
1975 -1976 

Verkoop van accessoires, onderdelen en toebehoren in onze autoshop 
'ALLES VOOR UW AUTO' 

van Woustraat 111 — Tel. 719108 
Tank nu ook voordelig aan onze 

WITTE POMP 
Tevens Quick-service, reparatie en wasmobile. 

St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 

• 

VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 

NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRI J F 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEINTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

A. de Rooy 
v.h. A. N. KEIZER 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

ectertvaren 

en 	eclerhanciel 

72 28 56 Aileen Ceintuurbaan 414, bij de v. Woustraat 	72 28 56 

Garage Ouke Baas 
Verhuur van 200 autos 1975 

Opels Rekord en Kadett, VW 1300 en VW, Fiat en Ford, Transit 9 pers. busjes, 
annex bestelvvageris van 1 tot 2 ton 

v. OSTADESTRAAT 362-372 - TEL.020 - 794842 - 764351 

agnotia 
EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloemenhuis van de Ceintuurbaan 

BLOEMENMAGAZIJN 

• 



BLOEMEN BESTELLEN 

P.E.F. 
BELLEN 

Telefoon 020 — 73 17 33 - 36 26 94- 

Twee ma+rktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AIL UW BLOEMWERK 

MET EEN BROEK VAN 

* * * * * * * A. v.d. BOS * * * * * * * 

ZIT HET WEL GOED 

MARKTHANDEL 

VRIJDAG 	 ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT tic) no. 30 
AMSTERDAM 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
PRIVE—ADRES: A' v.d. BOS 
KARPERSTRAAT 5 111 

AMSTERDAM TELEFOON 76 26 44 

RIO 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCHBOX 

FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

ook voor u volop keus bij de 

DRANKEN 	EXPRESS 

-AUTORAMA 
gevestigd te: 
A'dam 	Pijnackerstraat; bij de oude Rai 
Haarlem: Kleine Houtstraat 56 
Texel: 	Weverstraat 40 

U BENT ALTIJD WELKOM 
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HUICHELEN IS OOK AL SPORT: Wij hebben in onze Journalistie-
(door Gerrit Overdijkink). ke wereld gelukkig ook nog wel 

.journalisten die hun mening niet 
onder stoelen of banken steken: 
Daarvoor verwijzen wij U naar het artikel voorkomende in 
Paroolsport van Maandag 16 November j.l. verschenen van de 
hand van Gerrit Overdijkink, betreffende de transfer-kwes 
tie Nico Jansen van FC Amsterdam naar Feijenoord,welke aan-
vankelijk nogal enige deining heeft teweeggebracht, en der-
halve in het middelpunt der publieke belangstelling heeft 
gestaan. Nico Jansen "wel" of "niet" naar Feijen000rd: De 
bemoPienissPn van Cor Costers Bureau Inter Football stond 
in deze 21ste gewone algemene vergadaringgehouden o3 Zal 
terdag 15 November j.l. centraal.En dan citeren wij hie' 
letterlijk de zienswijze van deze journalist. 
Deze vergadering, zal niet de geschiedenis ingaan als . een-
tje met historische beslissingen.Toen de krUitdamp zater-
dagmiddag was opgetrokken, moest men vaststellen dat er 
eigenlijk bijzonder weinig besloten was.Toch heeft die ver-
gadering haar nut wel gehad0  Want als ooit is komen vast te: 
itaan hoe verziekt de Nederlandse voetbalwereld is, dan was 
dit die zaterdag well 

Dat kwam vocal pijnlijk duidelijk aan de orde bij het 
agendapunt "Arbeidsbemiddeling",waarbij de kwestie"Cor 
Coster" als hoofdthema tot uitdrukking kwam. De clubs die 
in Nei jl het bestuur opdroegen maatregelen te nemen tegen 
"Cor Costers" bureau "Inter Football",gingen nu hevig te 
keer tegen datzelfde bestuur,dat dezer dagen in een late.  
poging oni orde op zaken te stellen "Ome Cor" voordroeg voor 
de functie van "extern adviseur"(buitenshuiswonend raads-
man) van de in opriChting zijnde "Stichting Arbeidsbemid-
deling Betaald Voetbal% • 
Op zichzelf niet zo opmerkelijk,want het sektiebestuur heeft 
in deze affaire een nogal scherpe draai gemaakt.Maar opmer-
kelijk was wel.dat,toen voorzitter Mr Hogenwoning het op een 
mondelinge.stemming wilde laten aankomen, de heren voor die 



IS DEC '75 

Op het Sinterklaasfeest 

voor de jeugd nu eens 

geen voetbalfilm maar • • • 

ach, bekijken jullie 

het zelf maar. 

