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..toch vervolg...

Publieke opinie VS: trek troepen terug

Clinton voert spoedoverleg
, over escalatie in Somalië
WASHINGTON-De Amepresident, Bill
rikaanse
tinton, heeft in Wasni ngton met zijn topadvi-

SeUrs

spoedoverleg

gevoerd over Somalië. Hij
örak daarvoor zijn reis
Jjaar Californië af. Het
Huis maakte dinsna afloop van
dagavond
fte t beraad echter geen
?leuwe
maatregelen

"

bekend.

Ue president staat onder toe-

ne mende druk van het Conges
en

de publieke opinie
.-11 de Amerikaanse troepen
erug £ e trekken na het bloe'ge incident van het afgeven weekeinde waarbij
Amerikaanse soldaten
2Dn gedood, 73 gewond en
,e^ of meer Amerikanen

I

-"ijgsgevangen

Smaakt.
a

zijn
Vooral de beelden

een Amerikaanse gevangengenomen helikopterpiloot
ne
bben grote ontsteltenis
gewekt en emoties losgefi

maakt.

.

In New York deed de secrejaris-generaal van de VN,
putros Boutros Ghali, een
op de VS om hun
proep
r Oepen niet terug te
bekken. Boutros Ghali
de vredesoperatie in
land
ondanks de recente
pt
e genslagen een succes en
de vrees uit dat
Somalië opnieuw terug zou
in chaos en hongersals de Verenigde
-aten hun troepen terug-

nood
bakken.
,"Ik steunde
.aire

de humani-

actie, maar als onze
eraan gaan, dan
*-°eten we ogenblikkelijk
pg", is de meest gehoorde

"^figens

,

Een opiniepeiling
factie.uit dat
79 procent van

e Amerikanen de troepen
en-g wil trekken, zelfs als
at tot een nieuwe hongersOorj jn Somalië zou leiden.
Clinton heeft de
ens te kennen gegeven de
Peratie in Somalië zo snel
te beëindigen. Maar
jj-°gelijk
® VS
kunnen het zich als
mogendheid niet verfloven de indruk te
ekken op devlucht te slaan
oor een ordinaire straatals de Somalische
>?ijgsheer
generaal
Shamed
Farah
Aidid.
.
—- —
—
n
het
nemen
de
Con»gres
y.
emmen in aantal en kracht
. e die een onmiddellijke
,efUgtrekking van deAmeriaanse troepen eisen, al zijn
voor- en tegenstanders
ari de politiek van de presi,eilt zowel onder democraten
s republikeinen.
Niet iedereen in het cones
{p" eist een onmiddellijke
i6rugtrekking van de Ameri|.--nanse troepen. Lee Hamilj.° ' voorzitter van de Buij>nland Commissie van het
Jjis van Afgevaardigden zei
at Amerika niet zomaar weg
dan zou de
y^J1 trekken: onmiddellijk
operatie
ih
en de hongersnood
s«el
Weer naar Somalië terugS?ren. En senator Paul
ljrion van Illinois geeft zijn
c0ega's
de raad naar exh
?sident Jimmy Carter te
bisteren, die de afgelopen

Resident

achter
*

»
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tijd in contact heeft gestaan
met Aidid en die betoogt dat
het onverstandig is de krijgsheer met militaire middelen
te bestrijden.
Carter gelooft dat het mogelijk is met Aidid tot een
politiek vergelijk te komen,
en hij raadt daarom de Amerikaanse regering aan de politieke weg te bewandelen. Dat
is kennelijk een gedachte die
president Clinton in beginsel
aanspreekt. Er gingen de afgelopen week in Washington al
geluiden op om het roer om
te gooien en te streven naar
een politieke

oplossing.

Tegelijkertijd kwam er een

noodkreet van het Amerikaanse militaire commando

in Mogadishu om meer tanks
en zwaar geschut om de te
licht bewapende Ameritroepen
kaanse
te

beschermen. Na de bloedige
gevechten

van

zondag

stuurde minister van
defensie Aspin met enige
tegenzin alsnog hals over
kop verse strijdkrachten,
nieuwe tanks, pantserwagens en aanvalshelikopters
naar Somalië om de Amerikaanse troepen in staat te

Rusland dreigt

met opzegging

wapenakkoord

BRUSSEL/DEN HAAG -

J oververminderde
eerdrag
on
usland

dreigt het CFE-

Ventionele bewape .
V*g
in Europa te verj
-iten, als het niet meer
nks bij de conflict?
thaarden in het Kauka"sgebied kan statioeren, zo is woensdag veren uit bronnen biJ de

NAv

naar

huis

zoals voorzitter en onder-

baanse eilandsraad.

Frans Figaroa was reeds
geruime tijd ernstig ziek,
waarvoor hij enige jaren in
Amsterdam werd verpleegd
en recentelijk weer op Aruba
in het hospitaal. Bij een
recent bezoek in het hospitaal liet hij duidelijk merken
dat hij niet verwachtte nog
te herstellen. Zijn heengaan
is voor velen toch nog onverwacht.
Hij maakte deel uit van
vele delegaties die Aruba in
het buitenland vertegenwoor-

brengen.

delen dat zijn
reeds tweemaal uitgestelde
Door mee te

bezoek aan Japan volgende
week gewoon doorgaat, trachtte de president ook het
beeld te vestigen dat hij en
iedereen weer normaal aan
het werk kan. Jeltsin houdt
vandaag via de televisie een
toespraak tot de bevolking,
twee dagen nadat legertroepen en tanks de gewapende opstand van het conservatieve parlement onder
leiding van voorzitter Chasboelatov en 'tegen-president'

Roetskoj, neersloegen.
Tevens komt vandaag de
Russische Veiligheidsraad

bijeen om zich over de
situatie te beraden. De
troepen die naar Moskou zijn
geroepen om de rebellie te
beëindigen, blijven in de hoofd-

Voorzitter Russisch
Hof stapt op
MOSKOU

-

De

omstreden voorzitter van
het Russische constitutioneel hof, Valery Zorkin, is
woensdag opgestapt. Dat
heeft een woordvoerder
van het hof gezegd.
De opperrechter is ervan
beschuldigd 'het eerder ontbonden en nu verslagen parlement te steunen in de
strijd tegen de president van
Rusland, Boris Jeltsin. Officieel behoort het hof onpar-

tijdig te zijn.
Volgens de secretaris van
het hof. Juri Rudkin, kondigde Zorkin zijn vertrek als
voorzitter aan in een brief
aan collegarechters. Hij blijft wel lid van het hof.

bouw van het zwaarbeschadigde parlementsgebouw, dat
praktisch volledig is uitge-

brand.
De aan Jeltsin trouwe
troepen kregen de toestand
pas dinsdagochtend vroeg volledig onder controle. Tientallen sluipschutters hadden
in de nacht van maandag op
dinsdag nog van daken in
het Moskouse centrum geschoten. Daarnaast meldde het
Russische persbureau ItarTass een aanval op zijn kantoor. Zeker 24 sluipschutters
werden 's nachts ontwapend
en opgepakt.
Premier Viktor Tsjernomyrdin verklaarde dat bij de
tweedaagse strijd in Moskou
ten minste 127 doden zijn
evenals
600
gevallen
gewonden. In deze cijfers
lijken de slachtoffers bij de
strijd rond het Witte Huis
niet meegerekend.
Uit veiligheidskringen is
vernomen dat 1.452 gewapende aanhangers van de
oppositie zijn gearresteerd.

NAUDERO, Pakistan
■
voormalige
Pakistaanse
—De

premier Benazir Bhutto van
de PPP laat haar stembriefje
zien voordat zij 6 oktober

plegers van de communistische coup in 1991 te hebben

laten mislukken.
Jeltsins adviseur Pjotr
Filippov zei dat de president
overweegt alle raden in heel
Rusland te verbieden. Verscheidene raden verzetten
zich vorige maand tegen het
presidentiële decreet tot ontbinding van de Opperste
Sovjet. Maar westerse deskundigen zien in het verbod
van de Sovjets een nieuwe
haard van conflicten en
noemden het moeilijk voor te
stellen hoe de president zijn
wil kan doorzetten.

haar stem uitbracht. Buttho
verklaarde volledig ver-

trouwen te hebben in haar
verkiezingsoverwinning. Ze
was vergezeld van haar stief-

moeder (r.)

(AFP-satellietfoto)

■

-

CAIRO De Egyptische
president Mubarak zit tussen
de Israëlischepresident Rabin
(r) en PLO-voorzitter Yasser
Arafat in, voorafgaand aan
het overleg dat Rabin en
Arafat voerden in het Tahriyapaleis in Heliopolis, een voorstad van deEgyptische hoofdstad Cairo.
(AFP-satellietfoto)

balbond en lid van de Raad
van Advies van Aruba. In de
politiek bekleedde Figaroa
jarenlang een leidende
functie in de Union Nacional
Arubano (UNA) en daarna
als exponent van de MEP.
Hij was lid van de commissie
voor Onderwijs en Cultuur
van het Latijnsamerikaans

Parlement.
In die hoedanigheid heeft
hij ondermeer verschillende
vergaderingen van het Latijnsamerikaanse Parlement en
Europees Parlement bijgewoond. In 1976 maakte hij
deel uit van de Statendelegatie bij het Ontwerp van de
Rijkswet inzake Burgerlijke
Rechten in de Tweede
Kamer. Met de heren Vondeling, voorzitter van de
Tweede Kamer, en Wijntuin,

voorzitter van het Surinaamse Parlement, had hij
in 1975, vlak voor de onaf-

hankelijkheid van Suriname,
nog enkele besprekingen in
verband met de moeilijkheden die waren ontstaan bij

Sleutelfiguren Midden-Oosten

zijn gesteld.

DeRussische president ontsloeg dinsdag de omstreden
procureur-generaal Valentin
Stepankov, die zich herhaaldelijk aan de kant van de
oppositie had gesteld. Hij
wordt opgevolgd door de Sibejurist
rische
Aleksej
Kazannik, een beloning
omdat Kazannik in 1989 zijn
zetel in het Sovjet-parlement
afstond aan Jeltsin.
Stepankov, die eerder verantwoording schuldig was

het parlement dan aan
regering,
voegde zich eind
de
bij
september Jeltsins kamp.
Maar hij werd ervan beschuldigd gevoelig onderzoek naar
corruptie te hebben gedwarsaan

boomd en het proces tegen de

name.

Hij woonde als voorzitter
van de Staten van de Nederlandse Antillen de plechtigheden bij van de Onafhankelijkheids Proclamatie van Suriname. In 1961 was hij korte
tijd minister van Onderwijs
in het kabinet Jonckheer. In
1979 werd hij gezaghebber
van Aruba, weike ambt hij
acht jaar lang heeft vervuld.
Ook op sportgebied was
Figaroa vele jaren actief. Hij
was oprichter en bestuurslid
van de Sport Vereniging Jong
Aruba, voorzitter van deArubaanse Voetbalbond, deNederlands Antilliaanse Voetbal
Unie, de Aruba Sport Unie,
het Nederlands Antilliaanse
Olympische Comité en de
Arubaanse Voetbalscheidsrechters. Vele malen vertegenwoordigde hij deze organisaties in het Caribische
gebied en Zuid Amerika.

Op sociaal gebied was
Figaroa lid van de Parochieraad van de Sint Annakerk
en mede-oprichteren bestuurslid van de Stichting Sint
Martinus, een voogdijvereniging, die veel contacten met
het Imeldahof onderhoudt.
Figaroa werd tot tweemaal
toe onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje

Nassau. De laatste benoe-

ming geschiedde verleden
jaar bij vergissing. De
tweede onderscheiding werd
ingetrokken maar de bevordering werd nooit meer toegekend.

Steenbokkenbloed
redt jagers

-

CHUR Het bloed van
twee neergeschoten

steenbokken heeft in
Zwitserland vermoedelijk het leven gered van
twee
De
jagers.
mannen gebruikten het
bloed om in de sneeuw

een groot SOS-teken te
maken. Ze waren vast
komen te zitten in een
gebied
dat
door
lawines levensgevaarlijk was geworden.
De politie in het Zwitserse
Chur deelde mee dat de
jagers de afdaling niet
meer aandurfden omdat
hun route door een lawine
was afgesneden. Een
herder die het SOS-teken
zag, waarschuwde deZwitserse reddingsbrigade.
Een helikopter bracht
zowel de jagers als hun
buit in veiligheid.

Honderd van hen worden
gevangen gehouden in de
Lefortovo-gevangenis. Over
Chasboelatov en Roetskoj en
de mogelijke aanklachten die
tegen hen worden ingediend,
werd dinsdag niets gemeld.
Zij moeten voor donderdag
in staat van beschuldiging

de voorbereidingen van de
onafhankelijkheid van Suri-

digde, was jarenlang voorzitter van de Arubaanse Voet-

te

stad tot de noodtoestand op
10 oktober afloopt. De rond
1.500 manschappen van eliteeenheden, paratroepen en
een gemotoriseerde brigade
blijven in Moskou om militaire doelen te bewaken en
toe te zien op de wederop-

Ex-gezaghebber Frans
Figaroa (65) overleden

voorzitter van de Staten
van de Nederlandse
Antillen en lid van deAru-

Clinton staat voor een
bijna onmogelijke keuze. De
missie in Somalië is met veel
fanfare begonnen als een
humanitaire operatie. Als
Washington nu de operatie
een succes noemt en de
aftocht blaast zullen de
beelden van chaos en hongersnood snel terugkeren. Als
de Amerikaanse troepen
blijven, en er meer doden
vallen met beelden van dansende Somaliërs op de lijken
van verminkte Amerikanen
zal het Congres de financiële
kraan voor de operatie dichtdraaien en de president op
die manier dwingen de

Gehandicapte
zorg

Na geduldig gedragen ziekbed

—

stellen hun taak naar
behoren uit te voeren.
De president heeft tot 15
oktober de tijd om een
uitweg te zoeken: een al dan
niet eervolle aftocht, een politiek compromis of een beslissende militaire actie zijn de
opties. Op 15 oktober zal hij
het Congres verslag moeten
uitbrengen van zijn plannen
in Somalië. Daarna zal het
Congres besluiten of het met
die plannen akkoord gaat.

troepen

f

ORANJESTAD Op 65-jarige leeftijd is na een
geduldig
gedragen
ziekbed ex-gezaghebber
Frans Dominico Figaroa
in het dr. Horacio Oduber
hospitaal
overleden.
Naast het gezaghebbervan
Aruba
schap
bekleedde hij in de loop
der jaren vele functies,

met doorvoeren zuiveringen
-
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Bhutto vol vertrouwen

Jeltsin consolideert koers

forten

f

- NO.: 219

Procureur-generaal ontslagen

MOSKOU De Russische
president Boris Jeltsin
heeft dinsdag na de overwinning op de gewapende
oppositie krachtige maatregelen genomen om zijn
positie en de koers van de
hervormingen te consolideren. Jeltsin zegde de
regio's de wacht aan, verving de procureur-generaal en hief nog uit de
communistische tijd daterende Sovjets (raden) op.

fi
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PARAMARIBO In het
Surinaamse parlement
bestaat veel waardering
voor de wijze waarop
Nederland probeert de
militaire samenwerking
met Suriname te versterken. Minister Ter
Beek heeft de indruk dat
de meeste partijen in de
Nationale Assemblee de
militaire band met Nederland zo hecht mogelijk
willen aanhalen.

Ter Beek sprak dinsdag op
de tweede dag van zijn
bezoek aan Suriname met
parlementsvoorzitter

Lachmon en leden van de

vaste Commissie voor
Defensie uit de Nationale

Tevreden over militaire samenwerking

Parlement Suriname zwaait
minister Ter Beek lof toe
Assemblee. De tevredenheid
over de Nederlandse inspan-

ningen op defensiegebied
strekt zich ook uit tot een
deel van de oppositie: ook de
partij Democratisch Alternatief '91 sprak zijn waardering uit voor wat Nederland
op dit terrein doet. De NDP
van voormalig legerleider Bouterse was niet bij het
gesprek aanwezig.
Nederland heeft de afgelopen anderhalf jaar, sinds
de terugkeer van de demo-

cratie in Suriname, hulp geboden bij de opleiding en uitrusting van het Surinaamse
leger. Verdergaande steun
wil Den Haag laten
afhangen van de inhoud en
het tempo van de militaire
hervormingsplannen van
defensieminister Gilds. Ter
Beek spreekt hierover donderdag verder met zijn Surinaamse collega.
Over het geheel van de
betrekkingen tussen beide
landen zijn de Surinaamse

parlementariërs minder te
spreken. De Assemblee weigerde onlangs nog in te gaan
op een uitnodiging van Den
Haag om deze week aanwezig te zijn bij de behandeling van het Raamverdrag in
de Tweede Kamer. Nederland heeft de financiële steun
die uit dit verdrag voortvloeit onlangs grotendeels
stopgezet. De leden van de
Assemblee lieten Ter Beek
dinsdag weten weinig te
voelen voor een "tribunerol". Zij zeggen de opvattingen in het Nederlandse
parlement genoegzaam te
kennen. De parlementariërs
hebben Ter Beek gewezen op
het belang van een spoedig
herstel van de hulp.

2
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Koenoekhuisje

Bijlmerramp heeft lokaal staartje:

wordt museum

Nog geen volledige bestemming
voor de drie ton ’Teletongeld’
—

ming van het geld. De verwachting van de service-

WILLEMSTAD
Rode
Kruis Kringcommissaris

Paul Ackermans is momenteel in Nederland om daar
samen
met
onder
anderen Forsa-directeur
Jack Veeris en mevrouw

te
Meijer-Cratz
bespreken wat er moet
gebeuren met de 300 duizend gulden, die vorig jaar
door de Curacaose bevolking bijeen is gebracht na
de vliegramp in de
Bijlmer. De bestemming
van dat geld 'baart kopzorgen', aldus Boy Bakmeijer van de verzamelde

service-clubs.
Na de vliegramp met het El
Al-toestel in de Bijlmermeer
op 4 oktober, werd door de
verzamelde service-clubs op

Curagao een inzamelingsaktie via de televisie georganiseerd. Deze Teleton bracht
zon 300 duizend gulden op.
Het geld werd vervolgens
onder toezicht gesteld bij het
Rode Kruis, die een passende bestemming zou zoe-

ken voor Antilliaanse slachtoffers van de ramp.
Al snel bleek, dat in materieel opzicht de zaken goed
geregeld zijn in Nederland;
directe slachtoffers kwamen
in aanmerking voor verhuis-

vergoedingen, inrichtingspremies en dergelijke. Gezocht
werd daarom naar een
minder privé-gerichte bestem-

clubs dat er veel mensen
zouden terugkeren naar de
Antillen werd in elk geval
niet bewaarheid. Boy Bakmeijer: "Er wilden wel veel
mensen met Kerstmis op vakantie komen, maar daar zijn
we niet aan begonnen. Dat
was niet de bedoeling."
In overleg met FORSA-

Amsterdam werd in april
van dit jaar een projectdos-

sier ingediend voor maatschappelijke hulp gedurende
een jaar. Ervaring had
geleerd dat de Antilliaanse
slachtoffers de weg naar
sociale en psychologische begeleiding moelijk vinden of daar
-door cultuurverschillen- niet
veel baat bij hebben. De (Antilliaanse)
vrijwilligers
kunnen de opvang zo langzamerhand ook niet meer aan.
In het projectplan van
Forsa werd voorgesteld, dat
Teleton gedurende een jaar

de helft van de kosten van

extra maatschappelijke begeleiding op zich zou nemen.
Dit kost 100 duizend gulden.
de
gemeente
Aan

Amsterdam zou worden
gevraagd de andere helft op
zich te nemen. Teleton zou in
elk geval voor dat bedrag
garant staan, zo werd overeengekomen.

Ackerman is nu in Nederland om te horen wat de
gemeente Amsterdam gaat
doen. Indien de gemeente de

Al sinds donderdag is er
gerommel in de zorgsector.
Het stakingseffect wordt nu

duidelijk. Directrice Inge Boutier van de Stichting Zorg
voor Geestelijk Gehandicapten zit tussen twee vuren:
het stichtingsbestuur en het
personeel, en aan haar de
taak om met de goede wil
van stakers en vrijwilligers
te redden wat er te redden

gelijken met die voor jeugdzorg. Al met al zijn er twintig
punten waar nog over gesproken moet worden. Onder
meer het overwerkvraagstuk

ligt er nog."
Het bestuur van de SZGG,
gedeputeerde Bentoera en de

"’

Derommel die geruime
tijd geleden al uit het Rif-

zwembad werd opgevist ligt

—

van

vakbondsvertegenwoordigers
zouden vanmiddag weer vergaderen. Bentoera verzette
de bijeenkomst voor vanoch-

tend omdat hij eerst in de

wekelijkse BC-vergadering
de zaak wilde aankaarten bij
zijn collega's. Ook het SZGGbestuur overlegde vanochtend nog eens met de directie
van de stichting.
De CBV
was vanochtend niet bereikbaar voor navraag op het
door hem gestelde ultimatum
aan andere zorgstichtingen
die hun personeel tegemoet
moeten komen door een correctie op debestaande arbeids-

Indien
mogelijk wordt dan ook de
speeltuin op dit plein aangepakt.
Op zeer korte termijn gaat
DMO met de overheid verder
praten over de oplossing van
het nijpende parkeerpro-

leent.

meeste aanbevelingen van
de parkeernota binnenstad
heeft de overheid inmiddels

De lening wordt verschaft
voor het opknappen van de
zaak van binnen en/of van
buiten -, zodat het aanzien
van Punda wordt verbeterd.
Wulfsen & Wulfsen en
Little Switzerland aan de
Breedestraat en Van Sun
Patio aan de Caprileskade
hebben reeds een metamorfose ondergaan. Verder zijn
Little Holland aan de Breedestraat en het Freeport Bargain Center aan de Handelskade nu volop aan het verbouwen. Binnenkort start ook
Van Dorp-Eddine aan de Breedestraat met een renovatie.
Andere nieuwigheden in het
stadshart zijn de bouw van
het Sidewalk Café aan de
Hanchi Snoa.
Naast deze particuliere ini-

-

tiatieven zijn er ook over-

heidsplannen voor Punda. In
1994 wordt Hanchi Snoa opgeknapt. Wanneer het reconstructiewerk aan de Handelskade beëindigd is, begint
men met de verfraaiing van
deze kade.

Voorts staat voor 1994 nog
een opknapbeurt van het Hendrikplein, het Gouvernementsplein en wellicht het Wilhel-

voorwaarden.
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minaplein gepland.

bleem in de binnenstad. De

overgenomen.

DMO deeltverder mee dat
binnenkort een brochure
uitkomt met aandacht voor
de vier musea in Punda en
Gallery 86.

er

koming van verontreiniging door schepen, korter
gezegd het Marpol-verdrag, is gisteren met algemene stemmen aangenomen door de Staten van
de Nederlandse Antillen.

Het tweede agendapunt,
de ontslagwet, kwam niet verder dan de eerste ronde

een wijziging van

en is op verzoek van ministerRozendal (Arbeid en

Sociale Zaken) verdaagd
naar de week van 25
oktober.
Dit omdat er nog de nodige
wijzigingen in de tekst moe-

de

kunnen worden van iets dat
hen niet aangaat. In Emmastad zijn de Pasadia (48 kinderen) en het Mini Active-

ringscentrum (18 deelnemers)

dicht. Huize Jos Wouters (28

bewoners) te Muizenberg en

de Trinitaria-afdeling van de
Caprileskliniek (68 geestelijk
gehandicapten) draaien op
hulp en bereidwilligheid. 157
zielen in totaal.

Checcucci nieuwe
voorzitter We Care

—

WILLEMSTAD De algemeen manager van het
Sonesta Hotel Danilo Checcucci is voorzitter voor Latijns Amerika geworden van
We Care. Dit is een Uniceforganisatie die vecht tegen
de honger van de jeugd in de
wereld. In de week van 11-17
oktober tracht Checcucci bij
de verschillende Curagaose
restaurants fondsen te
werven voor deze organisatie.

Lodowica:
patriottisme
ontbreekt

KAYA TENTALARIA

Verdiepingswoning te JAN THIEL, met boven 2 slaapkamers, badkamer, zitkamer, eetkamer,
grote open keuken en woonkamer met prachtig uitzicht op het Spaanse
Water; beneden entree
met wenteltrap, studeerkamer en appartement met eigen ingang, slaapkamer, badkamer en
kitchenette.
bii9ebouw te gebruiken a.s hobbykamer of studio.
rand
"*m'
Beschikbaar
: direkt
Huurprijs
: Naf. 2.800,-per maand; gemeubileerd
Koopprijs
: Naf. 550.000,-

%____**
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WILLEMSTAD Het valt
betreuren dat de jeugd
niet de kans heeft goed en
gedegen geschiedenisonderwijs te volgen om zo een
gevoel van patriottisme te
te

TE KOOP / TE HUUR AANGEBODEN

van het inmiddels roestende
ifval, zoals ijzeren staven en
iutobanden, toegekomen. Op
ie vraag wanneer er actie zal
vorden ondernomen meldde
.en medewerker van Selikor
lat er deze middag onmiddellijk iemand zal gaan
kijken om de stand van zaken
op te nemen. Blijkbaar moet
er nog een strategie van
aanpak worden uitgedokterd.

leren

Dat zegt Wilfred Lodowica
van de Nationale Volks
Partij. Kiezen voor de autonome status heeft volgens
het Statenlid alles te maken
met historisch besef. Lodowica betreurt de tendens dat
de opties worden afgemeten
aan materialistische belangen. "Het referendum is
geen keus voor geld maar
voor onze toekomst."

huis. De hele dag word-f
Curagaose hapjes verkocW
stoba-gerechten en leguanec
soep. Om 16 uur treedt eeö
tambu-groep met de zangefS
Shon Cola en Benno op ondef
begeleiding van Grupo Trap'
quilo.

’Antillenroute’ minder aantrekkelijk

Belastingverdrag Nederland
Amerika door Tweede Kamer
DEN HAAG/WILLEMSTAD
De Tweede
Kamer heeft gisteren het

—

goedkeur ings wetsvoorstel aangenomen op het

Behandeling wijziging van
ontslagwet is uitgesteld
WILLEMSTAD — De
ten worden aangebracht,
landsverordening ter voorzowel redactioneel als inhou-

is dat er mensen de dupe

.

het terrein schoonhoudt, is

nog niet aan de verwijdering

Marpol unaniem aangenomen door Staten

Het drama met stakingen
■
in bijvoorbeeld
zorgsector

j O ÜMRT
realty

Rif. De
reinigingsdienst Selikor, die

WILLEMSTAD
Punda
is bezig met een grote
opknapbeurt. De winkeliersorganisatie bericht
dat daartoe zelfs een
derde remodeling fund is
opgericht, dat aan winkeliers leningen tegen
zachte voorwaarden ver-

valt.
Ze zegt: "Ik maak me
zorgen over de zorg. Niemand vraagt nou eens: 'Mevrouw hoeredden jullie het op
het werk?' Probeerden de hoofden van de verschillende
oorden maandag nog coördinerend op te treden, nu
springen ze zelf gewoon bij.
Sommige stakers hebben aangeboden ons niet in de steek
te laten en te helpen bij de
spitsuren in de verzorging.
Onze bewoners worden 's ochtends bijvoorbeeld door hen
gewassen. Maar aan de
andere kant: de dagopvang
is compleet gesloten. Er is
dus een beetje zorg maar je
hebt totale zorg nodig."
Over de marathon-vergadering dinsdag van twee tot
zeven uur is Boutier kort:
"Er is tussen eilandgebied,
vakbond en stichting afgesproken dat alle partijen
water bij de wijn doen. Dat
betekent wellicht dat de CBV
een procent van de eis voor 7
procent vakantieuitkering
laat schieten omdat alle
andere zorgstichtingen ook 6
procent krijgen. En dan moet
het stichtingsbestuur misschien iets toegeven op bijvoorbeeld de onregelmatigheidstoeslag. Vervelend is
wel dat het BC mij nu pas
vertelt dat ik onze c.a.ovoorstellen had moeten ver-

~--Y>-~.

het strand voor het

Punda in de steigers

nebben

geweest."

nog altijd op dezelfdeplek: op

Activiteiten van overheid en DMO

gehouden? "Spijt? Nee, dat
denk ik niet. De organisatie

de Teleton was ook
'super. Maar over het geld
kunnen we wel kopzorgen
krijgen. Misschien", zegt hij
voorzichtig formulerend, "zijn
de emoties toen toch te hoog

Het koenoekhuisje tegenover
het Christoffelpark is cc»
0'
van de weinige
ningen rond het achttiendeeeuwse Landhuis Savonet*
Het huisje is meer dan lp
jaar oud. In zijn hoedanig'
heid als museum is het flu
dagelijks van 10 tot 17 uur-*
bezichtigen.
De opening wordt opgevT"'
lijkt door de muzikale inspa"'
ningen van Tipiko Tesoro en
door het optreden van enMe
dansgroepen. Zondag is iov-'
loristische dag bij het lan°'

slaven^

gerealiseerd.
Heeft hij geen spijt, dat zij

Teleton

aanstaan^

zaterdag omgedoopt t°
museum. De directie va*
restaurant Oasis, eige'
naar van hetknoekhuiSr'
zal tijdens de opening
16.30uur spreken over o*
gewoontes en de maJUe'
van leven van de be*' 0'
ners.

bestemworden
gevonden. En dat valt nog
niet mee, zo blijkt uit de
woorden Boy Bakmeijer.
"Ik hoop dat Ackerman
met iets concreets terugkomt," aldus Bakmeijer.
"Want anders hebben we
grote kopzorgen hoe we het
geld gaan besteden." Nederland is overgeorganiseerd, zo
is gebleken. En het geld kan
niet zomaar een andere
bestemming krijgen dan de
slachtoffers van de Bijlmerramp, want daarvoor heeft
de televisiekijker het geld
bijeen gebracht. "Je moet
bijzonder voorzichtig zijn dat
je niet op tenen gaat staan",
verwoordt Bakmeijer het
dilemma van de bestemming
van het geld. Hij suggereert
dat er wellicht een ontmoetingsruimte voor Antillianen
in de Bijlmer kan worden

’Niemand vraagt, mevrouw
hoe redt u het deze week?’
—

wordt

over waarvoor een
ming
moet

SZGG-directie vreest voor c.a.o.-impasse

WILLEMSTAD Twintig geschilpunten, 157 gehandicapten en ruim 120 verzorgers. De ingrediënten
voor een vandaag nog steeds niet opgelost c.a.oconflict in de gehandicaptenzorg ondanks drie dagen
vergaderen. De stakers van de vakbond CBV staan
wankel omdat ze voor hun rechten willen opkomen,
"naar aan de andere kant hart hebben voor de mensen
die zij dagelijks verzorgen. Ambtenaren van het
eilandgebied telden twintig vraagstukken en vraagstukjes binnen het c.a.o-conflict die nog opgelost moet
worden.

