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V-raad verdeelt
over Bosnisch

wapenembargo
NEW YORK - De Vei-

ligheidsraad van de Ver-
enigde Naties is
dinsdag begonnen met
een debatover de moge-
lijkheid van een VN-
resolutie om het ■wapen-
embargo tegen Bosnië
op te heffen. Het is zeer
onwaarschijnlijk dat de
Raad daarmee akkoord
gaat.

De islamitische landen
hebben het debat aange-
vraagd. Duidelyk is al dat
acht leden van de Veilig-
heidsraad zich verzetten
tegen opheffing van het
embargo. HetbetreftFrank-
rijk, Rusland, Groot-Brit-
tannië, Tsjechië, Nieuw-
Zeeland, China, Brazilië
en Spanje. Argentinië en
Nigeria hebben niet
gezegd wat zij zullen
stemmen. Maar zij
hebben eerder al laten door-
schemeren tegen opheffing
van het embargo te zijn.

President Bill Clinton
heefthetAmerikaanse Con-
gres beloofd zich te zullen
inzetten voor de mogelijk-
heid de Bosnische mos-
lims van wapens te voor-
zien, indien de Bosnische
Serviërs weigeren in te
stemmen met het interna-
tionale vredesplan. De VS
weten zich gesteund door
de Veiligheidsraadsleden
Oman, Djibouti, Ruanda
en Pakistan.

Om een resolutie aan-
genomen te krijgen
moeten negen landen voor
stemmen en geen enkele
van de permanente leden
mag een veto uitspreken.
Het is niet duidelijk of het
inderdaad tot een stem-
ming komt.

Moskou: 'Irak zal Koeweit erkennen'
JOSKOU /WA S -JUNGTON - Irak zal Koe-weitvermoedelijksnel erk-

Dat heeft het Rus-
>Sche ministerie van Bui-

.eftlandse Zaken dinsdag
11 Moskou bekend

waar deIraakse,c_-premier Tariq Aziz°P bezoek is.

8K*Z overhandigde deRussi-c«e president Boris Jeltsin
o6^boodschap van president
,a«dam Hussein betreffende
8
e Iraakse erkenning van de
jPfvereiniteit en territorialetegriteit van Koeweit, over-
j^komstig de VN-resolutie
v 3 , aldus een verklaring

tol6*Russische ministerie,
jfietIraakse parlement, de

Commando-*ad (die officieel deregering
Pa^nt) en deregerende Baath-
v rtij moeten de beslissingn President Saddam Hus-
jj

ln > die tevens premier is,
tj Russische func-

wilden niet
bff^en °f Irak volgens de
-rl Koeweit officieel zalnnen. Wel zeiden ze datRussische minister vanjjUtenlandse Zaken Andrej

woensdag al naar
~aSdad vliegt om met de
-Sering daar besprekingen
a v°eren en 'deel te nemen

11 de uitvoering van de
procedures',

a» gafvorige maand aln dat Irak medio

november de erkenning van
Koeweit zou aankondigen.
Moskoudringt daar alweken
bij Bagdad op aan en pleit
ook voor opheffing van de
internationale blokkade
tegen zijn oude bondgenoot.

Washington noemde dever-
klaring niet voldoende. Het
standpunt van de Verenigde
Staten is 'nog altijd dat Irak
alle resoluties van de Veilig-
heidsraad volledig moet
naleven', aldus een woord-
voerdervan hetAmerikaanse
ministerie van Buitenlandse
Zaken. Hij voegde eraan toe
dat de VS zich blijven ver-
zetten tegen verlichting van
de sancties, zolang Bagdad
niet aan alle voorwaarden
heeftvoldaan. Hij wees onder
meerop deaanwezigheid van
Iraaksetroepen nabij deKoe-
weitse grens.

Koeweitse regeringsfunc-
tionarissen noemden het
bericht een 'positieve stap',
maar ze wezen erop dat het
besluit nog door de hoogste
Iraakse autoriteiten moet
worden goedgekeurd. Ook de
leden van de Arabische Liga
verwelkomden het nieuws.
"Het iseen belangrijke stap*,
aldus secretaris-generaal
Abdel-Meguidvan deLiga in
Egypte. Hij riep de VN op
positief te reageren 'zodat er
stabiliteit en veiligheid kan
worden gevestigd in deregio.

Erkenning van Koeweit
door Irak iseenvan debelang-

rijkste voorwaarden van deVerenigde Naties voor ophef-
fing van het internationale
embargo tegen Bagdad.

Clinton is meerderheid in Senaat en Huis kwijt

Republikeinen winnen in VS
WASHINGTON - Voor

het eerst sinds 1954
hebben de republikeinen
in de Verenigde Staten de
meerderheid behaald in
zowel de Senaat als het
Huis van Afgevaardigden.
Bij de zogeheten 'mid-
term'-verkiezingen
hebben de kiezers de
Democratische Partij van
president Clinton een
gevoelige nederlaag
bezorgd. Volgens de voor-
lopige uitslag bezetten de
republikeinen 53 van de
100 zetels in de Senaat enzon 225 van de 435 zetels
in het Huis van Afgevaar-
digden.
Het verlies van de meerder-
heid in beide huizenvan het
Congres zal hetvoor Clinton
nog lastiger maken zijn
stempel te drukken op de
laatste twee jaar van zijn
ambtstermijn. De president
zal later woensdag tijdens
een persconferentie reageren.
Vooruitlopend hierop liet een
woordvoerder al weten dat
Clinton 'duidelijk teleurge-
steld' oogde.

De republikeinen beweren
dat hun grote overwinning
een duidelijke afwijzing is
van de politiek van president
Clinton en de democraten.
"Deze verkiezingen zijn uit-
gelopen op een referendum
over president Clinton's pres-
taties en zijn programma.
De mensen hebben genoeg
van de belastingheffingen
door deregering, van de hoge
federale uitgaven en van alle
overheidsbemoeienissen",
aldusPhil Gramm, de invloed-
rijke republikeinse senator
uit Texas.

Minister Warren
Christopher van Buiten-
landse Zaken zei dat de ver-
kiezingsuitslag weinig aan
zijn beleid zal veranderen.
"Het is traditie dat er
ongeacht de resultaten van
de 'mid-term'-verkiezingen
een sterke continuïteit in het
Amerikaanse buitenlandse
beleid bestaat", zei de
minister.

De republikeinen namen
onder meer de twee demo-
cratische senaatszetels over
in de staat Tennessee en
wonnen inMaine, Oklahoma,
Michigan, Ohio en Arizona.
De democraat Edward Ken-
nedy behield zijn zetel voor
Massachusetts. De republi-
kein Oliver North, die in de
Iran-contra-affaire werd ver-
oordeeld omdat hij deAmeri-
kaanse Volksvertegenwoor-
diging had voorgelogen,
haalde het niet. De zittende
senator Charles Robb
behield zijn zetel in de
duurste verkiezingscam-
pagne die ooit in de staat
Virginia is gehouden. De
broer van Hillary Clinton
slaagde er niet in in Florida
een zetel te veroveren.

Bij de verkiezingen voor

het Huisvan Afgevaardigden
verloor de democratische
afgevaardigde Dan Rosten-
kowski, een belangrijke steun-
pilaar van Clinton en al 36
jaar lid van het Huis, tot
iedersverrassing van de onbe-
kende republikein Michael
Flanagan. Een dw nieuwe
leden van het Huis is de
zanger Sonny Bono, die in
Califomië werd gekozen.

Ook bij de gouverneurs-
verkiezingen leden de demo-

■ WASHINGTON - De voor-
maligeburgemeester van Was-
hington Marion Barry
(midden) is dinsdag voor de
vierde keer als burgervader
van de Amerikaanse hoofd-
stad gekozen. Barry moest
zijn post vier jaar geleden
verlaten toen hij veroordeeld
werd tot gevangenisstraf
wegens drugsgebruik. Op de
foto: deRepublikeinse tegen-
stander van Barry, Carol
Schwartz, kwam de overwin-
naar dinsdagavond persoon-
lijk feliciteren met zijn
succes. (AFP-satellietfoto)

Californiërs achter
wet tegen illegalen

kOS ANGELES - De kiezers in Califomië hebbenzien dinsdag in een referendum uitgesproken vooreen wetsvoorstel datvoorziet ineen hardbeleid tegenniegale immigranten. Volgens voorlopige uitslagenschaarde tweederde van de kiezers zich achter hetomstreden wetsvoorstel, dat Redt onze Staat (Saveour State) is gedoopt.

Het wetsvoorstel 187 ont-zegt illegalen het gebruik
van sociale voorzieningenzoals onderwijs en medischehulp,tenzy de situatie levens-
bedreigend is. De nieuwe wetverplicht artsen en lerarenook om kinderen van ille-galen aan te geven bij deImmigratiedienst.

Het wetsvoorstel 187 hadde emoties in de Ameri-
kaanse staat hoog doen
oplopen. De zittenderepubli-
keinse gouverneur PeteWilson, die dinsdag ook isherkozen, behoort tot devoor-
standers. De belangrijkste
democraten in de staat

hadden zich samen met de
Amerikaanse president Bill
Clinton tegen het voorstel
gekeerd. Organisaties van
immigranten noemen de wet
racistisch en hebben juridi-
sche stappen aangekondigd.

Califomië telt naar schat-
ting 1,5 miljoen illegalen,
bijna 5 procent van de bevol-
king. De meesten zijn afkom-
stig uit Latijns-Amerika en
met name uit Mexico. Het
wetsvoorstel is zo omstreden
dat de politie tijdens het
referendum met extra man-
kracht patrouilleerde. Inci-
denten deden zich niet voor.

Iran valt verzetsbeweging
Mujaheddin aan in Irak

NICOSIA - Iraanse vliegtuigen hebben woensdag-
ochtend stellingen aangevallen van de Iraanse ver-
zetsbeweging Volksmujaheddin in Irak. Het Iraanse
persbureau Irna meldde dat de toestellen bombarde-
menten hebben uitgevoerd op 'gezamenlijke centra
van contra-revolutionaire agenten.

Een militaire zegsman
meldde dat de aanvallen een
antwoord zijn oprecente 'ter-
roristische acties'van de Volks-
mujaheddin, die in Irak zijn
belangrijkste bases heeft.

Zondag schoot Iran al drie
Scud-raketten af op de
grootste Mujaheddin-basis in
Irak, op tachtig kilometer
van de grens. De verzetsbe-
weging liet toen weten dat
alleen materiële schade was
aangericht. Irak reageerde
verontwaardigd op deraket-
aanval van zondag en heeft
tegenmaatregelen aangekon-
digd.

De autoriteiten in Iran
stellen de Volksmujaheddin
verantwoordelijk voor een
bomaanslag maandag in
Teheran, waarbij twee doden
vielen. De organisatie heeft
echter iedere verantwoorde-
lijkheid ontkend en de aan-
slag veroordeeld.

Het Amerikaanse minis-
terie van Buitenlandse Zaken
bezorgde de Iraanse verzets-
beweging vorige week al een
belangrijke tegenslag. Het
State* Department conclu-
deerde in een rapport dat de
Volksmujaheddin 'geen levens-
vatbaar alternatief is voor
het huidigebewind.

Voorzitter Foley verliest zetel
SPOKANE/WASHINGTON - De voorzitter van het

Huis van Afgevaardigden, Torn Foley, heeft zijn
zetel verloren, meldt het televisiestation CNN. Zyn
rivaal, de republikein George Nedercutt, versloeg
hem nipt met 50,5 procent van de stemmen. Foley is
de eerste voorzitter van het Huis sinds 1860 die zijn
zetel niet heeft kunnen behouden.

De democrate Dianne Feinstein heeft haar senaatszetel
in Califomië behouden. Daardoor staat nu vast dat de
republikeinen in de Senaat 52 zetels hebben tegen de
democraten48. In devorige senaat hadden de democraten
56 zetels.

De campagne om de senaatszetel in Califomië was de
kostbaarste in de geschiedenis van de Verenigde Staten.
Feinstein's rivaal, de exorbitant rijke miljonair Michael
Huffington, gaf zo'n 45 miljoen gulden uit om de zetel te
veroveren. Aanvankelijk leek hij kansrijk, maar Fein-
stein krabbelde omhoog, toen bleek dat de miljonair
jarenlang een illegale Mexicaanse als kinderoppas in
dienst had gehad. Huffington was een warm voorstander
van het dinsdag aangenomen voorstel om illegalen van
hetrecht op overheidsvoorzieningen uit te sluiten.

Staking onder personeel
geestelijk gehandicapten

WILLEMSTAD — Het vol-
tallig personeel (150man)
van de stichting voor
geestelijke gehandicapten
is vanmorgen in staking
gegaan, omdat het
bestuur van de stichting
nietaan haarcao-verplich-
tingen voldoet. De zorg
voor de gehandicapten
wordt niet gewaarborgd,
aldus vice-voorzitter van
de CBV, de beer Augusta.

Het personeel blijft in sta-
king totdat een gesprekplaats-
vindt met het bestuur van de
stichting. Dat zouvanmiddag
om 2.00 uur plaatsvinden.
Volgens de cao, overeenge-
komen in 1992,heeft de stich-
ting verplichtingen ten aan-
zien van periodieke verho-
gingen, salarisevaluatie en
promoties. Volgensvoorzitter

Daphne Kibbelaar van de
vakbond voor verpleegkun-
digen CBV, zyn er nu zoveel
vruchteloze vergaderingen
hierover geweest dat een
actie onvermijdelijk is
gebleken. Volgens Kibbelaar
is het onbegrijpelijk dat
onlangs een zorgcontract gete-
kend werd, waarin de cao
blijkbaar geen rol speelt.

Vice-voorzitterAugusta ver-
klaarde dat de zorg voor de
gehandicapten op dit
moment niet gegarandeerd
wordt. Er zou slechts een
klein aantal niet getraind
personeel aanwezig zijn.
Augusta zei niet te weten
hoe de situatie bij de stich-
ting op dit moment is. Onbe-
kend is hoeveel gehandi-
capten afhankelijk zijn van
de zorg van de stichting.

'Tussenbalans' Bosnië:
Meer dan 180.000 doden

SARAJEVO - De 31-maanden oude oorlog in
Bosnië heeft tot nu toe aan meer dan 180.000
mensen het leven gekost. Onder de dodenbevonden
zich zeker 16.000 kinderen. Het totaal aantal
gewonden ligt waarschijnlijk ver boven de 200.000.

Volgens een woensdag door de Medische Dienst van
Sarajevo opgemaakte tussenbalans', vielen er alleen al in
door de moslims beheerst gebied 144.000 doden. Het
merendeel van de slachtoffers bestaat uit burgers:
'slechts' 45.000 van de doden aan moslimkant waren
militair.

Cijfers uit de Servische en Kroatische gebieden in
Bosnië/Herzegowina zijn niet officieel bekend. Schat-
tingen spreken van 29.000 doden en 40.000 gewonde
Bosnisch-Servische soldaten. De Kroaten zouden 7000
man hebben verloren in de strijd in Bosnië. Over het
aantal moslimdoden in de door de Serviërs beheerste
gebieden is niet veel bekend. Als dit aantal komt bovenop
de nu getelde 180.000 slachtoffers, komt het cijfer boven
de 200.000 uit.

Vervolg oppag. 17

Oorlogsmisdaden voor Haagse Hof

■ DEN HAAG - Voor het
Internationaal GerechtshofinDen Haag is dinsdag de zit-
ting begonnen over oorlogs-
misdaden die in het voorma-
lige Joegoslavië zouden zijn

gepleegd. De eerste taak voor
hettribunaal is dejurisdictie
vast te stellen t.a.v. de zaak
tegen de Bosnische Serviër
Dusan Tadic die nu vast zit
in een Duitse gevangenis. Op

'defoto vlnr: de rechters Eli-
sabeth OdioBenito van Costa
Rica, Adophus Karibi-Whyte
van Nigeria en Claude Jorda
van Frankrijk (AFP-satelliet-
foto)

« Nieuwe Senaat
im*m_.pJmm\. Republikeine-^^Democraten

AFP/AMIGOE infografiek -



Martina: hoger toezicht moet in Antilen blijven

Prijs vertrek Richardson
zou te hoog zijn geweest
WILLEMSTAD — De fouten
zijn tijdig hersteld: het geld
is teruggestort en veront-
schuldigingen zijn aange-
boden. Don Martina vindt
het ook netjes dat Dennis
Richardson zijn ontslagheeft
aangeboden aan hetBestuurs-
college van Sint Maarten.
"Hij is gevraagd niet op te
stappen.' Dit alles is voor
Martina het bewijs dat de
zaak op een etisch juiste
wijze is afgehandeld.

De MAN-leider en coalitiege-
noot van de PAR vindt het
van belang dat deugdelijk
bestuur wordt nagestreefd
en de wet wordt nageleefd.
Op beide fronten ging het
mis in de kwestie van het
verzoek om financiële bij-
stand. Maar omdat per ong-
eluk, zonder enige vorm van
kwade bedoelingen geld is
overhandigd aan Richardson,
hebben de fouten geen ern-
stige gevolgen. Richardson
blijft aan.

En dat is maar goed ook,
meent Martina. Als de nie-
uwe gezaghebber zou zijn
opgestapt dan was het hoger
toezicht weer ter sprake gek-
omen en zou hetniet ondenk-
baar zijn dat Nederland het
toezicht weer zou overnemen.
En dat willen noch coalitie-
partijen noch oppositie. Ook
Liberia hamerde op de auto-
nomie van de Antillen in
deze.

Pourierzei tijdens deopen-
bare zitting naar aanleiding
van de gezaghebberswisse-
ling op Sint Maarten dat de
komst van Richardson de
overheveling van het hoger
toezicht naar deAntillen gun-
stig heeft beïnvloed. Pourier
kon bedingen dat het toet-
singsbedrag werd verhoogd
van 25.000 naar 50.000 en
de periode van toezicht werd
ingekort tot juli 1995. De

centrale overheid oefent
zowel repressief als preven-
tieftoezicht uit. (Het Konink-
rijk oefende slechts het
laatste uit, wat inhoudt dat
eilandsbesluiten voordat ze
worden uitgevoerd naar de
gouverneur gaan voor goed-
keuring.)

Martina zegt verder dat
hij een antwoord van de pro-
cureur-generaal verwacht op
de briefvan Suzy Romer, die
heeft gevraagd om een straf-
rechtelijk onderzoek. Meer
voor de volledigheid, want
volgens de MAN-leider is er

duidelijk sprake geweestvan
goede bedoelingen en der-
halve geen reden voor ver-
volging. Zeker niet nu alle
fouten hersteld zijn.

Het statenlid is blij dat
Pourier zijn verontschuldi-
gingen heeft aangeboden en
erkend heeft dat hij ver-
zuimde advies te vragen voor
wat betreft de eilandelijke
positie. Martina: "Er is gew-
oon onder tijdsdruk gewerkt
en dan bega je misstappen.
Pourier moet de tijd contro-
leren en zich niet laten
opjagen."

MWILLEMSTAD—Staatsse-
cretaris Harold Arends ont-
vangt het rapport over deel-
tijdarbeidbij deoverheid van
CBS-directeur Siegfried
Tecla. Verder op de foto
geheel linksprojectleider Gil-
bert Bishop en helemaal
rechts commissievoorzitter
Deeltijdarbeid, Ferry
Gerard.

OPINIE
OP EEN VAN de landskantoren werkt een ambtenaar die

om de andere dag ziek is en op de dagen dat hij komt
werken zich veel te laat aanmeldt en ook nog veel te vroeg
weggaat. Een ander heeft vorig jaar zes grootmoeders
begraven, dat was tenminste de reden die hij telkens opgaf
om eerder van het werk weg te kunnen.

Als het ambtenarenkorps een commercieel bedrijf was,
was het allang door een faillissement verdwenen. De pro-
duktie is laag, de service bar slecht, een onaanvaardbaar
groot deel van de werknemers van de overheid — vooral
degenen die een politieke benoeming hebben — presteert
niet en verzaakt hun plicht op schaamteloze wijze.

Gedurende de laatste vijftien jaar is het ambtenarenkorps
gegroeid met ongeveer vijftig procent, zonder dat taken,
werkzaamheden en activiteiten op evenredige basis toe-
namen.

In 1988 zou een plan van start gaan om het ambtenaren-
apparaat te zuiveren. Ambtenaren die overbodig waren of
niet presteerden, zouden worden ontslagen. Het kabinet-
Liberia IV kwam toen echter aan het bewind en wijzigde de
opzet van het plan. Er zouden geen gedwongen ontslagen
vallen; wie weg wilde, kon dat op vrijwillige basis. De
wachtgeld- en lumpsumregeling werd ingevoerd, die tien-
tallen miljoenen gulden kostte. Het ergste was evenwel, dat
een groep bovenste-beste ambtenaren vertrok, maar velen
die hadden moeten worden ontslagen, in dienst bleven. Het
ambtenarenkorps ging hierdoor nog verder in kwaliteit
achteruit. De vorige regering, die had aangekondigd met de
wachtgeld lumpsumregeling het aantal ambtenaren terug
te brengen, benoemde in de afgelopen vijf jaarnog eventjes
800 ambtenaren erbij.

Het aantal geschikte en moedige dienst- en afdelings-
hoofden bij de overheid is bovendien zo beperkt, dat van
enige vorm van effectief leidinggeven en de zorg voor
naleving van de werkregels weinig of niets terecht komt.

Aan de hand van beschikbare gegevens is becijferd dat
elke ambtenaar alleen door laatkomen per maand gemid-
deld drie uur verzuimt. Het gaat om 9000 lands- en eilands-
ambtenaren, waardoor jaarlijks meer dan zeven miljoen
manuren verloren gaan. Als een gemiddeld uurloon op een
tientje wordt gesteld, gaat er door laatkomen zeven miljoen
gulden verloren aan produktieverlies. In totaal gaat, in geld
uitgedrukt, naar schatting meer dan honderd miljoen gulden
verloren doordat de ambtenaren laat komen, eerder weg-
gaan, tussendoor privézaken afhandelen of veelvuldig ziek
melden.

Ambtenarenvakbonden vinden dat elk mens recht heeft
op werk. Dat is correct. Maar de werkgever, in dit geval de
overheid, heeft het recht arbeid en produktie te eisen voor
het loon dat hij betaalt. De vakbonden vinden ook dat het
allemaal wel meevalt. Dat is een jammerlijke stellingname.
Ten eerste blijkt eruit dat de ambtenarenvakbonden wei-
geren mee te werken aan de verbetering van het ambtena-
renkorps. Alleen harde maatregelen van de twee overheden
kunnen daarom verbetering brengen in een van de ergste
misstanden binnen deze gemeenschap.

P.S. V_n gedeputeerde Oswin Behilia ontvingen wij een
uitvoerig schrijven waarin hij reageerde op de Opinie over het
op te richten Tula-park. Hoewel wij erbij blijven dat betere
historische en culturele projecten voorhanden liggen, heeft de
gedeputeerde ons ervan kunnen overtuigen, dat het zijn eigen
besluit betreft, dat hem niet door derden is ingegeven. De heer
Behilia zegt in het schrijven geen opportunist te zijn. Wij
kunnen daarover kort zijn: zo die indruk in de betreffende
Opinie is gewekt, onze verontschuldigingen. Hem daarvan
beschuldigen heeft, vanwege het respect voor de verdiensten
van deze man op het culturele en sociale vlak, nooit in onze
bedoeling gelegen.

KabNA-begroting goedgekeurd
Toelatingsregeling kan mogelijk
op kamermeerderheid rekenen

DEN HAAG/WILLEM-
STAD — De begroting van
het KabNA is dinsdag-
avond door de Tweede
Kamer goedgekeurd. Bij
de behandeling bleek dat
er een potentiële meer-
derheid voor een toela-
tingsregeling voor Antil-
lianen en Arubanen te
vinden zou zijn.

Uit de Kamervragen bleek
duidelijk dat CDA en WD
voor een toelatingsregeling
zyn. Ank Bijleveld overwoog
zelfs een motie 'vanuit de
zorg om de import-criminali-
teit'. Met de steun van een
paar kleine partijen zou dit
te zijner tijd een meerder-
heid kunnen opleveren.

D'66 en PvdA hebben zich
al eerder tegen een toela-
tingsregeling verklaard.
Minister Joris Voorhoeve
(Antilliaanse en Arubaanse
Zaken) herhaaldebij debeant-
woording van de vragen nog-
maals dat hij in de eerste

helft van 1995 nader op deze
kwestie zou ingaan.

Paul Rosenmöller (Groen-
Links) huldigt het principe
van vrij personenperkeer. Van-
wege dekleinschaligheid van
de eilanden accepteert hij
echter een zo laag mogelijke
drempel in de Antillen en op
Aruba, als Nederland geen
drempel opwerpt.

Jan te Veldhuis (WD)
hangt het standpunt aan van
'gelijke monniken, gelijke
kappen' en wacht de voor-
stellenvan de regering af.

MILIEU
Versterking van de zorg

voor het milieu in de
Antillen en op Aruba blijft
nodig. Voorhoeve zei dit als
reactie op de grote bezorgd-
heid van defracties van CDA,
WD en GroenLinks over de
ondergeschikte positie die het
milieu — nog—inneemt. Hij
noemde in dit verband met
name de problematiek van
Statia Oil Terminals op Sint
Eustatius. De bezorgdheid
van deKamer wordt volgens
de minister overigens
gedeeld door de regeringen
van deAntillen en Aruba.

De aandacht van Neder-
land, zo zal Voorhoeve in
antwoord op vragen van het
VDA en GroenLinks, is sub-
stantieel aan het toenemen.
Via het KabNA wordt er
steun geboden op het gebied
van wetgeving, personeel en
organisatie. Als voorbeeld
noemde hij de opzet van een
milieu-inspectie, die voor
handhaving moet zorgen.

Rosenmöller hadgeconsta-
teerd dat het milieu op de
eilanden 'een rommeltje en
een rotzooitje' lijkt. "Als je
maar geld hebt, kun je
bouwen en vervuilen wat je
wilt", zo had hij regelmatig
op de eilanden te horen
gekregen.

Tb Veldhuis (WD) stelde
gebruik van zonne-energie
en isolatie voor, zodat de
airco efficiënter wordt
gebruikt, wat vervuilende
brandstof spaart. Bijleveld
(CDA) vindt dat gezien de
kleinschaligheid van de
eilanden duurzaamheid
voorop moet staan.

BUITENLAND
Over het buitenlandbeleid

maakten de PvdA, D'66 en
de drie christelijke partijen
opmerkingen. Meer zeggen-
schap op het gebied van bui-
tenlands beleid noemde Mid-
delkoop (GPV) legitiem. D'66-
er Scheltema pleitte voor
meer mensen met Antillen/
Aruba-kennis op de diverse
ambassades in het Caribi-
sche gebied en Zuid-Ame-
rika. Die wens werd door de
minister onderstreept.

Over de viering van het
Statuut bestaat bij de frac-
ties nogal wat onduidelyk-
heid. Wat gaat er precies
gebeuren? wilde men weten.
Van Oven (PvdA) stelde voor
om in datkader aandacht te
schenken aan hetafgebrande
Fort Oranje op Sint Eusta-
tius. De minister beloofde
dat idee te bestuderen, mede
gezien het gemeenschappe-
lijke belang van dit histori-
sche punt.

FINANCIEN
Grote zorg had de Tweede

Kamer ook over de accoun-
tantscontrole en de finan-
ciën. Voorhoeve gaf aan dat
de eerste stappen ter verbe-
tering van het financieel
beheer zijn gezet. "Maar dat

kost tijd, soms meer dan
men hoopt".

Mede dankzij hulp uit
Nederland gaat het nu goed
met de inning van achter-
stallige belastingen. Zo goed,
dat men debijstand geleide-
lijk kan gaan verminderen.

Voorhoeve was het met de
Kamer eens dat het wel erg
lang heeft geduurd voordat
de stichtingOverheidsaccoun-
tantsbureau werd opgericht.
Om deze stichting in staat te
stellen de financiële controle
nog voor 1 september af te
ronden is onlangs door Neder-
land 2 miljoen gulden ter
beschikking gesteld. Op
Aruba zijn de problemen op
dit terrein inmiddels fors
teruggebracht. Men is op
schema, aldus Voorhoeve.

PROTOCOL
Naar aanleiding van het

protocol van Aruba liet hij
nog weten dat de gewraakte
zinsnede uit de begroting
'langs de lijnen van het pro-
tocol met Aruba' niet te let-
terlijk moet worden opgevat.
Het betekent niet meer dan
dat de onderwerpen die
daarinvoorkomen ook onder-
werp van bespreking voor
een nieuw Statuut zullen
zijn.

Minister Voorhoeve:

'Kustwacht valt
onder Koninkrijk'
DEN HAAG/WILLEM-

STAD — Nederland blijft
bij zijnvoornemen om een
kustwacht in de Antil-
liaanse en Arubaanse
wateren zwaar aan te
zetten. Ook in de Tweede
Kamer heerst een grote
mate van consensus over
het belang van een kust-
wacht die onder konink-
rijksverant woordelijk-
heidvalt.

Alle partijen spraken dins-
dagavond tijdens de begro-
tingsbehandeling van het
KabNA over het belang van
een kustwacht. Dat belang
wordt in de Antillen en op
Aruba ondersteund, maar
daar wil men dat deze orga-
nisatie in Antilliaans/Aru-
baans verband wordt gere-
geld. Op Aruba wil men zelfs
Venezuela en de Verenigde
Staten bij de op te richten
kustwacht betrekken.

De kustwacht moet zich
bezighouden met de bestrij-
ding van illegale
(drugs)handel, opsporingvan
milieudelicten, illegale vis-
serij en illegale personen.

Voorhoeve verdedigde de
koninkrijksverantwoordelijk-
heid door te wijzen op de
internationale, grensover-
schrijdende karakter van de
hele operatie. Doopgespoorde
schepen zullen bij voorbeeld
van buitenlandse afkomst
zijn. Dat wijst volgens hem
in de richting van een inter-
nationale, en dus konink-
rijkszaak. Hetzelfde geldt
voor de toelating van illegale
vreemdelingen.

Voorts zal voor de kust-
wacht zeker een beroep

worden gedaan op middelen,
personeel en ecxpertise, die
slechts binnen de defensie-
organisatie beschikbaar zijn.
Ook defensie is een konink-
rijkszaak.

"Debestrijding van grens-
overschrijdende criminaliteit
is grootschalig. Daartoe zijn
de landen tot op heden en
ook in de nabije toekomst
niet zelfstandig in staat", zo
zei de minister.

Als de kustwacht een
koninkrijksaangelegenheid
wordt, zullen daarover
afspraken met Aruba en de
Nederlandse Antillen
moeten worden gemaakt. De
regeringen dienen overeen
te komen dat de kustwacht
eveneens bij de koninkrijk-
staken hoort, zoals die in
artikel 3 Statuut staan ver-
meld. Dat betekent dat de
kustwacht rechtstreeks onder-
geschikt is aan de konink-
rijksministerraad.

Minister Voorhoeve ver-
wacht nog dit jaar een rap-
port van de gemengde werk-
groep die zich met de oprich-
tingvaneen kustwacht bezig-
houdt.

Volgens Jan te Veldhuis
(WD) is koninkrijksverant-
woordelijkheid essentieel.
Anders zouden er te veel
bazen zijn: Aruba, de
Antillen en, als de marine
erbij betrokken wordt, ook
Nederland.

Bij het CDA staat een
essentiële rol voor de marine
voorop. De christelijke par-
tijen (RPF, GPV en SGP)
vroegen zich bij monde van
E. van Middelkoop (GPV) af
of het niet vooral ook gaat
om de bescherming van de
territoriale integriteit van de
Nederlandse Antillen en
Aruba. Dat zou een konink-
rijkstaak betekenen en niet
slechts een zaak van de
landen, meent hij.

Een uitspraak over deze
kwestie via een motie heeft
de Kamer niet gedaan. Ank
Bijleveld overwoog wel een
motie in te dienen, maar
heeft daarvan afgezien.

Na afwijzing cao-voorstel
Bestuur PWFC overlegt
met shopstewards Isla

WILLEMSTAD — Het
bestuur van de vakbond
PWFC bezint zich op ver-
dere stappen, na deonver-
wachte afwijzing van het
cao-voorstel doorwerkne-
mers van Isla. Vandaaag
vindt een vergadering
plaats van de shopste-
wards. Minister Corion en
de Isla-directie zijn offi-
cieel van de uitslag van
destemming op dehoogte
gebracht.

Volgens PWFC-voorzitter
Doy Gijsbertha is het nog te
voorbarig om een uitspraak
te doen over de te nemen
stappen. De leden van de
vakbond hebben het voor-
stel, volgens Gijsbertha, niet
afgewezen omdat de loons-
verhoging van 12 procent te
weinig zou zijn. "Ze hebben
geen veertien procent geëist.

Ze zijn akkoord met 12 pro-
cent, maar willen dat bedrag
in een jaar uitbetaald kri-
jgen, terwijl dit in het voor-
stel is uitgesmeerd over vier
jaar", aldus Gijsbertha. Of
de Isla-directie en PWFC
elkaar op dit punt zullen
kunnen vinden, kon hij niet
zeggen. De vakbond ver-
klaarde over het, nu afge-
wezen, voorstel dat dit het
maximaal haalbare is.

De massale afwijzing door

de leden, ruim vierhonderd
tegen en zestig voor, bete-
kent volgens Gijsbertha niet
dat het vertrouwen in het
bondsbestuur beschadigd is.
"We hadden de indicatie dat
hetvoorstel zou worden geac-
cepteerd door de leden, maar
dat bleek niet het geval." Er
is volgens Gijsbertha niets
waar van een mogelijk
aftreden van hem of het
bestuur na deuitslag. "Als je
een meningsverschil met je
vrouw hebt, trek je ook niet
direct de conclusie om uit
elkaar te gaan."

Gijsbertha gaat ervan uit
dat na de afwijzing van twee
cao-voorstellen door deleden,
er nu een derdeuit debus zal
rollen die wel de goedkeu-
ring wegdraagt. Ondertussen
zegt het bestuur de grip op
de werknemers niet te zijn
verloren. "Ze zijn gisteren
aan het werk gegaan zoals
we gevraagd hebben en ook
vandaag wordt er normaal
gewerkt."

Minister Jeffrey Corion,
vanmorgen niet bereikbaar,
heeft herhaaldelijk gesteld
dat mogelijke stakingen bij
de Isla vermeden moeten
worden. Ongecontroleerde
acties van personeel zullen
niet toegestaan worden en
middels een afkoelingspe-
riode beëindigd worden, zo
heeft de minister gesteld.

Volgende week
is er weer zaad
voor sorghum

WILLEMSTAD — Vol-
gende week zal er voor de
planters op Curagao vers
zaad voor sorghum (maishi
chikï) beschikbaar zijn. Dit
zaad is afkomstig uit de Ver-
enigde Staten. Normaliter
komt het in de loop van
augustus of september
beschikbaar, maar door het
slechte weer is de oogst ver-
laat.

Zaad van vorig jaar is er
wel, maar gebruik daarvan
is afteraden, vindt de dienst
Landbouw Veeteelt en Vis-
serij. Het geeft matige resul-
taten en komt soms zelfs
helemaal niet op.

LW maakt verder bekend
dat het een groep bokken
heeft geselecteerd om geiten
te dekken. Deze zijn niet te
koop, maar LWkan wel met
ze langskomen als er om
gevraagd wordt. Deze dienst
wordt gratis verleend. Als de
nieuwe kraal klaar is,
kunnen fokkers met een
kleine groep geiten komen
om ze te laten dekken. LW
biedt wel geregeld jongeras-
dieren te koop aan.

Betrian heeft
geen haast

om te verhuizen
WILLEMSTAD — Gezag;

hebber StanleyBetrian he-A
geen haast om te verhuize*
naar Landhuis Sorsaka, o(

ambtswoning voor de eerst*
burger.

Dat zal voorlopig ook vtv
nietgebeuren wanteen arch)
tectenbureau heeftbereken^dat er voor ruim 700.000
gulden moet worden opg?
knapt en meubilair aange-
schaft wil de ambtswoning
eenrepresentatief voorkomen
krijgen.

Betrian was eigenlijk 8j
weer bijna vergeten dat W
nog moet gaan verhuizen. I'
een ochtendblad las hij van-
morgen dat de PNP tegel
'800.000 voor Betrian is. Sug-
gestief, oordeelt hij. "Dathuis
is niet van mij en wordt het
ook niet. De verbouwkostefl
zijn dus ook niet mijnpakkie-
__. »an.

Wat hem betreft zijn et
belangrijker dingen aan de
orde dan een verhuizing nafl*
een ambtswoning.

Den Haag akkoord
'TheodorRoosevelt'
naar Sint Maarten

WILLEMSTAD/PHILIPS-1
BURG —De Amerikaanse!
marine heeft van de rege-
ring inDen Haag officieel
goedkeuring gekregen da*
de USS Theodor Roose-
velt deze maand gedu-
rende drie dagen embai"
keert in de haven vaO
Sint Maarten.

