in een redelijk
goed gevuldCentro Pro Arte.
Deze woorden drukken mijns
inziens datgene uitwat hij zo
professioneel bereikte: een
over het voetlicht heen rei-
ken_optreden naareen in ho-
ge mategenietendezaal. Mag
ik ervan uitgaan dat niet al-
leenik zo genoot, maarde hele
zaal? Ik meen van wel. Uit-
gaande van hetgeen ik giste-
ravond ervoer, weet ik dat de
zaal gisteren getuige mocht
zijnvan het optreden van een
top- cabaretier, van een en-
tertainer van zeer hoge
klasse.

Grandioos vond ik Pauls
optreden en zelfs dat woord
drukt lang niet uit hoe goed
het wel was. Zijn er über-
haupt wel woorden voor deze
unieke prestatie in onze taal
voorhanden en is de recensie
nu eigenlijk niet al geschre-
ven? Moet ikzeggen datieder
die deze show miste, zichzelf
enorm tekort heeft gedaan?

Ik hebPaul van Vlietreeds
vele malen op Curagao en in
Nederland aan het werk mo-
gen zien, maar in deze show
die vanavond ook nog te zien
isopCuracao en verder via de
andere eilanden naar Ameri-
ka en Canada gaat, lijkt het
mijdathijeenzeer hogegraad
van perfectie heeft bereikt en
dat er tevens meer diepgang
inzijnwerkvalt tebespeuren.
De knappe show wist de
toeschouwers tot schaterla-
chen en tot diepe ontroerin-
gen te voeren. Ér sprong tel-
kenmale een vonk over van
deze "meester" in de grootse
kleinkunst naar ons in de
zaal.

Hoogtepunten waren er ei-
genlijk niet; het geheel was
één heerlijke, avondlang du-
rende climax. Eén punt van
kritiekgeldtdeparodie op mi-
nister Luns, die ik wat lang

vond en echt wel met hetrode
potlood bewerkt mag worden.
Maar zelfs die zwakke mo-
menten wistPaul vanVliet in
zijn voordeel te gebruiken
door ter plekke te schrappen.
Voor het uittesten van een
dergelijke act heb je publiek
nodig. Ik hoop dat wij van nut
zijn geweest. Dat er veel be-
kende programma- onderde-
lenuit deNederlandse shows
voorkwamen (onder andere
«Ben je gek», "Father and
Son», «The Holy Cup»), bete-
kende voor mij het feest van
de herkenning. Het gebruik
van de Engelse taal gaf mij
meermalen een gevoel van
kernachtiger perfectie en een
puntigerdirectheiddaninhet
Nederlands. Bewondering
oogstte hij in de virtuoos ten
tonele gebrachte dialoogtus-
sen deAmerikaan Johnsonen
de Franssprekende hotel- re-
ceptioniste.

Een grove lacune in deze
kolommen zou zijn, indien
niet een oprecht gemeendelof
zou worden toegezwaaid aan
de man achter debelichtings-
knoppen, Wim Dresens. Al
vanaf het eerste moment trof
mij het gevarieerde en doel-
matige gebruik van de be-
lichting van de schouwburg
door deze licht- kunstenaar.
Mede bijdragend tot dit impo-
nerende gebeuren waren de
drie musici, John Eskes,
Klaas van Dijk en Frans
Span. Ik moet bekennen dat
zij het wel eens wonnen van
Paul van Vliet in het opeisen
van mijn aandacht. Waarde-
ring voor deze sympathieke
kunstenaars legde ook Paul
van Vliet aan de dag tijdens
het slotapplaus van het
dankbarepubliek. Ik zou deze
door Adrian Brine geregis-
seerde theater- delicatesse
vanavond best weer willen
proeven.

KEES VOS

Ten aanzien zand-problematiek

MAN heeft begrip voor
standpunt van Bonaire

WILLEMSTAD — Alhoe-
wel de MAN voorstander is
van een spoedige voltooiing
van het strand-project tussen
het Seaquarium en het Prin-

cess Beach Hotel, waarvoor
momenteel door de overheid
naarstig wordt uitgekeken
naar zand ter completering
van het strand, heeft de coali-
tie- partij begrip voor het
standpunt van de Bonaire-
aanse overheid. Die verzette
zich zoals bekendtegen plan-
nen om bij Bonaire het voor
het project benodigde zand
weg te halen.

NaarMAN-woordvoerder Ha-
rold Anastatia onlangs in het
wekelijkseprogramma van zijn
partijverklaarde, respecteert de
MAN de beslissing van het Be-
stuurscollege van Bonaire, die
kenbaar maakte een onderzoek
te willen latenverrichten naar
de gevolgendie verwijderenvan
zand op het onderwater- milieu
zal hebben.Van de kant van Bo-
naire wordt zoals bekend ge-
vreesdvoor schadelijkegevolgen
voor ditmilieu envoor deveront-
rusting die daaromtrent onder
zowel de overheid als de bevol-
kingvan Bonaire leeft, zei Anas-
tatia danook allebegrip tekun-
nen opbrengen.Hetgaathierim-
mers om een voor Bonaire be-
langrijke economische bron, zei
hij, doelend op het toerisme op
Bonaire in het algemeen en het
duik- toerisme in het bijzonder.
Behoud van die bron, zo voegde
hij daaraan toe, isvoor zowelBo-
naire als de Nederlandse Antil-
len van grootbelang.

Verkiezingen
WILLEMSTAD — Dat de

Bonaireaanse politici met
hun hoofd reeds bij de verkie-
zingen in april zijn bleek
gisteren bij de behandeling
van het wetsontwerp voor
verhogingvan detoelage van
gedeputeerden op het Fla-
mingo- eiland.Volgens UPB-
Statenlid Rudy Ellis stemde
hij op basis van principes te-
gen, al hadhijuit opportunis-
tische overwegingen makke-
lijk aceoordkunnen gaan. Na
deverkiezingen in april zou-
den het immers gedeputeer-
denvan deUPBzijn dievan de
hogere toelage zouden genie-
ten in plaats van de huidige
DP- Bonaire gedeputeerden,
zo meende hij. DP- Bonaire
Statenlid Monchin Soleana
vond Ellis wel erg zeker van
zijn zaak. "We hebben dat al
vaker gehoord, maar deprak-
tijk wijst uit dat de dingen
nietaltijd lopen zoals men dat
graag zou willen zien." Hij
daagdeEllis uit om indienhij
tegen stemde ook te zweren
dathij desalarissen van dege-
deputeerden weer zou verla-
gen naar het oude niveau in-
dien een wonder zich voor-
deeden de UPB inderdaad de
verkiezingen zou winnen. El-
lis ging wijselijk niet op die
uitdaging in.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — In het ver-

keer vonden gisterenintotaal 12
aanrijdingenplaats. Daarbij vie-
len twee lichtgewonden.De ma-
teriële schadewordt geraamd op
19.000 gulden.