—

WILLEMSTAD
B«!
koenoekhuisje 'Kas <"
Yerba' op Band' Abo"

andere helft van het project
op zich neemt, is er nog twee
ton aan Teletongeld over.
Als de gemeente niet subsidieert, blijft er nog een ton

een

OKTOBERj^3

delijk. De zaak ligt een
beetje gecompliceerd, omdat
het wetsvoorstel een wijziging inhield van een nog niet
van kracht geworden wet uit
19.85 die, tegelijk met de
wijziging, in werking zou
treden. Aangezien er op de
gisteren voorgestelde wijziging in de week van 25
oktober waarschijnlijk een
fikse nota van nieuwe wijzigingen zal worden ingediend,
zal de behandeling dan niet
worden voortgezet met de
tweede ronde, maar vindt
geheel nieuwe behandeling
plaats.
De wijziging van gisteren

behelsde drie hoofdpunten:
de maximale termijn waarbinnen het departement van
Arbeid en Sociale Zaken een
ontslagaanvraag dient te
hebben afgehandeld, de
samenstelling van de commissie die het departement
van advies moet dienen en
de strafbaarstelling van het
laten uitlekken van gegevens over het aanvragende
bedrijf en/of de werknemer(s)
door de leden van de adviescommissie. Vanwege de voor-

gestelde strafrechtelijke vervolging is ook minister van
justitie Suzy Romer bij de
wetswijziging betrokken.
Reden tot uitstel was niet
alleen de voorgestelde wetswijziging. De MAN vroeg ook
naar de studie die de rege-

ring zou laten verrichten over

kort lopende contracten. Ook
de wet op de uitzendbureaus
blijkt door het BC nog niet te
zijn aangenomen, terwijl ook

het ontslagbeleid van de dokwerkers nader onderzoek verlangt.

nieuwe Nederlands-Ame'
rikaanse belastingver'

drag. Het verdrag treed 1
vanaf 1995 in werking e"
heeft indirect gevolg-^
voor de zogeheten Ant"'
lenroute.

Het nieuwe verdrag word
door
lokale
insidef'
beschouwd als een 'a-cotf'
beslissing'
merciële
Gevreesd wordt dat filiale 11
van Nederlandse concerns "P
Curasao zullen overwegell9'
naar andere belastingpar
dijzen zullen verkassen.
Concerns die financieringB'

maatschappijtjes, know-ho^
en octrooien onderbrengell
belastingparadijz6. 11
in
krijgen met de bekrachti'
ging van het verdrag geeJl
recht meer op-deelneming 8'
vrijstelling voor dividendbe'
lasting. De Nederlandse
fiscus krijgt de mogelijkheid
in die gevallen de deelne'
mingsvrijstelling te weigeren*
Het debat ging dinsdag'
avond door na een poging be*
uit te stellen. Eerst zou de
Memorie van Toelichting va*1
de Amerikaanse regering °P
het verdrag openba&'
Die
moeten
worden.
pogingen van diverse fïscö'
listen in de Tweede Karner
faalden dinsdag. De Amer*'
kaanse senaat debatteep
eers eind oktober of beg*ll
november over het verdragOok in andere opzichte* 1
was het een on-Nederland8
debat. De Nederlandse orde
van belastingadviseurs, die
de topadviseurs van de mv»'
tinationals onder zijn hoede
heeft, drong op het nippertJe
tevergeefs aan op uitstel va*
het debat. Daarbij ging bet
om de Europese aspecten va*
het verdrag. Dat staat, wel'
licht, op gespannen voet m^
het Europese oprichtingsver'

drag.
De financiële belangen pv
het verdrag zijn dan ook niet
gering. Het gaat om meer
dan tien miljard gulden aa*
rente, dividend en royaltieB
per jaar die naar Nederland
stromen. In omgekeerde richting gaat het pm een bedrag
van veertien miljard gulden-
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UWWGE onwrikbaar: meer salaris

In zaak Halabi over rif-terrein:

Premier tussen Nederlandse academisch gevormde vrouwen

Brief DROV spreekt van
’oyer te dragen grond’

Personeel geeft vakbond
Kodela actie-mandaat
WILLEMSTAD — Tijdens
een algemene ledenvergadering van de
de vakbond

UWWGE,

van KodelaPersoneel, hebben de
"eden alle steun gegeven
aan hun bestuur de ingeslagen weg te vervolgen,
"et bestuur heeft daarhet stakingswapen in
nanden gekregen en zegt
lndien nodig niet te

mee

Sullen aarzelen daarvan
gebruik te zullen maken.

°mds een week zijn de caoonderhandelingen tussen de
"ond en de Kodela-directie
°P de spits gedreven. Dat
Sebeurde nadat een lijmpovan de Landsbemidde'aar spaak liep.
In een uitgebreid persbeverklaarde de directie
ver niet meer dan 2,8 mil?joen
gulden onderhandelingste beschikken,
jevens ging de directie in op
j|e salarisverhoudingen
jannen en buiten het bedrijf,
j^eze reactie wordt door de
UWWGE opgevat als een
ernstige provocatie. Olie op
jtet vuur, dattoch al behoorHJk was opgelaaid. Sinds gispen lijkt de vlam helemaal
l* 1 de pan te zijn geslagen,
ken forse meerderheid van

,

png

ruimte

"et Kodela-personeel (400 pers°nen) schaarde zich tijdens

*en ledenvergadering achter
de vakbond.
Morgen zal presidentArrindell
commissaris
'ezamen met de Kodela-

*°n*imissarissen praten

over

problemen. De
vorige
een gesprek aan met
-■e Raad van Commissarissen, waarop Arrindell antwoordde dat de commissageen partij zijn in
Reden
-■at hij zelf de RvC gaat
Polsen.
Achter de eis om hogere
garissen gaat ontevredenschuil, zo valt te
uit een schrijven
de UWWGE waarin zij
"-aar uitgangspunten in de
uit. "De
-nrectie investeert wel in
allerlei projekten maar lijkt
-e vergeten dat ook in het
**e gerezen

vakbond vroeg einde

heid
Jan

—

personeel geïnvesteerd moet
worden."
Een zwaarwegend punt is
steeds de loondiscriminatie
geweest. De bond merkt op
dat KAE-personeel 'zonder
aanwijsbare reden gemiddeld
6 procent meer verdient dan
het Kodela-personeel'. Daarnaast rechtvaardigt een vastgesteld koopkrachtverlies
over de laatste tien jaar een
loonaanpassing van 30 procent, aldus de UWWGE.
In haar reactie heeft de
directie laten weten dat tegemoetkomen aan die eis niet
realiseerbaar is zonder een
tariefsverhoging en daar zegt
zij fel tegen gekant te zijn.

Na reactie Raad van Advies
MAN komt met een nieuw

wetsontwerp Rekenkamer
WILLEMSTAD —Stapjevoor-stapje komt een
slagvaardiger Algemene
Rekenkamer dichterbij.
De MAN heeft, naar aanleiding van opmerkingen
van de Raad van Adviet,,
het initiatiefontwerp tot
wijziging van de landsverordening Algemene
Rekenkamer, dat vorig
jaar door de blauwe
partij werd ingediend,
ingetrokken en vervangen
door een gewijzigde ontwerp-landsverordening.

De Algemene Rekenkamer
heeft tot taak de uitgaven
van de regering te controleren, al dan niet in opdracht
van de Staten. In verschillende opzichten is de Rekenkamer echter niet geheel onafhankelijk. Bovendien kampt
de Rekenkamer met een
tekort aan gekwalificeerd personeel, omdat het bedrijfs-

leven hogere lonen kan
bieden. De werkzaamheden
zijn ondertussen in de loop
der jaren niet alleen in kwan-

BfïRDMET
's fFrencft of course
It

Liqueur.>

titeit, maar ook in kwaliteit
toegenomen.

In het voorstel van de
MAN moet de Rekenkamer
zelf de werving van en het
beleid over haar personeel
op zich kunnen nemen, in
plaats van deRaad van Ministers. Daartoe dienen de landsverordeningAlgemene Reken-

kamer en de landsverordening Materieel Ambtenarenrecht te worden gewijzigd.
In het ontwerp wordt voorgeteld dat de arbeidsvoorwaarden van de secretaris,
na goedkeuring door de Gouverneur, worden vastgesteld
door de Kamer. De gouverneur zou, op voordracht van
de Kamer, de secretaris ook
moeten kunnen schorsen of

ontslaan. De Kamer zou
verder bevoegd moeten
worden haar eigen personeel
aan te trekken of te ontslaan, terwijl de arbeidsvoor-

waarden ook door de Kamer
moeten worden vastgesteld.
De raad van Advies stelde
voor dat in de nieuwe landsverordening ook regels
zouden komen over het
beheer van de begroting van
de Kamer. Volgens de MAN
dient dit nog nader te
worden bestudeerd.

Zakenman,

■ WILLEMSTAD - Premier Maria Liberia Peters

Nog zes getuigen

was onlangs gastspreker bij
de viering van het 75-jarig
bestaan van de Nederlandse
vereniging van vrouwen met

in Halabi-zaak

—
de zaak die projectontwikWILLEMSTAD

een academische opleiding
(WAO) in het Amsterdamse
RAI-gebouw. Het thema op
deze dag was 'Ruimte aan de
top. De Antilliaanse premier
ging in op de evolutie van de
vrouw in het Caribisch
gebied vergeleken bij die van
vrouwen in andere regio's.
Volgens de deskundige van
de Verenigde Naties, dr.
Mathiasson, heeft onderzoek
uitgewezen dat een groterpercentage vrouwen in het Caribisch gebied doorstool naar
de top. Op de foto: mevr.
Liberia Peters met het hoofdbestuur van de WAO met
rechts van haar WAO-voorzitter drs. Marianne G.
Bröcker.

kelaar Eduardo Halabi vermoedelijk tegen de overheid gaat aanspannen
hoortrechter Goossens van-

daag nog voormalig gedeputeerde van Toerisme
Augustin Diaz en huidig
hoofd van de DROV
Etiënne van der Horst.
Op 22 oktober is Ivan
Kuster van dedienst Financiën aan de beurt, terwijl
op 12 november naast
Borias de gedeputeerden
Page (Toerisme) en
Mendes de Gouveia (Economische Zaken) hun verhaal komen vertellen.

STTK wil gedegen
telecom-analyse
—

WILLEMSTAD De vakbond van werknemers in
de Curacaose telecommunicatie STTK vindt dat er
een gedegen analyse
gemaakt zou moeten
worden, de 'typisch Curacaose realiteit' voordat er
overhaast wordt besloten
tot privatisering van de
telecommunicatie.

Dat zegt de STTK naar aanleiding van het forum Adapting Telecommunications to
the new environment, dat
vorige week door de Kamer
van Koophandel is georganiseerd. Een van de sprekers,
de ex-directeur van de Venezolaanse PTT CANTY Martinez Móttola, wees op de
deplorabele toestand waarin
CANTY verkeerde voordat
er geprivatiseerd werd. Het
aantrekken van vreemd kapitaal middels privatisering
heeft Venezuela in korte tijd
120.000 telefoonaansluitingen opgeleverd naast een

boom in de investeringen in

de sector.
Dat voor onze zuiderburen
de enige oplossing is geweest
aandelen te verkopen, wil
echter nog niet zeggen dat
Curagao om die reden dit
vooroeeld moet volgen, aldus
de vakbond. "
Curagao kent niet de torenhoge problemen van CANTV,
vervolgt de STTK. Het

rJj/JLi Traiteur'
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Als de service van uw bank zich kenmerkt door
b.v.:

Dan is het tijd om van bank te veranderen en te kiezen voor
BANCO DI CARIBE. Wij garanderen u een optimale en snelle service.
Kom vandaag nog langs bij één van de kantoren van BANCO DI CARIBE of
bel ons op nummer 617000 of 694444 voor meer informatie.
U zult er geen spijt van krijgen!

BANCO DI CARIBE: De bank die uw vertrouwen waard is.

"UIT ETEN
THUIS"

7 okt.

Champignons soep
Gebakken verse vlètVet

Het lang uitblijven van belangrijke kredietbeslissingen.
Hoge rente op kredieten.
Afschriften die u veel te laat ontvangt.
Transakties die te veel tijd in beslag nemen.

In

meuniere

i

Gemengde sa\ade
VersfruitrSalade
f22,50
Voor ml. Tel. 577422

j

Voorlichting
bond STTK

—

WILLEMSTAD De vakbond van werknemers in de
Curagaose telecommunicatie
STTK organiseert een informatieavond over de volksraadpleging op 7 oktober. De
bijeenkomst vindt plaats in
de kantine van de Landsradiodienst aan de Schouwburgweg en start om half
acht 's avonds.
De STTK heeft Lucita
Moenir-Alam van de Referendum Commissie Curagao
uitgenodigd de vier opties
toe te lichten.

advies van Móttola om eerst
goed na te denken voordat er
stappen worden gezet, ver-

dient navolging.
De bond doet de uitspraken van de Kamer van
Koophandel ('we dreigen de
boot te missen' en 'we
moeten naar een partner

zoeken voordat het te laat
als emotionele uitin de veronderstel-

is') af
roepen,

ling dat zij nog geen gedegen

onderzoek hebben verricht

naar de stand van zaken.

Uit een
WILLEMSTAD
brief van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en
Volkshuisvesting (DROV)
blijkt dat de 'principegrenzen' van het terrein
voor het Ramada-hotel
aan het Rif al op 2 mei
1989 bekend waren. Het
toenmalige hoofd van de
DROV ir. L. Butöt schrijft
voorts dat in een later
stadium de definitieve
meetpunten voor de over
te dragen grond bekend
worden gemaakt.
Deze brief was gericht aan
het architectenbureau Broos
& Van Werkhoven. Architect
Norbert Broos was vanmorgen getuige voor projectontwikkelaar Halabi. Deze
meent dat de overheid hem
eerder dit jaar onterecht een
optie op het rifgebied voor
het bouwen van een Ramadahotel heeft geweigerd.

-

-

—

Wie stemkaarten in huis
krijgt voor mensen die al
lang vertrokken zijn, kan
daarmee geen stem uitbrengen op 19 november.
Behalve de stemoproep dient
men een al dan niet verlopen
paspoort, rijbewijs, sédula of
SVB-carnet te overleggen.
Er is vermoedelijk een
groot verschil tussen het werkelijke aantal stemgerechtigden en het aantal kaarten
dat Bevolking de deur uit
doet. Bevolking is voor het
bepalen van het aantal stemkaarten afhankelijk van het
aantal ingeschrevenen. Dat
juiste aantal staat nog niet
vast. De eerder door Rojer
genoemde 117.000 blijkt een
voorlopige schatting te zijn.
Volgens Marijke van de Hel
van het Centraal Bureau voor
de Statistiek gaat het om
92.000 stemgerechtigden.
Het enorme verschil in
aantal is niet de schuld van
Bevolking, maar van de burgers zelf, zegt Rojer. -Die
laten zich vaak niet uitschrijven, of ze zijn voor een
lange periode in het buitenland. Veel adressen blijken
ook vanwege niet-aangegeven verhuizing incorrect.
"Ik kan die mensen alleen
maar smeken om een adres-

hem zou gaan.
Ook Broos verkeerde in
die veronderstelling. Bij
besprekingen over onder
andere de waterzuivering
maakte hij er geen probleem
van of het stuk grond waarover werd gesproken wel
naar Halabi zou gaan. "Het
gebeurt wel vaker dat een
terrein pas later wordt over-

naar

gedragen".
Net als voor de meeste
andere getuigen die tot nog
toe zijn gehoord wist ook
Broos niet beter dan dat
Halabi de optie zou krijgen.

Gevraagde Cuba-cijfers niet boven

tafel

MAN wraakt a-sociale
behandeling dokwerkers
—

WILLEMSTAD Morgen
vindt het vervolg plaats
van de openbare zitting
van de eilandsraad die 21
september -werd verdaagd. Wederom zal
gesproken worden over
de toekomst van de Curacaose Dok Maatschappij.
Naar de verwachting van
MAN-leider Don Martina
zal er nog een bijeenkomst
nodig zijn, daar nog
steeds niet de gevraagde
Cuba-cijfers zijn overhandigd.

De oppositie had het jaarverslag 1992 van Acemex Cuba
en de geconsolideerde cijfers
van CDM Curagao en Cuba
opgevraagd. Die zijn niet geleverd. Wel kreeg Martina naar
zijn zeggen 'drie blaadjes met
een balans over 1992' overhandigd.
Mario Evertsz, inmiddels
interimmanager van de
CDM, is dit weekeinde van
een verblijf in Cuba naar
Curacao teruggekeerd en zegt
dat het gevraagde materiaal
vrijgegeven
niet
kan
worden, omdat de Raad van
Commissarissen het jaarverslag 1992 nog niet heeft goedgekeurd. "Het is niet de bedoeling en niet correct dat deze
cijfers dan in de openbaarheid worden gebracht."
Hoewel het jaarverslag ontbreekt, valt er nog genoeg te
debatteren in de eilandsraad,
verwacht Martina. Inmiddels
is de interim-fase officieel
ingetreden en zijn alle 500
werknemers ontslagen. Daar
valt nog aardig wat over te

Deelnemer referendum
moet zich legitimeren
DeelWILLEMSTAD
het
aan
refenemen
legitimarendum zonder
tiebewijs is niet toegestaan. Dat zegt hoofd van
Bureau Bevolking Ak
Rojer met enige nadruk.

De optie ging tot veler
verrassingnaar de groep Hazeleger. De verrassing was voor
Halabi en consorten het
grootst. Op grond van talloze
stukken, mondelinge contacten en de DROV-brief van
2 mei 1989 verkeerde hij in
de veronderstelling dat het
terrein naast het Sonesta

wijziging door te geven. Niet
alleen voor een referendum
of een verkiezing. En voor de
belastingen hoeft men niet
bang te zijn, die weet de
schuldenaars toch wel te
vinden".
Met de Posterijen worden
nog definitieve afspraken
gemaakt over de bezorging
van de kaarten. Ramon Galmeijer van de centrale dir-

ectie vertelt dat het debedoeling is om accurater te
werken. De brieven gaan niet
zomaar in de brievenbus,
maar dienen persoonlijk door
de postbode aan een volwassene te worden afgegeven.
De postbode dient te vragen
of de personen die op de
kaarten staan genoemd ook
echt in dat huis wonen.
Om die persoonlijke bezorging mogelijk te maken,
werken de postbodes in de
weekeinden. Kaarten die niet
bezorgd kunnen worden,
gaan terug naar het postkantoor. Twee weken voor
de referendum-datum gaan
ze terug naar Bevolking.

In tegenstelling tot vorige
keren worden de nummers
met een toevoeging (naast,

achter

enzovoorts)

verhapstukken, meent hij,
'want wij zijn zeer ontstemd
over de a-sociale wijze
waarop dat is gebeurd.
Martina heeft met name

president-commissaris
Mendes de Gouveia nog een
appeltje te schillen. Er zijn
volgens hem toezeggingen
gedaan dat de ontslagen dokwerkers met minimaal drie
maanden salaris en cessantia
naar huis zouden worden
gestuurd. "Ik heb gevallen
gezien die met een miniem
bedrag huiswaarts moesten
met

keren."

De MAN-leider vraagt zich
af of het wel in de haak is dat
de Eilandsontvanger beslag
heeft gelegd op een deel van
de uitkeringen, wat het uit
te keren bedrag behoorlijk
heeft doen slinken.
Ook George Hueck heeft
het nodige aan te merken op
dewijze waarop hetBestuurscollege het ontslag heeft afgehandeld. Hij vindt het een
merkwaardige zaak dat het
BC 23 miljoen gulden heeft
geleend om te kunnen afrekenen met het personeel. Nu
blijkt dat een fiks deel van
dit bedrag rechtstreeks naar
de eilandsontvanger is doorgesluisd. "Waarom moest dan
geld geleend worden?"
Martina heeft overigens

gisteren het ontslag van de

dokwerkers aan de orde

gesteld tijdens een zitting
van de Staten, waarin de
ontslagwet aan de orde

kwam. Hij vroeg nadere
uitleg over de dertig procent
inhouding en wil weten hoe
dat in het Burgerlijk Wetboek is geregeld.

Volop
Bambino

blokken
bij
BIOEMPOTS
tf£k
__\étfj/
book-loy&glftshop

SKS houdt
jongens met
drugs aan
WILLEMSTAD—De SKS
heeft op 5 oktober in de
vroege ochtend twee jongemannen aangehouden. Bij
nadering van de SKSpatrouille trachtten de twee
spullen in een rooi aan de
Irenelaan te verstoppen. Het
bleek om cocaïne en
marihuana te gaan. De SKS

heeft de verdachten aan de
recherche overgedragen.

Uw favoriete

eeteafé

wel

bezorgd. Voor de adressen
z/n (zonder nummer) is door
de post al het nodige voorwerk gedaan. Maar Westpunt z/n' kan toch echt niet
bezorgd worden, zegt Rojer.
Mensen met dergelijke adressen moeten hun stemkaart
persoonlijk bij het Bureau
Bevolking komen ophalen.

Keukenplein 8

* Tel: 656633

ADVERTENfiES CURAQAO
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Voor het gemak van onze kliènten

en

1993

UNIEK OP CURASAO

van uw eten? Ondanks alle zorg die u besteedt aan de

bereiding van uw maaltijden, kan het ook u gebeuren. Het
gevaar van be-

W3l Zijl! UW

37© 547

een klein hoekje.

IMP!!"

vQfi

U kunt ons niet meer bereiken op:

Zorg dat het u met

overkomt. Schakel

nphpimpn?
UUllUllllwll ■

37^*549
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gasten ziek worden

U moet er toch niet aan denken dat uw

het algemeen publiek, zal
British-American Insurance Company
vanaf maandag 4 oktober 1993 op Curasao
één telefoonnummer in gebruik nemen

37^48

WOENSDAG 6 OKTOBER

*-"--m
een unieke

savice.

Biota controleert of

l9St

hetvoedsel in uw bedrijfvoldoet aan de internationale normen en lon

BRITISH
VM AMERICAN

de aanwezigheid van bacteriën zoals Salmonella en Shigella aantonen.
U krijgt advies voor de bestrijding en voorkoming van besmetting. Bij

regelmatige controle hebt u dezekerheid van een veilige keuken. Een

MEDEDELING

beter visitekaartje dan het "Biota Keurmerk" kunt u zich niet wensen.

KODELA maakt hierbij bekend dat i.v.m. werkzaamheden aan het waterdistributienet ter optimalisering van
haar waterdistributie en zodanig een betere service te kunnen verlenen op

Bel voor meer informatie of voor het maken van een afspraak op

DONDERDAG 7 OKTOBER 1993
VANAF 08.00 UUR 'S MORGENS TOT 24.00 UUR P.M.

telefoonnummer 376014 of 377340. Of stuur ons een fax op

de wijken

Q I_^^Sl~/\

nummer 372578.

PALU BIANCU, ROOZENDAL, STA. MARIA, STENEN KORAAL, SERU FORTUNA,
SERU MAHUMA EN ROMAR

Een Duitse kwaliteitskeuken voor een lokale prijs.
Voor nog geenfl. 5.000,= kunt u zich reeds eigenaar
noemen van een indrukwekkende keuken met de
bekende Duitse degelijkheid, waarbij de accessoires zoals
spoelbak, kraan etc. niet vergeten zijn.
Bel nu 378982 vooreen afspraak en u krijgt een
vrijblijvende offerte met situatie-schets van uw nieuwe
aanwinst.

CREA NOVA N.V.

Magdalenaweg 44 (nst. Römerschool)
Tel: 378982

GEEN WATER ZULLEN HEBBEN of
PROBLEMEN ZULLEN ONDERVINDEN MET LAGE DRUK

KODELA zal alles in het werk stellen om het ongerief tot een minimum te beperken en biedt bij voorbaar haar
verontschuldiging aan.
___Smm_.

_____________________________________

JKOO-Ujiy m———^—^SSi

OPENBARE VERKOOP

Op woensdag 27 oktober 1993 des voormiddags om 10
uur zal ten overstaan van notaris mr M. van der Plank of
diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Schottegatweg Oost 191, Curacao, krachtens rechterlijk bevel if
het openbaar worden verkocht:

I

FEFFIk

Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon

1

\\\_W^k_^_\w'' WWh

f
\ 'lüï

\^H

r,*

iSHjJft

—i
...'.

5^
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nader omschreven in meetbrief nummer 242 van
19 april 1984, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als Koraal Partier kavel 19.

De veilingvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van
het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse
Antillen, Zittingsplaats Curagao, en liggen vanaf 8 dagen
vóór de veiling ter inzage ten kantore van de bovengenoemde notaris.
Deze voorwaarden houden onder meer in dat van iedere
bieder geëist kan worden een onherroepelijke bankgarantie over te leggen, welke tenminste gelijk dient te
zijn aan het bedrag van zijn bieding vermeerderd met de
veilingkosten.
Notariskantoor Van der Plank & Roos
Schottegatweg Oost 191,
Tel.: 616833

n

projekten.

Opleiding:
a. Minstens HBO-opleiding
b. Speciale opleiding/training in management, organisatie en projektontwikkeling strekt tot aanbeveling.
Ervaring:
a. Leidinggevend
b. Projektontwikkeling en opstellen van projektdossiers.
c. Het opstellen van begrotingen
d. Het begeleiden van projekten en medewerkers.
Funktie-eisen:
a. Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift
b. Management-kwaliteiten
c. Goede kontaktuele eigenschappen
d. Representatieve persoonlijkheid
e. Organisatorische kwaliteiten
f. Bekwaamheid in het onderhandelen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de direkteur van de Stichting,
dhr. A.J. Valerian.
Sollicitaties vóór 20 Oktober a.S. te richten aan het Bestuur van de Stichting,
Abattoirweg 15, Alhier. Tel. 614218
E.C. Gumbs
Drs. C.J.T. Romer
Sekretaris
Voorzitter.
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Tot de specifieke taken behoren:
1. In stafverband projekten identificeren binnen de doelstellingen en beleid van
de Stichting.
2. Het initiëren en voorbereiden van projekten t.b.v. vak- en beroepsopleidingen. Dokumentatie voorbereiding en aanloop projekt.
3. Verantwoordelijk voor de samenstelling van projektdossiers en projektbegroting, in overleg met de Afdelingskoördinatoren.
4. Het onderhouden van kontakten aangaande de organisatie en uitvoering van
projekten met externe instanties als uitvoerders, financierders en verantwoordelijke overheidsinstanties.
5. Bijdrage aan de evaluatie van de uitgevoerde (of in uitvoering zijnde)

A

een perceel grond gelegen in het tweede districtz
van Curagao op Koraal Partir, groot 730 m >

e

All-DAY HOLD
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Voor elk FOTOroiIETJE
dot v bat ONIWIKKEL£N & AFDRUKKEN bij;

INTEI-W,

PHhQQTO
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Dokweg z/n, Bloempot s.c.

KRIJGT
DIABETES VERENIGING

SOKUDI
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Natuurlijke, verantwoorde
verzorging van de gevoelige huid.

&* y*

WE'RE DIFFERENT!

Y~^T

" Lactacyd Derma Vloeibaar
" Lactacyd Derma Wastablet

AANKONDIGING

bevat geenparfum, zeep of
agressieve bestanddelen

lactacyd

De veiling welke gehouden zou worden op
donderdag 7 oktober 1993, des morgens om 10.00
uur, ten overstaan van één van de notarissen van
het kantoor

$)<>/'
pjj i

Daily from 6- 8 pm. Friday 4:30 -10 pm.

Sunday 12 noon

- 4 pm. and 6- 8 pm.
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For more info ca"367888

RESORT & CASINO
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SMEETS THESSELING 8 VflN BOXHORST
of diens waarnemer, te hunnen kantore aan het
Julianaplein 5,

van het perceel KAYA JONAS 12 (Abrahamsz),
GflflT NIET DOOR.
SMEETS THESSELING & VAN BOXHORST
Julianaplein 5 Alhier.
Tel.: 6 5 5 0 5 5

LIQUIDE
" voor

het wassen van intieme delen

Woensdag 6 oktober 1993

SdU beschuldigt regering
van gebrek aan goede wil

ARUBAAGENDA
Kantooruren amigoe
°pen

van 08.30-12.00/14.30-17.30

vierdag gesloten

uur;

LELEFOON
24333.

°°'Spoedgevallen na kantoortijd:

21639,

«16 en 24508 Pageboy 127-0379.

TELEFAX: 22368.

615.445 Banco di Caribe.

kITIE
I°o

(centrale) en 11141 (informatie).

********

EITJES verschijnen op dinsdag
en "Wag
en kunnen iedere dag tussen
j.
gev00-12.00/14,00-17.00 uur worden opge?n; behalve

op zaterdag. Alleen zoedie op maanda9 en donderdag
U 10.00 uur binnen zijn, kunnen de dag
'°D (dus dinsdag en vrijdag) verschijnen.

ld

S'
»óör

********

J'ACHTREGELING DOKTOREN
van
Uu„antfa9

.

t"1 za*erdag

18.00-07.00

/aniestad. Madiki, Tanki Flip, Noord, Tanki

T^nrjerl'-'n Paradera

en Sta Cruz dokter
via r Horacio Oduber Hospi'aal
«l (tel.:
24300) of via Alarmcentrum

Savaneta en San Nicolas:
"oh er D
Bislip via Centro Medico San
Hl

(I^'as (tel.;

48833) of via Alarmcentrum

********

JOTICA'S

'

PWtdienst)

p6neden de brug:

Mar, Tanki Leenden»

6

.

158. Tel.: 32142.

de brug:

ava neta. Savaneta
>"
********
BRANDGEVALLEN,
IJ?°R
Al
°' een °'
ari*»centrale
6n

a

onge-

ar»der ongeluk gelieve
(tel.: 115) op te bellen.

********
MEDICO CARABOBO
(^NTro
elandstraat 7, tel.: 21777)

Q
v, "acht heeft dr. Lili G. Beke-Martinez.