Dertien andere schepen die
deel uitmaken van een kon-
vooi dat tussen haif nov-
ember enhalfdecember oefe-
ningen zal houden in deregio,
zullen andere havens aan-
doen. De oefeningen moeten
de schepen en hun beman-
ningvoorbereiden opeen ver-
blijf van een halfjaar in de
waterenvan deMiddellandse
Zee.

Debemanningvan de USS
Theodor Roosevelt krijgt tij-
dens haar driedaags verblijf
op Sint Maarten een rondrit
over het eiland aangeboden,
zal deelnemen aan sportwed-
strijden en de St. Peter-
Hillside basisschool een verf-
beurt geven.

Minister Ys slaat
eerste Snipmunt

WILLEMSTAD —'Minister Etienne Vs van
Financiën is dinsdag naar
Nederland vertrokken om de
eerste slag te doen van een
speciale munt van 25 gulden
ter herdenking van de lan-
ding van hetKLM-toestel de
Snip op 22 december 1934 op
Curagao.

De minister die vergezeld
wordt door de directeur van
de Belastingdienst Oswald
Seferina, zal ook met min-
ister Voorhoeve overleggen
over de Antilliaanse sch-
ulden, het solidariteitsfonds,
depenshonadoregelingenhet
fiscale fraudeteam.

Emmabrug dicht
zaterdagmiddag
WILLEMSTAD — De

Koningin Emmabrugzal zater-
dagmiddag dicht zijn tussen
vier en zes uur voor voetgan-
gers en scheepvaartverkeer
behalve voor cruiseschepen.
De veerboten zullen in de
vaart zijn.

De sluiting van de brug
houdt verband met televisie-
opnamen voor het AVRO-
programma 'De sterkste
mannen van Curagao'.

WILLEMSTAD—DeCura-
çaoscheHartstichting zal vol-
gende week een telefoon-
enquête houden onder de
bevolkingvan Curagao. Vrij-
willigers van de hartstich-
ting zullen vragen stellen
over interesse in de Elemen-
taire Reanimatiecursus.

AMIGOE WOENSDAG 9 NOVEMBER 19»— —

25 Jaar TE KOOP AANGEBODEN
JONGBLOED KAYA PIEDRA NATURAL

fcfefe*^ 3 n°9 te bouwen ruime huizen landelijk Een woning te Tera Cora met 3 slaap-
fO! BRRTRHM'fY gelegen in rustige buurt met 3 slaap- kamers, 1 badkamer, woon- eetkamer,

RAPID NV — kamers, 2 badkamers, gastentoilet, woon- zitkamer, open keuken met bar, onover-
siNce 1969 kamer, open keuken, grote overdekte dekte achterporch, overdekte vóórporch.
I porch en berging. washok en een onafgebouwde badkamer.

Erna nrinat ip Rluri O* Eigendomsgrond : ca. 655 m2Erfpachtsgrond : 71 om2
c.iidnuMdue Diva. _o Beschikbaar : ca. 6 mnd. na koop Beschikbaar : n.o t ka_Y\ TelefOOn: 376244 Prijs : Naf. 275.000,- Prijs : Naf. 150.000,-

L-AUMT FaX.: 376438 JOUBERTREALTY: AL 25 JAAR de VOORDEUR tot uw nieuwe huis.
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Welanimo bij vrouwen en ouderen
Meer dan helft ambtenaren
Wil geen deeltijdarbeid
Willemstad — iets
eer dan de helft van de

j^btenaren (56%) wil niet
J* deeltijd werken, blijkt uit

ö onderzoek van Centraal
yUreau voor de Statistiek.

*n degenen die het wel
v'-len zou 10.8 procent, als
jet mogelijk was, meteen in
Altijd gaan werken en 33.2
j^cent 'in de toekomst. DeJJWno voor deeltijd is het
°J"°otst bij vrouwen, ouderen

hoger opgeleiden,
w Als deeltijdwordt een werk-
je eek van 36 uur of minder
Q^houwd. Doel van het
l Verzoek was om na te gaan
I groot de animo daarvoor
f u zijn zodat de overheid de

consequenties kan
g Rekenen. Drie jaar
e

,eden heeft de regering
J| Werkgroep ingesteld om

tiiJ| emrneringenvoor deel-baarheid bij deoverheid weg

t^Het CBS heeft in april
st e^ enquêtes gehouden, een
tg!ekProef onder 1096 amb-
°nrten en een inteSl"33!
Ho f zoek onder dienst-enden bij de landelijke en
£ andelijke overheid op
u^acao en Bonaire.
j*let aantal vrouwen en

werkzaambij deover-lull blijkt ongeveer gelijke-
J* verdeeld te zijn: 46.5%
j ouWen en 56% mannen-tJ;8 meer dan de helft
J^oort tot de 'tweeverdie-

-5} 8 (huishoudens met meer
Wft66" inkomen)> de helft
l^~*t een huishouden met
85? ren-Van die ëroepvindt
6h i°_- de kinderopvang goeda 15% niet.

ebereidheid tot deeltijd-
(ge^id is groter by vrouwen
L?%) dan bij mannen (31%),

J academici (73%) en in de

leeftijdsgroep boven 55 jaar.
Als belangrijkste reden —

er konden er drie worden
opgegeven — werd genoemd
"huishoudelijke taken', 35 pro-
cent van alle antwoorden,
voornamelijk afkomstig van
vrouwen. De tweede reden is
vrije tijd. De in aantallen
grootste groep is te vinden in
de middenrangen (4-6) met
opleidingsniveau mbo-hbo.
Voor een betrekkelijk kleine
groep — 550 ambtenaren
waarvan 75% vrouw —
zouden dehuiselijke omstan-
digheden aanleiding zijn om
meteen in deeltijd te gaan
weiken.

De belangrijkste reden om
niet in deeltijd te gaan
werken is de teruggang in
inkomen. Dat vond 49 pro-
cent.

Van de ambtenaren vindt
30 procent hun functie ges-
chikt voor deeltijdarbeid; de
diensthoofden denken dat 12
procent in deeltijd gedaan
kan worden. Dat zijn func-
ties op mbo en hbo-niveau.
Die 12procent zou ongeveer
500 nieuwe banen opleveren.
De diensthoofden zien voor-
delen in deeltijd voor de fle-
xibiliteit en de produktivi-
teit, iets minder voor ver-
zuim en verlichting van de
werkdruk en nadelen voor de
planning, communicatie en
leiding geven.

Opmerkelijk is dat de
diensthoofden in de admini-
stratieve, financieel-economi-
sche, technische en controle-
rende sectoren meer functies
geschikt vinden voor deel-
tijdarbeid dan de ambtenaren
zelf wensen. In de andere
sectoren geldt het tegenover-
gestelde.

Rechtszaak Pizzahutmoord uitgesteld

Strafpleiters in actie
tegen regels van OM
WILLEMSTAD — Van

de ongeveer 28 strafplei-
ters op Curagao zijn van-
morgen 26 in actie geg-
aan: ze staken. De advo-
caten zijn het er niet mee
fens, dat de officier van
justitie toestemmingmoet
Reven voordat advocaten
en hun cliënten in het
stadhuis contact met
elkaar kunnen hebben.
Als gevolg van de actie
"»oest vanmorgen de Piz-
zahut-moordzaak doorrec-
hter Ludo Goossens
borden uitgesteld. De
laatste is daarover der-
mate verbolgen, dat hij
yandaag nog een klacht
indient bij de Raad van
Toezicht.
Wat ook de reden is van

°ntevredenheid over de gang
yan zaken in het Stadhuis,
dat mag nooit worden uitge-
vochten over de hoofden van
"e verdachten of van het
slachtoffer en diens familie
heen, aldus Goossens. Boven-
dien verweet Goossens twee
van de drie advocaten diewaren weggebleven, dat zij
Seen 'bericht van verhinde-
ring' hadden gestuurd. Dit
'aatste is niet helemaal cor-
net: de strafpleiters kon-

I digden gisteren in een sch-
ijven aan de procureur-

| generaal (PG) hun actie aan.
Van deze brief gingeen copie
£aar het Hof. De brief die de

daarop schreefaan woord-
voerder Peppie Sulvaran, wil
Sulvaran niet openbaar
Jf'aken. "Maar een oplossing

ik daarin niet gelezen.'
Partijen staan al twee

baanden vrij onverzoenlijk
'egenover elkaar. Een kort
Beding dat door de advocaten

aangespannen verloren
*ij, omdat de PG niet het
[■echt op overleg had ont-
kend, maar wees op accom-
modatie en veiligheidsmaat-
regelen die moesten worden
getroffen. Volgens derechter
*on het contact tussen raad-
kan en cliënttot die tijd 'in
Üoed overleg met het OM
Maatsvinden'. Aanleidingtot
de maatregel was dat een

J'erdachte al schietend wist
|e ontsnappen uit het Stad-
huis. Overigens niet omdatde verdachte op dat moment

zijn advocaat in overleg
*as.

In depraktyk komt ervan

de uitoefening van het recht
op vrij verkeer met de ver-
dachte niet veel terecht, vin-
den de advocaten. De officier
moet immers hetparket opd-
racht geven de advocaat in
een ruimte met diens cliënt
te laten. Als de officier niet
aanwezig is (of bezig is), kan
die toestemming niet wor-
den gegeven. "En dat tast de
garantie dat we met onze
cliënt kunnen praten wezen-
lijk aan", vinden destrafplei-
ters. "Je moet je beroep
kunnen uitoefenen zonder
afhankelijk te zijn van de
tegenpartij.'

En al zou dat contact wel
in depraktijk kunnen plaats-
vinden: de nu geëiste toe-
stemmingvan deofficier van
justitie, heeft geen enkele
rechtsgrond, stellen zij. In de
wet staat, dat de officier die
een beperking wil opleggen
in het verkeer tussen advo-
caat en verdachte daarvoor
een beschikking moet uit-
vaardigen. De'huishoudelijke
veiligheidsmaatregel' die
door de PG is getroffen, rept
daar echter niet over. Sul-
varan: "De officier van jus-
titie kan beslissen dat het
hek niet opengaat, zonder
dathij een beschikking hoeft
af te geven.'

De advocaten hebben nu
aangekondigd derest van de
week geen strafzaken te doen
en maandag tebesluiten wat
de volgende stappen zullen
zijn. "Wij komen niet alleen
voor onszelf op, maar voor
alle burgers die het in de wet
vastgelegde recht op een vrij
verkeer met hunraadslieden
hebben. Als we demaatregel
van het OM accepteren, bete-
kent dat, dat decliënt afhan-
kelijk wordt van de toestem-
ming van zijn vervolger. Dat
druist in tegen de quality of
arms die in de rechtspraak
moet heersen tussen ver-
volger en verdediger', aldus
mr Peppie Sulvaran. Sul-
varan, Leslie Franklin en
Marius Romer vormen de
commissie die optreedt nam-
ens in totaal 26 strafpleiters
op Curacao.

Op alle andere Antil-
liaanse eilanden en opAruba
is een dergelijk contact wel
mogelijk: in overleg met de
parketwachter kunnen advo-
caat en verdachte zich even
afzonderen. De advocaten ver-
wijten zichzelf een beetje dat

zij enige jaren geleden zich
niet teweer hebben gesteld
tegen het moeten halen van
een stempeltje op het stad-
huis om met hun cliënt in de
gevangenis te spreken. "Ook
die maatregel heeft geen
rechtsgrond. Met nog meer
aantasting van onze rechten
zullen wij daarom nooit
akkoord gaan.'

Sulvaran: "Het hek kan
blijven. Accommodatie is
mooi meegenomen, maar tot
nu toe stonden we ook op de
gang met onze cliënt. Als het
OM ons kennelijk geen harde
garantie wil geven dat we
met onze cliënt kunnen
praten, draait het er kenne-
lijk om dat zij controle opons
willen uitoefenen. Ze mogen
deorganisatie inrichten zoals
ze willen, zolang de garan-
ties die in de wet zijn vastge-
legd niet worden gefru-
streerd."

Persrechter Frank Stüger
noemthetgebeurde'een onver-
kwikkelijke zaak en niet in
het belang van derechtsple-
ging. Hij kan zich voor-
stellen, dat de PG, het Hof
en de deken van de Orde van
Advocaten aan tafel gaan
zitten om de zaak uit te
praten.

Sulvaran en Franklin
willen zich er nog niet over
uitlaten of dat de oplossing
is. Ten eerste heeft een
eerder overleg tussen het
bestuur van de Orde en de
PG niet tot een voor de straf-
pleiters aanvaardbare oplos-
sing geleid. Dit omdat het
bestuur bestaat uit 'civiele'
advocaten die zich kennelijk
toch niet goed in de pro-
blemen van hun 'strafrecht'-
collega's konden verplaatsen.
Ten tweede omdat de Orde
geen publiekrechtelijk
orgaan is dat namens de
strafpleiters kan optreden.
"En toen de maatregel op 15
september werd genomen,
werden we ook niet uitgeno-
digd.Die kan ook zondereen
gesprekmetons wordenterug-
gedraaid.'

■ WILLEMSTAD —Minister Vs van Financiën
krijgt het rapport over de
herstructureringbij deBelas-

tingsdienst van projectleider
F. DamianLeo. Rechts Belas-
tingsdienst-directeur Oswald
A. Seferina. __

"Niet bij voorbaat afwijzend"
Betrian bekijkt verruiming
openingstijden discotheken
WILLEMSTAD — Gezag-

hebber Stanley Betrianzalop grondvan 'alle moge-
lijke gegevens' gaan
bekijken of de openings-
tijden van de uitgaansge-legenheden in Salina
kunnen worden ver-ruimd. De discotheekeige-
naren, de Chata en CTDB
hebben daarop aange-
drongen. Betrian zegt er
'niet bij voorbaat afwij-
zend' tegenover te staan.
De gezaghebber wil echter

voorkomen dat hij de ene
groep bevoordeelt boven de
andere. Indertijdwerden door
Elmer Wilsoe diverse maat-
regelen genomen met het
oog op terugdringen van de
criminaliteit. Alleen de
casino's mochten langer open-
blijven.

De eigenaren van Salina-
discothekenbeweren dathun
inkomsten behoorlijk zijn
gedaald nadat de limiet van
sluiting voor dancings en der-
gelijke doorvoormalig gezag-

hebber Wilsoe werd vastge-
steld op 2.00 uur op zaterdag
en 1.00 uur op andere dagen.
De Chataen deCTDB menen
dat Curagao haar toeristisch
produkt verkoopt met de
slogan dat er een uitgebreid
nachtleven is opCuragao. De
toerist moet echter om twee
uur in de nacht terug naar
zijn hotel. Daar wacht dan
alleen het casino.

Betrian wil eerst met alle
betrokkenen praten en
beschikbaar cijfermateriaal
bestuderen. Zo zal hij nog
met de politie praten over
een en ander. Of vastgesteld
kan worden of de criminali-
teit gedaald is als gevolg van
de beperkte openingstijden,
is nog een vraag. Daarover
hoopt hij ook nog nader te
worden geïnformeerd.

Overigens stelt Betrian
vragen bij de samenstelling
van de groep discotheekgan-
gers. "Persoonlijk heb ik daar
nauwelijks toeristen aange-
troffen."

Voorhoeve: Commotie rond
Richardson is misverstand

DEN HAAG/WDLLEM-
STAD — De commotie
rond de 150.000 gulden
overbruggingsfinancie-
ring voor de StMaartense
gezaghebberDennisRicha-
rdson is een 'onnodig
misverstand. Dat is de
overtuiging van de
ministervan Antilliaanse
en Arubaaanse Zaken,
Joris Voorhoeve.

Voorhoeve maakte dins-
dagavond aan de Tweede
Kamer duidelijk dat slechts
de benoeming van de gezag-
hebber een koninkrijkstaak
is. Bezoldiging en emolu-
menten zijn aangelegenheid
van de Nederlandse
Antillen.

Desondanks gaf hij —op
verzoek van PvdA-er Van
Oven — een kort commen-
taar op de affaire. Hij meent

dat er door Richardson en
door deregering van de Neder-
landse Antillen zuiver is
gehandeld. "Hopelijk komt
de commotie snel tot rust.
Dankan degezaghebber zich
wijden aan zijn belangrijke
taak.'

Hij wees de Kamer nog op
het grote financiële offer dat
Richardson had gebracht bij
het aanvaarden van zijn
nieuwefunctie.

Voorhoeve bevestigde ove-
rigens de positieve waar-
nemingen van de Tweede-
Kamerleden inzake de ver-
betering van het St Maar-
tense bestuur. Gezaghebber
Richardson werd allerwegen
geprezen (Scheltema: "Hij
straalt 'geen woorden maar
daden', uit') en ook Voor-
hoeve heeft veel vertrouwen
in de niewe man op St
Maarten.

TDS-directeur Pietersz:

'Flamingo TV steelt
signalen van HBO'

WILLEMSTAD — Fla-
mingo TV zendt de signalen
van HBO uit zonder daar-
voor devereiste toestemming
te hebben van de Ameri-
kaanse kabeltelevisiemaat-
schappij. Dat is de mening
van TDS-directeur Roderick
Pietersz.

De doorlopende ruzie
tussen Flamingo TV en TDS
bereikte zaterdag wederom
een hoogtepunt. TDS had de
exclusieve rechten bemach-
tigd voor de uitzending van
hetboksgevechtom de wereld-
titel tussen George Foreman
en Michael Moorer. Via haar
advocaat liet TDS schrifte-
lijk weten aan Flamingo TV
dat de Bonairiaanse zender

het gevecht niet mocht uit-
zenden. Flamingo TV ging
hiermee schriftelijk akk-
oord."Wij staan in ons recht",
aldus Pietersz. "Als Flamingo
TV het gevecht toch had
uitgezonden waren wij naar
de rechter gestapt."

Het is TDS al jaren een
doorn in het oog dat Fla-
mingo TV films van HBO
uitzendt zonder daartoe het
recht te hebben.'TDS mag
de signalen van HBO niet
uitzenden, omdat de eige-

naren van de filmrechten
hebben bepaald dat de films
niet buiten de Verenigde
Staten uitgezonden mogen
worden. Het is echter een
ieder bekend dat Flamingo
TV zich niet hieraan houdt',
aldus Pietersz.

Volgens de TDS-directeur
is er hier een taak weggelegd
voor Landsradio en het minis-
terie van Telecommuni-
catie."Dit is een flagrante
overtredingvan Flamingo TV
van haar vergunnings-
rechten. TDSkan hier echter
niets aan doen. Alleen HBO
enLandsradio kunnen gerech-
telijke stappen ondernemen
tegen Flamingo TV."

Herstructurering
belastingdienst
voor eind 1995

WILLEMSTAD—De decen-
tralisatie van de belasting-
heffing moet over ruim een
jaargeregeld zyn. Dat blijkt
uit het rapport van project-
groepBestuurlijke Structuur
Belastingen, dat maandag is
aangeboden aan minister Vs
van Financiën.

De Inspecties van belas-
tingen op de eilanden
krijgen meer taken en
bevoegdheden op het gebied
van belastingheffing en de
Eilandsontvanger op het
gebied van' de inning. Het
Belastingaccountantsbureau
zal op Curacao op eilandsni-
veau gaan werken en dien-
sten verlenen aan de inspec-
ties en andere overheidsin-
stanties.

Voor de landelijke belas-
tingdienst komt de nadruk
meer te liggen op controle,
en niet meer op debelasting-
heffing zelf.

De herstructureringhoudt
in dat veel taken opnieuw
wordenverdeeld. De verwach-
ting is dat dit kan gebeuren
zonder al te veel verschui-
vingen in de personele sfeer.
Ook zal de belastingwetge-
ving moeten worden aange-
past. De projectgroep heeft
de indiening van de wijzi-
gingen bij de Staten gepland
in april volgend jaar.

De voorzitter van de pro-
jectgroep, F.D. Leo, zal op
grondvan het rapportkomen
met een plan van aanpak.

L J ~Lt Traiteur"
L_J "UIT ETEN

THUIS"
Voor uw lunch + diner
aan huls enkantoor.

Tel. 377422
Hotline 173-1126

Even
bijtanken?

v\|*__^W
Keukenplein 8 - Tel: 656633

I witbruine

omgeving
MontagneAbao

halsband metrode
penning: Skipper,

Tampa Florida
Voor informatie

tijdens kantooruren

Passen dekleren
niet?

Probeer
HERBALIFE

lekker gezond en....
de kilo's vliegen eraf!
Begoniaweg 11, tel. 377198

PI iüiiTUItBRBiËMIHI

romenode
|G;5^V I EERSTE

lif ~ ]Ê^Êfm\\\T_\__\~ / Het nieuwe

.I*-^# |?jfj&^iSfct--i* (de eerste fase)
g"_*.*^%* is nu b'^na 9ereed!

Project Developers & ruimte (112 m 2) te huur
Real Estate Brokers (aan de Schottegatweg).

Halabi Real Estate N.V.,
_rJ_WW_J^Ê\t— Promenade Shopping Center,mj£_3_~^_\_±M Schottegatweg (O) 82, Curacao, NA.■ Tel: (599-9) 379842/378865,

***** Fax: (599-9) 372872
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mjll Op een schitterende lokatie te Otrobanda, te
WL\ weten aan de Rouvilleweg-Klipstraat (naast
« S% Rum Runners), hebben wij een terrein

beschikbaar. Het is 1.380 m2groot en geschikt___ _Ö__É_2 voor diverse commerciële doeleinden. Voor
serieus geïnteresseerden is inzage in enkele uitgewerkte plan-
nen mogelijk. Prijs op aanvraag.

REAL ESTATE NV

LAND KOOP JEBU LANDMARK.
International Trade Center (ITC) Trade Mart 11-27, Curacao, Netherlands Antilles

Tel.: (599-9) 636600 Fax: (599-9) 636400

CABARET - CABARET

1 PURPER I
1 "" §
< EnkBr*,, Frans Mulder _D<Ut»a v»n a,*H,u._, Ha„s ».„ a„ «,<__„, fpU -|

26 nov. op Aruba, Cas di Cultura30 nov. + 1 dec. Curacao
in Centro Pro Arte



Goed Heilig
Man

ORANJESTAD — Sin-
terklaas wordt dit jaar
aanstaande zondag 20 nov-
ember 's middags 16.00
uur in de Containerhaven
van Aruba verwacht, waar
hij begroetwordt doorgou-
verneur Olindo Koolman.
Het ligt in de bedoeling
om van de haven door de
stad naar het Neptalie
Henriquez park te rijden,
waar de Sint de kinderen
toespreekt. Het feest van
de Goed Heilig Man is ook
dit jaar weer op 5
december. De verwachting
is dat het als gevolg
daarvan in de nacht van 4
op 5 december lang
'onrustig" zal zijn opAruba.

Basketball-zege
Boyz en Coastal

ORANJESTAD — De over-
winningen in de heren-
basketballcompetitie gingen
gisteravond naar Boyz 'nThe
Hood en Coastal Flames.

Boyz 'n The Hood vesloeg
YMCA met vier punten ver-
schil, 63 tegen 59. De score
was bij rust 31-24 voor de
Boyz. Ancel Alleyne scoorde
30 punten voor de Boyz en
Gio Farro 18 punten voor
YMCA.

In de tweede wedstrijd
boekte Coastal Flames een
65-47 overwinning op Chi-
nese Club. Hier was derust-
stand 30-26 in het voordeel
van de Flames. De topsco-
rers waren: Alfonso Brown
(Flames) met 21 punten en
Dean Gumbs (Chinese) met
17 punten.

De competitie wordt
woensdag 9 november voort-
gezet. Op de Marlboro-baan
komen tegen elkaar uit:Blue
Stars tegenYMCA, om 19.30
uur, en Aruba Juniors tegen
Boyz 'n The Hood, om 20.30
uur.

SVB herinnert
werkgevers aan

verhoogde premies
ORANJESTAD — De

Sociale Verzekerings
Bank (SVB) verzoekt de
werkgevers in een pers-
bericht goede nota te
nemen van de jongstewij-
zigingen in de landsver-
ordeningAlgemene Ouder-
doms Verzekering (AOV)
en deAlgemene Weduwen-
en Wezenverzekering
(AWW).

De wijzigingen zijn, dat
ingaande 1 juli 1992 de leef-
tijd om in aanmerking te
komen voor ouderdomspen-
sioen bepaald is op zestig
jaar. De premie die de werk-
gevers voor het ouderdoms-
pensioen moeten betalen
bedraagt 8,25 procent
ingaande 1 november 1994.
De premie voor de AWW
bedraagt 1,25 procent
ingaande 1 november 1994.
Totaal moet de werkgever,
voor AOV en AWW, 9,5 pro-
cent van het salaris van de
werknemer betalen.

Voor de werknemer bli-
jvendepremies onveranderd:
3,25 procent AOV en 0,75
procent AWW, totaal vier
procent van het salaris.

Kiezers Virginia
wijzen North af
WASHINGTON - Oliver North, kandidaat voor de

republikeinen voor de Senaat in Virginia heeft het
niet gehaald. Volgens het Amerikaanse televisiesta-
tion CNN behield de democraat Charles Robb
woensdag zijn senaatszetel.

De verkiezingsstrijd in Vir-
ginia was ongemeen fel, met
veel persoonlijke aanvallen.
Mede omdat beide kandi-
daten een beschadigd imago
hebben.

Oliver North, die steun
had van de uiterst conserva-
tieve christelijke fundamen-
talisten, was een van dehoofd-
rolspelers in de Iran-contra-
affaire. Charles Robb heeft
toegegeven zijn vrouw, de
dochter van wijlen oud-
president Lyndon Johnson,
te hebben bedrogen. In de
peilingen ontliepen de twee
kandidaten elkaar nauwe-
lijks.

De 51-jarige North was in
de jaren tachtig lid van de
Amerikaanse Nationale Vei-
ligheidsraad ten tijde van
het presidentschap van
Ronald Reagan. Hij hielp mee
met wapenleveranties aan
Iran en illegale hulp aan de
contra-rebellen in Nicaragua.
Hij werd veroordeeld voor
het tegenwerkenvan het Con-
gres omdat hij een senaats-
commissievoorloogover deze
geheime operatie. Een fede-
raal Hof van Beroep ver-
wierp de aanklachten later

op technische gronden.
Volgens de televisiesta-

tions heeft het Iran-contra-
schandaal Northveel schade
berokkend in deverkiezings-
campagne. Robb beschul-
digde North ervan een chro-
nische leugenaar te zijn.
Nancy Reagan deelde deze
aantijging. Zij zei onlangs
dat North veel problemen
heeft feiten en fictie te
kunnen scheiden. "Hij loog
tegen mijn echtgenoot en hij
loog over mijn echtgenoot.
Hij hield dingenvoor zich die
hij beter niet voor zich had
kunnen houden."

Behalve dechristelijke con-
servatieven kreeg de kolonel
steun van vooraanstaande
republikeinen, onderwie hun
leider in de Senaat Bob Dole
en de oud-minister van Bui-
tenlandse Zaken James
Baker. Hij was met name
populair onder kiezers die
teleurgesteld zijn over de fede-
rale politick.

De campagne in Virginia
was de duurste die ooit in
deze staat is gehouden. Er
werd meer dan 30 miljoen
gulden uitgegeven.

Heineken Regatta:
Dramatische
ontwikkelingen

ORANJESTAD — De|
vierde Catamaran
Regatta bracht voor eeö
aantal zeilers materiaal'
schade,blessures en pech-
Toch is de sfeer op het
strandbij het HolidayInn
Hotel prima, en genieten
de zeilers van een gewel-
dige week vol zeilgenot-
De wind is vanwege de
regenbuien nogal vla-
gerig, en dit vereist veel
zeilkunst. De bemanning
van de catamarans dient
van minuut tot minuut
alert te zijn.

Bij het ronden van een boei
bij de eerste race van de
regatta, zonken bijna twee
boten. Er was een aanvaring
geweest, en de catamarans
konden op het nippertje met
behulp van de mariniers in
hun Boston Whalers van de
ondergang gered worden. De
boten die gefinished waren,
boden hun collega's ook de
helpende hand. Zodoende
konden zowel de beman-
ningen als de cats op het
strand gebracht worden.

De tweede race werd de
Nederlander Mare Pols bijnfl
noodlottig. Hij raakte ver
strikt in de zeilen, viel over-
boord en werd hierbij haast
gewurgd. Zijn boot sloeg gelu-
kkig om en Mare kon opge-
lucht ademhalen.

Het Belgische team van
Patrick de Mesmaeker en
Dirk van Rompuy won ook
deze race, en staat nu op een
overall eerste plaats na vier
gewonnen races. Drie teams
staan te dringen voor de
tweede plaats: dit zijn de
winnaars van vorig jaar,
John en Nitouche Moret, het
team van Peter Spijker en i
het team van Hans Wessel.

Morgen zullen de laatste
twee races gehouden
worden, 's Middags is er een
lange afstandsrace die eerst
naar de vuurtoren zal gaan.
Deze race zal ongeveer twee I
uur duren.

Bowling toernooi
tussen restaurants

ORANJESTAD — InEagle
Bowling Palace is een toer-
nooi van start gegaan tussen
teams van restaurant-werk-
nemers. Na drie speel-
avonden, is de tussenstand
van het toernooi als volgt:
Divi Doral 5886 pins, The
Mill 5337, Sea Breeze 5082,
The Flame 4966, Lost Pirot
4879, Chalet Swiss 4789,
Brisas del Mar 4735 en
Amsterdam Manor 4322
pins.

Israël toont zich bereid
inspecties toe te staan

CAIRO - Israël is bereid
mee te werken aan interna-
tionale inspectie van zijn
nucleaire installaties, zodra
het met alle omringende
landen een vredesovereen-
komst heeft gesloten.Boven-
dien wil het land in datgeval
bijdragen aan de nucleaire
ontwapeningvan het Midden-
Oosten en de ontmanteling
van alle massavernietings-
wapens, zegt de Israëlische
minister van Buitenlandse
Zaken, Shimon Peres, in een
interview met het weekblad
Al Ahram in Cairo.

Israël weigert tot" nu toe
toe te geven dat het over

kernwapens beschikt, zoals
tal vanbuitenlandse deskufl'
digen hebben beweerd. He*
land heeft het verdrag tegell
de verspreiding van kernw»'
pens niet getekend.

Volgens Peres stemmenof
contacten met Syrië tot optJ'
misme. Het is duidelijk d»4
dat land isbegonnen depub*'
ieke opinie voor te bereide* 1
op directe onderhandelingen
met Israël, aldus °e
minister. Hij is ervan over'
tuigd datde Israëlische regf'
ring 'de meerderheid' van »e
bevolking achter zich ka 11
krijgen voor een besluit o&
de Hoogvlakte van Golan te
ontruimen.
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We are hiring:
- POOD AND BEVERAGE CONTROLLER

" MINIBAR CONTROLLER
.FIRSTCOOK- COCKTAIL WAITRESS

" DINNER WAITER
" BARTENDER

Earn top wages, good benefits
and a niceworking environment

Apply in person between 1 :00 p.m. - 3:30 p.m.
L.G. Smith Blvd. # 558 Personnel Department

BEKENDMAKING
De Minister van Justitie maakt hierbij bekend dat, in verband met de
viering van de jaarwisseling, geen vergunning is vereist voor het

AFSTEKEN OF WERPEN VAN VUURWERK
op of aan de openbare weg op 31 december 1994 na 18.00 uur en
op 1 januari 1995 onder devoorwaarden dat het afsteken ofwerpen
niet mag geschieden:
a. binnen een afstand van 250 meter van een kerk gedurende

de tijd dat daarin een godsdienstige bijeenkomst wordt
gehouden;

b. in de onmiddellijke omgeving van het Dr. Horacio Oduber
Hospitaal;

c. binnen een afstand van 250 meter van defabrieksterrein en
het Concessie terrein van de Olieraffinaderij te Sint
Nicolaas, de W.E.8., fabrieken te Balashi, Industrie ter-
reinen Smith Boulevard en de haventerrein te Oranjestad
en Barcadera, voor het stationsgebouw van "Aeropuerto
Internacional Reina Beatrix" en nabij Brandstof opslag-
plaatsen aan de zuidzijde van de luchthaven terrein;

d. binnen een afstand van 25 meter van benzine-stations en
overige bedrijven.

e. in het gedeelte van Caya Gilberto Francois (Betico) Croes
gelegen tussen de Emmastraat en de Adriaan Laclé
Boulevard en de aan deze weg aangrenzende zijwegen;

f. zodanig dat daardoor gevaar ontstaat ofkan ontstaan voor
de gezondheid van personen of dieren alsmede de veilig-
heid van personen of goederen.

De verkoop van vuurwerk aan het publiek zal op aanvrage worden
toegestaan op 29, 30 en 31 december 1994,met dien verstande dat
aan kinderen beneden de leeftijd van 12 jaren geen vuurwerk mag
worden verkocht of afgeleverd.
Degenen die voornemens zijn vuurwerk te gaan verkopen en
derhalve daartoe een vergunning behoeven, kunnen vanaf
31 oktober 1994 de benodigde formulieren bij de Onderafdeling
Afdeling Centrale Administratie aan hetPolitiebureau te Oranjestad
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 11.30 uur en van
13.00 uur - 15.30 uur afhalen en deze uiterlijk op 11 november
1994 bij voornoemd bureau inleveren. Formulieren die later worden
ingeleverd zullen niet in behandeling worden genomen.
De Gouvernementsopslagplaats te Wela, is voor het afhalen van
vuurwerk geopend op 21, 22 en 23 december 1994 geopend van
08.00 uur tot 16.00 uur.
Het niet verkochte restant vuurwerk moet op 4 januari 1995 tussen
08.00 uur en 16.00 uur door de vergunninghouder worden
teruggebracht en afgeleverd in voornoemde opslagplaats.

|#\ PELICAN ITERS» lÈ|
y «^Maf^ requires applicants for the q
Q following positions: y{

* Guest Relations Coordinator A
v * Windsurf Instructor g
r> Requirements: o
*jjj - Minimum 3 years experience, ,Q
G - Fluency in English, Spanish recommended, O

rj - Good communication skills, P\p - Preferably Aruban residents. [Q

V We offer attractive salary and benefits W
ft 5W Applications with resume to be sent to: VJ
Jj PELICAN WATERSPORTS INC. A
St P.O. Box 1194 m

Oranjestad, Aruba. _**&&

f TANDTECHNISCH
LABORATORIUM
P.J.A. NOUEL

Gespecialiseerd in het vervaardigen van kroon- en brugwerk

UW LABORATORIUM VOOR ESTHETISCHE
TANDTECHNIEK

* Vlta Metaalkeramiek (Edel & Palladium)
* Kera Platln Kronen
* Etsbruggen O.V.S.- Syst/Rochette/Maryland
* Ivoclar Porseleinen Inlay's & Facings
* Edel Inlay's/Onlay's
* Vltalllum Frames
* Dyna Magneet Prothesen
* Regulatie Uitneembaar
* Gerber Prothesen
* Ceka Constructies
* Fralswerk Combinatiewerkstukken

Telefax.: 36930
Telefoon: 36585

Postbus 1144

Minister Croes zet schoolbezoek voort

/"TE HUUR X
CUNUCUHUISte
Santa Martha met
2 slaapkamers en
1 badkamer
Prijs f. 1000,=, Inf. tel. 72236 v\nas uur S

■ ORANJESTAD —
Ministervan OnderwijsEddy
Crocs zette zijn bezoek aan de
SanNicolas-scholenvoort. Hij
bezocht samen met zijn coör-
dinatrice Mayra de Graaff

vijf scholen. De meeste
scholen waren helaas in deplo-
rabele toestand. De minister
zal na San Nicolaas ook de
scholen in de andere dis-
tricten bezoeken.

/TEKOOP AANGEBODEN \
6 APPARTEMENTEN uit het '

faillissement van The Mill Resort N.V.

Curator Mr. W.M. Schaufele
Advokatenkantoor CA. Sint Jago - Francis N.V.
J.G.Emanstraat 122
Tel.nr. 33774 - 33728 - 27278

VFax.nr. 22598 )
Oranjestad - ARUBA J

Hallo, ik ben Mr. CHIBS, de mascotte van onze
nieuwe geautomatiseerde bank systeem.Door de
overgang naar dit nieuwe geautomatiseerde
banksysteeem zullen alle filialen van ARUBA BANK
op VRIJDAG 11 november, vanaf 12 uur 's middags
gesloten zijn. Op maandag 14 november gaan we
weer voor het publiek open.

Ons filiaal in de LUCHTHAVEN zal ook op ZATERDAG
12 en ZONDAG 13 november voor het publiek
gesloten zijn.

_—i^^È^^~"^ Wijvragen onze
L>_£^~B*'v\\ verontschuldigingen
_tM^(:si^°Èk voor het ongemak i.v.m.

vfV~" %y W deze situatie' Voor additionele
\s£^S^/ informatie kunt u zich tot

y^i^'' uw bankfiliaal wenden.