Dief probeert
aan politieman
goederen te slijten

WILLEMSTAD —Een 19- ja-
rige man, dievan een vriend en-
kele broeken had gestolen, liep
wegens die diefstal tegen de
lamp, toen hij de herenbroeken
aan de man probeerde te bren-
gen. Degeneaan wiehijnamelijk
de kledingstukken te koop bood,
bleekeen op dat moment niet in
dienst zijnde en dus in burger-
kleding gestoken politieman te
zijn. Diehielddeverkoperaanen
droeg hem aan de recherche
over.

Inbraken in zaken
WILLEMSTAD — Om

diefstal te vergemakkelijken,
werden vannacht etalage- rui-
ten van een groot aantal zaken
ingegooid. Op die manier werd
ingebroken in demodezaak José
Faerman, waar herenhemden
werden gestolen, in dezaakTem-
po, waar herenbroeken en 18 la-
ken-sets werden ontvreemd en
in de zaak Palais Hindu, waar
kledingstukken werden wegge-
nomen.

Grupo Akshon
REQUEST FOR PROPOSAL

WATERFORT ARCHES
The Curacao Action Group, on behalf andby request ofthe Government ofCura-
cao, herewith requests proposals from experienced private individuals or compa-
nies to take responsibility for overall organization and management of the new
complex ofretail facilities built by the Governmentat the Waterfort in downtown
Willemstad, referred to here as the Waterfort Arches.
THE PROJECT <
The Waterfort Arches project is part of a 2-year, NA/. 4.6 million Government
project to renovate the Waterfort into a complex ofboth historic and commercial
interest. The commercial section is an adaption ofspaces at the ground level ofthe
fort into a seriesofcontiguousretail shops running the length oftherenovated fort
along the sea. The project consists of 30 retail spaces measuring, in most cases,
either 32.5 m2or37.5 m2. Inaddition, the privateOperator will be given authority
by the Government to control and beresponsible for public promenades andpla-
zas outside the Arches that make up the total project.
THE THEME
The project shouldbe operated as a "festival marketplace with a consistent over-
all theme. It is desired that the theme of the Arches be a "World Marketplace",
capitalizing uponCuracao's central location in the Western Hemisphere, its mul-
ti-ethnic population, and its history. The merchandise sold in shops and all sup-
porting features such as signs, banners, lights, etc. and public entertainment
should contribute to the theme.
TERMS AND CONDITIONS
The selected Operator will function under the terms and conditions of a compre-
hensive lease between the Government ofCuracao and his organization. The lease
will stipulate the Operator's payments to the Goverment. The Operator will sub-
lease the retail space to tenants. The Operator will be the sole agent for leasing,
managing and marketing the project.
The Operator will berequired toposta performance bond to insure good faith and
maximum effort during the terms of his contract.
IMPLEMENTATION
Deadline for submission ofproposals is December 1,1986.
Proposals will be evaluatedonthe basis ofthe proposer's trackrecord, his ideasfor
this project, and the financial returns to the Government.
To obtain a copy of the Request for Proposal, please contact the Curacao Action
Group, P.O. Box 49, Curacao.

Krantenverkoper
beet genomen

WILLEMSTAD —Een 13-ja-
rige kranten- verkoper werd
gisteren door een andere jongen
beetgenomen. De kranten- ver-
koper had de ander gevraagd
voor hem eenbedragvan vijfgul-
den te gaan wisselen. De andere
jongennam het bedrag aan en
reed ermee op zijn fiets weg. Met
wisselgeld keerde die evenwel
niet terug.

WILLEMSTAD — Een oom
bedreigde deze week zijn neef
met eenmes, omdat dezehem er-
van verdacht vijfgramcocaine te
hebben weg genomen. Reden
waaromdeneefbij depolitie aan-
gifte deed van bedreiging.

( ' 1
Tieners leer nu eindelijk goed
dansen. Spoedig aanvang
nieuwe cursus op de

C.A.C, dansschool
Tel.: 53172

.^SHOES ■ s<**

f UITVERKOOP Laatste tweeweken
TASSEN enRIEMEN
LEREN DAMES SCHOENEN sportief en elegant

FERRADINI MODAS FlairawegH Tel: 671307
(zie bord bij zijweg v/d Sta. Catharinaweg ■ weg naarKoraal Tabak)

V MA.-WO.-VRIJ. 9.00-12.00 Dl.-DO.
SHOES 15.00-18.00 9.00-12.00

GEVRAAGD:
voor onmiddellijke indiensttreding

a. EEN BOEKHOUDKUNDIGE
KRACHT

(mnl. of vrl.)
met MBA of P.D.,

met ruime ervaring
b. EEN ASSISTENTE

VOOR DE BOEKHOUDING
Sollicitaties te richten aan het bureau
van dit blad, Curacao onder no. 39.

V ; ~>

OPENBARE AANBESTEDING
De Directeur van hetDepartement van Financiën maakt deaanbested'
bekend van het volgende project gefinancierd in het kader van1"meerjarenplan Nederlandse Antillen:

Hijsinstallatie St. Eustatius
Het werk omvat in hoofdzaak de levering en montage van een staalc**
structie en de reparatie van de kleine pier op St. Eustatius tb v ""sersboten.
Inschrijving en aanbesteding:
De inschrijving dientper aangetekendebrief in dubbeleenveloppen,w#
bij de binnenste enveloppediede inschrijvingbevatverzegeld moetzijnj
de Directeur van het Departement van Financiën, Pietermaai 4, Willij
stad, Curacaote zijn binnengekomen vóór de openingvan de inschrijfgen, welke op 4 december 1986 om 10.00 uur zal plaats vinden op 1",'epartementvan Financiën, Curacao.
Ook kan de inschrijving ineen gesloten enveloppevóór genoemdtijdstip] Ieen daartoe bestemde bus op het Departement van Financiën wort*
gedeponeerd. Op de enveloppe dient te worden vermeld: 'Inschrijf Ihijsinstallatie St. Eustatius".
Bestek:
Het bestekkan op schriftelijkeaanvraagwordenverkregenbij hetDepa'"'
ment van Financiën tegen de prijs van NA/.250,-, betaalbaar op éeny*
de plaatselijke bankenopnaam van deLandsontvanger ondervermeld*1van: "bestek no. 185-109 A en B betr. hijsinstallatie St. Eustatius t>
openbare aanbesteding Departement van Financiën".
Na ontvangst van bedoelde som zal het bestek franco per luchtpostvtf
den toegezonden.
Het bestek kan eveneens worden afgehaald onder overlegging van"<stortingsbewijs op rekening van de Landsontvanger van een bedragv'
NA’.200,- bij netDepartement van Financiën teCuracaoen hetBestu^
kantoor te St. Eustatius, Fort Oranje.
Tevens ligt hetbestek tot aan de datumvan aanbestedingter inzagebij
bureaux Interne Deskundige, Departement van Financiën te Curacao'
de afdeling te St. Maarten.
Inlichtingen:
Op 6november 1986om 10.00uurzal in debibliotheekte St. Eustatius «■ linformatie-vergadering gehoudenworden. t
De "Nota van Inlichtingen"zal door het Departement tenminste zeven i |gen vóór de aanbesteding aan de kopers van het bestek worden W,
gezonden.

De Directe*' |(
Mr.F. Metrf )__.