.
J[GELE

********

KRUIS ARUBA

ul-»ELINGENBURtAU

-

(K

AMIGOE

0 "mgstraat 22, tel.: 24444)
jjelijksgeopend van 07.30-12.00/13.50-

ORANJESTAD — "Het
gebrek aan goede wil van
de zijde van de regering
belemmert de sociale partners een overeenkomst te
bereiken om de financiële

is er het bewijs van, dat voor
deze regering de groeperingen niets anders zijn dan

window dressing," aldus de
SdU.
In het communiqué wordt
verder opgemerkt, dat terwijl de regering en de coalitiepartijen aan het onderhandelen waren met de werkgevers en de vakbonden
SEPA en STA om een nationale commissie te vormen,
de regering eenzijdig de
dertig maatregelen nam.
Het is volgens SdU inderdaad zo, dat voor de wet de
meerderheid van de maatregelen nog niet van kracht
kan worden en dat van de
kant van SdU all^s gedaan

'

nationale commissie of de
Sociaal Economische Raad
(SER) voor advies.
Ten aanzien van de verklaring van de regering dat
er gevolgen te verwachten
zijn voor de ambtenaar bij
Domeinbeheerdieverantwoordelijk wordt gesteld voor het
uitlekken van de maatregelenlijst, stelt SdU dat een
ambtenaar in de eerste
plaats loyaliteit verschuldigd
is aan het volk dat voor zijn
salaris zorgt en pas in de
tweede plaats aan de regering die in functie is.
"Wanneer een regering
tegen het belang van het
volk in gaat, hebben alle
ambtenaren niet alleen het
recht maar ook de plicht om
het algemeen belang vóór
het regeringsbelang te
plaatsen. Wij moeten niet
vergeten dat het de blinde
loyaliteit van ambtenaren
was dat bijvoorbeeld tijdens
de Tweede Wereldoorlog
zorgde voor het bestaan van
concentratiekampen en dat
diezelfde ambtenaren zich
daarna probeerden te verdedigen met 'befehl ist befehV
en 'ich habe es nicht gewust',"
aldus de gezamenlijke vakbonden.

uur; maandag te Paradera (tel.:

Oranjestad (23168), Savaneta
„8
oJo)>-en
(48301) van 08.00-11.00

Brazil

Uür

********
stichting cizka geeft
Ranger?
rrr »atie
w

9erschaPSbegeleiding, verloskunOi-86o JVVan
hulp en kraamzorg bieden. Bel 37687.

-

I^HELMINA
es <rijding

FONDS

koningin
(voor de kan-

op Aruba)

5e

t/m vrijdag van
"8anencf vanuurmaand3g
JE Irausquinplem 3
(iuiw
'achter-* de pastorie van Oranjestad).
'

********

J^COTICS

,

ANONYMOUS HEL-

"*: 38989 (24 uur per dag).

Ï*-S-HOTUNE**
a9ert? Bel dan

23040 27352
ssen 07.30-12.0013.00-16.30
uur.

I-Ar,,
n
OD6n0 walbeeckstraat 25, tel.: 32999)
-*-.*...

D6

"8 On Van maanda9 ,ot en met vrijdag van
600 uur voor inlichtingen omtrent
o, e
en 'ie alcohol/drugsmisbruik.
K

********

RESPETA Ml
(Stic?.,irACION
»g tegen seksuele misbruik van
nii_
T^iarigen)
- 2"433.
»

A^ÜR

STY

********

INTERNATIONAL

........
PgRENARTSEN
B °x

ö|cß

1029. tel: 27808/48124.

VoQ arer»dsen:
en T J.M. Wools, tel 21720
lsl, s Poedgevallen buiten kantooruren

........
fn'°GECLUB
Bb |h

ARUBA ARIBA

Uir, 'cl"b, Wilhelminastraat 16)
Voor a 9avond om 19.30 uur speelavond

°Pgave/informatie

b.

tel.: 24953.

********

(Ki^XE TIRAKOCHI
te Savaneta, achter kleuter«Cho rpark
Hen Pr° mé Paso)

»6.0q -* van maandag l/m zaterdag van
''■Oo ÜUr uur en op z°ndag van 11 00-

**

voor kinderen van

1-13 laar.

Wrv£A*UBA
G: 18 00 Cartoons: 18.40 Salud

"a U V Tur;
1915 Telenoticias: 19.45
F,aseball; 20.00 Major League Baset»an N"a,|onal
League Championship: Alla-

ly B

aves vs Philadelphia Phillies: 23.00
CNf/
9ht- ,?,err»ational Hour; 23 30 Sports Toni-

'?

24 00

SF

Sluiting.

o*g *LMUSEUM:
*n

geopend op elke werk-

uur en zondag van
Vo0"'2.0010 00-12.00 protestantse
kerk
uur in de

feUcttti beach resort
* R U B AI
'Bucuti Business Break"
luba's business address.

Ro °ti Rate includes:

,

UORANJESTAD — Dit is

niet de opening van een
nieuwe drankenzaak, maar
een toast op de oplevering
van de vernieuwde bagagehal
op de Arubaanse luchthaven
door minister van Verkeer en
Communicatie,
Benny
Nisbet. Hierbij waren aanwezig vertegenwoordigers van

de Associated Architects, die
de directie voerde, hoofdaannemer Albo Aruba en zii*
subcontractor CHS-TCTC die
de electriciteit en airco aanlegde, alsmede het Polytechnisch Ingenieursburo als de
technische adviseur van het
project. De bagageruimte is
nu ruimer en geheel airconditioned, de Dienst Immigratie
heeft nieuwe afhandelingsbalies en op de tweede verdie-

ping is meer kantoorruimte
beschikbaar. Voorts werden

Koots opgenomen
in ziekenhuis
met bloeding

EN

rental car
room on

Quiet, Spacious

. the beach

Computer,

fax, photocopy

, [Jjachine access

, Wail Service, Fruit basket
ree Dutch or English
Newspaper, ln-room coffee,
re, ngerator,

$

Microwave, CNN

99.00

Per room per night
Reservations: Ph.: 36141
Fax.: 25272

*

ROB

"

©

*

CAFE
THE PLAZA

Toeriste

verdronken
bij Arashi
ORANJESTAD

—

De

Amerikaanse toeriste
Katherine McDonald (60)
dinsdagmiddag
heeft
rond 1 uur het leven verloren in de zee ten noorden van Arashi. Zij is

vermoedelijk verdronken.

Bestuur voor Education
Profesional Basico
ORANJESTAD — De Nieuwsbrief
het Katholiek
Pedagogisch Centrum
meldt dat in het kader
van

(KPC)

de herstructurering van het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) het bestuur van de nieuwe stichting is
gevormd. Het zal ressorteren onder het nieuwe type
beroepsonderwijs, het Education Profesional Basico
(EPB). Op het gebied van scholing zijn verschillende
van

activiteiten

gaande.

■

—

ORANJESTAD
In
verband met het eerste lustrum van de Universiteit van
Aruba (UA) is het boek 'Cinco
Anja na Caminda' op de
markt verschenen. Het eerste
exemplaar van ditboek wordt
aan de minister van Welzijnszaken, Fredis Refunjol,
aangeboden door deredactieleden mr. M.Tratnik en drs.
A. Ringeling, in het bijzijn
van UA-rector mr. drs. Piet

Pronk.

Katherine en haar man John
McDonald, die in Dutch Village verbleven, waren bij Arashi in ondiep water gaan
zwemmen op 20 tot 25 meter
uit de kust. Twee lokale personen, Eugene Maduro (21)
en Raul Ras (22), die eveneens in de buurt aan het
zwemmen waren, hoorden
plotseling iemand om hulp
roepen.

Aan land was niemand te
zien, maar in zee zagen zij
hoe een man een vrouw uit
het water probeerde te
trekken. Maduro en Ras
snelden de man te hulp en
samen brachten zij de vrouw
aan de kant. Toen dokter Lm
om 13.45 uur ter plaatse
arriveerde, kon hij niet
anders dan de dood van de

Sinds september 1992 zijn twee workshops van elk Vierde vergadering
volgen zeven lbo-leer- ( drie dagen gehouden, terwijl over luchtverkeer
krachten aan de PTH in iin het kader van de manageORANJESTAD
Op
Amsterdam een opleiding tot iment-training de directeuren
Aruba
week
vindt deze
de
leraar consumptieve tech- en directrices om de twee
vierde
vergadering
niek. Voor de schoolleiders 1weken een ochtend bijeenkomen. Er zijn werkgroepen plaats van de Americasgevormd die de leerplannen regio van de 'Internatoeriste constateren.
voor de basiscyclus zullen tional Federation of Air
Traffic Controllers Assovervaardigen.
ciation' (IFATCA). Op de
In totaal gaat het om ongeveer 45 leerkrachten. Deze vergadering worden de
groep heeft inmiddels twee verschillende problemen
behandeld die luchtverworkshops, die beide betrekkeerscontroleurs
onderhoopt
Wickland
king hadden op het schrijven
op
vinden
technisch-en
van leerplannen, achter de
rug. Met het schrijven van operationeel gebied in de op medewerking
de leerplannen is inmiddels regio.
van regering
een begin gemaakt. Een en
ORANJESTAD
Volvergadering werd
ander wordt door enkele des- De
Reho,
geopend
gens
door
van
Jack
viceminister
kundigen begeleid en de resulVervoer en Communicatie, president van Wickland
taten zijn tot nu toe veelbelovend. De projectleiding is Benny Nisbet, waarna de Oil Aruba zullen premier
vice-voorzitter van IFATCA, Nel Oduber en de Aruverder bezig met het voorbebaanse regering het bedreiden van de opleidingen Samuel Lampkin, in zijn openingsrede
de inhoud van het rijf bijstaan in de overvoor leraar techniek en
van
een
werk
dracht van het terrein dat
luchtverkeersen
een
verzorging
algeleraar
controleur, die rekening moet Wickland Oil Aruba van
mene onderwijskundige scholing voor alle leerkrachten houden met deveiligheid van de regering wil huren
voor de uitbreiding. Dit
de luchtvaart in zijn totalidie bij de EPB betrokken teit,
blijkt uit een perscommubeklemtoonde.
zijn.
niqué dat Wickland Oil
goed
mogeOm
dit
werk
zo
Er is besloten om in Orante
lijk
kunnen
moet
de gisteren uitgaf.
doen,
jestad een geheel nieuwe
luchtverkeerscontroleur niet
school te bouwen. De geluidalleen de nodige kennis Reho kan niet geloven dat de
soverlast in en om de President John F. Kennedy-school bezitten maar ook over de vertraging van de overdracht
apparatuur
modernste
iets te maken heeft met het
is zodanig dat het niet verhuidige
dispuut tussen Wickkunnen
beschikken.
het
Door
antwoord is het nieuwe schoolland Oil Aruba en Coastal
type daar te huisvesten. Er aantal werkuren gestructureerd te houden en volgens Refining. "In feite heeft
is in de omgeving van OranTevredenheid
minister Martinus Flanegin
jestad een geschikt terrein internationale standaard,
van
wordt
voorkomen
Publieke Werken het
dat
luchtover Interpol
gevonden voor de bouw van
getekend dat evenverkeerscontroleurs
besluit
te
verde nieuwe school. Een verConferentie
en
moeiend
niet
alert
tueel
zal
leiden tot overzijn
zoek om het terrein hiervoor
werk
doet.
van
dracht
het terrein aan
ORANJESTAD
"Het te mogen gebruiken is reeds
Wat
Wickland
Oil
Aruba. De hulp
pensionering,
betreft
door de officiële instanties
62e Interpol congres is
van
de
Lampkin,
regering
stelde Samuel
wordt ten
dat
goedgekeurd. De projectleieen groot succes geworin
zeerste
belang
gewaardeerd
het
van de luchtdoor
ding is nu gehuisvest in een
den, dankzij de goede coörAruba",
verkeersveiligheid
Wickland
Oil
aldus
de
controfiliaal van de directie onderdinatie," aldus de direcJack Reho, die tot slot
leur op een jongere leeftijd
teur van het Interpol wijs in Brazil.
opmerkt
te hopen dat de
met pensioen moet gaan dan
Bureau Aruba, Roland
uitbreiding in de zeer nabije
andere werknemers. GeduPeterson, gisteren na
geformaliseerd
SVB
toekomst
met
nieuwe
rende
de
vierde
vergadering
afloop van het congres
wordt.
worden
diverse
workshops
dat een record-aantal van
werkgeverscode
gehouden alsmede een pre680 afgevaardigden trok.
ORANJESTAD
Drs sentatie door de International
Croes,
Mario E.
directeur Labor Organization (ILO).
Volgens Peterson had niemand kunnen denken dat van de Sociale VerzekeBank (SVB), laatmidzon klein land als Aruba in rings
staat was zon groot congres dels een brief aan alle
te organiseren. Ook de werkgevers weten dat de
Interpol-voorzitter
uit SVB in het kader van haar
Canada, N.D.lnkster, had reorganisatie bezig is met
een nieuwe werkgeverswoorden van lof voor de organisatie en het verloop van code.
S HOME Jl APPLIANCES
Door deze 'inhaalactie'
het congres.
achterstallige
zullen
de
ziekTijdens de conferentie
Quality you
werd de Interpol-begroting tegelden en invorderingen
van
weer
premieschulden
bijvoor 1994 behandeld en
can count on...today.
werden zeven landen als gewerkt worden. Drs. Croes
stelt dat de SVB de laatste
nieuw lid aangenomen, waartijd
veel correspondentie
door het ledenbestand nu op
heeft ontvangen in verband
175 ligt. Resoluties die aanmet achterstallige ziektegeld
genomen werden, waren gebaseerd op de toename van de uitkeringen.
Per 17 december 1993 ontcriminaliteit, de illegale
vangen
de werkgevers een
handel in flora en fauna, het
uittreksel
van de SVB met
witwassen van zwart geld en
vanaf 1986
alle
transacties
illegale adoptie.
tot
heden.
zal bliDaaruit
Op de Interpol-leden werd
opzwat
jken
het
saldo
ten
een beroep gedaan om bij
van
is
ichte
de
SVB
is.
Het
de
hun regeringen erop aan te
bedoeling
dat
Verzekede
dringen de nodige maatrerings Bank per die datum
gelen te treffen voor de conovergaat aan het voldoen van
trole op transport van gevaarde verplichtingen en het vorlijke afvalstoffen en om van
deren van de schulden.
dit illegaal transport een criminele overtreding te maken.
ORANJESTAD — De
Er werd ook gesproken over
Aruba
Lions Club houdt
verbetering van de uitwisseop
8 oktober van 8
vrijdag
ling van informatie, waarbij
uur
tot
15.30
haar jaargedacht wordt aan het
lijkse
bloedgevers-wergebruik van het systeem van
financiële verslagen voor de vingscampagne. Degenen
die medewerking verbestrijding van witwas-praklenen,
krijgen een gratis
tijken.
bloedtest, gevolgd door
een kosteloos medisch

:
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UA-boek voor minister

wordt om dit ook nooit te
laten gebeuren. SdU stelt te
hebben geconstateerd, dat de
regering desondanks de lijst
met dertig maatregelen naar
de departementen heeft
gestuurd voor uitvoering. De
lijst werd echter niet
gestuurd naar een eventuele

problemen van Aruba op
te lossen," aldus de gezamenlijke vakbonden, verenigd in de SdU, die vinden dat de maatregelenlij st die 22 september uitlekte, een bewijs is van
kwade wil.

De SdU heeft uitgerekend
dat invoering van de dertig
maatregelen de ambtenaren
direct raakt en een achteruitgang in salaris betekent
van 7.5 tot 10 procent,
zonder de overige maatregelen die voor iedereen
gelden, erbij te rekenen. "De
lijst met dertig maatregelen

5

ORANJESTAD

Estrella/Dinico's

—

voet-

baller Ronny Koots is met
een inwendige bloeding
aan het onderlichaam in
het hospitaal opgenomen.
Zo werd vernomen van
Estrella's voetballeider
Aiky Croes.
Volgens Crocs werd dit opzettelijk gedaan door RCA/Shell/
Samsung-speler, Bèbbe Koek,
die tijdens de wedstrijd
Estrella-RCA Ronny Koots
een vuistslag onder de
gordel gaf, hetgeen de inwendige bloeding veroorzaakte.
Dezelfde avond nog werd
Koots geopereerd. Doktoren
vrezen dat dit het einde van
Ronnj-'s voetbalcarrière betekent.
Croes deelde verder mee,
dat hij vanuit Nederland een
fax ontving van de oprichter
van Estrella, frère Fredericus, waarin deze de wens
uitspreekt dat de voetbalploeg zijn best zal doen om te
winnen op de gebruikelijke
sportieve wijze.

nog een aantal andere voorzieningen geregeld bij deze
verbouwing, waarmee een
totaalbedrag is gemoeid van
bijna anderhalf miljoen

florin.

—

Aruba wederom
beschreven als
maffia-eiland

—

ORANJESTAD
"Een
klein fiscaal eiland in de
Cariben met vele casino's
en banken. Een ideale
situatie voor het witwassen van geld. De
familie Cuntrera heeft er
dankbaar gebruik van
gemaakt," zo meldt
Patrice Piquard in een
Franstalig artikel, gepubliceerd in Zwitserland.
Piquard schrijft verder: "Hendrik Croes, ex-minister van
Justitie op Aruba, was de
advocaat van Ocando Paz,
een Venezolaanse drughandelaar, die momenteel in de
gevangenis zit. Het is Hendrik gelukt zijn broer Rudy
de ministerpost van Justitie
over te laten nemen. Rudy
Croes reisde enige tijd geleden op kosten van Paolo
Cuntrera naar Turkye om
een internationale conferentie by te wonen."
Het artikel vermeldt
verder dat Aruba vorig jaar
werd gebruikt om miljoenen
dollars en certificaten op
naam van de Cuntrera's via
een off-shore bank wit te
wassen

Stijging van

benzineprijs

_

ORANJESTAD
Ingaande woensdag 6
oktober worden de prijzen
voor gasoil en kerosine met
respectievelijk 0,6 cent en
1,8 cent per liter verhoogd.
De nieuwe prijzen zijn:
gasoil (diesel-Esso) 76,1 cent
en kerosine 78,1 cent per
liter.

—

/

Whirlpool Refrigerators
20 Models / 3 27 eft.
Afls. 495,= / 4350,=
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Benefietpartij tegen racisme

Team van buitenlanders
wint van Duitsland: 2-0
toonden beide ploegen
AUGSBURG — Een
zameling
buiten- meer inspiratie.
ver-

Santa CnfliariÊiü

SPORT

I

Onder aanvoering van
landse spelers in de BunThomas Hassler werden de
desliga heeft dinsdagimportspelers onder druk
avond in een benefietwedgezet. De Russische doelman
strijd het nationale voetTsjertjessov
(Dynamo
balteam van Duitsland te
Dresden)
voorkwam met een
kijk gezet. Het gelégenheidsteam, samengesteld aantal fraaie reddingen een
doelpunt. Chapuisat zorgde
door lezers van het weekuiteindelijk
met twee trefblad Der Kicker, versloeg
het keurkorps van bonds- fers voor een verrassend en
coach Berti Vogts met 2-0. pijnlijk resultaat in Duit- '
De Zwitser Chapuisat sland.

Bij het vriendschappelijke
duel waren in het Rosenaustadion van Augsburg 21.000

toeschouwers aanwezig. Het
commerciële Duitse tv-station RTL betaalde ruim twee
miljoen gulden voor de uitzendrechten.
Inclusief

recette en sponsorgelden

bedroeg de totale opbrengst
van de wedstrijd meer dan
drie miljoen gulden. Het geld
wordt overgemaakt naar het
Duitse instituut voor integratie van buitenlanders in
de samenleving en de sportwereld.
Het duel stond volledig in
het teken van de strijd tegen
en
vreemdelingenhaat
racisme. Het motto luidde:
"Vredig samenleven, mijn

vriend is een buitenlander."
Speciaal voor deze actiewerd
een televisespot gemaakt
waarin onder anderen Jan
Wouters en Lothar Matthaus
(beiden van Bayern Mün-

Dick Advocaat gelooft dat het
aanvallend spel bij Oranje past
ZEIST — Liefhebbers
hoeven
zich geen zorgen te
maken, want Oranje blijft

aanvallen waar het kan.
Ook als de belangen groot
zijn en ook als de tegenstander Engeland heet.
"Ik heb in onze wedstrijden geen aanleiding
gezien om meer te gaan
verdedigen." Aan het
woord is Diek Advocaat,
die sinds anderhalf jaar
baas is van Oranje. Hij
verloor slechts een belangrijk duel (Noorwegen uit)
en speelde wellicht iets te
vaak gelijk (Polen en Noorwegen thuis).

chen) oproepen tot verdraag-

zaamheid in en buiten het
stadion. Namens Nederland

deed ook Nijhuis (MSV Duisburg) mee.

Beide selecties namen de
wedstrijd niet al te serieus.
In de eerste helft viel nauwelijks iets te beleven. Het
rustsignaal van arbiter
Schmidhuber werd met een
fluitconcert begroet. Na de

Verder spiegelt Dick Advozich voor een groot deel

caat
aan

het creëren van de
kansen. "Juist in dat opzicht
hoeven we dus ons geen
zorgen te maken." Advocaat
is bondscoach zonder Marco
van Basten, maar wil daarover niet klagen. Feit is dat
zijn voornaamste probleem
het missen van kansen is.

Tweede helft WK-tweekamp
vindt plaats in Jakarta
JAKARTA — De tweede
helft van de tweekamp
om het WK-Schaken volgens deversie van de inter-

nationale schaakfcderatie
FIDE tussen Jan Timman
en Anatoli Karpov zal in
Jakarta
worden
gehouden. Dat maakte
voorzitter Florencio Campomanes van de FIDE
woensdag in de Indonesische hoofdstad bekend.
De strijd tussen de Nederlandse
schaakgrootmcester en de Russische

oud-wereldkampioen

werd zaterdag 25 september in Amsterdam na
de twaalfde partij voorlopig stopgezet.

Dat nadat Oman wegens
het ontbreken van een prijzenfonds de organisatie van
het tweede deel van de match
teruggaf. Karpov leidt met

een voorsprong van twee
punten: 7-5.
Tijdens een persconfe-

rentie verklaarde Florencio
Campomanes dat de tweekamp vrijdag 16 oktober
wordt hervat in het Hilton
Hotel in Jakarta. Volgens
hem zijn Jan Timman en
Anatoli Karpov met het voorstel akkoord gegaan. "De
FIDE is gelukkig en trots te
kunnen annonceren dat het
tweede deel van de tweekamp is ondergebracht in
Indonesië", zei hij. "We
danken dit aan de Indonesi-

sche schaakfcderatie onder
leiding van Mohammed
Hasan".
Hasan is een van de
rijkste mensen in Indonesië.
Hij heeft belangen in de hout-

industrie en

■ WILLEMSTAD — Paul

gaat er prat op

sterke politieke banden te
hebben met de regering van
Suharto. Campomanes zei

dat Indonesië een van de
vier landen was met interesse voor het vervolg van de
tweekamp. Andere kandidaten waren Frankrijk (Bel-

fort), Hongarije (Boedapest)
en Maleisië (Kuala Lumpur).
De voor velen omstreden
FIDE-voorman zei over het
prijzenfonds dat hij verwachtte later in de week een
garantie te kunnen geven
voor een bedrag van minimaal een miljoen Zwitserse

francs (1,3 miljoen gulden).
Die som is reglementair voorgeschreven. Campomanes en

Wederfoort en het Cabex Col-

Na anderhalf jaar als bondscoach

van leuk voetbal

Hasan wilden niet zeggen
waar het geld vandaan moet
komen, maar hielden zich
aanbevolen voor aanbiedingen.

Zware nederlaag
voor mannenteam

—

BIRMINGHAM
Het
Nederlands mannen-tafeltennisteam is dinsdag-

avond in Birmingham
tegen de tweede zware
nederlaag voor de Europese liga aangelopen. Engeland versloeg het team
van de nieuwe bondscoach Zoran Gajic met 41. De eerste wedstrijd
tegen Zweden ging voor
Oranje met identieke cijfers verloren.

In de laatste groepswedstrijd tegen Polen, op 26
oktober in Huizen, kan Nederland bij winst de positie op
het hoogste niveau nog veilig
stellen. Een nederlaag leidt
tot een degradatiestrijd tegen
de nummer vier van groep B.
Zonder kopman Paul

Haldan en routinier Henk
van Spanje, die beiden voorlopig voor Oranje hebben bedankt, had het jeugdige team
van Gajic weinig kans tegen

het sterke Engeland. Alleen
Trinko Keen boekte een incidenteel succesje. De linkshandige Randwijker bleef top
12-speler Carl Prean tijdens
de tweede partij in drie
games de baas: 21-18, 20-22
en 21-13.
Nieuwkomer Merijn de
Bruijn had in de eerste partij
niets in te brengen bij de
voormalige Chinees Chen
Hua: 15-21 en 10-21. De
geroutineerde verdediger was
in de laatste partij eveneens
'c sterk voor Keen: 17-21 en
17-21.

*** * *

VOETBAL / STOCKHOLM Tomas Brolin heeft
zich bij de Zweedse bondscoach Tommy Svensson afgemeld voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland,
volgende week woensdag. De
23-jarige speler van Parma
voelt zich niet goed in vorm.
Brolin, van origine aanvaller,
heeft bij zijn club moeite met
zijn nieuwe rol als middenvelder.

—

CLUB

[ Zaterdag9oktoberl993]

Live muziek van

Dortmund)

maakte na de rust beide
doelpunten.

COUNTRY
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"Op het veldspel is verder
weinig aan te merken. We
hebben geen wedstrijd verloren, omdat we te aanvallend speelden. We hebben
zelfs bijna helemaal geen
wedstrijden verloren. We
hebben altijd en overal
kansen uitgespeeld en

heid heb ik hem

nog een fax
gestuurd. Een Gullit-in-

betekent een meerwaarde voor het Nederlands
elftal. En daar gaat het nou

vorm

om. Om Oranje en niet om
een prestige-duel tussen Advocaat en Gullit. Dat is name-

hoeven we daarom niet veel
te wijzigen."
Het systeem blijft aanvallend en meestal met vier
spitsen. Het concept is volgens de bondscoach echter
niet de doorslaggevende factor. "Andere dingen zijn minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld de vorm van de dag.
Kan net het verschil uitmaken tussen een geslaagde
of mislukte actie. Als een
spits zich omdraait of drie
stappen terug doet, is er dan
sprake van een ander concept? Lijkt me niet."
DEFENSIEF

Advocaat heette een defensief man te zijn. Daarmee
heeft hij als zelfstandige bij
het Nederlands elftal afdoende afgerekend. "Gelukkig",

zegt hij. "Natuurlijk speelde
ik met bijvoorbeeld Haarlem

ander voetbal. Niet omdat ik
verdedigen leuker vond, wel
omdat ik ander materiaal tot
mijn beschikking had. Men
moet rekening houden met
de spelersgroep en bij
Haarlem haalde ik ook veel
punten."
In 1984 werd hij als
trainer van DSVP (Pijnacker)
al door Rinus Michels tot
assistent-bondscoach gebombardeerd. Na Haarlem en
SW stonden de clubs in de
rij. Real Madrid, Feyenoord,
PSV, voor een relatief onbekende coach haast te gek
voor woorden. Hij werd bondscoach. "Werken voor het

Nederlands elftal is het
hoogste, en het moeilijkste
dat er is." Nog geen seconde
heeft hij er spijt van gehad.
"Wat de gevolgen voor mijn
goede naam zijn als we ons
niet kwalificeren? Moeilijk
in te schatten, al zal het me

natuurlijk geen goed doen.
Vooralsnog ga ik daarvan
niet uit. Waarom zouden we
ook? Maar het vak van bondscoach blijft mooi, al is het
zwaarder dan werken bij een
topclub. Er is minder tijd, de
spelers zijn steeds maar vijf
dagen beschikbaar, iedereen
wil meedenken en meepraten. Het is wel aantrekkelijk."
RECORD
Advocaai gaat misschien wel
een record vestigen. Vijfjaar
assistent, al bijna twee jaar
de baas. Wie zat zo lang in
Zeist? Hij heeft nooit gezegd

binnenkort genoeg van te
hebben. Dat bij eventuele
plaatsing Johan Cruijff chef
eindronde in de Verenigde
Staten wordt, was al voor
zijn benoeming bekend. "Als
we ons niet kwalificeren
lijken me de consequenties
voor de coach bekend. Die
er

stapt in dergelijke gevallen
meestal op. Gaan we wel
naar het WK dan is alle?
open. Is het denkbaar dat ik
na Amerika terugkeer? Ja,

dat is denkbaar."

Anderhalf jaar baas van
Oranje. Is hij in die periode
in iets of iemand teleurgesteld geraakt? Advocaat
neemt even bedenktijd.
"Gullit is, ja, hoe kan ik dit
het beste formuleren? Ik heb
uit deze zaak geleerd dat
spelers altijd voor zichzelf
bezig zijn. Het blijft een
illusie te denken dat dit
anders is." Gullit is niet

beschikbaar.

Advocaat; "Voor de zeker-

waren

Recordcontract
voor Johnson

gepubliceerde ranglijst van
resultaten van landenteams
over de laatste vier jaar staat

CHARLOTTE
Larry
Johnson heeft dinsdag
voor de Charlotte Hornets het meest lucratieve
contract getekend in de
historie van het Amerikaanse profbasketball. Hij
mag de komende twaalf
jaar rekenen op een
salaris van in totaal 84
miljoen dollar (ongeveer
155 miljoen gulden).

Nederland echter 'maar' zestiende. "We zijn ook maar
een klein landje."

Neptunus kampioen
nabizar seizoen

—

ROTTERDAM
Neptunus heeft een bizar seizoen afgesloten met het
heroveren van de Nederlandse honkbaltitcl. De
Rotterdamse ploeg won
zaterdag de vierde wedstrijd in de Holland Series tegen Kinheim met 74. De eindstand in de bestof-five serie kwam daardoor op 3-L
Neptunus won in juni in
Madrid het finale-toernooi
om de Europa Cup 2, oftewel
de Cup of Cups. In de competitie draaide de ploeg van de
Antilliaanse coach Charles
Urbanus minder soepel. Door
problemen met werpen en
verdedigen stond de 50-jarige club lange tijd op de
zevende plaats.
De kampioen van 1991,
eenjaar later onttroond door
ADO Den Haag, het team
waarin onder andere de Antillian Arthur 'Tuyu' Mari
speelt, hervond het ritme op
de valreep. Door elf achtereenvolgende overwinningen
beëindigde Neptunus het
hoofdklasse-seizoen
als
vierde, net genoeg voor een
plaats in de play-offs.
Zaterdag, in Rotterdam,
werd de kroon op het werk
gezet. Op een manier zoals
het de ware kampioen
betaamt. Het zevende punt
kwam voort uit een homerun
van Bob van Aaien, in de
zevende slagbeurt.

