
Nieuwsinvogelvlucht
WENEN — De plaatselijkepartij-

leider van deOostenrijkse Volkspar-
tij inSalzburgheeft zijnfunctie neer-gelegduitprotest tegen deopstelling
y*n zijn partij in de affaire
"Waldheim. Zolang zijn partij
Waldheim blijft verdedigen zal hij
niet meer voor dieparty werken.

*****TELAVTV—lsraël isvanplan totnu toe genegeerdebelasting- wetten
Nauwkeuriger te gaan toepassen als
niet- gewelddadigemanierom detoe-
stand in de bezette gebieden het
hoofd te kunnen bieden. Arabische■nwoners van de bezette gebieden,
Roeten kunnenaantonen datzij hun
belastingen hebbenbetaald als zij
haar JordaniëenEgypte ofviaIsraë-
lische vliegvelden naar het buiten-
'and willenreizen. Ookzaldatvoort-aan nodig zijn voor import- en ex-
portvergunningen.

*****NEWYORK—DeDow Jonesging
Woensdag ietsomlaag, maar bleefop
"et nippertje boven de 2000punten.
J* indexeindigdena een dalingmet4,82 punten op 2000,99 punten. Dedollarkoersen bleven nagenoeg ge-
'Jk. In Amsterdamwerd vanmorgen
L9145 Ned gulden genoteerd tegen

slotkoersvan 1,9170woensdag.
*****. GENEVE—In minstens7 landen

vindt vervolging plaats van mensenvanwege hun geloofs- overtuiging,
Wijktuiteenrapport van demensen-rechten- organisatievan de VN. Het
gaatomlran,Albanië,Bulgarije, Bu-
pndi, Pakistan, Turirije en de SU.

Albanië en Pakistanreageer-
den nietop hetverzoek om informa-
tievan deVN-rapporteur D'Almeida
Ribeiro.

*****BRUSSEL—Een22-jarigeman in
het Belgische Geel heeftzijn vrouw,
3-jarig zoontje, schoonmoeder en
schoonvader om het leven gebracht
en vervolgens de hand aan zichzelf
geslagen.Er warenhuwelijksproble-men en devrouwwas methet zoontje
oij haar moeder ingetrokken. Een
broer van de schoonmoeder van de
dadervond devijflijkenwoensdag.

*****CAJRO—In Egypte isvandaag de
doodstraf geëist tegen 11 leden van
"e verboden organisatie Revolutio-
nairEgypte, wegensaanslagen opIs-
raëlische en Amerikaanse diploma-
ten. Onder de beklaagden, tegenwie
de straf is geëist, de zoon van de
JJoegere president Nasir, Khaled.
Wij kan slechts bij verstek veroor-
deeld worden, hij woont in Joegos-
lavië.

*****LISSABON — Frankrijk zal Mo-
Sambique militaire hulpgaanverle-
den. Na een 2- daagsbezoekaan het
land verklaarde de Franse minister
van Buitenlandse Zaken RaimonddatParijs militairmaterieelzal leve-ren ter beschermingvan de verbin-
d'ngs-route vanMalawi naar de Mo-
Sarnbiquaanse haven Nacala, tegen
sabotage- actiesdoorRenamo-rebel-jen.OokzullenFranse officierenhet
j"osambiquaanse leger opleiden in
bet gebruik van electronischeWaarschuwings- apparatuur.

LYON — De ontsporing van de
*ranse snelletrein TGVbijLyon op2
'ebruariblijkthetgevolgvaneen po-

tot oplichting van de autover-
sekering en nietvan terreur waar-aan eerstwerdgedacht,aldusdepoli-
tle- Twee mannen ensceneerden een
verkeersongeluk met een auto die

als gestolenwasopgegeven. Zij
noopten bij de verzekering vergoe-
ding voor de auto te innen. Hierbij
Kwam een stuk metselwerk op de
raüs terecht, waardoorde TGV ont-
spoorde.

DEN HAAG—Vijf jongelandbou-wers in Roemenië zijn veroordeeldpotgevangenis-straffentusen7en 15
jaar wegens door hen geuite kritiek°P deRoemeense leiderCeausescu.

*****
i xj^US—Bleek en uitgemergeld» NathalieMenignon, eenvan delei-ners van de stads-guerrillagroepAc-
tionDirecte, woensdagtochversche-nen voor derechtbank vanParis. Opac 79e dagvan haar hongerstaking
ïn& M naar nog slechts«o kilo.Twee artsen haddenhaaron-derzocht en naar hunoordeel was ze>n staat hetprocesbij te wonen. Uit
Protest washaaradvocaatRipert wel
aanwezig maar weigerde hij de
rechtbank toe te spreken. Menignon
Werdvorigemaandtot lOjaarveroor-
oeeld wegens samenzwering. Giste-
ravond kreeg zij 12jaar wegens po-
ging tot moord op 2 poljfie- agenten,"rie andereleidersvanA.D. zijneve-neens langdurig in hongerstaking.2e eisen de status van politieke ge-vangenen en beëindiging van huneenzame opsluiting. In Frankrijk
Wordt geprotesteerd tegen de be-
handeling van de ledenvan A.D.

Witte bladzijden SU-geschiedenis

Brezjnev: achttien jaar leider
maar niet in geschiedenisboek

MOSKOU — De naam
van de vroegere partijlei-
derLeonid Brezjnev isver-
dwenen uit de jongste uit-
gave van een Russisch ge-
schiedenisboek voor stu-
denten.

Dat schrijft het Sovjet-
maandblad Molodoj Kom-
moenist. In het artikel wordt
met verontwaardiging opge-
merkt dat een leider die
achttien jaar aan het hoofd
van het land heeft gestaan
wordt weggemoffeld.

Denaam van de oud-partij-
leider Nikita Chroesjtjov

daarentegen, die onvermeld
bleefin de uitgave van 1979,
is wel opgenomen in de nieu-
we editie. Ook JoeriAndro-
povkomt er invoor, maarzon-
der te vermelden dat hij par-
tijleider is geweest.

Vergeefs zoekt de lezer
naar "welke verwijzing dan
ook" naar de repressies die
het Stalin- tijdpe'k hebben
gekenmerkt, aid' _, het blad.
Andere "wittebladzijden" be-
treffen de staatshoofden van
deSovjetunie: alleenMichail
Kalinin en de huidige presi-
dentAndrej Gromyko worden
vermeld.

STRIJDLUSTIG
Volgens waarnemers dankt

Bush zijn overwinning in New
Hampshire deels aan zijn ban-

den met president Reagan die
onder de conservatieveRepubli-
keinse kiezers in deze staatgrote
populariteit geniet.Maarzijnze-
ge lijkt ook een beloningvoor de
strijdlustige wijze waarop Bush,
dienazijnnederlaag in lowa een
aangeslagen indruk maakte,
zijn tegenstanders de afgelopen
dagen te lijfging.

New Hampshire levert Bush
slechtselfvan de 1.139afgevaar-
digden op die hij nodig heeft om
opdeRepublikeinse conventiein
augustus de nominatie van zijn
partij in dewacht teslepen.Niet-
temin wordtdeuitslaggezienals
een belangrijke psychologische
overwinning voor device- presi-
dentdiena lowa steedsdieperge-
bukt ging onder de aantijgingen
dat het hem aan vechtlust ont-
brak en dathij niet veel meer te
bieden had dandathij Jeleerling
van Reagan is.

SUPERTUESDAY
Met zijn zege in New

Hampshire heeft Bush nu een
goede uitgangs- positie gekre-
genvoor deslagomhetconserva-
tievezuiden opSuperTuesday (8
maart),wanneer in 12zuidelijke
staten en nog eens acht andere
staten voor- verkiezingen ophet

programma staan. Bush lijkt nu
al bijna zeker van de overwin-
ningin detwee grootste staten in
hetzuiden: zijn thuisstaat Texas
en Florida, waar hij een grote
voorsprong heeftopzijnrivalen.
Waarnemers menen datBushbij
zijnpogingen deopmarsvan Do-
lete stuiten zalworden geholpen
door de verbitterde reactie van
desenator op zijnverlies in New
Hampshire.

De teleurstelling voor Dole
was dcs te groter na de aanbeve-
lingen diehij hetafgelopen wee-
keinde kreeg van Alexander
Haig die zich na zijn verplette-
rende nederlaag in lowa uit de
strijd terugtrok. HaigpreesDole
als krachtig leider, maar Haigs
achterbanwaskennelijk teklein
omDole aan dezege te helpen.

AMIGOE
VANDAAG

'Dramatisch' beroep ALM op ei-
landsraad p.3
Crisis- situatieonderwijs in An-
tillen p.3
exIM- bank geeft 17 miljoen dol-
larkrediet p.5
Visser zilveren Kernkers brons in
Calgary p.°
Zuster Modesta houdt 'open
huis'p. 10
Landsradio op Bonaire p.ll
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DOMINEE
De tweede grote verliezer in

hetRepublikeinse kamp wasRo-
bertson, diein lowafurore maak-
te door Bush onverwachtvoorbij
te streven. De uiterst conserva-
tieve ex-televisie dominee, die
het herstel van demorele waar-
den tot inzetvan zijncampagne
heeft gemaakt, kreeg in New
Hampshire slechts negen pro-
cent van de stemmen. Daarmee
eindigde hij op de laatste plaats,
achter de twee predikers van de
zuivere economische leer van
Reagan: het Newyorkse
Congreslid Jack Kemp en ex-
-gouverneur Pete du Pont van
Delaware, dieachtereenvolgens
13en 10procent kregen.

Robertson was in New
Hampshireoponbekend terrein,
maar waarnemers hadden ver-
wacht dat zijn tweede plaats in
lowa zijn campagne een flinke
impuls zou geven en hem ook
stemmen van buiten zijn "on-
zichtbare leger" van fundamen-
talistische christenen zou op-
leveren. De nieuwbakken politi-
cus heeft zijn hoop echtervooral
op Super Tuesday gesteld. "Dan
spelen wij inmijnachtertuin", zo
waarschuwde Robertson zijn te-
genstanders.

VERRASSING
Gezienhet grote aantalherbo-

ren en evangelische christenen
in de 'Bible Belt' in het zuiden
kan Robertson het zijn rivalen
heel lastigmaken op SuperTues-
day.Evenals JesseJacksonbij de
Democraten trekt Robertson
veel stemmen van Amerikanen
die de stembustot dusverre heb-
ben gemeden, zodat een nieuwe
verrassinginhet zuiden nietuit-
gesloten is.

Kemp putte dinsdag nieuwe
moed uit het feit dat hij Ro-
bertson achter zich gelaten had,
maar de meeste waarnemers
gaan ervan uit dat hij de strijd
binnenkort zal moeten staken,
evenals Du Pont, die voor de
tweede keer op de op een na
laatsteplaats eindigde.

Bij de Democraten eindigde
MichaelDukakis zoalsverwacht
als eerste met een grote voor-
sprong op zijn rivalen. De uit de
buurstaat Massachussetts af-
komstige Dukakis kreeg 36 pro-
centvan de stemmen, 16procent
meer danRichard Gephardt dietweede werd.

MANAGER
Met zijn overwinning heeft

TheDuke' die vorige weekin lo-
wa verrassend als derde eindig-
de, zich nu aan dekop genesteld

van het democratische veld. Hy
geniet dereputatie van een uit-
stekend manager dankzij het
spectaculaire economisch her-
stel dat Massachussetts onder
zijnbestuur heeft doorgemaakt,
maar hijkampt met de"passion
gap": er valt nietsop hem aan te
merken, maar hijmist hetvuur.

Dukakis voornaamste te-
genstander lijkt Gephardt te
worden, die vorige week de cau-
cus van lowa op zijn naam
schreef. Gephardt rekende in
NewHampshire welafmet sena-
torPaul Simons uitMissouri die
genoegen moest nemen met een
derdeplaats. Gezienzijn enorme
schulden ziet het ernaar uit dat
Simon de strijd snel op zal moe-
ten geven.De zwarte burgeracti-
vistJesseJacksoneindigde op de
vierde plaats, net voor senator
Albert Gore uitTennessee. Bei-
den hopen hun achterstand
echter goed te maken op Super
Tuesday, wanneerruim eender-
devan de afgevaardigden naar
de Democratische conventie in
Atlantawordt gekozen.

DUKAKIS ZOALS VERWACHT WINNAAR BIJ DEMOCRATEN
Verbitterde reactie van Dole kan in zijn nadeel werken

Bush lacht weer
na overwinning
DEN HAAG —Vice- president GeorgeBush is uit den dode

opgestaan en heeft weer de leiding genomen van deRepubli-
keinse kandidaten voor de Amerikaanse presidents- verkie-
zingen in november.Een weekna zijnnederlaag inlowa, waar
hij als derde eindigde, behaalde Bush dinsdag in de primary
(voorverkiezing) in New Hampshire een klinkende overwin-
ning op zjjn voornaamste concurrent,Robert Dole. "De be-
richten van mijn overlijden waren veel te voorbarig", stelde
Bush glunderend vast. Bij de Democraten eindigde gouver-
neur Dukakis zoals verwachtver voor zijn rivalen.

De verrassend ruime voor-
sprong waarmee Bush won -hij
kreeg 38 procent van de stem-
men tegen 29 procent voor Dole-
betekent een flinke tegenslag
voor Dole. De leidervandeRepu-
blikeinse fractie in deSenaat lag
in New Hampshire aanvanke-
lijk ver achter op Bush maar na
de 'caucus' van lowa, waar Bush
zelfs door de voormalige televi-
sie-dominee PatRobertson werd
ingehaald,zaghet ernaar uitdat
Dole de vice- president in New
Hampshire de genadeslag zou
kunnen toebrengen.

Hetkostte de senatoruitKan-
sas dinsdag grotemoeite zijn te-
leurstelling te, -oHbergen. Hij
klaagde dat Bush hem er valse-
lijk van had beschuldigd de be-
lastingen te willen verhogen,
een beschuldiging die in New
Hampshire, waar geen in-
komsten- belasting wordt gehe-
ven, zwaar weegt. "Hou op met
liegen over mijnprogramma" zei
Dole nijdig toenhem dinsdagge-
vraagdwerdofhijnietietstezeg-
gen had tegen de winnaar.

.eenglunderende GeorgeBush

Volksgezondheid
van minister Vos
naar minister Booi

ORANJESTAD — De ver-
wachtingen zijn datbinnen
korte tijd deministers- porte-
feuille van Volksgezondheid
doorminister drs.FrankBooi
van 23311 collega Watty Vos zal
worden overgenomen, zoals
eerder afgesproken.

Gisteren sprakendeministers
Vos en Booi met professor Vorst
dieopArubaverblijft omderege-
ring adviesuittebrengenover de
nieuwe opzet van het departe-
ment van Volksgezondheid. Dit
in hetkader van het streven van
deregering Eman om dediverse
overheids- departementen zo ef-
ficient mogelijk te latenwerken.
Professor Vorst heeft op dit ge-
bied zowel in als buiten Neder-
land de nodige bekendheid ver-
kregen.

Onbevestigde berichten mel-
dendathet nietuitgesloten moet
worden geacht dathij voor enige
tijd de leiding van dit departe-
ment op zich nemen met als
counterpart dokter Gustavo
Oduber.

Mexicaanse
arts naar Cuba

MEXICO— De Mexicaanse
arts Ignacio Madrazo, mede-ont-
dekkervan een nieuwetechniek
om de ziekte van Parkinson te
bestrijden, isnaar Cubavertrok-
ken voor overleg met zijn colle-
ga's in Havanna.

Zijn Cubaanse collega Hilda
Molina Morejon, die inmiddels
drie operaties heeft uitgevoerd
volgens de nieuwemethode, zal
enkele dagen samenwerkenmet
Madrazo.Er is al langer samen-
werking tussen Cubaanse en
Mexicaanse artsen op neurolo-
gisch gebied.

(TIP-TCP

Antillen bij Winterspelen Calgary

CALGARY — OoA: cfe iVecfer-
landse Antillen zijn vertegen-
woordigd bij de Olympische
Winterspelen. Vermoedelijk zul-
len deAntilliaanse atleten geen
medailles winnen, maar deelne-
men was voor hen belangrijker
dan op het ere- podium verschij-
nen. In elk geval hebben miljoe-
nen mensen over de hele wereld
deAntilliaanse vlagkunnen zien
wapperen.
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Mensen

Bij hetparket van deprocureur-
generaal werd het feit herdacht
dat JUANCITO TROMP vijf en
dertig jaar geleden in over-
heidsdienst trad. Hij begon op
zestienjarige leeftijd alsbode te
werken.Hij isnu bode incasseer-
dereerste klas en buitengewoon
agent van politie. Bij de huldi-
ging waren aanwezig minister
van JustitieWatty Vos enprocu-
reur- generaal mr Florencio
Wernet.

*****
Het ministerie van onderwijs in
Nederland gaatde 'POENFLOP
uitgeven. Met deze floppydisc
kan voor iedereen dierecht heeft
op studiefinanciering snel met
een huiscomputer worden bere-
kend hoe hoog de toelage precies
wordt.Depoenflop is ontwikkeld
door de studentRob Koenen uit
Delft. Zijn poenflop bleek beter
dan de floppy die voor hetzelfde
doel door het ministeriewas ont-
wikkeld. Deze zogenoemde
Deetflop wordt dan ook uit pro-
duktiegenomen.

-t* 'T* "?" *P *|C

ELMER LOUIS, zoon van de op
Curagao woonachtige Josefa
Louiszal vanavond als drummer
schitteren in 'InFor Good Time',
een opwindend concert waarin
een mengeling van eigentijdse
jazzenLatijns- Amerikaanse in-
vloeden daarop ten gehore zal
worden gebracht. Jammer ge-
noeg zullen niet veel mensen in
degelegenheid zijnde opvoering
bij te wonen omdat zij
plaatsvindt in Boston waar El-
mer Louis student is aan het
Berklee College of Music. Twee
weken geledenkreeg hijookalde
kans mee te spelen in een mv-

ziekstuk 'Jordan Street' ge-
naamd, waarbij muziek van on-
dermeerDuke Ellington en Diz-
zy Gillespie ten gehore werd ge-

bracht. Tijdens hetkomend con-
cert wordt naast werk van Dizzy
Gillespie ook muziek van Pat
Metheny gepresenteerd.

Op 52- jarige leeftijd overleed
gisteren op Aruba de heer J.W.
KLEIN in leven hoofd van het
Wesleycollege in San Nicolas.
Twee en een halve week geleden
kreegKlein een hartinfarct.Het
was de bedoeling hem eergiste-
ren naar Nederland tevervoeren
doch deKLM weigerde de pa-
tiënt, er zou ondermeerniet vol-
doende zuurstof voor een derge-
lijk geval aanboord zijn.De heer
Klein wond zich over deze gang
van zaken op met het noodlottig
gevolg. Van de KLM werd als
verweer aangevoerd dat er een
onvoldoende doktersverklaring
was. In de heer Klein verliest
Aruba een van de pioniers opon-
derwijs gebied. Hijwasruim der-
tigjaar opAruba werkzaam, zet-
tezichvanaf hetbegin invoor het
jaarlijkse school- verkeers- ex-
amen dat geheel door hem ver-
zorgdwerd, was lid van het geor-
ganiseerd overleg, administra-
teur van de Stichting Protes-
tantsChristelijkonderwijs enja-
renlang actief in deArubaanse
zwembond. Hij was een die eer-
lijk en positief voor zijn mening
durfde uit te komen en daarbij
steedsweer de'spijker op dekop'
sloeg, hetgeen hem niet altijd in
dankwerd afgenomen. Het staat
nog niet vast of de begrafenis op
Aruba of in Nederland zal
plaatsvinden.

Een Mexicaans boerengezin
heeft bij zijn huis een bijna
compleet geraamte van een
MAMMOET vannaar schatting
9000 jaaroud gevonden. "Mijn
driezoons waren een gataanhet
graven toen zij de enorme
beenderen vonden",vertelde Ca-
rolina Garcia. Zij namcontact op
met het Nationaal Anthropolo-
gische en Historische Instituut
om tevragen watte doen met het
gebeente, maar zij had geen
-antwoord gekTegen-.-"Wrj-weterr-

niet wat ermee te doen, of het
waardevol isofdaterhogeropbe-
langstelling voor bestaat", zei
zij. Lorena Mirambell, hoofdvan
de sectie prehistorie van het in-
stituut, zei dat uit afzonderlijke
bron bleek dat de beenderen
acht- a tienduizend jaaroud wa-
ren. Volgens haar zijn ongeveer
40 mammoeten gevonden in de
buurt waar de Garcia's wonen.
Dat is op25kilometer tennoord-
oostenvan Mexico- stad.Duizen-
den jaren geleden lag op de
plaatsvan dehoofdstadeen groot
moerasland doordat in de buurt
het nu grotendeels droogliggen-
demeer Texcoco lag. In de stad
Tepexan is in 1948 een mense-
geraamte gevonden dat 9000
jaar oud is. Mirambell zei dat
oudheidkundigen zouden moes-
ten vaststellen of er menselijke
resten in debuurt van het mam-
moet- skelet liggen.

*****De KONINKLIJKE LIJFGAR-
DE van Denemarken krijgt het
rijwiel als vervoermiddel. Het
opperbevel, heeft een desbetref-
fend besluit genomen wegens ge-
brekaan motorvoertuigen en de
noodzaak tot sparen. De
dienstplichtige militairen die de
lijfgarde vormen, vervullen
naast debewaking vankoningin
Margareth en haar gezin, defen-
sietaken op het eiland Seeland.
Generaal- Majoor H.T. Havning
zei tegen het dagblad Politiken
over het voordeel van fietsen:
"Rijwiel- onderdelen kunnen
zichsnel verspreiden en lopenbij
aanvallen uit de lucht niet zon
groot gevaar. Bovendien maken
zij geen geluid en zijn ook in het
donker zeer mobiel". De ko-
ninklijke lijfgarde klimt voor
eenproef-periode van vijfmaan-
den in het zadel.

SUNNYVALE — Een 40-
-jarige Amerikaan heeft
dinsdag zeven collega's ge-
dood in de computer- fabriek
waar hijwerkte.

De man, Richard Farley,
viel al driejaareen vrouwelij-
ke collega lastig door wie hij
was afeewezen.

Van de rechterschouder van de
EGYPTISCHE SFINX is een
stukvan 1.3 meter afgevallenen
een expert heeft de schuld gege-
ven aanhetweer. DeEgyptische
minister van Cultuur, Farouq
Hosni, zei tijdens een inspectie
van hetFaraonische monument
met mensehoofd en leeuweli-
chaam, dat een internationale
commissie van archeologen zou
bestuderen hoe men desfinx het
beste zou kunnen conserveren.
Het monument dateert van om-
streeks 2600 voor Christus. Het
dagblad Al- Ahram schreef dat
ookde linkerkantvan het beeld
gevaar liep. De archeoloog Zahi
Hawas zei dat hevige regen en
zware wind voor de schade ver-
antwoordelijk waren.

*****

Keur aanfilms op grote doek
Ronald Reagan maakt filmdebuut
voor Sovjetrussische fijnproevers
MOSKOU —Voor het

eerst in bijna dertig jaarzal
het grote publiek in Mos-
kou kennis kunnen nemen
van de Amerikaanse film.
ZelfspresidentRonaldRe-
agan zal zijn verlaat
filmdebuut maken voor de
Sovjetrussische fijnproe-
ver. Op vrijdag start in
Moskou een festival waar-
inmeer dan30 Amerikaan-
sefilms over hetgrotedoek
zullenrollen. Enkele grote
sterren uit Hollywood, on-
derwieRichard Gere, Da-
ryl Hannah, MarleeMatlin
en Francis Coppola zullen
persoonlijk hun op-
wachtingmaken.