'^^^^TE HUUR 1
OPSLAGRUIMTE

van ± 556 m2gelegen te Dokweg,
naast Maduro Plaza.

Voor inlichtingen:
S.E.L. Maduro & Sons (Curacao) N.V.

P.O. Box 3304, Curacao
Tel.: 76851 J

TAKE ADVANTAGE OF
THESE SPECIALLY
REDUCED PRICES!
AVAILABLE FOR A
LIMITED TIME ONLY!
Only Epson gives you 3 powerful
compatibles so that you can put the
right Equity to work for you.

\ PC COMPATIBILITY AND
PRODUCTIVITY PLUS
EPSON AFFORDAPILITY:U WmWÊ EQUITY I. 256K with 2

*%_!__—--—=^L drives and LX-80 printer.

gÉH_S__H SUPER CHARGED XT-TYPE
NgS^-SsS-s^-- COMPUTING POWER:______ EQUITY 11. 640K with 20MB

AT hard disk and FX-85 printer.
f 4650,-

-r_yJl_-B =J_ MULTI-USER AT-TYPEL >a___^l_o COMPATIBILITY WITH
X p^-^=n EPSON RELIABILITY:
Vt-=-S B_fe__ EQUITY 111. 640K with 20MB
\^6P 553 hard disk and FX-286 printer.
X""""" f 6250,--

These prices include:
Monitor, Keyboard and GW-

f\~ SH Basic, Monochrome Text
1 V-J^^^^^^^E Graphics Standard.

epsotm
The facts are in. The choice is Epson.

Erieweg 5A / Tel. 615866

, — - ZS
DE STICHTING "WEGA DI NUMBER KORSOU" '«'i

De Stichting "Wega di number Kórsou" roept sollicitanten op voor de "funktie van: DIREKTEUR *
DOELSTELLING VAN DE STICHTING
— Het organiseren van trekkingen van de "Wega di Number Kórsou"; 0— Het beheren van het waarborgfonds zoals vermeld inde Loterijverordening: 6i
— Het adviseren van het Bestuurscollege nil».t. aangelegenheden betreffende i(

de stichting. fc|

KORTE FUNKTIE INHOUD ~— Adviseren van het Bestuur inzake het beleid aangaande de Stichting;
— De dagelijkse leiding van het Bureau van de Stichting;
— Coördineren van de trekkingen;
— Het adviseren van het Bestuur inzake het beheer van het Waarborgfonds; B

— Uitvoeren van het personeelsbeleid van de Stichting;
— Rapporteren aan het Bestuur.

FUNKTIE EISEN [
— Diploma Hbo opleiding in de bestuurlijke richting bv. HBA of financieel- a

economischerichting by SPD of HFBA;
— Bij voorkeur ervaring in leiding gevende funktie in soort gelijke organisatie; i

— Goede communicatieve vaardigheden; j»
— Zelfstandig kunnen funktioneren; j|
— Leeftijd 35-40 jaar; '— Zakelijke instelling.
ARBEIDSVOORWAARDEN
Aanstelling geschiedt op arbeidscontract; j

Arbeidsvoorwaarden nader overeen te komen.
SOLLICITATIE PROCEDURE
Handgesciireven sollicitaties met curriculum vitae dienen binnen twee weken
na verschijnen van deze advertentie te worden gericht aan het Bestuur van

_
de Stichting "Wega di Number Kórsou" p/a Afdeling Public Relations,
Ansinghstraat 7. Zij die reeds werkzaam bij het Eilandgebied Curacao, J
genieten de voorkeur.

Namens het Stichtingsbestuur, t
Afd. P.R. Mr. P. Virginia.^ >
I

KOMBINASHON Amigoe]

©Nómber: h
1

Direkshon: j[
Feca: ? november 1986 j
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BONAIRE
AGENDA
in na "teLa9°en: maandag t/mvrijdag
Ur * °°-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00

JENBAREBIBLIOTHEEK
S^Bstijden voor hetpubliek),u"aa 9 en donderdag van 14.00-18.00
4 Ón'ï1_^dag en vr'ida9 van 08.00-12.00/
Ur j 17°0uur;zaterdagvan 10.00-12.00

denvoor lezers)
van 14.00-19.00uur.

*i_LSIUITING: maar|dag t/m vrijdag
Wekende stukken 15.45 uur; gewone""*en 16.30 uur.

£kclhübs-J.' dor,derdagavond 19.30uur - Hotel

Cld"T rma'ieE' Fel'Pa' ,e'"8546/8238-W Table: elke tweede maandag -E^trum Terra Corra.
"- woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

ej^RSKANTOOR EN BEVOLKING:12n0/14.00-15.30_urlokettengeo-

l^'EK-IBLIOTHEEK: voor bezichtiging
«er R § elievecontact op te nemen met den"yBedacht, Noord Nikiboko 194.

sJ^ECLUB (Weg naar Willemstoren):
Wopvriida9 van 20.00-24.00uur; za-°. van 12.00-24.00uur.

EEKUUR (gezaghebber): elke donder-enn 09 00-11.00 uur op het Be-
«antoor, Kralendijk; laatste donder-

jnc^nde maand van 10.00-12.00uur te

port
ÏTBAL
Oxio* Antiyano)
_lenr|

Ur Real Rincon vs Vitesse - Stadion

fc'ENSTEN
ageiiT^arduskerk Kraleneüjk:
£ '*s '8.45 uur; zondag 08.30 en 19.00

ot°kerkAn__ol:
U, '*s ' 9.30 uur; zondag 09.00 en 18.00

__feCUBk«*Rincon:
"*■ ook zondag, 19.30uur.

«H £HTENBEZORGING doorgeven
_'queV_' A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Omverwerpen bewind

Nicaragua zou
Costaricanen
opleiden

SAN JOSÉ — Costa Rica zal
straffe maatregelen nemen als
mocht blijken dat aan de grens
met Nicaragua, Costaricanen
worden opgeleid om het demo-
cratisch bewind in Costa Rica te
berdeigen, aldus device-premier
Carlos Rivera Bianchini, die
daarmeereageerde opgeruchten
in dierichting. De bewindsman
verklaarde dat het ministerie
van Veiligheid dezaak in onder-
zoek heeft.

Vanzijnkant lietdeNicaragu-
aanseregeringeen boodschap af-
gevenaan deCostaricaanse am-
bassadewaarin zij verklaart het
politieke, economische en socia-
le systeem van Costa Rica teres-
pecteren en dat zij hoopte dat
CostaRica hetrecht van het Ni-
caraguaansevolk op onafhanke-
lijkheidzourespecteren. Nicara-
gua benadrukte dat het eenkli-
maat van vertrouwen enrespect
wil handhaven tussen beide lan-
den gezien hun nabijheid, ge-
meenschappelijke geschiedenis
en interessen.

Opening
clubhuis
Vespo

KRALENDIJK — Sportvere-
nigingVespo teRincon zal op za-
terdag 1 november tenslotteeen
eigenclubhuisbezitten.Volgens
de secretaris van de vereniging,
Carmen(Boeboei) Cicilia,zal het
clubhuis, dat gelegen is tegeno-
ver hetColegio Luis Beltran om
vijfuurin demiddagworden geo-
pend. De opening wordt muzi-
kaal opgeluisterd door Glenn
andFriends Combo.