We beginnen op zaterdag 

13 december 1975 om 14.00 

uur te draaien in Het 

Kruispunt, Zuidelijke Wan-

delweg 43 (verlengde van 

de Maasstraat). 

Jeugd en ouders allemaal 

van harte welkom. 

Uiteraard zijn er nog wat 

andere dingen in petto, 

maar daar wou Zwarte Piet 

ons niets van vertellen. 

We rekenen erop dat jullie 

allemaal komen !!! 

met  LEX BARKER 
(KARA BEN NEMSI) 

ie 

Het Jeugdbestuur. 

RALF WOLTER 
(HADSCHI HALEF) 

MARIE VERSIN1 
(TSCHITA) 

De !widen uit KARL MAY's 
roman op avontuur in 

het land der Skipetaren 
EEN 
FILM 
VOOR 
JONG EN OUD! 

openheid terugschrokken:dat was te persoonlijkl dat kon je 
in zo'n vergadering niet maken. Men bepaalde zich tot beraad 
in een zaaltje achteraft waarna men aankwam met de mededeling 
dat de voetbalwerkgevers de .candidatuur van Coster"prematuur 
(voorbarig) vinden en voorts dat het onzeker was of zijn 
kandidatuur straks zal worden ondersteund. 
Het was nogal duidelijk waarom zo weinigen er behoefte aan 
hadden zich openlijk uit te spreken in deze zaak. Want al 
is er dan in Mei op aangedronge”Inter Football"aan to pak-
ken,het'is een publiek geheim dat de meeste clubs enkele 
weken later bijna allemaal al wel(weer) een keer bij Cos-
ter op de stoep hadden gestaan. Terecht noemde drs Van Rijn 
voorzitter van Sparta en een van de weinigen in dit gezel-
schap, die de dingen altijd bij de naam durft te noemen.de  
bijeenkomst "een zeer onwaarachtige vergadering".Althans een 
lichtpuntje in een wereld waarin huichelarij blijkbaar ook 
al sport is geworden. 
Voortdurend werd er ook in de vergadering van zaterdag jl 
om de waarheid heengelopenwen niet alleen door de clubs. 
Wat te denken van een voorzitter ,die zegt uit notulen te 
c.iteren,dan op zijn vingers wordt getikt vanuit de zaal,en 
vervolgens toegeeft ,dat de lezing die hij van de zaak geeft 
voortkomt uit "persoonlijke aantekeningen? Niemand blijkt 
iemand te vertrouwen,regelmatig lopen dicussies over bijza-
ken uit op wilde taferelen in Babylonische spraakverwarring. 
Dat.allemaal is betaald voetbal 1975 van de bestuurskant ge-
zien. Als je het van dichtbij meemaakt zeg je:"Geen wonder 
dat het slecht gaat in die branchel" 
NASCHRIFT!  
Wat mij in dit artikel wel is opgevallen, is de eerlijke 
en oprechte wijze, waarop deze Parool-Telesportverslaggever 
G.Overdijkink deze gang van zaken heeft gedefinieerd en niet 
geschroomd heeft dit op niet mis te verstane wijze heeft 
weergegeven. Dat hij zich bij voorbaat op deze materie heeft 
heen gebogen, is aan geen enkele twijfel onderhevig. 
Ook dit verschijnsel heb ik zo dikwijls uit eigen ervaring 
meegemaakt. Telkens wanneer zo'n strijdbaar figuur, wiens 
gehele streven is gericht om door zijn z.g. aktiviteiten in 
het middelpunt der belangstelling te komen, gaat men op lis-
tige wijze te werk om hem zo spoedig mogelijk monddood te 
maker4 met als vooropgezet doel hem in een of andere com-
missie te bonoemen dan wel hem een soort van functie toe te 
vertrouwen. In dit geval als"Extern adviseur(buitenwonend 
raadsman). Zijn voorafgaand optreden heeft plaatsgemaakt 
voor een compromis m.a.w."Nu zit hij op fluweel1" In hoe-
verre dit aan de verwachtingen zal beantwoorden, zal de 
praktijk ons aanstonds moeten leren! 