Zij die in de gelukkige
omstandigheden verkeren
datzij eenkaartje hebben we-
ten tebemachtigenzullenRo-
nald Reagan kunnen aan-
schouwen in eenvanzijnbete-
re rollen in Kings Row uit
1941. Het twee weken duren-
despektakel is hetgevolgvan
een initiatief van de in San
Francisco gevestigde organi-
satieFilm and Theatre Diplo-
macy en de Sovjetrussische
bond van filmmakers en de

overkoepelende staats- fil-
morganisatie.

De meeste films die inMos-
kou worden gedraaidzijnnog
niet in de Sovjetunie te zien
geweest. Zo zullen film- lief-
hebbers ondermeer kennis
kunnen nemen van «An Offi-
cer and a Gentleman»,
«Coming Home», «The Kil-
ling Fields», «Roxane»,
«Children of a Lesser God»,
«Close Encounters of the
ThirdKind», en «The Empire
Strikes Back». Ook klassie-
kers als«Singing in therain»
uit 1952 en «The Wizard of
Oz» uit 1939 zullen in de
filmzalen van Moskou ver-
schijnen.

Carole Peyser, oprichter
van Film and Theatre Diplo-
macy, zei datzij defilms had
uitgezocht omeen objectiever
beeld van de Amerikaanse
burger tetonen. Volgens haar
zouden de video's die op dit
moment in Moskou in omloop
zijn "onsweleens heel vreemd
kunnen doen overkomen".
Het laatste grote festival van
Amerikaansefilms inde Sov-
jetuniewas in 1955, vier jaar
later gevolgddoor een kleine-
re versie.
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2009— Houd je gereed, Hiep!" gromdeSuper. "Hetratelt bin-nen m dieklok en direct gaat luj twee slaan!" "Ja baas'" zeiHieper. Wat zou er uit dieklok komen, Suup?" "Ik weet hetniet!" snauwde Super. "Klets niet! Daar komt het!" Het oudeuurwerkratelde en schudde en hetscheenwel, datheteenbij-zondere tegenzin had om zijn plicht te doen.
, _, ~ . Maar omdat deoudeklokker eenhoge opvatting van zijn taak had, moest hetertoch vankomen. TornPoes begreep, dathij nietsnel genoeg

beneden zoukunnenzijn,en daaromklom nijopdebaliustrade
van detrap en sprongkortbesloten bovenop delamp, diedaar
hing. Hierop was deaansluiting nietberekend en alles stortte
met TomPoes er bovenop, naar beneden. Het kwam met een
vreseüjkeklap opdeschurkachtigehoofdenvan Super en Hie-
perterechtenzonderzelfs eenzuchtte slaken, sloegenzetegen
de vloer. Juistopdat momentklapte hetdeurtje openen stakdeoudeklokker hethoofduithetuurwerk. "Tweeuur!" sprak
hij opgelucht, "beid Uwtjjd!"

Zijn kleindochter
Oudoom Charles had andere bruid

op het oog voor de prins
NEWYORK— AIsdeou-

doom van prins Charles
van Wales, graaf
Mountbatten ofBurma,
was blijven leven, was
prins Charles
hoogstwaarschijnlijk niet
getrouwdmet Lady Diana
Spencer, omdat de lieve-
lingsoom en mentor van de
kroonprins een andere
bruid op het oog had. Dit
staat in het jongste num-
mer van het Amerikaanse
weekblad McCall's, dat ci-
teertuiteenkomende biog-
rafie van de prins van Wa-
les, getiteld «Charles», ge-schreven door Penny Ju-
nor. Volgens haar wildeLord Mountbatten dat de
prins zou trouwen metzyn
kleindochter, Lady Aman-
daKnatchbull.

VoordatLord Mountbatten
door het IRA werd vermoord,

was hij bezig het huwelijk te
arrangeren, aldus het boek
volgens McCall's. "Maar hoe-
wel Charles en Amanda goe-
devrienden gebleven zijn, zo-
als broer en zuster, heeft hun
gemeenschappelijk verdriet
gedood wat er aan passie tu-
sen hen had kunnen be-
staan", aldus het artikel in
het tijdschrift.

Als Lady Diana was opge-
doken toen Lord Mountbat-
ten nog leefde, "is dekans
groot dat hij voor een huwe-
lijk zou hebben ge-
waarschuwd".

Charles zou
hoogstwaarschijnlijk hebben
gehoorzaamd, want
Mountbatten adviseerde
hem, moedigde hem aan en
berispte hem als het moest,
maar geloofde bovenal in
hem, aldus McCall's.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN

TELECURAÇAO

21.00uur Delta Force (’.5,-p.p.);

DONDERDAG: 16.00Record music «
Teletekst 16.30 Ora pa mucha;17.0C
Thundercats; 17.30Yearlin; 18.00Fila-
telie; 18.15 Style; 18.30Contact; 18.40Informe deportivokv Hector Rosario;
18.57Tempupa Dios; 19.00Dimenshon
Artistiko; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00Ripitishon GranMarcha;22.00 Wega di
Number; 22.10 cont. Ripitishon Gran
Marcha; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan*
artsen van Bandabao(3e distrikt)kunnen 1
spoedgevallen telefoon 641658 bellen e"
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische d»
trikten kunnen voor spoedgevallen*artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbalk*'
het antwoordapparaatzal dan mededel*"
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan NoorduynweD
naastUNA, tel.: 85544):openingstijdenva"
maandagt/mvrijdag van 08.00-17.00 u*
opzon- en feestdagen alsmede op werk*
gen na 17.00uur voor spoedgevallentel'
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17'
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten;na 17.00uurkuntu
dezuster van dewachtbellen: zuster Chap'
man, tel.: 370029,pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddagvan 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak.

*** * *

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curacao): Kantoo'
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.0"
uur; de wacht heeft zuster Samson, tel-:
616718,pageboy 027-345.
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopendvan maandag t/m vrijdag «n
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta
Maria 17, tel.: 80222.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera.
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat, tel.: 625333.
Panda
Popular, hoek Madurostraat/Comumbus-
straat,tel.:6ll269.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool

Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavondom
19.30uur gebouwCredit Union SanPedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.

COLLEGECYCLUS
(DeAntilliaanse literatuur in wijderperspec-
tief) 16.00-18.00 uur in het Mediacentrum
UNA. Tema: "Destoep alskatafysatos" ge-
geven doorprof. Dr. J.J.Oversteegen.
VRUDAG
TOERISTENSCHIP
08.00-22.00 uur "Rotterdam" Ft.L.
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



'WE KUNNEN NOG MEER GELD VERDIENEN'
Abominabele werk-omstandigheden

Dramatisch beroep van ALM op
eilandsraad om hulp catering

WILLEMSTAD—DeAntilliaanse LuchtvaartMaatschappij
heeft gistereneen, zoalsALM-woordvoerderRobin Visserhet
noemde, "dramatisch" beroep gedaan op deledenvan deCu-racaose eilandsraad om hulp te verkrygen voor een verbete-png en uitbreiding van de catering van de nationaleluchtvaartmaatschappij. "Demensenmoeten onder abomina-
bele omstandigheden werken en toch leveren ze een fantas-tisch produkt af, datinternationaleerkenning heeftgekregen.
Daarnaastmoet menbedenken, datermeergeldverdiendkan
worden met onze catering",aldusVisser.

De eilandsraads- leden heb-
ben gisteren een werkbezoek af-
gelegd aan het bedrijf, dat vannegen uur 's ochtends tot 's mid-dags drie uur heeft geduurd. Ty-
dens datbezoekwerdgewezenop
de verschrikkelijke omstandig-heden, waaronder het personeel
in een keuken die niet groter is
dan dievan een doorsneerestau-
rant, perdag 1500tot2000maal-
tijden moet bereiden en tijdens
spits- dagen drieduizend.

Visser: "Al jaren is er op dit
probleem gewezen. Financiën in
het kader van de technische bij-
stand van Nederland kunnen
Riet verkregen worden, want
Nederland redeneert dat het om

commercieel bedrijf gaat en
dat er dus lokaal geldmiddelen
dienen te worden gevonden. Nu
zijn er eindelijk besprekingen
gaande met een plaatselijk con-
sortium van lokale banken".

CURINTA
"Ook Curinta is erbij betrok-ken, alseigenaar van de luchtha-

ven- terreinen. Curinta is een ei-
'andelijke naamloze ven-
nootschap, om het maar eens zo
te zeggen, en vandaar dat we de
eilandsraads- leden zo hebbentoegesproken. Het is heel erg ur-
gent, dat er snel iets wordt ge-
daan.Andersraken weonze bes-
te klanten, de KLM en Aviancakwijt", zo zei Visser.

Het catering- bedrijf van de
ALM won vorig jaardeKLM-
Prijs voor de beste catering van
36 bedrijven, waarvan deKLM
Hl Noord- Amerika, Zuid- Ame-

rika en hetCaribisch gebied ge-
bruik maakt. Visser: "Het ging
onder andereom de hygiëne, de
kwaliteit en de punctualiteit.
Als we meer ruimte krijgen,
kunnen we dat allemaal nog be-
ter maken en we kunnen meer
produceren. We zijnervan over-
tuigd, datwe danook meerklan-
ten krijgen en dat we danveel
meer geldkunnen verdienen".

INZET
Visser hoopt, dat de leden van

de eilandsraad na dit bezoek
meer aandacht zullen besteden
aan dit onderdeel van de ALM:
"Het personeel verdient het,
want dat we dit hebben bereikt,
is allemaal te dankenaan de ge-
weldige inzetvan het personeel.
Puuren alleente dankenaan die
inzet".

Visser zei, dat het bezoek in
eenprettige sfeer is verlopen en
dat het "zeer vruchtbaar" was.
De ALM- zegsman: "We hebben
verteld over onze financiële en
operationele problemen en over
hetgeen wevanplan zijnte gaan
doen. Over de toekomst van de
ALM werden veel vragen ge-
steld, evenals over de leasing
company van het eilandgebied,
CALCO. Uiteraard kwam de
kwestie ALM- SLM tersprake".

Volgens Visser gaat "het de
goede kant op met deALM. Erzit
muziek in. We hebben deergste
tijd gehad na dezware verliezen
van de laatste vier, vijfjaar. Dit
fiscale jaardraaien we nog met
een klein verlies, maar het vol-
gende fiscale jaarhopen we het
break even point te halenen het

jaar daarop willen we winst
maken".

LOYALITEIT
Visser voegde eraan toe: "In-

dien alles blijft, zoals het nu is.
De luchtvaart is gevoelig, er
kunnen altijd onverwachte ge-
beurtenissenplaats vinden".

Hij zei: "Ik had duidelijk het

gevoel, dat de eilandsraads- le-
denzich vóór gisterennietzorea-
liseerden welke offers het ALM-
personeel heeft gebracht. Vij-
fentwintig procent is afgevloeid.
Het zal jemaar gebeuren als je
telkensziet, datcollega's moeten
verdwijnen.Daarnaast is er veel
ingeleverd. Dat de ALM is zoals
hetbedrijf nu is, iste dankenaan
deloyaliteitvan demensen tege-
nover hun bedrijf. De ALM isnu
een goed bedrijf met goed perso-
neel, wevliegenveilig enwevlie-
genredelijk op tijd".

Aandeelhouders
procederen
tegen CPS/CHC

WILLEMSTAD—Drie van
dezeven aandeelhouders va;x
deCuracaoPort ServicesIne.
(CPS) hebben een proces aan-hangig gemaakttegen deCPS
en de Curacao Harbour Cor-
poration (CHC). Het gaat
hierby om het uitbetalen van
een bedrag van 350.000 gul-
denten behoeve van het pen-
sioenvanH. Perret Gentil die
tot 7 december vorig jaar alsdirectielid de CHC vertegen-
woordigde in de CPS. Vol-gens Perret Gentil is de min-derheid van de aandeelhou-ders van mening dat het be-sluittotuitbetalingvan ditbe-drag niet rechtsgeldig is, om-dat ditvolgens de bepalingenin destatutenvan deCPS nietopgenomenzou zyn.

De eisers vinden dan ook dathetbesluit totuitbetalingvan de
350.000 guldenaan Perret Gen-
til nietig verklaard moet wor-
den. Naar de meningvan de ei-
sers mogen de directeuren tij-
denseen algemene vergadering
niet als gemachtigden optreden.
Dit zou tegen de statuten zijn.
Enkele uitgebrachte stemmen
op die vergadering moeten dan
ooknietigverklaardworden. Be-
sluiten over transacties, waarbij
één van de aandeelhouders be-
trokken is,moeten volgens de ei-
sers door alle aandeelhouders
genomen worden, zodat het be-
sluit tot uitbetaling van ruim
een kwart miljoen gulden aan
Perret Gentil danooknietgeldig
is.

VolgensPerret Gentil zijn de-
zelfde aandeelhouders dienueen
proces begonnen zijn, in een
voorgaandevergaderingmonde-
ling wel akkoord gegaan, "maar
deze drie aandeelhouders zijn
het niet eens met de manier
waarop het één en ander in zijn
werk is gegaan. Zij vinden datdit
besluit achter hunrug om geno-
men is en nu willen zij dit te-
rugdraaien", aldus Perret Gen-
til. Op 29 februari komt deze
zaak voor.

TUSSENOPLOSSING
Aster: "Als tussenoplossing is

toen vastgesteld dat van 1 no-
vember 1985toten met 1novem-
ber 1987 Ferrys del Caribe zon-
der betaling van de nieuwe ter-
minal die 1 miljoen gulden ge-
kost heeft, gebruik mag maken.
Vanaf 1 november 1985 moet
Ferrys delCaribe die12.000gul-
denechteraan deCPSbetalen in
plaats van aan deAHU. Na 1 no-
vember 1987zijn de afhandelin-
gen van alle ladingen, inclusief

containersen 'flatbeds', vanFer-
rys de Caribe onder de normale
haventarievenkomen te vallen.
De CPS is hiertoe gedwongen
door een vonnis van derechter
van 27 juli1987, waarin bepaald
is dathet ladenen lossenvan alle
schepen, inclusief die van de
veerdienst, in de Curacaose ha-
ven onder de geldende tarieven
afgehandeld moeten worden".

"Sindsdien betaalt Ferrys del
Caribe ons niets meer. Om de
veerdienst tegemoet te komen
hebben wezelfs met deeigenaar
daarna een overeenkomst geslo-
ten datdekosten voor het laden
en lossenvan deladingen door de
CPS bij de ontvanger van de
goederen geïndworden. De ove-
rige schepen moeten de kosten
voor het laden en lossen zelf in-
nen en vervolgens aan ons beta-
len. Van problemen tussen de
CPS en Ferrys del Caribe over
betaling van een maandelijks

«becUjag is danook geen sprake",
aldus Karel Aster. Voorzitter
Lourens van de AHU was van-
morgen niet voor nadere infor-
matiebereikbaar.ALM-woordvoerder.

Geen commentaar
op verwijt van

minister
WILLEMSTAD — De An-

tilliaanse Luchtvaart Maat-
schappij, ALM,wil geen com-
mentaar geven op hetgeen
ministervan Verkeeren Ver-
voerFrankRozendal gisteren
tegenover de Amigoe heeft
gezegdover dehoudingvande
luchtvaartmaatschappij in de
kwestieALM- SLM.Minister
Rozendal verweet de ALM
"kleinzieligheid". Hij stelde,
dat de ALM een klein risico
hadkunnen nemen doornu al
op Paramaribo te gaan
vliegen.

"De directievan de ALM is
nietbereid integaanop debe-
weringen van deminister. De
ALM heeft een duidelijk
standpunt naar voren ge-
bracht. En de minister mag
natuurlijk zijn eigen mening
hebben", aldus ALM-
woordvoerder Robin Visser
vanmorgen.

Jaarlijks 730 drop-outs

Crisis-situatie
in onderwijs

WILLEMSTAD — "Het on-
derwijsverkeert in een crisis-
situatie. Het onderwijs van
onzekinderen lijdtonder een
algemene norm- verlagingen
een verlaging van denormen
in onze gemeenschap. Er is
een gebrek aan geld. De hele
gemeenschap moet haar ui-
terste best doen om deze ne-
gatieve tendens om tebuigen
en denodige voorwaarden te
scheppen, die een goed on-
derwijs en een goede opvoe-
dingvan onze kinderen kun-
nen waarborgen", aldus een
persbericht van de PR- afde-
lingvan heteilandgebied Cu-
racao.

Morgenavond zal gedeputeer-
de van Onderwijs en Cultuur
ing.AngelSalsbachviaalleradi-
ostations en via de televisit
beleid, dat is samengevat in de
nota 'Onderwijs op de drempel
van de jaren negentig' toe-
lichten.De gedeputeerde zaluit-
leg geven over de huidige situa-
tie in het onderwijs en over de
plannen voor dekomende jaren.
De uitzending begint om half
acht.

Vanmorgen lichtte Salsbach
tegenover deAmigoe al eenpun-
tje van de sluier van de nota op.
Salsbach: "We verkeren echt in
een nood- situatie. Twintig pro-
cent van de kinderen op df
sisschool blijft zitten. Eén kind
kost het eilandgebied vierdui-
zend gulden per jaar. Dat bete-
kent per jaareen totaal bedrag
van 780.000 gulden."

Salsbach: "Dat is nog niet het
ersgte. Vijfprocentvan dekinde-
ren van de basisschool haalt la-
ter een HAVO- of VWO- diplo-
ma. Slechts één procent van de
kinderen van ouders met een in-
komen tot650 guldenpermaand
haalt VWO of HAVO. En dan",
aldus Salsbach, "schrik er niet
van: 730kinderen per jaarverla-
ten debasisschool, voordat ze die
opleiding voltooid hebben. Dus
datzijn de echte drop- outs".

Salsbach wilde vanmorgen
nog geen verdere gegevens ver-
strekken: "Morgen geef ik een
pers- conferentie. Het gaat nu
omhet zogenaamdesnijpunt-be-
leid. Enerzijds moeten we terug
met de uitgaven, dus veel meer
inkrimpingen, maaranderszijds
moeten we de kwaliteit verho-
gen. Nou, waar snijden die twee
lijnen in de grafiek elkaar. Hetis
een uiterstbelangrijke zaak. We
moeten er echt met zijn allen te-
genaan. De toekomst van onze
kinderen staat op het spel", al-
dus een bewogen gedeputeerde
Salsbach.

Dekomende dagenzal de gede-
puteerde een beroep doen op alle
organisaties, die betrokken zijn
bij de opvoeding van de kinde-
ren, om commentaar en sugges-
ties te leveren op denota.

Wetenschappelijk onderzoek onder 750 Antillianen

Opiniepeiling over staatkundige
structuurvan Nederlandse Antillen
WILLEMSTAD—Opinitia-

tiefvan deUniversiteitvan de
Nederlandse Antillen en de
Kamara Sindikal wordt dit
weekeinde een begin ge-
maaktmeteen enquêteonder
de Antilliaanse bevolking
over hun opinie over de staat-
kundige structuurvan deNe-
derlandse Antillen. Het on-
derzoek datin nauwe samen-
werkingmet gerenommeerde
Nederlandse instituten is op-
gezet,wordt gehoudenonder
in totaal 750representatieve
bewoners van de vijf eilan-
den. Het onderzoek is ver-
deeld in twee vragenrondes.
Na beëindiging van deeerste
ronde op28februari, worden
de antwoorden van de wille-
keurig gekozen personenver-
werkt en via de massamedia
bekend gemaakt. Ineen twee-
de ronde die in april moet
plaats vinden worden de on-
dervraagden de zelfde vra-
gen gesteld en geconfron-
teerd met hetantwoord datze
gaven in deeerste ronde.

De veertigduizend gulden die
het onderzoek minimaal gaat
kosten worden grotendeels be-
taald door de eilandelijke over-
heid van Curacao en andere in-
stanties waarover een mede-
werkster van de UNA desge-
vraagd geen nadere mededelin-
gen over wilde doen.

Doel van het project is een
grondige analyse en evaluatie
van het politieke systeemte ma-
ken aan de hand van depublieke
opinie.De enquêteligt inhetver-
lengde van de in 1986 gestarte
universitaire studie 'Nos Futu-re. Onderdeel daarvan was het
project 'Restrukturashon di Nos
SistemaPolitico. Naeen sympo-
sium over dit onderwerp zijn er
plannen gemaakt voor dit opi-
nie- onderzoek.

Voor een verantwoorde we-
tenschappelijke aanpak is de
medewerking ingeroepen van
het Instituut voor Sociaal We-
tenschappelijk Onderzoek Rijk-
suniversiteit Utrecht (ISOR) en
het Nederlands Interuniversi-
tair Demografisch Instituutte
Den Haag(NIDI). Profdr Harry
Hoetirik, drWillemKoot (ISOR)
en drsHansvanLeusden(NIDI),
oud- directeurvan het Centraal
Bureauvoor deStatistiek,zullen
assistentie verlenen bij het on-
derzoek.

Zij hebben ervoor gekozen de
respondenten (zij die onder-
vraagd worden in een enquête)
twee keer te interviewenmet een
tussenpauze van ongeveer zes
weken. "We willen zoveel moge-
lijk voorkomen dat dekeus van
een ondervraagde afhankelijk
zou zijnvan het uurvan de dagof
anderetoevalligheden", aldus de
heerKoot. De 'toevalligheid'van
de politieke beroering die Wa-
theyvan StMaartenmetzijnuit-
spraken over een mogelijkeonaf-
hankelijkheid bewerkstelligde,
vormt geen onoverkomelijk pro-
bleem. In een latente politieke
situatiekomen minder uitge-
sproken meningen naar voren,
zo lichtte dewetenschapper toe.

DISCUSSIES
Na verwerking en publicatie

van de verkregen gegevens uit
de eerste onderzoeksronde zul-
len er waarschijnlijk (politieke)
discussiesopgangkomen over de
uitslagen. De onderzoekers ver-
wachten belangwekkende poli-
ticologische analyses te kunnen
verrichten op de processen tus-
sen deeerste en de tweederonde
en de invloed daarvanopmenin-
gen van politieke leiders en de
bevolking.

Bestonden er aanvankelijk
plannen voor eeninformatie- cy-
clus alvorens deopiniepeiling te
laten plaatsvinden, nu heeft
men er voor gekozen de voor-
lichting te latenplaatsvinden op
het momentvan enquêterenzelf.
Dit vraagt de nodige deskundig-
heid van deenquêteurs. De UNA
heeft de enquêteursgrotendeels
geworven onder studenten en
onderwijzend personeel. Er wor-
den geen exceptionele eisen aan
de ondervragers gesteld. Wel
zullen in een voorlichtings- bij-
eenkomst allevragen besproken
worden, alsmede deonduidelijk-
heden en moeilijkheden die tij-
dens het interview naar voren
zoudenkunnenkomen. Op Cura-
cao zullen vijftig interviewers
ingeschakeld worden, op St
Maarten dertig en op Bonaire,
Saba en St. Eustatius elk vijf-
tien.

Op de vraag of het overslaan
van de informatie-ronde niet af-
breuk doet aan de waarde van
het onderzoek wordt gewezen op
de herhaling van het vraagge-
sprek. In detussenpauze zouden
de ondervraagden ruim de tijd

kunnen hebben na te denken
over hun antwoord. Bovendien
kunnen zij deberichtgevingover
reacties van politieke partijen
volgenzodat zebij detweede ron-
de eenbeter doordachtantwoord
kunnen geven.