Ir .Cornells Wilson

Ontwikkelingvan Bonaire
afhankelijk van hart en hoofd
,f.j^LENDIJK — Met toes-
tle^'ig van de gedeputeer-
de,, °er wie dewerkzaamhe-
'at. \a"envan deinhetkader, ' deskundige bijstand ter

' lel.cnikking gestelde ir Cor-y U ï^s Wilson, werd dinsdag-
te i "ag een persconferentie

|jr
e gd over een aantal uit-

i « envan devoorzittervan
Jfrootste vakbondvan Bo-'re, deAFBW, deheer Juan
ijj obs-.lr Cornelius Wilson,
Om .

viJftien iaar geleden
1 .ft c afgestudeerd in
Ue ' y°elt zich in een artikel
w nlokaal ochtendbladtenj^hteaangevallen.
o(.e Persconferentie van Wil-
°nden e aanval van vak"
bC{,? Sv°orzitter Jacobs zijn
e„ streekse onprettige gevol-
ie< j atl de gehele zandhistorie

af?e^°Pen dagen verschil-
■'d h isverstanden in de we-
-1i_«f en gebracht en op zijnveel stof hebben doen op-
i6run ■ nhetgewraakte artikel

ör, H van Jacobsop dat ir Wil-
«ïlc le a^s hoge functionarisi^aam is bij de DOW, heeft
6rv *eten, dat Bonaire een re-
eeft ,heeft aan zand. Jacobs
itlün °PSevangen tijdens een
öor »ar^at werd georganiseerd
it, a ,rthur D Little waar Wil-
(Ui| s deskundige van DOWa^boe),nam en waar Jacobsals

_
s i?ds_ voorzitter aanwezig

ide 'Olgens Cornelius Wilson
chte e?ftie van Jacobs in het
aar. ndblad ver bezijden de
_e_ i

en druistbovendienin
4 'alle ethiek. „Ik ben des-
ril So

ge m deze zaken", aldus
l het 'k D ik werk uitsluitendt.helang van de ge-

meenschap en de overheid. Ik
wens geen enkele officiële ver-
klaring afte leggen over de situ-
atie dienu is ontstaan over deze
zandhistorie. Dat is het preroga-
tiefvan de gedeputeerde. Ik heb
echter de gedeputeerde van
DOW, Franklin Crestian, wel
verzochtom temogenreageren."

Erg aangevallenvoeltWilson
zich-echter door de opmerking
van Jacobs, dat Wilson als niet
op Bonaire geborenAntilliaan
mogelijk niet de gevoelens voor
het eiland zou bezitten, die bij-
voorbeeld Salsbach als geboren
Bonaireaan wel zou bezitten. Ir
Wilson echter benadrukt zijn
goede gevoelensvoor Bonaire
waar hij uit vrije wil naar toe is
gekomen. Hij beaamtdat Bonai-
re een van de meest aantrekke-
lijkeeilandenis, maardatneemt
niet weg, dat Wilson niet alleen
met zijn hart reageert, maar
vooral met zijn verstand. Zoals
bekend heeft ir Wilson beginja-
ren zeventig op verzoek van de
toenmalige minister Minguel
Pourier, samen met ir Dito Ab-
bat een generaal plan ontwik-
keld voor Bonaire. Deze studie
maakt uiteraard Wilson tame-
lijk deskundig ten aanzienvan
Bonaire. Ook al blijkt dat het
UPB- noch het PDB- be-
stuurscollege de aanbevelingen
vanPlan'D2in dietijdnauwkeu-
rig hebben doorgelezen.

Tenslotteattendeert ir Corne-
lius Wilson erop, dat de uitspra-
ken zoals die werden gedaan in
een lokaal ochtendblad, nauwe-
lijkszullen enkunnen bijdragen
tot een betere ontwikkeling van
de gemeenschap,diehetzal moe-
ten hebben van het toerisme.

Vergenstechnischeproblemen
ToeristenschipNorth Star

komtniet naar Bonaire
J^LENDIJK-Het toe-
*_t p North Star van de
■"Uis °aPPU Exploration
ice c* Ind., zal Bonaire op
fei. "

tocht niet aandoen.
I. "e ls het eigenlijk zo, data^fPlande reizen naar het
st Ul>go- eiland zijn afge-

chni '? een gevolg van
bin il6Problemen, die het
. n°ervindt van de schade,
lH fro opgelopen bij dekust
Hter De averiJ bleek
_r,t. groter dan in eerste in-, «ewerdgedacht.Heternsti-,tseVolg is dat de rederij voor*omende winterseizoen alle
bic!n dle naar het Caribisch
H

a gemaaktzouden worden,u moeten afgelasten.

Verwacht wordt echter, dat
hetschiprond deeersteweekvan
mei weer in de vaart zal worden
genomen. Hoewel het uiteraard
een tegenslag is voor Bonaire,
dat het schip, dat verschillende
malen de havenvan Bonaire zou
aandoen, nunietkomt, is hettoe-
ristenbureau toch niet ontevre-
den. Verschillende andere maat-
schappijen hebben inmiddels la-
ten weten dat Bonaire in het
vaarschema is opgenomen. Dat
zijn onderanderdeIvan Frenko,
tïU Fedor Shaliapin en het vrij
nieuwe schip Europa. Geen van
deze schepen bracht al eerder
een bezoek aan Bonaire. Spoedig
zal het toeristenbureau de offi-
ciële lijstvan schepen diedit sei-
zoen naar Bonaire komen, uit-

Goede oogst dit jaar

Tuinbouwlessen SGB
worden ten volle benut

KRALENDIJK — Deze week zal de Scholengemeenschap
(SGB), een van de eerste scholendie aandacht besteedde aan
tuinbouw, voor dit jaardeeerste oogstbinnenhalen. De lessen
tuinbouw worden in dedrie brugklassen gegeven door de do-
cent biologie.

Het voornaamste doel van deze lessen is, om de leerlingen ervan
bewust te maken, dattuinbouw opBonaire wel degelijk mogelijk is.
Dat kan op kleine schaal goederesultaten opleveren, zowel rond het
huis als in de knoek. Het tuinbouw- project van de SGB wordt bege-
leid door de afdeling Landbow, Visserij en Veeteelt (LVV). Deze
dienststelt ook een werknemer terbeschikking diein depraktijk de
jongeluihelpt. Dit is Hubert Agostien. Zijn taak is onder andere om
de hofjesvan de leerlingente onderhouden entijdens depraktijkles-
sen samen met de leraarEddy Oedit ookbijstand te verlenen aan de
leerlingen.

In het algemeen wordt de opbrengst van de greenhouse gekocht
doorde docentenen de leerlingenvan de SGB; watover isgaatnaar de
lokale supermarket ter bestrijdingvan de kosten als gaas, drippers,
mest en leidingen.Dit jaar was deopbrengst er goeden het ligt in de
bedoeling van de SGB om de produktie van het komende jaar nog
lonender te maken.