(Red.T.T.) 



= 

in ViL V4LR 3127337. 012GCCCEELING: 

= Op Donderdag 20 dezer werd de Redaktie 
= van de TABA-TREFFER opgebeld door Mevr. = 
= Walgering, onder mededeling,dat haar 
= zoon L.Walgering na afloop van de op = 
= Woensdagavond 19 November jl gehouden 
= training tot de schrikbarende ontdekking = 
= kwam,dat zijn cognac-kleurige leren jas = 
= was verdwenen: = 
= Een wel zeer bittere ontgoocheling! = 
= Een ieder die ons hieromtrent nadere in- 

lichtingen = 	zou kunnen verstrekkent wordt 
= beleefd doch dringend verzocht, zich 
= 
= 	telefonisch in verbinding te willen stel- 

len = 	met de Redaktie van de T.T., onder = 
= 	Nr. 123422, bij voorkeur 's avonds na = 
= 	7.00 uur: .. = Voor Uw geerde medewerking bij voorbaat 
= 	onze oprecht gemeende dank, dit mede 
= 
= namens de Fam.Walgering: 

(Red.T.T.) 
Frummummummumlimuuttmmumulimmummuimmumultuunii  

Kara Ben Nemsi en zijn vriend Halef 
gaan onder de gloeiende balkan-zon een 
gevaarlijk avontuur tegemoet om een 
meedogenloze bandiet, bijgenaamd de 
„Gele" te grijpen. Het spoor van deze 
gevreesde man, wordt gekenmerkt door 
foltering, moord en brand. 
Een nieuw adembenemend avontuur. 
1 uur 50 min. 

Hierboven reeds eeh korte inhoud van het verhaal. Dan kun-

nen jullie er vast over dromen 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 29 november 1975. 

Zat Sen 1: afd. 11: NEC - Taba, aanvang 14.30 uur, SR 
v.d.Wansum, veld gelegen 

Leider de Hr.K.Iske. 
Zat Sen 2: afd. 32: RodaI23 - Taba, aanvang 12.00 uur, 

3e veld, SR Kort. Veld gelegen aan de Noord-
dammerweg, Amstelveen/Bovenkerk. Te bereiken 
met bus 20(CN) vanaf de RAI; bus 1, 9, 10, 
11, 19 (CN) vanaf CS en Amstel Station. 
Leider de Hr.v.Teeseling. 

Pup A: 	poule C: TIW - Taba, aanvang 11.00 uur, ver-
zamelen om 10.30 uur op Sportpark Drie Burg 
in de cantine van TIW (links van de ingang bij 
Taba). Leider de Hr.J.Fransen. 

Pup B: 	poule 3: ZPC - Taba, aanvang 10.00 uur, ver-
zamelen om 9.30 uur op Sportpark Middenmeer, 
achter de ijsbaan. Leider de Hr.W.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 30 november 1975.  

Zon Sen 1: afd. 201: Taba - The Victory, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Leeuwen, leiders de HH Kooistra 
en P.v.d.Bos. 

Zon Sen 2: afd. 216: vrij. 
Zon Sen 3:  afd. 318: JOS 5 - Taba 3, 2e veld, aanvang 

14.30 uur, SR Tummers. Veld op Sportpark Drie 
Burg (t.o. FIT en TIW aan de andere kant van 
de weg.) Leider de Hr.A.Verkaaik. 

Zon Sen 4:  afd. 424: Taba 4 - Eland/SDZ 7, 2e veld, aan-
yang 14.30 uur, leider de Hr.v.Drongelen. 

Jun A: 	afd. 521: Taba - St.Louis, le veld, aanvang 
12.00 uur, leider de Hr.R.Verbrugge, verzamelen 
om 11.30 uur op het eigen veld, SR Voogt. 

Jun B: 	aid. 622: Taba - The Victory, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Kroezen, verzamelen om 11.30 uur 
op het eigen veld, leider de Hr.H.Guitjens. 