X*»* Management Aruba Bank

jifflsL Centraal Bureau voor de Statistiekl^pzl L.G. Smith Boulevard 160.

Tijdens de periode 24 oktober - 2 december organiseert het Centraal
Bureau voor de Statistiek een Arbeidskrachtenonderzoek. Tijdens dit
onderzoek zullen 1800 adressen op Aruba worden bezocht om
informatie te verzamelen omtrent de arbeidsmarkt op Aruba.

Dit onderzoek is van groot belang voor het plannen van de
arbeidsmarkt voor de volgende jaren. Het onderzoek zal volledig
anoniem worden uitgevoerd en dient enkel voor het maken van
naamloze statistieken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek roept
elke persoon op die wordt benaderd om zijn/haar medewerking te
verlenen.

Voor meer inlichtingen kunt U contact opnemen met de heer M.Giel
te1.37433.

Oliver North geen senator

■ RICHMOND - Oliver
North, de omstreden gene-
raal uit de zogeheten Iran-
Gate tijdens het bewind van
president Ronald Reagan, is
er dinsdag niet in geslaagd
senator te worden voor de
staat Virginia. In een span-
nende race verloor North van
de zittende Democratische
senator Chuck Robb. (AFP-
satellietfoto)
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ARUBA

AGENDA
KANTOORUREN AMIGOE:

open van 08 30-12 00/14.30-17.30 uur; za.
gesloten.

TELEFOONS:
24333. Voor spoedgevallen na kantoor-
tijd: 21639, 22316 en 24508. Pageboy
127-0379

FAX: 22368.

BANKREKENINGNUMMER
10.815.445 Banco di Caribe.

POLITIE
11100 (centrale) en 11141 (informatie).

ALARMCENTRALE
115.

BZOEKERTJES verschijnen op di. en
vr en kunnen iedere dag tussen 08 00-12.00/
14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve op za. Alleen zoekertjes, die op
ma. en do. vóór 10.00 uur binnen zijn,
kunnen de dag daarop (dus di. en vr.)
verschijnen.

WACHTREGELING DOKTOREN
"ia. t/m za. van 18.00-07.00 uur:
Oranjestad: dokter DS. Bermudez via Dr.
Horacio Oduber Hospitaal (tel.: 74300) of
via Alarmcentrale (115)
San Nicolas: dokter E. Boderie via Centro
Medico Dr. Rudi Engelbrecht (San Nicolas;
tel.: 48833) of via Alarmcentrale (115).

BOTICA
(nachtdienst)
Kibrahacha, Havenstraat 30 (Oranjestad).
Tel.: 34908.

stichting
Wit gelekruis aruba
zuigelingenbureau
Voor informatie in alle districten kan men
van ma. t/m vr. tussen 11.00-12.00/15.30-
-16.30 uur bellen. Openingstijdenzuigelin-
Qenbureaus (volgens afspraak): Oranje-
stad (tel.: 23168): do van 08.00-12 00 uur;
Savaneta (tel.: 47020): do. van 08.00-
-t2.00 uur; Noord (tel.: 73425): di. van
08 00-12.00 uur; San Nicolas (tel.: 45906):

* van 08.00-12.00 uur; Santa Cruz (tel.:
582B8): di. van 08.00-11.00 uur en wo. van
08.0-12.00 uur; Dakota (tel.: 29008): wo.
van 08 00-12.00 uur; Braziel (tel.: 48301):
di van 08.00-12.00 uur; Paradera (tel.:
25543): ma. van 08.00-12.00 uur.

ZWANGER? STICHTING ClZKA geeft
'"formatie en brengt u in contact met leden
die zwangerschapsbegeleiding, verloskun-
dige hulp en kraamzorg bieden. Bel 37687.

home nursing bureau aruba
Tel.: 34321.

INFORMATIECENTRUM KONINGIN
WILHELMINA FONDS (voor de kan-
kerbestrijding op Aruba)
Geopend van ma. t/m vr. van 08.30-11.30
"ur - JE. Irausquinplein 3.

Narcotics anonymous hel-
pline
Tel. 38989 (24 uur per dag).

********AIDS-HOTLINE
Tel. 23040/27352 (tussen 07.30-12.00/
13.00-16.30 uur)

FADA/PRIDE
(Van Walbeeckstraat 25, tel.: 32999)
Open van ma. tot en met vr. van 08.00-
-!600 uur voor inlichtingen omtrent pre-
ventie alcohol/drugsmisbruik.

HINDACION RESPETA Ml
Stichting tegen seksueel misbruik van
minderjarigen)
"e.: 24433.

********AMNESTY INTERNATIONAL
JRUBATel. 22318

U'ERENARTSEN!"" Barendsen en T.J.M. Wools, tel.: 21720.
°°r spoedgevallen buiten kantooruren

'"'":115.
********BRIDGECLUB ARUBA ARIBA

Wllhelmlnastraat 16)ai avond om 19.30 uur speelavond. Voor
°Pgave/informatie tel.: 24953.

********I^RKE TIRAKOCHI'*lr>derpark te Savaneta, achter kleuter-
schoolPromé Paso)
dopend van ma t/m zo. van 16.00-18.30
Uur voor kinderen van 1-13 jaar.

********JI'EUW-APOSTOLISCHEKERK

'G°!etstraat 5-A, Oran|estad)
anvangstijden van de diensten: wo. ena-om 19.00 uur.

********
DIABETICO ARU-BANO

"" lrausqulnpleln z/n, Oranjestad)
°°r informatie: tel. 21215.

gONDERDAG

'JBELMUSEUM: geopend op elke
BrKdag van 10.00-1TOO uur en zondag

Ka.lloo" 1200 uur in de Protes,antse

tiir? HISTORIKO ARUBANO: openings-,g* baandagt/m vrijdag van 09.00-12.00/
r
°o-19.00 uur; zaterdagvan 09.00-12.00

Lljkf AU LEVENS". GEZINS- EN HUWE-
w (Layex Building,
07 ,®' minastraat 19): iedere werkdag van■JO-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk
25lP{?ak 'e maken via tel.: 23145 Of

du DINGSCENTRUM GEESTELIJKJ^ANDICAPTEN 'MAN NA OBRA': elke
üUr 9 en don<ierdag van 09 00-12.30. 9elegenheid om produkten te kopen in
Ism e 9eb°uw van BibitoPin. t/o profes-tekerk, Piedra Plat.

Succesvolle bingo
voor dierenasiel

on?RANJESTAD- Met een
wv 1!??88*van 22000 florinera debingo-avond in Surf-»ae voor het dierenasiel een«root succes. Er is een grote
JP ln de goede richting
d_i ,-voor een nieuw asielgt 100.000 florin zal gaan
°sten. Het dierenasiel moeterhuizen als de veterinaire. enst naar Barcadera gaat.

ï__?ba Animal ShelterJeaankt het bedrijfsleven en, e Arubaansebevolking voorvn onmisbare (financiële)«teun.

Nog te vroeg voor 'noodscenario':
Voorhoeve iets milder tegenover
koppeling artikel 62 en protocol
DEN HAAG/ORANJESTAD — KabNA-minister Joris

Voorhoeve lijkt iets minder strak vast te willen
houden aan dekoppeling van het schrappen van de
onafhankelijkheid (artikel 62 Statuut) en het voldoen
aan de voorwaarden van het protocol. Het is niet zo
dat aan iedere woord moet wordenvoldaan, zo liethij
dinsdagavond tijdens debegrotingsbehandeling aan
de Tweede Kamer weten.

= door onze correspondente =
Aan de rapportageplicht

wordt echter geenszins geto-
rnd. De minister liet hier
dinsdagavondtijdens debegro-
tingsbehandeling van het
Kabinet voor Antilliaanse en
Arubaanse Zaken (KabNA)
geen onduidelijkheid over
bestaan. Daarin stond hij
niet alleen. Vrijwel alle
Tweede-Kamerfracties
hielden vast aan de drie-
maandelijkse rapportage.

Premier Henny Eman
maakte drie weken geleden
aan de op Aruba verblij-
vende Nederlandse Kamer-
leden duidelijk dat de Aru-
baanse regering van het pro-
tocol in de huidige vorm af
wil. Vooral de rapportage-
plicht vind hij 'principieel
onjuist.

Kamerlid Olga Scheltema
(D'66) liet de minister weten
dat het wel voldoende zou
zijn, wanneer uit de beleids-
afspraken blijkt dat er aan
de verwezenlijking van de
protocolafspraken wordt
gewerkt. In oktober 1993
zetten zowel toenmalig pre-
mierNelson Oduber alstoen-
malig oppositielieder Eman
hun handtekeningen onder
een protocol. Kort gezegd
regelt het protocol twee
zaken: behoorlijk bestuur en
heldere, verantwoorde finan-
ciën.

Ook GroenLinks en de drie
kleine christelijke fracties
stelden zich milder op. Zowel
Paul Rosenmöller (Groen-
Links) als Eimert van Mid-
delkoop (namens de GPV,
RPF en SGP) vroegen zich af
af wat er gebeurt als Aruba
zich op 1 januari 1996 niet
aan de afspraken gehouden
blijkt te hebben. Rosenmöller:
"Duwen wij Aruba dan
alsnog de onafhankelijkheid
in? Nee toch?' Van Middel-
koop sprak van een 'dreiging
die in deze koppeling is
vervat' en vroeg de minister
de Nederlands-Arubaanse
betrekkingen hiervante bevri-
jden.

Bij de overige fracties
waren toch andere geluiden
te horen. "Een man een man,
een woord een woord", zei
Jan te Veldhuis (WD), de
nieuwe woordvoerder van de
liberalen. Het gaat volgens
hem niet aan dat premier
Eman eenzijdig tijdens de
vorige regering onder het
protocol geplaatste handte-
kening ontkracht. De juist-
heid dan wel onjuistheid van
koppeling aan artikel 62 Sta-
tuut, is volgens het WD-
Kamerlid van later orde.

Gerritjan van Oven (PvdA)
noemde de rapportage een
vaststaand feit en zijn partij
blijft aandringen op nauwge-
zette uitvoering ervan. De
inhoud van de onlangs open-
baar geworden tweede rap-
portage van de commissie
bestaande uit Harry Aarts
en Armando Muyale (die er
al op 1 september jongst-
leden had moeten zijn),
noemde Van Oven 'weinig
bemoedigend. Ook de

KabNA-bewindsman Voor-
hoeve meent dat dit verslag
aanleiding geeft voor nader
overleg.

Hoewel het CDA wel
inziet dat de koppeling met
enige relativering moet
worden gezien, meent woord-
voerster Ank Bijleveld-
Schouten dat er bij een rege-
ringswisseling niet ineens
sprake is van 'deugdelijk
bestuur', zoals Eman
beweert. "De uitvoering van
de afspraken, daar gaat het
ons om. En wij gaan uit van
voortgaande driemaande-
lijkse rapportages."

Hoewel KabNA-minister
Voorhoeve dekritische opmer-
kingen van de Kamerleden
over de rapportage terecht
vind, acht hij het nog te
vroegvoor conclusies of'nood-
scenario's'. Conclusies ver-
wacht hij pas medio 1995,
wanneer er wat systemati-
scher over de diverse punten
is gepraat.

In de tussentijd wil Voor-
hoeve Aruba wel alle onder-
steuninggeven zodat uitvoe-

ring van deafspraken ook de
gewensteresultaten oplevert.
"Gelukkig onderschrijft pre-
mier Eman de inhoud van
hetprotocol. Het gaat om die
inhoud en er wordt niet met
stokkengezwaaid', aldusVoor-
hoevetijdens zijn eerste begro-
tingsbehandeling in de
TweedeKamer. "Zulke dwang-
maatregelen zijn niet nodig
en niet bevorderlijk voor een
goed overleg", vindt de
minister.

Softball
competitie

ORANJESTAD —De com-
petitie van deAruba Softball
Bond wordt op zondag 13
november met vier wed-
strijden voortgezet. De heren-
wedstrijden zijn geldig voor
de Kwihi League en Kibra-
hacha League. Er word als
volgt gespeeld: Blue Stars
Rowigini's tegen Olympic
Hernac (Kwihi, 10.00 uur),
Frisian Flag tegen Golden
Stars (Kibrahacha, 12.00),
Ballantine C.H. tegen Shell
Barlock (Kibrahacha, 14.00),
Athletics Amstelitotegen Bal-
lantine C.H. (Kibrahacha,
16.00 uur).

Voor zaterdag 12
november en van 18 tot en
met 28 november staan geen
wedstrijden op het pro-
gramma. Dit is in verband
met training en deelname
aan de Zuidamerikaanse
Spelen, te Valencia, Vene-
zuela.

Dodelijk
ongeluk

ORANJESTAD — Bij
de Zeepier II van Wick-
land Oil Companyvond
gistermiddag tegen zes
uureendodeUjkbedrijfs-
ongeval plaats, waarbij
een werknemer van
Oduber Contractor NV,
Cerapio Gamarra (60)
onder een hefkraan
terechtkwam. Hijwerd
op slag gedood.

Vermoedelijk brak tij-
dens werkzaamheden op
dezeepier eenkabel, waar-
door een gedeelte van de
hefkraan op het slacht-
offer terecht kwam. Door
de autoriteiten wordt een
onderzoek ingesteld naar
de juiste toedracht van
het ongeval.

Klacht van scholen:
Lekkage, hitte en houtluis

ORANJESTAD —Minister Eddy Croes(Onderwijs) zette zijn
bezoeken aan de scholenin San Nicolas voort. Hij
gaat hierna ook in deandere districten op scho-lenbezoek. Bij het Augus-
tinus College hadden deleerlingen de volgende
wensen: een eigen compu-
terlokaal, een nieuwe
methode voor de Engelse
taal ter vervanging van
hun oeroude methode en
boeken voorbiologie. Ook
moesten de reparatie-
werkzaamheden aan de
gymnastiekzaal afge-
maakt worden.

De Paulusschool heeft last
van houtluis. De directeurs-kamer, die tegelijkertijd lera-
renkamer is, kan niet
gebruikt worden vanwege dehitte. Ook hier werdgevraagd wanneer de Paulus-
gymnastiekzaal klaar zal
zijn. Bij de Blenchi kleuter-
school heeft men behoefte
aan een goed geoutilleerde
speelzaal.

Bij de Abraham de Veer-
school loopt bij regenval het
water verschillende lokalen
en de directeurskamer
binnen. In vele lokalen is het
te warm. De ramen verkeren
in een zodanig slechte staat
dat zij niet opengedaan
kunnen worden uit vrees dat
ze in elkaar storten. Van de
minister hoorden de leraren
en leerlingen het goede
nieuws dat de Abraham de
Veerschool spoedig gereno-
veerd zal worden.

Bij de Graaf von Zinzen-
dorfschool hoorde de

minister positieve geluiden.
In het verleden werd deze
school 's avonds veel bezocht
door dieven. Sinds de direc-
teur ijzerwerk heeft laten
plaatsen voor de lokalen en
de directeurskamer, hebben
de dieven de school met rust
gelaten. Het personeel uitte
hun tevredenheid over de
invoering van de nieuwe les-
methode, maar stelt dat het
gevolg hiervan is, dat het
bedrag per leerling verhoogd
moet worden.

Alslaatste bezocht de minis-
ter het JohnWesley College,
dateen schone en goede aan-
blik geeft. De leerkrachten
van deze school hebben als
grote wens: een gymnastiek-
zaal en een practicumlokaal.

Bodybuilding
in Radisson

ORANJESTAD — Aruba
Bodybuilding & Powerlifting
Association (ABPA) organi-
seert op zaterdag 19 de
november de nationale body-
buildingkampioenschappen
1994. Hetprogramma begint
om 20.00 uur in de ballroom
vanhetRadisson Aruba Carib-
bean hotel. Russ Testo uit de
Verenigde Statentreedt deze
avond alsguest-poser op. Een
modeshow en optreden van
een dansgroep staan ook op
het programma.

De winnaars zullen vol-
gendemaand deelnemenaan
de internationale bodybuil-
ding-wedstrijden in Mexico.
Toegangskaarten zijn reeds
verkrijgbaar bij leden en
atleten van ABPA en bij de
/ïrness-centers.

Duque Croes
nieuw Statenlid
ORANJESTAD — De

Staten behandelden gis-
teren de ontslagbrief van
Gaby Werleman en de
geloofsbrieven van Duque
Croes. Laatstgenoemde is
hierdoor statenlidvoor de
AVP geworden in de
plaats van Werleman. Uit
een AVP-verklaring blijkt
dat deze politieke partij
een beroep heeft gedaan
opGabyWerlemanom ont-
slag te nemen als statenlid
om coördinator te
worden van minister
Watty Vos (Justitie/
Publieke Werken).

Werleman is na een paar
dagen bedenktijd akkoord
gegaan met dit verzoek. Zijn
nieuwe benoeming als coör-
dinator houdt verband met
werkzaamheden op milieu-
gebied, waarin Werleman
gespecialiseerd is.

"Over de gehele wereld
bestaat een groeiende bezorgd-
heid voor het milieu, vooral
gezien het grote belang dat
het milieu heeft voor het
bestaan van de mensheid.
Voorts houdt een deugdelijk
bestuurrekening metde span-
ning die bestaat tussen de
economische groei en het
milieu", aldus de groene
partij in hun verklaring.

Hyatt Office Party:

Hogere opbrengst dan
vorige jaren verwacht

ORANJESTAD — De verwachtingen voor devierde
World's Largest Office Party van Hyatt Regency
Aruba zijn hoog gespannen. Op 2 december aan-
staande hoopt men een hogere bedrag dan de afge-
lopen driejaren bijeen te krijgen. Gehoopt wordt dat
met de opbrengsten van vorige jaren erbij de hon-
derdduizend florin overschreden wordt. De
opbrengst van deze office party gaat naar liefdadige
instellingen. Dit jaar zijn de stichting Funari en de
Cas pa Hubentud uitgekozen.

Algemeen directeur
Carlos Cabrera gaf samen
met zijn staf een uitleg van
degeplande activiteiten. Een
beroep wordt gedaan op poli-
tici, zakenlieden en bekende
mensen uit de gemeenschap
om als bartenders te fun-
gerenen ervoor te zorgen dat
er veel fooien binnenkomen.
Vorig jaar werd politie-
woordvoerder Shon Pé Kro-
zendijk met 500 dollars aan
fooien uitgeroepen als top-
bartender'.

De muzikale omlijsting is
in handen van Quasi,
Eduardo Maya en andere
musici. Het belooft in de
Hyatt Ballroom een dolle
avond te worden, waarby de
inwendige (dorstige) mens
niet vergeten wordt. Een
Dutch team en Santa Claus
zullen ook van de partij zijn.
Behalve muziek en spel, zal
er ook een openbare verkoop
gehoudenworden.

Cabrera, die negen jaar
geleden voor de eerste keer
een dergelijke Hyatt party
(met 20.000 bezoekers)in Chi-
cago meemaakte, verwacht
dat ook dit jaarvelen de weg
naar Hyatt Aruba zullen
vinden.

Vorig jaar waren er op de
Aruba Party 1600 gasten, en
de organisatoren hopen dat
er dit jaar nog meer bezoe-
kers zullen komen. Geral-
dine Coutinho-Meyers, staf-
medewerkster van Hyatt,
wees crop dat dankzij de
toenemende belangstelling
en medewerking van de
gemeenschap, de opbrengst
van een dergelijk feest een
stijgende lijn vertoont: in
1991 kregen YMCA enKibra-
hacha ieder 6500 florin; in
1992 kregen YMCA en Casa
Cuna ieder 12.600 florin en
vorig jaar ontvingen Casa
Cuna en Respeta Mi ieder
20.000 florin.

Rudy Smit, van Funda-
cion Arubano pa e Invali-
donan (Funari), vertelde dat
destichting dit jaar de schen-
king zal gebruiken voor de
installatie van een nieuw
dak op hun gebouw en indi-
viduele hulp aan leden. De
stichting Cas pa Hubentud
gebruikt de bijdrage, zo ver-
telde Maricella Bronswinkel
van deze stichting, voor uit-
breiding met een of .wee
appartementen.

Hyatt heeft een uitste-kende naam opgebouwd öp
Aruba, maar ook internatio-
naal draagt Hyatt een
steentje bij om de aandacht
op Aruba te vestigen. Bij de
Hyatt-directie werd onlangs
het bericht ontvangen dat
tijdens een door het reisbu-
reau Continental Travel
wereldwijd gehouden onder-
zoek bij 4300 hotels onder-
zocht werden, Hyatt Aruba
op de 85ste plaats kwam. In
het Caribisch gebied kwam
Hyatt Aruba op de twaalfde
plaats op de lijst van 'odebeste hotels.

Oplossing Hilton
Casino problemen

ORANJESTAD — De
rechtszaak, die door
Aruba Hotel Enterprises
(AHE) werd aange-
spannen om 67 werkne-
mers van het Hilton
Casino te kunnen ont-
slaan, heeft door bemid-
deling van rechter R. Gil-
tray een voor beide par-
tijen bevredigende oplos-
sing gekregen.

Op voorstel van de rechter
aanvaardden beide partijen
het voorstel dat de werkne-
mers voor 1995een loonsver-
hoging van 4,5 procent en
voor 1996 een verhoging van
3,5 procent krijgen. Voorts
wordt een lumpsum voor het
hele personeel betaald van
duizend florin.
Door deze overeenkomst
wordt het dagloon van de
werknemers van 85 florin op
99,16 gebracht voor een
zeven-urige werkdag. Ook
ten aanzien van werken op
oudejaarsavondbereikten par-
tijen overeenstemming FTA
vroeg 350 procent, terwijl de
AHE 200 procent aanbood;
uiteindelijk werd ditop voor-
stel van de rechter 250 pro-
cent.

Voor het casinopersoneel,
dat sedert 1991 geen loons-
verhoging had gekregen, was
de bereikte overeenkomst
bevredigend. Deze arbeids-
overeenkomst heeft een duur
van twee jaar en zes
maanden. Na het bereiken
van deovereenkomst trok de
AHE het kort geding voor
ontslag-aanvragevan hetper-
soneel in.

Expo steensoorten
'Aruba Geologico'
ORANJESTAD — In

huizeEcury aan de Schelp-
straat 42 vond de opening
plaats van de expositie
'Aruba Geologico'. Uit deze
expositie over de verschil-
lende steensoorten blijkt
dat Aruba, ondanks dat
het klein is, zeer rijk is
aan steensoorten.
Minister Lili Beke-Mar-
tinez (Cultuur) opende de
expositie door een licht-
straal te laten schijnen op
de oudste steensoort van
Aruba.

Deze expositie is tot en
met 20 november dage-
lijks te bezichtigen van
8.00 tot 19.00uur op werk-
dagen en van 10.00 tot
18.00 uur op zaterdag en
zondag. Bij de opening
waren aanwezig: de
minister van Onderwijs
Eddy Croes; Vivian Ruiz,
geologe en coördinatrice
van de expositie; Renwick
Heronimo, ontwerper van
de expositie; en Evelino
Fingal, directeur van het
Archeologisch museum.

■ ORANJESTAD — Min-
isterLiliBeke-Martinez(Volks-
gezondheid I Sociale Zaken)
gaf gisteren bloemen aan
Shon Ca Ansermo in het
bejaardentehuis Maristella.
Shon Ca werd namelijk 104
jaar oud werd. Zij is de
oudste inwoner van Aruba.
MinisterBeke bood haargeluk-
wensen aan ensprak geruime
tijd met de jarige. Op haar
beurt zong Shon Caeen inspi-
rerend lied voor de minister.
Op de foto twee coördina-
toren van de minister, Ruth
Lejuez-Laclé en Marinus Weg-
ereef, Shon Ca, ministerBeke
en zuster Agnes yam
Maristella.

Boeken van Wickland voor jeugdbibliotheek

■ ORANJESTAD — Onder
het motto Reading is the
key to Success schonk Wick-
land OU Aruba een grote
partij kinderboeken aan de
Biblioteca Nacional SanNico-
laas.De schenking viel samen
met de opening van de Kin-
derboekenweek. Op de foto
Tony Hoff, terminal manager
van Wickland OU,bibliotheek-
directriceLucienne Dumfries
en jonge lezers.

WOENSDAG 9 NOVEMBER 1994

Shon Ca 104jaar
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Behilia overplan Dijkhoff:
"Geen inmenging Land bij
besteding OKSNA-gelden"

WILLEMSTAD — Gede-
puteerde Chin Behilia
(Onderwijs) is tegen het
voornemen van Onderwijs-
minister Marta Dijkhoff
om de administratie van
de besteding van OKSNA-
gclden uit handen van de
eilanden te nemen en voor
de periode van een jaar
bij het Land onder te
brengen. Volgens Behilia
is de administratie op
Curacao in orde, en moet
ernstig getwijfeld
worden aan de admini-
stratievan het Land.
Drie jaar geleden bevroor

Nederland de gelden,
bestemd voor culturele pro-
jecten, dievia hetOverlegor-
gaan Kulturele Samenwer-
king Nederlandse Antillen
(OKSNA) lopen. Aanleiding
vormde het resultaat van
een accountantsonderzoek,
waaruit bleek dat grote
bedragen niet verantwoord
konden worden.

Op alle eilandelijke afde-
lingen van OKSNA werden
bedragen geconstateerd van
670.000 gulden (Saba) tot
2.7 miljoen gulden (Cura-

o), die nietkonden worden
opgehelderd. De landelijke
afdeling van OKSNA spande
de kroon met 3,8 miljoen
gulden. Nederland stelde als
eis voor het opheffen van de
geldstop, dat de administra-
ties van de afdelingen gere-

organiseerd moeten worden.
Ook moet verantwoording
worden afgelegdover debeste-
ding van gelden aan niet
opgehelderde projecten.

Na een tweede accoun-
tantsonderzoek, dat
minister Dijkhoff heeft laten
uitvoeren, is het bedrag aan
niet opgehelderde projecten
teruggebracht tot 290.000
gulden voor Curagao en 1,5
miljoen voor Land, zo stelt
Behilia vast. De meest slor-
dige administrateur, het
Land, moet daarom niet de
besteding van OKSNA-
gelden gaan administreren,
zo vindt de gedeputeerde.

"Direct na het stopzetten
van de gelden is de admini-
stratie op Curacao verbe-
terd. De dienstCultuur voert
de projecten uit en KEZ
beheert de administratie. Dat
werkt uitstekend en KEZ
administreert op dezelfde
wijze miljoenen guldens
bestemd voor het onderwijs".
Bovendien heeft Nederland
niet geëist dat het Land het
beheer over de OKSNA-
gelden gaat overnemen, zo
meent Behilia.

Behilia vindt dat Dijkhoff
via de andere eilanden
Curagao onder druk probeert
te zetten. Bonaire, dat aan-
vankelijk protesteerde tegen
het voorstel van Dijkhoff,
lijkt nu wel akkoord te zijn.
Dat het Land taken naar
zich toe wil trekken in het

kader van de herstructure-
ring van de Antillen, vindt
Behilia begrijpelijk, maar
daarbij moet 'terdege reke-
ning gehouden worden met
dewensvan Curagao'. "Cura-
gao mag niet de Christus van
de Antillen worden", aldus
Behilia.

MWILLEMSTAD—Hetsleep-
botenbedrijf KTK heeft eind
vorige week afscheid
genomen van zes personeels-
leden die met pensioen
gingen.

Amigoe had zaterdag een
foto met maar één gepensio-
neerde erop. Vandaag laten
we ze allemaal zien. De heren
G. Zimmerman, E.
Winklaar, F. Scherptong, C.
Angela, C. Morillo en F.
Morillo. In het midden
manager F.F. Martino

Inschrijving
universitaire en
HBO-opleidingen

WILLEMSTAD — Stu-
denten die een HBO-of uni-
versitaire opleiding in Neder-
land willen volgen moeten
zich uiterlijk 15 november
opgeven bij de Stichting Stu-
diefinanciering Curagao
(SSC) te Pietermaai.

Alle studenten die van
plan zijn volgend jaar in
Nederland verder te studeren
moeten zich vroegtijdig aan-
melden bij het Centraal Bur-
eau Aanmelding en Plaat-
sing (CBAP). Deze aanmel-
ding is noodzakelijk om een
inzicht te krijgen in de aan-
tallen eerstejaarsstudenten.
Tevenskan hiermee een meer-
voudige aanmelding voor de
verschillende HBO-oplei-
dingen of universiteiten
worden ondervangen.

De instroomwijzers zijn ver-
krijgbaar bij de Stichting Stu-
diefinanciering Curagao en
bij de decanen van de UNA,
MAO, MTS en alle Havo en
VWO-scholen
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SHU!! & Slik Salina Galleries, tel. 658481
Wij zijn trots bekend te mogen maken

dat wij het alleenrecht hebben gekregen voor de verkoop van de
EXCLUSIEVE HANDBEDRUKTE STOFFEN

VAN ATELIER PAAPJE
op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Hierbij nodigen wij een ieder uit om deze nieuwe
collectie te komen bezichtigen.

■ . 1 Djabièrnè 11 di november di 8.30 -10.30 p.m. na i %A\i\ uMBiWl' flfPXAS 4-^J^ TEXAS ALAPARIA BRIEVENGAT f/jfiSJ iW-<J-SSSL'^fiL Mariachi Fortuna M«__W_B_hK:
~^vli^rr~^ Sf B,N GOSA DEN NOS AIRCONDITIQN DINING SALOON\

PASSIEVE GYMNASTIEK
«mm wordt niet moe

. é&éH^% dgoiriFüiiF® wsm
(T^ÉÖÉé, ' .jfffc»'l Rooseveltweg 310 - tel: 688929 - 680340

"""^■■- " Verbetert uw bloedcirculatie

fklk. j(# - Heerlijke ontspanning

JC Penney. the store for you!

4 1 MORE WEEK
UNTIL CHRISTMAS

Order from the JCPenney Catalog by
November 12th in order to receive your

j**49**rj*"]kA~m\ £^ts bef°re Christmas!!!!!

fflttlill DON'T FORGET!!!!!!
rliUjJ JLtij Come by artiipick up some specialty catalogs free

Sta Rosaweg 33, Curasao 'S368348 Caya Betico Crocs 162, Aruba tmT 29001

Bruine hond (teefje)
met rose halsbandje

Manke rechter
achterpoot

[Naam: Woif \
Beloning: Nafl. 100,-

Tel: 378070/
603799

Pro Upholstery & Carpet Cleaning J9^
Geen angst meer voor geknoei of fty^Êgp-
ongelukjes op uw prachtige licht- j |
gekleurde bankstel. Met Pro amP°oAm^__±£_^_f )
reinigen wij uw bankstel en 'rH^y y
beschermen wij het tegen alle voor- U- -^)<>
komende vuil en vlekken. S-—-^s»
Bel ons voor een afspraak voor het reinigen van de
bekleding van uw stoelen of het tapijt van uw kantoor
Of thuis. Tel.: 672086 - 605267

"LEES-O-THEEK"
ARUBA - BONAIRE - CURAgAO

Leesmappen met 12 verschillende Nederlandse
weekbladenbij u thuisbezorgd, verkrijgbaar in verschillende
prijsklassen.

Het pakket bestaat uit:
Panorama,Revue, Aktueel, Margriet, Libelle, Viva, Story,
Privé, Weekend, Mijn Geheim, Sjors & Sjimmie en Donald
Duck.

Betaal niet meer voor uw leesplezier /WEIdan nodig. Wordt lid van de "Lees-O-Theek" "^ss^^^ Wg^^
Voor meer informatie bel: ,p_^ '_m______§
Aruba : 32030 na 2.30 p.m. __Hml
Bonaire : 6998 ■Curagao : 367294/602441 TJC_^^^_____
mm mw

I KORTING OP MEUBELS BIJ |
I BAZAR IDEAL I

u
n Weto en Winston Churchillweg ~- Ss« Gedurende de maand november "

De Stichting Carteles lezingen-cyclus organiseert samen met de
U.N.A. op dinsdag 15 november a.s. haar vierde lezing met
onderwerp:

INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
IN DE TELECOMMUNICATIE

door: Ir. C.J. den Haan
Plaats : Universiteit van de Nederlandse Antillen
Lokaal : K-2
Datum : dinsdag 15 november 1994
Tijd : 19:30-21:00 uur
Voertaal : Nederlands
Toegang : Gratis.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

CARTELES FOUNDATION 111/^^V/^^VSTICHTING CARTELES 111111flMl
Unlyrmfcl»! Njshon»! dlAnlto I

_____MlMl^l_Ll
Weekend special geldig vfttaf donderdag t/m icterdog.

1 UAMDIiOACD r lmnAmDUKÜtK WÊ-mmmmWr'V

I BEEFSTEAK ■*" ':<'* 990I _B_«*_*.# a» u _■_*_* '

I Nu met nog een slagerij in

SAIL TO VICTORY= "11 "MB* ,
Every second counts in racing, and Sfi-f .*&
the Citizen Yachting Chronograph 30 i
gives you the winning edge. _^I_J~"*3^£
With auto start chrono, jM A J
countdown timer, racing _$___■P^^^B R '

Water resistant "-*' 4^^^Wt f
to 100 meters. , "^s^^^» >4

OCITIZERVPROMASTER
AuthorizedDealers:
Freeport Jewelry& Giftshop Handelskade # 9 - Tel: 612399
Freeport Bargain Center Heerenstraat # 8 -Tel: 613764
Freeport Electronics Bloempot ShoppingCenter - Tel: 370395 —

Sekshon di Informashon di
Konseho di Minister

ta presenté
DISKURSO

di Minister Presidente di Antfa Ulandes
Mr. Miguel A. Pourier

Tftulo: Splikashon di e desaroyonan den e kaso di
Gezaghebber di St. Maarten.

Transmishon via TeleCuragao

Fecha : Djarason dia 9di november 1994
Ora : 19.30'0r (mitar di ocho anochi)—— —

A LEADING EXPORT COMPANY HAS POSITION
AVAILABLE IN
A. SHIPPING DEPARTMENT:- CHALLENGING POSITION: Organising shipments to
several destinations, tracking shipments, compnter
order entry, customer formalities, recording container
loading progress.
REQUIREMENTS:
- MAVO IV or Equivalent
- At least 4 years Administrative or Secretarial Expe-

rience- Computer Fluency- Some Exposure to "SPREADSHEET & "WORDPRO-
CESSING" packages- Willing to work OVERTIME- Experience with Filling Customs Forms

- Female age 25 -35 years.
B SHOWROOM DEPARTMENTS:
- Administrative collaborating and Computer data
entry.
REQUIREMENTS:
- MAVO IV- Secretarial skills- Administrative experience at least 3 years- Some exposure to computers- Female 28 -35 years.
Kindly send your application and curriculum vitae to:
Personnel Manager, P.O. Box # 3424
Be sure to mention your telephone/contact number.

-■

U BENT DRIEVOUDIG %
WINNAAR I

Meer dan ’25.000 aan prijzen en kados I

J_tS '~<'vi-', * '■ ïw^Ë ___________t_____>^>'::

1* Eindejaars Campagne I
2» Voor ieder een kado I

3» 30% korting I
Id/mco I\ mmm—^m—mm—mm—^mf We Bnn9 Good Things To Life

V. Salina « Punda « Sta. Maria " Te1.611833>^



Uitstekende resultaten
voor Jean Julien Rojer

WILLEMSTAD — De
veertienjarige Jean
Julien Rojer is dankzij
zijn uitstekende resul-
tatenophetEastern Carib-
bean Division 1 tennis-
toernooi op Jamaica
gekozen om in het ITF-
team deel te nemen. Dit
team zal rond de kerst
aan vier internationale
toernooien deelnemen.
Ondanks het kansloze ver-
lies in zijn eerste partij tegen
Leon uit Cuba, mede door
een armblessure, speelde
Jean Julien een sterk toer-
nooi. Hij kreeg een goede
behandeling en bij winst in
de tweede partij zou hij gepl-
aatst zijn voor de maindraw.
Hij won de partij tegen de
JamaicaanLowe overtuigend
met 6-1 en 6-2.

Aan het toernooi namen
verder deel Sto. Domingo,
Puerto Rico en de Virgin
Islands. Het tweed divisie-
team van de ITF bestond uit
spelers uit Aruba, Ned.
Antillen, Guyana Trinidad
& Tobago, Antigua en Suri-
name. In totaal 21 jongens
en 13 meisjes.

In de 'maindraw' kwam
Jean Julien uit tegen Gold-

smith uit Jamaica. In een
gelijk oplopende strijd wist
Julien bij een 5-5 stand door
de service van zijn opponent
te breken en vervolgens zijn
eigen opslagbeurt en daar-
mee de set te winnen. De
tweede set won hij met liefst
6-0 en ging daarom door
naar de laatste 8.