De produktie over het afgelopen jaargeeft het volgendebeeld:
PRODUKTIE GREENHOUSESCHOOLJAAR—BS/86

nov. dec. jan. febr. mrt apr. mei juni totaal
Paksooi (bos) 41 55 32 21 — — — — 149
Komkommer

(pnd)...84 53 70 68 64 37 27 — 403
Warmoes (bos 1..— 7 21 20 4 4 3 — 59
Kalbas(stuk)....— 2 39 56 35 70 31 — 233
Tomaat (pnd)....— — 29 41 39 40 85 — 234
Jambo(pnd) — — 8 27 36 77 53 55 256
Selder (bos) — — 28 63 60 41 12 — 204
Paprika (pnd)....— — 20 36 23 43 41 22 185
Beherein(pnd)..— — 1 2 3 2 4 5 17
Peterselie (bos).— — — — 7 17 — — 24
Papaja(stuk) — — — — 2 10 10 5 27
Sopropo(pnd)....— — — — — 6 26 33 65

KRALENDIJK -De leerlin-
genvan dedrie brugklassen wor-
denin degelegenheidgesteldom
tuinbouw te beoefenen in de
-greenhouse- van de Scholen-
gemeenschap(SGB).Dit gebeurt
onder deskundige leiding en
draagtbij toteen inzichtindemo-
gelijkheden die de tuinbouw op
Bonaire biedt.Bij de foto een ge-
deeltevan debrugklas in de tuin
naast deschool.

Simabo tevreden met verklaring
Beroepscommissies hebben
nu een wettelijke basis

KRALENDIJK — Voorzit-
ter van de Simabo, Norwin
Willem, toont zich uitermate
tevreden met het Landsbes-
luit Basisonderwijs, waarin
deStaten van deNederlandse
Antillen demening van de Si-
mabo hebben gedeeld en be-
sloten om de commissie van
beroepvoor deBonaireaanse
leerkrachten te handhaven.

Het Landsbesluit algemene
maatregelen van 20 maart van
dit jaarbepaalt in artikel 2, dat
het Schoolbestuur een commis-
sievan beroep dient in te stellen;
deze beroepscommissie kan dan
gelden voor alle scholen onder
het genoemde bestuur. Voor het
R.K. Schoolbestuur betreft dat
dus de basis- en kleuterscholen
op Bonaire, met uitzondering
van het ColegioReina Beatrix
dat met de aangebouwdekleu-
terschool onder het BC valt. De
artikelendieinhetLandsbesluit
zijn opgenomen, aldus Simabo-

voorzitter Norwin Willem, stel-
len de leerkrachten in staat —voor zoverzij bij hetbijzonderon-
derwijs werken — in beroep te
komen tegen een doorhet school-
bestuur genomen besluit, dat de
schorsing, het opleggen van een
disciplinaire straf dan wel ont-
slaganders danop eigenverzoek
voordat de leerkracht de pensi-
oen- gerechtigde leeftijd heeft
bereikt of het tijdvak waarvoor
hij benoemd is, betreft.

Willem voegt er aan toe, dat
hetR.K. Centraal Schoolbestuur
(te Curagao - red.) naarstige po-
gingen heeft ondernomen om de
commissie van beroep — als te-
genpool van de ambtenaren-
rechter — op te heffen. Hoewel
Bonaire zelf de voorzitter kent
voor hetR.K. Schoolbestuur als
hetR.K. Schoolbestuur van Bo-
naire, heeft dit laatste bestuur
nimmer officiële pogingen on-
dernomen om de beroepscom-
missie op te heffen.

De Simabo zal binnenkorteen
vergadering beleggen met alle
leerkrachten van hetbijzondere
onderwijs om de vacatures die
momenteel in de beroepscom-
missiebestaan, te vervullen.

Zweedse politie
laat Peruaanse
baby vrij

STOCKHOLM — De Zweedse
politie heeft een 18maandenou-
de Peruaanse baby vrijgelaten,
maar de Zweedse overheid wei-
gert het uitwijzingsbevel tegen
debaby en haar oudersin te trek-
ken. De oudersen nog drie Peru-
anen die politiek asiel hadden
aangevraagd in Zweden, bleken
spoorloos verdwenen toen het
uitwijzingsbevel werd afgege-
ven. De baby werd toen gearres-
teerdteneindede ouderste dwin-
genzich te melden bij de politie.
"We moesten met iemandbegin-
nen", aldus het verweer van de
politie. Na felle kritiek in de
kranten en van mensen-
rechtengroepen werd de baby
vrijgelaten. Maar asiel werd de
oudersen hetkind geweigerd.

PARIJS —Ondanks protesten uit
de buurlanden, België, Luxemburg
en deBondsrepubliek heefthetFran-
se staats- electriciteitsbedrijf EDF
vrijdag de eerste reactor van de
kerncentrale Cattenom in het
grensgebied opgestart. De reactor
heeft een vermogen van 1.300 mega-
watt. Tot 1990moeten er nog 3 van
zulke reactors in Cattenom bijko-
men. Met een vermogen van 5.200
megawatt wordt Cattenom dan een
van de grootstekerncentrales in Eu-
ropa.

Vuurgevecht bij
Stolkertsijver

DEN HAAG/
PARAMARIBO — Maandag-
morgen heeft zich bij Stol-
kertsijver in O-Suriname op-
nieuween vuurgevecht voor-
gedaan tussen het Nationale
Leger en de mannen van
Brunswijk.

Volgens de Surinaamse media
is daarbij aan de zijde van het
Jungle Commando een dode ge-
vallen. Aan de zijdevan het leger
zouden geenslachtoffers zijn ge-
vallen. Het dagblad De Ware
Tijdpubliceerde een foto van het
lijk van de verzets- strijder met
de oproep aan familie- leden om
het slachtoffer te identificeren.
De omgekomen strijder had een
jachtgeweer met afgezaagde
loop bij zich.

Eveneens maandagmorgen
probeerde het JungleComman-
do de brugover deCottica-rivier
bij Moengoop te blazen.De brug
werd echter slechts lichtbescha-
digd, aldus berichten in de Suri-
naamse pers. Afgelopen zater-
dag is ten zuiden van Paranam
het ernstig verminkte lijk ge-
vonden van een 20-jarige mili-
tair. Volgens het officiële Suri-
naamse persbureau SNA ver-
moeden de autoriteiten dat het
slachtoffer, E.Deel, is gedood
door de groepBrunswijk.

Uit betrouwbare bron is
dinsdag vernomen dat de brug
over de rivier de Cottica buiten
gebruik is, nadat die in de nacht
van maandag op dinsdag in
brand gestokenwas.

Deze brug vormt een be-
langrijke verbinding tussen Pa-
ramaribo en Moengo, waar zich
belangrijke bauxietwinnings-
gebieden bevinden en Albina
aan de grens tusen Suriname en
Frans Guyana.