Jun C: 	afd. 722: vrij. 

*** ALLEN SUCCES *** 



1-411 •L 	allib 
orgrauteEN 

Zat Sen 1: E.Bunschoten,J.Fransen,A. & H.Hillenaar,E.Jan-
sen,J.Koning,J.Kooistra,R.Kuyper,J.v.d.Linden, 
H.Merle,G.Wolkers,R. & W.Nieuwenhuizen. (w.v.) 

Zat Sen 2: G.Serier,P.Drehsen,H.v.Coeverden,D.de Wolf,W. 
Wolfs,N.Loo,J.v.Soest,Gebr.Sandbrink,T.Haggen-
burg,H.Schotte,S.Osinga,P.Dammen. (wijz.voorb.) 

Pup A: 	H.Bergwijn,R.Bierhuizen,F.v.Drongelen,E.Fransen, 
R.Haverbus,H.Middelaar,F.Smit,D.Streefkerk, 
M.Kost,R.Zuiderduin,S.Degenhart,C.Clifford. 

Pup B: 	E.Haverbus,H.Hillenaar,R.Kruithof,J.Robijn,R.Mar- 
tens,R.v.d.Waard,R.Bakrie,W.Jainandunsingh,A.For- 
rer,A.Rooij,R.Keune,R.v.Tintelen,M.Sandbrink. 

Zon Sen 1: zal op de training bekend gemaakt worden. 
Zon Sen 2: vrij. 
Zon Sen 3: P.Cornewal,Jainandunsingh,T.Louis,J.Spaan,F.v. 

Teeseling,K.v.Drongelen,J.Verbij,P.Verbij,H.Out-
mayer,R.Verkroost,E.v.Kampen,v.Londen,W.v.Kampen. 

Zon Sen 4: Bakrie,v.Denen,v.Drongelen,Grobben,Roos,de Vries, 
Cinqualbr1,Muller,Kramer,Lotman,Smit. 

Jun A: 	I.Beverdijk,J.Kamminga,T.Kramer,J.v.0yen,D.Boers-
ma,R.Kost,P.Rollman,C.Meijer,R.Patrick,R.Reitsma, 
M.Scheltus.A.Verkaaik,G.Bruinhart. 

Jun B: 	D.Vijsma,M.Betting,R.Dix,J.Fleury,S.Gravenbeek, 
H.Hillenaar,F.Verkaaik,B.de Vries,B.J.Lazet, 
H.v.d.Kolk,A.Moens,F.Steijn. 

Jun C: 	vrij. 

***** alien succes *****  

PUPILLEN (VOORLOPIG PROGRAMMA): 
******************************* 

zaterdag 13 december 1975: TIW - Taba A, 11.00 uur 
Taba B - ZPC, 11.00 uur 

zaterdag 20 december 1975: Madjoe - Taba A, 11.00 uur 
Madjoe - Taba B, 11.00 uur 

Hierna zijn jullie (voorlopig althans) vrij tot 
zaterdag 10 januari 1976 in verband met de feestdagen. 
Eventuele wijzigingen kunnen jullie in de komende TTs 
lezen. 

Mystery op de trainingen  
Bij herhaling is geb]eken dat 

er op de trainingen op het veld dingen verdwijnen: van 
geld tot zeer dure jassen. Een ieder wordt dus verzocht 
om of geen kostbare dingen mee te nemen of om ze in be-
waring te geven tijdens de trainingen. 

Bij deze verzoekt de redactie 
het hoofdbestuur of het mogelijk is dat de kleedkamers 
om 20.15 op slot gaan. Aangezien de training voor de 
senioren nu om 20.00 uur begint dient een ieder tegen 
deze tijd toch zeker wel aanwezig te zijn. 
We geven toe het is iets meer werk en misschien wat 
lastiger, maar het loont de moeite. 

Red. 

11111111011110111111111 
A.B. zondag is de redactie te vinden ten huize van de familie 
Keune, tel: 933671. Andere nummers: 793316, 721500. 

Misschien wel van toepassing met Sinter- 

klaas: "Een ware vriend is hij die ons 
goed kent en tech van ons houdt". 