Door ook de volgende
partij tegen de sterke
Cubaan Martinez (6-3, 2-6,
6-3) te winnen plaatste hij
zich behalve voor de halve
finale ookvoor het 'ITF Divi-
sion l'-team. De halvefinale
was in feite een herhaling
van de finale van de tweede
divisie waar Julien tegen de
Arubaan Eric Gildhorn uit-
kwam. Gildhorn gaf Julien
geen kans tegen zijn harde
service en forehand en won
met 6-3, 6-1.

Jean Julien werd dankzij
deze resultaten samen met
Eric Gildhorn, Fernando Pet-
ers (Antigua) en Peter
Gordon (Jam) gekozen voor
het ITF team. Rond
Kerstmis zal dit team deel-
nemen aan vier toernooien
in verschillende landen,
onder leidingvan coördinator
Frank Couraud.

Nieuwe omkoopschandalen
dreigen in Frans voetbal
PARIJS — Het Franse

voetbal staat nieuwe ont-
hullingen over omkoop-
schandalen te wachten.
Jean-Pierre Bernes, de
voormalige rechterhand
van Bernard Tapié bij
Olympique Marseille,
heeft gedreigd nieuwe
voorbeelden van cor-
ruptie naar buiten te
brengen.

Bernes speelde vorig jaar
een belangrijke rol in het
omkoopschandaal rond de
wedstrijd Valenciennes -
Olympique Marseille. Mar-
seille kocht die wedstrijd.
Bernes werd als één van de
hoofdschuldigen aangemerkt
en moet zich nog met tal van
andere betrokkenen voor de
rechtbank verantwoorden.
De rechtszaak dient waar-
schijnlijk pas in maart 1995.

Bernes verklaarde in een
interview met 'France Foot-
ball' dat hij over bewijzen
beschikt van andere omkoop-
schandalen. Die heefthij ver-
zameld in een dossier van
achttien pagina's, datbij zijn
jurist in een kluis is opge-
borgen.

"Ik moet mezelf
beschermen. We leven in het
zuiden van Frankrijk in een
gevaarlijke maatschappij. Als
ik mijn informatie over
andere corrupte zaken in het
voetbal nu naar buiten breng,
moet ik een zwemband
omdoen als ik in de buurt
van water ben, een para-

chute meenemen als ik een
vliegtuig instap of een
airbag in mijn auto hebben
als ik me op die manier
verplaats", verklaarde
Bernes zijn angst voor repre-
sailles.
r

Curaqaose-avond
in de Fortkerk

10 november 1994

Waterpolo clinic
op Curaçao

WILLEMSTAD —Water-
Polovereniging 'De Dol-
fijnen' organiseert het
bomend weekeinde een
waterpolo-clinic. Verschil-
lende sponsors ver-
klaarden zich bereid de
cünic te steunen en als
docent werd de interna-
tionaal bekende Guil-lermo Martinez uit Cuba
ingetrokken. Martinez,
Werkzaam in het waterpolo-coniité van deFINA en voor-
zitter van het Pan-Ameri-
Kaans waterpolo-comité is
Keen onbekende op CuracaöT

eerder gaf hy hier eencursus voor waterpolo-ofïï-
Clals. Gedurende de kome-nde clinic zal hij de nieuweaanpassingen in dewaterpolo-r?gels, die na het laatste WKf.lJn ingegaan, nader toe-

De Dolfijnen' hoopt mid-aels deze clinic de kennis
*an spelregels bij de sporters
J^P peil te houden. Noodzake-yk omdat in december eenJ^ektie zal deelnemen aan
pn toernooi in Venezuela,
f? januari staat het interna-tionale 'Zuikertuintje'-toer-
!?°01 OP het programma,
eden genoeg om de laatsteontwikkelingen goed bij tehouden.
De clinic-sessies wordenphouden op zaterdag 12,«ondag 13 en maandag 14n°vember a.s.

Warriors verslaan Miami

In Duitse bekertoernooi
Amateurs Bayern München
verrassen VFB Stuttgart

MÜNCHEN —Doelman
Immel stopte twee straf-
schoppen. Het was voor
de riant betaalde profs
van VFB Stuttgart niet
voldoende om dekwartfi-
nales van hetDuitse beker-
toernooi te halen.De ama-
teurs van Bayern Mün-
chen bleken dinsdag na
120 minuten voetbal (2-2)
en veertien strafschoppen
de betere ploeg. Kaisers-
lautern zorgde tegen For-
tuna Köln voor een mon-
sterscore (7-3). De ama-
teurs van Bayern München
jagen in het Duitse beker-
toernooi de profs de stuipen
op het lijf. Na de uitschake-
ling van bekerhouder

Werder Bremen en Chem-nitzwerd gisterenVFB Stutt-
gart aan het rijtje toege-
voegd. De profs stonden na
45 minuten op voorsprong
(1-2), maar moesten twintig
minuten voor het einde degelijkmakertoestaan. De ama-
teurs van Bayern hielden
vervolgens voor 3500 kijkers
stand in de verlenging.

In de strafschoppenserie
leek Stuttgart snel aan de
winnende hand dank zij
doelman Immel. Die keerde
twee ballen. Zijn ploegge-
noten Poschner en Kienle
misten echter het doel. Dezevende strafschop werdStutt-
gart fataal, Dubajic faalde
van de stip.

■ OAKLAND - In de NBA
basketbalcompetitie ver-
sloegen deGolden State War-
riors uit Califomië dinsdag-
avond de Miami Heat met
121-114. Op de foto: Chris
Gatling scoort voor de War-
riors tussen Miami verdedi-
gers Billy Owens links en
Kevin Willis rechts.

Feyenoord blokkeert uitgave
boek 'Leve Feyenoord één'

ROTTERDAM — Feye-
noord blokkeert de uit-
gave van het boek 'Leve
Feyenoord één' van Wim
Bot, een verstokte aan-
hanger van de Rotter-
damse club. Namens de
stadionclub heeft commer-
cieel manager Sjaak
Troost er bezwaar tegen
dat de(beschermde) naam
Feyenoord in de titel van
het boek wordt gebruikt
en dat op de omslag een
Feyenoordshirt is afge-
beeld zonder de opdruk
van clubsponsor Stad Rot-
terdam.

Bot beschrijft in het boek
de legende van de Kuip, het
hand-in-hand-gevoel van het
legioen en de nimmer afla-
tende fascinatie voor Feye-
noord. De Amsterdamse uit-
geverij de Arbeiderspers
brengt het boek op demarkt.
Het boek zou vandaag
worden gepresenteerd in de
Rotterdamse Kuip. Het was
de bedoeling dat Feyenoord-
trainer Willem van
Hanegem het eerste exem-
plaar zou krijgen.

"We schorten de uitgave
voorlopig op", zegt woord-
voerder Dietz van de Arbei-
derspers. "Feyenoord krijgt

tot morgen de tijd te onder-
bouwen dat inderdaad
sprake is van een gedepo-
neerd woordmerk. Lukt dat
niet dan dienen we een scha-
declaim in. Het is uitermate
vervelend dat Feyenoord op
het allerlaatste moment
dwars ligt. We hebben
Troost al op 4 juli schriftelijk
laten weten dat we het boek
in het najaar wilden uit-
geven."

De Arbeiderspers is overi-
gens vast van plan het boek
op korte termijn toch uit te
geven. "Als we er met Feye-
noord niet uitkomen veran-
deren we de titel gewoon in
'Leve de voetbalclub uit Rot-
terdam-Zuid'. Ook deomslag
zullen we veranderen. Mis-
schien scheuren we hetFeye-
noordshirt wel in reepjes.
Daar kan niemand bezwaar
tegen maken", zegt Dietz.
"Het zou namelijk erg
jammer zijn als dit boek bij
ons op de plank moet blijven
liggen. Het is heel leuk
geschreven. Helemaal
vanuit de optiek van een
supporter die zijn club
vanuit zijn hart beschrijft."

SPORT
AGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(Bonamweg 49, Brievengat)
(Tel. 376620/376626)
zwembad:
open van 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
di.-en do.-morgen gesloten.

PISINA BENNIE LEITO
(Gouverneur Van Slobbeweg z/n, RIOopen voor publiek-zwemmen (toegang kin-
deren t/m 14 jaar één gulden en volwas-
senen twee gulden): vri. van 20.00-22.30
uur; za. van 14.00-17.00 uur en zo. van
12.00-17.00 uur.
SENTRO Dl BARIO JANWÉ
dammen:
do. van 15.00-18.00 uur les en training
voor de jeugd vanaf 8-18 jaar.
Schaakvereniging Janwé:
za. van 09.00-12.00 uur les en training
voor de jeugdvanaf 7-23 jaar.

SKOL Dl DAM STRATEGIA
(Tel. 612573)
lessen:
do. van 19.30-23.00 uur - Sentro dl Barlo
Janwé.
zaterdag van 09.00-12.00 uur - IPK-
gebouw (naast Martinus mavo, Plasa Brion).

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Rust & Burgh)
ma. om 20.00 uur gelegenheid totschaken.

CURAQAO BULLETS SKATERS
(Schaatsclub Curacao).
elke zo. training in line skates en skeelers.Voor meer informatie tel.: 377289 (vragen
naar Kees).

WOENSDAG
SOFTBAL
((Curacaose Softball Bond)
damesA-klasse
seml-finale
20.00uur The Birds vs Las Valientes -Little
League Ballpark (Suffisant)

Nederlander krijgt veel kritiek van medespelers

Ruud Gullit mogelijk
terug bij Sampdoria
MILAAN — Ruud Gullit keert terug naar Samp-

doria, declub waarvoor hij afgelopen seizoen speelde.
De Nederlander wordt geruild voor de 24-jarige
aanvallervan Sampdoria, Alessandro Melli.

De twee clubs kwamen
vanmorgen, kort voor het
sluiten van de Italiaanse
transfermarkt, tot overeen-
stemming. De contracten
moeten nog worden opge-
steld.

Gullit speelde vorig sei-
zoen voor Sampdoria, waar
hij met vijftien treffers zon
sterke indruk achterliet dat
AC Milan hem dit jaar terug-
haalde. Veel plezier van zijn
rentreeperiode in Milaan
heeft Gullit niet gehad.Afge-

lopen weken botste hij her-
haaldelijk met trainer
Capello, die door de slechte
resultaten in de competitie
onder zware druk kwam te
staan.

Trainer Capello van AC
Milan had echter zijn veto
uitgesproken over de terug-
keer van Gullit naar Samp-
doria. Hij sprak zich gisteren
uit tegen de voorgenomen
ruil.

De Nederlander heeft
enkele moeilijke weken
achter de rug bij AC Milan.
Hij liet zich bij herhaling
kritisch uit over zijn mede-
spelers. "De middenvelders
moetenmeerscoren. Bij Samp-
doria maakten de midden-
velders ook doelpunten. Bij
AC Milan sta ik alleen in de
voorhoede. Als ik de bal op
de vleugel heb en ik wil een
voorzet geven, staat er nie-
mand voorin."

De oud-internationaal gaf

vorige week zelf voedsel aan
detransfergeruchten. "Ikben
niet de spits die AC Milan
zoekt. Ik ben niet decentrale
spits die veel doelpunten
maakt. Aan zo'n spits heeft
Milan behoefte. Ik ben
iemand die anderen beter
kan latenvoetballen."

Zelf kreeg Gullit ook veel
kritiek van zijn ploegge-
noten."Hij hadbij Sampdoria
alle vrijheid en knapten
anderen het vuile werk op.
Bij AC Milan heeft iedereen
een vaste rol. Gullit moest
zich daarin schikken", zei
aanvaller Massaro

Capello klaagde over de
fysieke gesteldheid van de
aanvaller. "Gullit maakt een
minder frisse indruk dan de
andere spelers." In Genua
bleefde Nederlander bij Samp-
doria een seizoen lang
zonder blessures. Na twee
maanden bij AC Milan kreeg
hij alweer een blessure.
Ibgen Ibrino liep hij een
spierblessureop diehem twee
wedstrijden aan de kant
hield.

Alvin Smith enige serieuze concurrent

Neumann onbedreigd op
weg naar schaaktitel

WILLEMSTAD — Van alle kanshebbers voor het Antil-
liaanse kampioenschap wist alleen Alvin Smith gisteren de
volle winst te pakken. Han Neumann blijft ongeslagen de
ranglyst aanvoeren en lijkt het 'Exact' schaakampioenschap
op zijn naam te gaan schrijven.

Zeven van de negen
ronden om het Antilliaan s
schaakkampioenschap,
gesponsord door het compu-
terbedrijf Info'track, zijn
inmiddels gespeeld.

Han Neu-
mann eindigde in remise
tegen René ten Bos, maar
aangezien zowel Rudsel Wolf
als Sjaak Bet hun partijen
verloren kwam zijn koppo-

sitie niet in gevaar. Claudio
Sagredo wonverrassend van
Jimmy Izijk, die zodoende
zijnkansen verspeelde. Alvin
Smith bleef in de race door
van Alex Roose te winnen.

Claudio Sagredo nam het
met de witte stukken op
tegen Jimmy Izijk. Sagredo
wachttete lang met rokeren,
waardoor Izijk een loper
tegentwee pionnen won. Izijk

zag echter een vork over net
hoofd en zo keerden toch de
kansen. Sagredo verpeelde
daarop zijn ver opgerukte
e-pion en leek daarmee zijn
winstkansen te verspelen. Uit-
eindelijkbleken zijn pionnen
op de koningsvleugel door-
slaggevend. Izijk verloor hier-
door tevens zijn aansluiting
met de top.

Edler de Castro en Sjaak
Bet openden met nagenoeg
dezelfde zetten. De symme-
trie verdween toen De
Castro lang en Bet kort
rokeerde. In het vervolg van
de parij liepen Bets pionnen
zich stukop dewittekonings-
stelling. De Castro profi-
teerde van Bet's tijdnood door
twee pionnen te winnen,
waarna Bet de ongelijke
strijd opgaf.

Sherman Maduro speelde
een agressieve partij tegen
Rudsel Wolf. Maduro.
rokeerde niet en ging met
zijn witte pionnen de zwarte
koning te lijf. Wolfs koning
kwam open en bloot te staan
en viel ten prooi aan wit.
Wolf en Maduro komen
daarmee op gehjke hoogte en
delen met Bet de dorde
plaats, anderhalve punt
achter koploper Neumann.

Neumann en Ten Bos
gaven elkaar geenduimbreed
toe, eenremise was het eind-
resultaat. Neumann blijft
daarmee koploper en met
nog twee partijen te gaan
tegen Roose en Bet heeft hij
de beste papieren voor het
kampioenschap.

Alvin Smith boekte een
simpele overwinning op Alex
Roose, die hem na twaalf
zetten een stuk kado gaf.
Smith klimt daardoor naar
de tweede plaats op een punt
achter Neumann.

Na 7 ronden is de stand
alsvolgt: 1. Neumann 5.5, 2.
Smith 4.5, 3. Wolf, Maduro
en Smith 4, 6. De Castro en
Izijk 3.5, 8. Ten Bos, 9.Sagredo 2, 10. Roose met 1.5
punt. A.s. donderdag wordt
de voorlaatste ronde
gespeeld in landhuis Zee-landia. De volgende partijen
staan dan ophetprogramma:
Izijk - Wolf, Tten Bos -
Maduro, Roose - Neumann,
Bet - Smith, Sagredo - De
Castro. Aanvang exact 19.30
uur. Belangstellenden zyn
van harte welkom.

Amos Mansdorf neemt
afscheid van tennis

ANTWERPEN — De 29-
-jarige Amos Mansdorf
neemt tijdens het toer-
nooi van Antwerpen afsc-
heid van het internatio-
nale tennispubliek. De
Israeli, die sinds 1983deel
uitmaakte van het profes-
sionelecircuit, gaat inzijn
vaderland op zoek naar
een baan in de zakenwe-
reld.

Mansdorf rekte de
aanwezigheid inzijn afscheids-
toernooi gisteren met ten
minste twee dagen. Hij won
zijn eerste rondepartij met
7-6, 6-3 van de Oostenrijker
Horst Skoff. Stich, die van-
daag tegen deCanadeesLar-
eau aantreedt, is waarschijn-
lijk devolgendetegenstander

vuur de 'atzwaaier
Mansdorfwon inzijn twaalf-

jarigeprofessionele loopbaan
zes van de 234 toernooien
waaraan hij deelnam. De
mooiste overwinning
noteerde hij in 1987, in zijn
geboorteplaats Tel Aviv.
Daar was Mansdorfviermaal
verliezend finalist. Vorige
maand verhinderde de Zuid-
afrikaanWayne Ferreira een
afscheid in stijl. "Jammer.
Heel stiekem had ik
gedroomd van die hoofdprijs
om daarna meteen m'n
afscheid aan te kondigen."

Mansdorfbesloot zijn car-
rière op de 75e plaats op de
wereldranglijst. In 1987 was
hij nog demondiale nummer
18.

Jong Colombia met één been
in finale 'Kopa Antiyano'

WILLEMSTAD —
Sithockrijgt zijn kans om
zich tegen JongColombia
te revancheren voor de
nederlaag in de finale om
de Curacaosevoetbal titel.
De Collegialen verze-
kerden zich definitiefvan
een finaleplaats in de
'Kopa Antiyano'. Ook de
Boca-ploeg Jong
Colombia kan de finale
nauwelijks meer ontgaan.

Beide teams van Curagao
wonnen ruim van de Bonai-
reaanse vertegenwoordigers
in het Antilliaanse beker-
toernooi. Dat Vitesse niet bij
machte zou zijn om Jong
Colombia de pas naar de
finale af te snijden, was dui-
delijk. Een zware tegenvaller
was wel dat Juventus —
vorige week nog sterk in het
thuisduel (2-1 voor Sithoc) —
hier op Curacao kansloos
bleek.

De Collegialen stuurden
het ongeïnspireerde
Juventus met 3-0 naar huis.
Al in de tweede minuut
opende Angelo Evertsz de
score. David Abreu en Dprrel

Dorotal bouwden de voor-
sprong tegen de kampioen
van Bonaire in de tweede
helft uit tot 3-0, tevens de
eindstand.

Drie maal Siegfried en een-
maal Michael Martina
bezorgden JongColombia de
winst en een gunstig doel-
saldo, waardoor het niet veel
meer te vrezen heeft van
Juventus. De Bonaireaanse
ploegmoet vandaag met mini-
maal zes doelpunten verschil
winnen om het Boca-team
uit de finale te houden. De
doelpunten vielen in de 14e,
50ste, 66ste en 73ste
minuut. Pogingen van
Vitesse om tegen te scoren
liepen allemaal stuk op de
slide verdediging van Jong
Colombia.

Sithoc voert nu de rang-
lijst aan met 6 punten en een
doelsaldo van 11 vóór en 2
tegen, gevolgd doorJongColo-
mbia met 4 punten en doel-
saldo van 11-4. Juventus
staat derde met 2 punten
(4-6) en als laatste Vitesse
zonder punten en een doel-
saldovan 2-16.

■ WILLEMSTAD — Dolle
vreugde bij de spelers van
Blue Angels. Zij wonnen gis-
teren met 3-1 van Pichingolo
en verkleinden daardoorhun
achterstand in de best-of-
seven-serie tot 2-3. Beide
ploegen spelen morgen de
zesde wedstrijd om het Cura-
qaoskampioenschap softball.

J^-. Nieuw!!
'V]'/^ <y^ Bar - Eetcafé

Il f Restaurant

J^WAfIJK°OMM
NU GEOPEND
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Elke dag van 11 u tot ± 24 u
geopend.

Maandags gesloten.

± 450 mtr vanaf stoplichten
Julianadorp richting

Westpunt/Zeau rechts
tel. 692427
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Fortuna Sittard aan kop in eerste divisie

Pim Verbeek onverwacht
succesvol in Sittard

SITTARD — Pim Verbeek is niet vaak op een
lichtzinnige uitspraak te betrappen. Maar aan het
begin van het seizoen maakte de nieuwe trainer van
Fortuna een opmerking, die door de actualiteit inmid-
dels ruimschoots is achterhaald. "Eén ding is zeker",
zei de 38-jarige Rotterdammer in een voorbeschou-
wing, "Wc worden geen kampioen".

Drie maanden later staat
Fortuna in de eerste divisie
drie punten los van de con-
currentie. De gemiste kans
op de eerste periodetitel is al
lang vergeven en vergeten.

b ja, alles is betrekke-
lijk", grijnst de voormalige
gymnastiekleraar.

"Onze eerste plaats is in
strijd met elke voetbalwet.
Maar we genieten er daarom
niet minder van. En ik word
ineens weer als een goede
trainer afgeschilderd. Dat is
leuk, maar ik wist dat ik het
nog kon. Dat heeft niets met
arrogantie te maken. Ook in
mijn moeilijkste tijden heb
ik nooit aan mezelf getwij-

SANERING
De comfortabele koppositie
van Fortuna wordt niet
alleen in Sittard als een klein
wonder gezien. Algemeen
was de verwachting dat de
Verbeek-brigade dit seizoen
met een bescheiden rol
genoegen moest nemen.
Want de afgelopen maanden
vond in de Baandert een
revolutie plaats. "Het was
één grote sanering,niet meer
en niet minder", stelt Ver-
beek.

Het bestuur schroefde de
begroting na een rampzalig
seizoen, met gemiddeld
amper duizendtoeschouwers
en ontslag voor trainer Chris
Dekker, noodgewongenterug
van 3,7 naar 2,7 miljoen
gulden. De dure en oudere
spelers (Hesp, Anton
Janssen, Sneekes, De Jong,
Nysather, Szalma, Samuel,
Hofman) mochten of
moesten weg.

De goed ingevoerde Ver-
k vulde de ontmantelde
Sectie aan met veelbelo-

vende tieners uit het succes-
volle jeugdteam en een
viertal goedkope nieuwe-
lingen (Vroomans, Van der
Weert, Lee en Rayer). Vorige
week kwam, als gevolg van
het plotselinge succes, ook

valler Hamming nog over
Groningen. Van het hui-

dige basisteam was alleen
'.edigerBoessen vorig sei-

n in de hoofdmacht verte-

nebben in kwantiteit
een minimale selectie, maar
kwalitatief hebben we geen

■n totklagen", meentVer-
k. "Het klikt goed tussen

de spelers, we hebben een
prima mix van talent en
routine. Omdat het elftal
opvallend goed draait en
gemakkelijk scoort, ontwik-
kelt de jeugd zich snel. Maar
we moeten ons niet blind

ren op de eerste plaats.
Alles zit mee op dit moment.

<omen dit seizoen onge-
feld ook mindere tijden.

We hebben bij Fortuna
echter geen haast. Pas over
drie jaar moet er weer een
eredivisiewaardig elftal

an. We lopen nu dik voor
op het beleidsplan."

NUCHTER
beek, die met zijn vrouw

en drie kinderen een huis in
Sittard heeft betrokken,

ft nuchter in alle euforie.
De oud-prof van Sparta is
gehard in het trainersvak en
kan goed relativeren. Hij
heeft inmiddels alle wind-
streken van Nederland
gezien. Bij Feyenoord (1989-
-'9l) en Groningen (1992-93)
ging het fout en volgde ont-
slag, bijDe Graafschap (1987-
-'B9l en Wageningen (1991-
-92) verrichtte hij vakwerk.

"Als je begint, denk je dat
jede wijsheid in pacht hebt",
bekent Verbeek. "Maar al
snel kom je tot de conclusie
dat elke trainer voor een
groot deel afhankelijk is van
het spelersmateriaal. Jantje
speelt wel, Pietje niet, derge-
lijke simpele dingen. Of jenu
een beginnende coach bent,
of een toptrainer, als je een
spits hebt die per seizoen
dertigkeer scoort, maakt dat
het grootste verschil. Zet mij
nu maar neer bij FC Den
Bosch. Ik zou het niets beter
doen dan mijn collega Van
der Pluijm. Daarom ren ik
nooit meer juichenddooreen
stadion of zit ik gefrustreerd

in de put. Door al mijn erva-
ringen, positief en negatief,
ben ik een stuk gelijkma-
tiger geworden."

Het gedoe bij PSV rond de
uiteindelijk weggestuurde
Aad de Mos heeft Verbeek
met meer dan gewone belang-
stelling gevolgd. Alle com-
motie kwam hem bekend
voor. Bij Feyenoord, dat des-
tijds zowel bestuurlijk als
sportief in een diepe identi-
teitscrisis verkeerde,
maakte hij met zijn Zweedse
baas Bengtsson ongeveer het-
zelfde mee. Zijn gedwongen
vertrek bij Groningen kwam
eveneens onder druk van de
publieke opinie tot stand.

"Het is het bekende
sneeuwbal-effect", stelt Ver-
beek. "Het begint met sle-
chte prestaties en eindigt in
ontslag van detrainer. Daar-
tussen liggen weken ofmaan-
den van grote onrust. Als het
publiek en de media zich
ermee gaanbemoeien, ben je

kansloos. Zowel bij Feye-
noord als bij Groningen had
ik geen problemen met de
spelersgroep. Toch moest ik
weg, voornamelijk om de ach-
terban tevreden te stellen.'

FEYENOORD
Wat Verbeek de komende
jaren ook als trainer pres-
teert, hij zal altijd met zijn
roerige tijd bij Feyenoord
worden geconfronteerd. Dat
accepteert hij zonder al te
veel problemen.

"Die club is een deel van
mijn leven geworden. Ach-
teraf was ik met 33 jaar
misschien te jong, maar ik
wilde dekans die HansKraay
me bood niet laten lopen. Ik
was trots toen ik mijn con-
tract tekende, maar ben niet
trots op wat ik in de Kuip
heb laten zien. Als jebij zon
club komt, wil je kampioen
worden en niet tiende. Ik
was de verkeerde trainer op
het verkeerde moment. Ik
kan vele boeken over mijn
Feyenoord-jaren schrijven,
maar de meeste herinne-
ringen houd ik voor mezelf.
Eén ding staat vast: Als mens
en als trainer ben ik bij
Feyenoord heel veel wijzer
geworden."

Jan Wouters zeker drie
maanden uitgeschakeld

EINDHOVEN — PSV
moet het dekomende drie
maanden zonder JanWou-
ters stellen. De midden-
velder van de zwalkende
Eindhovense credivisie-
club is gisteren in Gel-
drop geopereerd aan de
rechterknie. Er zijn stu-
kjes kraakbeen uithet gew-
richt gehaald. Over zes
weken kan Wouters (34)
volgens clubarts Van den
Hoogeband voorzichtig de
training hervatten. "Maar
ik kan niks garanderen."
Wouters was gisteren niet
echt optimistisch gestemd.
"Je moet reëel zijn. Op mijn
leeftijd kan dit het begin van
het einde betekenen. Na deze
operatie kan niemand mij
verzekeren dat alles goed
komt."

Wouters werd gisteren
voor de derde keer aan de
rechterknie geopereerd. "De
voorgaande twee keer was
het de meniscus. Then is
alles goed hersteld. Nu moet
je maar afwachten, kraak-
been-slijtage is toch iets
anders."

De blessure komt niet
alleen PSV maar ook Wou-
ters zelf uiterst ongelegen.
"Ik was juist zo blij, na ove-
rleg met trainerRijvers, m'n
plaats centraal op het mid-
denveld terug te hebben.
Maar we moeten er ook weer
niet te dramatisch over doen.
Er is heus wel iemand voor-
handen die m'n plaats wil
overnemen. De ploeg kan de
problemen ook zonder mij
wel oplossen."

Kenyaanse atleet vier jaargeschorst

Schorsing wereldkampioen
Ngugi blijft gehandhaafd

MONACO — John Ngugi, de Olympische kampioen
op de 5000 meter van Seoul en vijfvoudig wereldkam-
pioen veldloop, is voor vier jaar geschorst. Een
arbitragecommissie bepaalde in Monaco dat de lAAF
de Kenyaan terecht voor vier jaar had geschorst
omdat hij op 13 februari 1993 een onaangekondigde
dopingcontrole had geweigerd.

De commissie, bestaande
uit de juristen Lauri Tarasti
(Fin), Christian Vedder (Dvi)
en Peter Alkalay (VS),
achtte bewezen dat Ngugi
had geweigerd zich aan de
controle te onderwerpen. Dat
gebeurde in zijn woonplaats
in deRift vallei waar doping-
controleur John Whetton
(Gbr) zich onverwacht
meldde. "De atleet heeft zijn
weigering toegegeven. Ook
nadat hy op de consequen-
ties van die weigering was
gewezen", stelde de com-
missie in de motivering van
haar besluit.

De commissie stelde wel
vast dat er "afwijkingen in
de procedure van de doping-
controle waren maar dat die
de procedure niet ongeldig
hadden gemaakt*. De drie
arbiters stelden verder vast
dat de lAAF noch de
Kenyaanse atletiekfederatie
fouten had gemaakt of tot
een verkeerde conclusie was
gekomen.

John Ngugi, onderofficier
in hetKenyaanse leger, wei-
gerde de controle met de
argumentatie dat hij er zich
alleen aan zou onderwerpen
wanneer een militaire auto-
riteit daarbij aanwezig zou
zijn. Volgens de atleet
zouden de militaire wetten
hem dat voorschrijven.
Enkele dagen na de komst
van delAAF-controleur onder-
ging Ngugi op eigen verzoek
een controle, dienegatief uit-
viel.

Vrijdag verklaarde
kolonel Eliud Imathiu
namens hetKenyaanse leger:
"John Ngugi is een interna-
tionaal atleet die gebonden
is aan regels die over de
gehele wereld gelden.
Kenyaanse militairen
dienen internationale
wetten te respecteren." Aan-
vankelijk beloofde de
Kenyaanse atletiekbond te
zullen vechten om de
onschuld van zijn atleet te
bewyzen. Later trok hij die
belofte in.

De schorsing van vier jaar
gaat in op het moment dat
Ngugi de controle weigerde
en loopt dus tot 13 februari
1997. Ngugi kan nog een
verzoek totverkorting ofophef-
fing van zijn straf indienen
op grond van de lAAF-regel
inzake "bijzondere omstan-
digheden. Een dergelijk ver-
zoek moetlopen via zijn natio-
nale bond. Het bestuur van
de lAAF beslist vervolgens.

Ngugi tekende indertijd
protest aan tegen de schor-
sing. Hij behield het recht in
wedstrijden uit te komen en
zag zyn zaak in juni dit jaar
behandeld door het bestuur
van de wereldfederatie. Dat
verwees de zaak, net als die
van de Nigeriaanse horden-
loopster Ime Akpan, naar de
arbitragecommissie.

De commissie verdaagde
zondag de behandeling van
de dopingaffaire van Ime
Akpan. De Nigeriaanse hor-
denloopster wordt beschul-

digd van het gebruik van het
anabool steroid Nandrolan.
De 22-jarige atlete weet haar
positievereactie bij dedoping-
controle op 17 juni 1993 aan
het gebruik van het contra-
ceptiefNorinyl.

De commissie was van
mening dat de atlete geen
redelijke gelegenheid had
gekregen haar onschuld te
bewijzen. Zij droeg de lAAF
op de Nigeriaanse atletiekfe-
deratie en de atlete meer
gegevens te verschaffen over
de resultaten van de ana-
lyses van de urinemonsters.
Binnen vier maanden dient
volgens de arbitrage-
commssie de zaak opnieuw
te worden behandeld.

*****
IJSHOCKEY/ TORONTO—De Amerikaanse en Cana-

dese ijshockeyprofs komen
ondanks het arbeidsgeschil
met de eigenaars van de
clubs toch in actie. Van 10
tot en met 12 november wordt
in het Copps Coliseum in
Hamilton een liefdadigheids-
toernooi voor behoeftige kin-
deren gespeeld.

*****HONKBAL / NEW YORK— Frank Thomas van de
Chicago White Sox is voor
het tweede achtereenvol-
gende jaar uitgeroepen tot
de meest waardevolle speler
van de American League. De
eerste honkman kwam het
afgelopen seizoen, dat
wegens een staking van de
spelers voortijdig werd beëin-
digd, tot een slaggemiddelde
van 0,353. Hij sloeg 38 home-
runs en bracht in totaal 101
ploeggenoten over de thuis-
plaat.

Damon Hill
eist

verdubbeling
van salaris

LONDEN — Formule-I-
coureur Damon Hill heeft bij
zijn werkgever Williams voor
volgend seizoen een verdub-
beling van zijn salaris
geëist. De Brit, die met
Michael Schumacherverwik-
keld is in een spannende
strijd om dewereldtitel, ver-
langt volgend jaar een gage
van ruim drie miljoen
gulden.

"Ik verdien op dit moment
nog net zoveel als in de
periode dat ik testrijder bij
het team was', aldus Hill in
de Engelse krant 'The Inde-
pendent. "Dat moet veran-
deren. Ik heb tenslotte al
negen overwinningen achter
mijn naam staan." Hill kan
zondag in de laatste Grand
Prix van het seizoen wereld-
kampioen worden. Hij moet
dan in Adelaide een achter-
stand van een punt op Schu-
macher goedmaken.

Damkampioen Tsjiszjov drie punten achter

Guntis Valneris zonder
puntverlies aan leiding

DEN HAAG— TitelverdedigerAlexei Tsjizjov wacht
tijdens het WK dammen in Den Haag na drie ronden
nog steeds op zijn eerste overwinning. Ook Wieger
Wesselink bezweek dinsdag niet onder de druk,
waardoor Tsjizjov inmiddels drie punten achterstand
heeft op Guntis Valneris die met de maximale score
van zes punten leidt. De Let nam alleen de leiding,
doordat medekoploper Merins uit Duitsland een neder-
laag leed tegen de Senegalees Ba.

Het aantal overwinningen
in de derde ronde bleef
beperkt tot twee, maar in
een aantal partijen was de
uiteindelijkepuntendelingver-
rassender dan verwacht.
Zoals in het duel tussen de
Nederlandse kampioen van
vorig jaar Wieger Wesselink
en zesvoudig wereldkam-
pioen Tsjizjov.

"De opening was wel
bekend, maar in het vervolg
werd ik toch vaak verrast
door de voortzettingen van
Tsjizjov. Telkens dacht ik de
stand onder controle te
hebben en danbleek hij toch
weer iets anders op het oog
te hebben", verklaarde Wes-
selink. "Ik stond zeker in de

tijdnoodfase onder druk en
moest op de 49e en 50e zet
moeilijke beslissingen
nemen. Ik ben blij dat ik in
die fase geen fouten heb
gemaakt", concludeerde Wes-
selink na deremise.

Spannend was het ook bij
Koeperman en Clerc, een
partij waarbij de klok een
belangrijke rol speelde.
Direct na de vijftigste zet
van de Nederlander viel zijn
vlag. De remise was echter
gered.

Wiersma en Jansen
hadden van de klok geen
enkele last. Na eén vereen-
voudiging van de Fries was
Jansen van mening dat alle
muziek uit de stand was

verdwenen. Hij kwam op de
27e zet met een remise-
aanbod, datWiersma accep-
teerde. Daarmee overtraden
beide Nederlanders het toer-
nooi-reglement, datminimaal
veertig zetten of anderhalf
uur speeltijd voorschrijft. Ook
aan die tijdslimiet voldeden
de Nederlandse dammers
niet.Zij waren overigens niet
de eerste zondaars, want
Clerc had dat een dag eerder
ook al gedaan.

Over de strafmaat—inhou-
ding van tien procent van
het te winnen prijzengeld
—was het Nederlandse trio
duidelyk. "Dat kunnen ze
beter niet doen. In dat geval
is er sprake van een ernstige
aantasting van de rechten
van de spelers", sprak
Wiersma namens het trio.

Inmiddels hebben deNeder-
-1 anders twee of meerpunten
achterstand op Valneris, die
een grote superioriteit aan
de daglegde in het duel met
de CuracaoenaarAlias. In de
tijdnoodfase forceerde de let
een doorbraaknaar dam. Het
kostte hem twee schijven,
diehij echter later met rente
terugkreeg. Hetvoordeel was
voldoende voor zijn derde
overwinning.

Bassirou Ba, die in de
eerste ronde een winstva-
riant tegen Gantwarg blijkt
te hebben overzien, was
uiterst tevreden over zijn
winst tegen Merins. De
Duitser erkende dat hij in
het middenspel volledig was
overspeeld. Ondanks ver-
woede tegenstand werd
Merins in een kansloze standi
gemanoeuvreerd. Ba kwaro
door de overwinning op de
tweede plaats terecht.

Stand:

1. Valneris 6, 2. Ba 5, 3.
Baljakin, Jansen, Merins,
Schwarzman en Wiersma 4,
8. Burleson, Clerc, Durdyev,
Gantwarg, Koeperman,
Milsjin en Tsjizjov 3, 15.
Aman, NTHaye en Wesse-
link 2, 18. Cisse en Galasjov
1, 20. Alias 0.