Tegen generaal Camps
min. 25 jaar geëist

BUENOS AIRES — Het
Openbaar Ministeriein Argenti-
nië heeft, bij monde van Julio
Strassera, op de laatste dagvan
het proces, levenslang geëist te-
gen generaal Ramon Camps en
ex- commissaris Miguel Etche-
colaz. Tegen vijf politiebe-
ambten werden straffen geëist
van tussen de 18 en 25 jaar.De
beklaagden wordenbeschuldigd
van schendingvan de mensen-
rechten. In het proces hebben
200 mensen een getuigenisafge-
legd over de wandaden van
Camps en de overige be-
klaagden.

Leider van Alfaro Vive

Guerrillaleider Jarrin
in Ecuador doodgeschoten

QUITO — De leider van de
Ecuadoraanse guerrilla- be-
weging "AlfaroVive", Artura
Jarrin, is in denachtvan zon-
dag op maandag in Quito
doodgeschoten tijdens een
vuurgevecht met de politie.
Dit heeft een regerings-
woordvoerder meegedeeld.

Hij zei dat het lijk van Jarrin
werd gevondenineen bestelbus-
je waar de politie het vuur op
opende nadat de bestuurder on-
danks een teken weigerde te
stoppen. Jarrin werd
geïdentificeerd aan de hand van
vingerafdrukken. Hij was in het
bezit van een vals persoonsbe-
wijs opnaam van MiltonCervan-
tes Suarez.

Het vuurgevecht vond plaats
bij een door de politie alsschuilplaatsverdacht huis in het
noordwesten van de hoofdstad
Quito, nadat daarhetbestelbus-
je met drie mannen erin arri-
veerde. Twee inzittenden van de

auto wisten te vluchten, niet
achterlatingvan Jarrins lijk.

De Ecuadoraanse regering
maakte grootscheeps jachtop
Jarrin en had een beloning van
rond 140.000 gulden uitgeloofd
voor zijn arrestatie "dead or ali-
ve". Guerrilla- strijders die on-
langs waren aangehouden had-
denverklaard dat Jarrin enkele
wekengeleden, nadatbij de jacht
op zijn organisatie verscheidene
leden waren gearresteerd of ge-
dood, was gevlucht naar Pana-
ma, MiamiofEuropa. Jarrinwas
een van delaatsteleidersvan Al-
faro Vivedienog invrijheid ofin
leven waren. Eerder waren
Fausto Basantes, Hamet Vasco-
nez en JoseLuis Castillo al in
handenvan depolitie gevallen.

De beweging die banden had
met de Colombiaanse guerrilla-
groep M-19, was verantwoorde-
lijkvoor verscheidenebankover-
vallen en ontvoeringen in Ecu-
ador.

In VS

Journaliste aangehouden
MIAMI—De30-jarigeColom-

biaanse journaliste Olga Behar
die een bezoek wilde brengen
aan haarzuster in de VS,werd op
hetvliegveldvan Miami ingeslo-
ten door de immigratiedienst.
Na een nachtvastgezeten teheb-
ben werd zij weer vrijgelaten.
Volgens de immigratiedienst
komt haarnaam voor opeen lijst
van mensen die mogelijkerwijs
de toegang tot het land ontzegd
kunnen worden. Redenen daar-
voor: strafbare feiten, commu-

nist zijn ofverdacht van subver-
sieve of terroristische activitei-
ten. Volgens Behar heeft nie-
mand haar verteld waarvan zij
verdacht werd, maar zij ver-
moedt dat een boek dat zij ge-
schrevenheeftover de linkse gu-
errilla in haar land de aanlei-
ding vormt. Zelf beschouwt zij
zichzelf niet als communiste
maar als een democratisch libe-
raal die zich verzet tegen de
schending van de mensen-
rechten en vrede wenst

Op de 28e oktober riep deHeer tot zich:

onze Zuster Junilla Liefting.
Franciscanes van Roosendaal

Opdonderdag 30oktobervierenwij haar uitvaartmet
een Eucharistieviering in de kapel van Habaai om
vier uur p.m.
Vanaftwee uur p.m. is de overledene opgebaard in de
kapel. Na de Heilige Mis vergezellen wij haar naar
haar laatste rustplaats op het-kloosterkerkhof.
Zij ruste in vrede.

» stockmarket«
NEW YORK 10.15 A.M.

BritishP. 1,4146 JapYen. 6,236
GenranM. 49,30 CanD. 71,99
Gold 405,00 Silver 5,61

AMSTERDAM TCOAY OCTOBER 29,1986.
Ahold. 104,30 Naarden 90,00
Akzo NV 141,00 Nat.Ned. 76,10
Cred.lyon. 84,50 Ned.LLcyd 167,00
Aegon 88,30 Philips 42,80
Fokter 62,30 Royal Dutch 193,20
Gist.Broc. 42,90 Telegraaf 302,00
Heineken 165,50 Unilever 468,50
KonPap. 154,00 Verto 34,50
KIM 45,70 VNU 322,50
Meneba 89,00 Index 267,60

NEW YORK STOCK EXCHAN3E
Abbott labs. 43 - 1 Hilt.Hotels 68 + 3/8
Bank of Am. 13 7/8 - 1/8 Hutton 47 1/4 + 3/4
Baxter Labs. 18 3/8 - 1/4 IBM 120 3/4 - 1 1/4
Borg.Wam. 37 3/4 - 3/4 itt 53 3/8 + 1/8
Burroughs 75 7/8 - 7/8 Lone St.lnd. 29 7/8 + 3/8
Cain*>ell Rl. 20 1/8 + 3/8 McDonalds 61 + 5/8
Chrysler 37 1/4 - 5/8 NCR 46 1/4 - 1/4
Cocacola 37 1/8 - 5/8 Pan .Am.Corp. 5 5/8 unch
Contr.Data 26 + 3/4 Pepsioo 28 + 7/8
Data Gen. 28 1/4 + 3/8 Ramada Inns 6 5/8 - 1/8
Delta Airl. 50 + 3/8 Safeway 60 3/4 - 1/8
Diebold 42 1/4 + 5/8 Seagram 60 7/8 + 3/8
Digital Bq. 96 3/4 - 1 3/4 Telecfyne 316 1/8 + 5/8
Dupont 82 1/2 + 3/4 Texas Instr. 109 3/4 - 1 1/2
East.Kodak 59 1/4 + 1/2 Itextron 59 - 1 1/8
Firestone 28 3/8 + 1 Union Pac. 59 1/4 unch
Gen.El. 76 1/8 + 3/8 Unocal. 21 3/4 unch
Genl.Dyn. 72 + 1/4 Varian Ass. 23 3/8 + 7/8
Genl.Motors 70 - 3/8 Warner Lanb. 57 + ' 7/8
Hewlett P. 38 3/4 - 3/8 Williams Cos. 18 1/8 undi