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



Wil hij alle klachten voorkomen, dan moet hij toch op z'n 
minst de volgende kwaliteiten bezitten: 

de wijsheid van Salomo, 
de huid van een olifant, 
de slimheid van een vos, 
en het geduld van Job, 

en als hij daar over 
gaat piekeren, dan wordt hij vast en zeker helemaal geld!! 

Gelukkig zijn er echter ook bestuursleden die het ondanks 
dit alles wel goed doen: ook bij Tabs,: Kritiek is makkellijk 
geleverd, dus voordat U weer eens Uw mondje opendoet denkt 
U dan nog eens aan bovenstaande regeltjes. 

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

EEN BESTUURSLID: doet zo iemand het ooit goed? 

• • • 

• • • 

• • • 

Nieuws van de velden. 

Abcoude 6 - Taba 4: 6-4.  
Met enige aanvulling trad het vierde tegen Abcoude aan. 
Taba kwam met 1-0 achter maar wist dit snel om te zetten 
in een 1-4 voorsprong. (Ja ja, u leest dit goed). 
Abcoude kwam voor de rust nog terug tot 2-4 door een eigen 
doelpunt van Taba. 
Al met al een goede uitgangspositie voor eventueel de twee-
de overwinning van dit seizoen. Maar door veel gepraat, nog 
een eigen doelpunt en wat lucht tekort werd het toch nog 
6-4 voor Abcoude. Jammer, volgende keer beter. 
En bij deze onze hartelijke dank aan de aanvoerder-leider 
van dit elftal de heer Frans van Drongelen. 

Spartaan Jun C - Taba Jun C (vriendschappelijk): 2-2.  

Door het weablijven van vier mooiweer-voetballers moest de 
C met 8 man aantreden. Na een gelijkopgaande strijd opende 
de Spartaan de score. Met 8 man tegen een compleet elftal 
te voetballen is altijd een moeilijke opgave maar de 8 jon-
gens hielden het tot vlak voor de rust vol, maar toen ver-
grootte de Spartaan de voorsprong tot 2-0. 
In de rust een speech van de leider wat tot gevolg had dat 
Taba er met nog meer inzet tegenaan ging en 1-2 scoorde. 
Taba kwam nog voor het einde gelijk door Samson. Tenslotte 
nog een compliment aan de Taba-keeper Simons die een gewel-
dige partij speelde. 

JHK 1 -.Taba `Lon Sen 1: )-2.  

In een bijzonder matige eerste helft nam Taba de leiding 
via een goed opgezette aanval, die door W.Posthuma werd 
afgerond: 0 - 1. Daarna nam Taba niet het heft in handen, 
wat iedereen wel verwacht had. 
JHK kwam terug via een kopbali die keeper Flip (jammer gev 
noeg)liet glippen: 1 - 1. 
De tweede helft liet eenzelfde beeld zien. Taba liet de 
kansen volledig onbenut (met 3 man voor de keeper werd 
nog gemist"""""") en JHK kwam steeds gevaarlijk door. 
Het gevolg was dat het niet Taba was, dat scoorde, maar 
JHK: 2 - 1. Enige omzettingen in het Taba-team brachten 
duidelijk verhetering. De aanvallen liepen beter, sneller 
en waren daarom ook veel gevaarlijker. Een vrij trap sets 
buiten het JHK-strafschopgebied gaf duidelijk perspertieven 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

als hij met iedereen praat, is hij een kletsmajoor 
doet hij het niet, dan voelt hij zich te hoog 
komt hij wel eens te laat, dan geeft hij een slecht 

voorbeeld 
komt hij te vroeg, dan is hij een rondneuzer 
is hij nogal nauwgezet, dan is hij een pietlut 
is hij het niet, dan kan het hem allemaal niets sche- 

len 
pleegt hij overleg, dan durft hij zelf geen beslissing 

te nemen 
doet hij het niet, dan is hij autoritair 
als hij te jong is, dan weet hij weinig 
als hij te oud is, is hij een ouwe zak die nog minder 

weet 
als alles goed gaat, heeft hij geluk gehad 
loopt het mis, dan is het zijn schuld 
drinkt hij wel eens een borrel, dan is hij een door- 

zakker 
drinkt hij niets, dan is het een dooie pier 
als hij anderen iets voor zich laat doen, dan is hij 

een afschuiver 
doet hij het niet, dan kan hij niet delegeren. 