***
BADMINTON'LONDEN
-."

Open Engelse titel—strijdDe wordt
vanaf volgend

jaar in Birmingham gehou-

den. Het befaamde toernooi
werd de laatste 37 jaar op
Wembley afgewerkt. De
accommodatie in Birmingham

is

groter

en

moderner. Dit jaar wordt de
wereldtitelstrijd in het
nieuwe complex gehouden.

_

*****

—

TENNIS / NEUSS
De
finale om de Davis Cup
tussen
Duitsland
en
Australië is toegewezen aan
de Messehalle in Dusseldorf.
Dit complex, dat plaats biedt

aan 11.000 toeschouwers,
kreeg van de Duitse tennis-

bond devoorkeur boven accommodaties in Hannover en
Bremen. De finale wordt van
3 tot en met 5 december op
een gravelbaan afgewerkt.

I /( X

*****

Aanvang 19.00 uur
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Olympique Marseille
gespeeld (Gullit zat op de
tribune» dan was het anders
gelopen. Maar hij heeft niet
aangegeven terug te willen
en dan houdt het op. "
Spelers met meerwaarde,
Advocaat zei het al. In de
laatste tien jaar had Oranje
er meerdere. Op een onlangs

Entree gratis met
gratis snacks

I

pk

Amerikaanse auto Killer
Instinct. De coureur van deze
Plymouth-Duster is Torn Sherbourne.

meerdere oorzaken.

fy 1

lection Racing Team organiseren deze week op 7, 8, 9 en
10 oktober de jaarlijks terugkerende Drag Classics. Deze
autoraces zijn al traditie op
het eiland.
De laatste vijfjaar hebben
Weg naar Santa Catharina
deze wedstrijden,
die I
Telefoon: 677028/677030
gehouden worden op de renbanen van Koraal Tabak, t- rl^iïiï,;.v,ï,ï,ï,v-^^
veel liefhebbers van autoraces
getrokken. Dit jaar zullen
deelnemers uit Curagao,
Aruba, Venezuela en de VS
wederom van departij zijn.
Uit de VS werden vijf
snelle auto's naar het eiland
Tel. 373772/371950/373044
verscheept. Op de foto de i

lijk niet aan de orde. Hij wil
echter niet. Hij heeft hooguit
gezegd nog een droom te
hebben: Een WK onder Johan
Cruijff. Destijds heeft hij bedankt, voor de tweede keer. Er
Had hij bijvoorbeeld met
Milan de Europa-Cupfïnale

I
I

—
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Tel: (599-9)375655
Fax: (599-9)371300

TE KOOP

KAYA JONAS 107 (Abrahamsz)

De eigenaar van de club
wilde het supersonische

bedrag niet bevestigen, maar
verklaarde wel: "Als men mij
enkele jaren geleden, had
gezegd dat ik een dergelijk
contract met een speler zou
afsluiten zou ik rijp zijn
geweest voor het ziekenhuis".
Johnson was rookie van
het jaar 1992 en maakte deel
uit van het All Star team van
het seizoen 1992-93. Het afgelopen seizoen bracht hij het
tot een gemiddelde van 22,1
punten en 10,5 rebounds per

JÊÊÊP Trompetbloemweg 28

Goed onderhouden woning met 4 slaapkamers.
badkamers, woonkamer, keuken en bijkeukenGrote overdekte achterporch en parkeerhaven.
Opleverbaar per 1 december 1993 of eerder in
2

overleg.
Eigendomsgrond 935m 2

Haf. 240.000/*

■fej-^SERVICE IS OUR BUSINESS^^-**^

duel. Tot nu toe werd het

jaarsalaris van Patrick
Ewing bij de New York

"Man proposes, God disposes"
Octobers 1993.

Knicks beschouwd als het
hoogste. Hij toucheert de
twee komende seizoenen in
totaal 9,4 miljoen dollar (17,5

The unexpected decease of our beloved "dog", "friend"
and "father";

miljoen gulden).

JACK DANIELS
Better known as "J.D."

Bosman in
het gelijk gesteld

—

Het Hof van
LUIK
Beroep in Luik heeft de
Belgische voetballer JeanMarc Bosman in het
gelijk gesteld in zijn
strijd tegen de bestaande
transferregeling. Dat betekent, dat het Hof van Justitie in Luxemburg zich
moet uitspreken over de
rechtsgeldigheid van het
transfersysteem. In dit proces is de Vereniging van
Contractspelers (WCS)
als partij toegevoegd.
Bosman poogt al sinds
begin 1991 het Europese transfersysteem aan te vechten
door toepassing van het vrije

verkeer van werknemers
binnen de Europese gemeenschap af te dwingen. Volgens
artikel 48 van het EGVerdrag heeft hij dat recht.
Bosman trad in 1990 na

afloop van zijn contract bij
FC Luik in dienst bij de
Franse club Duinkerken. Hij
wil van de rechter de uitspraak dat aan die overgang
geen transfersom verbonden
is.
De tijdrovende juridische
procedure is niet eerder getoetst aan de uitspraak van
een rechter. Bosman heeft in
zijn strijd tegen het bes-

taande transfersysteem de
steun van de Fifpro, de internationale vakbond van professionele voetballers. Voorzitter van deze organisatie is
mr. Jim Janssen van Raay,
een groot voorstander van de
opheffing van dehuidige transferregeling.

His widow wife : Sasha

Children

.

:

Friends

: Jacky, Judy, Josy, Jessy, Jane,
Belinda, Scotty
Barby, Diva, Tina, Baretta, Whisky,
BW, Sherry, Jerry, Collin, Baco,
Troika, Brandy, Gin, Rene, Browny,
Pipie, Sandra, Blacky
Other friends & family "how, how,
how"

Owners

: Family Frank.
....,,...x,...y«mi::mmm.y

Presenteert met Pepsi Cola

Oktober

.

— __ _ __
_ ___ _ ___
wo 6

20.00 v Flodder in Amerika
Met Huub Stapel

A-sociale familie zet New York op stelten

Nederlandse komedie

-

_m

za9 19.00u Married to It

Met Cybill Shepherd

Komedie over drie stellen die elkaar bl| toeval leren
kennen en de vreemdste vriendschappen slultenl

21.00 u Chaplin

Met Robert Downey.

Jr. en Kevin Kline

Een portret van het leven van een legendarische
komediant, zowel op het witte doek als In prive-sféer

m*

wo 13 20.00 u My Daughter's Keeper

Thriller over de donkere zijde van passie: een Jong
echtpaar neemt een perfect kindermeisje aan. lijkt het...

wo

16 19.00 u

TheUtUsT"
Met

<-

JeffFahey, Yancy Butler en James Coburn

Spannende thriller over de provocaties,
mysteries en passies van een huurmoordenaar

21.00 u Under Stege

Met Steven Seagal

_

Amerikaans marineschip wordt gekaapt om aan kruisraketten
tekomen. De kapers hebtien echter niet op de kok gereken*^

De films worden vertoond op het Balau
Toegangsprijs: ANG 7.50

TeTras

BALAUhetBAR
& TERRACE
Curagao
In

Seaquarium
Bapor Kibra. tel. 616666

""HeêrlijTTcC

Verfrissend

PEPSI
_W—am\

ÊM

g_\

___a_o
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White Sox in eigen Comiskey Park verslagen

Paul Molitor leidt Toronto Blue
Jays naar eerste zege in playoffs
—

CHICAGO

Paul

Molitor, John Olerud en

Ed

Sprague
waren
dinsdag de plaaggeesten
van de werpers Chicago
White Sox. In de eerste
ontmoeting van
de
playoff in de American
league sloeg het drietal
elf van de zeventien honkslagen voor Toronto Blue
Jays. Chicago White Sox
werd in het eigen stadion
Comiskey Park met de
score van 7-3 verslagen.
Vooral Molitor resulteerde in de schrik van de

buurt voor Chicago, want
hij sloeg vier honkslagen
waaronder een homerun
en loodste vier punten
binnen.

Paul Molitor
foto) had wederom een
s°ede dag aan slag voor TorCHICAGO—

le

to Blue -Jays. In de eerste
van de playoffs in
American league tegen ChiWhite Sox, sloeg Molitor
"er honkslagen. In de

JJe°

zevende inning sloeg hij de

bal van werper Jack McDowell zelfs over de afrastering
in het buitenveld van het
Comiskey Park. Hij loodste
vier van de zeven punten va-

de Blue

Jays binnen.

Gari Kasparov leidt met 9-4
Nigel Short boekt vierde
remise op rij in PCA-match
LONDEN — Het zelfvervan Nigel Short
j^üwen
ee

t

ft

een

vlucht

DeBritse schaakstomen.
hield
jjjOotmeester

in

de dertiende
ö -'tij
van de tweekamp
0 11
de wereldtitel van de

j/
.Sessional Chess Asso'ation (PCA) de met wit
blende Rus Gari Kas-

*"ov van een overwini^g af. De stand is 9-4 in
j,e'et voordeel van de Rus.
was de vierde achtervolgende remise.

i-.-'a zijn dramatische start
Ukt Nigel Short in het
eede gedeelte van de tweebeter op het hoge
Veau van zijn tegenstander
te zijn. Wat Gari
inmiddels ook opge-

i
.?lïlP

I
gesteld

v^Parovis. "Short wordt met

ven

beter", gaf de Rus
de
remise in de
achtste
t
aan.
1, üe 28-jarige Short durfde

2 j.- dinsdag voor het eerst in
Jn loopbaan aan het Slavj
_.CK een populaire variant
Dame-gambiet, ter
v e ri
b dediging te gebruiken.

I Werd
r

een klein succes
de
uitdager,
die elke
t.
v ev aller als een overwinji§ viert. Gewonnen heeft
E -^t in de tweekamp nog
*■

lag de nadruk bij
I^-Jitisdag
-11 op

de verdediging. KasH
L 0v speelde met wit, maar
1

geen noemenswaardig

v/

D

uit de opening halen.
-jdeel
beste

schaker ter wereld
s kennelijk verrast door
e
m S^rijdwijze van zijn tegenüjj'jder, want hij gebruikte
begin van de partij
Vpqi
w

"

*-

l|ebedenktijd.
door de FIDE uitgemor wereldkampioen
zocht
Vjj.
ec*
een manier om zijn
"inH-°
tj *ng met het getal der-

e
|Jonderstrepen. Het onges
getal
heeft voor de Rus
C bijzondere
?
betekenis: Hij
is

|^ dertiende officiële wereld-

f-Ql^-Pioen in de schaakgerj ledenis, won die titel met
6

g6i

score

13-11 en is
op 13 april.
P de vijftiende zet week

fj*en

van

Het omkoop—
ü^ANTES
Hj^ndaal Olympique
van

v? -"seille grijpt steeds

e.

r om z*ck heen- *-r
lï*e* a^een sprake zijn
\ve *jeest van bedrog bij de
o|^*strijd Valenciennes

!fev!

Marseille van

Jfj^Pique
L^ei 1993, maar ook bij

tes " olvmpique Mar-ein
t" "e ruim een jaar eer-.-*" Ook deze wedstrijd
S-j digde in 1-0 voor Mar-

n acc lues Eydelie, de
Vfi?
jballer
van Olympique,
"j
Xti
L
de affaire Valenciennes
sloeg, blijkt op 12 juli
jjsenover onderzoeksrechter
Cfjard Beffy melding te
van een
"iJit n £emaakt
W*°°PPoging bij eerstge-

C

ontmoeting.

Kasparov met Pe4-d6 af van
het zettenverloop dat de
Russen Razoevajev en
Smislov eerder dit jaar in
Rostov bij een vergelijkbare
partij lieten noteren. Short
gebruikte daarna ook meer
tijd om zich in de stelling te
verdiepen. Rond de twintigste
zet verliet veel materiaal het
bord, de stelling werd uitgehold, waarna Kasparov na
zijn 34ste zet remise aanbood. Short accepteerde. De
veertiende partij is donderdag, daarin speelt de uitdager met wit.
ZETTENVERLOOP
In de dertiende PCA-schaak-

wedstrijd werden devolgende

zetten door Kasparov (wit)
en Short (zwart) gedaan:

U2-d4.d7-d5;2.c2-c4.c7-c6;3.Pbl-c3,
PgB-f6:4. Pgl-f3, dsxc4; 5. a2-a4, LcB-f5;
6. e2-e3. e7-e6; 7. Lflxc4. liB-b4; 8. 0-0,
PbB-d7; 9. Ddl-e2. Lfs-g6; 10. e3-e4, 0-0;

11.Lc4-d3.DdB-aó;l2.e4-e5.Pf6-d5;13.

Ld3xg6. fixgö; 14. Pc3-e4. c6-c5; 15.
Pe4-d6. Das-a6: 16. De2xa6, b7xa6; 17.
PR-g5. csxd4; 18. Pgsxe6, TfB-b8; 19.
Tfl-dl. PdTxeö: 20. Tdlxd4. TbB-b6; 21.
Td4xd*s, Tb6xd6:22. Tdóxd6, Lb4xd6; 23.
Lcl-f4. TaB-e8; 24. Pe6-d4. Ld6-c5: 25.
Pd4-b3. Lcö-b4; 26. Lf4-e3, Pes-d3; 27.
Tal-bl. TeB-c8: 28. Le3xa7. TcB-c2; 29.
La7-d4. KgB-f7: 30. h2-h3, Lb4-e7; 31.
Tbl-dl. Pd3xb2; 32. Pb3-al Pb2xdl; 33.
Palxc2. Le7-f6; 34. Ld4xf6 en remise.

ZEIST — De broer van
Barcelona-speler Ronald
Koeman, Erwin, is verrassend teruggekeerd in de
selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er
kwam voor de laatste keer
in aanmerking op 12
februari 1992.In Faro verloor Oranje destijds de
vriendschappelijke ontmoeting tegen Portugal
met 0-2. Vergeleken met
de vorige interland, op 22
september tegen San
Marino, voerde bondscoach Dick Advocaat twee
wijzigingen door. Naast
Koeman keerde ook Ullrich van Gobbel terug.

De verdediger van Feyenoord speelde in juni tegen
Noorwegen zijn tot nu toe
Eydelie, toen nog spelend
bij Nantes, zou op 5 maart
1992 zijn benaderd door JeanPierre Bernes, algemeen directeur van

verzoek

Marseille,
'een

voetje

lichten. Daarvoor
350.000 francs

gulden)

zijn

met
zou

het

te

hem

(105.000

geboden.

Eydelie ging daar niet op in
Marseille won met 1-0

dank zij een schitterend doelpunt van Jean-Pierre Papin.
"Ik geloof niet dat daarbij
sprake van omkoping was",
verklaarde Eydelie tegenover
deonderzoeksrechter.De openbaar aanklager van Nantes
heeft inmiddels een verzoek
gericht aan de procureur van
Marseille om Eydelie en
Bernes te mogen horen.

De manager van Toronto
Blue Jays Cito Gaston vertrouwde de Dominicaan Juan
Guzman met de bal op de
werpersheuvel. De pitcher
begon zwakjes, hervond zich
en liet de overwinning achter zijn naam noteren. Dat
nadat hij drie punten incasseerde in detweede helft van
de vierde inning en in zes
innings acht vierwijds. gaf,
drie wild pitches registreerde,
Dan Pascua van Chicago met
de bal raakte en vijf honkslagen toestond.
De Venezolaan Oswaldo
Guillén sloeg de eerste twee
punten voor Chicago binnen,
nadat hij een bal van

Chicago.

EERSTE PUNTEN
Die twee punten van
Toronto werden in de eerste
helft van de vierde inning
gemaakt. Het lukte McDowell nog slagman Joe Carter
uit te krijgen. De werper van
Chicago gaf echter na die
nul, John Olerud vierwijd en
incasseerde daarop de eerste
honkslag van Paul Molitor.
Na de tweede nul (Antonio
'Tony' Pena) verscheen Ed
Sprague aan slag. Met
Olerud en Molitor op de
honken sloeg Sprague een
triple en loodste de eerste
twee punten binnen, waardoor de Blue Jays op dat
moment met 2-0 voor
kwamen te staan.

Na de drie punten van

Chicago in de tweede helft
van de vierde inning (3-2),

antwoordde Toronto eveneens met drie in de vijfde
inning. Rickey Henderson
kon het eerste honk niet
bereiken en werd de eerste
nul. Runner-up Devon White
sloeg een hit richting linkerbuitenveld, maar werd op
het tweede honk geforceerd
{forced out) nadat Roberto

Alomar een groundball sloeg.
Alomar zelf bereikte het

SPORT

AGENDA
SENTRO DEPORTIVO KORSOU

Zwembad:
open van 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

PISINA BENNIE LEITO

(Gouverneur Van Slobbeweg zn, Rif)
open voor publiek-zwemmen (toegang kinderen t/m 14 jaar één gulden en volwassenen twee gulden): vrijdag van 20.00-22.30 uur; zaterdag van 14.00-17.00 uur
en zondag van 12.00-17.00 uur.

SENTRO Dl BARRIO JANWE
Dammen:
elke donderdag van 15.00-18.00 uur
damles en -training voor de jeugd vanaf
acht tot achttien jaar en van 19.30-23.00
uur voor geïnteresseerden vanaf zestien
jaar.
Schaakvereniging Janwé:
elke zaterdag van 09.00-12.00 uur
schaakles en -training voor de jeugd vanaf
zeven tot 23 jaar.

CURACAO BOWLING CLUB

(Chuchubiweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00-02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00 uur tot na 02.00 uur; zondag
vanaf 13 00 uur.

Vijf treffers
voor Liverpool

—

LIVERPOOL
In de
Engelse competitie draait
Liverpool matig, scoort
het moeilijk. In de bekerstrijd lukt het beter. De in
verval geraakte topclub
versloeg dinsdag in de
tweede wedstrijd van de
tweede ronde van League
Cup Fulham, dat in de
tweede divisie uitkomt,
met 5-0. Alle treffers
kwamen op naam van de
Engelse jeugdinternational Robbie Fowler.

Liverpool plaatste zich
gemakkelijk voor de derde
ronde. Fowler, die zaterdag
in de competitie debuteerde
voor Liverpool, scoorde vijf
keer in de periode tussen de
dertiende en zeventigste

minuut. De veelvoudige

RUST&BURGH
(Schaakvereniging Curacao)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele
genheid tot schaken.

WOENSDAG
BOWLING
(Curacao Bowling Club)

18.30 uur beginners mixed league:
20.30 uur mixed league Curagao Bowling
Club. Chuchubiweg.

-

Voor

Guzman hard tikte voor een
honkslag richting het middenbuitenveld. Hij stal
daarna het tweede honk en
werd door Tim Raines binnengeloodst met eveneens
een hit die in het middenbuitenveld belandde: 3-2 voor

Engelse landskampioen had

het eerste duel met 3-1
gewonnen.

Ook spits Andy Cole was
doeltreffend. Voor NewCastle
scoorde hij drie keer in de
met 7-1 gewonnen wedstrijd
tegen eerste-divisieclub Notts
County.

honk, omdat hij
sneller was dan de aangooi
van Joey Cora.
Dat was niet alles, want
Joe Carter verscheen in de
eerste

battingbox en sloeg een
infield hit. Met twee teamgenoten op de honken sloeg
Olerud een tweehonkslag
goed voor een punt. Molitor
liet de scorers zijn tweede
honkslag noteren waarmee
hij tevens zijn eerste twee
punten binnenloodste: 5-3
voor Toronto.
In de zesde slagbeurt van
Chicago leek het erop dat de
Witte Sokken terug zouden
komen. Ondersteund door het
in
thuispubliek
het
Comiskey Park probeerde
Tim Raines die zijn tweede
honkslag sloeg, het tweede
honk te stelen. Achtervanger
Pat Borders dacht daar
anders over en met zijn lijnrechte aangooi kon Raines
worden uitgetikt. Na een vierwijd aan Cora en een hit van
Frank Thomas, hervond
werper Guzman zich op tijd
en forceerde Ellis Burks om
een vangbal te slaan voor de
derde nul van de inning.

HOMERUN
In de zevende inning werd
Guzman vervangen door
Danny Cox, terwijl manager
Cito Gaston aan het eind van
de wedstrijd alweer een
nieuwe werper liet oproepen:
Duane Ward. Dat allemaal

nadat Toronto inmiddels in
de zevende inning nog twee
punten bijvoegde op het scorebord, nadat Paul Molitor
een homerun sloeg met
Olerud op de honken.
Daarmee loodste Molitor zijn
derde en vierde punt voor de
Blue Jays binnen.
ging 6 2/3
McDowell
innings voor Chicago White
Sox. Hij incasseerde zeven

punten, stond twaalf van de

zeventien honkslagen toe, gaf
twee vierwijds en wees vier
slagmannen met een drieslag terug naar de dugout.
De line-score van de wedstrijd:
Toronto
000 230 200 7 17 1
000 300 000 3 06 1
Chicago

-

De playoff in de American
league wordt woensdag voortgezet in het Comiskey Park.
Op de werpersheuvel voor
Toronto Blue Jays zal staan
Dave Stewart die in de reguliere competitie een record
had van 12-8. Hij heeft in
playoffs een loopbaanrecord
van 6-0. Alex Fernandez die
achttien wedstrijden won en
negen verloor in de competitie is de startende werper
voor Chicago White Sox. De
eerste wedstrijd van de
playoff in de National league
gaat vanavond van start
tussen Philadelphia Phillies
en Atlanta Braves.

WK-kwalificatieduel tegen Engeland

Erwin Koeman keert als enige PSV’er
terug in het Nederlands voetbalteam
enige interland. De oudste
Koeman was al 23 keer
eerder international. Twee
spelers vielen af. De keuze
viel daarbij op de aanvaller

Wim Kieft, die tegen San
Marino
niet
bepaald
gelukkig was in zijn acties.
Feyenoorder Witschge is er
ook niet meer bij. De positie
op links zal waarschijnlijk
worden ingenomen door
Erwin Koeman, hoewel deze
momenteel bij PSV laatste
man is.
Advocaat wees in eerste
instantie zeventien man aan.
Mede omdat Ronald de Boer
geblesseerd is aan de knie en
het afgelopen weekeinde niet
in actie kwam met Ajax.
Hans Gillhaus is daarom ook
weer van de partij. De speler
van

Vitesse werd voor de
confrontatie met San Marino
eveneens opgeroepen, maar
moest afzeggen wegens een
blessure.

fèh

Erwin Koeman is de enige
PSV-er in de selectie. Hij is
tot nu toe ook de enige speler
van de Eindhovense club die
dit seizoen in vorm is. "Ik
had er niet meer bij stilgestaan ooit nog in aanmerking te zullen komen", was
zijn eerste reactie. "Na mijn
blessure heb ik hard aan een
goede rentree gewerkt. Dit is
een leuke beloning. De kwaliteiten die had ik nog wel.

Voetballen verleer je niet."
Het herstel van de PSV'er

zette zich eind vorig seizoen
in. "In de laatste fase onder

Hans Westerhof ging het al
beter. Alleen viel mijn herstel in het niet bij alle interne problemen bij de club.
Het voetbal kwam op de
tweede plaats. Nu ligt dat
anders. Er zijn nog problemen bij ons, maar in de
groep zelf is het rustig. Bovendien heb ik tot nu toe als
enige ongeveer alle wedstrijd

'tVcdke*uted

AfmXrtritnesitL
Wilt u er even tussenuit
ypff}

of heeft u gasten uit het
buitenland?

Appartmenten, autohuur, duiken
en nog veel meer vindt u in ons rustiek gelegen,
artistiek ingerichte appartementen-complex,
omgeven door een tropische tuin.
Inlichtingen: 682259

meegedaan. Het gaat inderdaad behoorlijk."
Het bevalt Koeman op de
positie van laatste man, al
gaat hij er vanuit dat zijn
terugkeer naar het middenveld een kwestie van tijd
(Popescu is nog geblesseerd)
is, "Als laatste man heb ik
het spel voor me. Het gaat
goed. Ik vind het een lekkere
plaats, kan de lange pass
geven, het is eigenlijk
ideaal. Waarschijnlijk zal het
tijdelijk zijn. Maakt niet uit.
Ik ben altijd een teamspeler
geweest. Als het moet pas ik
me aan.

Bovendien,

voor

Oranja ben ik ook als middenvelder geselecteerd."

CHICAGO—Ster-basket-

baller Michael Jordan (zie
foto) zinspeelde dinsdag dat
hij een punt zal gaan zetten
achter zijn carrière als prof
basketballer. De speler van
Chicago Bulls verrichtte
dinsdag in het Comiskey Park
de officiële eerste worp voor
de opening van de playoffs
tussen Toronto Blue Jays en

Chicago White Sox.

De vader van Jordan werd
enkele weken geleden door
twee jongens tijdens een roof-

overval vermoord. Geruchten
doen de ronde dat het verlangen van Jordan om te
stoppen te maken heeft met
de dood van zijn vader, waarmee hij een speciale band
had.

Michael Jordan zinspeelt
op stoppen met basketbal
CHICAGO — Michael
tijd
iets anders
Jordan heeft aangekongaan doen. Ik heb alles al
om eens

digd een punt te zetten
achter zijn weergaloze
loopbaan als basketballer.
Dat werd dinsdag bekendgemaakt in het televisieprogramma Dateline van
NBC Network. De Amerikaanse superstar zal zijn
besluit tijdens een persconferentie in de loop van
vandaag op het trainingscomplex van de drievoudige kampiocnsclub Chicago Bulls in Deerfield

toelichten.

Volgens de NBC zal Michael Jordan zich op staande
voet terugtrekken of aan het
eind van het seizoen 1993-94, dat over een maand van
start gaat. De 30-jarige bas-

ketballer gooide dinsdag in
Chicago de eerste bal voor de
openingswedstrijd in de playoffs van de American league
tussen de honkbalteams van
Chicago White Sox en de
Toronto Blue Jays.
Een verslaggever van de
Chicago Sun Times noteerde
uit Jordans mond: "Het is
De selectie ziet er als volgt
uit: Rijkaard, Overmars,
Ronald de Boer, Frank de
Boer (Ajax), De Goey, De
Wolf, Van Gobbel (Feye-

noord), Bergkamp, Jonk
(Inter), Wouters (Bayern München), Ronald Koeman (Barcelona), Winter (Lazio), Gillhaus (Vitesse), Roy (Foggia),
Snelders
(Aberdeen),

Bosman (Anderlecht) en
Erwin Koeman (PSV).

J^
fj3*\

meegemaakt. Ik weet dat
het als een schok zal komen
en dat veel mensen het niet
zullen begrijpen. Maar ik
heb het goed overdacht. Mijn
gezin en mijn vrienden zijn
op

de hoogte."

De Denver Post vernam
van Phil Jackson, coach van

de Bulls, dat Jordan defini-

tief zou stoppen. JerryReinsdorf, de eigenaar van de
White Sox en de Bulls, weigerde in een vraaggesprek
met de televisie het terugtreden van Jordan te beves-

tigen. Hij ontkende het
evenmin. Jordan verliet het
baseball stadion Comiskey
Park onder politie-begeleiding, toen de geruchten over
zijn op handen zijnde besluit
te stoppen

sterker werden.

De ster-basketballerkwam
negen jaar uit in de profcompetitie van de National Bas-

ketball Association (NBA).
Hij werd drie keer gekozen
tot Most Valuable Player
(MVP) en was zeven achtereenvolgende jaren topscorer.

Jordan veroverde twee
gouden medailles op de Olympische Spelen, in 1984 te Los
Angeles en vorig jaar in Barcelona met het welbekende
dream team.
Zijn besluit zich terug te
trekken zou eventueel mede
zijn ingegeven door de moord
begin augustus op zijn vader,
met wie hij een speciale band
had. Sinds die gebeurtenis
doken er speculaties op over
de beëindiging van de
actieve sportloopbaan van
Michael Jordan.

buro arends
pralrtijkopleidingen

'

Curacao, Scharlooweg 75b

In de maand november beginnen de volgende opleidingen:

INTRODUCTION TO
STATISTICAL PROCES CONTROL
(start op 6 November 1993)

HERENIGING
Natuurlijk heeft de hereniging met Aad de Mos, de
trainer met wie hij eerder bij
KV Mechelen samenwerkte,
ook bijgedragen tot het herstel van Koeman. "Hij geeft
me vertrouwen, omdat hij
weet dat ik dat niet bes-

Deze belangrijke methode om kwaliteit te kunnen meten in
een bedrijf wordt in tien sessies behandeld. Deelnemers
moeten de basis statistische principes leren gebruiken en
interpreteren.Technici, production- en process supervisors,
inkopers en kwaliteitsbewakers in productie en service
organisaties zullen zeker profijt hebben van deze opleiding.
Kursustaal: engels

wat hij kan. Hij is dag en
nacht bezig met PSV. Dat
waardeer ik enorm. Ik»heb

Zonder angst voor een aantal mensen in een vergadering
of tijdens een bijeenkomst spreken is een vaardigheid die
iedereen tijdens deze training leert.U leert hoe U professioneel kunt spreken en presenteren. Met inzicht en oefening
ontwikkelen alle kursisten hun spreekvaardigheden tijdens
de tralningssessies.

chaam. Dat is prettig. De
Mos weet wat ik kan, ik weet

sinds zijn komst inderdaad
veel verantwoordelijkheid gekregen. Misschien ben ik op
dit moment de enige van de
ploeg in echt goede vorm. We
missen nog een beetje creativiteit in de ploeg, maar ook
dat komt wel goed. "

te

PUBLIC SPEAKING
(start op 15 november 1993)

Voor informatie : tel. 612409/612470 of fax 656370

ONS SUCCES IS HET SUCCES VAN ONZE KURSiSTEN
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Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat de naamloze vennootschap

NEW CENTRUM SUPERMARKET N.V.