Sport ia het kort
WIELRENNEN— Iferopluis-
tering van het 25-jarig
bestaan houdt deVereniging
Van Beroeps Wielrenners
(WBW) op 9 december in
het Feyenoord-stadion een
groots feest. De vakbond van
dewielrenners, die 140 leden
telt, gaat opdiedag deberoeps-
renner, amateur en wielren-
ster van het jaar huldigen.
Het feest van de WBW
wordt een jaarlijks terugke-
rend festijn.

*****VOETBAL — Trainer Rob
Jacobs heeft Frans Danen,
Silvio Diliberto en Huub
Driessen uit de selectie van
eerste-divisieclub Eindhoven
gezet wegens te slechte pres-
taties. De drie spelers
hebben van Jacobs te horen
gekregen dat ze mogen uit-
kijken naar een andere werk-
gever.

*****ATLETIEK — De Engelse
800 meter loopster Diane
Modahl zal pas in december
door deEngelse atletiekbond
gehoord worden naar aanlei-
dingvan een positieve doping-
controle in juni. In het urine-
monster van de Britse werd
een verhouding Ifestosteron/
Epi-Ttestosteron van 1:42aan-
getroffen.

*****VOETBAL — Het Belgisch
elftal zal het in dekwalifica-
tierace voor het Europees
Kampioenschap in 1996 de
komende twee duels zonder
middenvelder Enzo Scifo
moeten doen. De speler van
AS Monaco is dinsdag in
Antwerpen aan eenvoet geope-
reerd. Het herstel neemt zes
weken in beslag. Scifo mist
daardoor de kwalificatie-
interlands tegen Macedonië
(16 november) en Spanje (17
december).

*****VOETBAL — Klaus Top-
pmöller volgt Jurgen Gels-
dorff als trainer van bundes-
ligaclub VFL Bochum op.

Gelsdorff nam zondag ont-
slag bij de degradatiekandi-
daat. De 43-jarige Top-
pmöller werd in april bij
Eintracht Frankfurt ont-
slagen.

***** -
HONKBAL / NEW YORK— William Usery, doorpresi-

dentBill Clintonaangewezen
alsbemiddelaar in het arbeids-
conflict tussen de Ameri-
kaanse honkballers en de
eigenaars van de club, heeft
woensdag een eerste onder-
houd gehad met vertegen-
woordigers van de spelers.
De voormalige medewerker
van oud-president Ford
spreekt de spelers binnen-
kort weer. Daarna volgt
overleg met de eigenaren van
de clubs.

Motorfietsparade
voor goed doel

WILLEMSTAD — Voor de
vijfde keer zal komende
zondag een motorfiets
parade van start gaan. Het
beginpunt is vanaf marine-
basis Parera. Over het hele
eiland is een route van 200
km uitgezet.

Omdat het de vijfde maal
is, zal de opbrengst gaan
naar 'Casa Cuna Berg
Altena'. Deelname kost
daarom dezekeer Naf 35,- in
plaats van Naf 25,-. Er gaat
Naf 10,- naar het goede doel.
Tussendoor vinden stops
plaats voor drankjes en ver-
snaperingen. De rit eindigt
bij café 'Amsterdamned' in
Punda. Klapstuk van de
avondvindt plaats opParera
met een BBQ en live muziek.
Deelnemers kunnen zich tot
11 november opgeven bij dhr.
Mouthaan of dhr. Wisman
(marinebasis).

Keeper Bruce Grobbelaar
verdacht van omkoping

LONDEN — De Engelse
Voetbalbond (FA) gaat
een onderzoek instellen
naar de betrokkenheid
van Bruce Grobbelaar in
een omkoopschandaal. De
doelman zou volgens de
boulevardbladen 'the Sun'
en 'Today' voor 40.000
pond sterling (110.000
gulden) een wedstrijd
hebben verkocht in de tijd
dat hijbij Liverpool onder
de lat stond.

Bovendien zou Grobbelaar
(37), en momenteel in dienst
van Southampton, in zijn
Liverpool-periode een
bedrag van een half miljoen
gulden zijn aangeboden om
twee wedstrijdente verliezen.
De bladen zeggen bewijzen
te hebben in devorm van een
videoband waarop te zien is
hoe de doelman een 'voor-
schot' ontvangt.

Grobbelaar, Zimbabwaan
van geboorte, ontkent alle
beschuldigingen. Hij had gis-
teren naar Zimbabwe willen
vliegen voor de interland
tegen Zaïre op zondag, maar

meldde zich ai nadat hij op
het vliegveld Gatwick door
verslaggevers was gevraagd
om commentaar. "Deze aan-
tijgingen kunnen alles ruï-
neren", zei hij. "Mijn huwe-
lijk, myn loopbaan, mijn
geloofwaardigheid in Enge-
land, mijn leven.'

Grobbelaar speelde meer
dan 400 wedstrijden voor
Liverpool in zijn 13-jarig6
loopbaan op Anfield Road.
De club nam hem in 1981
over van de Vancouver Whi'
tecaps. Met Liverpool ver*
overde de doelman vijf keer
de landstitel, was hij twee
keer winnaar van de FA-
beker en één maal Europees
bekerkampioen.

Graham Kelly, de secre-
taris-generaal van de FA»
heeft een grondig onderzoek
gelast. "Deze beschuldigingen
zijn te ernstig om nie*
serieus te nemen", zei hij-
"lk zal met de besturen van
de clubs in de Premie**
League overleggen over het
karakter van het onderzoek-
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Barcelona verlies van Rovers

8

MALMEIRA - FC Barcelona
heeft dinsdagavond in een
vriendschappelijkewedstrijd
tegen de Britse club Black-
burn Rovers met 3-1 ver-
loren.De wedstrijd vond pla-
ats in de Spaanse stad Alm-
eira. Op de foto: Romario
(rechts) lost een schot dat
afstuit tegen de verdedigers
Warhurst (24) en Sherwood
(links) van deRovers.



Recital Rien de Waal:
poëet aan de piano

WILLEMSTAD — Dins-
dagavond hadden veel
meer toehoorders de weg
naar Centro Pro Arte
moeten vinden, waar de
Nederlandse pianist Rian
de Waal een programma
presenteerde van werken
van Liszt en Chopin.
"Als finalist van een der
zwaarste pianocon-
coursen ter wereld, het
Koningin Elisabeth Con-
cours te Brussel, mochten
wij dan ook met hoog ges-
pannen verwachtingen
dit recital tegemoet zien.
Die verwachtingen zijn
niet beschaamd. Een tot
in details verzorgde tech-
niek en frasering, niets
aan het toeval overlatend,
zonder uiterlijk vertoon
zeer verzorgd en virtuoos
pianospel: ziedaar Rian
de Waal ten voeten uit".
Vanwaar die aanhalingste-
kens? Omdat ik dit in
Augustus 1984 schreef, en
graag wil opmerken hoe hij

zich nu, tien jaar later, aan
het ontwikkelen is tot een
uiterst fijn besnaard kunste-
naar, een poëet aan depiano
die zijn kolossale techniek
hoe langer hoe meer aan de
innerlijke waarden van het
stuk schenkt. Het was dan
ook geen 'makkelijke' Liszt,
geen op goedkoop succes uit-
zijnde Liszt, maar de piano-
poëetLiszt, die in de Prelude
en Fuga in a kl.t. helder
geprofileerd naar voren
kwam, met hier en daargeraf-
fineerd gebruikvan het mid-
delste pedaal, waar maar
zeer weinig pianisten de 10l
van inzien.

Dan de Funerailles, voor
de meesten een soort linker-
hand-octavenetude, voor
Rian deWaal de gelegenheid
om de duistere diepten te
peilen en het middendeel in
een ontroerend en ragfijn
coloriet neer te zetten. Pia-
nospel in optima forma.

De poëzie bleef: de drie
Petrarca sonnetten die hij,
met echtgenote mezzo
sopraan Marion van den
Akker afgelopen zondag uit-
voerde, nu in de pianoversie
bracht. Liszt componeerde
deze gedurende een verblijf
in Italië. (Années de Peleri-
nage)

Niet alleenfraai van toon-
vorming en balans maar net
met dat geheimzinnige
beetje méér dat deze
stukken hun waarde geeft.
De heisa van de Fantasie en
Fuga over de naam BACH
nemen we danmaar op de
koop toe, hoe knap ook
gespeeld.

Na de pauze Chopin. Die
aanminnige Barcarolle.
Chopin schrijft in de reprise
fortissimo voor. Wie dat doet
veroorzaakt alleen maar een
hoop lawaai, maar Rian de
Waal weet dat zo haarfijn te
doseren dat alleen de klank-
poëzie overblijft. Een van
Chopin's beste stukken.

Na twee Nocturnes een
drietal mazurka's, die als
het ware al improviserend
voor het voetlicht kwamen.
Om die zo te vertolken moet
je toch wel ver boven de
materie staan. Kan niet
beter. Punt, uit.

Met 'De' Polonaise in As
op .53 kwam een eind aan
een bijzondere fijne piano-
voordracht door Rian de
Waal, die, zoals een kennis
in de pauze zeer typerend
opmerkte, eerder de traditie
van pianisten als Godowsky
en een Hoffman met hun
expressieve warmte voortzet
dan het koele perfection-
nisme wat tegenwoordig als
regel geldt. De dank voor het
warme applaus werd een Noc-
turne van Chopin als toegift.

IMAN LANDHEER

WILLEMSTAD —Amnesty International houdt
maandag 14 november om 8
uur deeerste schrijfavond inhet nieuwe kantoor aan deKaya Senior 8.

Het thema zal zyn de dood-
straf in de Verenigde Staten
en de nieuwe misdaadwet.

De GPV en het
schijnvaderschap
DEN HAAG/WILLEM-

STAD — Het fenomeen
schijnvaderschap is niet
Uniek voor Sint Maarten.
Het door Tweede-Kamerlid Emert van Mid-delkoop (GPV) aange-
kaarteprobleemwerd dins-
dagavondtijdens debegro-
tingsbehandeling van
Nederlands-Antilliaanse
en Arubaanse Zaken kortbehandeld.

Van Middelkoophad gecon-
stateerd dat sommige
bannen op Sint Maarten kin-
deren van vrouwen uit de
Dominicaanse Republiek in
groten getale als de hunne
erkennen. De jongeDomini-
caantjes krijgen vervolgenseen Nederlands paspoort.
Soms hebben ze wel 25 tot

dertig kinderen", aldus de
GPV-er.

Voorhoeve stelde hem
Berust. Er is een deskundige
JJaar de Dominicaanse Repu-
bliek gestuurd om de echt-heid van de betrokken docu-menten te bestuderen.v°orts worden met behulpan het Nederlandse minis-
erie van Justitie de vreem-

delingendiensten 0p de
aiverse eilanden versterkt.

Maria Liberia leest Pourier de les

Richardson-kwestie blijkt
dankbare schietschijf PNP

= door Hennie Harinck =
fri WILLEMSTAD — Cel-, edt Homoet isweinig onder«e mdruk van het verbalel^.^erk van de oud-partij-
beidster. Maria Liberiaest en werpt een ver-tornde blik naar haarjPvolgerPourier. Reden voor
DrJ11?6* om maar eens eenraatje te maken met de£*«■ Het PAR-statenlid is
hpKuntwaardigd- "Waar
rv Den we het eigenlijk over?Rir\ 150000 gulden vanv-ïïi f" 1 is een schiJntje
zev jeken biJ de ruim
Wi»? 1"? milJoen gulden die«dankzij nalatigheden van
afbetf regering nog moeten

e Boyenwinden waren gis-g*vond 'live' via de radio
in HlglVan de confrontatie
nio, btatenzaal tussen de
DovWe, en de oude premier.
h.-kk rhchting over de gezag-
aanbrBkwestie van Pourier*an de Staten heeft eens te'eer aangetoond dat de oppo-iet,hal Werk 'au sérieux'
vie Llberia moest het ove-
S,wn

n
ln haar eentJe klaren.

li» Rómer en Rufus McWil-am waren er niet. MarcelJ^jnbs (DP-Sint Maarten)

Maria Liberia richtte alsen schoolmeesteres het, °ord tot haar opvolger. Hoe
v°n de premier het verzoekan Richardson om finan-

ciële hulp beantwoorden
zonder juridisch advies van
zijn ambtenaren in te
winnen? En hoe kon hij de
ERNA links hebben laten
liggen? En hoe kon het
gebeuren dat de hand werd
gelicht met het hoger toe-
zicht, dat immers bepaalt
dat bedragen boven 50.000
gulden getoetst dienen te
worden?

In zijn rede gaf Pourier
grif toe dat er fouten zijn
gemaakt. "Ik neem dagelijks
zon honderd besluiten. En
waar mensen werken
worden fouten gemaakt."

De premier liet zijn betoog
vergezeld gaan van enkele
pittige uitspraken over de
Voges-periode. De ex-gezag-
hebber moest wijken. Er
kwam niets terecht van het
herstel van deugdelijk
bestuur. Hij zat de uitoefe-
ning van het hoger toezicht
in de wegen hetbestuur was
volkomen lamgelegd, luidde
de conclusie van de Joubert-
commissie. Kortom: hij func-
tioneerde niet en moest weg.
Dat lukte niet via de weg
van de overtuiging. Noch
Harold Arends, noch Marco
de Castro konden Voges op
andere gedachten brengen.
De gezaghebber bleef erbij
dat hij zijn werk naar
behoren verrichtte. Den Haag
moest er aan te passen
komen. HetKoninkrijk kreeg
de taak hem te ontslaan.

Een rechtzaak aan-spannen werd volgens Pou-
rier niet haalbaar geachtDe kans was fïfty-fïfty. Hetverhezen van een dergelijkerechtzaak zou ernstig het
imago van het Koninkrijk
schaden. Bovendien zou eenjuridische procedure lange
tijd vergen. Tijd die er nietwas omdat het meer danurgent was geworden ombehoorlijk bestuur te her-stellen."

Het was aan landsadvo-
caat Brant Wubs om metVoges tot een vertrekrege-
ling te komen. De ex-gezag-
hebber heeft vervolgens vol-ledig behoud van zijn salaris
en rechten als eerste burger
weten te bedingen voor deperiode dat hij benoemd isals gezaghebber. Liberia: "Ikconcludeer dat Nederland
heeft uitgemaakt wat wy
moeten gaan betalen aanVoges."

Vervolgens kwam DennisRichardson in hetvizier. Pou-rier zegt het ernstig tebetreuren dat 's mans goede
naam is aangetast door develepublikaties. "Ik heb gecon-
stateerd dat veel wordtgeschreven zonder kennis
van zaken, zonder voldoende
te zijn geïnformeerd."

Overigens heeft de pre-
mier zijn lesje wel geleerd.
"We zullen met dubbelewaak-zaamheid verder regeren."

INGEZONDEN

Curaçaose 'haute finance'
WELKOM TOT de brave

new world van de Curagaose
haute finance meneer Dol, u
verbaast zich er over dat de
rente op een autolening lager
is dan de hypotheekrente. Uw
verbazing is terecht, maar uw
constateringis onjuist. De reële
rente op een autolening is veel
hoger dan 10 procent.

U zult begrijpen dat ik deze
gelegenheideen makamba, die
de euvele moed heeft opgevat
onze maaatschappij te willen
doorgronden, in de nek te
springen niet kan laten pas-
seren. Zonder hier overigens
een big deal van te willen
maken, want zoals Boeli van
Leeuwen onweerlegbaar heeft
bewezen, Curagaoënaars zijn
geen miereneukers.

U bent overigens niet de
eerste en zal niet de laatste
beoefenaar zijn van de econo-
mische wetenschap die zich
doorhetCuragaose bankwezen
een rad voor de ogen laat
draaien(aangezien deAmigoe
u micro-economische stukjes
laat schrijven, classificeer ik u
maar als een beoefenaar van
de dismal science).

Menig versgemunte homo
economicus, slaakt een zucht
van verlichting als de bank-
medewerker hem minzaam mee-
deelt dat hij voor zijn autole-
ning 'slechts' 10 procent rente
behoeft te betalen (de jaar-
lijkse risicoverzekering en de
afsluitprovisie moeten dan nog
komen). Als hij aan het eind
van de dag, tijdens de happy
hour, tussen neus en lippen,

een aantal collega's uit de
doeken doet hoe hij middels
een messcherpe onderhande-
ling de machtige bank op de
knieën dwong, vallenhun mee-
lijdende blikken hem rauw op
het lijf. Met een groeiende
ontzetting krijgt hij te horen
dat de 10 procent zodanig
blijkt te worden berekend (10
procent per jaar over de
hoofdsom) dat het werkelijke
rentepercentage bijna twee
maal zo hoog ligt. Als je daar
nog derisicoverzekering en de
afsluitprovisie bij telt, betaalt
onze kiene academicus onbe-
wust een dikke 20 procent
rente.

Als dit verschijnsel zich al
voordoet bij de mensen die er
verstand van hebben, hoemoet
het danmet de overgrote meer-derheid van de bevolking die
geen financieel deskundige is.
Hierbij een oproep aan onze
nieuwe regering om wettelijk
verplicht te stellen naar
klanten toe slechts met dereële rente te werken. Deze
volksverlakkerij heeft lang
genoeg geduurd. Jeweet maar
nooit.De wetenschap hoe hoog
de rente daadwerkelijk is, zou
een enkeling ervan kunnen
weerhouden zich nog dieper in
de schulden te steken.

LEO RIGAUD
Curagao

Tafelronde Curaçao
viert eerste lustrum

WILLEMSTAD — Tafel-
ronde Curacao, een
lokale serviceclub
bestaande uit een twin-
tigtal jongelui die zich
hoofdzakelijkbezig houdt
met het dienen van de
gemeenschap, viert dit
jaar haar eerste lustrum.
De club organiseert ieder
jaareen aantal sociale pro-
jecten voor de sociaal
zwakkereninonze gemeen-
schap. In dit kader hield
Tafelronde Curacao een
walk-a-thon.

Door de leden werd een
afstandvan ongeveer 43 kilo-
meter gelopen. De loop begon
te Hato en eindigde op West-
punt. De route liep via de
noordkant van het eiland.

De fondsen waren dit jaar
bestemd voor de FundashonMehoransa di Idioma Ulan-des: Mas i mihó Ulandes.
Deze stichting heeft tot doelleerlingen van de basis-scholen, die zwak zijn in deNederlandsetaal en hier iets
aan willen doen, bijles te
geven. De achterliggende
gedachte is dat de beheer-
sing van het Nederlands, de
officiële voertaal op Curacao,
essentieel is voor het volgen
van anderevakken op school
en de doorstroming naar het
vervolg-onderwijs.

Anders dan in deklas ligt
de nadruk op het spelender-
wijs bijbrengen vanhet Neder-lands. De klassegrootte blijft
beperkt tot twaalf kinderen,
waardoor een leerling rela-
tief veel aandacht krijgt.

TafelrondeCuracao maaktdeel uit van de Nederlande
Tafelronde en bestaat uit
ruim 8000 leden. Curagao
staat op de nominatie voorhet houden van de algemene
ledenvergadering in 1997.Minimaal zeshonderd leden
wonen deze vergaderingjaar-
lijks bij.

Vicario (PNP):

Meer mensen maakt
binnenstad leefbaar

WILLEMSTAD— De bin-
nenstad is na zes uur een
spookstad. De angst voor
berovingen zit er zo goed
in, dat de stad 's avonds
gemeden wordt. Volgens
eilandsraadslidFranklyn
Vicario (PNP) moet het
Bestuurscollege met een
visie komen over de toe-
komst van Punda en Otro-
banda. Meer verkeer en
mensen zullen de veilig-
heid doen toenemen, zo
stelt Vicario.
Een centrum hoort druk en

gezellig te zijn. Ook
's avonds. Overdag is er
genoeg te beleven in Punda,
maar als de winkels sluiten
stroomt de stad leeg. Dat
baart Vicario zorgen. Het
eilandsraadslid vindt dat
Punda ook in de avonduren
mensen moet trekken. En er
moeten meer mensen in het
centrum gaan wonen. Ook
datkomt de leefbaarheid ten
goede. "Er wordt zoveel geïn-
vesteerd in het opknappen
van monumenten, maar je
moet ook hier iets aan doen",
stelt Vicario.

Volgens Vicario moet de

binnenstad ook goed bereik-
baar blijven. Het afsluiten
van de stad zou niet bij-
dragen tot een veilig leefkli-
maat, zo meent hij. Het rond-
jesrijdenvan opgedofte auto's
waaruit stampende reggae-
muziekklinkt, kan voor som-
mige bewoners weliswaar
overlast betekenen, maar dat
hoort eenmaal bij het wonen
in een centrum, zo vindt hij.
"Het is inherent aan een
stad dat er lawaai is van
mensen. Je gaat toch voor de
ambiente in de stad wonen?".

In het bereikbaarheids-
plan voor debinnenstad, dat
momenteel voor besluitvor-
ming doorhet BC wordt voor-
bereid door het secretariaat
Stadsvernieuwing, worden
geenvoorstellen gedaan voor
het terugdringen van het
autoverkeer in de stad.

Vicario wil dat het
Bestuurscollege aangeeft hoe
zij de leefbaarheid in Punda
en Otrobanda denkt te gaan
verbeteren. Het eilands-
raadslid zal hierover vragen
stellen tijdens debegrotings-
behandeling in de Centrale
Commissie.

MWILLEMSTAD — De
Prinses Margrietschool in
Buena Vista heeft dit jaar
veel werk gemaakt van de
kinderboekenweek. In het lees-
lokaal is een decor gemaakt
door de leerlingen. Ze hebben
bezoek gehad van ondermeer
deNederlandse schrijver Jac-
ques Vriens en de Curacaose
schrijver Roland Colastica.
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Kinderboekenweek op Prinses Margrietschool

If £ II
Voor hem en voor haar

Nu ook geopend in
Promenade Shopping Center

, ——!—i ,
€__!,.. J/*- -^ *■_________________. _# __iv

GALLERIES jfp:j -I J *
Exclusive shopping é^^o^^^^Êk^k\^^
is de sfeer in het
hartje van Salina
Vanafaanstaande donderdag 10 november begint het eindejaarsfestijn
in Salina Galleries.
Ukunt dan eindeloos shoppen, eten, drinken en genieten van muziek,
spelletjes, mode shows, clowns en van alles en nog wat om in de
eindejaarssfeer te komen. éooo^ Js** _**

_^_^ _M^_fl m————^
9**ii a c_- +ivi 1- i s

W^^ \\m\h mm\\\—\\(^SÊr il '—WW
[ Richenel Rosaria. V^^Hlh vtaW

Non-stop openvan| 09.00 tot 19.00 uur | _^_______\____________________f___\_\mm

Eagle Steelband.
Genieten van de muziek van
de Eagle Steelband en |9v«avy«_f_in*!fY?f*7f?V9lf7f^V9*n*f
heerlijk bruisende |j^2^ggQj]QQU--ffl-^-^__^__^_&__iÉ_^_9
Coca-Cola, poffertjes en __%!m_f__J_flmf{_fi^^
popcorn. En voor de "****''""**""^kinderen is er bovendien een E_Tl7TT!TOscW^ffFlcïïri
ouderwetse poppenkast! wsnwwwrmËmwism

Leuk terras met lekkere hapjes en Wm¥~mmmmrWm~mmmm'mmßmum
drankjes verzorgd door de visboetiek. |iuJA__B-_Ui__iaUÉ__U_^_2__^£



Taj* VERENIGING BEDRIJFSLEVEN CURACAO

In het kader van haar 50 jarigbestaan organiseert de Vereniging
Bedrijfsleven Curacao op 18 en 19 november a.s. een symposium
met als thema:

"De Economische Perspeküeven voor Curacao in de jaren 2000"

Op dit symposium zullen ondermeer de volgende sprekers het woord
voerent
- Uit Nederland : Dr. Rinnooy Kan, Voorzittter Verbond van

Ncderiandse Ondernemingen (VNO)
- Uit Venezuela : Dr. L. Urdaneu, Vice President PDVSA
- Uit Curacao : Hr. R. Gomes Cassercs, Deputy Manager

Director Maduro & Curiel's Bank

De opening van het symposium zal verricht worden door Z.E. de
Gouverneur Mr. [. Saleh waarna de Gezaghebber Mr. S. Betrian in het
kort zijn visie zal gpven over het thema van het symposium.

Een panel van Curacaose journalisten is uitgenodigd om vragen te
stellen aan de sprekers.

Bclangstdlcnden voor dit seminairkunnen zich opgeven bij het VBC
bureau td. 611210/615424.
De toegangsprijs bedraagt NA/. 175,= voor leden en NA/. 200,= voor
niet leden.

Poppenhuis liefhebbers ;*lÉjjj WÊ_\%
Nu eindelijk op Wmm %Curasao FlfVUl IfI

* Bouwpakketten van poppenhuizen.
Ook van meubeltjes in verschillende Wm,
stijlen zoals Chippendale. Queen
Arme e.a. Kant en klare poppenhuizen in voorraad en op
bestelling.

* Kant en klare meubeltjes. Complete slaapkamer-,
badkamer-, woonkamerinrichtingen, serviesjes, en andere
miniaturen.

* Compleet assortiment 1 2 volts verlichting. Wand- en
plafond armaturen.

* Ramen, deuren, trappen en profielhout.

" Buigpopjes en blank houten speelgoed. (Treinen, auto's,
etc.)

* Zowel voor volwassenen als voor kinderen.

MINIWORLD
Seroe Loraweg 45, telefoon 61 7888 fax 6742 19
Open: Di t/m zat. van 9.30 - 12.00 uur

EILANDGEBIED CURASAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curagao
maakt bekend dat de

NAVOLGENDE BOUWPLANNEN
met ingang van heden gedurende vijftien dagen
voor een ieder ter inzage liggen bij de Dienst
Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting aan de
Rasa Horacio Hoyer 19. Belanghebbenden kunnen
binnen genoemde termijn van vijftien dagen tegen
de bouwplannen schriftelijk bezwaren indienen bij
voornoemde dienst. Bezwaarschriften dienen duidelijk
aan te geven de naam. voornaam en het adres van
de belanghebbende alsmede het belang op grond
waarvan men bezwaar maakt.

Bouwplannen:
bouwen woonhuis te Cas Grandi kavel Z-146;
bouwen meidenverblijf te Jongbloed kavel 233;
bouwen woonhuis te Hydraweg kavel 2;
uitbreiden bestaande bijgebouw te Kaya Tai Tai
kavel 38; uitbreiden woonhuis te Welatinaweg 46;
bouwen woonhuis te Curasol kavel G-102.
Namens het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
het Hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting,

ir. E.G. van der Horst.

1^ Nieuwe Eindejaars-
»éf| campagne 1994 van
iiP© Babykini en Babystai

i ——Op verzoekvan vele moeders opCuracao en Bonaire.
Ruil in2kleine zakjesvanBabykini voor 1 lot,of
eengrote zakvoor 2 lotenof 1zakBabystarvoor
1 loten umaaktkans omeenvan de 25 mooie
kinderfietsen van hetmerkBMX tewinnen.
Bij elketrekking worden er 5fietsen verloot.
Trekking szalplaatsvinden opTeleCuracao in Sh°wdi
JobOp: r §jfl II

130september 1

25 november 9 ■■ R^fft^Jj
30 december 4

Babykini en Babystar-
de beste en goedkoopste luier. Overal verkrijgbaar

OPENBARE VERKOOP
Op zaterdag, de 12de november 1994, des vóórmiddags om 11.00
uur zal door de ondergetekende deurwaarder in het openbaar
worden verkocht een

PARTU HUISRAAD
0.a.:

eethoekstel, slaapkamerameublement, televisietoestel,
wasmachine, gasstoof, koelkast/vrieskast, etc. etc.

Deze goederen zullen één uur voor deverkoop te bezichtigen zijn
aldaar te RUST IN HET TUINTJE Z/N, (Sta. Rosaweg, splitsing
naarKoraal Partier, Kent-U-Zelf en Kwartje nemen, ongeveer 200
meter na splitsing nummerkantoor, linksaf en meteen weer linksaf
slaan; eerste witte woonhuisaan de linkerkant) alwaar deverkoop
zal plaatsvinden, bij opbod en tegen gerede betaling.

IDedeurwaarderbij het Gerecht op Curasao,
F.G.M. CRATZ.

HET CONSOCIUM MARTINA PRESENTEERT
"De magiër op degitaar"

STANLEY NOORDPOOL

Met werken Van J. Dowland, J.S. Bach, F. Sor,
M. Giuliani, A. Diabelli en ]. Malats

ARUBA I CURACAO
Cas di Cultura Centro Pro Arte
Vrijdag 11 november Zondag 13 november
Avondconcert Matinee
20u30 10u30

Kleding formeel.
Entree f 25,= plus een vrijwillige donatie.

Kunstkringleden f 20,=

-ïeaCet ofi tijd!
Elk jaar moeten er weer personen worden teleurgesteld.

BB^^^ _s ■ a
$r POSMER'S AGENCIES CURACAO JkJF rt[i/jJ^

■$&' éÊtW^k ERIEWEQ2B' ZEELANDIA Pp ££ **g«i_&%

Net zoals voorgaande jaren zijn wij ook dit jaarweer present met onze
"Super Speciale Sint Nicolaas" aanbieding. m£ " ';>; *J
En ook dit jaarverzekeren wij u dat wij u als enigen een zakje snoep (± 200 gr) kunnen IJffi^laanbieden met deze inhoud én voor een lagere prijs dan in 1993. 1 WL

Met alle stijgingen in vracht- en produktiekosten zijn wij er toch in geslaagd deze zak
opnieuw volgens uw wens te verpakken, en nog goedkoper ook!
Plaats uw bestelling a.u.b. tijdig!! JÈ I§§

I Naam: School/Vereniging/Bedrijf* | W
I Quantiteit: f 1,35 per zak = f I
I Datum Levering: 1 994 |

POSNER'S AGENCIES CURACAO N.V. Tav. mevr. E. Bazoer, tel # 611799 V
I Erieweg 28, Zeelandia Contactpersoon: Jb Ge'ieVed^*e|e? *
u——————————————— — — ._. — — — — — — — — — — —

1 Thursday Shopping Right
j * till 9 o'clock at |
i jungle I

Also open on Saturday from 9 -12.30 and 2-6

1 Take a Trip To The Jungle 1j on Thursday Right J
1 Lindberghweg 1 - Tel. 658640 - 658641 I

PAARDEKOOPER & HOFFMAN I
ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS

Paardekooper & Hoffman Groep (Curasao) N.V. zoekt in verband met uitbreiding van de
aktiviteitenkandidaten voor de volgende funkties:

Registeraccountant (m/v)
dieop niveau van controleleiderwerkzaam is met de mogelijkeuitgroei tot medewerker.
Hij/zij dient in staat te zijn alle controlewerkzaamheden nagenoeg zelfstandig te verrichten en
leiding te geven aan het controle team. Goede contactuele eigenschappen zijn vereist in verband
met het onderhouden van kontakten met kliënten, relaties en collega's. De benodigde
praktijkervaring bedraagt tenmiste 5 a 6 jaren. De leeftijdsgroep van #28 - 30 jaar strekt tot
aanbeveling.

Ervaren assistent - accountant (m/v)
voor het voeren van administraties, het samenstellen/controleren van jaarrekeningen en
bijbehorende fiscale werkzaamheden.
Gewenste vooropleiding is HEAO of een vergelijkbare opleiding en ongeveer twee jaren
praktijkervaring.
Leeftijd # 25 jaar.

Typiste part-time (50%)
met op termijn mogelijkheid tot full-time funktie voor het verzorgen van correspondentie en
jaarrekeningen. De geschikte kandidaat heeft minimaal MAVO-vooropleiding, kennis van en
ervaring met WP 5.1 of 6.0 en eventueel Lotus. Leeftijd tot 23 jaar.

Voor alle vacatures geldt dat geïnteresseerde kandidaten zowel de Nederlandse als Engelse taal
goed beheersen in woord en geschrift.

Paardekooper & Hoffman Groep (Curasao) N.V. maakt als jong, dynamisch kantoor deel uit van
Paardekooper & Hoffman Accountants en Belastingadviseurs. Met ruim 700 mensen die op 23
vestigingen werkzaam zijn, behoort P&H in Nederland tot de vooraanstaande organisaties op het
gebied van accountancy en fiscale dienstverlening.
Omdat onze dienstverlening in toenemende mate een grensoverschrijdend karakter heeft,
beschikken onze accountants en belastingadviseurs over internationale kennis en ervaring. De
internationale praktijk wordt uitgeoefend samen met onze collega's van Moores Rowland
International (MRI), een associatie van onafhankelijke kantoren. Met MRI-netwerk is een
samenwerkingsverband van ruim 125 toonaangevende kantoren en is met ruim 450 vestigingen
aktief in meer dan 60 landen.

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie richten tot Paardekooper & Hoffman, Postbus 208,
Willemstad t.a.v. de heer A.N. Maduro.
Nadere informatie kan verkregen worden via de heer A.N. Maduro, Zeelandia Office Park,
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 18, tel. 654224.

PAARDEKOOPER & HOFFMAN GROEP (CURACAO) N.V.
ZEELANDIAOFFICE PARK Miwr.tIT^TT-TT KAYA W.F.G. (JOMBI) MENSING, CURACAO KuulmJHirVll r~l TEL. 599-9-654224, FAX 599-9-654269 ÏÏÏJÜ__i_"LL —— RO. BOX 208, CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES. t———m

-M-88-HM-BW///
Dianan di fiesta a
kuminsa na KFC.
Pokete pre MmyM<>gA

.-|
I Family Pack a&* goiina) Ï 1^ L*\

1 Cruncher Sandwich ■ ■ jHL^^A
1 Cole Slaw of 1 \ TJ^P

I Mashed Potatoes »pi'eis noi"^l- ' ,in

| Ambiente pre Navideno na... I ////Ifr^li Pepsi
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VN-Veiligheidsraad wil
oorlogstribunaal Ruanda

NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties heeft dinsdag besloten tot oprichting van een
Internationaal Tribunaal om de daders te berechten
van de volkerenmoord in Ruanda. In de maanden
april tot juli zijn naar schatting 500.000 a LOOO.OOO
burgers van het Middenafrikaanse land vermoord,
voornamelijk leden van de Tutsi-minderheid.

Dertien van de vijftien
leden tellende Veiligheids-
raad namen deresolutie aan.
China onthield zich van stem-
ming. De vertegenwoordiger
van het meest betrokken
land, Ruanda, stemde tegen.

bankenkunnen dat wel

De vice-president van
Ruanda, paul kagame, had
dinsdag in een vraaggesprek
met de New York Times al
gezegd dat Ruanda het voor-
liggende voorstel voor een
tribunaal niet zou steunen.
De voormalige leider van de
Tutsi-rebellen van hetRuan-
dees Patriottisch Front
(FPR), dat nu de dienst uit-
maakt in Ruanda, betreurt
het dat het tribunaal niet de
doodstraf kan uitspreken
voor mensen die zich hebben
schuldig gemaakt aan volke-
renmoord. De Ruandese recht-

Ook klaagt hij dat het
tribunaal alleen over mis-
drijven zou gaan die na 1
januari zijn gepleegd. Daar-
door zouden sommige aan-
stichters van de volkeren-
moord buiten schot blijven:
"Ik denk dat we op een
gegeven moment ook de
Fransen zullen moeten aan-
klagen."

Het Tribunaal voor
Ruanda is het tweede in zijn
soort na hetproces van Neu-
renberg voor de berechting
van oorlogsmisdaden uit de
Tweede Wereldoorlog. Het
Joegoslavië-tribunaal in Den
Haag voor de berechting van
misdaden tegen de mense-
lijkheid in ex-Joegoslavië,
hield dinsdag zijn eerste zit-
ting.

Italiaanse regering erkent
fouten na noodweer in noorden
ROME - De Italiaanse

regering heeft vandaag
erkend dat er niet op tijd
maatregelen zijn
getroffen om de bevolking
in het noordwesten te
helpen bij de ergste wate-
roverlast sinds tientallen
jaren. Inmiddels groeit de
angst voor nieuwe over-
stromingen.

De Italiaanse minister van
Binnenlandse Zaken
Roberto Maroni gaf 'lacunes'
toe bij de Bescherming Bur-
gerbevolking. "Die vloeien
voort uit de structuren. Het
gaat niet om een gebrek aan
wilskracht of coördinatie",
aldus de minister. Hij sprak
over 'teveel verantwoorde-
lijken voor dezelfde sector'
en constateerde veel Verwar-
ring".
i Premier Silvio Berlusconi
wilde niet zo ver gaan als
zijn minister en verdedigde
de inzetvan deBescherming
Burgerbevolking: "Wij
hebben de fout, dat wij
teveel kritiek uiten. Het is
nu de tijd om te handelen.'

oppositie en de autori-
teiten in de getroffen regio's
handhaafden echter hun kri-
tiek op de regering, die te
traag zou hebben gereageerd
°P de natuurramp.