DOW JCNES
Industrials 1.844,63 + 3,24
Transportation 834,25 + 6,62
AMERICAN STOCK EXCHANGE
Computer s Technology 102,37
REOTER.
CLOSINS MARKET CCMffiNT OCTOBER 28, 1986.
After being ahead better that 15 points in early trading, the
daw 30 finished up approximately 3.23 points at 1845,05. Trading
was active, with the big-board gainers holding a modest edge
over declines. The Transports and Utilities posted gains. Bonds
prices closed lower. Gooctyear Tire and Revco D.S. both faltered
in heavy trading. Beverly Enterprises surged higher in active
turnover. The company said that certain marbers of its senior
management are studying the possibility of a leveraged buyout.
Transworld Corp. and Planning Research also clinfced, with the
latter rocketing to new highs after Q*art agreed to acquire
planning for about Dlr. 210 million. The Bears managed to
emerge from hiding near the 1860 resistance zone today, althou^i
further attempts to surnount this area are still likely over the
near term. Seasonal factors appear to side with the bulls, as
Novaiber has tended to be a good month for the market historically.
E.F. HOTTCN RESEARCH.

gff| My\l)l)HOiV(lJHli:i:Sl.i4M{\.V.
p^H ' INVESTMENT DEPARTMENT
s^J| For further information call

<l___ps|' Tel. 612511/612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP WOENSDAG29OKTOBER 1986 EN TOT
NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.79 1.81
CAN DOLLAR 1.265 1.285 1.305
PND STERLING 2.46 2.515 2 575
N€DGLD 77.41 78.13 78 93
BOUVRR _ _ _
ZUU FRANCS 106.51 107.23- 108.03
FR FRANCS 25.69 26 79 27 49
DUITS 6MARK 87.65 88.37 89.17
SURGLD — 100.07 102.59
ITLIRC 0.96 1.26 132
AR FLORIN 1.00 1.00 1.00
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 29OKTO-
BER 1986EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGATI€L€NING€N P€R 85/89 100.25
13 % OBLIGATI€L€NING_N P€R 86/90 107.66
12 % OBLIGATI€L€NING€N P.R 88/92 108.37
10.5 % OBLIGATI€L€NING€NP_RI9BB 102.04
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986 F_R 1990 102.22
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.62%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

_HM_M_-_MM__i__dß___C_l

«JJtoU De Banco Industrial de Venezuela
j*_!*^afer_ geeft devolgende noteringvoor deVenezolaanse- É l\**_t Bolivar: Voor al UwBolivartransacties beleven en
'-HO^gS vraag naar onze zéér gunstige koersen.

Noteringen per 100Bolivars
Aankoop Biljetten Aankoop Cheques Verkoop

V f ■ 740 ’.7.70 ’. 8.40 J
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f OPPASHUIS GEVRAAGD "^^van 10 december tot 6 januari
Passen graag op dieren plant. Gasen lichtvoor onze rekening.

tel.: 672000 toestel 26. Van 8 tot 2, )

De KAMER N

iIJIJJh VANKOOPHANDEL
«jiMj EN NIJVERHEID
J"""L te CURACAO

zoekt kontakt met gegadigden voor de funktie van

EKONOMISCH MEDEWERK(ST)ER
DeEkonomisch Medewerk(st)er analyseert de ekonomische- en sociaal-. ekonomische ontwikkelingen op Curacao en draagt zorg voor de opbouw
van relevante statistischegegevens, ten behoevevan de beleidsbepaling
door de Kamer.
De medewerk(st)er staat de leden van de Kamer bij in de vertegen-
woordigingvan de Kamer in diverse organen, kommissies, enz.
De medewerk(st)er heeft een belangrijk aandeel in de verslagleggingvan
de Kamer m jaarverslagenen andere publikaties.
Kandidaten voor deze funktie moeten een voltooide Universitaire oplei-
dingekonomie (bij voorkeur algemeenekonomischerichting) hebben ge-
noten, over goede kontaktuele eigenschappen beschikken en hun in-
zichten goedkunnen formuleren.
Werkervaring en talenkennis (Nederlands, Engels, Spaans, Papiamentu)
strekken tot aanbeveling. De voorkeur van de Kamer gaat uit naar Antil-
liaanse kandidaten.
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het belang van de
gebodenfunktie.
Handgeschreven sollicitaties, voorzien van volledige gegevens en met
vermelding van motief om te solliciteren, dienen binnen 3 weken na
verschijningsdatum van deze advertentie teworden gericht aan de Sekre-

l taris van de Kamer, P.O. Box 10,Curacao. >

Bij:
La Indiana N.V.

Hendrikplein 11
slaagt U altijd voor het hek
gezin.

k Er is altijd iets nieuws bij.

É
REIS HAAR

ALSGASTVAN
DAIHATSU

Twee weken in het land van de rijzende zon. Japan.
Het misterieuze land van de overheerlijke Sushi en Sashimi,

van de bedwelmende Saki en de vechtlustige, Samurai,
waar de mooiste Geisha's rondrijden in mooie DAIHATSU's.

ELKE KOPER VANEEN DAIHATSUKAN WINNEN.
Vanaf nu tot en met eind december ontvangt elkekoper

van een DAIHATSU,
welk model dan ook, een lot.

Op 31 december wordt het winnend lot getrokken en kan
uw tweede droom werkelijkheid worden.

Uw eerste droom is reeds werkelijkheid geworden, want
u heeft immers, uw spiksplinternieuwe, van

alle moderne gemakken voorziene Daihatsu, met de
■étdft geweldige service en garantie en tegen een hele goede prijs.
8* En nu kunt u ook nog twee reizen naar Japan winnen,

alles inbegrepen en nog 1000dollar zakgeld toe ook.

'*"" "tulfm ■5?"''52» Bovendien bent u in Japan de gast van de fabrikanten van
-^mommmm»>^-. Daihatsu, die u mee zullen nemen en u zullen

»^^" tonen hoe uw favoriete auto gemaakt wordt.
Koop nu uw.Daihatsu en begin vast te____________________________________ dromen van Fujiyama.

_llPil____B i BEWONDER DE GEBOOR TE VAN EENW^SKLW^ 10AIMZVXSIJ>^"*«_V__VT ' *"^^^■*^ *"^-i- WW

ZEELANDIA AUTO CENTER \
<

~
Zeelandia «_* 615888 \ l\ r_/y Een goede raad van tauro.
SalifTa o 53115-53160 D\S

|fftó)^i &OMB4NYU\M^Q^ CURACAO N.V
_2^__-< Ptetermaai 19 - Tel. 616000

P.O. Box 177

OPENBARE AANBESTEDING
De Directeur van de Holding Company Curacao N.V.
maakt bekend; de aanbesteding uitgeschreven door
de Nederlandse Antillen vooreen projektgefinancierd
in hetkader van de interimfasevan hetMeerjarenplan
Nederlandse Antillen, Bestek Architektenburo AOB,
werkno. 86-689:

PRINCESS BEACH
HOTEL & CASINO

HOTELKAMERVLEUGEL FASE I

Inlichtingen:
De inlichtingen-vergadering zal gehouden worden op
woensdag 5 november 1986 des morgens om 9.00
uur tenkantore Holding Company Curacao N.V., Pie-
termaai 19, Willemstad, Curacao, N.A.
Staten van inlichtingen:
De statenvan inlichtingen en wijzigingen liggen vanaf
maandag 10 november 1986 ter inzage ten kantore
van de architekt, Perseusweg 40, Curacao, N.A.
Aan dekopers van hetbestek zullen destaten worden
toegezonden.
Inschrijving en aanbesteding:
De inschrijving dient in een gesloten enveloppe te
worden gedeponeerd in een daarvoor bestemde bus
tenkantore Holding Company Curacao N.V. tot uiter-
lijk op woensdag 19 november 1986 om 10.00 a.m.,
wanneer de opening der inschrijvingen zal plaats-
vinden.
Bestekken:
De bestekken met de daarbij behorende bescheiden
zijn vanaf woensdag 29 oktober 1986 bij Archi-
tektenburo AOB te verkrijgen na betaling van
Na/. 1.000,- per bestek.