1993

SPECIAL
l
m
2 Chicken Fillet

EILANDGEBIED CURACAO

een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend ter
verkrijging ingevolge de Vergunningslandsverordening (P.B. 1963
no. 28) van een SLIJTVERGUNNING voor een lokaliteit van het
perceel gelegen te
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(esun sin vet i sin
Batata hasa fresku
Texas Style Rice
Funchi Bros Bros hasa

DR. CAPRILESWEG NR. 2, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze
bekendmaking gedurende veertien dagen ter visie bij de Afdeling
Algemene- en Juridische Zaken van het Centraal Bestuurskantoor
aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende welk tijdvak een
ieder het recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het verlenen
van genoemde vergunning kenbaar te maken bij het Bestuurscolv
lege.
Indien naar aanleiding van deze bekendmaking bezwaren worden
ingebracht, kunnen zowel de verzoekster, als degenen die bezwaren hebben ingebracht gedurende de termijn van één week na het
hiervoor genoemde tijdvak van veertien dagen kennis nemen van
de ingebrachte bezwaren bij de Afdeling Algemene- en Juridische
Zaken.
Namens het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
Het Hoofd van de Afdeling Algemene- en Juridische Zaken,
Mr. H.A. Lourens.

M MANILA- Een visser
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Laat weten
dat u er bent!

ITo 000

****
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verzamelt zijn net op een
strand waar het vrachtschip
l
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La Piazza
-

Caracasbaaiweg 164 Esther Building

fl Pa bal kun'é só 1 \
EILANDGEBIED CURAQAO
Geneeskundige- en
Gezondheidsdienst
Het Hoofd van de Geneeskundige- en Gezondheidsdienst vraagt voor de Afdeling Jeugdgezondheidszorg aan alle ouders die een brief, via de school hebben ontvangen, dat hun kind in aanmerking komt
om gevaccineerd te worden, om de inentingskaart
van het kind op te zoeken en naar school mee te
geven. De verpleegkundige kan dan de datum en
vaccinatie die zij aan het kind gegeven heeft op de
kaart noteren.
Bewaar deze kaart goed !
Het is van belang indien uw kind behandeling moet
krijgen in verband met een verwonding, het kind in
een ziekenhuis moet worden opgenomen, bij inschrijving op school, bij vervolg studies in het buitenland of bij epidemieën.
Het Hoofd voornoemd,
Dr. I.R.A. Asjes.
Afd. P.R.

Camiguin is gedeponeerd
door de tropische storm Flo.
Tenminste vijftien Filipino's
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brievengat

I Tel. 367788
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Tel./Fax. 652644

met

de meest exclusieve merken uit Europa in:

Dames- en herenschoenen

Dameskleding
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Damestassen
"De topper uit Europa - Damesvlechtschoenen"
in 10 aktuele kleuren.

Ter kennismaking:

14.30 -18.30 uur
maandag:
dinsdag t/m zaterdag 09.00 -12.00 uur

Openingstijden:

jRBRSf

,

Telefoongids

139Ü

pWitte pagina's

wiens
Setel N V. verzoekt iedereenmet naar
naam of telefoonnummer1993iis
wens in de telefoongids informatie
verschenen, de korrekte
ons te
uiterlijk 15 oktober 1993 aan
gebruik
doen toekomen. U kunt m
uw
maken van de witte kaart

telefoongids. En als u nog met heeft

mobile

wilt
telefoon in deze pagina's
inlichtingen
plaatsen, kunt u voor onze afdeling
kontakt opnemen met
Gidsen, telefoon 636636,
fax

=ni

>

14.00 -18.30 uur

636550.
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WITH FREE POP CORN & FREE SNACKS and half price

DRINKS BETWEEN 8 AND 9 PM., SIT DOWN, RELAX AND WATCH
AMERICAS PHENOMENAL #1 BEST SELLER...
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fe open at 8 p.m. Movie
starts 8:30 p.m. sharp
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Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashofl
zoekt op kortst mogelijke termijn een

financieel-administratief medewerker
EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat de

Gele Pagina's
Door een advertentie in de gele
pagina's van het telefoonboek te
plaatsen, weet iedereen op een
gemakkelijke manier wie u bent en
hoe u te bereiken bent. Bovendien
maakt u met de gele pagina's 365
dagen lang, reclame tegen een
redelijk tarief.
De verkoop van advertenties is begonnen
en duurt tot 15 oktober 1993.
Voor meer informatie kunt u bellen met
onze advertentie-afdeling, telefoon
636636, fax 636550.

milium.

NAVOLGENDE BOUWPLANNEN
met ingang van heden gedurende vijftien dagen voor een ieder ter
inzage liggen bij de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuis-

vesting aan de Plasa 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 Maduro meetbrief 271/1991; verbouwen woonhuis te Rooseveltweg 235; uitbreiden woonhuis te Juan Hatoweg 77; uitbreiden woonhuis te Seru
Mahuma kavel G-5; uitbreiden woonhuis te Buena Vista
kavel I-94; uitbreiden woonhuis te Rancho 179; verbouwen
en uitbreiden woonhuis te Blauwduifweg 5; bouwen meidenkamer/garage te Toni Koenchi kavel 5; bouwen terreinscheiding I.Bom. hoog te Kaya Dodo Palm no. 56; bouwen
woonhuis te Sun Valley kavel Y-145; bouwen woonhuis te
Sun Valley kavel Y-44; uitbreiden woonhuis te Kaya
Hematita 1; bouwen woonhuis te Piscaderaweg 142;
bouwen woonhuis te Groot Piscadera/Juan Hato kavel
C-19; bouwen woonhuis te Cas Grandi kavel Z-16; bouwen
washok en terreinscheiding I.Bom. hoog en uitbreiden
meidenkamer te Bacuval 9; bouwen entree kerk te Wishi;
uitbreiden magazijn te W.l. Compagniestraat 41; bouwen
3 lokalen en 1 multi-purpose ruimte en faciliteiten te
Rigelweg 6; verbouwen en uitbreiden van het bestaande
perceel te Indjoeweg 8; bouwen woonhuis te Julian Blok
P-70; verbouwen en uitbreiden woonhuis te Sta. Rosaweg
160; bouwen woonhuis te Salinja Abao kavel R-42; bouwen
woonhuis te Villapark Curasol kavel P-35; bouwen garage
te Abrahamsz kavel 64E; bouwen woonhuis te Grote Berg
kavel J-7; bouwen muur hoogte 1.80. te Kintjanweg 2;
bouwen meidenkamer en uitbreiden woonhuis te Doradostraat 5.
Namens het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
het Hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling "en Volkshuisvesting,
ir. E.G. van der Horst.

Tot de specifieke taken behoren:
Het opstellen en evalueren van administratief-organisatorische procedures.
Is mede-verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de financiële administratie.
2. Het verrichten van interne kontroletaken:
* toezicht op uitvoering van de financiële projektenadministratie
* aansluitingen maken tussen geldverkeer en financiële projektenadministratie
* reconciliëren van grootboek met rekapitulaties van de financiële projektenadministratie
* opstellen van bankconciliaties
* bewaken van kosten en liquiditeit.
3. Het bijhouden van het Grootboek
4. Het assisteren bij het voorbereiden en opstellen van begrotingen van
projekten en apparaat. Is belast met de begrotingsbewaking van de
projekten.

1.

Opleiding:
a. In het bezit van een MBA-diploma en enige ervaring
-b. Enige kennis van administratieve automatisering
c. Training in financieel management, speciaal m.b.t. projekten, strekt tot
aanbeveling.
Ervaring:
a. Praktijkervaring op MBA-niveau
b. Financiële administratie van projekten w.o. het opstellen van projektbegrotingen

c. Leidinggevend.
Funktie-eisen:

a. Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift
b. Taalvaardigheid Nederlands, Engels en Papiamentu
c. Goede kontaktuele eigenschappen
d. Zelfstandigheid en initiatief.
Voor nadere informaties kunt u zich wenden tot dë direkteur van de Stichting,
dhr. A.J. Valerian.

Sollicitaties Vóór 20 oktober a.s. te richten aan het Bestuur van de Stichting.

Abattoirweg 15, Alhier. Tel. 614218
E.C. Gumbs

Sekretaris
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Speciaal onderwijs voor 1,8 miljoen onder

Eerste-Kamerlid Boorsma:
’Reserves tegen referendum’
=door Victor Hafkamp

ENSCHEDE/WILLEMSTAD
Het EersteKamerlid voor het CDA,
dr. Peter Boorsma, is het
eens met de kritiek van

—

de Antilliaanse premier

Maria

Liberia-Peters op

de voorbereiding en vraag-

stelling van het komende

feferendum.

Tijdens een

studenten
Universiteit

voor

*an

de

Eftodiede vorige week liet
*ij zich negatief uit over
een aantal aspecten van

de volksraadpleging die

voor

19 november op het
Programma
staat.
°oorsma is het met haar
£ens, dat de bevolking van

Cüra-jao

moet weten wat

de consequentie is van
elke door haar te maken

,

«euze.

"Er wordt natuurlijk wel

'^formatie

gegeven, maar
-üen heeft over het algemeen
Seen goed overzicht van de
c°nsequenties die aan de respectieve keuzes verbonden
lJn. Nog los van de onbemet de consequen-

£
kendheid
ties er

het feit dat men
niet weet wat debedoeJ'^g is van het referendum.
Iberia-Peters heeft daar
terecht op gewezen", aldus
jjet EersteKamerlid die bij
de inleiding van de premier
een van de aandachtige
is

J'.eelal

.

het met die volksraadspleging niet goed gaat. 'Politiek
buskruit' noemt hij het. "Er
komt daar een uitslag en wat
moet je er dan mee? Er is
altijd een groep die een
bepaalde uitslag voor het
eigen politieke karretje wil
spannen. Het was beter
geweest om binnenskamers
nog eens langer te doordenken wat men eigenlijk
wilde voor de toekomst van
het eiland. Maria LiberiaPeters heeft tijdens haar inleiding voor de studenten in
Enschede duidelijk aangegeven hoe goed die constitutie van 1954, het Statuut
van het Koninkrijk, is
opgezet. Het was een wijs
stuk, waarmee men lang
heeft toegekund."
"Overhaaste beslissingen
acht het Eerste-Kamerlid, als
econoom aan deTwentse universieit verbonden, uit den
boze. "Je zit immers jaren
vast aan een bepaalde beslissing. Je kunt dan over twee
jaar niet weer zeggen: we
willen weer wat anders. Het
referendum is volgens mij
zonde van de tijd."
econoom-politicus
De
Boorsma ziet met lede ogen
de Antillen uiteenvallen.

—

WILLEMSTAD
Ter
waarde van 1,8 miljoen
gulden zitten ongeveer 150
meisjes sinds augustus in
een
splinternieuwe
school. Aan de Comanchestraat, vlak bij
de
Gosieweg. Skol Geertruda
Kroon (1973) is de enige
middelbare opleiding
voor bijzonder, individueel onderwijs aan
meisjes die een verzorgend of dienstverlenend
beroep willen. Gouverneur Saleh die warm loopt
voor onderwijs en jeugdzorg, was erbij toen
maandag de heliumballonnetjes als symbolische
openingshandeling de
lucht in gingen.

Zes maanden maar zou de
tijdelijkeverhuizing naar Montagne duren. Het werd tweeëneenhalf jaar voordat de
nieuwbouw plaats maakte
voor de tegen de vlakte
getrokken houten klaslo-

kalen. Maar de resultaten
zijn er ook naar. Een fris
geschilderd lokalencomplex.

Buurtraadpleging

—

"Mogelijk gaan Curagao er
later Sint Maarten een
aparte status krijgen. Wat
dan te doen met Saba, Statia
en Bonaire? Dat laatste
eiland krijgt misschien ook
een aparte status. Maar die
eilanden zijn allemaal te
klein om te kunnen functioneren als land in de wereldeco-

vincie

ses

:i^S^-W^"
W-W'--\'r

Wm: k

\*

|i^^\'/---v c«o^?v^
'\ »"":""

x

-- [=3

V-

'" "'

BLOK &DlAI TRADING Co.

Nieuwe onbreekbare (kunststof)
fles met handise

\V \
tË*2^t
~ \**^\

«s»fls
g^^l^f^F■—j:'::Y:il:v:ll:llll^|||||^ V
\_\%_Wf^\\ ":""*"'■:-::-.ï^
WrÊÊ&^ï'1
'WÈL

"

\
\

aW

S;

dak

Nieuw schoolseizoen, nieuw gebouw
voor Geertruda Kroon-leerlingen

De
WILLEMSTAD
referendumkoorts waait
over Curagao. Dat heeft
inmiddels ook een parti'volksraadpleculier
ginkje' tot gevolg gehad
toehoorders was.
en wel in de wijk JongBoorsma wijst erop dat er
Daar bedacht Edgar
bloed.
op
{& het recente verleden
puracao
hij zelf een miniLeito
dat
een discussie in gang
18 gezet over de vraag:
enquête kon houden in zijn
winkel, waar hij drank aan
de Nederlandse
De
wordt
nomie.
economie
de man brengt. De slijter
als land blijven
steeds
de
concurmondialer,
bestaan of moet Curacao een rentie neemt scherp toe. Oos- verspreidde 600 formulieren
de buurbewoners en
*Parte status krijgen? "Nu taziatische landen als China onder een
stelde
stembus op in zijn
eeft de commissie die het
zijn
grootmachten
Korea
winkel.
referendum heeft voorbereid en
-ds alternatieven volledige aan het worden. Hun concurDe verkoper heeft de vier
sterker
gevoeld.
wordt
rentie
vrij geïnterpreteerd en
opties
-^afhankelijkheid of interin
landjes
Die
de
Caribische
ze
de bewoners
volgt
als
pronatte in Nederland als zijn Zee zijn te klein voor een voorgelegd. aan
1.
wordt
Curagao
opgevoerd. Dat
deel van Nederland zoals Rottivee alternatieven die tot veelzijdige gestructureerde
Toerisme en finanterdam. 2. Curagao blijft in
dusverre niet in de discus- industrie.
belanghun
zijn
ciële
offshore
de Antillen zoals het nu is. 3.
meespeelden. Ik vind
van
bron
inkomsten
rijkste
Curagao wordt onafhanke--etpolitiek-bestuurlijk onverze
en
beconcurreren
daarin
lijk zoals Suriname. 4.
handig
die alternatieven mee
elkaar. Zonder dat er een Curagao krijgt een status
te nemen."
binding is. Ik vind aparte zoals Aruba.
Het Eerste-Kamerlid vindt centrale
het uiteenvallen van de
de discussie over een inteDe buurtraadpleging werd
bedreigend voor de van 29 september tot 2
p"atie van Curasao in Neder- Antillen
eilanden",
oktober gehouden en leverde
'and politiek overigens wel welvaart van de
Boorsma.
aldus
dr.
Peter
een respons van 95 procent
Relevant. "Als individu heb
op.
Econo** onlangs in het blad
Leito zegt 'niets' te pretenBerichten
WlLLEMSTAD—Eenonge*d eens de vraag opgeworpen:
deren met zijn enquête, maar
zouden we van de keurde, onverzekerde auto zegt het als een oefening te
beschouwen voor de echte
zonder bijbehorende nummergeen nieuwe prov,\ncie maken, zoals Frank- platen werd op 5 oktober op volksraadpleging.
En het resultaat? Als het
J^jk dat heeft met zijn terri- de Irenelaan door een
wires d'outre mer. Ik wil niet patrouille van de SKS tot aan de bewoners van JongDe bloed ligt, die in de buurt
2eggen dat ik daar een groot staan
gebracht.
v°orstander van ben, maar bestuurder van de auto bleek van de slijterij wonen, dan
te wordt Curagao een deel van
jdsalternatief zou je dat best niet over een rijbewijs
--Unnen bespreken."
beschikken. Een procesNederland. De opties 'AntiHij is het met de critici verbaal en inbeslagname van llen' en 'Aruba' delen de
an het referendum eens dat de auto waren het resultaat. tweede plaats.
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Bijna compleet ingericht,
want de gasfornuizen voor

de kooklessen waren nog
steeds niet de landsgrenzen
over. Geen hapjes uit eigen
keuken voor de genodigden
maar
maandagmiddag,
snacks van de catering.
Marcia Hu-A-Ng staat aan
het hoofd van tien klassen,
ongeveer twaalf vaste leerkrachten en een reeks parttime-docenten die de niet zo
makkelijk lerende tieners
helpen op weg naar een toekomst in een restaurant, keuken, crèche, kantoor, kapsalon, winkel of confectiebedrijf. Wie het moeilijk heeft
op de basisschool, of de LOMschool doet, krijgt zoveel mogelijk persoonlijke begeleiding.

Een jaartje langer erover
doen is niet erg. De instroom
hangt rond de vijftien jaar,
de opleiding duurt vier jaar
en is niet alleen op een
beroep maar ook op sociale
weerbaarheid en persoonlijke
ontwikkeling gericht, aldus
de filosofie achter de school.
De naam van de school
Skenina
was vroeger
Foprafe; een afkorting. Dat
is ter ere van de in Neder-

land wonende mevrouw Geertruida Kroon van der Touw
veranderd. Zij maakte zich
jaren geleden op Curagao
sterk voor bijzonder onderwijs voor meisjes.
VANDALISME
Directeur Herman George
van de bouwstichting FKP
vertelde tijdens de opening
dat deKroon-school eenpilotproject is in de strijd tegen
het vandalisme. Er is een
inbraak- en brandalarm, er
zijn schriklampen bij de
hekken, bij diverse lokalen
zijn elektronische detectoren
gezet, en tralies voor de
ramen en achter het plafond
moeten het de snode
inbreker knap moelijk
maken.
Een novum is verder een
duif-versperring. De vredesvogels vinden het kennelijk
prettig onder open schooldaken te verblijven. Balken
zijn van dichtopeengeplaatste
spiesjes voorzien, zodat even
zitten er voor een verstandige duif niet meer bij is.

’

’Solidariteit verlicht lot onderdrukten

Bisschop Romélus (Haïti) brengt
Curaçaose briefschrijvers dank
—

WILLEMSTAD
"Uw
van
solidaribetuigingen
teit verlichten daadwerkelijk het lot van vervolgden. Ik breng U mijn
diepste dank daarvoor
over", aldus een passage
uit een brief die mgr. Willy
Romélus, bisschop van
Jérémie (Haïti) vorige
maand verstuurde aan
leden van de Curacaose
afdeling van Amnesty
International.
Leden van Amnesty, op
Curagao en elders, hebben
dit voorjaar deelgenomen aan
een bliksem-schrijfactie ter
verbetering van het lot van
bisschop Romélus en een
priester uit zijn diocees. De
monseigneur kwam in moeilijkheden toen een paramilitaire groep op 25
februari hard insloeg op een
menigte kerkgangers die de
kathedraal van Port-auPrince verliet. Daar was
zojuist een herdenkingsdienst gecelebreerd voor de
slachtoffers van de schipbreuk van de Neptune.
"De gebeurtenissen op
Haïti overtreffen zichzelf door
de minachting voor de men-

senrechten", zo begint de bisschop zijn schrijven. "En het
heeft allemaal met elkaar te
maken: de illegale arrestaties, de afranselingen door
de militairen (zoals Patrick
Bordeaux overkwam) en de
paramilitaire agressie (zoals
op 25 februari bij de kathedraal)."

"Bij die smartelijke gelegenheden hebben wij veel
baat gehad bij morele steun
vanuit het buitenland." Mgr.
Romélus voert aan dat 'dit
soort brieven' -hij vermijdt
angstvallig Amnesty International bij name te noemenhet de huidige machthebbers en de militairen in Haïti
lastig maakt.
Als voorbeeld noemt hij
een priester in zijn bisdom
die gearresteerd, gevangengezet, "beledigd' en later vrijgelaten werd. "De solidariteitsbetuigingen die van
overal binnenkwamen, ook
nog na zijn invrijheidstelling, hadden ook nog eens tot
gevolg dat zijn chauffeur
werd vrijgelaten, omdat de

militairen die internationale
druk zat werden."
Romélus bedankt de brief-

Biemond gaat nu per
1 november naar Curinta
WILLEMSTAD

— Mr J.

Biemond, directeur van
Rotterdam Airport by en

de Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw Rotterdam Airport ny (Onra)
wordt met ingang van 1
november benoemd tot
directeur van Curinta ny,
de exploitant van de luchthaven te Hato. Na drie
jaar neemt Curinta de
directie zelf over.

Biemond geeft gedurende
drie jaar management en
specialistische ondersteuning. De managementondersteuning vloeit voort uit
afspraken die de Nederlandse
regering
eerder heeft

gemaakt met de autoriteiten
op Curagao over een versterking van de luchthaven op
het eiland. Daartoe werd met
hetKabNA een managementcontract afgesloten met de
luchthaven Schiphol bv, die
vervolgens Biemond uitleent.
Biemond zou aanvankelijk al per 1 oktober
beginnen. Hij vervangt het

uit drie man bestaande mana-

gementteam dat medio vorig
jaar werd aangesteld. Een
van de voorwaarden die zijn
gesteld in het managementcontract, is het aantrekken
van een counter-part van uni-

versitair niveau, die na het
vertrek van Biemond de luchthaven kan leiden.

schrijvers daarom uit de
grond van zijn hart, mede
namens Patrick Bordeaux en
'al die anderen die U heeft
gesteund. Hij roept ze op om
in gedachten bij Haïti te
blijven tot op 30 oktober de
terugkeer van de democratie,
van de gerechtigheid en van
de wettig gekozen president

Jean Bertrand Aristide een

feit is.

Een hart onder de riem
voor al die briefschrijvers
van Amnesty International
en eens te meer een bewijs
dat een beschreven blad
papier, een envelop en een
postzegel letterlijk in staat
zijn deuren te openen en
bergen te verzetten. Dat ze
het verschil kunnen betekenen tussen een mensonwaardig en een menswaardig
bestaan, of zelfs tussen niet
bestaan en bestaan.
In de jongste Newsletter
van Amnesty International
(van de maand oktober) staan
weer aanknopingspunten te
over voor schrijfacties. Maar
er is ook positief nieuws: zo
is in drie voormalige Sovjetrepublieken de bepaling in
het wetboek geschrapt die
intieme betrekkingen tussen
mensen
van
hetzelfde
geslacht strafbaar stelt.Rusland, waar de maximale straf
op dit 'vergrijp' vijfjaar was,
kondigt aan binnenkort de
25 mannen de vrijheid te
geven die op grond van deze
wetgeving vastzaten.

Op de komende schrijfavonden van Amnesty
Curagao kunnen leden en
belangstellenden zoals gebruikelijk de pen voeren voor
individuele slachtoffers van
regimes overal ter wereld.
De volgende informatie- en
schrijfbijeenkomst van de
afdeling

Curagao

van

Amnesty International is

11
maandagavond
20:00
oktober om
uur in
landhuis Habaai. Dinsdagavond 12 oktober om 20:00
uur is er een bijeenkomst
in Kas di Orashon te Soto.
Alle belangstellenden zijn
van harte welkom.
op
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NU Ï^^^^^^^W 24 uur per dag, met Uw

de ABN AMRO Bank bij
Bfflfflßfflvan
/Geldautomaten wereldwijd!
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Ook toeristen, waar dan ook
vandaan, kunnen met hun
MasterCard of ATM-kaart
met het CIRRUS-logo, 24 uur
%jm->. per dag geld opnemen bij de
ATM/Geldautomaten van de
abn AMRO Bank in de
Nederlandse Antillen en op Aruba.
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ABN AMRO Bank, de eerste
lokale bank die Uén de toerist
deze internationale service biedt!

ABN AMRO Bank
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Bewaar deze pagina met handige adressen en telefoonnummers

I

UW KEUKENSPECIALIST
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Tel.: 369900
Tel.: 601762

kompakte tegelzaag
machine

!

Nieuw adres:

zeven dagen per week

l
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(yTj

Ontarioweg 2
tel. 612457
fax. 618517

Antenna factory inc.

1
j

heeft nu ook een enorme sortering

op _J 368968 m

elektronische onderdelen
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Safe House 1

Bfi-liiliÉÉÉÉdi
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Gespecialiseerd in bruidskleding
huwelijksaccessoires en deftige jurken

'

-

Informatie: tel. 372551 fax. 367825
Open di za van 9.00 -12.00 v.m. en 3.00 6.30 n.m.
's maandags gesloten.
""
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Hair-Care
Schottegatweg (O) 48
Tclf. 377861

yHet vertrouwde adres voor het hele gezin-

bENEN
'
en oksEls

* Clarins de specialist in schoonheidsverzorging
* Sebastian I

1 Kom langs of bel voor een afspraak
Mahaai Mini Moll -Tel 371871
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BRIDAL BOUTIQUE
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voor een complete
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Ugeniet maar u heeft de zorgen niet
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Dé specialist in tv-antennes

beschikken over een
het
ervaring in

orSaniseren en cateren van zowel
kleine als hele grote evenementen.
Zij kunnen u deskundig advies
geven op het gebied van menu PARTY SERVICE

1

1
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W I

Heeft u belangstelling voor deze pagina? Bel 672000
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Van Staverenweg 10 Tel. 369511
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Hllllf professioneel gereedschap bij
i

WOENSDAG 6 OKTOBER 19»3

AMIGOE
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Voor ai Uw

W.G. TRAPENBERG f
| tt\ \ Airconditioning
I ilüJl 1
Service \

FOTOWERK
Alle afmetingen foto's tot 1x1,5 m.
Geen one hour maar professioneel.

M
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Curacao Technical Service
Mahuma Kaya E 65
Kantooruren: maandag t/m vrijdag 8.00 - 11.30 14.00-17.00uur. Zaterdag: 09.00-12.00
Tel: 648413 693048 371834
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VANZEER
SECURITY SYSTEMS
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Jeroen van Eer
Director

-

Seroe Loraweg * Tel. 676464

Specialized in 24 hours

. Car Alarms

Home Security
- Commercial
- Fire Alarm Security
Equipment
closed Circuit T.V.
- Access Control

is een bedrijf gespecialiseerd in alle klussen werk t.w.

* Loodgieterswerk
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* Metselwerk
* Timmerwerk
lilll r'-^-T'
Tel. 603345 - 680491
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-

-

'~~

—

WÊr'—^r-' *^'*5

Sbü^^^C^V
g |< \\/l |«—
■ ~JJ_l«lrn» i

___

|

I

__-_„_-_-_„_,_„_—__„_,_——

■pm

fTW^L^|tjl
____§_______|

/
-

I

UtJ
HBHHH

'

fJjöYL

J^£X\_

|

jl
Upholstery and Car Cleaning. l
Masters in Water Damage. < |
-\

Groot Davelaar
Telf: 371428

W

Bel voor 's afspraak nr.: 6 18374.
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Voor meer inf. tel/fax 676567
tel. 676555
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Schottegatweg Oost 207 telf. 613539

Industrieterrein

ingang Rijbewijskantoor

Een fabriek waar er uitsluitend
gewerkt wordt met echt marmer
en echt graniet.

Uitermate geschikt voor alle doeleinden w.o.
keuken aanrechten, badkamers, grafstenen
enz. enz.

'vfl

Bel voor meer informatie tel/fax 676567

tel. 676555

r^-

Wij laten uw wagen er weer
als nieuw uitzien
*" * *
Voor een speciale prijs geven wij zowel het
1 interieur als de buitenkant van uw wagen een
komplete schoonmaak beurt.

——

.
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Muffler Shop

M

ft»__V
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Seroe Loraweg nst 146
Telf 616983

Voor informatie bel:

TIDY CAR CARE SERVICE
Seroe Loraweg
(next to license Bureau)
Tel.: 676464- Fax: 676440
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Erieweg t8 Tel: 614110

Voor alle maten radiators,

evaporators en condensors

1

FaxY-71.r»4L'

*^

Industrieterrein Seru Loraweg
Ingangrijbewijskantoor

in alle maten en verschillende
kleuren. Mooi en duurzaam.

I

Professional Carpet Cleaners,

o^3r
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GoncalvesN.V.

Uw adres voor

1

Gosieweg 82A
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@ 601697/372490

WONDERSTEAM N.V.
\.-_4/ /*v%
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Goncalves N.V.
|BP"<jH Industrias
SeruLoraweg,

J_W

Industrias

Aluminium Zonneschermen

HEKWERK
__^^'l»3ö*w

-

_Tol(ferwcg 6SR

Voor de reparatie van al uw
schoenen, koffers, zippers, en ook
voor het maken van nieuwe sleutels

-

For information call: 673375 or fax 677355
Popo 18

_^^_____|

Wij maken alle soorten I

iP^jlét.

-

Landscape Contractor Interior Scaping Plants
Nursery Garden Supplies Professional Advisors

*\fe I

Is uwradio. TV ofvideo kapot?
Geenprobleem!
Bel naar Martis Radio, TV en Video Service.
Direkte Service
Wij verkopen en kopen TVs en video's in goede
staat.
Wij verkopen en installeren direkt de antenne.
Open: 8.30 -12.30 a.m. en 2.00 6.00 p.m.
Zaterdag van 9 a.m. 3 p.m.
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Tel.: 686695
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* Schilderwerk

imS

Portugees

I
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Tuinman

Telephone: (599-9) 373146
Telefax: (599-9) 372315

V

Draperies

Phone: 602543/618352

Artistic D\(aiCs Curacao

Voor manicure of pedicure,
Acrylic nagels, ook met gel
of fiberglass
Curasao
Diverse soorten designs voor op de nagels.
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vuil weggooien,
planten verzorgen,
gras aanleggen en
het zagen van bomen:

"

,
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& Plants
-- Flowers
Ballons
-

I

Voor tuin
schoonmaken

monitoring services

RAMIRO SERVICE

Seru Loraweg 105-CuragaoN.A.

Tidy Car Care Center

É_____[

- Water fountain
- Decorative illumination

Tel: 615811-612433

'De reparatie is zowat onzichtbaar
en de ruit gaat er niet uit!
' Krassen van ruitenwissers kunnen
wij ook verwijderen
'Ons systeem is exclusief en u krijgt
een garantie van hetgeen is
uitgevoerd.

Per 1 julikunt u ons ook bereiken onder
nummer 648413.

'Deevt

onderhoud en verkoop

Spaar honderden guldens
met ons reparatie systeem!

LOODGIETERS- EN GOOTWERKEN, DAKLEKKAGE
Voor vakwerk moet u bij ons zijn!
Ook hebben wij nog enkelerestanten
sanitairvan kwaliteitsmerken.

f

IJ

<y' q\

I&oonMHotvHtr

Voor reparatie,

|A M

D r Hugenholtzweg 36
Promenade Colon
Tel.: 6139*8 613487
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Residential & Commercial

Voor Banda Abao: Toyota Genuine Parts
Naast Winkelcentrum Terra Corra

\

3

Tevens verlenen wij de volgende service:
olie verversen, doorsmeren, motor
schoonstomen, afdraaien van remschijven

—————
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Termite & Pest Control N.V.
General Pest Control
Insect, Termite, Rodent
and other vertebrate control

_^.