Inmiddels groeit de vrees
y?or meer wateroverlast.
Meteorologen kondigden
n.ieuWe regenval aan. Ook de

de Pokan nog voor eenramp zorgen. Deze belang-
dikste stroom van Italië moet
jje meeste watermassa's uitö® getroffen gebieden

naar deAdriatische
De omvang van de Poneemt snel toe. Op sommige

Plaatsen steeg het peil inacnt uur zes meter. Eenmassa van elfduizend
kubieke meter water per
econde komt met een snel-heid van vier kilometer per

pUr stroomafwaarts. Deregio
Romagna is bedreigd,

"'aar met name de streek
i?nd de stad Ferrara.pensen die langs de brede
trt°m wonen' ziJn ze^ ver"°kken of moeten wordengeëvacueerd. De autoriteiten"ouden rekening met dijk-doorbraken.
t . n de streken Piemonte en

die de afgelopenagen het zwaarst getroffenyn, geldt sinds dinsdag-
avond de noodtoestand. Tottijdstip waren 56 lijken

28 personen«omen nog steeds als ver-"*lBt. Het aantal daklozen
jieeg tot achtduizend. De«uiaanse pers schat de sch-laS 0? 5500 tot 1000° mil'ihiv \re (ruim zes tot elfmüjard gulden).
f

°e Italiaanse Minister-*adtrok dinsdagavond drie-«Uttend mUjard lire (bijna
dll^^ard gulden) uit voorstlt hulpverlening en her-tel van de schade. Aan het

industriële produktie in
is in sep-tember 1,1 procent groter

geweest dan in augustus en'6 procent groter dan inSeptember van het afgelopenJa.ar. Dit blijkt uit voorlopigeVjfers die zijn gecorrigeerdvoor seizoensinvloeden.

begin van de speciale bijeen-
komst van het kabinet sprak
Berlusconi over vierhonderd
miljard lire (ongeveer 450
miljoen gulden) noodhulp.
Voor vrijdag is nationale
rouw afgekondigd.

Honderden dorpen zijn ver-
stoken van stroom, gas en
telefoonverbindingen. In meer-
dere kleine plaatsen bleek
evacuatie van de bevolking
alsnog noodzakelijk. Dui-
zenden dode runderen en
andere dieren drijven op het

water en vormen, samen met
afval uit de industrie, een
gevaar voor de volksgezond-
heid.

In Alba staat de bekende
Ferrero-chocoladefabriek
twee meter onder water. Bij
de Fiat-fabriek in Mirafiori
bij Itorijn zijn tweeduizend
werknemers tijdelijk werk-
loos omdat er geen aanvoer
van materialen mogelijk is.
Rond vijfhonderdduizendhec-
tare agrarisch gebied is ver-
nield.

Van Thijn: Lubbers wilde
in maart 1984 aftreden

DEN HAAG - Ex-premier Ruud Lubbers wilde in
maart 1994 aftreden. Dat schrijft oud-minister van
Binnenlandse Zaken Ed van Thijn in het woensdag te
verschijnen dagboek 'Retour Den Haag', over zijn
kortstondig ministerschap in het kabinet-Lubbers/
Kok. Van Thijn hoorde van Lubbers' voornemen in
een gesprek met de huidigepremierWimKok dietoen
nog vice-premier en ministervan Financiën was.

Op 23 maart 1994 voerden
Lubbers en deministersKok
en Van Thijn in Lubbers'
werkkamer in het Torentje
overleg over de reactie van
het kabinet op het toen net
verschenen rapport-Wie-
renga naar aanleiding van
de IRT-affaire. Na afloop van
dat overleg 'als wij samen
naar Financiën wandelen,
maakt Wim mij deelgenoot
van een ernstig probleem
dat is gerezen', aldus Van
Thijn. "Lubbersheeft het voor-
nemen vandaag of morgen
zijn ontslag in te dienen als
minister-president. Hij ziet
het allemaal niet meer
zitten."

Van Thijn geeft in zijn
dagboek geen duidelijke
reden die Lubbers tot dat
voornemen bracht. Ook Kok
zei die dag tegen Van Thijn
niet te weten wat Lubbers
bewoog. Een dag eerder in
zijn bock, op 22 maart, ver-
haalt Van Thijn wel van een

ander gesprek met Lubbers
waarin deze zich zeer som-
ber gestemd toont over het
politieke klimaat. "De ver-
houdingenverslechteren met
de dag. Het kabinet breekt
onder mijn handen af, aldus
Lubbers toen.

Op vrijdag 25 maart
citeert Van Thijn nog eens
lubbers die hem en marge
van de Ministerraad 'toesist'
of hij zich 'wel realiseert dat
je bezig bent de val van het
kabinet in te luiden. Na
ailoop van die Ministerraad
gaat Lubbers naar koningin
Beatrix. Kok kijkt volgens
Van Thijn bij die gelegen-
heid zeer bezorgd en zegt 'ik
heb geen idee, hoe dat
afloopt.

Van Thijn komt in zijn
dagboek op dinsdag 29maart
voor de laatste maal op de
kwestie terug als Lubbers
hem voorhoudt dat hij
inzake de IRT-affaire een
'kegeltjeseffect' vreest: "Als

Hirsch Ballin gaat, dan heeft
dat ook gevolgen voor de
minister van Birfnenlandse
Zaken. Maar hetyheeffe ook-
consequenties voorN de
minister-president. De
aanpak van de georgani-
seerde criminaliteit is een
hoofdpunt van het kabinets-
beleid. Ik kan toch niet doen
of mijn neus bloedt als een of
twee ministers op dit punt
het veld ruimen? Dan treedt
de minister-
president ook af."

Een woordvoerder van de
Rijksvoorlichtingsdienst
deeldedinsdagavond mee dat
zowelex-premierLubbers als
premier Kok geen commen-
taar op het dagboek van Van
Thijn wil geven. Van Thijn
zelf was dinsdagavond niet
bereikbaar voor een nadere
toelichting.

Sluipschutters opnieuw actief
in Sarajevo ondanks bestand

SARAJEVO - Het bestand in de Bosnische hoofd-
stad Sarajevo is dinsdagavond onder zware druk
gekomenna de dood vanvier mensen door sluipschut-
tervuur en mortieraanvallen. De slachtoffers zijn een
negenjarige jongen, twee meisjes (11 en 15) en een
vrouw van ongeveer dertig.

De toenemende spanning
in de Bosnische hoofdstad
staat rechtstreeks in ver-
band met deopmars van het
Bosnische regeringsleger
rond de stad en elders in
Bosnië. Het door moslims
gedomineerde legerblijft over-
winningen boeken op deBos-
nische Serviërs.

Hetparlement van dezelf-
uitgeroepen Bosnisch-Servi-
sche republiek komt woens-
dag voor beraad bijeen. De
verwachting is dat het de
staat van beleg uitroept in
een laatste poging de disci-
pline van de troepen te her-
stellen. Dit betekent dat de
grenzen dicht gaan en dat
alle gezonde mannen en vro-
uwen een oproepkunnen kri-
jgen voor dienst in het leger

ofwerkbrigades. De Serviërs
hebben een tekort aan brand-
stof, het moreel is laag en er
zijn te weinig manschappen
om de 1600 kilometer lange
frontlinie afdoende te verde-
digen.

Het Bosnische regerings-
leger heeft enkele belang-
rijke aanvoerroutes rond Sara-
jevo veroverd, zei een een
woordvoerder van de Ver-
enigde Naties. Ten noord-
westen van dehoofdstadver-
sterkten demoslims hun posi-
ties tussen de steden Visoko
en Breza. Ook bevestigden
de VN de veroveringvan het
Cemer-gebergte nabij
Trnovo, ten zuiden van Sara-
jevo.Dit gebied is van groot
strategisch belang, omdat
van daaruit aanvallen op
zowel de Servische belege-
raars van Sarajevo als de
Servische bevoorradings-
lijnen mogelijk zijn.

"Het lijkt erop dat het
regeringsleger nu het
grootste gedeelte van hetpla-
teau beheerst", aldus woord-
voerder Timothy Spieer van
deVN-vredesmacht."Zegebru-
iken hun artillerie om de
Serviërs naar het noorden te
verdrijven."

De moslimtroepen liggen
slechts vier kilometer ten
noorden van Trnovo. Dat is
een strategisch belangrijke
stad opdeweg naar deomsin-
gelde enclave Gorazde, 32
kilometer oostelijk van Sara-
jevo. Om hun opmars te ver-
tragen vielen de Bosnische
Serviërs een moslim-leger-
post in Gorazde aan. Volgens
de VN was er geen gevaar
voor de burgers van de stad.

In midden-Bosnië liggen
de moslims, die vorige week
samen met de Kroaten
Kupres innamen, nu voor de
Servische stad Donji Vakuf.
"Wij moeten die stad
innemen en snel", zei een
moslimsoldaat. De VN-vre-
desmacht verwacht tevens
zware gevechten rond Doboj
in het noordoosten van
Bosnië, aldus een woord-
voerder in Zagreb. De stad is
van vitaal belang voor de
Serviërs, omdat het hun
gebieden in noordwest-
Bosnië verbindt met de rest
van hun republiek en met
Servië.

Israël weert produkten uit
Gazastrook wegens cholera

JERUZALEM - Israël heeft dinsdag zijn grenzen
gesloten voor produkten uit de Gazastrook. De Israë-
lische regering zegt dat er cholera is uitgebroken m
de doorPalestijnen bestuurde kuststrook. De belang-
rijkste exportprodukten uit het gebied, groente en
fruit, worden niet meer toegelaten omdat de Israëli s
vrezen dat die met besmet water zijn behandeld.

Woordvoerdersvan zieken-
huizen in deGazastrookbeves-
tigden dinsdag dat 29
mensen met verschijnselen
van cholera zijn opgenomen.
Een 2-jarig kind zou al aan
de gevolgen van de besmet-
telijkebacterieziekte zijn over-
leden. Een dokter van het
Nasr-ziekenhuis in Gaza-
Stad deed alleen medede-
lingen op voorwaarde dat
zijn naam onvermeld zou
blijven.

Dokter Riyad al-Zaanoun
diein hetPalestijns bestuur

verantwoordelijk is voor
Gezondheidszorg, ontkende
eerder dat er sprake was van
cholera. "Niemand heeft de
ziekte", aldus Al-Zaanoun.

Deradiozender van hetIsraë-
lische leger meldde dinsdag
echter uit demond van Boaz
Lev, een hoge ambtenaar
van het Israëlische minis-
terie van Volksgezondheid,
'we weten dat de zieken-
huizen in Gaza mensen met
cholera verplegen. We zijn
op onze hoede."

ABN AMRO BANK
2642751

BANCO Dl CARIBE
81659214

CrrCO BANK ANTILLES
11207140

MADURO & CURIEL'S BANK
12310507

MTRESKAVICA - Bosni-
scheregeringstroepen rennen
naar een helikopter pm hun
gewonden te evacueren uit
het strijdgebied bij het front
van Treskovica, ten zuid-
oosten van Sarajevo. Bosni-
schetroepen trachten een door-
braak door de Servische
linies bij de strategische
plaats Trnovo te forceren.
(AFP-satellietfoto)
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Evacuatie bijfront in Sarajevo

CASIO FELLOWES MINOLTA MURATEC OLIVETTI
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'" Kijk vanavond /3Af\ '\ 10.00 uur /ïïM :
" Tele Curacao \J>/ :
i Curagao Spreekt../2S |
" Een van de onderwerpen vanavond: ,
i I.oooste babypakket* '

| m mtW ]
J J* * met medewerking van 0.a.:«

" >pi«««r-W Chepacu. Hector Henriquez Baiz.,

" J^-*mm__jé\. -uracao Foods Trade. Trans Caribbean, «

" _’ jKilja' , Interphoto. Princess Beach Resort. ,
" [ 4RSSmP~_KiSr I Duizendpoot, Bloempot«

" V KuSo&i R?»K? J T°y" * G'ftshoP- Emilia. Penha, ,
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_J^É^ BOTIN DIABÉTIS?M r\ (Malu di suku)
Ï^SSNs, stima bo pianan

\&J^ Preveni ta mihó kv kura._ SLIKUDI Sokudi ta organise vn workshop paKaya Misa Alegra s/n , _r._j._j,
_______

te1:367824fak5:375287 personanan kv ta sufn di diabétis

9.30 - 10.00 Inskripshon + kófi, te, djus, limonada
10.00 - 10.20 dr. A.W. Saleh, internista
10.20 - 10.40 dr. J.H. Ferrier, siruhano ortopédiko
10.40 - 11.00 dr. R.A. Juliet, siruhano
11.00 - 11.20 pousa
11.20 - 11.40 dr J.D. Martina, mediko di rehabilitashon
11.40 - 13.00 lunch
13.00 - 14.30 workshop

Fecha: 12 di november 1994
Luga: Hotel Trupial Inn
Kosto: Afl. 5,- pa persona, loke ta inklui,

köfi, te, djus, limonada i lunch

Reserve por fabor den dia na telefön number 682221;
despues di 6'or di atardi na number 677767.

SosiedatKurasoleno diDiabétiko SOKUDI
20 aria na servisio di diabétikonan.

U BENT DRIEVOUDIG*
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Meer dan’__. 5-000 aan prijzen en kados I
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2* Voor ieder een kado I

3* 30% korting I
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'Bekendmaking' betreft brug
TOKYO - De Noordkore-

aanse leider, Kim Jong-11,
heeft opdracht gegeven een
brug en een tunnel te
bouwen in het centrum van
dehoofdstad Pyongyang. Dit
heeft het officiële persbu-
reau KCNA meegedeeld.
Kort daarvoor werd in Pyon-
gyang aangekondigd dat er
een 'belangrijke bekendma-
king1 op komst was.

Waarnemers speculeerden
aanvankelijk dat eindelijk
de officiële benoeming van
Kim Jong-Il tot president
en/of hoofd van de Noordko-
reaanse Communistische
Partij aanstaande was. Maar

daarbleek het dus niet om te
gaan.

"Kameraad Kim Jong-11,
opperste commandant van
het Koreaanse volksleger
heeft vandaag opdracht
gegeven tot de bouw van de
Chongryu-brugenKumnung-
tunnel 2 in Pyongyang",
aldus KCNA. Het persagent-
schap gebruikte geen nieuwe
titels voor Kirn Jong-11, zoon
van de overleden Noordkore-
aanse leider Kirn 11-Sung.

Waarnemers zeiden niet
te weten waarom de officiële
media in het Stalinistische
land zo veel nadruk legden
op de bouw van een brug en
een tunnel.

Gonzales in offensief
tegen beschuldigingen

MADRID - De socialistische premier van Spanje,
Felipe Gonzales, is na nieuwe beschuldigingen van
corruptie in de tegenaanval gegaan. Hij wees aantij-
gingen dat zijn zwager een voorkeursbehandeling zou
hebben genoten bij het verwerven van staatsop-
drachten, van de hand.

"Wij hebben te maken met
valse beschuldigingen die
alleen tot doel hebben de
regering, en in het byzonder
de premier, te betrekken by
veronderstelde voorkeursbe-
handeling", aldus een ver-
klaring van Gonzales' depar-
tement in een reactie op een
artikel in dekrant El Mundo
van dinsdag.

Volgens El Mundo ont-
hield de regering het parle-
ment informatieover het feit
dat hetbedryfvan Gonzalez'
zwager Francisco Palomino
was aangetrokken door de
firma CAE. Dit bedryf ver-
zorgde in 1990 de aanlegvan
elektriciteitsleidingen in de

ondergrondse,kernwapenbe-
stendige bunker van de
woning van de premier in
Moncloa. Hiermee zou een
bedrag van bijna één miljard
gulden zijn gemoeid. Hetpar-
lement werd niet ingelicht,
omdat de werkzaamheden
onder de wet voor staatsge-
heimenvielen.

Volgens de regering werd
de opdracht toegekend aan
de staatsonderneming
Initec. Die had CAE in de
arm genomen, ruim eenjaar
voordat de firma van Palo-
mino zich bij deze groep had
aangesloten. Initec zei dat
het met CAE in zee was
gegaan, omdat die devoorde-
ligste aanbieding had
gedaan.mmm——————————————-

Curacaose-avond
in.de Fortkerk

10 november 1994__

De regering beloofde een
Volledig onderzoek. Opposi-
tiepartijen zeiden dat zij
woensdag in het parlement
de premier over de kwestie
aan de tand willen voelen.

El Mundo publiceerde de
afgelopen dagen herhaalde-
lijk over Palomino. Hetbegon
met de ontdekking vorige
week datCAE hemruim vier
miljoen gulden had gegeven
voor de overname van zyn
failliete boilerfabriek en hem
vervolgens aanstelde als hoge
functionaris met een jaarsa-
laris van 160.000 gulden.

Strafklacht in
Varma-affaire

DEN HAAG - Redacteur F. Hirschland van de
Weekkrant Suriname heeft bij de Haagse politie een
strafklacht wegens smaad ingediend tegen voorzitter
I. Bottse van de Amsterdamse stichting Damsko. Die
is betrokken bij de affaire rond het Groenlinks-
kamerlid Varma.

Bottse heeft Hirschland
vorige week in twee dag-
bladen 'kennelijk opzettelijk
beschuldigd van een misdrijf,
aldus het dinsdag opge-
maakte proces-verbaal. De
free-lancejournalist is bang
dat hem dat opdrachten gaat
kosten. "Het is op dit
moment niet te voorzien
welke negatieve financiële
consequenties dit voor my
heeft\ zegt de medewerker
van het Surinaamse nieuws-
blad.

Bottse en Varma waren
drie jaar geleden betrokken
bij een geldinzamelingsactie
voor zuster Gerda, die in
Frans Guyana vluchtelingen
hielp dievoor Bouterse op de
loop waren. De katholieke

religieuze heeft deopbrengst
nooit ontvangen. Volgens
Bottse heeft de actie niets
opgeleverd. Naar dieen twee
andere financiële affaires
waarbij de naam van het
kamerlid Varma wordt
genoemd, stelteen commissie
onder voorzitterschapvan ex-
minister De Graaff-Nauta
een onderzoek in.

De Weekkrant Suriname
was in 1992 het eerste blad
dat de inzameling in een
dubieus daglicht plaatste.
Bottse stelt dat Hirschland
een hetze tegen hem en de
Surinaamse gemeenschap in
Nederland voert. De Haagse
journalist noemt devoorzitter
een 'snuivendfossiel.

Bottse was dinsdag niet
bereikbaar voor commentaar.

Raketaanval
Mujaheddin

BAGDAD - Volgens de ver-
bannen Iraanse oppositiebe-
weging Mujaheddin heeft
Iran zondagochtend
raketten afgevuurd op een
van haarkampen in Irak. De
groep maakte in een verkla-
ring aan hetpersbureauReu-
ters geenmelding van slachtJ
offers of schade.

Het officiële Iraanse pers-
bureau Irna bevestigde later
dat Iran öppositiestrijders io
Irakheeft aangevallen, maar
zei niet op welke manier.
Een aantal vrijheidsstrijders
zou zyn omgekomen, aldus
Irna.

Er zouden volgens Mvya-
heddinvier raketten zyn afge-
schoten. Het kamp Ashraf,
het grootste van de bewe-
ging in Irak, ligt 80 kilo-
meter van de Iraanse grens.
De aanval tegen Ashraf was
detweede door Iran dieMuja-
heddin binnen een maand
heeft gemeld. De Iraanse
bevrijdingsbeweging heeft
zyn hoofdkwartier in de
Iraakse hoofdstad Bagdad.

Iraanse grenswachten
hebben zondag twee oppofii*
tiestryders van Miyaneddin
gedood. Die zouden bommen
hebben willen plaatsen in
een olieproducerend gebied
by de Iraakse grens, aldus
het persbureau Irna. Vol-
gens Irna was de Iraanse
aanval gericht tegen terro-
risten' die olieinstallatiefl
zouden willen bombarderen.

Maar Mujaheddin noemde
dit een 'absolute leugen' en
een 'doorzichtige truc om èfi
raketaanval op Ashraf te
rechtvaardigen. Demachtheb-
bers in Teheran zouden hun
troepen aan de westelykc
grens hebben versterkt.

Kinderen
vermoorden
Australiër

SYDNEY - Vier kinderen
van elf tot vijftien jaar ston-den woensdag voor de kin-
derrechter in het Australi-
sche stadje Wagga Wagg*
wegens de moord op een
55-jarige man. De kinderen
worden ervan verdacht de
man te hebben doodgeslagen
en beroofd.

Zy zouden hun slachtoffer
met de hulp van een aanta'
meisjes naar een par* 1
hebben gelokt, waar ze het»
met stokken en stenen dood-
sloegen. Met het geld van de
dode kochten de jochies een
aantal kratten bier, aldus de
politie.

Wegens de ernst van he*
delictweigerde derechter de
verdachten op borgtocht vrtJ
te laten. De politic had d«
kinderen dinsdagavond aan-
gehouden.

HEBRON - Het blijft
onrustig in de omgeving van
de 'Tombe van de patriar-
chen' op de westelijke Jor-
daanoever, nadat de Israëli-
sche autoriteiten daar ver-
scherpte controlemaatregelen
hebben ingevoerd om inci-
denten tussen joodse kolo-
nisten en Palestijnen te voor-
komen. Op defoto: een Israë-
lische militair stuurt Pale-
stijnse schooljongens weg
omdat ze te dicht bij de
ingang komen die gereser-
veerd is voor de joden. (AFP-
satellietfoto)
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In samenwerking metDienst Cultuur
nodigt belangstellenden uit

van 12november - 9 december 1994
Expositie Olieverfschilderijen

van

Ras Elijah
tekomen bezichtigen.

Openingsuren 9.00-18.00
Maandag - Zaterdag

Matheyweg. Otrabanda (t.o. Hotel Stellarls)
Tel.: 627249
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Méér dan’25.000 aan prijzen en kados I
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2* Voor ieder een kado I
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j£J Kom en overtuig uzelf van de
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O BonBini Business Center
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"— Tijd: 10.30 tot 12.30 uur

\\ 'Bon Bini'!
I§Ej| / REAL ESTATE & DEVELOPMENT
\. J Trompetbloemweg 28, Curasao

SERVICE IS OUR BUSINESS

vindt het 't lekkerst
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E&E, De Meest Verse Kip Op Curaqao

#Bij ons in restaurant Rodeo Ranch vinden we het heel belangrijk om altijd de beste

ingrediënten voor onze gerechten te gebruiken. Verse groenten, verse vis, en natuurlijk

verse kip. Daarom serveren wij alleen maar de kwaliteitskip van E&E. Want die is vers
4_f_\\ _f * "
_p*&jp_i en bevat geen conserveringsmiddelen- Maar het allerbelangrijkste is dat onze klanten

het gewoon ontzettend lekker vinden. " 'Vindt u het ook?
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BONAIRE

AGENDA
1 '

POLITJE: 8000/
BRANDWEER: 8222/
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL: 8900/
fax 7446/
alarmnr. 14
BEJAARDENTEHUIS: 8350

*********
AIOSLIJN
Bel 7055 op ma en di. van 19.00-20.00
uur.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
openingstijden voor het publiek:
Kralendl.k:
ma van 14 00-18.00 uur; di t/m do. van
08 00-12 00/14 00-18.00 uur; vri. van 08.00-
-12 00/14.00-1730 uur.
Rincon:
wo van 14 00-18.00 uur en vri. van 14.00-
-17.30 uur

POSTKANTOOR
(openingstijden)
Zegelverkoop
Kralendijk (tel.: 8508) s ma. t/m do van
07.30/12 00 13 30-17 00 uur; vri. van 07.30-
-12.00/13 30-16 00.
Rincon (tel.: 6214): ma. t/m vri. van
07 30-12 00/13 00-1600 uur.
Geldloket
(Postwissels. Postspaarbank, Sigu-
cheque en Giro Betaalkaart)
Kralendijk en Rincon: ma. t/m vri. van
07 30-12 00/13.00-16 00 uur.

SERVICE CLUBS
Lions, informatie H. van Bommel (tel.
8896)
Rotary: wo. 12.00 uur - Restaurant Bee-
feater.

BRIDGECLUB UPS & DOWNS
Voor inlichtingen kan men terecht bij wed-
strijdleider F. de Wit (tel. 5398).

SLACHTHUIS LW
(tel. 4393)
open van ma. Vmvri. van 06.00-14.30 uur.
In verband mei planning van te voren
aantal slachtdieren bij keurmeester mel-
den.

DIERENARTS
(Kaya Lagoen 24-A, Antriol)
Spreekuren ma., wo. en vri. van 13.30-
-14.30 uur; spreekuur te Rincon elke do
van 17.00-1730 uur bij Hulpbestuurskan
toor.
Voor spoedgevallen gelieve tel. 4255 te
bellen.

Benoemingen
en promoties
KRALENDIJK — In het

radioprogrammavoorpoli-
tiekepartijen heeft de poli-
tieke leider van de UPB
Rudi Ellis aangekondigd,
dat voor aanhangers van
de Partido Democratico
Boneriano (PDB) enkele
politieke benoemingen in
het verschiet liggen als
dank voor de goede orga-
nisatie van het veertigja-
rige bestaan van de
Partij.

Wat de politieke benoe-
mingen en promoties inhou-
den, weet Ellis niet. Hij heeft
het maar 'van horen zeggen'
erkent hij in het radiopro-
gramma. Naar zijn mening
2ijn hetechterbedankjes aan
partijgenoten en hebben de
benoemingen niets te maken

het algemeen belang.
Overigens heeftEllis niets

j*gen benoemingen binnen
e bestuurspartij. "Als erpensen zijn diepromotie ver-

kenen, dan moeten zij die°°k krijgen. Maar niet uit
Politieke overwegingen', zegt
Partijleider Rudi Ellis. Hij
j^rinnert zich goed, dat het

altijd
j^erk bekritiseerd werd als
e partij zich schuldig

Raakte aan politieke benoe-. Maar nu doen ze het zelf8 toe in het oor gefluisterd',
z*&- Ellis in het UPB-pro-

De door Ellis ver-
achte benoemingen zyn gen-

zonder de inmenging
j
ftn Personeelszaken (PZ),
juridische en Algemene

(JAZ) en Financiën.
u ls acht dat onaanvaard-
j. ar. Genoemde overheids-
Upt>sten zyn zoa^s bekend,
j. .^-enclaves in het over-
eidsapParaat.

Noodweer ontwricht
verkeer op Bonaire

KRALENDIJK — Een
bijna twee uur durende
wolkbreukheeft gisteroch-
tend het gehele leven op
Bonaire ontwricht. Ver-
keer was door de vele
afgesloten straten nauwe-
lijks mogelijk en waar de
weg niet was afgesloten,
reden de auto's tot ver
boven hun assen in het
water. Vrijwel het gehele
centrum van Bonaire was
dit maal slachtoffer van
de enorme wateroverlast.
De uitlopers van het
enorme meer, dat zich in
het centrum vormde,
liepen langs de volledig
geïsoleerde supermarket
Cultimara en het wat ver-
derop gelegen ziekenhuis.'

De bewoners van Cas di
Sosiego moestengeëvacueerd
worden naar het wijkcen-
trumvan Ifera Cora. Genees-
kundigdirecteurRichard Max-
well zei dat deze maatregel
eigenlijk preventief was,
omdatverder alles onder con-
trole werd gehouden. De eva-
cuatie werd geleid doorRode
Kruis-commandant Wever en

huisarts Giovanni Frans
Enige paniekreactie was

er wel van de zijde van het
Bestuurscollege, dat via de
voorlichtingsdienst de oud-
ers liet oproepen om hun
kinderen van school te halen.
Voor de tweede maal stond
deSt Bernardusschool onder
water. Dat is een gevolg van
de wegenrenovatie die enk-
el, jaren geleden heeft pla-
ats gevonden en die van het
schoolterrein van de in het
centrum gelegen school een
bassin heeft gemaakt.

Vele huizen hebben weer
aanzienlijke schade geleden
door het binnen dringende
water. Het lokale radiosta-
tion Voz di Bonaire was weer
opnieuw het nieuwscentrum
dat rechtstreekse verslagen
uitzond van de situatie. Via
dezeradiozender werden ook
de leden van hetRode Kruis
Bonaire opgeroepen om hulp
te verlenen. Tegen het mid-
daguur hield de regen op en
scheen de zon weer. De
enorme plassen water
bleven echter de stille
getuigen van het noodweer
's morgens.

UPB-leider Rudy Ellis:
'Gedeputeerde Willem
belemmert onderwijs'

KRALENDIJK — De
UPB is het niet eens met
de manier waarop gede-
puteerde Norwin Willem
zorgdraagtvoor het onder-
wijs.Willembelemmert sys-
tematisch devernieuwing
van het onderwijs. Dat
zegt partijleider Rudi
Ellis in het radiopro-
gramma van de UPB.

Volgens Ellis zijn ouders
en leerkrachten helemaal
niet tevreden met de manier
van aanpak van gedepu-
teerde Willem. Zij zien vol-
gens Ellis nu een gevaarlijke
tendens die met name sch-
adebrengt aan deontwikke-
ling van Bonaire in het alge-
meen, maar in die van het
onderwijs in het bijzonder.
Ofschoon partijleiderEllis in
hetUPB-radioprogrmma niet
eenmaal benadrukt wat de
schade isen welke de gevaar-
lijke tendenzen zijn, eist hij
van Willem de openheid van
het bestuursbeleid, die hij
als oppositielid ook van de
UPB eiste.

Niet alleen tegenover de
UPB benadrukte Ellis in zijn
radiopraatje, maar vooral
tegenover de ouders. Ellis
wil namelijk weten, waarom
met name de bouw van de
nieuwe school in de wijk
Nikiboko niet wordt gereali-
seerd.

(Het waren juistin dietijd
ex-schoolhoofd Hubert Lin-
kels en de toemalige opposi-
tieleider Norwin Willem die
tegen de wil van het school-

bestuuren het UPB-Bestuurs-
college in, voorstanders
waren denieuwebasisschool
ter vervanging van de St
Bernardusschool in de wijk
Nikiboko te bouwen - HL).

Ellis zegt, dat Willem nu
in de positie is om iets voor
degemeenschap te doen. Hij
constateert echter, dat
Willem, die in het verleden
alles bekritiseerde en altijd
alles beter wist, nu zo nodig
'moet onderzoeken, moet anal-
syrenen moet inventariseren'
zonder verder daadwerkelijk
iets te presteren.

Onderzoek naar schone
industrie op Bonaire

jjpULENDIJK— Tijdens
He f

ek aan Curagao
m e*t gedeputeerde
orwin Willem
esPrekken gevoerd met

vertegen-oordiger van de Euro-
in Ü Gemeenschap (EG)
«an, Over de
HrW nWerking in de toe"
b»._i z»jn concrete afs-

Eken gemaakt.
6ez_i? inmiddels steun toe-
Wft

6 om *e onderzoeken
hetUk00r het Parker Hotel
Ook geschikt zou ziJn-
g^, zal er een onderzoek
HiVkan worden naar demoge-
tfelu den voor het aan"

'Hd n-Van Bchone en lichte
voor Bonaire.«let de Orcabank en Port

We* l̂re "~ het toeristencom-x ten noorden van de lucht-

haven — is de verandering
van de eerder verleende erf-
pachtsvoorwaarden
besproken. Om aan de
wensen van Port Bonaire
tegemoet te komen is een
werkgroep ingesteld
bestaande uit vertegenwoor-
digers van Domeinbeheer,
Juridische Zaken en de Tou-
rism Corporation Bonaire.

Met directeur Nicolina van
Curoil is gesproken over het
beheer van het depot op Bon-
aire. Op de tanks staat wel
Bonoil geschilderd, maar het
beheer is nog steeds in han-
den van de Curoil. Het depot
op Bonaire werd op 27 nov-
ember 1986 in gebruik gen-
omen en was een initiatief
van Jopi Abraham van de
Partido Democratico Bone-
riano (PDB)

Tweede plaats
Bonaire in
CASOCA festival
KRALENDIJK — Het afge-

lopen weekeinde heeft de
Bonaireaanse muzikale groep
Magie Sound deel genomen
aan het op Aruba georgani-
seerde CA-SO-CA-festival.
Deze afkorting staat voor
Calypso, Soca en Cadans.

Dat waren de onderdelen
waarop de deelnemers hun
beste beentje konden voor-
zetten. De jury bestond uit
personen die van elk der
deelnemende eilanden afkom-
stig waren.

Bij de jurering van de
deelnemers werd telkens het
jurylidvan het te beoordelen
eiland uitgesloten. Voor
Bonaire was Ibi Pourier het
jurylid. Onder begeleiding
van Magie Sound wist in de
calypsogroep Xemio Jacobs
de tweede plaats te veroveren
achter Mighty Happy van
Aruba. De derde plaats in de
Soca-vertolking was voor
Samantha Jacobs, achter
Lady K van Aruba ean Kong
Kimo van Sintt Maarten. In
de cadans bereikte Minguel
Anthony de vijfde plaats.

Gert van Vliet wint
Bonaireaanse triathlon
KRALENDIJK — De

zondag gehouden triathlon
is opnieuw overtuigend
gewonnen door de Arubaan
Gert van Vliet. Het aantal
deelnemers van de door de
Comcabon georganiseerde
wedstrijd was wat teleurstel-
lend. De twaalf deelnemende
atleten — waarvan er tien
werden geregistreerd —afkomstig uit Aruba, België,
Bonaire, Curacao en Neder-
land deden er niet minder
hun best om.

Van Vliet was voor het
veld niet te slaan. Dat
tekende zich al af bij het
zwemmen, waar hij in een
tijd van 17.35 als eerste ein-
digde.Daar het deArubaanse
atleet het overigens niet bij,

want hij finishte ook als
eerste op de fiets (1.08.34) en
vervolgens als hardloper
(35.36).

Comcabon-voorzitterRichi
Pieters vond het lage aantal
deelnemers wel jammer,
maar dat heeft volgens hem
niets afgedaan aan het
succes. Hij is ook tevreden
over de medewerking die
werd ontvangen van de zijde
van het Rode Kruis en de
mensen die op de posten
wilden staan. Financieel
werd de Comcabon een
handje geholpen door onder
andere de MCB, J.C. Her-
rera, Bopec, Santa Barbara
Real Estate en Itelbo. De
complete uitslagvan deBonai-
reaanse triathlon is alsvolgt:

Naa. - Land Zwenken Fietsen Lopen Totale
tijd

1 VAN VLIET GERT AUA 0:17:35 1:08:34 0:35:3.. 2:03:06
VISSER JONATHAN AUA 0:18:08 1:12:59 0:41:51 2:15:06

3 VAN MOURIK JORT BEL 0:18:10 1:18:14 0:39:51 2:17:53
4 ARVELO DIELLO CUR 0:19:23 1:24:29 0:43:13 2:30:02
5 NICOLAAS ROBERT AUA 0:21:35 1:26:52 0:41:59 2:33:22
6 GRAVENHORST MARCO BON 0:20:35 1:24:27 0:50:39 2:38:55
7 SCHOLS FRED BON 0:24:20 1:18:46 0:54:55 2:42:26
8 VAN ZUTPHEN BEN BON 0:26:59 1:31:21 0:49:23 2:50:58
9 BOERKAMP BART NED 0:24:30 1:38:32 1:05:46 3:12:39

10 VROEGINDEWEIJ CORMA AUA 0:24:10 1:40:18 1:07:41 3:15:09

Standaard training
toerisme noodzakelijk

KRALENDIJK — Het
Bonaire Tourism Training
Centre (BTTC) werd gis-
teravond geopend. De
lijnen voor de ontwikke-
ling tot het jaar 2010
werden afgelopen week
al uitgezet tijdns het ope-
ningsseminar van de
BTTC. De rode draad is
de gematigde groei in de
duikwereld en een gro-
tere verscheidenheid van
mogelijkhedenvoor de toe-
rist. Veel aandacht zal
wordenbesteed aan oplei-
ding en motivatie van de
werkers in detoeristenin-
dustrie. Dat is een van de
redenen, waarom de
eerste cursus van de
BTTC juist de train the
trainer-cursus zal zijn.

Het Bonaire Tourism Trai-
ning Program is deze week
van start gegaan met een
vierdaagse strategie manage-
ment seminar, waaraan 35
deelnemers deelnamen. De
deelnemers waren afkomstig
uit zowel de publieke als
private sector. Vier dagen
lang heeft men gediscus-
sieerd over de gewenste ont-
wikkeling binnen detoeristi-
sche sector.

Op basis van wereldwijde
trends, het analyseren van
het huidige toeristische pro-
dukt middels de zogenaamde
Swot (sterkte, zwakte)- ana-
lyse voorziet men een matige
groei binnen die dïue-sector.
Een verhoging van het toe-
ristisch verkeer middels een
ferry tussen de eilanden in
de regio wordt als gewenst
beschouwd. Adventure
travel, verhoging van het
aantal cruiseschepen, mits
aan nader te ontwikkelen
voorwaarden wordt voldaan
en family travel, worden als
potentiële markten
beschouwd.