Ook de vraag of men vragen
overbijvoorbeeldonafhankelijk-
heid (St Maarten) niet emotio-
neel zal antwoorden zonder
daarvan de consequenties voor
de betrokkenen duidelijk te
overzien, wordtbeantwoord door
te wijzen op de tweede ronde die
ondoordacht antwoorden moet
ondervangen.

Vakbondsman Errol Covarea-
geerdevanochtend op suggesties
in dierichting met deopmerking
dat"wij nietmoeten denkenvoor
hetvolk. Mendenktnogvaak dat
de bevolking te stom is om een
politieke opinie te hebben".

Covawees gisteren tijdenseen
persconferentie op de UNA ook
op het economisch- politiek be-
lang van dit opinie- onderzoek
naar destaatkundigerelatie met
Nederland en tussen deeilanden
onderling. De samenwerkingen
de mate daarvan kan van in-
vloed zijn op de presentatie van
deeilandenvan deAntillen naar
buiten toe. Zo moetmen weten of
men bij een economische plan-
ning uit moet gaan van alleen
Curacao of van een bereidheid
van alle eilanden verbonden te
blijveneneenbijdrage te leveren
aan degezamenlijkewelvaart.

De onderzoekers die er na-
drukkelijk op wezen dathet on-
derzoek geen mini- referendum
is maar een meting van de heer-
sende meningen, zullen eve-
neens allebelangrijke politici in-
terviewen. Vandaag zijnzij voorbesprekingen naar de Boven-
windse eilanden vertrokken.

AHU-voorzitter uitbeschuldiging:
Ferrys betaalt aan CPS per
maand twaalfduizend gulden

WILLEMSTAD — Volgens
de voorzitter van de Algeme-
ne Haven Unie(AHU), E. Lou-
rens, bestaan er problemen
tussen deCuracaoPort Servi-
ces (CPS)en deFerrys del Ca-
ribe. Zo moet volgens Lou-
rens Ferrys delCaribe aan de
CPS 12.000guldenper maand
voor het gebruik van de ha-
ven- faciliteitenbetalen en de
AHU- voorzitter vraagt zich
af water met ditgeldgebeurt.

Volgens Karel Aster van de
CPS bestaan er helemaal geen
problemen tussen deCPS enFer-
rys del Caribe. Aster: "Op 10 ok-
tober 1975 is er een overeen-
komst gesloten tussen de eige-
naar van Ferrys del Caribe, P.
Leidens, en de CPS, waarin be-
paald werd datFerrysdelCaribe
zijn werkzaamheden op het ha-
venterrein mag uitvoeren zon-
der dat daarvoor iets betaald
hoeft teworden. Dit in hetkader
terbevorderingvan hettoerisme
vanuitVenezuela".

Aster: "In 1985heeft deAHU,
achter derugvan dehaven-auto-
riteiten om, een overeenkomst
geslotenmetLeidens, waarinde-
ze 12.000permaandaan deAHU
betaalt voor het laden en lossen
van deFerrys. In juli 1985heeft
de CPS de overeenkomstvan 10
oktober opgezegd. De eigenaar
van deveerdienst is toen meege-
deeld datdeactiviteitenvanFer-
rys del Caribe op het CPS- ter-
rein voortaan onder de geldende
haven- tarieven zouden vallen.
Daarop kwam Leidensmet aller-
lei tegenwerpingenaanzetten.

WILLEMSTAD-De leden
de eilandsraad van Curacaohebben onlangs een werkbezoek

afgelegd bij de Antilliaanse
Luchtvaart Maatschappij. Tij-
dens ditbezoekgafde directievan

deALMuitlegover dehuidige si-
tuatie en over de toekomst-
plannen.

Foto: de leden van de ei-
landsraad samen met de ALM-
top.

WILLEMSTAD —Nadat vorige week
twee nummerkantoren reeds
werden beroofd is gisteren een
nummerkantooraan deWinston
Churcillweg door twee mannen
beroofd. De verkoopster ver-
klaarde dattwee metkapmessen
bewapende overvallershetkan-
toorbinnenkwamen en daarmee
haar en haar collega's bedreig-
den. Vanonder de toonbank na-
men zij welgeteld 531,50gulden
weg en gingen aan de haal.

Boutique CHIC
Voorjaars truitjes,
blouses, rokken

en de veel gevraagde
; polo's in de Y^#flkleuren van v&>>

1988. -^J^Ur,
Winkelcentrum Brievengat -Tel.:76055

r Theater 87 brengt
En ik dan

19 en 20 februari
jtegie: Harold(Chopi) v.d.Ree.^

W{ fjaj TIGER
EQUIPMENT &
SERVICES N.V.

Geen enkel opdracht is te klein of te groot
voor ons. Bij ons is alles mogelijk.
Voor al uw zware werkzaamheden met
"sophisticated" apparatuur lost Tiger
Equipment & Services N.V. uw problemen
op.
Wij helpen u op elk gebied b.v. bij motor-
pech met uw boot op zee, kunnen wij uw
boot wegsiepen, of wij kunnen zorgen voor
het transporteren van zwaar materiaal.
Bij het bouwen kunnen wij ook helpen met
het hijsen van hout, staal, eterniet of water
ook maar omhoog moet
Neem kontakt met Tiger equipment &
Services N.V., Bombardiersweg, Amerika-
nenkamp of bel 73037 om u zelf op de
hoogte te stellen van al onze services.

STEMPEL DESIGN
=====^"EXPRESSf^^^=EXPRESS,^

STEMPELS in allevormen DESIGN EN LAYOUT
en maten, met het lettertype, - rekLAMEBORDEN
de logo's en illustraties, „ A ..._____.,
die u wenst. NAAMBORDEN
Gereed binnen 48 uur. DRUKWERK

CAS CORAWEG 88, TEL,; 73861

m ■ I
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Ingezonden

Terug- en vooruitblik
HET CARNAVAL LIGT weer

achterons en is detijd aangebro-
ken om de balans op te maken.
Ondanks al het Hosannah- ge-
roep over een geslaagde parade
waag ik het toch enige kritische
kanttekeningen te plaatsen.
Over de groepen zelfniets danlof
enpraktisch elkegroepheeft een
prijs gewonnen. Het luxe aan-
deel blijft overheersen, dat moet
ieder voor zichzelf weten, maar
mijn voorkeur gaat uit naar de
komische en jumpgroepen. En
tot mijn vreugde groeit het ko-
mische gedeeltegestadig.

Om een goedbeeld van hetver-
loop van de parade te krijgen is
het van het grootstebelangdatje
op meerdereplaatsen de stoet en
het gedrag van het publiek ga-
deslaat. Op de Vondellaan ver-
liep allesvrij soepelen als jedaar
als journalist de zaak verslaat
krijg jetoch een vertekendbeeld.
Wat blijkt nu, de problemen die
zich in het verleden op de Von-
dellaan voordeden, hebben zich
verplaatst naar de L.G. Smith
Boulevard. En dat is niet alleen
mijn mening,maarvan velen die
ik heb gesproken.

Het wordtaan dekant nlté ge-
zellig en dat begint al op vrijda-
gavond.Zelfs al zouer geenpara-
de langs komen, dan hoef je je
toch geen moment te vervelen.
Aan diverseenthousiastecarna-
vals- vierders heb ik gevraagd
waarom doe jeniet mee? Ze wa-
ren dan welnietuitgeblust maar
aan de kant is het ook aange-
naam vertoeven. Hoewel het
aantaldeelnemersditjaarnogis
meegevallen, gaat het toch ber-
gafwaarts. Voor volgend jubi-
leum-jaarzie iknogweleenople-
ving maar daarna zal het gaan
kelderen.

Het deelnemen wordt vrij prij-
zigenaan dekant hebjevoor een
paartientjes toch de grootste rol.
Dus wordtdekeus steedsgemak-
kelijker. Door de lange nacht en
dagwaren veel lieden boven hun
theewater, drongen de groepen
binnen enprobeerden zelfs van je
barteprofiteren. Hoewel ditpro-
bleemzich altijd wel zal blijven
voordoen is het voor de deelne-
mers diekostennochmoeite heb-
ben gespaard een vervelende
zaak. Maargoed we gaanverder.
Zoalsik alverwachthad stonden
er in dePaardenbaai-, Driemas-
ter- en Prof. Lorentzstraat wei-
nig mensen, maar in deLa Salle-
straat tot het einde werd het
weer gezellig.

Hieruitkan menkonkluderen
dat Carnaval in de stad gevierd
behoort te worden. De route zelf
vind ikwelgeschikt, maarikkan
me voorstellen datpersonen met
een hersenkraker op hun hoofd
of een nekwervel- verzakker op
hunrug, ofhoe dieapparaten ook
mogen heten, de route te lang
vinden.Dat bleek ook wel, op het
einde hadden de meesten hun
versiering onder de arm. Door-
dat de parade veel te langzaam
vertrok kwamen we in het don-
ker bij het stadion aan en dat
lijkt me uitveiligheids- oogpunt
bekeken niet juist.

Ondergetekende heeft zich dit
weekend goed geweerd. Hoewel
goed getraind had ik maandag
toch last van spierpijn. Met de
groep Los laga bai tothet bittere
einde gejumpt en de twee meest
begeerde prijzenvan hetCarna-
val in de wacht gesleept: meest
geanimeerde groepzowel in San
Nicolas als in de stad.Wat wil je
nog meer. Er gebeurt van alles
bij deze groep maar het bier
raakt nooitop.

Dat prijzengedoe moet trou-
wens ook maar eens op de hel-
ling. Een prijs voor de grootste
groep, watschietjedaarnou mee
op? Geefelkedeelnemendegroep
een kwihihouten wandbord met
inscriptie: Met dank voor het
deelnemeno.i.d. Die geldprijsjes
vallen in het niet bij detiendui-
zenden florins onkosten die ge-
maaktzijn. In het kort zal ik en-
kele parades de revue laten
passeren. De kinderparade op
Noord is uitstekend, daarzijn ze
goedbezig. Het deelnemen staat
op de eerste plaats en dat moet
toch het belangrijkste van het
Carnaval zijn.

Ook deze stoet vertrekt te
langzaam. M'n dochter heb ik
voortijdig er uit moeten halen,
het werd te laat. De groep met de
snorkels en duikpakken was
heel geslaagd. Maarik vraag me
afof jeditkinderen welkunt aan-
doen. Zegaan zich benauwdvoe-
len in dat ding. Dat bleek wel de
volgende dag in de stad. Op de
Vondellaanzaten ze alop defloat
met de duikhelm onder de arm.
Vooralkinderen moetenzichvrij
kunnen bewegen. De route van
dekinderparade in destadwas te
lang. Na D.O.W. stond er geen
kip meer tekijken, dus ook geen
ambiente.Eindigenbij D.O.W. is
deoplossing.

Omdat ik het jumpen nog
steeds het belangrijkste onder-
deelvan het Carnaval vindt, heb
ik voor heteerst meegedaanaan
deJouvert Morningte San Nico-
las. Er heerste een ongekende
drukte. Niet minder dan negen
muziekwagens waaronder
Sound & Harmony en Musical
Time. Dit wordt een festijn van
deeerste orde, dacht ik. Maar tot

m'n stomme verbazing: honder-
den jumpers en duizenden kij-
kers! Niet te geloven. Alles wat
bij de grote parade niet is toeges-
taan, mag hier. Van dekant in de
groep springen en mee blijven
jumpen. Bevalt de band jeniet
meer, danga jen&areen andere.

De Calypsoking was onver-
moeibaar. Hoewel ik me prima
heb geamuseerd was dittoch wel
een grote teleurstelling. Wat ik
al eerder heb vastgesteld werd
nu bewaarheid: het Arubaanse
Carnaval is een kijkspel gewor-
den. Mensen met prachtigepak-
jes aan stonden te kijken. En
daar kom je dan om drie uur je
bedvoor uit. Nou, zo gestoordben
ik niet. Drie üur lang jumpen
achter debeste bandsvanAruba.
Wie daar de kriebels niet van
krijgt moet in zijn/haar bedblij-
ven liggen.

De groteparade in SanNicolas
verliep zoals gewoonlijk heel
gladjes. Geentrailergedoe en het
publiek gedraagt zich zoals het
behoort. Het San NicolasCarna-
valverdient gesteund teworden.
De route is prima, net lang ge-
noeg en alleenhet eerste stuk de
zon inhet gezicht.De Mainstreet
is geweldig, de muziek klinkt
daaropznbest, daarna volgt een
flinke uitloopover een bredeweg
terug naar het stadion. Ik doe
dan ook een dringend beroep op
de groepen om in San Nicolas
van de partij tezijn.

Het vervoer van floats en
grondstukken levert problemen
op, maar jehoeft nietmet jehele
outfit op te komen draven. Kom
met een banden een jumpgroep.
Het Carnaval op San Nicolas
krijgt dan een geheel eigen ka-
rakter. Een echt jumpfestijn.
Het kijkspul kunnen jullie dan
voor de stadbewaren. Club Cari-
be, SantaCruzkom op.SanNico-
las is de moeite waard. Het fes-
tijnis achter derug. Wat gaan we
nu doen? Er zijn twee mogelijk-
heden. Een jaarlang met de ar-
men over elkaarzitten en in ja-
nuari weer beginnen metbakke-
leien of bijtijds de zaak evalue-
ren en konstruktieve verbete-
ringen aanbrengen.

Het starre SAC-bastion heeft
dit jaarscheurenopgelopen. On-
derdruk van enigegroepen werd
zomaar de route tot buiten de
stad geleid. De groepen werden
verplicht op San Nicolas mee te
doen, anderskon mengeen groep
vanhetjaarworden.Ditsoortad-
hoc beslissingenkomen hetCar-
naval niettengoede. Alles moet
terdege bestudeerd worden. De
SAC opheffen is geen oplossing.
Zolang er een SAC en een Milo
Croes bestaat is het voortbe-
staan van hetCarnaval gewaar-
borgd . Maar watwelmoet gebeu-
ren, de samenstelling van de
SAC schreeuwtom verandering.

Behalve de namen Croes, Zi-
chemenRuiz hoorjevan deande-
ren nauwelijks iets. Uit hoeveel
personen bestaat de SAC eigen-
lijk?L itdeze groep moet een stel
verdwijnen en plaats maken
voor jonge,frisse en dynamische
figuren. De Esso Club, dedistric-
ten, de muzikantenen nog ande-
re betrokken groeperingen moe-
ten een vertegenwoordiger in de
SAC krijgen. Geen figuren die
groeps- of sponsor- belangen
maar het algemeen Carnavals-
belang voor ogen hebben. Niet
wachten tot eind van het jaar,
maar volgende maand reeds de
ontstane wrijvingen en obsta-
kels uit de wegruimen. Het hele
Carnavals- gebeuren moet op de
helling. Veel werk, dat geef ik
toe, maar volgend jaarvieren we
een jubileum. Dat betekent dat
we er weer ouderwets tegenaan
moeten. Het Arubaanse Carna-
val is het waard.Dus SAC- leden
en groepsleiders leg al jeper-
soonlijke frustraties naast je
neer en begin vroegtijdig te bou-
wen aan een groots jubileum-
jaar.Ben benieuwd!
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Overheidsprogramma
om Aruba schoon
te houden

ORANJESTAD - Tele-
Aruba zendtvrijdagavond in sa-
menwerking met de Buvo om
half negen een programma uit
waarin de bevolking gemoti-
veerd wordt Aruba schoon te
houden. Tijdens dit programma
zal de commissie die zich inzet
voor een schoonAruba bij monde
van Franklin Oduber de nodige
voorlichting geven.

DAKOTA — In de Dakota-
bar werd door de politie een
razzia gehouden omdat het
vermoeden bestond dat hier
handel in verdovende midde-
lenplaatsvond.

Achter de Bartoonbank wer-
denrietjes metbase entwee riet-
jes met cocaïne gevonden, teza-
men minder dan honderd gram.
In verband metderazzia werden
aangehouden de mannen RS,
barbeheerder DG, EM, GJ, HR,
en ET, welke laatste twee uur la-
ter op vrije voeten werd gesteld.
De rest werd aangehouden in
verband mei verder onderzoek
van dezezaak.

Esso Club blij
met vele prijzen
voor carnavalsgroep

SEROE COLORADO — In
kringen van de Esso Club is
men zeer ingenomen met het
feit datdecarnavalsgroep dit
jaarmetvele prijzen alsmede
met de prijs van beste groep
van het jaar ging strijken.

Aanstaande zondag van twee
tot zeven uur wordt in de Esso
Clubeenbarbeque dansantgeor-
ganiseerd, waarbij Musical Ti-
me voor de muziek zal zorg dra-
gen. Allen die betrokken waren
bij de vieringvan hetvierde car-
navals- lustrum van de t
Club zijn welkom.

PremierEman
Stichting ABC past
in Arubaans beleid

ORANJESTAD- 'De op-
richting van destichting ABC
past in het beleid van onze
regering, die soms op korte
termijn advies van mensen
wil hebben die op de hoogte
zijn, waardoor niet gewacht
behoeft te worden op
technische bijstand, hetgeen
soms maanden duurt", aldus
reageerde premier Henny
Emanop deoprichting van de
ABC stichting diegisteren of-
ficieel aan de Arub
regering werdvoorgesteld.

Prof. dr. Boorsma gafgisteren
aan deperseen uiteenzetting na-
dat aan de regering het
stichtings- plan werd aangebo-
den. De stichting beschikt over
een groepexperts — diedeAntil-
lenenArubakennen omdatzij er
gewerkt hebben — die bereid
zijn, indien gevraagd, op korte
termijn adviezen te geven. De
Amigoe berichtte reeds enige
malen uitvoerig over deze
stichting alsmede over sa-
menstelling van Raad en Toe-
zicht alsmede beschikbare ex-
perts — waaronder voormalige
APA directeur mr Cris van
Krimpen en Henk Timmer.

Codesan cursus over
contact metklanten

SAN NI(
werkii
lity T'
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klanten, de .
leiding van
langrijk voor me
met het p\
tweedr

wijzen op h

Promotie bij
de politie

OR/
litie werdR.R. W
agent van politie gepromo-
veerd terwijl mej Li
Klerk eerste klasse w-
TonyKrozen dijkhoofei

Kortgeleden is een opi
begonnen voor politie- pc
dat met de politieboot werkt.
Tienagentenkrijgen hiervoor de
nodige instructies van de heer
Gavida van de Aruba Ports Au-
thorities. Van 25 tot 29 februari
aanstaande wordt cc
gehouden voor politie mensen
die als mentoren gaan optreden
voor het nieuwe.politie perso-
neel.

Internationale
judoscheidsrechters
geven 'clinics'
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Weer aanvaring
metjetski

\D - Een ze-
dige Amerikaanse
dopzijn surfplank
n dooreen jetski.

i.afwonden
t van zijn

ki werd
■reldie
,te van

ncord-hotel
1 ging. De strandpolitie

mderzoek, daar: chrijving van de be-
rt de jetski beschik-
dit onderzoek ver-

weinigopleveren.

PHILIPSBURG — De politie
heeft aangekondigd, dat gedu-
rende de maanden februari en
maart intensieve acties zullen
worden gevoerd ompersonen die
iilégaal op het eilandverblijven,
te verwijderen. In Suckergarden
werden deze week 32 personen
opgepakt omtev/orden terug ge-
stuurdnaar hun eiland.

i m«^Qsbuperm.ercadö
■Kavorifot?
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Indien ook U
een van de meest verkochte
wagens

wilt kopen dan staan
onze ervaren verkopers

Billy Bikker en
Sam Brown

te allen tijde voor U klaar om U in-
lichtingen te geven en een proefrit
te laten maken.

HYU IDPII Fer9usonstraat

r—'"""^^^^^EËlJ J*l 28200-32478

J O i N^
DYNAMIC PERSONS

Needed for
our Marketing Department

Requirements:— Good communication abilities— English is a must— Earnings: Unlimited potential, with a minimum
salary guaranteed— Must have own transportation».

Please apply in person at
John G. Emanstraat #** .. , ~on „ „„ . |

"-v Ask for Helen s^

\ ARUBA DAILY {
! ENTERTAINMENT I
I S^M^r. Gezellig uitgaan, wij zijn i

I 9e°Pendvan 21-0uuur tot 06.00 uur. J|P»^jjcy Gezellige sfeer, goede service. f
tR "cJ/ De beste piz/a haa,tof eet u b'J I

| L.G. Smith Blvd. Q>£\/p®£& PISIS/SV I
nTieStatA,rUKba- Take away tel.: 33541 AMIIM \I De topnientclub — ' .__ . „,, ._ fI van Aruba Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00a.m.
4,■ . _ |

Floating Restaurant

| (onder nieuwe directie)I Open 11.00 - midder-
| nacht.
[ Niet alleen
I exotische gerechten
j maar ook

vis specialiteiten

J{+± GOLDEN TULIP |/|Yft ARUBA CARIBBEAN f\%*y RESORT &CASINO |
NIGHTCLUB

The one andonly |
HERB REED I

from the original PLATTERS
with his company of 9 artists I
andmusicians. i
daily curtain time 10.30 p.m. 'except Mondays |

Club open Irom 9:00 p.m. till 2:00 a.m. «
Cover. . es7.somin.2 drinks
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AGENDABONAIRE

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950en 22316.Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
en kunnen iedere dagtussen 08.00--|[2joo/14.00-17.00uur worden opgegeven;behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, diepp maandag en donderdagvoor 10.00uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus

dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
+II 20.15en 21.15uur TheRunning Man

04jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur NightStick (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)Pabao brug: Santa Anna, tel.:28181.
Pariba brup San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord,Tanki
Leendert,ParaderaehSta.Cruz:dokterVan
'rigt, Ecuadorstr. 2, tel.: 21855/22991.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter CE. Zaandam, via Centro Medico
San Nicolas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24354/
24300(hospitaal).

WIT GELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906;Da-
tota:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijksgeopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
uur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag20.00 uur tot maandagmor-
gen 07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30 uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8(boven).

GOLDENTULIP ARUBACARIBBEANHO-
TEL(t/m 19februari 1988):dagelijksvan
10.00-20.00uur gelegenheid tot bezichti-
ging van expositie 'Werken van Gerjanne
Mooy-Grevink' - BanquetRoom.

TELEARUBA
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30CNN international news; 19.30Familie Wijntak; 20.00 Telenoticias;
20.30Women o.t. world: (Women of in-
trigue); 21.20Wherethere's life:(Plastic
surgery) 22.50Larry King show; 22.40
Showbiz today(CNN); 23.30 Sluiting.
VRIJDAG: 18.00SheraPrincess of Po-wer; 18.30 CNN international news;
19.30 Memoria; 20.00 Telenoticias;
20.30 Movie oftheweek (Love and mo-
ney); 21.55 Larry King show; 22.45
Showbiz today(CNN); 23.05 Sluiting.

Plantation Bax Beach Hotel
EXIM-bank geeft krediet van
zeventien miljoen dollar

ORANJESTAD — Van de
initiatiefnemer van hetPlan-
tation Bay Beach Hotel Jan
de Ruyter werd een persbe-
richt van de Export /Import
Bank van de Verenigde Sta-
ten, EXIM bank, ontvangen,
waarin staatdatdezebank de
financiële helpende hand
biedt voor Amerikaanse ex-
portvoor debouwvan een420
kamers tellend hotel op Aru-
ba. Het betreft hier een be-
drag van zeventien miljoen
dollar voor de bouw van het
PlantationBay BeachResort.