0S)
\^S

Ornamental, Turf, Lawn,
Tree, Pest Weed Control
& Termine Tenting

-

Van Staverenweg 7 * Tel: 376709 375965
Fax: 371269 Cellular 603878
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Er is geen veiliger en sneller manier om uw bankstel
te reinigen en te beschermen tegen vuil en vlekken.
Met Tidy's "Shampoo"reinigen wij uw bankstel
vakkundig en met "IG-2" beschermen wij het tegen
alle voorkomende vuil en vlekken (koffie, thee,
chocola, ijs, frisdrank, bloed, verf etc.) ,ja
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Seroe Loraweg z/n
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Voor verhuizing,
wegbrengen van
tuinvuil e.d.

Tel: 373767
n a i6.Qou Ur
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Tel 674309
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PUMPS & ACCESSORIES
AWASEKU N.V.

.

Voer aankoop van

zand en grind.
Vanaf fls. 125,=
per truck.

■
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Snipweg 40, Curacao N.ATel: 371421
Fax: 371590

BONAIRE AGENDA

Selibon geprivatiseerd
8000/

ila 'mnr.:

11

LANDWEER:
larmnr.:

8222/

J

11

8845
8900/
7446/

«OSPITAAL:

7'la«nnr.

14

aEJAARDENTEHUIS:

8350

*********
BIBLIOTHEEK
°_ENBARE
Wnlngstljden voor het publiek:

fcndag van 14.00-18.00 uur; dinsdag,
°ensdag en donderdag van 08.00-12.00/

.00-18.00 uur; vrijdag van 08.00-12.00/
OM 7.30 uur.
"'"con:

"°en sdag van 14.00-18 00 uur en vrijdag
ani 4.00-17.30uur.

J*andag t/m vrijdag aangetekende
er) om 15.30 uur; gewone stukken om
6-30 uur.

i-

'J-RVICE

tea*

CLUBS

'"'ormatie H. van Bommel, tel.:

jj°'ary: woensdag

12.00 uur

-

Restaurant

14,"-30Van maandag t/m vrijdag van
'pn

06.00In verband met planning van te
aantal slachtdieren bij keurmeester

uur.

""slden.

NenaRTS24-A,

Antriol)
r^Va Lagoen maandag,
woensdag

J-^g van

en

13 30-14 30 uur; spreekuur te
elke donderdag van 17.00-17.30

uj^on
V bij Hulpbestuurskantoor.

spoedgevallen gelieve tel.: 4255 te
_*
-lle" of
fax 7655.

Ül'chting

dierenasiel

Naire
""aire Animal Shelter Foundation

J*9unweg 26. Tel.: 4989)
jw^'rigstijden maandag t/m zaterdag van
'°0-12.00/15.00-17.00 uur.

jj-HOLENGEMEENSCHAP BONAIRE
optreden van het Nationale
gjjp*6' ui'uurNederland
de schooljeugd
voor

"9ü|
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KRALENDIJK
Het
besluit is gevallen dat
Selibon om efficiënter te
kunnen werken geprivatiseerd zal worden. Het
Bestuurscollege is ervan
overtuigd dat de Selibon
op onafhankelijke basis
beterzalfunctioneren wanneer het in een n.v. is

drie
stageperiode van
maanden in Nederland en
drie
bezocht
daar
gemeentes.
Vanwege Oleana's verblijf
in Nederland heeft het

In 1992 zijn 137 kinder-

Verdachten Eper-incestzaak
misbruikten ook kinderen

boeken en 336 boeken voor
volwassenen, diedoor de Openbare Bibliotheek waren uitgeleend niet terugbezorgd.
Het gevo?g is dat andere
leden deze boeken niet
kunnen lezen. Gezien dit
grote aantal niet terugbemm-\---\

*TAJ)

Een

dat in Tilburg zijn
pzin,
fttrek zou nemen in een

"? pgstaande woning in de
heeft besloten

Zeestraat,
elders in de Noord-

J^ar

stad uit te

r-Jken. Aanleiding tot die

jj'lucht' zijn vijandige
op de betreffende
}'°ning. 'Geen buitenlands'

en 'Wij willen

frislucht' waren enkele
a*ï die leuzen. Spelling
.att letters en woorden
jolden niet op een hoge
choling van degenen die
e er hebben neergekalkt.

se

waren zaterdag
-jv-J leuzen
al opgevallen, maar dat
Jr'dde niet tot de verwijdeervan. Na een klacht
i*-11 het anti-discriminatie
-^eau in Tilburg, togen werkeöiers van de woningbouw-

ereniging WT maandag

de
om de tekst
,i-'gengehouden
6rwijderen,
werden
door buurtstraat

te

maar

e^oners.

Maandagavond
er
den
de
teksten alsnog
ve
rwijderd. Het Antilliaanse

rzin werd elders onderge-

Vht.
j^et
.üblj

Algemeen Dagblad
ceerc je vanochtend en
to van het leegstaande huis
et de op de muur gekalkte
|
Volgens directeur J.
ycholten van de Vereniging
J^kshuisvesting Tilburg
-J^d zijn vereniging voor
r:?fi andere keuze. "Of we
.'Jken voor de terreur van
j
straat of we kiezen voor
toewijzing van een
ty
jij n S in de wetenschap dat
ft.' onvermijdelijk tot conw

-I(jten

zou leiden."
g. Pragmatische

-5 'JSen

JJholten

overwe-

hebben volgens
doorslag
de

bij zijn beslissing.
«jtSeven
e
t
gezin is
Antilliaanse
V|

woning in een andere
aangeboden. Dat
j^Jibodheeft het gezin inmid-

l

-*

J*Urt

el| aanvaard."

.Scholten

is een van de
en tevens een groot
van de nota
plaatsingsbeleid die in Til-

■^"vechter

r gse kringen met gem-

gevoelens is ontv^Bde
Volgens de nota
zien.
°eten de woningbouwcorKfaties het recht hebben
te adviseren waar ze
L^en
best kunnen wonen. Dit
v

l

*"

t*1- betekenen
vanwege

dat allochde samenj^n
van een bepaalde
ging
Jk een woning kan worden
U
Het doel is
Cessen, zoals die in Till *!S zijn voorgekomen, in de

-jkomst te vermijden.
.^e

B

Tweede Kamer en

y-^tsser.retarïs Heerma van
(j°lkshuisvesting
. eSchouwen dit als discrimi-

"Volstrekt ontoelaatnati
e noemde
-sar"
Heerma het

ploeg heeft verhinderd de
kwetsende leuzen weg te
poetsen. De ploeg werd door
de lokale bewoners bedreigd.
Daarop besloten de schoonmakers het werk te staken.
De
leuzen
werden
zaterdag aangebracht, toen

bekend werd dat een Antilliaans gezin het leegstaande
huis toegewezen had gekregen. Eerder waren de ruiten
van het huis ingegooid en
waren er vernielingen aangericht. Nadat de ramen en
deuren waren dichtgespijkerd werden de teksten aan-

Nederlandse oorlogsslachtoffers
beginnen proces tegen Japan
DEN HAAG - Nederlandse zijn bij de stichting de afgede lopen jaren 77.000 claims
slachtoffers van
Japanse agressie tijdens
de Tweede Wereldoorlog
gaan bij de arrondissementsrechtbank in Tokyo
claims indienen tegen de
Japanse regering. Ze
eisen 20.000 dollar (ongeveer 37.000 gulden) als compensatie voor het leed dat
hen is aangedaan. De stichting Japanse Ereschulden
heeft dat woensdagochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie
in Den Haag.

De stichting heeft dinsdag
een contract getekend met
enkele Japanse advocaten,
die namens zeven of acht

Nederlandse oorlogsslachtoffers processen zullen voeren.
De zaken vertegenwoordigen
gebracht.
de verschillende categorieën
Het Rotterdamse ochtendslachtoffers, zoals krijgsgeblad stuurde twee verslaggevangenen, vrouwen en kinvers naar de wijk. Ze interderen die in kampen gezeten
viewden onder andere hebben en mensen die op
Anneke Donders, eigenaresse andere wijze hebben geleden
van Anneke's Us en Frituur.
onder de Japanse agressie.
Zij zegt: "Buitenlanders Volgens schattingen zijn
worden in Nederland voorge140.000 Nederlanders in
trokken, zeker als het om Nederlandsch-Indië slachtwoonruimte gaat. Nederland offer geworden van de
is vol en dan moeten ze niet Japanse agressie. In totaal
steeds meer van die asielzoekers het land binnenhalen."
Op zich heeft ze niets tegen
buitenlanders. "Maar hier in De Italiaanse computerfabride straat wonen er al kant OLIVETTI heeft in de
genoeg."
eerste helft van 1993 een
Het politie-onderzoek is tot verlies geleden van 168,1
dusverre nog zonder resulmiljard lire (Nf 194 miljoen)
taat. Bij vorige incidenten op tegen 93,4 miljard lire (Nf
dit gebied zijn nooit arresta172 miljoen) in de overeenties verricht, omdat debuurtkomstige periode vorig jaar.
bewoners de daders zo ze Hoewel de omzet steeg van
diekennen de hand boven 3,75 tot 3,95 biljoen lire (Nf
het hoofd houden. Of de 7,3 miljard), daalden de
woning alsnog aan een ander marges vervolgens vooral in
Antilliaans gezin zal worden Europa sterk. In de tweede
toegewezen, kon de woninghelft van het jaar tekent zich
bouw-vereniging-directeur volgens Olivetti een verbetering af.
niet zeggen.

—

binnengekomen.
De Japanse jurist I.
Suzuki gaat ervan uit dat als
de Nederlandse slachtoffers
die nu een proces aanspannen
compensatie
krijgen, de Japanse regering
ook de duizenden andere
slachtoffers die vergelijkbaar
leed is aangedaan, schadeloos zal stellen. De processen
zullen in eerste instantie
zeker een tot twee jaar in
beslag nemen, zo liet hij
woensdagochtend weten.
Begin volgend jaar worden
de claims ingediend bij de
rechtbank in Tokyo.
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zodat
optimaal gefunctioneerd kan
worden.

.

Kaya Grandi 38 A
80x34

POBonaire

TEL:S99-7-6560
JEW
Tst.
"Sr

830°
260
FAX 599.7.6570
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BIEDT U TE KOOP AAN
-

VILLA, met 4 slaapkamers en 2 badkamers,
gelegen op 1755 m2erfpachtsgrond te Republiek.
Schitterend uitzicht op zee en Kralendijk.
Koopsom NAf1.400.000,-.
BONAIRIAANSE WONING, met 4 slaapkamers,
douche en toilet. Rustig gelegen op 755 m
eigendomsgrond. Koopsom: NAf 1.160.000,- (renovatie noodzakelijk).
MIDDENSTANDSWONING, met 3 slaapkamers en
1 badkamer. Gelegen te Nikiboko op circa 600 m
eigendomsgrond. Het geheel is goed onderhouden.
Koopsom: NAf 1.180.000,-.
BEDRIJFSPAND, gelegen op uitstekende locatie in
het centrum van Kralendijk. Bedrijfsoppervlakte
ca. 500 m2. Zeer geschikt voor ondernemer/
projectontwikkeling. Koopsom: n.o.t.k.
RUIME EN ZEER LUXUEUS INGERICHTE 8- EN 3SLAAPKAMER APPARTEMENTEN, zowel direct aan
zee als 50 meter van zee.
Koopsom: vanaf U55225.000,-.
DIVERSE VILLA'S, direct aan zee.
Koopsom: vanaf U55325.000,-.
DIVERSE PERCELEN EIGENDOMSGROND te Belnem
(aan zee), Lagoen, Republiek (erfpacht) en kunukugrond (14.350 m2en 18.400 m.2).
GEVRAAGD: voor onze cliënten zijn wij op zoek
naar middenstands koop- of huurwoningen.
Voor nadere informatie betreffende bovenstaande aanbiedingen en andere objecten kunt U contact opnemen
met de heer B. van Zutphen of langskomen aan ons
kantoor.

-

Boris
land heeft woensdag de
censuur opgeheven, die

-

hij maandag tegelijk

de noodtoestand
had ingesteld na de verovering van het parlemet

-

ment in Moskou. Dat

heeft Vjatsjeslav Kostikov, een woordvan
voerder
het
bekendgeKremlin,
maakt.
De conservatieve, natio-

Sunbelt Realty

nalistische en communistische kranten waartegen
een verschijningsverbod is

blijven

<,

echter verboden.
Kostikov verklaarde dat
de president niet expliciet
censuurmaatregelen had
ingesteld en dat hij niet de
intentie had de persvrijheid aan banden te leggen
toen hij de noodtoestand
in de hoofdstad afkondigde. "In de gevaarlijkste
dagen zijn bepaalde maatregelen genomen voor de
democratie, overeenkomstig de wet op de noodtoestand. Zij hadden een tijdelijk: karakter", aldus Kostikov.
Tot de opheffing van de
censuur is besloten omdat
de situatie in Moskou zich
gestabiliseerd heeft, onderstreepte de persdienst van
Jeltsin. Zij voegde eraan
toe er bij de president vele

Kaya Grandi # 38A
P.O. Box 34
Tel.: 6560 / Fax.: 6570.

.

.

Tijdens de Regatta week gaat U zeker weer
barbequen. Daarvoor gebruikt U natuurlijk het
vlees van Cultimara uit die makkelijke emmertjes!

emmertje gemarineerde
Spareribs
emmertje gemarineerde

2 kilo jp 13.99

Chicken drumsticks

2 kilo

9.99

2 kilo

10.99

emmertje gemarineerde
Spareribs + Drumsticks
emmertje gemarineerde
Chickenlegs + Porkchop

rale kranten.

Woensdag waren in de
Nezavissimaja
krant
Gazeta nog vier artikelen

dinsdag en woensdag met

X
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2 kilo
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ARUBA CURACAO BONAIRE

/ARMKUBK
*

Natuurlijk kunt u ook genieten van onze andere voordelen:

IW^*a% "*B1 I
i^i^i^a^fl

0 Ons "frequent flyer program"

or e^e vluchtvan Aruba naar Miami of Newark,
ontvangt u een gratis ticket naar een van de ABC-eilanden.
hi Miami wordt u zonder huurkosten een auto van
Thrifty Carrentals aangeboden.
EI Onze in-check-balie in Miami is gemakkelijk
te bereiken in Concourse B.
0 Pre-clearance van de Amerikaanse Immigratie
Onze fantastische service aan boord.
0 En natuurlijk... zeer gunstige vertrek- en aankomst tijden

__

~

.)-A_

JÊ

Koop t/'m 31 oktober uw ticket naar Miami of
Newark en geniet van onze promotionele prijzen!

m

—

I

17.99

witte plekken.

JK^LV
»Vp
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Af

Tijdens de Regatta week is Cultimara de
gehele week non-stop geopend.
Vrijdagmiddag 15 oktober tot 13.00 uur geopend

door de censuur tegengehouden. Ook andere
verschenen
kranten
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|
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I
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CfrITIMAM

afwijzende reacties waren
binnengekomen wegens de
maatregelen tegen de libe-

wHMpl>|^A

2

-

censuur op
MOSKOU - President
Jeltsin van Rus-

jf xfr\

2

-

Jeltsin heft

afgekondigd,

tere verantwoordelijkheid

van het lezend publiek,

B Netherlands Antilles

Tn
Sunbettßeglty

'Pancho' Cicilia zijn 25-jarig
dienstverband bij de eilandelijke overheid. Hij begon zijn
onderwijzerscarrière op de
basisschool en promoveerde
vervolgens naar de SEF
(Dienst onderwijs en vorming). Hij is daar nu aangesteld als hoofd. Onder zijn
leiding werd op verschillende
gebieden gestart met vernieuwingen in het onderwijs.
Pancho Cicilia ontvingin aanwezigheid van zijn echtgenote Geraldine de gebruikelijke enveloppe.
Op de foto gedeputeerde
Robby de Jongh overhandigt
aan de jubilaris de enveloppe
met in het midden echtgenote
Geraldine Cicilia-Sealy.

Inzet:

Het Algemeen Dagblad
meldt dat een grote groep
bewoners van de Veestraat
(in de volkswijk Broekhoven)
maandag een schoonmaak-

"

Afge—
■lopenKRALENDIJK
M
vrijdag vierde Pancratio

weggepest

kunnen trekken. Een Turks
echtpaar met vijf kinderen
en een vluchtelingengezin uit
Macedonië (ex-Joegoslavië)
ondergingen hetzelfde lot.

W^kmW-

fik
jék
m WQ m
A
_^__?^B B

Antil iaansgezin uit

, TILBURG/WILLEM_ Antilliaans

lenen.
Hierdoor neemt de keuze
die de bibliotheek wil geven
met het jaar af. Het verlaagt
ook de kans op het ontvangen van subsidies. De
bibliotheek hoopt op een gro-

taling.

Bestuurscollege gemeend om
in die tussentijd D. Louman
voor een jaar als interimmanager te benoemen. Volondergebracht.
gens het Bestuurscollege
Het eilandgebied zal voor heeft Louman veel ervaring
honderd procent aandelen en na terugkeer zal Oleana
hebben in deze n.v. en zal voor eenjaar als counterpart
altijd het laatste woord fungeren en zal daarna verhebben bij het nemen van antwoordelijk zijn voor
beslissingen. Deze n.v. wordt
Selibon. Louman arriveert
opgericht op 1 januari 1994' op 13 oktober op Bonaire en
en al het personeel gaat op blijft voor een oriëntatiebedie datum over in dienst van zoek tot 28 oktober.
deze n.v. met behoud van
alle rechten en zal in geen
enkel opzicht achteruitgaan.
In het bestuur van Selibon
heeft het Bestuurscollege een
interim-manager benoemd en
Benedicto Oleana treedt
ZUTPHEN De broers R. en G. van Z. worden in de
sinds 1 september op als Eper incestzaak niet alleen verdacht van seksueel
directeur. Oleana is in het misbruik van Jolanda van 8., maar ook van verkrachbezit van een HTS-diploma ting van haar twee kinderen Priscilla en Dennis. Die
en is een rasechte Bonaiwaren toen respectievelijk twee en drie jaar oud. A.
reaan, die volgens het H., de buurman van R., wordt stelselmatig seksueel
Bestuurscollege over de misbruik, verkrachting en mishandeling van Jolanda
juiste capaciteiten beschikt. van B. ten laste gelegd.
Hij is momenteel voor een
of met een kettingzaag in
Dat blijkt uit de dagvaarding die officier van justitie stukken gesneden. De resmr. M. de Weert woensdag tanten werden daarna in een
tegen de mannen heeft uitzak gestopt en begraven. De
gebracht. Bovendien hebben politie heeft nooit resten van
H. en R. v. Z. volgens de de lijkjes kunnen vinden. H.
zorgde, zo blijkt uit de dagofficier meegewerkt aan illegale abortussen en moord op vaarding, voor hamers, zagen
kinderen die door het misen steekvoorwerpen die uit
bruik en de incest werden de schuur werden gehaald.
G. van z. wordt tevens ten
verwekt.
De drie mannen stonden laste gelegd dat hij deel uitChina deed dinsdag in het gebied van woensdag alleen pro forma maakte van een criminele
organisatie. Die zou hebben
terecht. De eigenlijke rechtsLop Nor een kernproef.
tegen
zaak
de zes verdachten bestaan uit zijn broer en
in de incestzaak -de ouders diens buurman, de ouders en
en de ex-echtgenoot van
de ex-echtgenoot van JolJolanda van B. waren al anda van 8., en had tot
oogmerk het slachtoffer en
eerder in staat van beschuldiging gesteld- begint op 24 andere vrouwen te mishannovember.
delen en te verkrachten.
beleid. De gemeenteraad van
De drie mannen dwongen
Ook acht de officier Gerrit
Tilburg wil de nota om die volgens de dagvaarding van Z. schuldig aan verkrachreden ook niet in behandeJolanda van B. tot seks en ting van de nu 18-jarige C.
ling nemen. Burgemeester
seksuele handelingen door H., dochter van een van zijn
Brokx, portefeuillehouder haar een klem op de keel te
medeverdachten. Tussen
'Openbare Orde en Veiligzeten. Ook werden riemen
haar
elfde en haar zestiende,
heid', wil dat de nota wél en koorden om haar nek
in een tijd dat zij verkering
behandeld wordt. Ondanks gesnoerd. Daarbij kreeg het had met
R. van Z., zou hij
het verzet uit Den Haag
slachtoffer, vastgebonden op haar meermalen hebben vervoert de gemeente Tilburg haar bed, stroomstoten,, toekracht.
de nota Inplaatsingsbeleid
gediend. Zij werd bedreigd
De officier verwacht dat
gewoon uit.
met nog ergere martelingen
de zaak tegen alle verdachten
Brokx heeft met afschuw als zij nietwilde meewerken. op 24 november van start zal
Volgens de officier hebben gaan. Onduidelijk is of dan
gereageerd op het ingooien
van Z. en ex-echtgenoot
R.
ook het onderzoek is afgevan de ruiten en het
daadwerkelijk
geholW.
S.
rond naar de mogelijke verbekladden met leuzen. Hij
pen
bij
ombrengen
het
van
krachting van Jolanda van
zegt vooral erg geschrokken
levensvatbare kinderen. De B. door vier politie-agenten
te zijn van het massale
karakter van het protest van baby's zijn met een scherp uit Epe. De politiemannen
voorwerp gestoken, met een staan al enkele maanden op
de volksbuurt.
hamer op het hoofd geslagen non-actief.
Het incident met het Antilliaanse gezin is het derde in
een jaar op dit gebied. Al
schadevergoeding
eerder werd verhinderd dat
buitenlanders in een vrijgekomen woning zouden

Tilburgsebuurt

zorgde boeken wordt de Openbare Bibliotheek genoopt om
maatreigelen tegen deze leden
te nemen. Zij zullen op de
'zwarte lijst' geplaatst
worden en kunnen in het
vervolg geen boeken meer

KRALENDIJK— De Openbare Bibliotheek stelt
haar leden in de gelegenheid om in de maand
oktober boeken waar een
boete opstaat, terug te
bezorgen zonder boetebe-

Jubileum hoofd onderwijsdienst

-

JACHTHUIS LW
«81-4393,

11
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Onder bepaalde voorwaarden.
*Voor
meer informatie kunt u contact opnemen

MIAMI NEWARK

met uw reisbureau of Air

Aruba ARUBA: 36600
CURASAO : 683777 BONAIRE: 7860.

:

I

&

12

TEKOOF

grote

Villa Park Curasol

Nieuw huis, verdiepingswoning, 6 slaapkamers, 4 bad-

kamers, woonkamer,
keuken, voorporch + achter-

Tel. 601214

porch, garage dubbel +
kelder, boven 2 kamers +
badkamer, grote porch met
mooi uitzicht
Financiering mogelijk
Tel. 624078- 687149

TE KOOP
Gerenommeerde kleine

V^

Eieluilve Interior». George Maduroweg 21. Tel.: 374295

r

TE KOOP

2 Tweezits bankjes + 1 éénzits
stoffen bekleding z.e.a.n.

3-OeliËe

Punda.
U faxt 614467
en wij reageren z.s.m.

TE HUUR

kast Afl. 4000.-.
Stereo Toren Technics mcl.

--

U. Afl. 150.-.

/

Tel. nr. 684966

compleet gemeubileerd,
omgeving Suffisant.
Huurprijs: f.600,- en f.700,-exclusief water en
elektra.
2 maanden borgsom.
Voor meer informatie:

Telf.:6Bs3l9na2uur v

\

k

Losse Lampekappen nemen wij
£ Bestellingen
\
aan tot en met zaterdag 9 oktober.
en nu ook Amerikaans systeem'
£ Europees
Keuze uit 36 kleuren en alle maten.
V\
Levering: eind november '93

f
\
f

Bloempot Shopping Center no. 8
Tel. 369399

V

TOMCO N.V.

—-—
]

I

I

I

l
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CENTER

Onze uitverkoop gaat nog
door tot 9 oktober

\A /

ls>l<fmW^^nT>>
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OPPASHUIS

voor de periode van
17-12-1993 t/m
31-12-1993 Of
23-12-1993 t/m 31-12-19#

aan de Shastaweg 9
Huurprijs: f.1500,-

-per maand.
tTel.: 672265 na 19.00 uur^

%U(\\W^-^W

%\VW

Churehillweg

Nederlandse arts
ZOEKT

WONING

Tel.: 672265 na

- CURAQAO

ARUBA

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

COOPER TIRES

Het pakket bestaatuit:

SALES & SERVICES

Panorama, Revue, Aktueel, Margriet, Libelle, Viva, Story,
Privé, Weekend, Mijn Geheim, Sjors & Sjimmie en Donald

Caracasbaaiweg # 121
Tel.: 614493.

Duck.

Voor meer informatie bel:
Aruba: 32030na2.30p.m.
Bonaire: 6998
Curagao: 692018/602441.

rW"

m^vW
10%-15%-20%
f J-^
op alle lederwaren; aktekoffers, reistassen

handbags, briefcases, damesschoenen en

portemonnees.
K°ms langs en profiteer nu

,

ér\%klirtltP Plaza
\mmXoWfUu

Inspirerende Radioprogramma's
St. Adullam / Radio Corsou F.M.

\^Waterfoi-tbo--i;n en I.T.C. building

OP WEG NAAR HET LICHT

.
MMmJ

(Ma. av. 20.30 u. F.M. 101.1 mHz)

éMote£

GEZIN NAAR GODS PLAN
(Do. morg. 8.30 u. F.M. 101.1 mHz.)

TIEN MINUTEN MET GOD
(Zo. morg. 8.50 u. F.M. 93.9 mHz)
(Inlichtingen: St. Adullam. P.B. 3504.
Tel.: 690999)

Plaza de zaak voor
r£xoti«iu-:
lederwaren

op Curasao

>

COED NIEUWS LIJN
689590

/

MOSSeIeN
GsbAkkEN mosselen iN kRuidENboTER
Mosselen CRÈME SOEp

Serieuze Dame
ZOEKT

In biEßbEstaq qEfßiTuußcte mosselen
A IMaF. 8f " pER qEREchï

Administratieve
Werkzaamheden

HOOFDGERECHTEN

voor halve dagen
Is zelfstandig en betrouwbaar
Informaties: brief opsturen
naar Postbus 4694

_é__)\W^È^.

r*_\wjJw'
fr

*

geeft CURSUS

BLOEMSCHIKKEN

Twaalf lessen voor beginnelingen voor dames en
heren
Tel. 694327 (thuis)
692046 (kantoor)

Aj£osr
J\ >>- \p
QPM\U *Ji
H[REMTAI-*^yi

*
Luister vanavond naar:

IN HET LICHT*
"CURASAO
Radio Korsou FM 101.1 Mhz, van 8 tot 9 uur.*

vraagt met spoed een

PART-TIME VERKOOPSTER

ROLF DE MEIJER praat met ANTHONY GODETT
Leider van FOL 30 di Mei
Inde serie REFERENDUM en TOEKOMST

bij voorkeur met verkoopervaring:
minimum - leeftijd: 18 jaar.

Dit radio programma is een

onderdeel van het werk van
Fundashon Positivo. Dank aan: Princess Beach, Banco di

Caribe, Fatum, McLaughlin Bank, Van der Valk Plaza Hotel en
de ING groep voor hun steun aan dit radio programma^,

Caracasbaaiweg 164 Tel. 652644 Esther Building

w\

Hk

1

■**^Jê
"*" ""Jf

TE HUUR

ONGEMEUBILEERD

WOONHUIS

Mosselen hac^é
GEbAkkEN mosselen iN een pikANT MosTERdsAusJE
qsbAldcEN mosselen met pREi
SpAqhEni met mosselen en een mossel/tomatensaus
Mosselen paella
A Na. 27,50 pen qEREckr

direct opleverbaar
3 slaapkamers, 2 badkamers, marmeren tegels door
het gehele huis, moderne bar van baksteen, overdekte vóór- en achterporch, mahonie-houten plafond
met spotlights, mahonie-houten ramen en deuren,
beveiligd met hekwerk, overdekte garage voor
2 auto's, berg/washok, gecementeerd achtertuintje.
Huurprijs: f. 1250,- per maand.

mosterdsaus, cocktailsaus en tartaarsaus.
A NaF. 15," pER pCRSOON
r f|'l.
Zolang de voorraad strekt
[
En vanzelfsprekend kunt u
lekker a la carte eten
jÈÊmI
7*t jteatA i*c IRedteuvuutt 't "Koés&ettye.
-dÊÊÊtW
Z^« **t****U«rti&file6 6t? uOate4r
Ë_WÊÊ&*^

Serieuze geïnteresseerden: Tel.:

oolc^^^^g

_
§'

M

f

'

*

1.:..;.::.,..;:;;.;......

1 (Onbeperkt vers gekookte mosselen eten met
stokbrood

OLARIO
Professional Florist

'

1

""■'

Call for an appointment at 614619. j
Between 9-6 pm.
Jl
..,^■■l—»*'

schoenen. & accessoires

GEqRAIÏNEERdE

FjjHplff-^

for a "Cosmetica Body Shop*'
age 25 - 33.

Voor persoonlijk interview gelieve 652121
te bellen.

La Pi a/7 a

Ze zijn er weer
Heerlijke VERSE MOSSELEN
MOSSELEN SPECIALITEITEN KAART
VOORGERECHTEN

WÉkJB

ASSISTANT MANAGER

Goed voorkomen
Eigen auto
Engels, Nederlands en
Papiaments.

_/

"»£?«"

__.

A^v^k®^
|^A ~__\ j§§

Looking for an

f

Vereisten: HAVO opleiding

Herfst vakantie Sale!

19.00^/'

"LEES-O-THEEK"
- BONAIRE

JONGEDAME

stuks of meer.
Open: dagelijks van 10
tot 10 (non stop)
Rooseveltweg 122
695711 -692067

3r-lL

Fl. 115,Fl. 120,-

m

voor haar bijkantoor in het ITC-gebouw een

f I,= per st.
Bij afname van 25

f-.rPpn-al

Fl. 90,H. 95,-

Brievengat

TE HUUR
per 15/10/1993
3 slaapkamer

Middelgrote firma zoekt

Profiteer nu!