• 

Vrije-schoppen-specialist Jan Maurer achter de bal; 
zijn harde schot werd echter door de lat geretouneerd. 
Maar gelukkig was Siep Vreeze ter plaatse om de terug 
springende bal in te koppen: 2 - 2. 
Iedereen had weer hoop,die niet helemaal ongegrond was, 
want het Taba-spel was duidelijk iets beter. 
Lang duurde deze hoop echter niet, want enige minuten 
later liet een van de JHK-spelers zich in het straf-
schopgebied vallen en de scheidsrechter gaf hiervoor, 
terecht of niet terecht, een penalty. Deze werd feilloos 
henut: 3 - 2. En daarmee was het letterlijk en figuurlijk 
gebeurd 

Volgende week tegen The Victory meer success. 

Herman van den Bos 

(Vervolg gedicht): 

De zaterdag lag stil 
want de engeltjes piesten over de bril; 
Voor Taba 1, net uit de kroeg 
bleek half 3 nog veel te vroeg; 
Drie uur later 
liep heel Taba met een kater; 
Technische tip 243 Beeee: 
volgende week verzamelen om half twee; 
Wietse Posthuma opende de score 
en schoot de bal bij de JHK-keeper achter de oren; 
De Taba-keeper Flip de Kriek 
voelde zich na het eerste tegendoelpunt al wat ziek; 
Het 2e en 3e hoefden niet te spelen 
en stonden zich bij het le te vervelen; 
Taba 4 toog met 4 invallers naar Abcoude 
want de anderen waren allemaal verkoude; 
Met Frans van Drongelen op doel 
was de 6-4 nederlaag wel een klap in je smoel; 
De redactie kreeg welgeteld, 
twee verslagen doorgebald. 
Als de mensen niet meer doorbellen 
dan zullen we het zonder verslagen moeten stellen! 
DUB zondaga na het eten 
de TabaTreffer niet vergeten!! 
En nu is het kwart voor tien 
dus we houden het voor gezien. 

wordt vervolgd) 

WAAR BILTVEN ZE ??  

En daarmee bedoelen we natuurlijk de formulieren die 
stonden afgedrukt in de TT aangaande het 13 dec. feest. 
U weet het: 's middags voor de jeugd en 's avonds voor 
de anderen. 
Graag hadden wij van u geweten of u wel of niet komt, 
wat u dacht van het idee van de grabbelton, of u zelf 
nog suggesties, etc. 
Maar helaas schijnt ook deze opgave zo zwaar te zijn, 
om aldus medewerking te verlenen!! 
Dus wij blijven in het duister tasten en verder den maar 
hopen op een gezellige middag en avond met een goed ge- 
vulde zaal. En 	 wij zullen maar zeggen tot 13 dec. 

APB.ELLENI 

Zat Sen bij de Hr.Teeseling, 
voor donderdagavond 19.00 uur: 795656 
Zon Son bij de Hr.v.d.Linden, 
voor vrijdagpvond 19.00 uur: 945740 
Jun & Pup bij Jan van den Boo, 
voor vrijdagavond 19.00 uur, 721500. 

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

*** 	SPORT HUIS J0110 

	

Alle maten 	Zaftisohoenen 
HELANCA 

	

* trainingspakken 	* Puma 

	

in diverse 
	

* Quick e.a._ 

	

kombinaties 	* Uw olubuitrusting altijd 
*  voorradig 

Eigen reparatie-inrichting 

TABA-LEDEN KORTING artikelen 
op. elle 

* 
RUYSCHSTRAAT 104 bij de Oamperstraat 

* 	.358927 - TELEFOON - 356573 
**************************************************** 
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Hesp 
DRANKEN SERVICE __ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

VVijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Alleen gevestigd 

VVeesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

iste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Farfumerieon 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ook Hout en ijzerwaren 

'Sargentini Cl Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortirnent: 

*- PLASTIC GORDLINEN 
-A- PLAKPLASTIC 

TAFELKLEDEN 
-)c POLYETHER, SKAI 

eft:. ett:. 

Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* * * * * * * * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrale verwarming 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Voor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEIV 

SI GARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