Gewezen wordt op het feit dat
dithotelproject een gevolg isvan
de plannen van de Arubaanse
regering om het aantal hotelka-
mers op het eiland te verdubbe-
len. De zeventien miljoen dollar
—het geheleprojectkost veertig
miljoen dollar—omvat deexport
van meubilair, bouw- materia-
len, werk van de architect en
bouw serviceen materiaal om te
bouwen. Onder de voornaamste
exporteurs die via ditkrediet
zullen leveren bevindt zich Ro-
bert M.Coleman architect te Ba-
tonRouge, diehet ontwerp voor

zijn rekening neemt en H-R In-
ternational inc. uit New Jersey
is de uitvoerder.

East West Financial Services
Ltd. uit Washington is de inves-
terings- adviseurvan ditproject.
De door deEXIM- bank gegeven
garantie voor de zeventien mil-
joen dollar moet in zeventien
halfjaarlijkse termijnen worden
terugbetaald, tebeginnen in juli
1990. EXIM- bank is de over-
heidsbank in de Verenigde Sta-
ten die helpt bij het exporteren
van Amerikaanse goederen en
diensten. De afgelopen vieren-
vijftig jaarheeft EXIM- bank
meer dan 193 miljard dollar be-
schikbaar gesteld. General ma-
nager Jan deRuyter steldetege-
nover de Amigoe, dat hij er erg
trots op is, dateen instelling als
de EXIM- bank Plantation by
Beach andResort- project mede
wil financieren.

ORANJESTAD- De Aruba
Tourism Authority, AHATA, en
American Express Travel Rela-
ted Services zijn een samenwer-
king aangegaan om reclame te
maken voor Aruba. De overeen-
komst is voor vijfjaren aange-
gaan en omvat het gezamenlijk
adverteren in de Verenigde Sta-
ten alsmede onder de zeventien
miljoenExpress kaarthouders in
deVerenigde Staten,PuertoRico
enZuidAmerika.

Ook zullen gezamenlijk trai-
nings-programmas opgezet wor-
den. American. Express draagt
jaarlijks vijftigduizend dollars
bij ATA en AHATA ieder vij-
fentwintig- duizend dollars per
jaar,zodat in totaal honderddui-
zend dollarper jaarbeschikbaar
komt. Gestart zal worden in juni
aanstaande.

Op de foto de ondertekening
van dezeovereenkomst door Vic-
tor Ferreyros regional manager
American Express, Gerrit Grif-
fithpresident AHATA, dr.Rory
Arends directeur ATA, James
Hartenstein vice president mar-
keting American Express, Oscar
Henriquez managing director
Maduro and Sons die opAruba
American Express vertegen-
woordigt.

Mendelssohn Trio speelt
Beethoven en Rachmaninoff

ORANJESTAD — Volgen-
deweekzaterdagpresenteert
de Arubaanse Kunstkring in
Cas di Cultura het Men-
delssohnTriouitAmsterdam.
Hettrio datin 1969werd opge-
richt door de cellistElias
Arizcuren heeft een breed re-
pertoire meteigentijdse,klas-
sieke zowel als romantische
composities.

Verschillende eigentijdse
componisten hebbenwerken aan
dittrio opgedragen. Behalve dat
zij grootsucces in Nederland ge-
nieten heeft het ensemble ook
opgetreden in de leidende mu-
ziekcentra van Europa, van Pa-
rijs en Brussel totLonden en Ge-
neve. Ook hebben zij met succes
tournees gemaakt doorhet Mid-
den Oosten en Noord- en Zuid
Amerika. Hunconcert in deCar-

negiehal inNew Yorkkreeg een
positiefkritisch commentaar in
deNew YorkTimes.

Menkan hettrio—datbestaat
uitAlwinBarpiano, LexKorff de
Gidts viool en Elias Arizcuren
cello — ook op een groot aantal
platenbeluisteren. Elkvan dele-
denvan het ensemble is leraarop
een Nederlands conservatori-
um.De viool iseen GianBattista
Rogeri van 1690en decello is een
FrancescoRuggieri van 1687.

OpAruba zal het concert wer-
ken bevatten van Beethoven,
Rachmaninoff en Shostakovich.
Kaarten zijn in de voorverkoop
bij de boekhandels (vijftien flo-
rin) verkrijgbaar. Leden van de
Arubaanse Kunstkring worden
eraan herinnerd hun contributie
over 1988tebetalen terwijl men
zich ook als lid kan aanmelden.

Overheid voorziet wegen over
Arends- terrein niet van wegdek

ORANJESTAD — Er drei-
gen problemen rond de Flac-
cius- straat, alsmede de toe-
gangswegen tot de Nieuw-
Kerk- straat en Specht- straat
pmdat deoverheidin gebreke
*s gebleven déze wegen en
trottoirs van een behoorlijke
wegdek te voorzien. Dit on-
danks herhaalde verzoeken
van de bewoners, dievooral
üi de regentijd moeten erva-
ren dat zij in de "wildernis"
wonen.

Ofschoon de overheid wel
heefttoegestaan datdezestraten
straatnamen kregen, de Elmar

er lichtmasten plaatste, ver-
schuilt de overheid zich wat rij-
baan en trottoirs betreft achter
het excuus dat deze niet aan de
overheid maar aan de Erven
Arends horen. Uit gesprekken
met de vertegenwoordiger van
de Erven Arends bleek dat deze
geen bezwaar hebben om de ter-
reinen waarover deze wegen lo-
pen,aan deoverheid voor eenflo-
rin over te dragen.Dit deelde de
regering aan enigebewoners, die
een verzoekschrift indienden,
ook mee.

Desondanks blijft de "wilder-
nis" gehandhaafd. Het moet niet

uitgesloten worden geacht dat
een dezer dagen de bewoners de
rijbaan gaan versperren. Daar-
tegen kan deregering dan wei-nig doen, omdat het terrein niet
van haar is, zoals steeds als ex-
cuus wordt aangevoerd. Uit ge-
sprekken met bewoners in de
omgeving blijkt dat men heton-
begrijpelijk vindt dat de over-
heid in deze geen maatregelen
treft, maar wel elkedag het ver-keer van deze wegen — in feite
andermans terrein — gebruik
laat maken. Hopelijk zal de mi-
nister van Publieke Werken drsFrank Booi—die in dit soort ge-
vallen nogal actiefis om zich op
dehoogte te stellen— diteen de-
zer dagen ook hier eens komen
doen.Zaterdagfinales kampioenschap enkel

Inschrijving jeugd dubbel
tennistoernooi 1988

ORANJESTAD — Op vier
öiaart gaan in het MarlboroTennispark de Arubaanse
jeugddubbeltennis- kampi-
oenschappen van de ALTBvan start.

Vanaf aanstaande maandag
zijn de inschrijf- formulieren bij
debar van hetMarlboro Tennis-
park verkrijgbaar. De inschrij-
ving sluit volgende week vrij-
dagmiddag zes uur. Daarnavindt de lotingplaats ter plaatse.

Op 1 maart kunnen de sche-
ma's worden afgehaald bij het
Marlboro Tennispark. Er zal ge-
speeld worden in A-, B- en C-
klassen. Voor nadere inlichtin-

genkan men itsieciu — leden
van de jeugdcommissie: Adelai-
daPonson (24067), Maryke Mac-
Jannet (23228), Joanvan Ro-
mondt (23899), Rita Wong
(33506), Ica Tromp (22648) en
Angela Henriquez(25245).

Aanstaande zaterdag worden
de laatste finales van de Aru-
baanse kampioenschappen en-
kel gespeeld: meisjes onder tien
jaar:Mirzah Mansurtegen Shei-
la Toppenberg, onder 18 jaar:Gi-
selle Escalona tegen Dyanne
Escalona. Jongensonder zestien
jaar: Onno van Romondt tegen
Frans Ponson en onder achttien
jaar:Frans Ponson tegen Daan
Hillen.

Hospitaal
telefonisch

niet bereikbaar
ORANJESTAD — In de

komende nacht (donder
dagopvrijdag) ishet hospi
taal tussen kwart ovei
twaalf en zes uur 's mor
gens telefonisch niet be>
reikbaar vanwege noodza
kelijke werkzaamheden,
aldus een mededeling var
SETAR. Hetpubliek inhel
algemeenen de diverse in'
stanties worden verzochi
hiervan goede nota te
nemen.

Zaalvoetbal-competitie
Hard spel bij ontmoeting
Fermin Puma Boys en Friese Vlag

ORANJESTAD— De zaal
voetbal competitie werd gis-
teravond voortgezet met de
ontmoeting tussen Fermin
PumaBoysen FrieseVlag.Al-
lereerst moesten zeven minu-
ten worden uitgespeeld van
de ontmoeting tussen beide
ploegen op achttien decem-
ber, dietoen vanwege de"ver-
hitte gemoederen" werd ge-
staakt.Beslotenwerdgistera-
vond dezezeven minutenniet
meer te spelen, zodat Fermin
Puma Boys met 4-2 de eerste
wedstrijd won.

Hierna werd tussen beide
ploegen de wedstrijd voor de
tweederonde gespeeld. Nadat de
rust met 2-2 was ingegaan, in
een wedstrijd waarin wederom
hard spel te zien was datweinig
met mooi zaalvoetbal had te ma-
ken, won Fermin deontmoeting
met 8-7. Voor Fermin scoorden
TheoRuiz enHubertPerez ieder
twee doelpunten, een auto goal
en doelpunten van Errel Tromp,
Ernesto Tromp en Erik Tromp.
Voor Friese Vlag scoorden Luis
Tromp enPatrick Loefstop ieder
drie doelpunten en Meivin
Loefstok eenmaal.

In de eerste wedstrijd van de
avondbehaalde Pepsi Cola inhet
buurtcentrum Savaneta een 10-
-5 overwinning opCentral Made-
reinse Pepsi Cola dat de gehele
wedstrijd duidelijk overwicht
toonde stond met derust reeds
met 5-1 voor. Felis Geerman
scoorde vijf van de Pepsi doel-
punten, Johnny Odubervier en
Maurits Geerman één. Voor
Central Madereinse scoorde An-
gel van der Biezen viermaal en
Orvin Ras éénmaal.

In de derde divisie wedstrijd
tussen Barak Boys en Marlboro
behaalde Barak Boys datmet de
rust reeds met 3-1 voorstond een
12-3 overwinning. Marlboro
speelde met vier spelers, doch
wist aardig stand te houden en
wist zelfs de standmet 3-3 gelijk
te trekken, doch uiteindelijk
bleek het overwicht van Barak
Boys duidelijk door een serie
doelpunten die gescoord werden.

Marco Berlies en Elco Bareno
scoorden ieder vier doelpunten,
C. Trimon twee en FrancisPerez
en Orlin Ismael ieder één doel-
punt. Voor Marlboro nam Felis
Thiel twee en Karel Williams
ééndoelpunt voor hunrekening.

MEP-reactie op
narcotica-overleg

ORANJESTAD — In Teleno-
ticias reageerde MEP- leider
Nelson Oduber op de berichten
in de Volkskrant — zoals giste-
ren in de Amigoe gemeld — dat
premier Eman volgende maand
naarDen Haaggaatvoor "narco-
tica overleg". Zoals bekend werd
in ditartikel de aandacht geves-
tigd op het feit dat Aruba ge-
bruikt wordt voor de handel in
verdovende middelen en dat
Eman denaam vanAruba in de-
ze wil zuiveren.

MEP- leiderOduberwees erop
dat de Amerikaanse ambassa-
deur in Den Haag tot tweemaal
toe in een gesprek met minister
John Merryweather zijn be-
zorgdheiduitteover dehandel in
verdovende middelen op Aruba,
waarbij de indruk wordtgewekt
dat Aruba dit toestaat. Oduber
voegde eraan toe dat zijn partij
duidelijkheid over deze be-
richten wil hebben.

ZAKENVARIA
BIJ HET CONCORDHOTEL/
casino werden onlangs dertien
bewakers in dienst genomen.
Hieronder zijn zeven be-
waaksters. Hetgeen een primeur
is in debewakingvan dehotelsop
Aruba. Onder leiding van het
hoofd van debeveiligings- dienst
van het hotel Remy Zaandam
krijgt dit personeel een interne
opleiding. Ook de heren E. Baiz
(Rode Kruis) en ing. Junior
Tromp(Brandweer) gevendeno-
dige instructies.De general ma-
nager van het hotel Alain
Peghoux hieldeen welkomst toe-
spraak(ziefoto) en weesophet be-
lang van een efficiënte bewa-
kingsdienst van hethotel.

Eerst in Georganiseerd Overleg
Overheidsvakbonden: Statenmoeten
politieverordening niet behandelen

ORANJESTAD — Tijdens
het radiopraatje van de
Ambtenaren vakbond SEPA
bleek dat de overheids- vak-
bonden — SIMAR, SEPA,
GABA, SADA en de Politie-
bond — by deregering teleg-
rafisch protest aantekenden
tegen de behandeling van de
ontwerp landsverordening
'houdende nieuweregelen ten
aanzien van de taak, be-
voegdheid en organisatie van
de politie door de Staten van
Aruba.

De vakbonden zijn van me-
ning datdit ontwerp mede inge-
volge de overeenkomst van
Noord eerst in het Georgani-
seerd Overleg (GOA) besproken
had moeten worden. De vakbon-
den deden een beroep op de Sta-
tenleden om dit ontwerp niet te
behandelen voordat het Georga-
niseerd Overleg hetbehandeld
heeft. Verzocht werd geen enkel
ontwerp tebehandelen datdeju-
ridische positie van het over-
heids- personeel raakt.

Duidelijk heeft deregering het
GOAook in deze geenkans gege-
ven advies te geven, waaruit op-
nieuwblijkt dat de regering niet
met de vakbonden aan tafel wil
gaan zitten. De overheids- vak-
bonden houden deregeringen de
staten verantwoordelijk voor de
gevolgen van ditonverantwoord
optreden. De SEPA liet voorts
haar leden weten dat de week
van 22 toten met 26februari ge-
bruikt zalworden om de diverse
dienstgroepen te kiezen. Voor

het houden van deze verkiezing
verleent de SEPA met de
shopstewards graag bemidde-
ling.

Overleg over
dragstrip
Palo Marga

ORANJESTAD — Zoals be-
kend heeft deregering plannen
om hetbeheer van de dragrace-
strip te Palo Marga in handen
van een commissie te leggen,
waarin alle organisaties op dit
gebied zeggenschap krijgen. Op
hetkantoor van Domein Beheer
vonden in dit verband gisteren
tweevergaderingen plaats, eerst
metARAen daarna metFincar.
Uit deze gesprekken wordt een
rapportopgesteld om deregering
in deze tekunnen adviseren.
Staten bijeen
Sociale verzekeringsbank
en belastingfaciliteiten

ORANJESTAD - Volgende
week woensdagmiddag om vier
uurkomt de centrale commissie
van de Statenbijeen. Op deagen-
da staatbehandeling van deont-
werp tot wijziginglandsverorde-
ning Sociale Verzekeringsbank,
voornamelijk de samenstelling
van deRaad van Toezicht en Ad-
vies. Voortshetontwerp voor be-
lasting faciliteiten voor vesti-
gingvan industriën op Aruba.

Selectie internationaal judo-tournooi

AJB senior judo
kampioenschappen

SANTA CRUZ — In de
sporthal te Santa Cruz orga-
niseert de Aruba Judobond
(AJB) de senior- kampi-
oenschappen, waaraan
wordt deelgenomen door
Noord Judo Center, Oranjes-
tad Judo Centeren San Nico-
lasAmateur JudoClub.

Er zal in zeven gewichts- cate-
gorieën worden gestreden, van
minder danzestigkilo tot boven
95kilo. De winnaars van dever-
schillende categorieënkunnen

deelnemen in de strijd om de
open categorie, terwijl dezewed-
strijden tevens gelden omhen te
kiezen die mogelijkArubaineen
internationaal judotoernooi zul-
len gaan vertegenwoordigen. De
Aruba JudoBond verwacht voor
de wedstrijden van aanstaande
zaterdag, aanvang zeven uur
precies, de nodige publieke be-
langstelling, vooral ook omdat
tijdens de senior- kampi-
oenschappen in november 1987
goedepartijen te zien waren.

Uitslagen bridge club
Aruba Ariba

ORANJESTAD — De uitslag
van deeersteronde van de com-
petitie van de bridgeclub Aruba
Ariba in deA-poule is als volgt:
echtpaar Verstraaten 61.48,
echtpaar Feinstein 57.40, heren
Poot/Somers 57.14, echtpaar
Scheurbogel en mevrouw Ber-
mudez en hr. Marapin gedeelde
vierde plaats met 53,83, me-
vrouw Sandy /hr. Veel 52.55,
echtpaar Lipsky en heren Pal-

stra/Mooi gedeelde zesde plaats
met 51.02, en heren Gorrfried/
Roberto Lopez Henriquez 50.5
procent.

In de B-poule: dames Van de
Griend/Somers 62.50, echtpaar
Ketting 60.42, dames Bergen/
VanEek 54.69,echtpaar Nierop/
echtpaar Van de Wal gedeelde
vierdeplaats met53.12 en damesPoot/Henriquez 52.23 procent.

Mis in H. Hartkerk

La Fama inhet goud
SAVANETA— Met een misvanavond in de H. Hartkerk

van Savaneta gevolgd door
een receptie in hetbuurtcentrum Savaneta her-
denkt deArubaanse sportve-
reniging La Fama vandaag
haar vijftig jarenbestaan.

Met deze activiteiten zet LaFama de viering in welke op
twaalf augustus aanstaande
wordt besloten met een feesta-
vond waarbij de prijzen van de
verschillende toernooien wor-
denuitgereikt.

De komende activiteitenzijn:
april: softbal veteranen toer-
nooi; mei: veteranen voetbal
voor de Copa Joey's; juni: ver-
schillende activiteiten zoals
wielrennen, domino,bolas criol-
lo enz.; juli: competitie in ver-
schillendesporten tussenLa Fa-

ma, iaraen SLD.De maand au-
gustus wordt besteed om de La
Fama leden onderling elkaar te
laten bestrijden op het gebied
van vissen, softbal, domino,
voetbal, biljarten, ping pong,
zaalvoetbal en volleybal. Bin-
nenkort zullen T-shirts, petten
en jubileumspelden worden ver-
kocht.

f Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter

Beatrixstraat 34
Tel. 22720

Alleverzekeringen y

OOK GISTEREN had
de ALM met vertragin-
gentekampen, hierdoor
vond de bezorging van
de Amigoe later dan ge-
woonlijk plaats. Onze
excuses, hopelijk ook
namens de ALM.

DE DIRECTIE
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Handelsoverschot op Japanse
handelsbalans verminderd

TOKYO —Hetoverschotop
de Japanse handelsbalans is
in januariverminderd tot 3,07
miljard dollar. In de maand
december bedroeg het over-
schotnog8,6miljard dollaren
in januari 1987 4,31 miljard
dollar. Daarmee is het over-
schot, vergeleken met de-
zelfdeperioden van hetvoor-
afgaande jaar,voor denegen-
deachtereenvolgendemaand
gedaald. Het Japanse minis-
terievanFinancienheeftdeze
voorlopige cijfers, op basis
van douane-gegevens, be-
kendgemaakt

De export groeide deafgelopen
maandin vergelijking met janu-
ari 1986 met 15,8 procent tot
17,27 miljard dollar. De import
nam met 33,9 procent toe tot
14,20 miljard dollar. In de han-
del met de VS is het overschot
enigszins gedaald van 3,28 mil-
jard dollar in januari 1986 tot
2,97 miljard dollar in de afgelo-
penmaand.DeexportnaardeVS
groeide in vergelijking met de-
zelfde periode vorig jaarmet 4,2
procent tot 5,83 procent miljard

dollar, maar de import vanuit de
VS nam toe met 23,4 procent tot
2,86 miljard dollar.

Ook dehandel met deEurope-
se gemeenschap vertoonde een
positief saldo van 1,82 miljard
dollar, waarbij de Japanse ex-
port ten opzichte van dezelfde
maand van vorig jaartoenam
met 22,7procent tot 3,43 miljard
dollar en de import groeide met
30.3 procent tot 1,61 miljard dol-
lar. De Japanse handel met de
Asean-landen lietvorige maand
een relatief klein overschot zien
van 310 miljoen dollar. De Ja-
panse export naar de Asean-
landen steegmet38,6procent tot
40.4miljard dollar,terwijl de im-
portvanuit deAsean-landen toe-
nam met 38,2 procent tot 3,73
miljard dollar.

KAAPSTAD — Een groepblanke
liberale ZA zal volgende maandeen
nieuwe politieke partij oprichten de
'OnafhankelijkePartij' die"uitdruk-
king wil gevenaan hetdringendver-
langennaar een nieuw initiatiefdat
de mensen kan verenigen over
scheidslijnenvanpartijenen groeps-
verdeeldheidheen"

VRESELIJKGOED
De gasten, die hadden ge-

dacht dat zij zouden moeten
klappen omdat hier nu een-
maal iemand staat die een
groot artiest is geweest, be-
trappen zich erop dat ze jui-
chen. "Hij is nog altijd zo
vreselijk goed", zegt Broad-
wayster Carol Channing.

Terwijl het applaus
wegsterft, laat Burns zich
langzaamterugzakken inzijn
stoel. "Vraagmenaar dehoek
te lopen en het lukt me niet.
Vraag me twee uur lang
10.000 mensen te vermaken
en jehoeft niet verder te zoe-
ken", zegthij.

Hij propageert gehoorzaam
"18 Again". "Ze moesten me
oud maken omdat ik moet
doen of ik 81 ben", grapt hij.
"Ik mag een verjaarswens
doen en leefkorte tijd in het
lichaam van mijn 18- jarige
kleinzoon, gespeeld door
CharlieSchlatter. Mijnklein-
zoonrookt niet, drinktnieten
heeft geen seks. Joh, wat ik
niet doenkon als ik zijn li-
chaam had..."

Burns pauzeert even voor
het gegrinnik: "Een vrouw
vroeg menet watmijn dokters
zeggen over mijn roken en
drinken. Ik zei ik weet 't niet.
Tweedokters adviseerdenme
ermee op tehouden, enze zijn
allebei asjeweine".

DE ENIGE
"De mensen vragen me

waarom ik niet omga met
vrouwen van mijneigen leef-
tijd. Ik antwoord ze 'wat
graag, maar er zijner geen".

Gracie Allen overleed 23
jaargeleden op58-jarige leef-
tijd, zes jaarnadatze zich te-
rugtrok om alleen nog groot-
moedertezijn."Iktrouwnooit
meer. Zij was de eerste en eni-
ge voor mij", zegt Burns.
"Wanneer je de hele dag met
iemandbent, kan er niemand
anders zijn".

Burns gaat nog wel met
vrouwen uit, zegt hij, en laat
ze door zijn chauffeur
thuisbrengen.

George burns speelde de
aangever voor dekletsende
Allen. "Het enigewat ik doen
moest was luisteren en af en
toe 'nee, toch' zeggen", aldus
Burns. "Toen Gracie ermee
ophield, begon ik te werken".

Honderden militairen gedood
Bestand tussen Laos en Thailand

BANGKOK — De legerlei-
ders van Thailand en Laos
hebben woensdag afgespro-
ken dat naar een vreedzame
regeling zal worden gezocht
voor hun geschil over een
strook grensgebied, waar de
afgelopen maanden honder-
den militairen zijn gesneu-
veld. Vrijdagwordteenoffici-
eel bestand van kracht, maar
de vijandelijkheden zullen
met onmiddellijke ingang
worden gestaakt.