SIROMAS
KIPSATE

redelijke
prijzen

FI. 85,"

l

door. Nu ook op enkele Jeans!! Profiteer NÜ»
want dit is wel ECHT de laatste week.

Betaal niet meervoor uw leesplezier dan nodig;
Wordt lid van de "iLees-O-Theek".

ündbergweg 39 Salina tel. 616003 fax 618080

Neto Sales

/f(f//_la_\

binnen met verschillende maten:

UITVERKOOP VAN M%

l^

676849

BANDEN

185/70TR13

_*_\mS

L-M
RASONABLE clothing stor*
V Winkelcentrum
*W.

Wij balanceren alle banden, bij ons gekocht, geheel gratis!
Onze kwaliteit, service en prijzen zijn niet te vergelijken.
Klanten kunnen wachten in een kamer met airco, genieten van een
lekker kopje thee of koffie, terwijl de band van hun wordt verwisseld.
Wij accepteren de volgende credit cards: American Express, Visa,
Mastercard, Kompa Leon en Diners.
Openingstijden: maandag vrijdag 8.00 -18.00 (non stop)
zaterdag
9.00-13.00
Wij verwachten U bij:

Wij hebben onderdelen voor alle
merken gasfornuizen, ijskasten,
wasmachines, drogers airco's,
freezers etc.
j^fö

MEVROUW

for absolute safety.

Wij hebben net weer een container

175/70TR13

TtT

-

U.D.C.

Vjr

Jff

Op veler verzoek gaat onze

S|
W

polyethylene (approved by the
Food and Drug administration U.S.A.)

Ann

>

fa

All our tanks are also lined
on the inside with clear

I
*-^^_fl_^_^-J

(|J

f

Rotoplastic Watertanks are
Safe, Strong and available
in sizes to suit your needs.

-T

1655R13

Brakkeput Ariba
nst Technische School
Tel.: 672204 - 674673.

W__\

r

I

Voor: Blokken, zand
grind, bewapening
beton

s

—
—I

1555R12
1555R13

I—sB^%'s _________]?

—m—m.

telegrammen ojpersoonlijJtaanwezig rWËt
te zijn lot een onuergetelij'Ae dag heeft mJL

The rain season is here
and now it is the time to
collect your own supply of
water

-^^!=>s

r-ZiT

The Decoy

/tem fi

-

2 APPARTEMENTEN

\

a^SEgmw
mr^g6am%*m+jgQk

,

-

Afl. 250.-.

Stofzuiger 127

WÊ

die onze officiële opening
doornet sturen van oloemen,

gemaaAt.
JKary £ou de Windt
Jtic. _\j.3l. van den Miggelaar

2-verdiepings
woning
Cassandraweg

> The DeCOV
V

schoenen & accessoires

UUijwillen iedereen nartelijAoeoanJien,

groot
boxen,
vermogen
Afl. 2500.-.
3 Bijzettafeltjes massief eiken

TE HUUR

è

Voor informatie:
tel.: 601338-376357

UNIVERSALDISTRIBUTION

-

For information call:

GEDEELTELIJK
GEMEUBILEERD
APPARTEMENT

*'*

FASHION BOUTIQUE
FOR THE
BIG, BOLD, BEAUTIFUL
WOMAN

-

massief eiken salon-

TE KOOP

Direct
opleverbaar
Tel. 681594

La Piazza Jl.

Maten: 14-26

Open through lunch
Tues. Fri. 10 a.m. 6 p.m., Sat. 10 a.m. 1 p.m.
Mercuriusstraat 16, tel. 658031

Afl. 2500.-.

————————————-—-——-——————_,

speciaal zaak
met goed rendement.
Op goede locatie in

BETONMIX

kollektie "pierrot" maskers

Te koop - Te huur

10 weken oud
Ingeënt en ontwormd
Fl. 850,-

irtOtf i-nftiL

f EM?EKFILO*EN*

Verzamelaars

Rottweiler pups

,
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TUINCENTRUM BANDA ARIBA

._-i^^__op^ejw-egj)aarj^nlagne,

t.o. Hoenderberg, tel. 671793/674342

376403*

'

ARTESANIA
Gifts & Decoration
Shopping Center Colon 11 - Tel.: 623728

UITVERKOOP

op 6-7 en f- o*rf((-xK-o-s-30% t/m 50% korting

j
'

,QENSDAG 6 OKTOBER

Financieel nieuws

KOERSEN CENTRALE BANK
bank van de Nederlandse antillen (centrale bank)
"eidig op woensdag 6 oktober 1993 en tot nader order:
VALUTA
AANKOOP
VERKOOP
U*r,«

cLDOLLAR
JN DOLLAR
!*cS
"FRANCS
LD

DInrSANCS

I.„*'Tu;SEMARK
RE

I-"
1.310
2.630
96M
124.07

1-78
1.330
2.686
97-36
124.79

3002

31-12

108.69
0.79
98.00

" FLORIN
~,
«PANSEYEN

109.41
1.09
100.00

167.73

vU

168.59
208.07

-.-

-

LUXEMBURG De Europese gemeenschap gaat
spoed zetten achter de
onderhandelingen met de

98-16

125.59

31-82
110.21

kandidaat-lidstaten

Zweden, Oostenrijk, Finland en Noorwegen. In

1.15

'100.20
"100.00
169.39

Luxemburg werd dinsdag
besloten om volgende

208.87

maand een extra onder-

handelingsronde op ministerieel niveau in te

OVERBOEKINGEN EN BANKCHEQUES

gelasten.

ARTIKEL 12 VAN HET CENTRALE BANK-STATÜUT STELT
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE BANK) DE
KERSEN VAST VOOR HET DEVIEZENVERKEER:

Sinds het begin van de toetredingsonderhandelingen in
februari is volgens een EGwoordvoerder 'grote vooruitgang' geboekt, maar de harde
noten moeten nog worden
gekraakt, terwijl het debedoeling is de zaak uiterlijk in
maart 1994 af te ronden. De
streefdatum voor de toetreding is nog steeds 1 januari

!&0NT0 :5 %

6%
0RENTE 1 maand: 2%
"erve Requirement: 5%
Period: 16 september-17 oktober
''catieve koersen overheidspapieren:
.'?*0 % obl. 1989/1994 koers: 101.11% Eff. rendement 6.00 % Land
% obl. 1989/1999 koers: 100.00% Eff. rendement 8.00 % Land
% °bl. 1989/2004 koers: 99,13% Eff. rendement 8.375% Land
25% obl. 1990/1995 koers: 104.13% Eff. rendement 6.50 % Land
% obl. 1991/1996 koers: 104.18% Eff. rendement 7.00 % Land
'*"5% obl. 1993/1996 koers: 102.69% Eff. rendement 6.625% Land
% obl. 1992/1997 koers: 103.73% Eff. rendement 7,25 % Eiland
obl. 1992/1997 koers: 104.01% Eff. rendement 7.375% Eiland
j75% obl. 1993/1998 koers: 103.60% Eff. rendement 7,625% Eiland
'-° % obl. 1993/1998 koers: 100.48% Eff. rendement 7.875% Eiland

«erve

j'
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1995.

In totaal liggen 29 dossiers op tafel, waarover overeenstemming moet worden
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Mars, ontdekt in

1989,
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van
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WJ^de

dossiers

variëren van transport, vrij

verkeer van werknemers,
sociaal en industriebeleid,
tot milieu en landbouw. Het
is de bedoeling dat de vier
landen de volledige EG-

-

Shelbegint exploitatie
olieveld in Golf Mexico
Shell Oil, de
t erikaanse dochter van de
Shell Groep, gaat
jo se- en gasveld Mars in
tjE^lf van Mexico exploi12 **" fn de eerste fase wordt

Die

wetgeving overnemen.
Met Zweden zijn elf dos-

uit de Golf. Shell zal
twee a drie jaar
besluiten of ook met de
tweede fase van het project
kan worden begonnen.
pas pas

over

siers afgerond. Wat Oostenrijk en Finland betreft zijn
dat er tien en voor Noorwegen, waarmee de gesp-

rekken drie maanden later
zijn begonnen, zeven. Zo

Vermiste uit Vietnam-oorlog

Mexico in
moet

de

dertig jaar een hoed van in totaal z°'n
\Ij^ biljoen
vaten (van 159

aan olie en aardgas
v^J
fèl'v eewonnen- Ter

:d

o|,Jking

e organisatie van

fQf, e"exPorterende landen

te') haalt momenteel per
i --3,58 miljoen vaten uit
tb

lilden
t2

ij) *■-> verschillende bronnen

diepte van 880 meter
Le^
p f e^en de zeespiegel. Shell-

C'dent

Philip Carroll
nieuwe stap
exploitatie van olie- en
s
grote
op
Lreserves
4j tpten". Shell Oil heeft op
v
terrein een aantal
L!"*-8 op zijn naam staan.
V atste dateert van 1988,
werd gewonnen op
'i>H,?lie
Keepte van 405 meter.
j^t bedrag van 1,2 milV dollar zal voor 55 prodei borden geïnvesteerd in
Uw van een reusac'ltig
Het resterende bed"5g
-6)) bestemd voor boringen
V 0 e ontsluiting van de
V^en. Shell heeft een
Ity ng van 71,5 procent in
veld. De rest is van
»l5 i e'e*poitant
BP, dat in de
6
R]| teT fase 340 miljoen
zal bijdragen. Door de
'-L°!tatie van Mars zal de
ïCrfjipnning van Shell in de
'|W Van Mexico bijna ver\i_
Momenteel haalt
oliemaat%g
toü'Pij 31 procent van zijn
e olie- en gasproduktie

van"een
jit) j1e
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ormI?
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lynxen, dieren die in de EG

beschermd zijn.

Volgens de Nederlandse

staatssecretaris Piet Dankert
(EG-zaken) komt nu demoeilijke fase eraan met netelige
dossiers als landbouw,
milieu, regionaal steunbeleid,
visserij en energie. De
Noorse beroepsvisserij ziet
weinig in het openstellen van
de Noorse wateren voor de

EG-vissersvloot. De gemeenschap tornt daarnaast aan
het Noorse staatsmonopolie
op het gebied van de winning
van aardgas en olie.

Volgens een commissiewoordvoerder speelt ook het

probleem van 'tweede
woningen. De vier kandidaatlidstaten zijn bang voor een
stijging van de huizenprijzen
als rijke Italianen of Duitsers bij hen een huis kunnen
aanschaffen. Dat is nu nog
niet mogelijk. De gemeenschap wil af van die discriminerende regel.
Dankert heeft er een hard
hoofd in of de onderhandelingen in februari of maart
1994 klaar kunnen zijn
omdat de lastige dossiers nu
pas aan de beurt komen.
"Een extra ministerraad is
geen garantie voor succes",
zei hij dinsdag. De toetredingsdatum op 1 januari
1995 vindt hij hoe dan ook
twijfelachtig. Dat vraagt
snelle goedkeuring door het
Europees Parlement van het
onderhandelingsresultaat en
daarna door de nationale parlementen, die er zeker een
jaar over doen. Vertraging
dreigt er volgens Dankert
zeker als de discussie over de
interne organisatie van de
gemeenschap
de kop
opsteekt. Formeel is afge-

Wall Street
volgt stijging
beurzen Europa
NEW YORK - Op de Newyorkse
is de

ver"

De produktie zal
eind 1996
verwachting
C
lianen en een hoogtepunt
van 100.000 vaten
drie
miljoen kubieke
"Uwen
61- gas per dag.
j}
lij e winning vindt plaats

mogen de Finnen doorgaan
met de aan vergunningen
gebonden jacht op beren en

MHANOI

-

Een Ameri-

kaanse vrouwelijke militair
draagt een doos waarin zich
stoffelijke resten zouden
bevinden van een der uit de

Vietnamese oorlog vermiste
Amerikaanse soldaten.De kist
gaat naar Hawaï waar het
Amerikaanse legereen identificatiecentrum heeft.

Zwakke valuta’s in
EMS winnen terrein
-

AMSTERDAM De Eurovalutamarkten
pese

lieten woensdagmogen

een rustig beeld zien. De
koers van de Amerikaanse

dollar ging nog iets
verder omhoog. Om 10.00
uur werd f 1,8295 genoteerd tegen een slotkoers
van f 1,8260 op dinsdag.
Ook tegenover de yen
boekte de Amerikaanse
munteenheid
een
bescheiden koerswinst.
De slotkoers in Tokyo
bedroeg 105,63 yen in vergelijking met 105,30 yen
op dinsdag.

Binnen het Europese Monetaire Stelsel (EMS) wonnen

de meeste zwakke valuta's
enig terrein tegenover de
Duitse mark en de gulden.
Zo steeg de notering van de
Franse frank van f 32,160
per honderd tot f 32,190. De
gulden versterkte zich tegenover de mark. Om 10.00 uur
werd voor een mark f 1,12295

betaald tegen een slotkoers
van f 1,12355 op dinsdag.

Het pond sterling, dat niet in
het EMS zit, liet een lichte
koersstijging zien van f
2,7665 tot f 2,7720.
De effectenbeurs in Tokyo
sloot hoger onder invloed van
de koerswinsten die dinsdag
werden geboekt in Europa,
vooral op de beurs in Frankfurt.

Het jachtseizoen is officieel
geopend bij Bistro le Clochard.

effectenbeurs
Dow Jones-index van de
dertig belangrijkste aandelen dinsdag hoger gesloten onder invloed van

de positieve reacties van
de Europese beurzen op
de ontwikkelingen in Rusland. Het koersgemiddelde steeg met 9,50
punten tot 3.587,26. Er
sloten over de hele linie
echter meer fondsen lager
dan hoger. De verhouding
bedroeg tien tegen negen.
De omzet kwam uit op
een behoorlijk aantal van
284 miljoen aandelen.
De Dow Jones-index kwam
in de loop van de ochtend op
een maximale winst te staan
van 21 punten. Het positieve

effect van de koersontwikkeling in Europa werd wat
getemperd door de eerste
bedrijfsresultaten over het
derde kwartaal. Advanced
Micro Devices (AMD) rapporteerde een teleurstellende
winststijging en moest dat
bekopen met een flink koersverlies. Andere halfgeleiderfondsen werden meegesleept.
De stroom kwartaalcijfers
komt volgende week pas goed
op gang. Volgens handelaren
blijft de beurs daarover vrij
optimistisch, ondanks de
tegenvaller bij AMD.
Op devalutamarkt in New
York kwam weinig verandering in de dollarkoers. Tegen
het slot van de handel werd f
1,8255 genoteerd na een slotkoers van f 1,8260 in
Amsterdam. Maandag sloot
de dollar in New York op f
1,8230.

Het Britse dranken- en voedingsconcern
Guinness
neemt voor 62 miljoen dollar
een belang van 51 procent in

de JAMAICAANSE brou-

bistro le Clochard heeft het beste wild voor v. in

werij Desnoes + Geddes. Vier
jaar geleden heeft D+G de
eigen brouwerij van Guinness in Jamaica overge-

JËr?rQfè_.
*-*at het jachtige leven dus maar even achter u, en kom vanaf t'A ~* r A^yDIo 1 Hj_3
{MC*Hvufb~i I F
8 oktober genieten van onze wildgerechten, door
ïwNfp^frYr-J ADn
j^j^wV.IwJJLK.jHA.K.L'
huis gehaald.

m
unze koks op voortreffelijke
wijze bereid.
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effort Otrobanda. Voor reserveringen tel.: 625666/625667
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nomen en werd daarmee de
enige brouwer op het eiland.
Het bekendste merk van
D+G is Red Stripe-bier,
waarvan de verkoop omhoog
is geschoten sinds het bier
figureerde in de film The
Firm' (die binnenkort in de
Nederlandse bioscopen verschijnt).
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voortijdige ingrijpende institutionele hervormingen zoals
het inkrimpen van de commissie van zeventien tot tien
commissarissen. De grote landen zijn kennelijk bang dat
hun machtspositie met de
toetreding van relatief
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In de EG circuleren echter
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border

de bevoegdheden van het
Europees Parlement, de
omvang van de commissie of
de stemverhouding in de
ministerraad zal worden

kleine landen zoals Finland
en Zweden met zijn negen
miljoen inwoners wordt verzwakt. Dezelfde vrees leeft
volgens Dankert ook bij de
'armere' lidstaten.
De Finse vice-premier, Pertti Salolainen, is beducht voor
zulke ontwikkelingen, omdat
de vier kandidaat-landen
daarmee buiten spel worden
gezet. Hij zinspeelde erop
dat Finland dat niet zal
slikken. "We zouden tot een
andere gemeenschap toetreden", zei Salolainen. De
Zweedse minister van Europese Zaken, Ulf Dinkelspiel,
liet zich niet zo scherp uit
maar zei dat zijn land zeer
hecht aan de afspraak om
pas in 1996 aan die institute
tionele
discussie

I

STOCKMARKET NEWS

EG zet vaart achter toetredingsoverleg
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Volgens westerse economen

”Sterren staan gunstig voor
hervorming economie Rusland”

AMSTERDAM STOCKHOLM De voorwaarden
voor de economische hervormingen in Rusland
zijn momenteel goed. Dat
zeggen verschillende westerse economen in reactie
op het geslaagde slotof-

-

fensief van de Russische
president Jeltsin tegen de
conservatieve, nationalistische oppositie.

"Uitstekende omstandigheden zelfs", meent de Zweed
Anders Aslund, hoogleraar
aan de Stockholm School of
Economics, gespecialiseerd in
oosteuropese economieën.
Aslund is adviseur van het
ministerie van financiën in
Moskou.

Aslund is erg enthousiast

over Jegor Gaidar, de huidige minister van economische zaken en eerste vice-

premier in deRussische regering. Nadat Jeltsin Gaidar
in september opnieuw in de
regering binnenhaalde "is de
economic verder geliberaliseerd. De subsidies voor de
aankoop van graan door de
regering zijn gekort en de

invoersubsidies op alle goederen behalve babyvoeding

en medicijnen zijn stopgezet,

evenals alle gesubsidieerde
kredietverlening aan bed-

rijven en instellingen".
Gaidar was vorig jaar nog
premier maar werd in
december door president
Boris Jeltsin op aandringen
van de conservatieve oppositie in het parlement aan de

kant

gezet.

Gezaghebbende internationale kranten als Financial
Times en Handelsblatt
beklemtonen de noodzaak
voor Jeltsin om haast te
maken. "Hij moet zijn overwinning volledig uitbuiten.

Dat betekent doorgaan met
hervormingen die economische autonomie geven aan
elke individuele Rus en elk
afzonderlijk bedrijf', aldus
de Financial Times in zijn
dinsdag-commentaar.
Dinsdag
kondigde
minister van financiën, Boris
Fjodorov, al de eerste maatregelen aan. Moskou gaat

maken met vermindering van het begrotingstekort dat in het vierde kwartaal niet boven de 4,6 biljoen
roebel (f 7,1 miljard) mag
uitkomen. Dat is zestig procent minder dan aanvankelijk was voorgenomen. Voor
1993 als geheel komt het
tekort daarmee uit op 16
biljoen roebel (f24,6 miljard)
tegen een door het parlement in de zomer gefiatteerd
ernst

negatief saldo van 24 biljoen
roebel (f37,1 miljard).
In hoeverre de voorge-

nomen saneringsronde kans
van slagen heeft, is de vraag.
Sommige economen houden
hun hart vast voor de

drijven met de GOS-republieken en de aanhangers
binnen de regering van de
groot-Russische gedachte, zo
legt de Zweed uit.
Een andere bron van inflatie lijkt te zijn getemd. In

jaar presidentsverkiezingen

sin zich te verzekeren van de
steun van de Centrale Bank
en diens president Viktor
Geratsjenko. Het afgelopen
jaar nog stond de bank met
haar op grote schaal verleende goedkope kredieten
aan de kolossale, maar weinig rendabele staatsondernemingen in de industrie, mijn-

komende verkiezingen in Rusland. Jeltsin heeft voor
december parlementsverkiezingen en voor juni volgend

de afgelopen weken wist Jelt-

aangekondigd. "Deze twee verkiezingen zijn een gevaar

de stabiliteit van de
economie", aldus een hoogleraar. Hij verwijst daarbij
naar het dit jaar april
gehouden
referendum,
waarbij Jeltsin tevoren verschillende groepen zoals mijnwerkers, bejaarden en studenten geldelijke beloftes
deed, die de inflatie verder
aanjoegen.
Aslunds commentaar: Als
je rondkijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen
jaren in oost-Europa is er
geen economische stabiliteit
mogelijk zonder eerst verkiezingen te hebben gehad. Verkiezingen stabiliseren de economie en de.politiek."
Een gevaarlijke bron van
inflatie is de roebelzone
tussen momenteel vijf exSovjetrepublieken (naast Rusland: Armenië, Kazachstan,
Oezbekistan, Tadjikistan
per 1 januari komt daar ook
Wit-Rusland bij). Vooral de
'excessieve kredieten' aan
deze staten dreigen tot ongewenste geldgroei en dus inflatie te leiden, aldus Alsund.
Krachten die deze geldstroom
steunen zijn de conservatieve republieken, de staatsondernemingen die handel
voor

bouw en landbouw, de hervormingen flink in de weg.
Terwijl de bank volgens
de grondwet nog steeds ver-

antwoording schuldig is aan
het inmiddels ontbonden parlement, bepaalde Jeltsin
anderhalve week geleden dat
de bank tot er een nieuw
parlement bijeen is, alleen
nog maar de aanwijzingen
van de president mag
opvolgen.
Geratjsenko
toonde zich gedienstig. Sindsdien heeft de Centrale Bank
de kredietteugels aangehaald. Het disconto
het
belangrijkste rentetarief voor
Centrale-B ankgeld staat nu
op 180 procent. Eind mei
wisten regering en Centrale
Bank elkaar al te naderen.
De twee partijen sloten een
akkoord over het toekomstig

-

-

-

kredietbeleid.
Gaidar wordt niet door
alle vakbroeders en landgenoten even hoog aangeslagen.

LUNCHSPÉCIAL
Speciaal lunchmenu
voor de week van maan- 4 t/m vrijdag 8 oktober.

Salade van Red «Snapper met een tomaten

dressing

*

Gebakken kipfilet met een romige saus van
v
groene peper
*
Sorbet van sinaasappels met vanille saus
Voorde bijzonder lage prijs van Nafl. 27,50 wordt deze
lichte maaltijd u binnen één uur opgediend
(u dient dan wel te reserveren)

-

Voor reserveringen tel. 614688 Polarisweg 28, Curasao
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Jachtseizoen geopend voor

internationale milieuboeven

MENSEN

Het Milieubijstandsteam
(MBT) van het Nederlandse
ministerie van Volkshuisves-

ting, Ruimtelijke ordening
en Milieu (VROM) heeft van
zijn minister (Alders) de
opdracht gekregen "de
hoogste prioriteit" te geven
aan

het bestrijden van lan-

Het verschil tussen

bron

geuren en geur tjes
Parfum en eau de toilette
reageren op de huid en op de
temperatuur. Wie in een
koud landje lekkerruikt kan
bijvoorbeeld op tropisch
Curagao volstrekt anders
ruiken doordat de parfum

In Amazone:
83000 branden
Het afbranden van bos
de landbouw neemt in

voor

Brazilië

dramatische
vormen aan. Alleen al in de
deelstaat Mato Grosso in het

verandert in een penetrante
geur. Hoe dat kan? Door
transpiratieverandert dezuurgraad van de huid. Deze
verhoging heeft een bepaald
effect op de ingrediënten van

het opgebrachte luchtje, waardoor opeens een heel andere
geur kan ontstaan, die lang
niet altijd prettig hoeft uit te
pakken. Wat er tegen te
doen? De parfum of eau de
toilette in het haar of aan de

,

binnenkant van ruim zittende katoenen kleding

-

aanbrengen.

-

delijke en internationale
afval-criminaliteit.
De
opdracht is mede ingegeven
door de vrees dat de georganiseerde misdaad zich stort
op de afvalverwijdering.
Door de nog steeds
beperkte en daardoor dure
mogelijkheden van legale
afvalverwerking, blijft de illegale verwijdering van afval
een aanlokkelijke inkomstenvoor

voldoende aandacht te
schenken aan de bestrijding
van bovenregionale vormen
van milieucriminaliteit.

Het milieubijstandsteam is
in 1985 opgericht om de
politie te ondersteunen bij de
bestrijding van milieucriminaliteit.

'"

&^ f
'*v

>

strijd in het stadshart, denkt
men nu.

China heeft glossy
schietkalender ’94
China's wapenindustrie
heeft het: een glossy
kalender voor 1994 met
alleen maar mooie vrouwen,
elk uitgerust met het automatische wapen van hun
keus. Te koop voor zeven
dollar bij de Peking-boekhandel.

voorkomt over vol

hoofdstad

toont

een

model een multi-kleurige
katoenen en satijnen
avondjurk van de collectie Courrèges. Voordeel
van het ontwerp: je kunt
elk moment kijken wat
ook alweer de kleur van
je ondergoed is. Nadeel:
je directe omgeving kijkt
mee.

drankenfabriek van India,
die zestig procent van de
markt heeft. De Parle-groep
mag daardoor Coke bottelen
en verkopen. Zestien jaar
geleden verdween de CocaCola Company uit India.
Coke had 80 procent van de
frisdrankenmarkt in handen
maar vertrok liever in 1977
dan te voldoen aan de wettelijke regeling dat zestig procent van zijn aandelen naar
een Indiaase company moesten gaan.

Een Nederlandse lokettist
heeft onlangs voorkomen daf
een postkantoor in Rotterdam werd overvallen. De
overvaller schoof een briefje
door het loket waarop stond
dat hij geld eiste. De lokettist schoof het briefje dood-

leuk terug, waarna de overvaller het voor gezien hield.
Succes van zon reactie is

overigens niet altijd verzekerd.

Roy en Mariela

Drie rechters van een rechtbank in het Amerikaanse
Trenton buigen zich deze
week over de vraag of een
hond de doodstraf moet
krijgen voor het bijten van
een kind.
Kerstmis 1990 zette Taro
zijn tanden in het gezicht
van een tienjarig meisje, de
dochter van zijn "bazen. Het
vijftig kilo wegende dier,
waarvan het ras niet bekend
is gemaakt, had daarvoor al
de hond van de buren,doodgebeten. Een rechter vond de
hond dermate gevaarlijk, dat
hij beval om de hond af te

Rosalia/F_%

maken. Maar de eigell.,
van het dier, Bertha e»'
nard Halfon, gingen in D{J
beroep. Het is nog nie%
end wanneer derechtop
hoger beroep tot een
spraak komt.
De hond zit sinds feW
1991 in de gevangenis. (
hy het zonder
zijn eigenaren moet ste

.

bezoek^

Jj

Volgens een plaatse

krant heeft de opsluiting
de hond inmiddels adl j
zend dollar gekost*
Halfons moesten al 25
zend dollar neertellen
hun zaak.

is iets tijdelijks

Himbo’s
Nieuw woord. Himbo's.
Mannen die zich commercieel verkopen. Ter onderscheiding van bimbos:
vrouwen die hetzelfde doen.

Grappend en oneigenlijk
wordt het nieuwe woord
gebruikt voor mannen als
sexsymbool in reclame. Bin-

nenkort zal crook wel

weer
een groep op staan die zich
verzet tegen sexistisch

gebruik, of liever misbruik,

van de man. Dat zullen wel
weer
slechtgebouwde
mannen zijn
HENRY

BONER’S ARK

By

Dick

woensdag tijdens de ope |(
van het congres 'Society^
y
Transplantion' in
Eurotransplant bernidd*|j, s

„

coördineert de

uitwis8 j J

van donororganen

lo^,
, 111
(

Benelux, Duitsland en

xen<"^*■

techniek van de
plantaties eerst v,?

worden ontwikkeld, "^-Li.

Zanger Huey Lewis gaat
bloot in de film Short Cuts
van regisseur Robert Altman. Lewis gaat naar de wc
terwijl miljoenen mensen er
naar kijken met de bedoeling
een symbool te worden van
de gelijkheid van mannelijk
en vrouwelijk naakt op het
filmscherm.
Producent Cary Brokaw:
"Het bloot is niet bedoeld om
te provoceren ofte prikkelen;
het was er gewoon", maar
daaraan voegt hij toe dat
Altman wat tegenwicht wilde
voor de dosis vrouwelijk
naakt die in de film voorkomt. Vandaar de plasscene.
Maar was het nou absoluut noodzakelijk? "Natuurlijk", zegt Brokaw, "Mensen
doen dat en het is tijd dat het
door de camera werd vastgelegd."

EurotranSpJJ, J

van

tenrijk.
Volgens Cohen rcio®

bloot op wc

Coca Cola doet mee in
een 70 miljoen kostendejointventure met de grootste fris-

Kalme lokettist

"

Functioneel

Ookin Parijs is het
showtime voor de modeindustrie. In de Franse

Coca Cola
back in
business

® Datum: 3 oktober 1993
7
®e S^ukkige vader en moeder

Transplantatiesvandierlijke organen (xenotransplantaties) kunnen wellicht
in de toekomst helpen het
donortekort op te lossen.
Maar voorlopig is dit niet de
oplossing voor dit probleem.
Dat zei directeurB. Cohen

is tè cool

De staats-advocaten van
ruim 24 Amerikaanse staten
willen dat het sigarettenmerk stopt met de reclamecampagne met de komisch
bedoelde strip-kameel Joe
Camel. Zij zeggen dat de
campagne jongeren aanmoedigt te roken op een leeftijd
dat ze nog niet in staat zijn
weloverwogen keuzes te
maken. Joe Camel is overigens hip en cool.

4klW(ïïv&'

lijf

Joe Camel

gaten. Honderd mensen sneuvelden in de twee dagen

L
Q^sss&3L

Durf

Gerecht denkt na
over dood van hond

ters.

■

GEKOM&

E«n dierenorgaan in het

Amazonegebied werden via
saltellietfotos's van de nationale ruimtevaartorganisatie
83.000 brandhaarden geregistreerd. Zoveel zijn er tot nu
toe niet eerder waargenomen
in het 900.000 vierkantekilometer grote gebied. Het vuur
wordt voornamelijk door landeigenaren aangestoken. De
staat aan de grens met
Bolivia, even groot als Frankrijk en Duitsland samen,
wordt in de gaten gehouden
door slechts 49 milieu-opzichDit kon nog weleens een
prijswinnende foto van het
jaar worden: In een winkel
vlakbij het Russische parlement in Moskou weegt een
vrouw gebroken glas van kogel-

ONZE BABY IS

Naam: Riatim,

criminelen.