De Direkteur
Holding Company Curacao N.V.,
Drs. B.J. Rosheuvel.

EYE MEDICAL CENTER Gregorio Meszen. M.D.-
Located in Downtown Miami ' Glasses 20% oft glaucoma cataract laser
Complete Eye Examinations ' Contact Lens $20. 'i"51,".'?.7.57 « i*.»« /Emergency 24Hours "s_ a_ *_.inr. 315).nam. Fiona.33131^

NOOIT MEER '^\
EEN LEKKAGE!

Vooral voorPLATTE DAKEN, maarook voer aluminium,
zinken of asbest daken, gebruiken we

POLYURETHAAN
Reeds jarenlang met succes toegepast op allerlei bouw-
werken overal ter wereld en vooral in detropische klimaat-
zone.
Voor inlichtingen:, SALADE. ROOFING

%^ Tel.: 615231

P&J5IIIHII—^*7L
__ ■Uil aut°mat|sm°s"

, | opent alle soorten
ArZ ]L tuin-of garagehekken
aWb U drukt vanuit Uw auto op de knop, UM IM hoeft dus niet meer uit te stappen.

HYDRAULISCH |
J f systeem

Kom langs en bekijk delaatste modellen in onze showroom te Steenrijk - Sherasil.
Oostburgstraat 24 - Tel.: 55143

i -J
______^___^^__ _<_ _*

TA BENDE
v LUJOSO FORD CLUB WAGON 1985

Ideal for touring, seats 15passengers, doubleaircoA. M.-F.M.
radio, powerbrake, power steering, tintedwindows, less than
5000 miles, tilting steering wheel.
Prijs: A/Is. 25.000,-.

Ultimo chens prome nos mande back Miami.
Contact: Bryan Harms, Aruba - Tel.: 23666.

# SPECIALE
AANBIEDING

korting
in onze
Linnen-afdeling

0.a.: badkamerhanddoeken,
keukendoeken, lakensen slopen, te-
vens kussens, tapijten voor badka-
mer, slaapkamer en keuken.
Denk eraan deze aanbieding is geldig tot en
met 1 november.

hartelijke dank W
aan allen die op welke wijze don ook hun
belangstelling hebben getoond bij de
opening van

"CRIBAL-
AUTOMATISMOS" |

UUij hebben vertrouwen in ons eiland en
Willen graag ons steentje bijdragen.

_/\ /y
WAr^^m^m Nogmaals onze dank L^jLïmé^mFi

I M yß^mW Selvio en Shoma Balentien. XkwW V

’p_~sq MASSIGUR N.V.
@ Rooseveltweg 301 - Tel.: 89697

flj W voor al Uw verzekeringszaken.
*~

MAS/ SIGUR - Siguridat i stabilidatpa vn i tur.

B* GflHiriFa
Centro Comercial Antiiia unit 16/18 - Tel.: 76239-70404

CARIBBEAN INSTITUTE FOR INFORMATION

" KURSUS: AANVANG: TIJD:

" DOS Operating System 11 november 2 - su. p.m.
—) Lotus 1 -2-3 spreadsheet 13 november 2 - su. p.m.

Introductie IBM/PC 15 november 8 -10 v. a.m.

A Keycomp Computer Systems N.V.
IBM Authorized Dealer
Inschrijven uiterlijk een week van te voren. j

TE KOOP
GEVRAAGD

2de hands, eventueel lichtbeschadigde,
CONTAINER

Gaarne prijsopgave en af-
metingen doorgeven aan:

Mevr. N. Lourens,
Tel.:611299

f£^JPgg*fs>*3 FINE ARTAND GRAPHICS SUPPLIES \
DE NIEUWE SPECIAALZAAK

VOOR KUNSTSCHILDERSMATERIALEN
Materialenvanhet beroemde merkWinsor & Newton.Premier
kwaliteit sinds 1825. Voordeligste prijzen in deregio voor
kwaliteitsproducten. B.v. Acrylverf (grote tubes) v.a. ’.4.75,
olieverf(grote tubes) v.a. ’.3.75. akwarel v.a. ’.1.75, paletten,
penselen, canvas, mediums, akwarelpapier (D'Arches en
Bockingford).Alles voor dekunstschilder. Ookaanwezigeen
prachtige selectie instructieboeken.Komt U ook een kijkje

\ nemen? JX^ VAN GOGHSTRAAT 73 -Telefoon 76210

(iTI) ELK WEEKEND f^Ofl ,~PA
CARACAS

(van donderdag-ochtend tot zondag-avond)
maduro I Alle vluchten per ALM - Lijndienst (géén charter)
travel's Keuze uit: Hotel Savoy, Kursaal, Plaza Catedral, Crillon, Avila,: voordelen Anauco Hilton, Caracas Hilton, Tamanaco Intercontinental,I Hotel Aventura M

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

gebaseerd op 2 personen in één kamer). Keuze van een (,■ !ili
ander hotel geeft een klein prijs verschil. to3^____n_ |

, Voor 3 personen in 1 kamer is de prijs Fis. 216,—
_TJ_3QUTQ ;:,. j M.duro P 1.1.: 76700
.rna./Ol -- --"-'

P-nd.: 613853/54
I^l £%yV?I -- Colon: 626300/01

_^_^^_^____-___________^____ fc-

____ Isla: 43802/43773
.——, __ -^

m aiTTj ah_____!*] i*i l iiT?i^______cWß
Uw enige adres voor elk type wasmachine

I I^W^l !;' = I WASMACHINES jj|j — ' """^
f | de enige a

I ■ wringer * "■
J Lk i' wasmachine Jl I /

% I |k- nog verkrijgbaar L— H [ /
S^ zonder M op Curacao met U \ I /A^^ § pomp % pomp % \ | _-^>

BFrigidairé fis. 850,— fis. 895,— %^^
volautomatische . lil ■ SPEED QUEEN
w„.m„.hi„e Winkel brothers TLT"**
». .-«.._.«, Die toch nog het voordeligste is. c___inni „_.,_- __ „_«__ „,«<SLECHTS Buena Vista- Kaya Kaymanz/n " * Salinja-Ontarioweg Speciaal VOOr de grote WOS

Vflo. 70C (naast Pompstation) -, _ j u_ j j (tegenover Kentucky) f| 4 00CIS. f JJ,— Tei. 84896 80037 Zaterdagochtend geopend. T.i.6i6.95 IIS. \étcX>.— j
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