Een gezamenlijke militaire
commissie zal toezien op nale-
ving van het bestand, zo ver-
klaarden debevelhebbers van de
legers van Thailanden Laos na
twee dagenvan besprekingen in
Bangkok. Kort tevoren hadder
beide partijen versterkingen

aangevoerd zoals tanks, artille-
rie en luchtafweer, waardoor het
grensconflict dreigde te escale-
ren tot een echte oorlog. Binnen
twee weken zullen onderhande-
lingen beginnen over een vreed-
zame oplossing, gebaseerd op
een grensverdrag uit 1907 en
"relevante landkaarten". Offi-
ciële cijfersover deverliezenvan
de afgelopen drie maanden zijn
niet beschikbaar, maar Thaise
militaire kringen schatten dat
ongeveer 700militairen zijnom-
gekomen.

Inzet van het geschil is een
strook heuvelland van 27 vier-
kante mijl. "Laos heeft weinig
mensen maar veel grondgebied.
We hebben geen extra grondge-
bied nodig", zei deLaotiaanse
chef- staf generaal SisavatKeo-
bounphan. Volgens Bangkok
heeft Vietnam, dateen troepen-
macht van 40.000 man heeft ge-
legerd in Laos, manschappen,
materieel en adviezen geleverd
aan het Laotiaanse leger. Laos
heeft met luchtafweer- geschut
van Sovjet-makelijk drie Thaise
luchtmacht- toestellen van
Amerikaans fabrikaat neerge-
haald. De VS zijn de be-
langrijkste leveranciervan wa-
pens aan Thailand.Krachtens
het Pact van Manila is Was-
hington verplicht tot militaire
bijstand aan Thailand in geval
van een invasie.

WILLEMSTAD — Maakten
wijgisteren oppagina 2 melding
van introductie- avonden voor
eencursuséén-wielfietsen, giste-
ravond stuurde Amigoe fotog-
raafKen Wonger opaf. Initiatief-
nemer Rein van der Molen po-
seerde geflankeerd door twee
andere 'mono- wheelers' Sem en
Teresa Abrahams in volledig
evenwicht voor een foto. Geïn-
teresseerden kunnen vanavond
om achtuur in degymzaal van de
Albert Schweitzerschool de
laatste demonstratie- avond bij-
wonen.

BUENOS AIKES—De VS ge-
ven Argentinië een overbrug-
gings- krediet van 380 miljoen
dollar, zo heeft de president van
de Argentijnse Centrale Bank,
JoséLuis Machinea,gezegd. Met
de leningkan het land een deel
van zijnachterstallige rente vol-
doen.Eind maart moet Argenti-
nië490 miljoen dollar aanrente
over 1987betalen.

Het afgelopen weekeinde ver-
klaarde deArgentijnse minister
van Economische Zaken, Juan
Sourrouille, dat zijn land een
krediet van 550 miljoen dollar
kijgt van het Internationale Mo-
netaire Fonds en de We-
reldbank.

PANAMA —Dekomende dagen
zal Panama de VS officieel ver-
zoeken het zuidelijk commando
uit Panama terug te trekken.
Dat staat in het dagblad El Ma-
tutino die bronnen binnen de
regering aanhaalt.

Volgens het dagblad is het
wachten alleen nogopdehandte-
kening van de president. Het
blad verklaart dat het zuidelijk
commando geen reden heeft om
in Panama te opereren. "Zij
staan niet vermeld in het ver-
dragtussen Torrijosen Carter",

Brood alleen
niet voldoende
TOKYO —Een vrijgezel

in Japan die 35 jaar lang
klaarblijkelijk alleen leef-
de van brood isaan ontbe-
ring overleden. Hij laateen
erfenis van 585.000 gulden
achter.

De 62- jarigefabrieks- ar-
beider Shigeyuki Uzuwerdop
9 februari gevonden, een dag
of vijf nadat hij was overle-
den.Hij hadalsgevolgvan on-
dervoeding een hartaanval
gehad.

Het huisje van Uzu in No-
beoka in het zuiden van Ja-
pan was zeer spaarzaam ge-
meubileerd en levensmidde-
len vond men er niet. Het
grootste deel van het geld
stond op spaarbanken en een
ander deelzat in baar geld in
ongeopende loonzakjes.

Uzu was in de Tweede We-
reldoorlog soldaat en van
1951 tot aan zijn pensione-
ring in 1980werkte hij in een
textielfabriek. Hij wilde niet
met zijn collega's eten in de
kantine, maar at brood in zn
eentje.

George Bums viert92e verjaardag
Vijftien forse Havanna's, vijf Martini's

en close-dansen zijn levens-elixer
LOS ANGELES — De

Amerikaanse komiek Ge-
orge Burns laat de rook
van zijn sigaar in rondjes
naar buiten komen, nipt
aan zijn martini en ver-
strekt het geheim van zijn
lange leven. "Ik rook er
hier (forse Havanas) vijf-
tien op een dag van, ik
drinkvier ofvijfglazenvan
dit, ik hou van alleswat ik
doe — en ik dans dicht te-
gen haar aan", zegt hij.
Burns heeft net alwerken-
dezijn92ste verjaardag ge-
vierd met het propageren
van zijn nieuwste film, "18
Again", in een restaurant
in Beverly Hills, op reke-
ningvan zijn studio.

"Dit is mijn beste verjaar-
dags-cadeau—niet tehoeven
betalen voor mijn feestje",
zegt hij grinnikend. "Er is
maar een ding dathet slaat—
nog een martini".

Afgezien van zijn jongste
film werkt Burns aan "Gra-
cie", een biografie van wijlen
zijn vrouw, de comedienne
Gracie Allen. Hij staat op het
punt van optreden inLas Ve-
gasenhijkwam voor zijnfees-
tje aan na de hele nacht op te
zijn gebleven voor 12uur aan
een televisie- special.

"Ik hou er nooit mee op. Ik
moet iets doen wat ik graag
doe, en dat is show business",
zegt hij.

Hij zieter aan detafel inhet
restaurant nietig uit. Wegge-
zaktin zijnstoel, meteen jasje
dattegrootlijktvoorzijnfrêle
figuur en verdrinkend in de
mensen om hem heen.

Zijnstem heefthetcraquele
van de hoge leeftijd, maar
wanneer zijn pianist het ref-
rein speelt van een van zijn
songs, "Old bones", staat
Burns op en zingt met een
stem dieweer van fluweel en
krachtig is.

OSCAR
Maar het was de dood van

Burns' vriend, de droogko-
miek Jack Benny, die hem
toen hij in detachtig was be-
roemd maakte.Burns nam de
rol op zich van de niet meer
optredendekomiek dieBenny
gespeeld zou hebben in "The
Sunshine boys",met Walter
Mathau. Hij kreeg er een
Oscar voor.

Hij werd herontdekt door
een generatie die hem nooit
had gezien "toen waren er de
'Oh God'- films (waarin hij de
hoofdrol speelde), de boeken,
de platen, de zaaloptredens.
Ikben sindsdiennietmeer ge-
stopt.De mensenklappen nu
al voor me wanneer ik opsta.
Dat is een van mijn grote ta-
lenten. Wanneer het publiek
lacht, rook ik. Wanneer het
metlachen ophoudt, houik op
meroken en praten".

George Burns staat, wan-
neer hij niet vroeg op moet,
toch al om acht uur op, doet
een kwartier ochtend- gym-
nastieken gaat naarzijnkan-
toor.Daar helptmen hemmet
de post van zijn bewonde-
raars.

"Ik heb een contract geslo-
tenmethetLondensePalladi-
um voor wanneer ik 100ben,
dus kan ik me overlijden niet
veroorloven. Ik ga door in de
showbusiness tot ik de enige
ben die er nog is", aldus
Burns.

Hij heftzich op uitzijn stoel
en loopt langzaamhetrestau-
rant uit. "Twee dingen in de
showbusiness die jemoet le-
ren zijn hoe jemoet opkomen
en hoe jemoet afgaan", zegt
hij. "Weggaan is het moei-
lijkst".

Razende Roeland
PHILIPSBURG — De politie

werdgeroepen naarDutchQuar-
ter waar problemen ontstonden
tussen twee echtgenoten die niet
met elkaar leefden. De politie
sprak met beiden en adviseerde
een advocaat indearmtenemen.
Kort daarna werd depolitie ge-
roepen voor hetzelfde echtpaar,
daar de man een glazen schuif-
deur had vernield en nu zijn
vrouw achterna zat. Zij slaagde
er echter in te ontsnappenen bij
de buren naar binnen te
vluchten. De man sloeg alles in
huis kort en klein.

SIP protesteert
tegen uitwijzing
CNN ploeg uit Panama

MIAMI — De interameri-
kaanse organsiatie voor de pers
(SIP) heeft heftig geprotesteerd
bij de Panamese regering tegen
hetuitzetten van de journalist
Larry Lamotte, correspondent
voor hetAmerikaanse televisie-
station CNN, en twee van zijn
medewerkers.

De SIPverklaarde ineen com-
munique dattweebrieven vande
voorzitter van de Commissie
Persvrijheid van de SIP, Wilbur
G.Landreyvan de St.Petersburg
Times uitFloridanaar president
EricArturo Delvalle en generaal
Manuel Antonio Noriegazijnge-
stuurd.

De CNN- medewerkers wer-
denuit hetlandgezetop beschul-
diging datzij geen objectieve in-
formatie overPanama verstrekt
zouden hebben.

Dievengilde actief

SAN NICOLAS — Bij het
medischcentrumin SanNico-
las werd assistentie gevraagd
voor twee mannen die gasoli-
ne uit een dienstauto aan het
stelen waren. Bij aankomst
van de politie waren zij ver-
dwenen.

Een bewoonster van de Jama-
notastraat liet haar auto op de
brugvan hetLagoen staan, doch
sloot de wagen niet af. Uit deau-
towerdeen portemonnee alsme-
de een horloge ter waarde van
vijfhonderd florin gestolen. Bij
een mufflerzaak teBalashi werd
deomheining kapot gesneden en
van een geparkeerde auto enige
onderdelen gestolen. Het
hangslofvan de werkplaats
werd geforceerden driecomplete
autowielen werden wegge-
nomen.

Bij een bakkerij in de Haven-
straat werd een munten- tele-
foon vernield en voor honderd
florin aan geld weggenomen.
Ookwordennog drie sloffensiga-
retten vermist. Er waren geen
sporen van braak. Het vermoe-
den bestaat dat men vergeten
was de deuren goed te sluiten.
Uit dekeuken vaneen woningte
San Barbola werden enige fles-
sen drank en twee kratten bier
gestolen. Uit dekajuit van de in
de haven liggende boot Topaz
worden een polshorloge en twee
ringen vermist.

Technische problemen opgelost
Amerikanen zullen nazi-archieven
overdragen aan Bondsrepubliek

BONN — De Amerikanen
zullen de dossiers van het
Berlin DocumentCenterover
de Nazi- tijd overdragen aan
de Bondsrepubliek, zo is
woensdag bekendgemaakt
door een woordvoerder van
de regering in Bonn. Het
centrum is in opspraak geko-
men nu bekend is geworden
dat de afgelopen 15 jaartien-
duizenden documentenzijn
gestolen. Volgens deBerliner
Morgenpost, die het schan-
daal aan hetlichtbracht, zijn
destukkenverkocht dooran-
tiquairs en ook wel gebruikt
om mensen te chanteren met
hunnazi-verleden.

"De Westduitse autoriteiten
hebben een principe- akkoord
gesloten met hun Amerikaanse
collega's. De bevoegde diensten
van de Bondsrepubliek menen
dat het merendeel van de
technische problemen, die tot
dusveroverdrachtvan dearchie-
ven verhinderden, is opgelost",
aldus een woordvoerder. De VS
steldenin 1967voor dedocumen-
ten over te dragen aan Bonn,
maar omredenen dienooit hele-

maal opgehelderd zijn, heeft de
Bondsrepubliek dat lange tijd
geweigerd.

Voordat de overdracht vol-
tooidkan worden zullen eerst al-
le documentenop microfilm wor-
den gezet.De originelen worden
dan bezit van de Bondsrepu-
bliek, terwijl de Amerikaanse
autoriteiten de kopieën zullen
houden. Volgens de Westduitse
regerings- woordvoerder hebben
Frankrijk en Groot- Brittannië,
de twee andere Westerse gealli-
eerden geen bezwaar. HetBerlin
Document Center, gehuisvest in
een voormaligGestapo- kantoor
in Berlijn, herbergt 30 miljoen
documenten.

Getuige Lehder-proces

Eerste minister
Bahama's betrokken
bij drugshandel

JACKSONVILLE — De
drugshandelaar, George W.
'Bill' Baron 111 heeft tegenover
de juryin hetproces tegen deCo-
lombiaan Carlos Lehder Rivas
verklaard dathijeen ontmoeting
heeft gehadmet deeerste minis-
ter van de Bahamas Lyden
O.Pindling. De samenkomst
vond plaats inhet casinovan Pa-
radise Island en het laatste
kwartaal van 1980 en bij diege-
legenheid heeft Baron de eerste
minister 400.000 dollarbetaald
om bescherming tekrijgen voor
zijn drugshandel.

Volgens Baron diendehet geld
om zich te beschermen tegen de
politie op de Bahamas. Hij be-
taaldePindling 15 dollarvoor ie-
der pond marihuana die hij het
land wilde binnensmokkelen.

Deze verklaring werd afge-
legd aan het begin van de 11e
week van het proces tegen Leh-
der die een jaar geleden in Co-
lombia gearresteerd werd en die
beschuldigd wordtvan handel in
cocaine.

BaronzeimetLehder overzijn
kontakten met Pindling gespro-
ken te hebben, waarop Lehder
hem vroeg of hij ook niet zoiets
voor hem kon regelen met Pind-
ling. Lehder betaalde op datmo-
ment maandelijks 200.000 dol-
lar voor bescherming maar zou
ook lieverper kilo drugs willen
betalen, aldusBaron.

Een woordvoerder van de
overheid op de Bahama's ver-
klaarde geen commentaar te
hebben op de verklaring van
Baron.

Bus in ravijn
vijftien doden
in Peru

LIMA — Vijftien mensen zijn
gedood en vier anderen raakten
gewond toen de autobus waarin
zij zaten in een ravijn stortte.

Het ongeluk gebeurde in de
buurtvanhetdorpPallasca in de
Andes, 480 ten noordwesten van
Lima, Peru. De vier gewonden
zijn overgebracht naar het zie-
kenhuis van Pallasca. De oor-
zaak van het ongeluk is niet be-
kend.

VERKOOFPUNTEN
AMIGOE

LOSSE NUMMERS van de Ami-
goe zijn verkrijgbaar bij:
Boekhandel VanDorp/Eddine:
Curagao Plaza Hotel, Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
HotelLas Palmas, Caribbean Hotel
Casino, Holiday Beach Hotel,
Bookshop Hato
Paul Maduro Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia, Postkantoor
Celestina, Berg Altena
Faulborn, Berg Altena
Boekhandel Mensing, Punda
Mensing's Caminada
Boekhandel Salas
Galiery Salas (Zuikertuintje)
Novo'sBook andGiftshop
Salina Snack
Cafeteria/Restaurant Salina
Samsom
Gasora nv, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta. Rosa-
weglBB
Sousa, Cas Coraweg
Toko Mangusé, Cas Coraweg
Ritz Cenirum, Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegat-
weg Oost
Nos HollandseBakkerij, Handweg
JeanLouisLiquor S.ore,Gosieweg
Bloempot Book andToyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (O)
NosTienda, Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen

" Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Estrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevel-
straat
Eddy's, ColebraBerde
Edmy Liquor Store,Ronde Klip
Supermarket De Freitas, Erosweg.
Toko Fruteria Cerra de Agua, Ma-
huma

§ EDUKASHON DEN PORTAL Dl ANANAN NOBENTA
Un maneho integral di edukashon pa subi kalidat di nos edukashon
teniendo kuenta kv rekursonan finansiero limita
Diskurso nashonal di diputado di ensenansa Ing. Angel Salsbach.
Eta duna splikashon riba e maneho nobo pa subi kalidat i baha
gastu den ensenansa i edukashon.
Dia: 19 di februari 1988
Ora: 7.3oanochi
Na TeleCuracao i tur emisora di radio
Un transmission di sumo importansha pa mayornan,trahadónan den ensenansa
i komunidat en general

~X^ LET'S GET SERIOUS
yy Na carnaval!

/X INFORMATIKA CURSUS (deel 1)

opleidend tot een examen op

CURSUS I:
Introductietekstverwerking met WORDSTAR
Introductie werkenmethetcalculatieprogrammavan LOTUS 1-2-3
Inleiding programmeren in BASIC
Algemene informatica I

DUUR : 14 weken
LESDAGEN : MA/DI/WOofDO
LESTIJDEN :. *fe*>&M
AANVANG : ftttMM I$W
LESGELD : §jg $Ö&-Inclusief materiaal.en boeken

enfosehrtjfgeW
Cursus I is vooral bedoeld om men^zortder compyteropleiding
of ervaringvertrouwtfïe makenmet debedüal^^i een perso-
nalcomputer, maardiël&l^gett/turstiswflterj vcrfgen waar jein
de dagelijkse praktijk wataannsft.
CURSUS II:
introductie werken mat«enefe^oflteonekasrtenbak. {datö basefftanaöömeni pffiigram)
Voortgezet pt(#4to#ëifrtöÈéstC
Algemene Informliöeaïö: -~~\AANVANG: Z^i7^^^}o^^^^^^^
Voortgezet programmeren llm^^S^-Ssgfjj^^^^^g^
Examenvoorbereiding Vsss***53*s***5***

Cursus I, 11, 111 en IVvormen ieder op zicheen afgerond onderdeel
en worden ook afgesloten met een tentamen voor een getuigs-
chrift. De cursussen I, 11, 111 en IV vormen samen de geheleinfor-
matica op MEAO niveau.

Voor meerdere informatie omtrent decursussen en de interactie-
ve wijze van de lessen neem telefonisch contact op of kom eens ,
langs op het studiecentrum voor een brochure. /?

STUDIE-CENTRUM sjFsS
ffilCRO TUTDM/^Mariniersweg 11 -a J^/^^ m m
Curacao, JzSS^^ L. 1Nederlandse Antillen S^^f

SETEL N.V.
maakt bekend dat op

MAANDAG, 22 FEBRUARI 1988

alle telefoonnummers waarvan de rekening over de boekmaand

JANUARI 1988
niet voldaan zijn, zullen worden afgestopt.

De abonnees die nog moeten betalen worden dringend ver-
zocht dit aan de kassa te STA. MARIA te doen, aangezien be-
talingen die via andere instanties verricht worden ons niet tij-
dig zullen bereiken.
Mocht u deze week reeds via een andere instantie betaald heb-
ben, dan verzoeken wij u direkt kontakt met ons op te nemen.

fl SETEL
Sen/isio di telekomunikashon

* -
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TWEEDE EN DERDE MEDAILLE VOOR NEDERLAND
Laatste snelle ronde bracht Zweed goud
Visser (zilver) en Kernkers (brons)
op de 5000 meter achter Gustafson

De Winterspelen van Serajevo eindigdenvierjaar geleden voor Nederland in een sportiefdrama, die van
S*!* 3 ■? een büJsPeL Indeopgewekteambiance vanhetlamenkaanse positivisme voegdenLeo Visseren Gerardilveren brons toe aan dezilveren medaille, dieJanhaftS^ SP deperste dagvan het schaatsprogrammahad be-De Noor Tomas Gustafson won het goudop de5000 me-
««" meteen voorsprong van 0,36 seconden op Visser.
.. visser moest buigen voor deyzersterke slotronde die Tomas
gustafson in het snelle ijs grifte.Met 6.44,63 behield de ZweedzlJn Olympische titel op de 5000nieter. Was het verschil met dea?vjetnjder IgorMalkov destijdsniet meer dan twee-honderdsteseconde, Visser bleefop de Oval
">*> seconde achter. Naarmate
gustafson ouder wordt, neemtmJkennelijk ruimer afstand van

anders. De Europese
«tel die hijvorigemaand spelen-aer wijs in Den Haag veroverde,"}oet daarvoor een aanwijzing«jn geweest. "Hoe beschrijf jege-
'uk/ Moet ik een gedicht gaanschrijven? Dit goud is me meer

dan dat van Serajevo"glunderde Gustafson.

...LEO VISSER (links) en GE-
RARD KEMKERS flankeren de

'ouden medaille-. <p de 5000 meter op de
Olympische Winterspelen, TO-
MAS GUSTAFSON. De Zweed
(hier na hetbehalen van zijn Eu-
ropese titel) bleef ook in Calgary
debeide Nederlanders netv00r...

NIEUWRECORD VISSER
herpte zijn Neder-lands record van de wereldbe-ker- wedstrijden van twee maan-aen geleden(ook inCalgary) aan

tot 6.44,98. Kernkers bleef hem
0,94 seconde achter. In strijdmet
alle prognoses bleef het we-
reldrecord van de als zevende
eindigende Geir Karlstad
(6.43,59) fier overeind.

Zonder medailles en met
slaande ruzie in debegeleidings-
ploeg moest in 1984 de thuisreis
uit hetsombereSerajevo worden
aanvaard. De vrolijke sfeer in
Calgary en deprestaties dekken
alleverschillen-voorzover die in
de ploeg van allround-coach
Henk Gemser bestaan - volledig
toe.

Visser balde zijn vuist toen de
eindtijd vanKarlstad op hetbord
verscheen. Gemser sprong op
toen deAmerikaanse allrounder
Eric Flaim er niet in geslaagd
bleek Kernkers te overtroeven.
Op de stille opmars van de 28-
-jarigeGustafson haddenGemser
noch Visser een directe reactie.
Visserstaarde langvoor zichuit,
Gemser schudde slechts het

hoofd. Trainer en coach hadden
op meer gemikt.

Gustafson bechikte woensdag
over onvermoede reserves. Als
laatste van de favorieten ge-
start, waren zijn tussentijden
vanafde passage bij de 2200 me-
ter een tel minder dan die van
Visser. Op 4600 meter leek er
met 6.11,90 tegen 6.12,77 in het
voordeel van deNederlander nog
weinig loos. Als een sluipschut-
ter sloegderijder uitEskilstuna
echter in de laatste ronde met
31,8 seconde toe. Visser had voor
dieronde 33,1 nodig.

Op de streep was het verschil
tussen Gustafson en Visser vol-
gens de berekeningen 4,32 me-
ter. "Toen ik de finish passeerde
besefte ik nog niet, wat er ge-
beurd was. Ikkon het tijdenbord
niet goed zien. Ik heb nog nooitzon laatsteronde geredenen ze-
ker nog nooit zon laatste hon-
derd meter. Hetwas te warm om
het wereldrecord te pakken. Dat
merkte ik al bij het inrijden", al-
dusGustafson.

Vissers behoedzaam gestarte
race leek goed te zijn voor goud.
Zeker toen Karlstad in een wan-
kele bui leek te verkeren. De
man die als weinig anderen in
staat is ronden lang een tempo
aan te houden, had de laatste
maand weinig laten zien. Op het
drie-kilometerpunt noteerde hij
met Visser debeste tijd(4.03,02).
In de resterende vijfronden ver-
loor hij zes seconden. De droge
lucht in deOval zou hemde lange
adem hebben ontnomen.
Karlstad kwam uit op 6.50,88.
Toch houdt Gustafson met hem
en Kernkers rekening voor de
10.000 meter (zondagmiddag).
"Onderschat Karlstad niet voor
de 10 kilometer. Hijkomt terug",
zei de winnaar van de 5000
meter.