Daarbij gaat het niet alleen
om het illegaal storten van
afval, maar ook om illegale
lozingen, aldus de minister.
Alders vindt dat het mbt tot
voor kort te veel aandacht
heeft gegeven aan regionale
of lokale vormen van milieucriminaliteit. Daardoor bleef
te weinig capaciteit over om

%

QKTOBEpffi^

'

beeld om de afstotingB^*
ties van het men s J^
lichaam op dierlijke org a
in te dammen. Bove^A,
moet je de lang2^
groeiende acceptatie vaI dji\
techniek door het PUw(Y
niet forceren," aldus Co» h
~J
***
Mediamagnaat Rupert' i

doch is voor 25 miljoen »j,
definitiefeigenaar ge*?'- h
van deVS-krant NEW
POST. Van 1976 tot en
1988 was Murdoch ook «%
naar van de krant, &* Jt
moest er afstand van. é,'
nadat hij een Newyorl-sJ?
station had gekocht. De i
wetgeving verbiedt het k
van twee
media, maar nu is
f
. uitzondering gemaakteïJsk
o&ljt,
anders het 192 jaar -fc
dagblad van het toneel §
verdwijnen.

YUX

JJ

s

°
verschil'e^

"

Hodgins

By Addison & Frank

Johnson

TomPoes en de Bommel-legende
door Marten Toonder

By

BEETLE BAILEY

— Heer Bommel keek droevig naar het lege
dienblad.
"Zover is het dus met mij gekomen", prevelde hij.
"Mijn Oude Schicht wordt ingehaald door een slak en
mijn broodmaaltijd wordt onder mijn ogen door de
muizen opgegeten. Het is vreselijk."
"Het waren vreemd vlugge muizen", zei Torn Poes
troostend.
Maar heer Oihe luisterde niet. Hij was er nu van
overtuigd dat hij niet meer kon meekomen en met een
zucht ging hij aan de kale tafel zitten.
"Ik ben te traag', mompelde hij. "Het zal wel
oververmoeidheid zijn
of misschien is het
ouderdom? Het is om het even; met mij is het
afgelopen."
'Hoe wenst u de lunch te gebruiken?" vroeg Joost.
"Ik zal een boterham nemen", zei heer Bommel
vreugdeloos. "Een boterham met jam. Uit de hand. Die
kan ik goed vasthouden zodat men hem mij niet uit de
vingers kan eten."
4064

-

Torn Poes had echter andere gedachten over de
muizenplaag en over de vlugge slak.
"Hier is iets vreemds aan de gang", dacht hij, terwijl
hij zich naar buiten spoedde. "Heer Ollie is wat traag
tegenwoordig, dat is waar. Maar deze dieren waren
wel èrg snel "
Hij hield verbaasd de pas in, want met een ploppend
geluid ontstond er plotseling een kleine verhoging in
de grond aan zijn voeten.
Een molshoop van een verschrikkelijk vlugge mol",
mompelde hij, terwijl hij naar de mollegang keek, die
zich bliksemsnel door het gazon bewoog.
Hij rende er echter niet achter aan, zoals een minder
slim iemand misschien zou hebben gedaan.
In plaats daarvan keerde hy zich om en begon de
gangen te volgen in de richting waar ze vandaan
kwamen. Want hij wilde de oorsprong vinden.
"Misschien weet ik dan ook waar de muizen vandaan komen", dacht hij

REDEYE

By

Mort

Bill Yates & Mel

Walkser

Casson
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APOTHEKEN

AGENDA

CURAÇAO

Otrobanda:

INGEZONDEN

Otrabandas, Winkelcentrum Colon. Te
625633-34-35.

-

ARTSEN
NACHTDIENSTARTSEN

Bandabou
*de Van de artsenin van
spoedgevallen
kunnen
(f.
Dn 641658 bellen en dan het

i,
lasapparaat
n van de

'"^doende
ji

afluisteren.

1,

"tan'
,

Janwé, Caracasbaaiweg 191. Tel.: 617553.

zal dan mededelen wie
arts is.

KINDERARTS

.J! dienstdoende
F"685100.

BELANGRIJKE NUMMERS
fvoor noodgevallen.)

arts belt U tel

7.

NOODGEVALLEN/
VERMISSING OP ZEE

Tel-:

Telefoon: 637911 (RCC)
24 uur per dag bereikbaar!

tar

H
Y°6
wachtzuster gelieve tel.:
1 te bellen
na 17.00 uur.
SCn sPreekuur in ieder wijk, .Uvv: dagelijks van 08.00-08.30/
uur.
*e Halman Otrobanda: tel.:
s„u"288;
spreekuur: woensdag van
uur.
'a- Maria 17: tel.: 682344;
Weekuur: donderdag van 09.00-

boiJJ*°n'

'J-'S.OO

.
5*0.11.00

-'lkgebouw Bonam: tel.: 371865.

dinsdag van 09.00-

J °0r uur. Sokudi: tel.: 367824.

Mediko Montagne Abao:
673711;
spreekuur:
l^nsrJag
van 09.00-11.00 uur.
Jl*9 Fensu 9 (Koraal Specht):

. °
tol

"

"

618577; spreekuur: donderdag

JJ."

09.00-11.00 uur.
'Wgebouw

Suffisant: tel.: 687707;
donderdag van 09.00-

Weekuur:
00

-w.'gebouw
: uur. Sta.
Weekuur:

Rosa: 671628;

dinsdag

LUCHTPOSTSLUITING
POSTKANTOOR GROOT KWARTIER
Nederland: voor

gewon" stukken: maandag, dinsdag, donderde 5 en vrijdag om
11.30 uur; woensdag om 10.15 uur. Voor
aangetekende stukken één uur van tevo-

ren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag om 17.30 uur e- zaterdag om
10.45 en 17.00 uur.
De Verenigde Staten en Europa (op
zaterdag): voor aangetekende en gewone
poststukken om 14.45 en 15.45 uur.
Het zegelloket is op zaterdag van 07.00-15.00 uur open.

THORAX CENTRUM
(Jan Noorduynweg naast UNA. Tel
685544
openingstijden van maandag t/m vrijdag
van 08.00-17.00 uur; op zon- en feestdagen alsmede op werkdagen na 17.00 uur
voor spoedgevallen tel.: 685917.

van 09.00-

J-OOuur.
°°pspreekuur voor zuigelingen-

-,

l(. '"'euterzorg:

vrijdag van 08.00°0 uur. Hoek Vondel-/Nilda Pms,raat. Tel.: 373582.

STICHTING NEUTRALE WIJKVERPLEGING

DIERENATS
voor spoedgevallen :eve te bellen
614000 (Veterinaire Dienst) voor de dienstdoende arts.

STICHTING
DIERENBESCHERMING
CURAÇAO

Feg 0r Gosieweg

Het Dierenasiel is open van maandag
t/m vrijdag 10.00-12.00/14.00-18.00 uur;
zaterdag van 08.00-13.00/16 00-18.00 uur:

[W

zondag gesloten.

15. P.O. Box
692231/692232. Fax:

*TO(taTe--:
geopend van 07.00-17.00 uur.
hf. 9>Bandabou:
Silberie Kavel 16; open

****************

K, eOQ-16.00 uur. Tel.: 649422.

vanaf 1 oktober om
l?Oo ÜÜr"achtzuster
,/m 8 oktober om 07.00 uur

P%. "»!■: 626632

f%.

of page 669-0368 te

KRAAMKLINIEK

RIO,e CANARIO
Noord 43. P.O. Box

lm\_ gatweg
692510. Fax:
Hl\. Tel.:voor 691838/
Intormatie
over prenatale
'i^°'|K9e eorg gedurende en na
de bevalling,

'

135

BeISOS-lijn 127!

’PRINSESMARGRIET’
682344/
|,J?u° 682412/682574. Fax:
Kantooruren: 07.00-16.30
(t

C

128

HEEFT U HULP NODIG?

WIJKUERPLEGING
17-

624900,

Hospitaal:
Aidslijn:
Kodela:

WIT GELE KRUIS
Maria

112
114
114

Ambulance:
Politie:

Brandweer:

patiënten)
Dr 'Particuliere
6

WEG A Dl NUMBER

| 589Ö
1932

J
jfeg^'ebureau
zuigelingen: iedere dondeSü

ag van
ebureau

3°-16 00 uur13-peuters:
iedere

'T"siji.t

iVfl9Qm '"-ag van 12.30-14.45 uur.

9774;

dins-

TELECURAÇAO

STICHTING WIJKVERPLEGING BANDABOU

h *!n 35, tel.: 648077 648387; open
|» Y^dag t/m vrijdag van 07.00-17.00

:

Vi«, 17 00 uur bereikbaar: zuster Mat648827 b.g.g. 601760.
S üL Te,-:
eb»»»eau- iedere dinsdag van
"oo.i

'FUNDASHON LECHI DI MAMA KORSOU
I'oo/18.00-20 00 uur

[5"4 gormat»e tel.:

672289, 375023 of

Amigoe
Colofon
t6|,vER|J AMIGOE N.V.
V ce "trale(10 lijnen): 672000
i*v 'Penheuvel z/n of P.0.8. 577

ft
i%.4 n.r-:

(kanaal 8/6)

WOENSDAG
17.00 Atardi Hubenil
18.00 Real News For Kids
18.30 Informe Deportivo (presen
tator Rein Persaud)
18.45 Nieuws in het Nederlands
18.57 Tempu pa Dios
19.00 Dimenshon Artistiko (met

Maritza en Richard)
20.00 Wega di Number Korsou
20.07 Telenovela: Ti Ti Ti
20.30 Showbiz Today
21.00 Telenotisia
21.30 TeleCuragao Special
22.30 Planeta 3: El Plan de Recontrucción Salvadoreno
23.30 NOVA
24.30 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden!)

AE

000

'C-,,rek'&n,: 874.825.10

'°

h_^

Curiel's Bank N.V.

c Maayer-Hollander

Holding
lNews (secretaresse)
\il Anodes
a(

fescue:

N. her (hoofdredacteur)
ntJ*se (eindredacteur NAPA)
k_ tln
\, * leclen Redactie:

J->ël i* n °ongen,

IPH 3 a

'

(kanaal 73)

11-07-313

Hennle Harinck,

c'e' Mar'° Nederiof.

'W*"■)£'kero, Solange Isselt
en Ken Wong (fotograaf)
4t%,,

NBC
(kanaal 85)

Süi

524
-BHn„Si,ie: Viola Bernardus en
■"(W "-"tenties voor dekomende dag
11 da
n 2»jn. van tevoren vóór 15.30

9

WOENSDAG

Rotaprint N.V.

UTl (abonnementen):
?Uraca^
°50d l D'Strico N.V. Tel: 370503,
-*

'■ Fax:

370304

VinsnUmmers 60 cent:
7 KrtT," lsp''-s °P a>le eilanden van

dse Amillen Na' 16*--- °P
Naf

(Nederland):
"NAf'6?.An'»"en
per

Af 28

maar»d (luchtpost) of
r?ermaand (zeepost):jaarlijks

."«betalen.

De politieke partijen die nu
de dienst uitmaken, de
anderen in de oppositie dievol
ongeduld hunkans afwachten
om hun hand in de koektrommel te steken, de penosejongens die achter de facade
van een politieke partij hun
dubieuze handelen verbergen,
daarbij gesteund door parlementaire onschendbaarheid, de
VBC dat bij inmenging van
Nederland veel onterechte
inkomsten gaat verliezen, een
paar zingende filosofen die het
ook zo graag zouden willen,
maar geen kans krijgen, een
paar splintergroepen die
menen door hun seksueel
anderszijn ook een niet al te
fris steentje bij te moeten
dragen en een aantal mensen
dat hun academische graad:
mr., drs., ing. enz. in de strijd
werpen om toch vooral te benadrukken dat zij het wel weten,
zij allen doen hunuiterste best
om met alle geëigende middelen het yolk voor te houden
dat ten koste van alles voorkomen moet worden dat Nederland het hier voor het zeggen
krijgt, door het bespelen van
het yolk op z'n misschien
terecht, maar op dit moment
volkomen misplaatst nationa-

■"liteitsgevoel.
Kijk, mij maakt het allemaal niets meer uit, ik heb
m'n tijd gehad. Maar m'n kinderen, en alle andere kinderen
moeten hun tijd nog krijgen.
En dat gebeurt niet wanneer
eenieder die een paar centen
overheeft en bovendien de gemaakte onkosten nog op de

gemeenschap kan afschuiven
via afschrijving alskosten van
verwerving, het volk kan en
zal bespelen via de media en
ongestraft halve waarheden
en niet hele leugens verkondigt.

Want wie er ook komt te
zitten in Forti:
het niet afdragen aan het pensioenfonds; het geld voor de
SVB gebruiken om andere
gaten te dichten; het vlakweg
liegen met behulp van een
belerend vingertje; de publiekelijke onbehoorlijke uitspattingen, het stagneren van con-

ABC

(kanaal 77)

WOENSDAG

20.00 Thea
20 30 Joes Life
21.00 Home Improvement
21.30 Under Fire
22.00 Moon over Miami
23.00 News
23.35 Nightline

CBS

(kanaal 75)

WOENSDAG

20 00 Major League Baseball
National League Championship:
Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies (game 1) (L)

23.00

News

23.35 Late Show

LIFE

21.00 Now With Torn Brokaw and

23.35 Tonight Show With Jay Leno

(kanaal 89)

ue Roo en Victor Hafkamp

->*Ukv_
*e"IJ:

dat willen.

Kathie Courtic
22.00 Law & Order
23.00 News

TBS

d'
- Brak"oam Pers.
Foto's: AFP

Op een autonoom Curacao
kan iedereen namelijk doorgaan met dubieus handelen
zonder dat Nederland wezenlijk iets heeft in te brengen, de
status quo cd. de kip met
gouden eieren wordt door
onszelf geslacht wanneer wij

20.00 Unsolved Mysteries

ISLAND
?a»r..en9®n,schappen: ANP enmetAFPThe
%mi leningsovereenkomst
De Haagsche Courant,

Curagao autonoom.

WOENSDAG
16.00 Mrs. Columbo
17.00 Police Story
18.00 Rockford Files
19.00 In Search 0f...
20.00 Civil War Journal (The Gray
Ghost: John Singleton Mosby)
21.00 American Justice (Target: Mafia:
Empire of Crime)
22.00 Our Century: Combat at Sea
(Supercarriers)
23 00 Evening at the Improv (Host:
Dirk Benedict)
24.00 Civil War Journal
01.00 American Justice
02.00 Our Century
03.00 Evening at the Improv
04.00 Movie: Silent Running (1971)

V«,TeMTIE-AroeuNQ

v%a7^e advertenties: Maandag t/m
All e.9'an 07.30-15.30 uur.

LAATSTE weken
hebben we het niet onverdeelde genoegen gehad te
worden overvoerd met de
mening van zogenaamde
experts op staatkundig gebied
ten aanzien van het te houden
referendum. We hebben
gehoord en gelezen wat
diverse vogels van gevarieerde
pluimage vinden wat we
kiezen moeten, of beter gezegd
de gieren cirkelen boven ons.
Allemaal hebben ze met verschillendebeweegredenen hetzelfde doel voor ogen namelijk
DE

DIVERSEN

De

WOENSDAG
15.05 Torn & Jerry's Funhouse

16.05 Captain Planet and the Plane-

teers

16.35 Brady Bupch
17.05 Saved by the Bell
17.35 Saved by the Bell
18.05 Head of the Class
18.35 Beverly Hilloiiiies
19.05Andy Griffith
19.35 Sanford & Son
20.05 Movie: Breakout (1975)
22.05 Movie: Guns of Diablo (1964)
23.50 Movie: Assassination (1987)
01.50 Movie: Caboblanco (1980)
03.50 Some Fun Now
04.00 Laverne & Shirley
04.30 I Love Lucy
05.00 The Jeffersons
05.30 Headline News

"EL TRIBUTO"
Tel.: 375390

I

SRA. VDA. ANGELA ROSALTA MARIA
SERVAGE DE VINCK

Afrekening

Punda:

andere districten kunnen

Poe »lgeva!len de artsenpraktijk van
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AMIGOE

(kanaal 91)

WOENSDAG
15.00 Moonlighting
16 00 Movie: Breaking Home Ties
(1987)

18.00 Supermarket Sweep
18.30 Shop Til You Drop
19 00 Unsolved Mysteries
20 00 LA. Law
2100 Movie: Snake Treaty (1988)
23 00 Unsolved Mysteries
24 30 Thirtysomething
01.30 Self-Improvement Guide
04.30 Self-Improvement Guide

***

NICARAGUA heeft Honduras, Guatemala, El Salvador en Costa Rica voorgesteld gezamenlijk uit de Internationale Koffie organisatie
(ICO) te stappen. De ICO is
er niet in geslaagd een nieuw
akkoord te sluiten over de
regulering van vraag en
aanbod in de koffiemarkt.

trole op bestedingen en aanbestedingen; zogenaamde dienstreizen, garantiestellingen;
financieringen of leningen aan
een overheidsbedrijf zogenaamd om de werkgelegenheid te waarborgen; het door
ditzelfde overheidsbedrijf aandelen nemen in bedrijven in
een door het westen geboycot
land en het daarna sluiten van
dit bedrijf en het wederom
lenen van geld om de werknemers af te kopen zal doorgaan,
evenals het politiek chanteren
en de corruptie.
Wat er niet zal komen, is
een behoorlijk onderwijsbestel
om de jeugd tot mensen te
maken. Wat ook niet komt, is
een deugdelijke arbeidswetgeving. Wat er ook niet komt, is
een adequate oudedagsvoorziening. Wat er ook niet komt,
is een behoorlijk bestuur met
ordehandhaving en drugsbestrijding, want dat zou
bepaalde mensen van het
huidge bestuur niet zo goed
uitkomen.
Geen controle op een ambtenarenapparaat dat alleen
werkt voor diegenen die het
politiek gezien de hand boven
het hoofd houdt. Geen reparatie en onderhoud van schoolgebouwen. Geen controle op,
en werkelijke besteding van
financiële bijdragen bestemd
voor onderhoud en renovatie_
van schoolgebouwen. Auto-

nomie hebben we al vijftig
jaar. Zie wat en waar het ons

gebracht heeft.
Te pas en te onpas wordt de
strijd van doctoor Da Costa
Gomez aangehaald om onze
dierbare autonomie te verdedigen. Wel volgens mij moet
die beste man zich al een
twintig jaar in zn graf omgedraaid hebben, als hij geweten
had wat er in zijn naam aan
rotzooi gecreëerd is door
mensen die niet gestoord
worden door enige kennis van
zaken of scrupules. Provincie
van Nederland? Met de moge-,
lijkheid van terugkeer indien
gewenst naar een autonoom
bestuur na verloop van tijd?
Waarom niet? Dat geeft ons de
kans om orde op zaken te

stellen. Het geeft de bevolking
de kans om te ervaren of het
inderdaad zo wenselijk is om

Na nömber di su
yunan

:

Gilta Vlnck
Gilbert I Anna Maria Vinck-Bareno
Geert I Glenda Ottenheim-Vinck
Gizella Vinck i Tzu Liang Cheong
Vlmy i Constance Servage-v.d. Vleuten

:

Ruman
Netunan

:

Kunanan

:

Guido Palm
Gilian i Giovanni Vlnck I Ifrensly Mathilda
Edith i Ralph Ottenhelm
Shannon Campagnard
Aldra Netto-Vinck
Viviani i Zolla Vinck-Lovera
Veltna Kohabir-Vlnck
Melba Vinck-Santine
Henry Norman Vlnck
Mercedes Schob I famia

:

Prima
Subrinos i demas famia.

Mali Bardo i famia
Personal i habitantenan di "Nos Lanterno".
Akto di entiero ta tuma luga djaweps 7 di oktober 1993 4'or di atardi saliendo
for di misa di Steenrijk, pa Santana Katóliko na Janwé.
Promé kv entiero lo tin vn Santu Sakrifisio di misa na Misa di Steenrijk.
Ta risibi bishita di kondolensia for di I'or di merdia na Misa di Steenrijk.
Despues di entiero no ta risibi bishita di kondolensia na kas.

autonoom te zijn.

De kinderen, die daardoor
een kans krijgen die ze nu
zeker wel kunnen vergeten,
zullen er baat bij hebben. Voor
de volwassenen van goede wil
is het de kans om eens en voor
altijd af te rekenen met de
zakkenvullers en potentiële dictators van diverse politieke
richtingen en nationale komaf.
Laten we onze les van Aruba

Argentinië: het nieuwe F^H
huis afgevaardigden k
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W.A. DE BAERDEMAEKER

Curagao
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ARGENTINIË

Rechtvaardigheids
partij (Peronistenl___ Union Civica Radical

Deel van Nederland (2)

AAN DE Nederlandse schen-

kingen (bij

voorbeeld zestig

procent ontwikkelingshulp is
schenking en veertig procent
zachte lening, die later vaak
ook nog kwijtgescholden wordt)
is het te dnaken dat wij zon
hoog welvaartsniveau hebben
in vergelijking met het gemiddelde van de regio. In de afgelopen 25 jaar werd ±NAf.lsoo
miljoen geschonken doorNederland aan de Antillen.
Aan Nederland hebben wij
te danken dat een groot deel
van de bevolking niet tussen
de restjes en het vuil van
anderen hoeft te zoeken naar
wat eetbaars of bruikbaars:
een bekend scenario in deregio!
Als wij een ander land 'in
leven' moesten houden,
zouden wij toch ook niet
zomaar en zonder controle op
het juiste gebruik ervan, een
stelletje grappenmakers alsmaar koffers vol geld in de
handen douwen?
Wat de sanering van Sint
Maarten betreft: dat de maatregelen erg hard aankomen, is
te begrijpen. Dit neemt echter
niet weg dat, na een jarenlange free for all, op overduidelijke wijze alsnog schoon schip
gemaakt moet worden. Beter
laat dan nooit!
In een wanhopige poging
om de aan de orde zijnde optie
(optie nummer 3 alias de optie
'Curacao Gered!') zo negatief
mogelijk af te schilderen, gaan
een aantal leden van onze
gemeenschap wel erg ver. In
een (duidelijk redactioneel)
artikel in een lokaal ochtendblad ging men zelfs zover om
de saneeroperatie op Sint
Maarten alseconomie-ontwrichtend, funest voor het investeringsklimaat, vlucht- naar-deFranse-zijde bevorderend etc.
etc. te bestempelen (N.b. de
vluchters vluchten wèl naar
een deel van een Département
d'Outre Mer van Frankrijk!).
De schrijver van voornoemd
kranteartikel ginghierbij zelfs
zover om de jarenlange illegale aanwezigheid op sint Maarten van gastarbeiders uit de

Senaat akkoord met
opperbevelhebber
WASHINGTON -De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag
ingestemd met de benoeming
van generaal John Shalikashvili tot opperbevelhebber van
de strijdkrachten. Shalikashvili wordt de opvolger van
Colin Powell die onlangs met
pensioen is gegaan.

De senaatscommissie voor
de strijdkrachten had de
benoeming van Shalikashvili tot voorzitter van de
gezamenlijke chefs van
staven van de VS opgehouden
totdat duidelijk was wie de
generaal in diens huidige
functie als NAVO-opperbevelhebber zou opvolgen.
Clinton heeft inmiddels generaal George Joulwan voorgedragen voor Shalikashvili's
oude positie.

regio, goed te praten! Hierbij

ging hij niet alleen geheel
voorbij aan de illegale aard
van de aanwezigheid van voornoemde arbeiders, maar ook
vergat hij (gemakshalve?) dat
juist die onwettige status door
veel werkgevers misbruikt
wordt door bij voorbeeld te
late lonen uit te betalen.
Ook op Curasao wordenregelmatig illegalen opgepakt die
voor langere tijd stelselmatig
zijn uitgebuit door bouwbedrijven, tuinbedrijvei. e.d.
waarna ze nog eens door de
eigenaars van de onderduikadressen uitgemolken worden!
Een soort moderne slavernij?
En dat jegens de inwoners van
een land waar de slavernij het
eerst werd afgeschaft!
Een aantal politici, waaronder onze minister-president
ging zelfs zover dat zij meent
te kunnen tornen aan het
meest principiële grondrecht
van een volk: het zelfbeschik-

kingsrecht! Hoe durven ze toch!
In de komende tijd zult u nog

regelmatig versteld staan van
de ingewikkelde bochten
waarin de verschillende tegenstanders van keuze 3, zich
zullen wringen om de voordelen te bagatelliseren en zelfs
de optie als keuzemogelijkheid af te voeren snz. Maar,
zoals anderen vóór mij reeds
aangaven: de stem van het
volk is de stem van God.
REGINALD A. VAN AERDE
Curagao
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I

-

Voorlopig resultaat
(88,3 % der stemmen geleld)

|
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AFP infografia Philippe Landry

.De partij van president Carlos Menem heeft de zondag in
Argentinië gehouden parlementaire verkiezingen gewonnen;men
ging acht zetels vooruit. De Radikale partij hield pas op de plaats.

Meerderheid in parlement vergroot:

Menem eist zege op
bij Argentijnse stembus
-

BUENOS AIRES
De
Argentijnse president
Carlos Menem heeft
maandag de overwinning
opgeëist in de parlementsverkiezingen van zondag.
Zijn regerende Peronistische partij behaalde 42,4
procent van de stemmen,
iets meer dan twee jaar
geleden. De uitslag wijst
erop dat de steun onder
de bevolking voor het
strenge
economische
beleid is toegenomen.
Dank zij hun overwinning
vergroten de Peronisten hun
meerderheid in het parlement met negen zetels. In de
verkiezingen stonden 127 van
de 250 parlementszetels op
het spel. De Radicale bur-

HET WEER
WEERSVERWACHTING geldig tot morgenmiddag 12:00
uur:

Vandaag en morgenmiddag licht tot half bewolkt en droog.
Morgenochtend bestaat er een kleine kans op een plaatselijke lichte bui.
Matige tot vrij krachtige oostelijke wind (tussen acht en 22

gerunie (UCR) van oudpresident Raul Alfonsin bleef
steken op dertig procent van
de stemmen en kon zich in
het parlement precies handhaven.
De grote verliezer was de
kleine Conservatieve partij
UCD, die haar zes zetels
allemaal verloor aan dePeronisten. De partij van Menem
boekte ook een belangrijke
overwinning in Buenos Aires,
veertig jaar lang een bolwerk van deRadicalen.
De zetelwinst is echter onvoldoende om de Peronisten een
tweederde meerderheid te
bezorgen, waardoor ze niet
in staat zijn alleen veranderingen van de grondwet door
te voeren. Na zijn overwinning kondigde Menem aan
dat hij een referendum wil
houden over wijziging van
de grondwet, hoewel de uitslag niet bindend zal zijn.
Menem wil de grondwet zodanig veranderen dat hij in
1995, als zijn ambtstermijn
van zes jaar afloopt, kan
worden herkozen.

Eerste Amerikaanse
F-15’s verlaten
Soesterberg

-

knopen).

WEEROVERZICHT
De zwakke storing in de hogere luchtlagen boven het
oostelijk Caribisch gebied is in de afgelopen nacht geheel
opgelost en is niet meer van belang voor het weer op de
Benedenwindse eilanden.
De uitloper van een hoge drukgebied met centrum boven
de Atlantische Oceaan zal wederom het weer boven onze
eilanden gaan beïnvloeden. Hierdoor wordt in de komende
24 uur vrijwel geen verandering in het weerbeeld verwacht.
OVERZICHT WEERSGESTELDHEID
Vanmorgen 08.00 L.T.

Station

Het weer

Aruba
Bonaire
Curacao
Sint Eustatius
Sint Maarten

licht bewolkt
zwaar bewolkt

Kingston
Miami
New York
Paramaribo

zwaarbewolkt

Atlanta
Caracas

1

Afgelopen 24 uur

Max
32
33

licht bewolkt

33

zwaar bewolkt

30

half bewolkt

30

zwaarbewolkt
licht bewolkt

29

zwaar bewolkt
onbewolkt
licht bewolkt
Port-of-Spain
half bewolkt
Santo Domingo licht bewolkt

30
33
29

18
34
33
32

Min Neerslag
Mm
28
27
27
26
25
17
23
26
24
08
22
24
23

0.0

0.0
5.0
2.7
1.7
0.0

0.0
0.0
0.5

0.0
0.0

sp

DEN HAAG De Amerikaanse
luchtmacht
begint op 15 oktober met
het terugtrekken van de
32nd Fighter Group, een
squadron van achttien F-

-15-Eagle-jachtvliegtuigen.
De eerste vijf F-15's vertrekken op die dag naar
Cape Cod in de Amerikaanse staat Massachusetts. Daar zullen alle toestellen worden toegevoegd aan de Otis Air
National Guard.
In juni is aangekondigd dat
de Amerikanen zich voor
oktober 1994 geheel van Soesterberg zullen terugtrekken

als onderdeel van het Amerikaanse besluit een aantal
bases in het buitenland te
sluiten en 66 gevechtsvliegtuigen uit Europa terug te
trekken. Het vertrek van alle

Eagles uit Soesterberg moet
in januari volgend jaar zijn
voltooid, aldus een woordvoerder van de basis.

WOENSDAG 6 OKTOBER 1993
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"""Uw UNAC-broker beschikt over informatie van
MEERDERE maatschappijen en zoekt als professionele en
onafhankelijke broker een gepaste oplossing voor Uw te

verzekeren belangen!
-

-

ONAFHANKELUKHEID VAKKUNDIGHEID BEREIKBAARHEID
KLANTGERICHT BETROUWBAARHEID
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UNAC

ATLAS INSURANCE N.V. *
ASSE6UROS B. STRICK
ASSEGUROS H.S. MOESKER " ASSURANTIE & ADVIESBUREAU SUARES/THODE N.V. " ASSURANTIEKANTOOR J.P. VAN DER LUBBE N.V
"
"
INSURANCE
SERVICES
N.V.
ROLLINS
HUDIG
HALL
ANTILLEN
KORT
N.V.
INSURANCE
N.V.
RUSSEL
INSURANCE
CONSULTANCY N.V. "
CITCO
N.V "
ASSURANTIËN
MADURO & CURIELS
SERVICES
"
"
"
»
SEGUROS ANTA N.V. " SEGUROS BROUWER N.V. SEGUROS DOE & DE WILLEMS SEGUROS EDMONDS N.V. " SEGUROS L.A. GRAVENHORST N.V. " SEGUROSCA N.V.

"

"

"