Een en ander kan alleen
bereikt worden indien veel
aandacht zal worden besteed
aan de ontwikkeling van de
human resources. Hiertoe
zullen tourism awarenesspro-
grammes, inhouse trainingen
en in werking stellen van
zogenaamde standaarden
voor de industrie noodzake-
lijk zijn.

De verwachting is dat dit
zal leiden tot een verande-
ring in de mentaliteit van
zowel werkgevers als werk-
nemers en zal resulteren in
een hogere motivatie, meer
teamwork en de bereidheid
om meer verantwoording te
nemen en te dragen. Indien
de toeristische industrie in
staat is een een ander uit te
voeren, zal de industrie
kunnen beschikken over
gekwalificeerde en gemoti-
veerde medewerkers in alle
subsectoren van de indus-
trie, waarbij hogere produktie
moet leiden tot hogere sala-
rissen en betere contracten.

Gedurende het vierdaagse
seminar waren er presenta-
ties van het Curagao Hotel &

Tourism Training Centre en
het Caribbean Hospitality
TrainingCentre uitAntigua.
De deelnemers werden hier-
door in de gelegenheid gest-
eld kennis te maken met in
de regio gehanteerde oplei-
dings- en evaluatiesystemen.
In deafsluitendebijeenkomst
hebben de deelnemers een
mission statement geformu-
leerd.

Busongeluk
Thailand

BANGKOK - Bij een bot-
sing tussen een trein en bus
in Thailand zyn zaterdag-
avond drie mensen omge-
komen en zes zwaarge-
wonden gevallen.

Volgens de politie kon de
snel rijdende buschauffeur
bij een spoorwegovergang
niet meer op tijd remmen.
De bus kwam op de spoor-
rails, werd gepakt door de
sneltrein en dertig meterdoor
de luchtgeslingerd. De doden
en gewonden waren allen
buspassagiers.

Het ongeluk gebeurde 400
kilometer ten noorden van
de Thaise hoofdstad
Bangkok.
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MKRALENDIJK — De vier-
daagse cursus strategie
management seminar
werd eind vorige week met
succes afgesloten. Op defoto
de inleiders (staande links)
en de eerste groep cursisten
van het BTTC.

TEUEFOMA BONAHANO N.V.

Geachte klant,
TELBO N.V. vraagt Uw aandacht voor het volgende.
De vervaldatum voor de rekening van juli 1994 was op 20 september 1994 en
die van augustus 1994 op 14 oktober 1994.
De reeds vermelde vervaldata zijn dus al verlopen.
Wij stellen echter onze abonnees in de gelegenheid om beide rekeningen tot en
met 14 november 1994 a.s. te betalen.
TELBO zal op 15 NOVEMBER 1994 alle abonnees afsluiten waarvan derekeningen van juli en augustus 1994 niet betaald xijn.
Betaal tijdig Uwrekening en voorkom hiermee onnodige kosten voor wederaan-
sluiting.
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\^§sk\ geeft cursussen:Y^§§a tekenen/schilderen en l
Vvi keramiek \
J*___ïj? per 1 januari ook: \v

d^y sieraden en poppen maken X

/"J«r voor beginnersen gevorderden
k Ay op: maandag, dinsdag, JlAJ woensdag en vrijdag y

X>Sv Leeftijd: /^\s^> volwassenen: /\jK 's ochtends 9.00 - 11.00
W 's avonds 7.00 - 9.00 V
H kinderen vanaf 6 jaar: \
a 's middags 4.30 - 6.00 \

/Ë< Onder leidingvan Marjolein \
// Verhoef /

_/ voor verdere informatie /
f tel. 8373/5776 /

T TEKOOP T
nieuwe scooters,kleur zwart merk Honda.

Type: Aerospace lOOcc
vraagprijs f 4000,=

Tel. 07-5577
* ■ ■ ■ *'

ü
Centraal Bureau voor de Statistiek

Budgetonderzoek 1994-95
verloopt met succes

Momenteel verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek
informatie over uitgaven van huishoudens op de Nederlandse
Antillen. Dit projekt is in julivan dit jaar gestart en eindigt in juni
1995. In totaal zullen 1500 huishoudens bezocht worden. Met
de verkregen informatie is het mogelijk om de ontwikkeling van
de inflatie te blijven volgen. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek stelt het vertrouwen en burgerzin van de 500 gezinnen
die reeds hun medewerking verleenden zeer op prijs.

Stoffen Boetiek l
Zoekt

een ervaren naaister
met genoeg tijd en

interesse om een kleine
kollektie te naaien.

Voor verdere inlichtingen
Tel. 8091/4488

j 1
~!.!,.i.!.!.i,!1..._...i..i.!.i.!1.u,1

,, vm^mi ~<»m^^,mam„......
TEKOOP

PIANTENKWEKERIJ OPBONAIRE
ca. 3 hectare huurgrond volledige plantenvoorraad +

opstallen. Aandelen van de N.V. worden overgedragen,
ruime doelomschrijving met mogelijkheid tot starten

van plantenwinkel.
Prijs nader overeen te komen.

vanderhelm
makelaars
gibbs & vanderhelm
rul «tut* brokw* l«pprelMri ml

Kaya Gobernador N. Debrot 46, Kralendijk, Bonaire NA.
Telefoon 07-5577 Fax 07 - 4900

ABN AMRO BANK
2642751

BANCO Dl CARIBE
81659214

CITCO BANK ANTILLES
11207140

MADURO & CURIELSBANK
12310507
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Bewaar deze pagina met handige adressen en telefoonnummers (/W Heeft y belangste ||ing voor deze pagina? Bel 672000

■

f^. IRRIGATIE
V tmX. SYSTEMS___\\ L. CURACAO
f Voor een

Betaalbaar sproei
of dripsysteem

moet U natuurlijk bij ons zijn.
Tel.: 378589 - 606174

[Z^ÉSlnrJll AWA SEKU N.V.
Snipweg 40, Curacao NAIIF Tel: 371421 Fax: 371590

Een zwembadbouw ie nietzomaarï
Het assortiment van AWA SEKU
Construction biedt de kwaliteits bewuste
koper alles wat een zwembad nodig heeft.
Vanaf de bouw tot de filter installatie,
hiervoor staan vakmensen meteen
jarenlange ervaring garant.

SCHOONHEIDSSALON O^ARTIEN
Mahaai Mini Mali - tel. 371871

voor een complete — —-—* schoonheidsbehandeling V __T\ *£,
* Make-up en epileren '/'xVj
* Harsen van benen, bikinilijn en y(P- Vroksels \i ___ ;f a
" Electrisch ontharen l^SWe_S^
* Body massage rT\^P^
en nu ook Gel Nagels maken en vullen. |i / V IKom langs of bel voor een afspraak.

f—■——■■■■■. — ■■ i . in.. ii.../in i in.i.ii.^p.. ii ■'."'■' ■■ ' ' w' ■. .■J'.^T.'g?.1.-.!

Xj Alu Rolluiken en Alu
/} <J"L Roldeurenrnfö!-?^^ voor beveiliging van ramen

i^j~~E£*t}ss ©n deuren voor uwwoning,
.AllT :^IJP^ winkelpand en
f\^É~ïj_WïZË. loodsroldeuren.

*yF"~::~^ Voor meer informatie,
=| tel. 377224

Isuwradio, televisie offvideo defect?
Geen probleem bel 1

Tel. 674717 -678988
U wordt meteen geholpen. Tevens verkopen en

kopen wij kleuren-T.V.'s en video's in goede staat.
Wij verkopen en installeren en herstellenantennes.

Openingstijden: 8.00 -12.00 v.m. en 1.00 - 5.00 n.m.
Zaterdag de geheledag gesloten

_________tm___________mi______M

HUlir professioneel gereedschap bij

W^RENTOOL N.V."51 msf t

JÊ_^_ï-.' ■en U werkt sneller
(JT Tel.: 369900

J Te1.:j>01762
kompakte tegelzaag __Tiff!!B^_f!ff!!!flï!ffTffflW

machine

■—————————————————————————————————-—--—-—————--———-_-_-_-

4-j^j^W TH€ BUGBUSTCR^^J
Termite & Peat Control N.V.

General Pest Control Ornamental, Turf, Lawn,
Insect, Termite, Rodent Tree, Pest Weed Control
and other vertebrate control & Termite Tenting

Van Staverenweg 7 " Tel: 376709 - 375965
Fax: 371269 Cellular 603878

Bouw - Verhuur - Service
Voor het huren van goede gereedschappen
e.d. zoals-Kangohamer - Generator

xj-sjjfo- - Trilplaat - Betonmolentjf~^s' . stellage - Schroef Stempel
/ __f~^__^~ - Bekisting - Helikopter
(s\ mWmmA 'Tn|naald " Vloerplaat etc. etc.
__\wtjV_ Bel "Bouw VerhuurService"

f_m^—*—\r==" Jan Noorduynweg 50-A
W \> Tel: (599-9) 694977/603181/689344/601651

Fax: (599-9) 694988
"

MA®ÜANUARI Door toepassing van ons
professioneel ontwikkel-,

a spoel- en fixeerproces
■ / A zijn uw foto's
/ I*l ook in 2014 nog

êuß W W haarscherp.

iTï\ a r. .. j Dr. Hugenholtzweg 36
'i l éTcic nudlCirwnm Colon Shopping CenterW/ Promenade Shopping

Center

Stoffeerderij Antilliana ek
Montagne Rey 114tel. 671789 r-^_s@

Uw aangewezen adres voor het bekleden van stoelen, \Y3v]y
auto's, het naaien van gordijnen, tapijtleggen enz. <v§^F~M\

Ook bekleden wij de binnenkant van het dak van uw auto. jd

Wij accepteren: Visa, Mastercard, Kompa Leon, en binnenkort Diners. -IjN
Wij zijn de hele dag non stop geopend tot 7 uur. fOÏZaterdag open tot 4.00 uur n.m.

■

Omdat zij beschikken over een ___4___&<
jarenlange ervaring in het _■
organiseren en cateren van zowel *^V_kS^\ /^—**^\|^B kleine als hele grote evenementen. PMM*^ »^i?l__.\\\_\ Zij kunnen u deskundig advies |thbtrader!
geven op het gebied van menu I^RTYSERVICE ry!-»^-!

__\\ _\z suggesties, muziek en decoratie. W/j_W^^
■ Daarom kiest u voor: \Vnf O^PwS.l3^

U geniet maar u heeft de zorgen niet

—*-— ■—b m^ ["ppEF- vrp TAG I
WEGTRANSPORT _fïm
L-, _V m __~ ___, HUptnoli-ej 20 K«r« C.E.B. Hell-und 17 B

Voor verhuizing, CH^L -—"— —-O W(J VERZORGEN:
wegbrengen van *$&. %mm^o:* wk—* owadministratie m jaarverslagen

Q. _r|i!n.ll!loH ■ __» UW GEAUTOMATISEERDE/HANDMATIGE
(/) ïUinvuile.u. salarisadministratii
-» me^^TM *WmTm* UW INKOMSTEN-EN WINSTBELASTING
_\\ -_. , -,-,-»-f Z-T W^l<AWt '■' l^^M.<.^'*~\ UW FISCALE ADVIESWERKZAAMHEDEN

5 Tel! j/j/O/ UW HAALBAARHEIDSSTUDIE

HHHT^V F ■,'.Tr^^^Bl m'-\< *?J.fJ-' -<-V_V-J UW BETAALBARE PROFESSIONELE ASSISTENTIE■^_____K______|_________________________________i IC-TAS UW OPLOSSING.

* ~--.■. ~■-:■■ x ...!..::■■:-:»:._—_ a.g,.fe:»mJ^
TBaW^TOMIMMIWaiMai^^

\Beldevakmar\ RfIMIRO SERVICEdie staat voor =
u klaar. , , .., ... ~I I een bednit gespeciahsserd in

"I ' alle klussenwerk t.w.

É*
METSELWERK

* TIMMERWERK
* SCHILDERWERK

Tel. 677849,
603345

page 3100185 24 uur.

£|EDE MAAYER
IVI FACTORY OUTLET
UW KEUKENSPECIALIST

i Bel voor een afspraak:
Van Staverenweg 10 - Tel.: 369511

Wij maken tropisch wonen compleet
*****Ontwerpen en bouwen van kwaliteits betonnen

zwembaden door ervaren vaklui. Van advies over
de vorm van uw zwembad tot en met installatie

van pomp en filter en zelfs de landscaping rondom
uw zwembad. Als u voor 15 dec. a.s. beslist krijgt u

extra koning op de al lage bouwprijs!
Gri|p nu uwkans! I

r>_^- -f4._~ I* SwimmingPool Ine.IVCVITQI Tel: 367725 /Fax: 367850

Pro Upholstery & Carpet Cleaning
Geen angst meer voor geknoei of
ongelukjes op uw prachtige licht- ■ S|_c
gekleurde bankstel. _os/?_C_ï«V
Met Pro shampoo reinigen wij uw -^figsK^i.
bankstel en beschermen wij het | L^Vps
tegen alle voorkomende vuil en a%____^^\a w
vlekken. | _7*&] uBel ons voor een afspraak voor het 1— ___BÉfiJJC__:
reinigen van de bekleding van uw . .J^g,
stoelen of het tapijt van uw kantoor «
of thuis. Tel: 672086 - 605267

I IK^ \_Z^?\ I

«^^"~~" IN LUSTWE R X H^ffiÉArtbeats & Frameworldw§ ■ posters, kaarten en lijsten j^ijl "j\KSy(■V Kamlnda Electriden 10 ’’ viw^i

r^ '— MAISONLILI
H^ Hair-Care
JÊ Schottegatweg(O) 48

ÊË^/L^ Telf. 377861

y Het vertrouwde adres voor het hele gezin.
4_a_K_t_a^_^___^__y_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m___m_____^__»b________im_______^^

* Clarins de specialist in schoonh^ktev^rzorgir^
* Sebastian Haarprodukten

_*en Matrix essentials: système____q_Ase .

~ipip^ AWASEKUN.V.
_mm^sZ~-~JJ | | Dj| Snipweg 40, Curagao NA
'lilWÏ^MmiW» Tel: 371421 Fax: 371590

AWA SEKUN. V. vertegenwoordigervan
DAB pompen, onderscheidt zich door snelle
levering van top-kwaliteitsprodukten,
gerichte service, goede prijzen en
uitstekende garanties.

| Markiezen /~ .JJ^~ —-\Xlijtyalselie*«»»_-._ / Jh —-<^
I Parasol» ////v///mm\\ «lente* //////UU

Rallnilu-a m 2
-g^J^^ SHOWROOM |,

ZONWERING Tel. 374815
1 rVTiy_iYV Geopend ma. t/m vr. 8.00 -17.00 u.
I «mMw* Industriepark Brievengat AIV V H

Meubelsstofferen? 1
U laat uw meubels toch ook bij __^_eJreen speciaalzaak stofferen? __^^^l__j
Vrijblijvende prijsopgave. l/j
Meubelstoffeerderij *ïm~*\. %r 1GERTON.V. i S- Il
De Hollandse Stoffeerder. C*
Wij stofferen met Europese stoffen{7sö««-*2fl
of met stoffen door u aangeleverd. *'— — \
MontagneAbao 3 - Kavel 6, #
tel. 677957 - fax. 676470 £

\ Éh bouw beslag
\ r totaal n.v.

INDUSTRIETERREIN F«-671065Montagne Abao 3 -Kavel 6 PO. Box 3392
Voor goede sloten en scharnieren moet

U bij ons zijn.
Wij adviseren U graag.

Daar zijn wij vakman voor.

mmm~

Jongbloed 142^^**"^^^Curacao, N.A.

""""^ Tel. (599-9) 604347, 368936
Nu met een speciale offerte voor het spuiten
van het dak. Wij hebben moderne machines
speciaal voor 't spuiten van uw dak van
eterniet, dakpannen etc. Voor moeilijk te
bereiken daken , kunnen wij uw dak spuiten
zonder erop te lopen.
Prijzen vanaffl. 3_= per m . Tel: 604347

i ■ __^

Heeft u problemen?
Bel nu voor het installeren en repareren vaO:

* Waterpumps
* Drip irrigation
* Sprinklers
* Pipefittings

Service en tevredenheid gegarandeerd.
Bel nu voor meer informatie: 679478 of 674263

606744 _ ______ ___
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KOERSEN CENTRALE BANK

NOTERINGEN BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE
BANK)
GELDIG OP WOENSDAG 9 NOVEMBER EN TOT NADER ORDER:
VALUTA AANKOOP VERKOOP

AAN
PUBLIEK

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.290 1.310 1.330
PND STERLING 2.785 2.840 2.900
NED GLD 103.28 104.00 104.80
(per NI. 100)
ZW FRANCS 138.72 139.44 140.24
(perZw. frs. 100)
FR FRANCS 32.60 33.70 34.40
per Fr. Irs. 100)
DUITSE HARK 115.95 116.67 117.47
(per Dm. 100)
IT LIRE 0.81 1.11 1.17
(per It. lire 1000)
AR FLORIN 98.00 100.00 '100.20
(per Afl.100) "100.00
JAPANSE YEN 181.67 182.53 183.33
(per yen 10.000)
ECU -.- 222.29 223.09
(per Ecu 100)

'voor benkpapler
"voor overboekingen en bankcheques

Ingevolge artikel 12 van het Centrale Bank-statuut stelt de Bank van de
Nederlandse Antillen de koersen vast voor het deviezenverkeer:

Disconto: 5%
Beleningsrente: 6%
CD Rente 1 maand: 1.875%
Reserve Requirement: 2%
Reserve Period: 17 oktober-15 november
Indicatieve koersen overheidspapieren:
8.625% obl. 1990/1995 koers: 102.46% Eff. rendement 6.15 % Land
8.50 % obl. 1991/1996 koers: 103.35% Eff. rendement 6.75 % Land
7.875% obl. 1993/1996 koers: 101.92% Eff. rendement 6.30 % Land
8.50 % obl. 1992/1997 koers: 103.53% Eff. rendement 6.85 % Eiland
8.625% obl. 1992/1997 koers: 103.88% Eff. rendement 7.125% Eiland
8.625% obl. 1993/1998 koers: 104.26% Eff. rendement 7.125% Eiland
8.00 % obl. 1993/1998 koers: 102.47% Eff. rendement 7.20 % Eiland
8.00 % obl. 1989/1999 koers: 101.97% Eff. rendement 7.5 % Land
8.00 % obl. 1994/2001 koers: 100.96% Eff. rendement 7.80 % Land
8.25 % obl. 1989/2004 koers: 99.18% Eff. rendement 8.375% Land

Europese beursnotering
wordt binnenkort mogelijk

AMSTERDAM - Grote
bedrijven kunnen bin-
nenkort dankzij het pro-
ject Eurolist gemakke-
lijker tegelijkertijd aan
verschillende Europese
beurzen een noteringkri-
jgen. De zeventien
Europese effecten-
beurzen hebben hiermee
tijdens de jaarvergader-
ing van de Europese
beurzenfederatie in
Londen unaniem
ingestemd, zo deelde een

van de
Amsterdamse effecten-
beurs mee.

Grote aan de beurs geno-
teerde bedrijven, die bij
Eurolist zijn aangesloten,
hoeven straks bijvoorbeeld
Seen prospectus meer uit te
°rengen als ze hun aandelen
9P een andere Europese
beurs willen verhandelen.Wel moeten ze een vergoed-
ingbetalen voor zon noter-
J^g- Een korting is mogelijk.
r°k komt er een centraal
Informatiesysteem dat de
bedrijfsberichten van deaangesloten fondsen ver-
sPreidt.

Eurolist is toegankelijk
°°r ondernemingen met

®fn rnarktkapitalisatie van
één miljard ecu

UNf2( 13 miljard)en een han-Jjelsvolume van minimaal*50 miljoen ecu (Nf 503
Jojoën). Het project start
i^et 40 Europese bedrijven.n Nederland zullen in iederjfeval ABN AMRO, AkzoIN°bel, Philips, Koninklijke

Olie, Unilever, ING, KNP
BT, Robeco, Rolinco en
Rotento een uitnodiging kri-
jgen om mee te doen.

Dollar omhoog na
zege Republikeinen

AMSTERDAM - De
koers van de dollar is
vanmorgen flink geste-
gen onder invloed van de
klinkende verkiez-
ingsoverwinning van de
Republikeinen bij de
tussentijdse verkiezin-
gen voor het
Amerikaanse Congres.
Op de wisselmarkt in
Amsterdam noteerde de
munteenheid om 10.00
uur Nf 1,7015, bijna één
cent meer dan de slotko-
ers van Nf 1,6920 op dins-
dag.

Toen kwam vast te staan
dat de Republikeinen niet
alleen in de Senaat een
meerderheid krijgen, maar
die ook voor het eerst in
veertig jaar in het Huis van
Afgevaardigden zullen
hebben, steeg de dollar in
rap tempo tot boven de Nf
1,70.

De effectenbeurs in Tokyo
sloot woensdag lager. De
Nikkei-index van 225 aan-
delen daalde met 185,14
punten ofwel 0,9 procent tot
19.423,88, het laagste slot
sinds 4 april van dit jaar.
Flinke koersverliezen voor
de belangrijke fondsen
Nippon Telephone and
Telegraph en Japan Tobacco
drukten de stemming.

Financieel nieuws
Koersen stijgen sterk

AMSTERDAM - De
koersen op het Damrak
zijn vandaagbij opening
van de beurs sterk geste-
gen. De gestadig klim-
mende dollarkoers
zorgde voor kooporders
en binnen enkele
minuten stond de beurs-
thermometer al op bijna
4 punten winst op 411,60.

Handelaren wilden de
gestegen dollarkoers niet
onmiddellijk toeschrijven
aan de verkiezingszege van
de Republikeinen in
Amerika. "We weten gewoon

niet hoeWall Street zal rea-
geren. Maar de oplopende
dollarkoers speelt ons wel in
dekaart", aldus een hande-
laar.

Een andere positieve fac-
tor was de ontwikkeling op
de obligatiemarkt. De
meeste staatsleningen open-
den 0,2 tot 0,3 punt hoger en
een enkele zelfs meer dan
een halve punt.

Vast in de markt lagen de
verzekeringsaandelen.Een
fors hogere winst voor het
nietaan de beurs genoteerde
Delta Lloyd in de eerste

negen maanden lokte vraag
naar verzekeraars uit.Deze
moeten, Aegon vrijdag al,
nog met hunkwartaalcijfers
komen. Aegon opende Nf
1,50hoger op Nf 106,90, ING
één gulden op Nf 79,30 en
Fortis Amev tachtig cent op
Nf 70,30.

Voor chemiereus Akzo
was een herstel van Nf 2,40
weggelegd op Nf 204,80.
DSMtrok negentig cent aan
op Nf 143,60. Koninklijke
Olie liet een aanwas zien
van Nf 1,10 op Nf 190,70.
VNU ging Nf 2,10 vooruit
naar Nf 120,30.

Topman Unilever legt zweep over europa

Arbeidsproduktiviteit in
Europa moet verder omhoog

ROTTERDAM - Wil
Europa zijn hogere
arbeidskosten kunnen
blijven opbrengen, dan
moeten de arbeidspro-
duktiviteit en de presta-
ties binnen hetEuropese
bedrijfsleven nog veel
verder omhoog. Het

probleem van het te
geringe concurrentiever-
mogen van Europese
ondernemingen is nog
lang niet opgelost. Dat
zei sirMichael Perry, top-
man van Unilever.

De komende jaren is het
vraagstuk van het concur-
rentievermogen hoogst
actueel. Vooral de snel
opkomende economieën in
Azië vormen voor Europa
een grote bedreiging. Wordt
er niet structureel iets
gedaan aan het Europese
concurrentievermogen, dan
leidt dat tot een dalingvan
de reële lonen en tot het
besluit van concerns om
elders in de wereld
aantrekkelijker invester-
ingsmogelijkheden te
zoeken, aldus Perry.

Hij verwees naar de
louterende werking, die de
jaren tachtig en het begin
van de jaren negentig
hebben gehad op de
Amerikaanse economie.

Tot in de jaren tachtig
gingen veel Amerikanen
ervan uit, dat hun goed
betaalde banen voor het
leven waren. Maar vervol-
gens daalde het reële loon
(nominale loon gecorrigeerd
voor geldontwaarding) en
groeide de werkloosheid.

Bovendien werden de
Amerikanen geconfronteerd
met omvangrijke invoer

vanuit Japan,Zuid-Korea en
Taiwan. Het verlies van
marktaandeel in de
Verenigde Staten was
dramatisch. .In Europa is geen sprake
geweestvan daling van het
reële loon. Integendeel: In
Frankrijk steeg het voor
inflatie gecorrigeerde loon
tussen 1980 en 1992 met 13
procent, in Italië met 14 pro-
cent, in Duitsland met 22
procent en in Groot-
Brittannië met 36 procent.
Het Nederlandse sti-
jgingspercentage noemde
Perry niet, maar het
Centraal Planbureau leert
dat dat per saldo 6,5 was.

Tegelijk steekt telkens in
Europa weer een latent pro-
tectionisme dekop op en zijn
onze arbeidsmarkten nog
steeds zeer star,zo meent de
Unilever-topman. Voor
Perry is er een duidelijk ver-
band aanwezig tussen het
(hoge) loonniveau - vooral
dat van de jeugdlonen - en
de (grote) werkloosheid.

Perry zet zijn tirade
voort. De investeringen zijn
in de afgelopen twintig jaar
als percentage van het Bruto
Binnenlands Produkt (BBP)
met een vijfde teruggelopen.
"In de jarenzestig investeer-
den we ongeveer een kwart
van ons BBP, nu is dat een
kleine 20 procent." Het aan-
deel van het geëxporteerde
Europese industriële pro-
dukt in de wereldmarkt is
gezakt van 21,9 procent in
1980 tot 17,6 procent in
1992.

Volgens de Unilever-
bestuurder moet de
kwaliteit van de produkten
omhoog en moeten dekosten
omlaag. Er moet meer wor-
den gedaan aan innovatie,
onderzoek en produkton-
twikkeling. Het optreden op
nieuwe markten moet
agressiever.

******Japan boekte in septem-
ber een overschot op zijn
handelsbalans van 14,07
miljard dollar tegen 8,65
miljard dollar in augustus
en 14,62 miljard dollar in
september 1993.

Forse winststijging
voor Delta Lloyd

AMSTERDAM - Het
verzekeringsconcern
Delta Lloyd (dochter van
de Britse Commercial
Union) heeft in de eerste
negen maanden van dit
jaar38 procent meer ver-
diend dan in dezelfde
periode van vorig jaar.
De nettowinst steeg van
Nf 90 tot Nf 124 miljoen.
Het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
groeide met 34 procent
tot Nf 157 miljoen.

De totale omzet steegmet
4,7 procent tot Nf 3362
miljoen. Het premie-
inkomen van het levens-
bedrijf steeg met 1 procent
tot Nf 1279 miljoen, datvan
het schadebedrijf klom metbijna 12 procent tot Nf 774miljoen. Vooral de sectoren
auto-, medische varia- en
brandassurantie hebben
aan deze omzetstijging
bijgedragen. De lev-ensverzekeringen lieten een
winst zien van Nf 166miljoen,een stijging met Nf16 miljoen. De winst van hetschadebedrijf ontwikkeldezich goed. Tegenover eenverlies van Nf 11,8 miljoen
vorig jaar prijkt nu een
winst van Nf 28 miljoen
waarvan Nf 8,6 miljoen inhet derdekwartaal.

De resultaten van de
motorrijtuigenverzekering
blijven negatief. De voort-
durend stijgende (letsel-
schaden en een toenemend
aantal autodiefstallen blijft
de raad van bestuur
zorgelijk noemen.
Verdergaande premiever-
hogingen in combinatie met
preventiemaatregelen wor-
den begin volgend jaar niet
uitgesloten.

Het aantal medewerkers
daalde door dereorganisatie

van 2644 per eind 1993 tot
2379 per eind september.
Eind 1992 werkten er nog
2800 mensen. Het bestuur
handhaaft zijn verwachting
dat de winst uit gewone
bedrijfsuitoefening dit jaar
een stijging te zien zal
geven.

Het moederconcern
Commercial Union zag de
winst voor belasting over de
eerste negen maanden van
dit jaarmeer dan verdubbe-
len van 140 miljoen pond tot
305 miljoen pond (Nf 836
miljoen).
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Helft Nederlandse bedrijven
concurreert beter in Europa

DEN HAAG - Bijna de
helft (49 procent) van de
Nederlandse bedrijven
vindt dat hun concurren-
tiepositie door het weg-
vallen van de Europese
binnengrenzen is verbe-
terd. Van de
ondervraagde onderne-
mingen vindt 44 procent
dat dit niet het geval is.
Dit blijkt uit een onder-
zoek van het Nipo.

De industrie loopt het
meest uit de pas. Van de
industriële bedrijven vindt
44 procent dat deconcurren-
tiepositie is verbeterd en is
48 procent van mening dat
dit niet zo is. Bedrijven
hebben niet het idee, dat
alleen grotere bedrijven van
'Europa' profiteren. .Alleen
in de bouw en groothandel is
een meerderheid (56 pro-
cent) die mening toegedaan.
Gemiddeld vindt 43 procent
van de bedrijven dat 'grotere
broers' er meervoordeel van
hebben en vindt 52 procent
dat niet het geval.

De negatieve meningvan
met name de bouw is terug
te vinden in het antwoord op
de vraag, of het op de
ongedeelde Europese markt
makkelijker is om mee te
dingen naar overheidsop-
drachten in andere landen.
Slechts vijf procent van de
bedrijven in bouw- en
groothandel vindt dat hun
kansen zijn vergroot;61 pro-
cent vindt van niet. Bij alle

ondernemers bestaat overi-
gens twijfel. Acht procent
antwoordt 'ja' op devraag of
hun kansen zijn toegenomen
en 54 procent zegt 'neen.
Veel bedrijven - zij die niet
over de grens werken -
hebben geen mening.

Van de ondervraagde
bedrijven zegt zeventig pro-
cent te geloven dat vooral
bedrijven in landen met lage
arbeidskosten profiteren
van de Europese binnen-
markt.

Aardige winsten
op Wall Street

NEW YORK - De
effectenbeurs in New
Vork heeft gisteren ein-
delijk weer eens aardige
koerswinsten laten zien.
De Dow Jones-index van
de dertig belangrijkste
industriëleaandelen, die
vorige week 122 punten
verloor en maandag
nauwelijks veranderde,
steeg met 21,87 punten
tot 3830,74.

Over de hele linie gezien
was het beeld wat minder
gunstig. De verhouding
tussen de aantallen hoger en
lager sluitende fondsen
bedroeg 11 tegen 9.De omzet
kwam uit op 289 miljoen
aandelen tegen 256 miljoen
op maandag. De opgaande
lijn was toe te schrijven aan
koersstijgingen op de oblig-
atiemarkt.

Ifaggg-^l MADURO & CURIEL'S BANK N.V.
Ejï INVESTMENT DEPARTMENT
ES>l For trading suggestions call
IE-ts!) Tel: 661818/661626/661627Motorola, IBM en Apple slaan handen ineen

De drie bedrijven willen
hiermee depositie van Intel
te lijfgaan.

NEW YORK - Les
Crudela, general manager
Motorola, Noburo Mii gener-
al manager IBM Power
Personal Systems en lan
Diary, general manager
Apple Personal Computers
(vlnr) hebben de handen
ineengeslagen.

De drie bedrijven geven
vanaf 1996 een gemeen-
schappelijke standaard voor
personal computers uit.

De standaard is
gebaseerd op de PowerPC,
een microprocessor die de
drie concerns in 1991
ontwikkelden.
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Belgen weinig
literair

De Vlaamse uitgevers
zijn tevreden over de resul-
taten van de verkoop van
boeken in 1993. De omzet
steeg met 9,3 procent ten
opzichte van hetvoorgaande
jaar tot ruim 300 miljoen
gulden. Het succes heeft
echter nauwelijks nog iets te
maken met literatuur. De
omzet in deze categorie
daalde met 13,5 procent tot
een marginale 4,3 miljoen
gulden.

Uit de cijfers van de
Vlaamse Uitgevers
Vereniging(VUV) blijkt dat
het op de Vlaamse boeken-
markt vooral goed gaat met
de verkoop van schoolboeken
& kinder- & jeugdboeken,
samen goed voor ongeveer
44 procent van de verkoop.
Ook de uitgaven over weten-
schap & techniek (18,5 pro-
cent) en stripverhalen (11
procent) doen het goed.

Opvallend in de cijfers is
dat de belangstelling vanuit
Nederland voor Vlaamse
uitgaven weer toeneemt. De
vereniging schat dat er voor
rond 38 miljoen gulden naar

Nederland werd uitgevoerd,
een stijgingvan 16,1 procent
ten opzichte van 1992.Daar
staat tegenover dat
Nederland goed is voor 95
procent van de door de leden
van de Vlaamse Boeken
Importeurs (VBI) geïmpor-
teerde boeken. In totaal
voerde de VBI voor rond 87
miljoen gulden aan buiten-
landse boeken in.

'Dame' Rigg
De 56-jarige Britse

actrice Diana Rigg is gis-
teren door koningin
Elizabeth II opgenomen in
de orde van het Britse Rijk.
'Dame' Diana is voortaan de
titel van de vrouw die ook
oudere televisiekijkers zich
wel zullen herinneren.

Zij speelde immers Emma
Peel in de serie De wrekers
als collega van John Steed,
die in de jaren '60 te zien
was.

Nadat ze op Buckingham
Palace was geridderd,zei de

actrice: "De koningin vroeg
mij waar ik op het moment
aan werk. Ik ben een dame
zonder werk, heb ik haar
gezegd."

De vrouw die dertig jaar
geleden furore schreef als
detectivehadkort geleden in
New York al een 'Tony'
gekregen voor haar rol van
Medea in een stuk van de
Griekse toneelschrijver
Euripides.

door Marten Toonder

Heer Bommel en de wezelkennis

4384 - Na lange tijd door het woud gedraafd te hebben zak-
ten devluchtelingen tenslotte uitgeput en ademloos op de
bemoste bodem neer.
Alles bleef stil.De blaadjes ritselden en de muggen zoem-
den, maar niets wees op de nabijheid van Rode Rippert.
"Wij zijn ontkomen!" hijgde de boswachter tenslotte. "Het
was een dubbeltje op zijn kant maar we hebben het
gehaald."
"Het w-was v-vreselijk", stamelde heer Ollie, zijn voorhoofd
bettend.
"Is hij altijd zo? Die Rippert bedoel ik?"
"Meestal", zei de boswachter neerslachtig.
"Hij heeft een beestachtig humeur. Ik had hem nu alleen
maar gevraagd om wat minder luid piano te spelen. Héél
beleefd en keurig netjes,hoor! Maar ik moest wel, want alhet wild vlucht als die schurk zijn helse muziek maakt. Nu,
toen werd hij boos."

Heer Bommel stak zijn zakdoek weg en stond op.
"Kom", zei hij met een schichtige blik in de ogen. "Alles is
nu rustig. Ik eh... ik stel voor om héél voorzichtig ""Juist!" riep neef Edelhart uit. "Je wilt teruggaan, dat voel
ik. Je wilt een einde maken aan het schrikbewind van dezeellendeling, hè? Wat een moed! Ik bewonder je!"
"Hm..." prevelde heer Ollie ineenzakkend, "eigenlijk wildeik... eh... teruggaan naar het dorp. Ik bedoel... eh..."
"Ach, dat wil jevoor mij!" riep de ander begrijpend. "Je weet,
dat ik jouw kracht niet heb en nu wil je mij ontzien. Je bentedelmoedig, neef! Maar dathoeft niet, hoor! Ik wil niet inde weg staan bij je heldendaden. Kom, ga voorop. Ik volg
je!"

Zo sprekende begon hij heer Bommel voort te duwen in derichting vanwaar ze gekomen waren en de boswachter keekhen vol bewondering na

Invasie van
Adventisten
Utrecht maakt zich op

voor een invasie van zon
dertigduizend Zevende-Dag-
Advefitisten uit de hele
wereld. Die houden de
komende zomer, van 21 juni
tot en met 11 juli, hun vijf-
jaarlijkse congres in de
Jaarbeurs.

Volgens de Jaarbeurs
gaat hetom het grootste con-
gres ooit in Nederland
gehouden. Op zeven landen
na zitten de Zevende-Dag-
Adventisten overal in de
wereld. Volgelingen van
deze protestantse kerk
roken en drinken niet. Ze
heiligen de zaterdag als
rustdag. Ze noemen zich ook
wel sabbattisten. De
Nederlandse tak telt naar
schatting drieduizend leden.

Afgelopen week vierde de
McLaughlin Bank het feit
dat Joan Louisa (plv. man-
aging director) en Ethel

Cruger (manager credit &
operations) 25 jaarwerkza-
am waren bij het bedrijf.
Tijdens een feestelijk etentje

in deL'Orangerie werden de
beide dames in het zonnetje
gezet.