Medaille-verdeling
— De medailleverdeling na de vijfde wedstrijddag

olympische Winterspelen in Calgary is alsvolgt:

r, goud zilver brons
£°v 3. 4 2
'"Wand 2 0 1

Duitsland 2 0 0
«ntserland 1 1 1Oostenrijk. 11 0£weden 1.0 0Nederland 0 2 1

0 1 1West-Duitsland 0 1 0'rankrijk 0 0 1
0 0 1
0 0 1"'eremgde Staten 0 O '1

AANVAL VISSER
Visserzette in detweederit te-

gen de Canadees Benoit La-
marche deaanval in na 1800 me-
ter. Met twee ronden van 31,4
compenseerde de Haastrechter
zijn voorzichtige opening. Met
31,5 leek hij een onaantastbare
positie op te bouwen. Kernkers,
in de vierde rit gestart tegen de
Oostenijker Christian Emmin-
ger, toonde meer lef. Toch werdde Drent in de middenfase over-
vleugeld door Visser. Vanaf het
drie-kilometerpunt bedroeg het
verschil evenwel niet meer dan
een paar tienden. Twee ronden
voor het einde bleek Kernkers
toch te veel te hebben gevergd.
zodat de marge uiteindelijk tot
bijna een seconde opliep.

Naast Visser registreerden
Kernkers en Herbert Dijkstra
persoonlijke records. Dijkstra's
warming-upvoor detienkilome-
ter van zondag bracht hem een
verdienstelijke dertiendeplaats.
Vier jaargeleden veroverde deSovjetunie in de persoon van
Malkov goud en zilver op de lan-
geafstanden. Ondanks het jaar-tje vrijaflukte het de stayer niet
zich te plaatsen voor de'Spelen.
Van het drietal dat in zijnplaats
de Oval werd ingestuurd, kwam
de feitelijk afgedankte DimitriBotskarjev nog het verst. Zijn
6.56.75 leverde hem evenwel
geen positie in de buurt van demedailles op.

Het veelzijdige talent Flaim
reikte ver, de Oostenrijker Mi-chael Hadschieff bleek een
vormcnsis sterk te boven zijnge-komen en ookFlaims bekenderelandgenoot Dave Silk finishtenogvoor Karlstad. "Een tijdvan

6.50 heeft in Calgary geen enke-
le betekenis", liet Gemserweten
toen vorige maand de eventuele
kandidatuur van Hein Vergeer
voor de Olympische vijfkilome-
ternogaan deorde was.De Noor-
se hoop op goud heeft dat
woensdagondervonden.

Uitstagen Asiento Dames

Bongers-De Vries
de beste bridgers

WILLEMSTAD — Op
junsdag 16 februari werd dekaatste ronde van de bridge-

van Asiento-
gespeeld. De damesBongers - De Vries, dieindeze

Jaatste ronde als vijfde ein-
digden, werden in de totaal
eindstand eerste.

Op 23februari start de dames-°ridgeclub van Asiento het
Er worden zes

wedstrijden gespeeld, waarvane vier beste scores worden mee-geteld voor de eindstand.De uitslag van de laatstecom-
Petitieronde was alsvolgt:i" Echtpaar Van Meijeren:
°°.32%; 2. Smeets - Van deVel-de: 59,52%; 3. Schnitger-Shees-er: 58,99%; 4. Hansen - Van He

negouwen: 58,20%; 5. Bongers -
De Vries: 55,03%; 6. Van Beek -Blankevoort: 56,35%; 7.Kusters- De Vries: 55,03%; 8. Boer - Van
Vliet: 53,17%; 9. Boudewijns -Kruisheer: 52,12%; Huender -
Fontilüs: 50,53%.

De eindstand:
1.Bongers -De Vries: 64,53%; 2.
Echtpaar VanMeijeren: 60,80%;
3. Van Beek - Blankevoort:
59,87%; 4. Van Vliet: 59,00%; 5.
Schnitger: 57,90%; 6. Hansen -Van Henegouwen: 57,61%; 7.
Boudewijns-Kruisheer: 57,14%;
8. Nebbeling:56,82%; 9. G. Hen-
r,iquez: 56,08%; 10. Vlug:
55,41%; 11. Van de Velde:
54,39%; 12. Smeets: 53,86%; 13.
Senior - Van derPlank: 53,27%;
14. Breusers - Mesker: 52,32%;
15.Kusters -De Vries: 50,17%.

FCPorto moeizaam naar winstpeen toestemming voor Rijkaardin Portugese voetbalcompetitie
LISSABON — Frank Rijk-
ard beleefde zaterdag zijnebuut als toeschouwer van

Lissabon. De voor-
Sa«ge Ajacied, dievan de

ortugese voetbalbond niet
actie mag komen voor zijn"ueuwewerkgever, was getui-de van een zwakke en doel-puntloze wedstrijd tegen Es-P*hho.

Koploper FC Porto zetteUn reeks overwinningen
v°ort tegen Guimaraes (3-1).Achtervolger Benfica liet heterschil van zeven punten niet

worden. De ploeg uit den°ofdstad won met 2-0 in en te-gen Setubal.
~ De mooistekansen warenvoor

Lissabon tegen het be-scheiden Espinho niet goed ge-noeg. Trainer Morais, opvolger
*an de ontslagen Burkinshaw,

in de 53e minuut dat zijn
Woegeindelijk aandeleidingzou

al mocht een

strafschop nemen.DeBraziliaan
schoot de bal echterrecht in de
handen van doelman Silvinho.

Porto hersteldemoeizaamvan
een vroege treffer van Guima-
raes, die werd gemaakt door de
Braziliaan Junior. Middenvel-
derPacheco maakte gelijk in de
23e minuut. Pas narust zorgde
dekampioenskandidaat via Rui
Barros en Gomes voor een pas-
sende score.

Magnusson speelde voor Ben-
fica een glansrol als aangever.
De Zweedse international gafin
detiende minuutopmaatvoor op
Rui Aguas, die fraai afrondde.
Een minuut voor het einde ver-
lengde Alvaro op doeltreffende
wijzeeen pass van Magnusson.

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde in de Portugese
competitie zijn:
Setubal - Benfica: 0-2; Porto -Guimaraes: 3-1; SportingLissa-

bon- Espinho: 0-0; Covilha - Boa-
vista: 1-1;Portimonense -Acade-
mica: 1-1;Chaves -Penafiel: 2-2;Elvas -Rio Ave: 0-0; Braga - Sal-
gueiros: 1-1.

De stand:
1. FC Porto 21372. Benfica 21313. Boavista 20 264. Chaves 21 26
5. Belenenses 21256. SportingLissabon 21247. Setubal 21 24
8. Penafiel 21 23
9. Guimaraes 20 21
10. Funchal 2120
11. Espinho 2119
12. Varzim 2119
13.Elvas 2118
14. Farense 2117
15. Academica 2117
16.RioAve 2116
17. Braga 2116
18.Portimonense 2115
19. Salgueiros 2115
20. Covilha 2110

UITSLAG 5000 M
De uitslag van de eerste tien

schaatsersop de5000 meter voor
heren is:
1. Gustafson (Zwe): 6.44,63; 2.
Visser (Ned): 6.44,98; 3. Ker-
nkers (Ned): 6.45,92; 4. Flaim
(Vst): 6.47,09; 5. Hadschieff
(Oos): 6.48,72; 6. Silk (Vst):
6.49,95; 7. Karlstad (Noo):
6.50,88; 8. Freier (0d1):6.51,42;
9. Greenwald(Vst): 6.51,98; 10.
Kah (Aus): 6.52,14; 13. Dijkstra
(Ned): 6.54,63.

TheReds al 26 duels ongeslagen

Liverpool met 4-1
baas over Watford

LONDEN —Liverpool is aan
een formidabel seizoen bezig
in Engeland. Zaterdag ver-
sloegen deReds Watford met
4-1, de twintigste overwin-
ning uit26 competitie- wed-
strijden. Liverpool speelde
zes keer gelijk en nadert het
eigen record van het seizoen
1973/1974. Indat seizoenbleef
Liverpool 29 wedstrijdenzon-
dernederlaag.

Tegen Watford, dat onder het
bewind van nieuwe manager
Harrison zeven duels ongesla-
gen wasgebleven, hadLiverpool
geen moeite te winnen. Be-
ardsleyscoorde tweekeer, deEn-
gelsetopscorer (21) Aldridgeeen
keer en Barnes zorgde voor 4-0.
Luther Blissett tekende voor de
enige treffer voor Watford. Dat
betekende de eerste tegengoal
voor Liverpool inelfwedstrijden
oprij.

Liverpool, vorig jaartweede
achter Everton, heeft nu al 66
punten achter de naam. De ploeg
van coach Dalglish heeft twaalf
punten voorsprong op Manches-
ter United, dattwee wedstrijden
meer heeft gespeeld. De beslis-
sing over het Engelse kampi-
oenschap lijkt al gevallen.
Manchester won met 2-1 bij
Chelsea. VerdedigerBruce, kort

geleden van Norwich gekocht,
maaktezijneerste doelpunt voor
de Mancunians. Middenvelder
O'Brien maakte de tweede
treffer.

De derde plaats bleef in han-
denvan Nottingham Forest, dat
zijn manager Clough begeerd
weet door de voetbalbond van
Wales. Nottingham kwam bij
Southampton door Colin Clarke
op achterstand. Nigel Clough.
zoon van manager Brian, maak-
te een minuutvoor rust gelijk.

Titelverdediger Everton
tenslotte kwam naenkelebeker-
karweien weer succesvol inactie
voor de normale competitie.
Queens ParkRangers werd door
treffers van Parker en Pointon
met 2-0 verslagen.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van de in het af-

gelopen weekeinde gespeelde
wedstrijden voor de Engelse
voetbalcompetitie zijn:
Arsenal - Luton: 2-1; Charlton -Wimbledon: 1-1; Chelsea -Manchester United: 1-2; Co-
ventry - SheffieldWednesday: 3-
-0; Everton - Queens Park Ran-
gers: 2-0; Newcastle - Norwich:
1-3; Oxford - Tottenham
Hotspur: 0-0; Southampton -Nottingham Forest: 1-1; Wat-

ford - Liverpool: 1-4; West Ham
United - Portsmouth: 1-1.

De stand:
1. Liverpool 26 66
2. ManchesterUnited 28 54
3. NottinghamForest 26 49
4. Everton 26 46
5. Arsenal 27 45
6. Queens Park Rangers 27 43
7. Wimbledon 27 42
8. Luton 26 38
9. Sheffield Wednesday 27 37
10. TottenhamHotspur 27 34
11. Southampton 27 33
12. Newcastle United 26 33
13.West Ham United 27 32
14. Chelsea 28 31
15.Portsmouth 2830
16.Norwich
17.Covei
18.Derby County
19. Oxford 26 24
20. Watford 27 23
21. Charlton 27 21

Capriolen op 70 meterschans
'Eddie the Eagle' vrolijke
noot bij schansspringen
CALGARY — De 'Eddie

the Eagle-koorts' heeft toe-
geslagen in Calgary. Drie
dagen nadat de eenzame
Britse skispringer Eddie
Edwards op de 70 me-
terschans met afstand de
laatste plaats voor zijn re-
kening nam, hangt de
Olympische stad vol met
posters die zijn onver-
schrokkenheid en humor
prijzen. 'Eddie the Eagle'
wordt overstroomd met
aanvragen voor inter-
views. Hij wordt zo lastig
gevallenmetverzoekenom
foto's en handtekeningen,
dathijondergedokenisom
zijn voorbereiding op de
wedstrijd op de 90 me-
terschans van zondag niet
te verstoren.

Eddie Edwards, een 24-
-jarige stukadoor uit Enge-
land, veroverde met zijn ca-
priolen op de70 meterschans
de harten van de 50.000 Ca-
nadese toeschouwers. De 'Ad-
elaar' verzamelde met zijn
twee sprongen minder pun-
ten dan elke andere deelne-
mer met één sprong. Zijn
techniek was minder dan mi-
serabel, hij wapperde op
angstaanjagende wijze met
zijn ski's, maar landde heel-
huids op de sneeuw. Na 55
pietluttige meters, al gafhet
scorebord na zijn tweede
sprong aanvankelijk 75 me-
ter aan, een afstand die de
commentatorvan deBBC bij-
na van zijn stokje deedgaan.

JAMPOT-GLAZEN
De Brit met de jampot-

glazen in de bril sprak tot de

verbeelding van het publiek
door zijn blijmoedige en hu-
moristische opvatting van
zijn eigen beperkingen. Hij
had 4500 sprongen gemaakt
omzijn startbewijs inCalgary
te bemachtigen. Voor zijn
sprong groette hij op de glij-
baan het publiek door beide
handen triomfantelijk om-
hoog te steken. De respons
kwam onmiddellijk. Eddie
kreeg direct de bijnaam 'The
Eagle', de adelaar.

Drie dagen later zijn twee
leden van de Britse ploeglei-
ding full-time bezig om vra-
gen over de ski-vlieger te be-
antwoc "ien. Edwards zelf is
pas na zondag bereid inter-
views af te geven. Edwards'
manager Simon Clegg wordt
overstelpt met sponsor-
contracten. "Maar het aantal
aanbiedingenligt nietzo hoog
alsin de dagbladenwordtver-
ondersteld." Toch vindt de
naaste familie van Edwards
baat bij de populariteit van
Eddie. Begunstigers hebben
geld op tafel gelegd om deou-
dersen vriendin vanEdwards
voor de wedstrijd van zondag
naar Calgary over tevliegen.

De posters in Calgary, ge-
produceerd door de provincie
Alberta, tonen Edwards met
startnummer 24 en met beide
ski's juichend in de hand bo-
ven het hoofd. Er wordt druk
gegokt op de afstand die de
'Adelaar' op de 90 me-
terschans zal overbruggen.
Nog drukker wordt er gespe-
culeerd of Eddie andermaal
heelhuids op aarde zal
landen.

C.L.L. -bestuur werd uitgebreid
Little League-competitie
start komende zaterdag

WILLEMSTAD — Onder
leidingvan eenuitgebreid be-
stuur gaat op zaterdag 20 fe-
bruari de nieuwe competitie
van deLittleLeague van start
in het Little League Ballpark
te Suffisant.

Na een défilé van de deelne-
mende verenigingen met de
scheidsrechters, een showvan de
drumband en toespraken van de
gedeputeerde van Sport, devoor-
zittervan deCuracaoLittle Lea-
gue en de district-
administrateur, wordt om 15.55
uur de eerste officiële bal gewor-
pen door de heer Bitorina. Om
16.00 uur precies start de eerste
competitie- wedstrijd tussen
Marchena Hardware en Libby's.

Het bestuur van Curasao
LittleLeague bestaat ditjaaruit
de volgende negen personen:
voorzitter: Ramon Anasagasti;
vice-voorzitter enp.r.-man: Her-
bert de Haas; secretaris: Lucio
Janzen; tweede secretaris: Ru-
ben Mathilda; penningmeester:
Rene Sint Jago; tweede pen-
ningmeester: Thomas Martina:
materiaal-commissaris: Pascual
Josephina; competitieleider:
Larry Regales; assistent-
competitieleider: Marjorie Cu-
riel.

Onder de verantwoordelijk-
heid van de Curacao Little Lea-
gueworden twee competities ge-
speeld: deLittleLeague en de Se-
nior Legue. Het competitie-
programma wordt in twee base-
ball-parken afgewerkt. Men
start in het Little LeagueBallpark te Suffisant, achter Es-peranza Supermarkt. Het ande-re veld waarvan men gebruik
maakt, het Hurtado ballpark,ligt naast hetHolidayBeach Ho-tel en Casio te Otrabanda.De competitie- wedstrijdenworden in principe gespeeld op
zaterdag enzondag. Beide leagu-
es maken afwisselend gebruik
vanbeide ballparken. Er worden
vier wedstrijden per dag ge-
speeld, waarvan deeerste begint
om 10.00uur. De overige driedu-
els starten telkens twee uur
later.

In totaal worden er 180 wed-
strijden gespeeld verdeeld over
drieronden van elk 60 wedstrij-

den. De eerste ronde voor de
LittleLeague start op zondag 21
februari in het Little league
Ballpark teSuffisant.De Senior-
League start op zaterdag 27 fe-
bruari ook in dit ballpark.

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
hiweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00-02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur totna02.00uur;zondag vanaf
13.00uur

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid totschaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -training voor de jeugdvanaf 7

SCHAAKSChOOL «NAPLAKACHIKI»
(0.1.v. Omalio Merien)
geopend van 14.00-15.15/15.30-16.45 en
20.00-21.15 uur tePlantersrust 6.

Olympisch
Nieuws

OLYMPISCHEKORTJES—De sluitingsceremonievan de
Olympische Winterspelen wordt

■aatsshow. Op het
voetbalveld wordt een grote
ijsvloer aangelegd. Alle deelne-
mers zullen zich op schaatsen
voortbewegen. De Canadese re-
gisseursverklaarden dat diteennooitvertoonde happening gaat
worden. De opvoering wordt af-gesloten met een groot vuur-werk. Een optreden van de
country-zanger K.D. Lang staatcentraal.

#0-0-0-0-0

— Ook prins Willem-Alexander
heeft de genoegens van het in-
door-schaatsenmogen ondervin-
den. Nadathij twee jaar geleden
als W.A. vanBuren deElfsteden-
tocht volbracht, verscheen de
kroonprins diii sdagplotseling op
deOlympic Oval in Calgary. De
prins werd begeleid door
bondscoach Gemser. Hij had af-
gezien van een trainingspak dat
met veel reclame was versierd.
Vandaagkeert deprins met zijn
broer Constantijn terug naar
Nederland.

#0-0-0-0-0

—Het masker van deCanadese
ijshockey- doelman Andy Moog
heeft de Poolse tegenstanders
niet doen schrikken. Toch kreeg
hij van de Zwitserse
scheidsrechter Vogtlin opdracht
een andere gezichtsbeschermer
op te zetten. Het schermpje van
plexiglas, dathem een onbelem-
merd zicht op het spel gaf, was te
scherpgebogen.De doelmanvan
deEdmonton Oilerskoos daarop
een ander masker.

0-0-0-0-0
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Mitterrands vrouw veruit favoriet
PARIJS — De Fransen

vinden mevrouw Danielle
Mitterrand, echtgenote
van de Franse president,
sympathieker dan me-
vrouw Bernadette Chirac,
vrouwvan eerste- minister
JacquesChirac, maar zij is
eleganter.

Het weekblad «Jours de
France» publiceerde de uit-
slag van een opinie- peiling
over de vrouwen dienaar al 'p
waarschijnlijkheid "eerste
dame" des lands worden.

Wat sympathie betreft
komt mevrouw Mitterrand er
met 43 procent der stemmen
verreweg het beste af, vóór
mevrouw Chirac, die 25 pro-
cent krijgt. Acht procent der
ondervraagde personen vindt
de in Hongarije geboren
echtgenote van oud- premier
Raymond Barre, Eve Barre,

EEN M.L.K.'ER is een Moei-
lijkLerend Kind. Vroegerwas de
naam 'debiel' in zwang, maar
omdat men dit type mentaal
minder- valide altijdzagals aan-
hangsel van de maatschappij
van 'normale' mensen, hebben
voorvechters de benaming de-
biel vervangen door de aandui-
ding moeilijk lerend kind.
DE PROFIELSCHETS van een
MLK'er gaat uit van een intelli-
gentie- quotient (IQ) van tussen
60 en 80. Het kind is motorisch
en verbaal zeer zeker opvoed-
baar. Het vertoont emotioneel
misvormingen door erfelijke

hetsympathiekste
Wat elegance aangaat,

loopt mevrouw Chirac met 14
procent voorop, gevolgd door
mevrouw Mitterrand met 11
en mevrouw Barre met 3 pro-
cent.

Mevrouw Mitterrand is ook
eerste waar het gaat om de
echtgenote diehetbeste derol
van vrouw van een politicus
vervult. Zij kreeg 33 procent,
tegen mevrouw Chirac 21 en
mevrouwBarre 5.

M.L.K.
factoren maar ook door discrimi-
natieenverschopping op delage-
re school. Ontmoedigings- ver-
schijnselen en een minderwaar-
digheids- complexkunnen daar-
van het gevolg zijn. Aanpas-
sings- problemen zijn eveneens
een kenmerkvan hetprofiel. Het
kind compenseert tekorten door
bravoure, maar vertoont ook ag-
ressief gedrag of angst als het
moeite heeft zich aan te passen.
Perceptie- stoornissenkomen
eveneens voor: gezichten gehoor

functioneren goed maar deinfor-
matie- prikkels zijn niet georga-
niseerd. Soms heeft het kind er
een zintuigelijke handicap erbij
zoals slechtziendheidofeen lood-
oor.
Om de samenleving er van te
doordringen dat het onderwijs
aan deze kinderen een appendix
van het 'normale' onderwijs is
heeft men gestreden voor erken-
ning van ditbijzonder onderwijs
alseenzelfstandigetak inheton-
derwijs- systeem. Het voorheen
genaamde Bijzonder Onderwijs
onderging een naamsverande-
ring in 1953 toen de

MIRTHA LEETZ

Speciaal
onderwijs

35 jaarspeciaal onderwijs
15 jaar Evoniusschool
12,5 jaar hoofdonderwijzeres

HET SPECIAAL ONDER-
WIJS omvat een aantal onder-
wijs- instellingen:
de surdu- schoolvoor doven;
de metyl- schoolvoor visueel ge-
handicapten;
drie ZMLK- scholen voor Zeer
Moeilijk Lerende Kinderen;
zwaar geestelijk gehandicapten
krijgen hier begeleidend onder-
wijs;
het GOG; het Gouvernements
Opvoedings Gesticht;
deziekenhuisschool;
achtMLX- scholenvoor Moeilijk
Lerende Kinderen ofwel licht
mentaal gehandicapten; de
naam BLO, buitengewoon lager
onderwijs is inonbruik geraakt;
drieLOM- scholenvoorkinderen
met Leer- en Opvoedings Moei-
lijkheden.

De geschiedenis van het Speci-
aal Onderwijs nam een aanvang
in 1953.Ofeigenlijkeenjaareer-
der al. In 1952kwam ervoor het
eerst een groep van achttien jon-
ge debielen ineenklasje bijeen in
deJohanMauritsschoolvoor een
vorm van bijzonder onderwijs.
De onderwijs- wereld is evenwel
altijd uitgegaan van het jaar
1953.Toenwerd namelijk dewet
op het Bijzonder Onderwijs in
werking gesteld.

Later is deaanduiding Bijzon-
derOnderwijsvervangen door de
naam Speciaal Onderwijs. De
naamsverandering gafuiting

Deze maand bestaathet Speciaal Onderwijs op Curacao 35
jaar,viert de Evoniusschool haar vijftien- jarig jubileumen
werkt mevrouwMlrtha Leetz twaalfeneen halfjaarals hoofd
van deze school. Een drie- dubbel- jubileum,aanleiding voor
een terugblik op deontwikkelingen in hetonderwijsaan men-
taal minder- validen.

aan een bewustmakings- cam-
pagne van voorvechters voor de
rechten van geestelijk gehandi-
capten. De achterliggendefiloso-
fie was dathet bijzonder onder-
wijs ten onrechte nog altijd ge-
zien werd als een aanhangsel
van het normale onderwijs, ter-
wijl men vond dat de duiding
'Speciaal Onderwijs' aangaf dat
het onderricht aan geestelijk
minder- validen een volwaardi-
ge zelfstandige tak is aan de on-
derwijsboom.

Daarmee houdt vermoedelijk
ook verband de verandering in
terminologie:sprak menvroeger

van debielen, nu is er sprakevan
vriendelijkere benamingen. Zo
zijn er de zeer moeilijk lerende
kinderen, moeilijk lerende
kinderen en de kinderen met
leer- en opvoedings- moeilijk-
heden.

Mevrouw Mirtha Leetz die al
24 jaarin hetonderwijszit, ronde
in 1971 de 8.0. (Bijzondere On-
derwijs)-vakstudie afaanhetse-
minariumvoor orthopedagogiek
in Utrecht, met een specialisatie
voor zwakzinnigen. Twee jaarla-
ter specialiseerde zij zich eve-
neens in hetondefwijs aanLOM-
kinderen: kinderen metLeer en
Opvoedings-Moeilijkheden.
In 1973keerde zij terug naar de
Nederlandse Antillen en kreeg
zij een aanstelling bij deEvoni-
usschool. Deze BLO-school
(school voor Buitengewoon La-
ger Onderwijs) ging in het
schooljaar 19724973van startin
hetafgedankte gebouw vandeSt
Jozefschool. Het cursusjaar
daarop Volgend verhuisde de
school naar Koraal Specht en op
1 augustus 1975 werd Mirtha
Leetz benoemd tot hoofd van de
school. Wat is er sinds die tijd
veranderd in het onderwijs aan
geestelijk achtergestelden?

ANTILLIANISERING
Eén van debelangrijkste ont-

wikkelingen die mevrouwLeetz
constateerde is deverantillia-
niseringvanhet Speciaal Onder-
wijs. "Vlak voordat ik naar Ne-
derland voor mijn studie ver-
trok, waren het nagenoeg alle-
maal Nederlanders die de lei-
ding hadden in het Speciaal On-
derwijs. In 1973, net voordat ik
terugkeerde, is dat proces op
gang gekomen en nu worden op
twee na, alle scholen in het Spe-
ciaal Onderwijs geleid door An-
tilliaanse hoofden."Dat houdtin
dat Antilliaanse onderwijzers
meer gemotiveerd zijn geraakt
in hetbegeleiden van geestelijk
gehandicapten. Mevrouw Leetz
vermoedt dat men vroeger niet
wisthoemen metditsoortkinde-
ren moest omgaan, veel leraren
wisten zich geen houding te ge-
ven ten aanzienvan metditopde
Antillen nogteveel in detabóes-
feer liggende handicap. Me-
vrouw Leetz heeft samen met
anderen zich ervoor ingezet op-
dat leerkrachten meer te weten
kwamen over deze bijzondere
vormvan onderwijs.

WORKSHOPS
In 1977 startte men met

workshops op de Pedagogische
Academie over het onderwijs
aan geestelijk minder- valide
mensen. "Want dat vergt toch
enige specialisatie. In die
workshops gaven we informatie
over orthopedagogiek (volgens
Van Dale Ho leer van de opvoe-
ding van het geestelijk onvol-

waardigeofin de groeivertraag-
de kind) en orthodidactiek."

Mevrouw Leetz vervolgt: "Het
bijzonder onderwijs vraagt om
leerkrachtenmetdegavevan ge-
duld, creativiteit en het vermo-
gen tot aanpassing aan het ni-
veau van hetkind. Leraren heb-
bennamelijk met altijd de juiste
houding om in het Speciaal On-
derwijs te gaan. Een docent wil
graagkennis overdragen en snel
resultaten zien. Bij het omgaan
metLOM- kinderen moetmenop
andere, kleine vorderingen let-
ten. Bijvoorbeeld op het gebied
van zintuigelijk handelen, het
geheugen, deconcentratie,de so-
cialisering. De laatste jarenzijn
docenten meer bekend geraakt
met het bijzonder onderwijs en
datvind ikeen helevooruitgang.
Menraakte gemotiveerdom zich
in tezetten voorbegeleiding van
dit soort kinderen.

Zuster Modesta: 'Curagao moet werken aanpreventie'
Open huis moet jongeren van drugs afhouden
WILLEMSTAD— Fundas-
hon San Vincente, een in-
stelling bestaande uit vrij-
willigers die zich al enkele
jarenricht op mensen die
hulp nodig hebben, is deze
maand begonnen met de
opvang van tien- tot vijf-
tien-jarige jongens.Dat ge-
beurt in hetkader van pre-
ventie van drugsgebruik.

Jongens dienergens na
schooltijd terechtkunnen,
blijvenop straatrondhan-
gen en kunnen sneller met
drugsin contact komen, zo
is de achterliggende ge-
dachte. Om dat te voorko-
menheeft destichtinghaar
deuren opengesteld voor
jongetieners diein demid-
dagurenhuiswerkkunnen
maken en samen aan sport
en spelkunnen doen.

Een en ander wordt mede-
georganiseerd door zuster
Modesta die sinds november
bij Fundashon San Vincente
is gekomen. In deaanpak van
het drugsprobleem datzij im-
mens noemt, legt zij de na-
druk op opvang van de jeugd,
omdat in detienerperiode de
basis gelegd wordt voor latere
drugsverslaving. "Curagao
moet werken aan preventie.
In de middaguren gaan de
jongerende straat opomdatze

niets te doen hebben en er
geen jeugdcentrum is waar ze
terechtkunnen."

De jongeren- opvang die 1
februari van start ging loopt
goed. Ongeveer 24 scholieren
vanhet Brionplein en het Ju-
lianaplein komen dagelijks
naar het 'open huis' aan de
Scharlooweg 23, een van de
drie naast elkaar gelegen
panden van San Vincente.Zij
eten daar,makenerhun huis-
werk, worden desnoods daar-
bij geholpen en gaan daarna
naar hetsportveld ofnaar het
zwembad. Tweemaal per
weekkomt er een leraar van
desportcentrale van landhuis
Heleen middagjesporten met
de jongens. Eveneens twee-
maalper weekgaan zij zwem-
men te Marie Pompoen. De
overgebleven tijd wordt be-
steed aan gesprekken. Zuster
Modesta: "Die jongenswillen
gewoon praten. Ze zitten vol
met vragen".

VACATURE
Tot haarspijt ishetnogniet

geluktgepensioneerdeonder-
wijskrachten te vinden voor
een goede huiswerk- begelei-
ding. Op dit moment is er
slechts één vrijwilliger die
dat doet, maar slechts voor
anderhalfuur per week.
Geïnteresseerde opvoedkun-

diggeschoolden zijn derhalve
welkombij dekatholieke hul-
pinstantie.

San Vincente heeft aan de
Scharlooweg ook een op-
vangpostvoorarmen. Er wor-
den voedselpakketten uitge-
deeld, gesprekken gevoerd,
huisbezoeken verricht en
men probeert op andere ma-
nierenhulp te bieden.

In het pand ernaast is een
opvangcentrum voor mensen
diekampen met verslavings-
problemen. Op dit moment
zitten er ongeveer 28 jonge-
ren en ouderen in het op-
vangcentrum. Dat zijn voor-
namelijk mensen die geen
dak boven het hoofd hebben
en door de reclassering of de
AGV naar de Scharlooweg
verwezen zijn. Vrijwilligers
van San Vincente wijzen de
hulp- behoefenden op het be-
langvan het geloof.Regelma-
tig zijn er bijbelstudies, mo-
menten van gebed en ge-
spreksgroepen. Maar men is
vrij om daaraan mee tedoen,
zovoegt zuster Modesta daar-
aan toe.

TEKORT
"Er is een tijd geweest dat er

eentekortwas aangemotiveerde
leekrachten. En het is dan ook
wel eens voorgekomen dat on-
derwijzers tegen hun wil in dit
type onderwijs geplaatst wer-
den. Maar gebrek aan geduld en
motivatie wees al spoedig op onr
geschiktheid. Eigenlijk is dat
niet correct en het is niet in het
belang van de docent noch het
kind. Bovendien zijn pas afge-
studeerde, onvervaren en onvol-
doende gemotiveerde
leerkrachten zonder specialisa-
tie inorthopedagogiek, eenextra
belasting voor het schoolhoofd
datze moetbegeleiden."
"Aan deanderekant moet iktoe-
geven dathetweleens voorkomt
dateen leerkracht die aanvan-
kelijk met tegenzin in het speci-
aalonderwijs geplaatstwerd, na
een tijd het werken met geeste-
lijk gehandicapten leuk begint
te vinden."

MEISJES
In de opvang van dakloze

alcohol- en drugs- verslaaf-
denheeft San Vincente soms
contact met twee andere in-

stellingen die zich bezighou-
den met opvang: Yubia Ben-
ditaop Malpais en Yabi diLi-
bertat in Terra Cora. Ook
Fundashon San Vincente
krijgt geen overheids- subsi-
die voor deze vorm van
hulpverlening. Wel krijgt zij
hulp van het AGV als dat
noodzakelijk is.

Tot opheden is er nog geen
opvang voor meisjes. Zuster
Modesta: "Ik zou dat heel
graagwillen".

MANKEMENT
MevrouwLeetz signaleerteen

mankement inhetonderwijsaan
moeilijk lerende kinderen,
namelijk hetvoortgezet speciaal
onderwijs. Er mag dan voor
meisjes het individueel nijver-
heids-onderwijs INON zijn,voor
jongensvan vijftien jaar die na
het buitengewoon lager onder-
wijsverder willen, is het moeilij-
ker iets geschikts te vinden.
Sommigen kunnen overstappen
naar de P- stroom op de LTS,
anderen gaan werken, of gaan
het Practisch Beroeps- Onder-
wijs (PBO)in,ofalsalles mislukt
blijven ze gewoonthuis.

Moeilijkheden doen zich
echter voor met het BPL. Me-
vrouw Leetz: "In het cursusjaar
1977/1978 gingen voor het eerst
leerlingen van deMLX- scholen
naar hetPBO. In de eerste jaren
was het een goede opleiding,
maar de laatste tijd denken we
dathetmindergeschikt is, want
hetblijkt datleerlingenhet PBO
verlaten en weer naar huis
gaan."

Een tweede punt van kritiek
vanuit hetSpeciaal Onderwijs is
dat er met pieken iets gedaan
wordt voor deze tak van onder-
wijs. Mevrouw Leetz: "HetSpeci-
aal Onderwijs is opgericht in ja-
ren dat men met pieken in het

percentage zittenblijvers in het
lager onderwijs geconfronteerd
werd. Vanwege depieken in de
jarentussen 1964 en 1976, be-
sloot men tot de oprichting van
een aantal scholen voor bijzon-
der onderwijs. Evenwel bleek
dathetpercentage zittenblijvers
in het normaal lager onderwijs
nog steeds niet gezakt was. Hoe
datkomt weet ik ook met, maar
waar ikkritiek opheb is datmen
al dietijd dacht: er is geen school
die stijging van het zittenblij-
vers- aantal tegenhoudt, laten
we maar een aantal 'bezin-
kingsklassen' voor deslechtst le-
renden vormen. Maar daaraan
lag een verkeerde filosofie ten
grondslag die niet gerichtwas op
het belang van het kind. Het
werd niet voldoende erkend dat
een moeilijk lerend kind recht
heeft op en speciale school."

EVONIUSSCHOOL
Dat het onderricht aan geeste-

lijk achtergestelde kinderen
vraagt om andere methodes dan
in het normale onderwijs gehan-
teerd worden, blijkt uit het
leerplan- schema van deEvoni-
usschool.

Doelstelling van het leerplan
is"hetkind zo optimaal mogelijk
voor tebereiden opeen eigenon-
afhankelijke plaats in de maat-
schappij. Uitgaande van hetfeit
dat het doorbeperkte intelligen-
tie en sociale en emotionele be-
lemmeringen later hand- en
spandiensten moet verlenen, zal
het diekennis en vaardigheden
moeten onderwezen krijgen die
het direct nodig heeft", zo ver-
meldthet onderwijs- schema.

Het onderwijs is verdeeld in
drieaandachts-punten: het soci-
ale, waaronder de 'intake'- ge-

sprekken en de huisbezoeken
vallen; het pedagogisch aspect
(observatie enhet inkaartbren-
genvan gedrag, kring- gesprek-
ken, uitstapjes en buitenlandse
reisjes) en hetdidactisch aspect.
Daartoe behoren onder andere
vakken alsrekenen, schrijvenen
lezen, maar ook wereldoriënta-
tie, maatschappijleer,film, crea-
tive handvaardigheid,
naaldvakken, gereedschapken-
nis, zang en muziek, lichamelij-
ke oefening, tuinarbeid, huis-
houdelijke vakken en kinder-
verzorging.

VANGNET
Doordat het Speciaal Onder-

wijs als vangnet beschouwd
werd, waren er lange tijd ook
geen speciaalopgeleiden.

Mevrouw Leetz, die naast
haar bezigheden in het onder-
wijs, ooknoghet voorzitterschap
voertover deRaad van Gehandi-
capten, het overkoepelende sa-
menwerkingsorgaan van ver-
schillendeverenigingen enorga-
nisaties diezich inzetten voor de
geestelijk en lichamelijk gehan-
dicaptemens, isblij met degrote-
re acceptatie en erkenning van
mentaal minder volwaardige
mensen.

Er isopditmomentzoveel aan-
dachtaan hen gegeven dat deli-
chamelijk gehandicapten in dat
opzicht een achterstand hebben.
"Voor de geestelijk gehandicap-
ten is er o.a. een oudervereni-
ging, een werkplaats, en een
dagverblijf. Voor lichamelijk ge-
handicapten ontbreekt datnage-
noeg.Hetwordt dustijd datnuzij
devolle aandachtkrijgen."
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AGENDABONAIRE

POLTTTE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8846HOSPITAAL: 8900

LANDFILL te Lagoen: maandagt/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijdenvoor het publiek)
roaandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/'4.00-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdagvan 14.00-19.00 uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone«ukken 16.30uur. . -'JT .
SERVICECLUBSKwanis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.

[Jens: informatie E.Felipa,tel.: 8546/8238.Mound Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.rotery: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:«100-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-Pond.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging"ervan gelievecontactopte nemen metde"eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

fOLIJIECLUB (Weg naar Willemstoren):peopend opvrijdagvan 20.00-24.00uun za-terdagvan 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur teRincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-naireaanse schelpen en koraal; open vanDinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.
LW: openingstijden slachthuis maan-dag t/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--io-00 uur en donderdag en vrijdag van*00-1 1.00/11.30-14.30uur.

KERKDIENSTENSmt Bernarduskerk Endendijk:jjagelijks 18.45 uur; zondag 08.30en 19.00
Coromotokerk Antriob
pagelijks 19.30 uur; zondag 09.00on 18.00uur
Ludovicuskerk Rincon:

ookzondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgevenaan.mevr. A. Wong-Loi- Sing, KayaCacique4.

Bouwmaterialen
gestolen

PHILIPSBURG — De mana-gervan een bedrijf deedaangifte
gedurendeeind januarien deeerBte week van februari een

jpotehoeveelheid plywood, bal-kenen anderematerialenwaren
gestolen uit zijn magazijn tePoint Blanche en uit containersdie geparkeerd staan op dePondfill. De recherche heeft dezaak in onderzoek.

Luchtverkeer
op Eustatius

SINTEUSTATIUS — De sta-tistiek van debewegingen opde
luchthaven van St Eustatius inde maandjanuari 1988,geefthet

volgende beeld. .Landingen 274; vertrokken272;binnen gekomenpassagiers
1121; vertrokken passagiers
1275;passagiersop doorreis602;
vrachtvluchten 41; charters 12;
Privé vluchten 110 en vluchten
volgens schema 165.

Donaties
dierentuin

PHILIPSBURG — In de afge-
lopen week mocht de voorzittervan de St Maarten Zoological
barden Foundation, Max Pheli-
Pa, een cheque in ontvangst ne-
men voorhetproject van een die-
rentuin, botanische tuin en
speeltuin, datzalworden aange-
legd teMadame Estate, nabijhet
Amsterdam Shopping Centre.
De donatie vanPelicanResort &

bedroeg achttienduizenddollaren isbestemd voor de ver-
schillende onderdelen van de
speeltuin. Van de CITCO-groep
ontving de stichtingtienduizend
dollar.

Krot afgebroken
PHILIPSBURG — Om elfuur 's avondswerd de politie

gestuurd naar de Garden ofkden, waar de eigenaar van
enkelekrotten meedeelde dateen man bezig was een van
fijn eigendommen af teweken.

Toen de agenten ter plaatsewaren verschenen, was er eengroep mannen van de Domini-caanseRepubliek, diebij het zienvan depolitie debenen nam. Eénvan hen, de 42-jarige M.C.R.,fcwam daarbij te vallen en brakzbn been. Hij werdnaar het hos-pitaal gebracht, waar debehan-delende artsen aan de politie
Meedeelden dat deman naar Cu-racao of naar Santo Domingo
öioestworden gestuurd voor be-handeling.Zijnbroer, H.L.R., 40
Jaar oud, werd gearresteerd,daar hij illegaal op het eiland
verbleef.

Tot vier uur 's morgens ble-vener bij depolitie klachten bin-nen komen in verband met de-zelfde groep personen.

Voorlichtingsavondover
Aids

SINT EUSTATIUS — Vana-
vond zal er om half acht in het
Community Centre een zeer be-
langrijke voorlichtingsavond
worden gehouden overAIDS. De
avond zal worden geopend door
ministerFrankRozendal, minis-
ter van Gezondheidszorg op de
Nederlandse Antillen. Tevens
zullen dokter JoeEustatia en
dokter Heerenveen van he
AIDS-comité op deNederlandse
Antillen gastsprekerszijn.

Dokter S. Bakker, hoofd van
de Gezondheidsdienst op St Eus-
tatius, nodigt iedereen uit deze
zeerbelangrijke bijeenkomst bij
te wonen. ledereen is van harte
welkom.

Huurproblemen
PHILIPSBURG — Het komt

op St Maarten steeds meer voor
dat eigenaars van huizen of ap-
partementen hun huurders ver-
zoeken te vertrekken omdat zehet huis willen opknappen, om
het daarna tegen een hogere
prijs teverhuren.Eenman teCo-lebayhad al sinds oktobertever-
geefs geprobeerd zijn huurders
uitzijn appartement te krijgen'
en haalde nu de politie erbij. Er
werd met beide partijen gespro-
ken en men kwam tot een voor
beide partijen bevredigende op-
lossing.

Openbare
vergadering
Eilandsraad

SINT EUSTATIUS — Op 23
februari zal er een openbare
eilandsvergadering worden ge-
houdenomnegenuur's morgens
in het Community Centre. Be-
handeldzullen worden: briefBe-
stuurscollege d.d. 15 februari
1988 voor toestemming aan het
Advocatenkantoor Zielinksi &
Halley op St Maarten voor het
voeren vanrechtsgedingen voor
heteilandgebied StEustatius in
1988; verkiezing nieuwe gede-
puteerde.

Ingezonden

Landsradio op Bonaire
DE CENTRALE TE Rincon

functioneert sinds 12 januari
weer redelijk. Vvanaf oktober
totvermelde datum was er spra-
ke van onregelmatig functione-
ren van deze centrale.

De UD-centrale teRincon is 27
jaar oud. Bepaalde onderdelen
ervan vertonen slijtage- ver-
schijnselen, terwijl deze onder-
delen zeer moeilijk verkrijgbaar
zijn vanwege het feit dat ze niet
meer gefabriceerd worden. Het
feit datdeze centralenogfunctio-
neert is te dankenaanhetimpro-
visatie- vermogen vanbekwame
technici bij Landsradio.

De directie van Landsradio
heeft deze situatie reeds jaren
geleden voorzien. Vermeldens-
waardig is hetfeit dat de directie
sinds 1980 zich tot het uiterste
heeft ingespannen om het tele-
communicatienetwerk te mo-
derniseren.Echterpas in decem-
ber 1987, dusruim zeven jaarla-
ter, is er een definitieve beslis-
sing gevallen.

Feit is dat de abonnees te Rin-
con momenteel aangesloten zijn
op een oude UD-centrale, waar-
van zowel de technische- als de
economische levensduur reeds
voorbij zijn. De directiebetreurt
het datde abonnees teRincon ge-
durende een bepaalde periode de
dupe zijn gewordenvan hetonre-
gelmatigfunctioneren van de
centrale teRincon.

Na overleg tussen waarne-
mend gedeputeerde van Verkeer
en Vervoer, waarnemend hoofd
Landsradio Bonaire en de ad-
junct- directeur Financieel Eco-

nomische Zaken Landsradio
heeft de directiebesloten om het
ondervonden leed van de abon-
nees teRincon enigzins als volgt
tecompenseren.

De abonnees teRincon zullen
voor dekomende twee maanden
gevrijwaard worden van het va-
strecht.Dit houdtin datze alleen
voor hun tel-impulsen in reke-
ning gebracht zullen worden.

Tevens zullen de geblokkeer-
de abonnees teRincon die moge-
lijkerwijs uit protest, hun reke-
ning over de maand december
niet betaald hebben, weer aan-
gesloten worden. De directie
gaat er wel vanuit dat dereke-
ning over de maand december
1987alsnogbetaald dienttewor-
den en wel uiterlijk vóór 26 fe-
bruari 1988. %De UD-centrale te Rincon
functioneert zoals hierboven
reeds vermeld sedert 12 januari
weer redelijk. Echter pas medioapril 1989zullen denieuwe digi-
tale centrales operationeel wor-
den. Deze nieuwe EWSD-
centrales van Siemens zullen
borg staan voor een hoge kwali-
teit aan service voor de gehele
Bonairiaanse bevolking.

Intussen zal Landsradio zich
tot het uiterste blijven inspan-
nenom de sterk verouderde UD-
centrale teRincon in werkingte
behouden en deaboneesvanRin-
convan aanvaardbare servicete
voorzien. Adjunct-directeur Fi-
nancieel Economische Zaken
Landsradio,

Drs.I.ARRINDELL
Curasao

KRALENDIJK - Afgelopen
vrijdag werd in de tuin van het
Bestuurskantoor aan hetAmeri-
kaanse echtpaarEmil enLillian
Jacobeenplaquette overhandigd
vanwege hetfeit datzijreeds vij-
fentwintigjaar hun vakantie op
Bonaire doorbrengen,zonder één
jaar over te slaan. Het echtpaar
Jacob werd ontvangen door ge-
zaghebbermrGeorgeSoliana, de
gedeputeerdenRamoncito Booi
en Carmo Cecilia, vertegenwoor-
digers van het hotelwezen en de
Kamer van Koophandel. Ook de
bevriende pers was uitgenodigd.
Het echtpaar Jacob bleek erg ge-
lukkig met deaandacht, dieaan
hen werd besteed en dankten de
bevolkingvanBonaire diehen25
jaaropzon vriendelijkeenpretti -
ge wijze heeft ontvangen. Bij de
foto: links gezaghebberSoliana
die deplaquette overhandigtaan
Emil en Lillian Jacob en rechts
dealgemeenmanagervanßonai -reßeach-hotelKeesFekkes, waar
hetechtpaar te logeren is.

Op vliegveldopgepakt
Geld tegen 30 procent rente
geleend om land binnen te komen

PHILIPSBURG — Aange-
zien deVreemdelingendienst
overinformatiebeschikte dat
sommigepersonen heteiland
binnen kwamen in het bezit
van geld, datniet van henzelf
was, werd devorige week een
verscherpte controle uitge-
voerd toen een vliegtuig van
de ALM uit Santo Domingo
arriveerde.