Lucratieve handel
Beschermde planten

en dieren worden vooral
illegaal verhandeld. Er wor-
den zeer forse prijzen voor
betaald: Een afgerichte valk
doet met gemak 340.000
gulden, een
Zuidamerikaanse papegaai
is goed voor 70.000 gulden
en voor een bijzondere cac-
tus geldt een richtprijs van
12.000 gulden. Verreweg de
meeste export vindt plaats
vanuit Zuid- en Midden-
Amerika, Afrika en Azië. De

klanten wonen vooral in
Noord-Amerika,Europa en
hetMidden-Oosten.

Deze gegevens zijn
afkomstig van Cites, de
organisatie die opkomt voor
de bescherming van planten
en dieren.Ze wil de handel
daarin verbieden of aan
strenge voorwaarden
binden. Het reglement van
Cites is ondertekend door
meer dan 120 landen - maar
de meeste van hen komen
weinig verder dan het
afleggen van papieren
beloften.

Zo zijn er heel wat landen
die ermee instemmen dat in
het wild gevangen dieren
worden verhandeld met
behulp van documenten die
de indruk wekken dat ze in
een dierentuin zijn gefokt.
Landen die de hand lichten
met de regels van Cites, zijn
onder andere Indonesië,
Griekenland, landen in het

voormalige Oostblok en stat-
en in West-Afrika.
Woordvoerder Claude
Martin van het
Wereldnatuurfonds meent
dat hier de achilleshiel zit
van elke regelgeving. "Cites
kan niet zonder de politieke
wil en dewettelijke hulp van
de lidstaten bedreigde dier-
en plantesoorten bescher-
men."

Prijs voor
verloren generatie

De PrixFemina gaat dit
jaar naar de 47-jarige uit-
gever en schrijver Olivier
Rolin voor zijn bock Porr-
Soudan, een roman over de
verloren gegane illusies van
de studentengeneratie van
1968. De prijs, de tweede in
een reeks van vijf belan-
grijke onderscheidingen,
wordt elk jaar toegekend

door een jury van uitslui-
tend vrouwelijke let-
terkundigen.

Port-Soudan beschrijft de
desillusies van de Franse
studenten die in mei 1968
droomden van een andere
wereld, maar zich moesten
schikken naar 'de traagheid
van de wereld' en de con-
sumptiemaatschappij. De
hoofdfiguur, die zich als han-
delaarin vrouwen en alcohol
in een haven aan de Rode
Zee had gevestigd, keert in
Frankrijk terug om de dood
te onderzoeken van een stu-
dent diein 1968 met hem op
de barricades stond. Een
kwart eeuw na de opstand
blijkt Frankrijk een land te
zijn dat door het geld wordt
gedomineerd. Er rest hem
niets anders dan naar Port-
Soudan terug te keren.

De Prix Femina voor de
beste buitenlandse roman
werd toegekend aan de
Britse schrijfster Joan
Brady voor haar boek
Sacred Country.

Gouden
vulkaan

De vulkaan Galeras in
Colombia spuwt dagelijks
bijna een halvekilo goud de
lucht in, zo heeft een
Amerikaanse geoloog
verteld. Volgens dr Fraser
Goffdoet devulkaan, dierijk
is aan goudlagen, dat al
sinds 560.000 jaarop gezette
tijden. Goffverrichtte onder-
zoek toen de 4270 meter
hoge vulkaan in januari
1993 tot uitbarstingkwam.

Met deonthullingvan een
standbeeld is onlangs
afscheid genomen van
Chicago Bulls-ster Michael
Jordan. Uiteraard staat 'Air
Jordan' daarop afgebeeld
zoals hetpubliek hem kende:
vliegend in de richting van
de basket.

Kortgeleden ontving de
plv. gouverneur van Aruba
mr Maximo Croes de
Nederlandse schrijver en

heren waren opAruba in het
kader van dekinderboeken-
week. Op de foto, van links
naar rechts Jan Terlouw,
gouverneur Maximo Croes
en Ruud Bosch.

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

7^ |j] J Bij dezen wil ik diegenen die mij
» / t \ daadwerkelijk en moreel zo gesteund

£ O^aya °ÏU^ ]l I ■^ÊM j__%__
O» met jeachttiende tf t*% *%i * Hierdoor is mijn genezing bevorderd.
♦" 3) verjaardag. *€ . -C" <£ * ♦ öl^ Bedankt!
*4_\S n . ... (f"" fllkit Jullie horen er ook bij!
C% Succes met jerijlessen m J^K»,

en eind-examen. <ê) Dieneke v.d. Geest

BEETLE BAILEY By Mort Walker

HENRY By Dick Hodgins

REDEYE By Bill Yates & Mel Casson
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Aruba:2236B
Curacao:674744

commissaris van de
Koningin in Gelderland Jan
Terlouw en de voorzitter van
NANA, Ruud Bosch. Beide



eraten een grote nederlaag.
Volgens de voorlopige uit-
slagwerden zeker tien demo-
cratische gouverneurs ver-
slagen. Onder hen was de
populaire gouverneur van
Texas, Ann Richards, die het
onderspit dolf tegen de zoon
van oud-president George
Bush. De liberale democraat
Mario Cuomo, vaak
genoemd als presidentskan-
didaat, werd in destaat New
York door GeorgePataki ver-
slagen. De republikein Pete
Wilson bleef gouverneurvan
Califomië. Een andere zoon
van Bush, Jeb, slaagde er
niet in de zittende gouver-
neur Lawton Chiles in Flo-
rida dienseerste verkiezings-
nederlaag in een verkiezings-
campagne te bezorgen.

De Amerikanen kozen niet
alleen afgevaardigden voor
het Congres en gouverneurs,
maar ook tal van andere
functionarissenalsburgemees-
ters en sheriffs. In Was-
hington werd de democraat
Marion Brady opnieuw bur-
gemeester. Brady, die dit
ambt in 1990 wegens het
gebruik van cocaïne moest
neerleggen en daarna ander-
half jaar gevangen zat,
haalde echter een kleinere
overwinning dan verwacht.
Zijn rivaal Carol Schwartz
wist 44 procent van de
stemmen te vergaren in de
traditioneel democratische
hoofdstad van de Verenigde
Staten.

De kiezers in Califomië
namen voorstel 187 aan dat
illegalen het recht op medi-
sche hulp ontzegt, tenzy zij
in levensgevaar verkeren.
Het voorstel had de steun
van gouverneurWilson, maar
werd fel bestreden door de
democraten, de Spaansspre-
kenden en dekerken.

CURAÇAO
AGENDA

WIJKVERPLEGING
WIT GELE KRUIS

WIJKVERPLEGING
'PRINSES MARGRIET'

**nta Maria 17. tel. 682344/682947,
J8241 2/682574. Kantooruren: 07.00-- 16.30 uur.
Nachtzuster na 17.00 uur tel.
603661.
Telefonisch spreekuur in ieder wijk-
9ebouw dagelijks van 08.00-08.30/

uur
Huize Halman Otrobanda: tel.
628288; spreekuur: wo. van 09.00-

-, 11.00 uur.
Sta. Maria 17: tel. 682344;
spreekuur: do. van 09.00-11.00

. uur.
Wijkgebouw Bonam: tel. 371865;
spreekuur: di. van 09.00-11.00, Uur. Sokudi: tel. 367824
Sentro Mediko Montagne Abao:
'el. 673711; spreekuur: wo. van, 0900-11.00 uur.
Kaya Fensu 9 (Koraal Specht): tel.
618577; spreekuur: do.van 09.00-

-, 11.00 uur.
Wijkgebouw Suffisant: tel. 687707;
spreekuur: do. van 09.00-11.00, Uur.
Wijkgebouw Sta. Rosa: tel.
671628; spreekuur: di. van 09.00-

-, 11.00 uur.
Inloopspreekuurvoor zuigelingen
eri kleuterzorg: vr. van 08.00-- 10.00uur. HoekVondel-/NildaPin-
'ostraat; tel. 373582.

STICHTING NEUTRALE
K WIJKVERPLEGING
jBntoor Gosieweg 15. Tel. 692231/
k?232.open van 07 00-17.00 uur.jr'oorBandabou: Silberie Kavel 16; open
jOB00-16 00 uur. Tel. 649422.
'htbroeder vanaf 4 november 17.00

/"ti 11 november 07.00 uur tel. 693291
"age 310-1179.

stichting
wijkverpleging

l bandabou"Mem 35, tel. 648077/648387; open
t ma. t/m vr. van 07.00-17 00 uur.
'c"tzuster tel. 649641 of 601760.

KRAAMKLINIEK
L RIO CANARIO
L h°ttegatweg Noord 43. Tel.
CB3B/ 692510. Fax: 691683; voor
Ls^atie over prenatale zorg en zorg
[/"rende en na de bevalling.
CïSuHatiebureau zuigelingen: elke do.van
L*-16.00 uur.
|T Su|tatiebureau peuters: elke di van

uur.

APOTHEKEN,k NACHTDIENST
,°banda: Union, Breedestraat 137.

623575
"'''a: Popular, hoek Maduro-ZColum-s,raat Tel 611269/612376.

DIVERSEN
tr-ANGRUKE NUMMERS
h. (voor noodgevallen)JSnce: 112>■ 114
<ud*eer: 114
|J>"aal: 624900
K_,n: 128K!,a: 135

0S n^ienst Bandabou: 641658
Cc*'in (psych. hulp): 127
i, 'lood op zee): 637911iJnasiel: 654300. nartsdienst: 614000

Thorax Centrum: 685917
Med. Centrum Blaauw:
(24 uur bereikbaar) 695505/

695547

STICHTING
VERANTWOORD

OUDERSCHAP
(Fundashon Famia Planea)

Assistentie geboorteregeling:
Kliniek Bitterstraat 1-A (tel. 611323):
dagelijks open van 08 00-12.00/14.00-
-17.00 uur; dokter aanwezig op ma. en vr.
van 14 00-16 00; di t/m do. van 08.00-
-11 00 uur.
Kliniek Kas Chikitu (zuigelingenconsulta-
tiebureau): open op wo. van 13.00-15.00
uur.

****************

TELECURAÇAO
(kanaal 8/6)

WOENSDAG: 17.00 Atardi
Hubenil: Konta Kuenta, caretoons en
jeugdjournaal; 18.00 Tempo pa Dios:
Gereformeerde kerk; 18.03 Square
One; 18.30 Nieuws in het Neder-
lands; 18.45 Telenovela: Valentina;
19.05 Nos Salü, Nos Prekupashon:
Kanser den Garganta (gastspreker:
dr. Rach); 19.30 RVD-programma:
Toepraak premier Miguel Pourier;
20.00 Telenotisia (lokaal, internatio-
naal en sportnieuws); 21.00 Wega di
Number Körsou; 21.05 Leu Fo'i Kas
(presentator Robby Schouten); 22.00
Curacao Spreekt (presentator Rolf de
Meijer); 23.00 NOVA; 24.30 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden!)

TV-11
(kanaal 11)

WOENSDAG: 16.00 Cartoons;
18.30 Reportajes; 19.00 Showbiz
Today; 19.30 Konfrontashon (presen-
tator Aubrey Sealy); 20.00 Ocurrió
Asi; 21.00 Sevsec; 22.00 Sine den bo
Kas; 23.30 Prime News; 24.00 Slui-
ting.

TELEARUBA
(kanaal 13)

WOENSDAG: 15.00 Cartoons;
16.00Flintstones; 16.23Garbage Pail
Kids; 16.46 The Jetsons; 17.10
Square One; 17.39 Arena; 18.00
News Highlights; 18.03 Sesame
Street; 19.03Science & Society; 19.19
Special; 19.50 Sportlotto; 20.00 Tele-
noticias; 20.30 Who'sthe Boss? 21.00
CNN News; 21.40 Showbiz Today;
22.00 News Highlights; 22.03 Hotel;
22.51 Hill Street Blues; 23.40 Sports
Tonight; 24.00 Sluiting.

CINE
(kanaal 83)

WOENSDAG: 15.00 Movie: An
American Tail: Fievel Goes West;
16.20 Movie: Red Line 7000; 18.20
Movie: Max Dugan Returns; 20.00
Movie: Into the Badlands; 21.30 Pri-
vate School; 23.00 Flashback; 01.00
Movie: Beach Red; 02.45 Movie:
Abboth and Costello Meet Franken-
stein; 04.15 Movie: Private School;
05.45 Movie: Fires Within.

TBS
(kanaal 89)

WOENSDAG: 16.05 Torn and
Jerry Kids; 16.35 Captain Planet and
the Planeteers; 17.05 Flintstones;
17.35 Brady Bunch; 18.05 Save by
the Bell; 18.35 Saved by the Bell;
19.05 Growing Pains; 19.35 Andy
Griffith; 20.05 Who's the Boss? 20.35
Who's the Boss? 21.00 NBA Basket-
ball; 23.30 Movie; I'm Gonna Git;
01.15 Movie: Let's Do ItAgain; 03.30
Movie: School Daze; 05.30 Ton of
Fun.

ABC
(kanaal 77)

WOENSDAG: 15.00 One Life to
Live; 16.00 General Hospital; 17.00
Oprah Winfrey; 18.00 News; 19.00
News; 19.30 ABC World News
Tonight; 20.00 Jeopardy! 20.30 Wheel
of Fortune; 21.00 Thunder Alley; 20.30
All-American; 22.00 Roseanne; 23.00
Turning Point; 24.00 News; 24.35
Nightline; 01.05 Movie; 03.00 News;
03.30 ABC World News Now; 05.30
Oprah Winfrey.

CBS
(kanaal 75)

WOENSDAG: 15. 00 As the World
Turns; 16.00 Guiding Light; 17.00
Young and the Restless; 18.00News;
18.30 News; 19.00 News; 19.30 CBS
Evening News; 20.00 Inside Edition;
20.30 Price is Right; 21.00 Figure
Skating; 23.00 48 Hours; 24.00 News;
24.35 Late Show With David Let-
terman; 01.37 Extra: The Entertain-
ment Tonight; 02.07 Entertainment
Tonight; 02.37 Last Call; 03.07 CBS
News Up to the Minute.

NBC
(kanaal 85)

WOENSDAG: 15.00 Another
World; 16.00 Rolonda; 17.00 Ame-
rican Journal; 17.30 Inside Edition;
18.00News; 18.30News; 19.00 News;
19.30 NBC Nightly News; 20.00 Extra;
20.30 Price is Right; 21.00 Cosby
Mysteries; 22.00 Dateline; 23.00 Law
& Order; 24.00 News; 24.35 Tonight
Show With Jay Leno; 01.35 Late
Night; 02.35 Later With Greg Kinnear;
03.05 NBC News Nightside.

LIFE
(kanaal 91)

WOENSDAG: 15.00 Our Home;
16.00 Thirtysomething; 16.00 Movie:
Getting Up and Going Home; 19.00
Supermarket Sweep; 19.30 Shop 'Til
You Drop; 20.00 Designing Women;
20.30 Designing Women; 21.00 Des-
igning Women; 21.00 Unsolved Mys-
teries; 22.00 Movie: And Then There
Was One; 24.00 Unsolved Mysteries;
01.00 Unsolved Mysteries; 01.30 Thir-
tysomething; 02.30 Paid Program;
05.30 Paid Program
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Duizend dorpen
inoost-Tuirkije
ingesneeuwd

ANKARA - Zware
sneeuwval in het oosten van
Tbrkije heeft 1200 dorpen
van de buitenwereld afge-
sneden. De luchtverbin-
dingen met het gebied zijn
uitgevallen, zo hebben weer-
deskundigen dinsdag
gezegd.

Het vliegveld van de stad
bij de grens met Iran is niet
te gebruiken als gevolg van
aanhoudende sneeuwval de
afgelopen twee dagen.
Sneeuwruimploegen zijn
druk in deweer om dewegen
naar afgelegen bergdorpen
en gehuchten weer begaan-
baar te maken. Deze zijn
onbereikbaar als gevolg van
de eerste zware sneeuw-
stormen van dit najaar, die
gepaard gingen met een forse
daling van de temperatuur.

De stad Semdinli in de
zuidoostelijke provincie Hak-
kari zit sinds zondag zonder
stroom. De elektriciteit viel
uit nadat stormen hoogspan-
ningsmasten omver bliezen.

Griekse ex-bankier
Koskotas veroordeeld

ATHENE - Een rechtbank in Athene heeft devroegere persmagnaat en bankier George Koskotas,
verantwoordelijk voor een van de grootste politiekeen financiële schandalen in Griekenland, dinsdag tottwintig jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zeven van
zijn naaste medewerkers moeten wegens medeplich-
tigheid ook voor lange tijd de gevangenis in. De
rechtbank sprak tweeëntwintig andereaangeklaagden
vrij.

Koskotas (39) is ervan
beschuldigd in 1988 als eige-
naar van deBank van Kretazon 400 miljoen gulden te
hebben verduisterd. Hij zou
bovendien ongeveer 140 mil-
joen gulden hebben overge-
boekt naar de doorhem opge-
richte persgroep Grammi.

Het proces tegenKoskotas,
dat om veiligheidsredenen in
de Korydallos-gevangenis in
Piraeus bij Athene
plaatshad, begon op 19
oktober 1992. De zittingen
zijn diversemalen verdaagd,

vooral als gevolg van de
slechte gezondheidstoestand
van de verdachte. Koskotas
vluchtte eind 1988 naar de
Verenigde Staten maar werd
in 1991 aan Griekenland uit-
geleverd.

Het schandaal leidde in
1989 tot de val van de socia-
listische Pasok-regering die
sinds 1981 aan de macht
was. Koskotas zei dat de
toenmalige premier Andreas
Papandreou steekpenningen
van hem had aangenomen,
en van plan was staatsgelden
die in de Bank van Kreta
lagen te verduisteren. Onder
druk van de conservatieven
en de communisten stelde
het parlement in 1989 een
speciaal Hof in. Dat veroor-
deelde twee ministers
wegensbetrokkenheidbij het
schandaal. Papandreou, die
sinds^ vorig jaar weer pre-
mier is, werd in januari 1992
echter vrijgesproken.

Koskotas had levenslang
kunnen krijgen, maar derec-
hter erkende dat er verzach-
tende omstandigheden
waren, omdat hij bereid was
samen te werken. Na de
uitspraak zeiKoskotas tegen-
over de pers tevreden te zijn
over zijn veroordeling. "Het
is een grote eer om door de
dieven van de Pasok als dief
te worden beschouwd."

HET WEER
WEERSVERWACHTING geldig tot morgenmiddag 12:00uur:
Licht tot half bewolkt met een plaatselijke bui, voornamelijkgedurende de nacht- en ochtenduren.Zwakke tot matige wind uit overwegend oostelijke richting,(tussen vijf en 18knopen).

WEEROVERZICHT:
De Benedenwindse eilanden staan nog steeds onderinvloed van een storing in de hogere luchtlagen, waardoorvochtige en onstabiele lucht wordt aangevoerd. Hierdoor zalook in dekomende 24 uur enige buienaktiviteitplaats vinden.Urkaan Florence bevond zich gistermiddag om 05.00 uurlokale tyd nabij 46.2 graden noord en 33.4 graden west,

ofwel 1500 kilometer ten oosten van Cape Race, Newr oundland. De orkaan beweegt zich in Noordoostelijkerichting en heeft inmiddels een subtropische karaktergekregen. Dit is het laatste bericht m.b.t. Florence.

OVERZICHT WEERSGESTELDHEID
Vanmorgen 08.00 L.T. Afgelopen 24 uur

Station Het weer Max Min Neerslag
a mmAruba zwaarbewolkt 30 25 sp
Bonaire half bewolkt 28 26 30 8Curacao half bewolkt 31 26 0 0Sint Eustatius zwaar bewolkt 29 25 0 0Sint Maarten zwaar bewolkt 30 27 0 8Amsterdam mist 12 +7 0 0Atlanta geheel bewolkt 23 15 0 0Bogota mist 18 +8 40Caracas geheel bewolkt 28 19 0 1Kingston neersl op afst 34 25 0 0Miami licht bewolkt 30 24 50 8New York zwaarbewolkt 21 15 0.0Paramaribo licht bewolkt 31 24 0.0Port-of-Spain licht bewolkt 32 23 0.0San Juan half bewolkt 29 23 19.6

BVD houdt Algerijnse
'splinters' in de gaten

DEN HAAG - De Nederlandse Binnenlandse Veilig-
heidsdienst (BVD) houdt de Algerijnse moslim-
fundamentalisten in Nederland al sinds jaar en dag
goed in de gaten. Het gaat om zeer kleine groepjes.
Het probleem is overzichtelijk. Dat zegt een woord-
voerder van de BVD in reactie op de uitlatingen van
de Franse minister Pasqua van Binnenlandse Zaken.

Pasqua zei dinsdag, nadat
deFranse politie bij een groot-
scheepse actie 95 vermeende
moslim-extremisten had opge-
pakt, dat deextremistencon-
tact onderhouden met Alge-
rijnse militanten in Neder-
land, Duitsland, Canada,
Groot-Brittanië en Italië.

De in Frankrijk aange-
houden extremisten worden
ervan verdacht steun te
geven aan deAlgerijnse Gewa-
pende Islamitische Groep
(GIA). De GIA zou achter
vele moordaanslagen in Alge-
rije zitten, waarbij dit jaar al
ongeveerzeventigbuitenlan-
ders zijn omgekomen.

De BVD zegt niet ver-
baasd te zijn over de uitla-
tingen van de Franse minis-
ter. Er is volgens de woord-
voorder al jaren intensief
overleg over deze Algerijnse
splintergroepjes met de
geheime diensten van
andere Europese landen. Er
is naar aanleiding van de
actie van de Franse politie
dezeweek geen extra contact
geweest tussen de inlichtin-
gendiensten.

Pubers doden
negenjarige

BOEDAPEST - De Hon-
gaarsepolitie heeft twee pub-
ers van 13 en 14 jaar aange-
houden op de verdenking een
negenjarig jongetje op brute
wijze om het leven te hebben
gebracht. De twee jongens
zijn zondag aangehouden
nadat het lijkvan het slacht-
offer aan de oever van een
meer in Fot, bij dehoofdstad
Boedapest, was gevonden.

"Littekens op het lichaam
van het slachtoffer duiden
erop dat hij is geslagen. Ook
waren beide handen op zijn
rug gebonden en is een stuk
kleding in zijn mond
gestopt", aldus een woord-
voerder van depolitie.

Het slachtoffer woonde in
een weeshuis. Hij verliet het
huis zondagmorgen om met
de twee jongens, die in de
stad woonden, te spelen.

De jongste van de twee
kan volgens de Hongaarse
wet niet worden berechi.

Uitgeleverde verdachte
op Schiphol gearriveerd

A. kwam omringd door
politiemensen als laatste het
vliegtuig uit. Geblinddoekt
werd hij afgevoerd naar een
op het platform gereed-
staande auto. Daarmee werd
hij overgebracht naar het
Huis van Bewaring in
Arnhem. Derechter-commis-
saris zal daar woensdag nog
beginnen met het verhoor.

Maandag vecht A. in kort
geding tegen de Staat zijn
uitlevering aan. Volgens zijn
advocaat mr C. Starmans
maakt Nederland gebruik

SCHIPHOL - Volkomen afgeschermd van de buiten-
wereld en begeleid door acht politiemensen is woens-
dagmiddagrond halfeen de28-jarigeAA. op Schiphol
aangekomen. Na maandenlange onderhandelingen is
A. door Chili uitgeleverd aan Nederland. De man
wordt ervan verdacht in 1990bij een roofoverval op
een filiaal van Albert Heyn in Oosterbeek twee
mensen te hebben doodgeschoten.

van een onrechtmatige rech-
terlijke beslissing. Nederland
en Chili hebben geen uitle-
veringsverdrag. De enige
mogelijkheid iemand dan
toch uit te leveren is wan-
neer Nederland op grondvan
het wederkerigheidsbeginsel
Chili belooft in soortgelijke
gevallen hetzelfde te doen
met Chilenen. Nederland
doet die belofte echter niet,
waardoor volgens Starmans
de uitleveringsbeslissing in
Chili op onrechtmatige
gronden is genomen.

Waarschuwing voor antisemitisme
bij herdenkingKristallnacht

BEKL.IJN - Vertegenwoordigers van joodse organi-
saties en politici in Duitsland hebben woensdagbij deherdenking van deKristallnacht gewaarschuwdvoor
heropleving van het antisemitisme. De meeste bijeen-
komsten hadden plaats in Berlijn en de deelstaten in
de vroegere DDR.

In de nacht van 9 op 10
november 1938 werden op
instigatie van de nazi's in
Duitsland 267 synagoges in
brand gestoken, zon 7500
winkels en bedrijven van
joden verwoest en 26.000
joden naar concentratie-
kampen overgebracht. Als
gevolg van de vele kapotte

winkelruiten staat deze nacht
bekend als de Kristallnacht.

De voorzitter van de Cen-
trale Raad van de Joden in
Duitsland, Ignatz Bubis, waar-
schuwde in Berlijn voor de
neiging nazi-misdaden goed
te praten. Bij een herden-
king in Frankfurt am Main
waarschuwde de christen-

democratischevoorzitter van
deBondsdag, Rita Sussmuth,
voor het ontkennen van de
antisemitische wandaden
van de nazi's. "Er is geen
zogeheten normale situatie,
we mogen geen streep onder
het verleden zetten", waar-
schuwde zij.

Sussmuth herinnerde
eraan dat in sommige delen
van Duitsland dit jaar meer
joodse begraafplaatsen zijn
geschonden dan in de vijf-
tien jaar tussen het einde
van de Eerste Wereldoorlog
en het begin van nazi-
Duitsland.

fIwEGADI NUMBER

0699
3727
3937

Bij' deze willen wij iedereen heel hartelijk bedanken, die hetzij met hun
aanwezigheid, telegrammen, telefoontjes/morele steun en dedonatie t.b.v.
het Prinses Wilhelmina Fonds hun medeleven hebben getoond bij het
heengaan van onze zeer dierbare

Erna Emmie Tunk-Leckie
Het was voor ons een enorme troost te ervaren hoe geliefd zij was.

Wij nodigen U uit ter bijwoning van 3 Heilige Missen welke
gehouden zullen worden op:

Woensdag 9 november: 19.00 uur in de kerk van Tera Cora
Zaterdag 12 november: 19.00 uur in dekerk van Janwe.
Disndag 15 november : 19.00 uur in kerk van Coromoto.

JulesA. Tunk en familie

Op 9 november 1994 is vrij plotseling overleden,
mijn lieve man, en vader

Hubert Eugene Ong-A-Lok
Datum en plaats van de teraardebestelling zullen
nader worden bekend gemaakt.

Mevr. C.i. Ong-A-Lok Roepel
en

E.J. Ong-A-Lok.

De Kennedy-dynastie
heeftzich kunnen handhaven.
Voor het eerst in de geschie-
denis van de Verenigde
Staten zullen drie leden uit
een familie in het Congres
zijn vertegenwoordigd. Op de
foto senator Edward Ken-
nedy, wiens positie bedreigd
leek. Hij behield echter met
58 tegen 41 procent zijn zetel
voor de staat Massachusetts.
Zijn jongste zoon Patrick
werd voor de staat Rhode
Island in het Huis van
Afgevaardigden gekozen en
zijn neefJoseph, zoon van de
in 1968 vermoorde Robert
Kennedy, werd voor de vijfde
achtereenvolgendekeer tot lid
van hetHuis gekozen.

HET CONSOCIUM MARTINA
PRESENTEERT

"De magiër op de gitaar"
STANLEY

NOORDPOOL
CURACAO:

Centro Pro Arte
Zondag 13 november,

Matinee, 10u30

ll|3Botica OtrabandaI j-TRI Winkelcentrum Colon '£*<=^ OPEN NON STOP. 8.00 a.m. - 7.00 p.m.

Vervolg van pag. 1.
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BETONMIX

TOMCO N.V.
Voor : Blokken, zand

grind, bewapening
beton

Brakkeput Ariba

Inst Technische School
Tel.: 672204 - 674673. |

PET »V LOVERS N.V.
fjß : S.B.N. Doormanweg 22

pfjTX Curasao N.A.

Grote plastic
honde manden

Ook honde kussens

Wednesday 9 novemberSpecial
Kabritu Stoba

16,50

* * -k-k

RESTAURANT& BAR

Salina Galleries Tel. 658821

Crea Nova N.V.
Uw adres voor een
Droomkeuken
Magdalenaweg 44
Nst. de Rb'merschool
Tel.: 378982/fax. 378980

M Caracasbaaiweg 16, tel. 618931
Jan Noorduynweg77 - Shoppingcenter tel. 695571

Voor de kerst
PRACHTIGE KADOZAKKEN

" voor wijnflessen met verschillende
dessins ontvangen.

"£?ia-Mnji|p-iSvnHHaj De oplossing voor uw laatste
BlJLlA_li_iail__k_U_i_i-I-i_UJ vetrimpels en hobbelige

Wij maken uw tuin "sinaasappelhuid" is
schoon, brengen uw HERBALIFE

,1 w-.--,«.- Door middel van eengrasveld aan, bomen cosmetische crème werkt u
kappen, verwijderen deze hardnekkigerestanten

vuil, beplanten uw tuin °°k weg en bent^u nu nóg
' r mooier met de komende

enz. enz. Voor verdere feestdagen!
inlichtingen bel uw Vraag ook naar de donkere

tt TTMA/r A M huid-vlekken cel-crème.1 UIJNMAJN 83, of fax . 657892 of
371489/602692 | | 376650

r te huur "^ nu TE HUUR EZ3
Voor vakantiegangers /-, goede rustige buurt

Ruime één- en tweeslaap- VOOf Student Ot Stagiaire
kamer alleenstaande kamers

APPARTEMENTEN met bad, keuken,
volledig gemeubileerd in rus- .P°r '.
tige buurt. beddegoed etc.
Omgeving Janwé. Geen dirCO

, Tel.: 615875 J I Inf. Tel. 613117

A/iiQO€ 1 TEkoop I
FAXNUMMERS Volkswagen

Advertentie: Santana 'M_ —mx _ met airco + full674524 equipped,
alarm systeem.

Redactie:I 674744 I j , Tel; 677666^

' Pa motibu di inventario

NOS LO TA SERA
DJABIERNE 11 Dl NOVEMBER 1994
HECTOR HENRIQUEZ 8., INC.

LAFAR ANTILLANA INC.
Caracasbaaiweg 38 ,

f TE HUUR AANGEBODEN \
compleet gemeubileerd

HUIS
3 slaapkamers, 2 badkamers, zitkamer,
eetkamer, keuken en porch.
U hoeft alleen Uw kleren mee te
nemen.
Adres: Papayaweg #10.
Huurprijs: Nafl. 1500,- per maand.

I Informatie: Tel.; 617023 j

MARASA REAL ESTATE
SALES,RENTALS, MORTGAGES HOUSES BOUGHT "ALL CASH

Rooseveltweg 347 - Tel. 680554
TE KOOP AANGEBODEN

TERA CORRA
Splinter nieuw woonhuis bestaande uit: 3 slaapkamers, 2 badkamers,
woonkamer, open keuken, vóór- en achterporch.
Terrein circa 1200 m2.Nat. 160.000,-.

KWART»
Woonhuis met 3 slaapkamers, 1 badkamer, open keuken, eetkamer,
vóór- en achterporch. Op eigendomsterreln. Circa 590 m 2.

Naf. 205.000,-.
CURASOL

"A Christmas present to you and yourfamily".
Woonhuis met 3 slaapkamers, met Ingebouwdekasten, 2 badkamers,
openkeuken, eetkamer, woonkamer, vóór- en achterporch, washok. Op
eigendomsterrein. Circa 550 m 2.
Naf. 235.000,-

TE HOOR AANGEBODEN
BANDA BOW

Woonhuis met 4 slaapkamers, 2 badkamers, woonkamer, eetkamer,
open keuken, vóór- en achterporch. Op circa 2000 m 2."Real Country
living". Naf. 1.500,- per maand.

_■ KERSTVAKANTIE IN DE KOU? ■■

Flanel voorpyjamas en trappelzakken.
Quiltstofvoorwindjacks enbodywarmers.
Wollenjerseyvoorfeestelijke en alledaagsekleding.
Zware wollenstofvoorjassen.

Genietvan devoorpreten maak 'tzelf.
Totziensboven Zuikertuintje

* TRES PIDA
TEXASFRIED CHICKEN

W^Ê^^SÊÊ FUNCHI BROS BROS
E^/fiHK] *UN PEPSIGRATIS J
,—-— "v^j^^CT peps*

SALINA- BRIEVENGAT V/VA^ #1 diKórsouJ

| tih| nßij.u.u.ii.i.!.iiij..i.ijjui,iiiiij^aj
' KOOPAVOND bj

Esperamos Shopping Center
Jan Noorduynweg 60

Kom gezellig winkelen en genieten van onze
sfeervolle muziek.V _J

YAMAHA Motorfietsrijders opgelet!!
Curaqao Motorcycle Shop biedt u de mogelijkheid
voor Gratis:

* Technisch advies * Inspectiebeurt
* Eventuele kleine Service en Onderhoudsbeurt.

* Rechtstreeks vanuit de YAMAHA fabriek in Japan:
Een Technisch Ingenieur

,gf|Hpfe 12 november 1994 van 09.00

D)nD)n (Swïni c!^?lla Qfec) 2^<^~#^ %?****«■■■. "rr\ZS V\—S l> I^internationai/J s c h o e N e N --__»► M v -*£ Trompstraat ' .""frlJnj?
___^___^_<_j Cvt-JU Heerenstraat r I now were talking fashion j V/\flUw

Gomezplein Nieuw: "Arche" Heerenstraat 10 Natural Cosmetics and Trompstraat
Heerenstraat 13 v ._.__,„. een zeerkonfortabele mm _ Bathproducts ut»i i pktifmaiaar 1994

voor het hele gezinUoLLE»CT»E= NAJAAR 1994 J I THE ULTIMATE JEANS ) { franse damesschoen ) UOLLEKTIE: NAIAAR 1994 ) / V KOLLEKTIE; NAJAAR 1994^

TE KOOP:
Koelkast:

Westpoint, tropical
non-frost. IVfejr. oud.

vr. pr. f 950,=
Z.g.a.n. moderne

Europese inboedel.
Tel: 676871

_____* f^.- LIZ-I

GEZOCHT
Oppashuis

door gezin met 2 grote
dochters

voor Nov./Dec./Jan.
Verzorging

Dieren/Planten
geenprobleem.

Tel. 658955
(Kantooruren)

Tel. 683991
(Na 19.00 uur)

Bezoek morgen onze koopavond;
I als introduktie van ons Kerstseizoen hebben wij

een voordeel hoekje
* (?!I?AfJP:P-P-l?L-_tu-!!l ■

mmm^ Aguinaldo groepen opgelet!

MDc DMO organiseert in december
een aguinaldo-concert in de
straten van Punda.

Voor informatie en inschrijvingen: 618244

Punda blijft tochpunda
ook met defeestdagen!

RASONABLE Clothing Store
Heeft 2 speciale offertesvoor deze week:
*Koop een set en ukrijgt 30%korting op

de tweede
* Bi) aankoopvan f 150,=ofmeer ontvangt
u een "TravellingSet" kado

Kom langs enprofiteer!!
Brievengat + Santa Maria

Caresse heeftweer eennieuwe zending
lingerie ontvangen.
*Ze zijn erweer: pakjes katoenen slipsvan 3 stuks
vanaff 9.95

* Diverse modellen nachtjaponnen enbabydolls
* Nieuwe modellen lingerie van Timpa en Huit in

diverse modernekleuren. smmmmmmmm^^m

en 3.00-6.30 p.m. lj|
: ■ ;::__fi-_H_H_^_^_B-^

Esperamos Shopping Center,

PER DIRECT:
TE HUUR AANGEBODEN

CENTRAAL GELEGEN
KANTOORRUIMTE

ca. 128m2, mcl. airco,
alarminstallatie, etc. etc.

Voor informaties: Tel. 618303

Rosa Sports Medicine Institut'
MJÊUSi __ Outdoor Conditioning Center

WAAROM AEROBICS?
OMDAT HET:

GEZOND,
LEUK
EN

ONTSPANNEND IS.

Heeft u 's ochtends nog een uurtje vrij?
Begin dan de dag fit en fris.

t uurtje lekker voor uzelf, om ontspannen
en verantwoord bezig te zijn.

Kom gerust even langs, of bel ons
op voor een gratis proefles.

Sta. Rosaweg 353,
Tel.: 67 81 89/67 83 15
; '

'Tl/ _Fl_n _o_r**i Mooie kollektie kleinmeubelen: rustieke Armoires en Wandtafels uit Mexico,
\ A f* m \mm lilG M-JGCO\ Servieskasten, Boekenkasten, Eet- en Zitkamertafels, Secretaires uit de USA. en
I V $Ê&_^___ W natuurlijk ruime keuze aan bijzondere woning-accessoires.
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