Er werd een man aangehou-
den, die zich verdacht gedroeg,
en hij bleek de identiteitspapie-
ren van driepersonen bij zich te
hebben, die nog in derij stonden

om de Immigratie te passeren.
Deze personen, diewel hun pas-
poort hadden, werd gevraagd
naar hun ID-kaart. Toen ze ge-
confronteerdwerden met hetfeit
dat hun ID-kaarten in hetbezit
warenvan deaangehoudenman,
kwam het verhaal eruit dat ze
van hem geld hadden gekregen
wat ze na enige tijd met dertig
procent rente moesten terug be-
talenen datze dan hunID-kaart
weer van hem terug krijgen. Al
deze personenwerden meegeno-
men naar het politiebureau om
naar hun land te worden terug
gezonden.

Zonder overheidssteun
Internationale School in oprichting

PHILIPSBURG- Grote
belangstelling bestond afge-
lopen vrijdag voor de ver-
gadering in Great Bay hotel,
die was uitgeschreven door
de CITCO-groep, om te ko-
men tot de verwerkelijking
vaneen internationale school
opSt Maarten.

Gastspreker was drJosephW.
Cuthbertson, één van de leiden-
de figuren van de International
School Services in Princeton,
New Jersey, die de werkwijze
van deze dertig jarenoude orga-
nisatie uiteenzette. Het prog-
ramma is hoofdzakelijk Ameri-
kaans georiënteerd, maar zeer
flexibel naar gelang deomstan-
digheden. Ook de plaatselijke
cultuur is in het programma
geïntegreerd. De school is alle-
reerst bedoeld voor de opvang
van kinderen die van eldersko-
men enna betrekkelijk korte tijdweer zullen vertrekken als ge-
volgvan deoverplaatsing van deouders die voor internationalemaatschappijen werkzaam zijn.Daarnaast staat de school ookopen voor lokale kinderen, metname voor hen die in later jarenhunstudieszullenafrondenin deVerenigde Staten. De schoolwordt niet gesubsidieerd van
gouvernementswege en is nietgelieerd aan enige levens- be-schouwing. De betrokkenheid
van de ouders bij de school isvrijgroot, en niet alleen watbetrefthunfinanciële bijdrage.

Omdefinancieringniet alleen
op de ouderste latenneerkomen,

zoekt de initiatiefnemer CITCO
de medewerking van andere in-
ternationale maatschappijen,
waaronder de grote hotels en
bankinstellingen die opfrequen-
te basis personeelswisseling
hebben in de leidend functies.

Zodra het de- organiserende-
groep gelukt is een stukterrein
te bemachtigen, kunnen binnen
enkele maanden pre-fab lokalen
worden neergezet en kan de
school in september van dit jaar
beginnen. Belangstellenden
kunnen zich wenden tot
H.P.G.A.AM. De Rooij en I. Bal-
linge, CITO, St Maarten NV.
P.O. Box 138.

Verdachten
aangehouden

PHILIPSBURG — De 28-
-jarige E.R. werd op de Nisbeth
Road gearresteerd. Hij werd
reeds lange tijd gezocht in ver-
band met enkele inbraken in de
buurt van Oysterpond en Great
Bay.

Ook de man O.E.J. werd aan-
gehouden en ingesloten.De poli-
tie had al geruimetijd naar hem
uitgekeken, daarhij ervanwordt
verdacht verschillende malen
inkopen gedaan te hebben met
gestolencheques.

Motorrijders
PHILIPSBURG — Om half

twee 's nachts had een ongeval
plaats op de Airport Boulevard
waarbij een motorfiets en een
personenwagen waren betrok-
ken. De berijder van de motor
brakzijnrechterbeen enklaagde
over pijn in zijnrug en nek. Hij
werd naar het hospitaal ge-
brachtwaarhijmoestworden op-
genomen.

Terwijl deagentenvan de Ver-
keerspolitie bezigwaren met het
onderzoeknaar detoedrachtvan
ditongeval, hielden ze een ande-
re motorfiets aan en deberijder
kreeg een boete, omdat hn' zon-
derhelmreed.

*****
LONDEN — De Britse Midland

Bankheeftvorigjaareenverliesvoor
belastingen geleden van bijna 850
miljoendollar. In 1986wasernogeen
winstvan ruim 700 miljoen dollar.
De verslechtering is toe te schrijven
aanomvangrijkevoorzieningenvoor
dubieuze leningen aan ontwikke-
lings- landen.

Groot baggerproject
voor Boskalis
in Argentinië

PAPENDRECHT—Boska-
Iis gaat in Argentinië een om-
vangrijk baggerproject uit-
voeren, waarmee ongeveer70
miljoen dollar is gemoeid. De
AMRO Bank zal de financie-
ring verzorgen. Het gaat om
hetverdiepen van de 110km
lange toegang naar de haven
van Bahia Blanca. Het werk
zal driejaar in beslag nemen,
zo heeft Boskalis .bekendge-
maakt.

Boskalis werkt bij deze order
samen met de Russische
staatsmaatschappij Techno-
stroy Export, die de hoofduit-
voerder is. Technostroy zal de
haven van Bahia Blanca moder-
niseren.

Met het totaleproject is een be-
dragvan circa 300miljoendollar
gemoeid, zo hebben Argentijnse
kranten gemeld.Dekrediet-risi-
co's zullen worden afgedekt door
deBank ofForeignEconomie Af-
fairs van deSovjetunie en de Ne-
derlandse Credietverzekerings-
maatschappij.

Volgens Boskalis- topman
J.Kraaijeveldvan Hemert loopt
Boskalis bij dezetransactie geen
enkelrisico. "Hetrisico isvoor de
hoofdaannemer,voor ons is alles
afgedekt", aldus Van Hemert,
die de order voor Boskalis een
"opsteker" noemde. Boskalis zal
voor het baggerwerk een van
haar grote cutter- zuigers inzet-
ten, die vanuit Europa of het
Midden- OostennaarArgentinië
zal worden gebracht.

Boskalis kwam enkele jaren
geleden in deknel toen Argenti-
nië moeilijkheden maakte over
de betaling van 2,3 miljard Ne-
derlandse gulden voor een door
dochterCogasco aangelegd gas-
pijpleidings- project. Vorig jaar
werd dezeaffaire toteen bevredi-
gend eindegebracht, toen de Ne-
derlandse overheideen financie-
ring- overeenkomstmet Argen-
tinië sloot.

TYRUS—Nieteen soldaatvan het
VN- Unifil- leger werd woensdag
ontvoerdin hetzuiden van Libanon
maar de Amerikaanse officier Hig-
gins, diewerkt voor UNTSO, een or-
ganisatievan deVN diein 1948werd
gevormd om op wapenstilstands-
akkoorden aan de Israëlische grens
toetezien en dienu samenwerktmet
o.a. de Unifil. Men heeft nog geen
ideewie Higginsheeft ontvoerd.

*****
Sovjetunie versoepelt wetgeving

Jaarlijks sterven veel vrouwen aan
gevolgen clandestiene abortussen
MOSKOU —De Sovjetunie

heeft haar abortuswetgeving
versoepeld om het aantal
clandestien uitgevoerde ab-
ortussen te verminderen en
daarmee het aantal vrouwen
dat jaarlijks sterft of on-
vruchtbaar wordt door on-
deskundiguitgevoerde zwan-
gerschapsonderbrekingen.-Ditwerd bericht in de "Medit-
sinskaya Gazeta"hetblad van de
artsenverenigingen in de Sovje-
tunie, overigens zonder datwerd
gemeld wanneer de nieuwe wet-
geving precies is ingegaan. En-
kele maanden geledenwerd in de
Sovjetunie nog in het algemeen
campagne gevoerd tegen abor-
tus, omdat vrouwen in de Sovje-
tuniebij gebrek aanvoorbehoed-
middelen gemiddeld vier abor-
tussen in haar leven ondergaan.
Vele zwangerschapsonderbre-
kingen zouden tot on-
vruchtbaarheid en andere kwa-
len leiden en daarom slecht zijn
voor het geboortecijfer dat vol-
gens deregering omhoog moet.
Totvoor kort moesten artsen te-
genover vrouwen die abortus
wilden, daarom een "ontmoedi-
gingsbeleid" voeren.

In de "Meditsinskaya Gazeta'
wordtnu gezegd dat deblijvende
onvruchtbaarheid waaraan
vrouwen lijden, niet hetgevolg is
van abortus in het algemeen,
maar vooral van clandestiene,
ondeskundig uitgevoerde abor-
tussen.

De periode dat abortus is toe-
gestaan, is daaromverlengd van
12 naar 28weken. Minderjarige
meisjes diezwangerzijn, hebben
geentoestemmingmeer van hun
ouders nodig voor een abortus.
Hetfeit datzeminderjarigzijn, is
al een geldige reden. Moest er
vroeger formeeleenmedische in-
dicatie zijn en moest de vader
van hetongeborenkind zijn toes-
temming geven, nu is dat niet
meer nodig.

GEZOND BLIJVEN
"Onze taak is ervoor te zorgen

dat de vrouw gezond blijft. Zij is
de toekomstige moeder. Dat is
een bijzonder belangrijk doel
van de nieuwe instructies", zei
Nikolai Baklaenko, adjunct-
hoofd van de afdeling voor pre-
centieve gezondheidszorg voor
moeder enkind van het ministe-
rie voor Volksgezondheid. Als
voorbeelden van deversoepeling
noemde hij, dathet nuook moge-
lijk is geworden een abortus
(kosten hoogstens ongeveer 18
gulden) te krijgen als de vader
vanhetongeborenkind overlijdt
of in de gevangenis belandt, een

eerder kind gehandicapt is, het
kindertal in het gezin al hoog is
en als er sprake is van "andere,
zeer moeilijke situaties waarin
de geboorte van een kind objec-
tiefgezien nietwenselijk is. Het
is bekend datveel vrouwen van
niet-officiele diensten gebruik
moesten maken om een abortus
te krijgen, met vaak tragische
gevolgen", zeiBaklaenko.

Bevolkingsdeskundigen in de
Sovjetunie schatten dat het ge-
boortecijfer in het Slavische deel
van het land maar liefst 30 pro-
cent hoger zou worden dan nu,
als onvruchtbaarheid als gevolg
van abortusvoorkomen zoukun-
nen worden. Het geboorte-
overschot onder de Slavische be-
volking isnu bijna nul.

Steenworp
afstand

AMSTERDAM- Het Is-
raëlische verkeersbureau in
Amsterdamzietafvanverde-
re plaatsing van een adver-
tentie, waarin wordt gemeld
dat Tel Aviv en Jeruzalem
slechts"op $en steenworp af-
stand"van elkaar liggen. Het
bureau ziet in dat deze tekst
teveelassociatieswekt metde
recente onlusten opde weste-
lijke Jordaanoever.
Woordvoerder Kooistra van
het verkeersbureau heeft dit
meegedeeld.

BRUSSEL — Belgié en de SU zul-
lenvrijdaginBrussel dcdocumenten
uitwisselen waarin dc rechten en
verplichtingenzijn vastgelegd welke
voor beide landen voortvloeien uit
het tussen dcVSenSU geslotenINF-
akkoord.

Matt25:20-22 Wergott vertraut
Fest aufihn baut
den will er nicht verlossen

Uit zijn werk met liefde en toewijding ge-
daan,heeftGodtot zich genomen,onze lieve,
zorgzame man en vader

JAN WIEBE KLEIN
in de leeftijdvan 52 jaar.

Aruba: W.Klein -Van deBerg
Nederland: I.C.Klein
Aruba: R. J.S.Klein
Nederland: S.W.Klein

Verzoeke geen bezoek.

Aruba, 17februari 1988.

Hedenriep Godtot zich

JAN WIEBE KLEIN
onze toegewijde directeur van het
JohnWesley College.
Tevens administrateurvan onze stichting.

Psalm 11:7 "want deHeer isrechtvaardig
enHij heeftgerechtigheid lief'

Bestuur en Personeel
Stichting Protestants
Christelijk Onderwijs
op Aruba

Aruba, 17februari 1988.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 18 FEBRUARI 1988 EN
TOT NADER ORDER:

USDOLLAR 1.77 178 1.80
CAN DOLLAR 1.38 1.41 1.42
PNDSTéfIUNG 3.045 3.10 3.16
N€DGLD 92.35 93.07 93.87
BOUVAR — — —
ZUJ FRANCS 126.32 127.04 127.84
FR FRANCS 29.61 30.71 31.41
DUiïS€MARK 103.83 104.85 105.35
SUfIGID — 100.07 102.59
ITURe 109 1.39 1.45
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 18FEBRU-
ARI 1988EN TOT NADERORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 996313 % OBUGATI€L6NING€NP€fI 86/90 1040412 % OBUGATi€L€NING€NP€R 88/92 1040910.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 100T6
LÏS" °BUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 100.25HET EFFECTIEVERENpEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.12%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBU HETLOKALE BANKWEZEN.

/*^%flqnco inousTßmi de uEfiEzuEia
maakt de wisselkoers bekend

"g^^7
van de BOL IVAR, geldig tot

VRIJDAG 10.30 uur
AANKOOP VERKOOPCash - Cheque - -, _ _

’.5.40 ’.5.60 ’.6,60

AMIGOE 11DONDERDAG 18FEBRUARII9BB



Toko Weekend

| OSSEHAAS ■ KiloNü2s7n
;X>X*X*X' DE JONGH'S SPORTHUIS N.V. heeft drie zaken
X*Xx-X'X °P Curacao, met een keur aan sportartikelen en
Xv*X*X*X" autoparts.
"X*X*X*X*J Op korte termijn zoeken wij, namens de aandeel-
"X%"sX*X*J houders, kontakt met kandidaten voor de positie

X*X*X*X%* van: __,

5x?::S::.: commercial manager
X-X-X-X-:*' Hij is op de eerste plaats verantwoordelijk voor het admini-
X*X*X"Xv stratief- ; financieel gebeuren. De automatisering is reeds in
%"X*X-X*X een ver gevorderd stadium. Van hem wordt verwacht dat hij
X;XxXx> op basis van het cijfermateriaal met konkrete kommerciële
X*X-£-Xx beleidsplannen naar voren kan komen en deze in samenwer-
X-*-X-X*X* king met de medewerkers ook kan realiseren.
"X:X-X-X-: Kandidaten voor deze funktie moeten zich tenminste op een
"X-XXX-X MBA niveau kunnen waarmaken en reeds in de kommersie

"X*>X*Xv. aktief zijn geweest.
"X*X*X\*X ref. no. 950

;*X*X*X*!v Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-

vX*X*X*X gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
X'X'XvX' q-n Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
'XXXXX —-. —. Curacao of Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-

"!v!vX'!'!% f ijke behandeling gegarandeerd.
X-X-XXX* Gelieve ref. no. van de funktie te vermelden.

xxixx-x L_b psychologisch adviesbureau
vX'X'X'X arendstraat 9. Aruba scharlooweg 75b, curacao
" """""""*^^■■■■■■aaniHamm« "̂■■

... __

IANTHONY I
VEDER SM
& Co. N.V. «S

Wij gaan door! jmgf
PAKKETTEN naar -~~:^"

NEDERLAND
*Luchtvracht per K.L.M.
*3.50/kg, minimaal ’.45.--* mcl. verzekeringen douane kosten
* voor meer informatie iKSSJ
TEL.: 614700 |p^*

SB EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curasao maakt
bekend dat de heer A.A. Muller een verzoekschrift
bij het Bestuurscollege heeft ingediend ter
verkrijging van een vergunning ingevolge de Hinder-
eilandsverordening Curacao (AB 1953 nr. 21) voor
het hebben van een bakkerij aan de Sta.
Rosaweg 358.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, De Rouvüleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het
verlenen van bovengenoemde vergunning kenbaar
te maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,

Dr. M. Kibbelaar.

[ Eindelijk op Curacaoverkrijgbaar. Een weldaad voor Uw huid.

J LACTACYD DERMA
I Voor verantwoorde volledige lichaamsverzorging. Gebaseerd op niet al-

kalische natuurlijks bestanddelen.
Exclusief agent:SANITASN.V.

Tel.: 79047.

TE KOOP «UtaM^MMMtK
bouvierpups K mBI

vrouwtjes, ingeënt en ont- v H
wormd, 8 weken oud, 1 M H
blond en 1 zwart. 9 IrTllfPffilrfflffi^^HVraagprijs: ’.400.- M WfWfm^èMWm^m

V Amandelweg 8 na 6 uur.

architectenbureau
broos
van werkhoven n.v. lid saia
fuikstraat 6 - postbus 735

Ter versterking van ons team zoeken wijopkorte termijn gegadigden
voor devolgende functies:

1) BOUWKUNDIG TEKENAARS
voor hetzelfstandig makenvan bestek-en werktekeningen,
alsmede het leiding gevenaan één of meer tekenaars.
Opleidingsniveau H.T.S. of gelijkwaardig.

2) BOUWKUNDIG OPZICHTER
voor het zelfstandig houden van toezicht op enige kleine
bouwwerken alsmede het bijhouden van de projectadmini-
stratie.
Opleidingsniveau M.T.S. met minimaal5 jaarervaring.

3) CHEF TEKENKAMER
voor het gevenvan leidingaan detekenkamer, het zelfstan-
dig uitwerkenvan projecten van uiteenlopende aard en het
assisteren bij het samenstellenvan bestekken en begro-
tingen
Opleidingsniveau H.T.S. of gelijkwaardig met minimaal 10
jaarervaring.

4) PROJECT SECRETARESSE
voor het administratief begeleiden van enige grote pro-
iecten.
Uitstekendebeheersingvan deNederlandseenEngelsetaal
in woord en geschrift is een vereiste.Ervaring opeen archi-
tecten- of ingenieursbureauen dewordprocessor strekt tot
aanbeveling.

I Gelieve sollicitatievergezeld van volledige curriculum vitae met re-
I cente pasfoto te zenden aan het adres van voormeld bureau, Cv-
I racao.

$ WEEK-CRUISES MET DE SS THE VICTORIA
SPECIALE PRIJS: Knel. maaltijden)

vanaf NAfl. 920, - p.p. *)
:":":; JANUARI-AUGUSTUS 1986
#": T CuracaO-CuracaO Afvaart data:
m -!- VOOR SPECIAAL "#%:'-:;:: Dag | Haven van Aank. Vertr. TARIEF :£::i
:Ö: Za Curacao - 19.00 g:;:
P Zo Op zee - - APRIL: 13,23.30
>:'x Ma SanJuan 08.00 23.45 MEI: 7,14,21p Di St. Thomas 07.30 16.00 &:"
$ Wo Martinique 14.30 22.00 „ $$
W Do Granada 10 00 14.00 Alle andere data .......
W Vr LaGuaira 13.30 20.00 normaal tarief. w
■i-X |Za | Curacao | 08.00 | - |

:i::;: *) Voor een binnenhut geba». op 2 personen in ;::::::KA één hut. Buitenhutten vanaf NAII. 996,-- p.p. vy

■:":": MADURO TRAVEL - "general agents" voor de Victoria

:ï;i Tel: Plaza: 76700 - Punda: 613853/54 /"" "^N^
Isla: 72577 -Colon: 626300/01 / I*l^ ]

I (_r-\ I/ THEATER 87 \INBRENGT
En ikdan...../EEN BLUSPEL /

GESCHREVEN DOOR /ANNIE M.G.SCHMIDT/
op / ■ ,
19+20 februari 1988/ /
IN CENTRO PRO ARTE /

REGIE: Harold (Chopi) van derRee
met Truus Dijk, Els Boelsma, / i

Ida Cranendonk. JacquesCapello /
en Jan Barson I I

Kaarlgn è f. 10,.- / \verkrijgbaar bij i
Mensing's Caminada V Ë
Van Dorp Promenade \.
Boekhandel Salas "^
The CompleteKitchen en
aan dekassa vanC.RA.

\ ■ n-^ i " ■ .

ONDERHANDSE VERKOOP
HetDepartement vanFinanciën

biedt vrijdag 19 februari 1988 een aantal afgeschreven
goederenzoals: tikmachines, tafels, stoelen, bureaux te
koop aan.
Plaats, terrein Baai Macolaweg z/n, achter Sedukal,

Parera, Curacao.
Vanaf 08.00 uur tot 10.00 uur v.m. is er gelegenheid de
goederen te bezichtigen en Uw bod in gesloten couvert in
een aldaar geplaatste gesloten bus te deponeren.
Toewijzing en verkoop zal geschieden aan de meestbie-
dende en tegen gerede betaling, "as is where is".

De Direkteur van het Departement
van Financiën
mr. F. Metry.

LOOKING FD RA NEW SALON ?
LET US CHANGE YDUR LQOKAND CREATE A NEWYDU.

Specialist

Bobbie 'I r\ IN^ Jeaneli
♦WsHAPm* . I^J FAC.ALTftCATMSNÏfi AND MASSAGE

fiTYÜNti^V <^^?ttt£n<k SPECIAÏS^CNCfRë^rMENTS
T*mNß- EyeM»!**.*»*

HHWUems Tq. . ccyno COLQURING/EYEBttDWS AND EYELASHES

LaiiviißHTs iei..OOrut Hand ANd:^«?gTrcARE
perWanents artificial nails ir*" lamplight

CREAM RELAXER EllTieSStraat 55-A CELLUL.TE TREATMENTS

HAIR AND SCALPTREATMENTS KWIK SLIM_ ... AROMATHERAPYCuragao, N.A. waxing

I 10-5Saturday |
* WE LISTEN

■>—««*"■

1 * We recommend
1 — * We select
1 * We advice

* We KNOW

r—i—-^ INSTITUTOPAFORMACION
"^P DEN ENFERMERIA

■■77/7/1 Roodeweg 7 (O.)
—I—l mJJJJj Curacao, Ned. Antillen

De Stichting Verpleegstersschool NA, zoektvoor de fnstituto pa Formacion den
Enfermeria (1.F.E.) op kort termijn een

FULL-TIME DOCENT
Naast de basisopleidingen in de verpleging en verzorging, verzorgt de I.F.E. een
aantal specialistische opleidingen in de verpleging en enkele voortgezette oplei-
dingen in de gezondheidszorg voor de Nederlandse Antillen.
De opleidingenaan del.F.E. zijn zodanigopgezet, dat getrachtwordteen optimale
integratie tussen theorie en praktijk te bewerkstelligen.

Inhoud van de functie:— het verzorgen van onderwijs— het coördineren van één of meer groepen leerlingen
— het begeleiden van leerlingen op school en tijdens destages
— het uitvoeren van diverse deeltaken en het meewerken aan projecten.

Functie 6ÏS6n*— verpleegkundige in het bezit van het diplomaAen/ofB verpleegkundige
0fH.8.0.-V— het diploma docenten of leraren opleiding verpleegkundige

— bij voorkeur ervaring in het lesgeven en begeleiden van leerlingen.

Inlichtingen worden verstrekt door Mevr. R.A.C. Thijm, directrice I.F.E. Tel.:
626022/623378. n "
Sollicitaties s.v.p. richten aan hetBestuur van voornoemde Stichting, Roodeweg
7, Curacao.

a.s. vrijdag 19februari opent

officieel haar deuren.
Een nieuwe zaak en met een „krioyo tintje"

\m Lr * Grootassortiment üs uit binnen-enbuitenland, in 7

verschillende smaken, ook soft-icecream. L3Ws]K\
lov Fi * Verschillende sandwiches voor ontbijt en lunch. W^flry/Wi\.rsËÈW^zï * Keshi yena! APart of met een comPlete maalt»jd

w^i^w^r (hééérHJk) rfimnËmMiUiS

ITïs A^m. w'iwillen een ieder ujtnod'9en om de opening met
vo£h v^ ons tekomen vjeren met de

DONDERDAG 18 FEBRUARII9BB12 AMIGOE
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