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VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 

NAAR 

J. Me s 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VOOR SCHILDER EN 

BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

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 

eciertvaren 

en ,,ecterhanciel 

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

Garage Ouke Baas 
Verhuur van 200 auto's 1975 

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

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



BLOEMEN BESTELLEN 

P.E.F. 
BELLEN 

Telefoon 020 - 73 17 33 - 36 26 94- 

Twee mayrktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL UW BLOEMWERK 

MET EEN BROEK VAN 

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

ZIT HET WEL GOED 

MARKTHANDEL 

VRIJDAG 	 ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT tio 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 

OFFICIEEL WEEKBLAD 

IL. 
AMSTERDAM 

Opeericht 31 mei 1933 	 Veidigging: 	 I 	Gem. Giro T 1393 
Kon. modelle. 25 lull 1960 
	

Sportpark Driaburg 	 tn.v. A.F.C. Taber 

9 December 1975 	12e Jaargang 	No.18 

U BENT ALTIJD WELKOM 

BIJ-,ONDE E 	BETREFT "UITJLUITINGEN" i/h 
Afd.: 	AMATEUWLETBAL! 

Het bestuur amateurvoetbal beeft 
-op voordracht van de strafcommissie- in zijn vergadering 
van 8 Oktober 1975 besloten,dat voortaan uitsluitingen al-
1een zullen worden gekoppeld aan het aantal te spelen com-
petitie-en/of bekerwedstrijden van de KNVB. Dat wil dan 
zeggen, dat deze speler een uitsluiting wordt opgelegd, 
deze niet eerder mag uitkomen in wedstrijden tot de dag 
volgende op die, waarop'het desbetreffende elftal (een 
xvaantal) competitie en/of bekerwedstrijden zal hebben ge-
speeld. Met ingang van 1 November 1975 te spelen wedstrij-
den,treedt de wijziging in werking. Deze verandering is 
niet van toepassing op de periode,gelegen tussen 30/6 (ein-
de seizoen)en het begin van het nieuwe seizoen(gesloten 
seizoen). )it houdt dus in, dat uitsluitingen die in een 
bepaald seizoen niet meer kunnen worden ondergaan, Overlo-
pend naar het nieuwe seizoen. In het gesloten seizoen mo-
gen bedoelde spelers derhalve in alle wedstr•ijden uitkomen 
welke niet onder auspicien van de KNVB worden gespeeld. 

(nvergenomer uit de O.M. van de KNVB afd. A'dam 
3 December 1975 No.18. 

(Red.T.T.) 
etPihn   ';:imn.`1mmmmhnmmn fl  



EN DAT GAAT ZO MAAR DOOR11., In.aansluiting op de publika-
mm"""^"m""""""'m  - tie voorkomende op pag.15 van 
ons laatst verschenen cluborgaan No.17 van 2 december j.l. 
met betrekking tot een daarin opgenomen becijfering van 
het aantal strafzaken en daaruit.,Voortvoeinde consequen-
ties,alsmede een overzicht- van.het bedraR aan boetan wegens 
reglementaire administratie-fouten enz.enz.,geven wij U nu 
een beeld van deze opgenomen in het bondsorgaan van Woens-
dag 3 Decmber j.l. No.18 t.w.: 

Aantal strafzaken 25 

Aanadministratiekosten strafzaken; 	F1.1450.-. 
BOeten Reg1.toepassing; 	 Fl. 472.50 

Totaal F1.4765.00  

Voor een juist begrip, wijzen wij U erop,dat alle in de 
bondsorganen vanaf 1 t/m 16 hierin niet zijn verwerkt! 

Wij,hepen aan het einde van dit seizoen U een totaalbeeld 
te geven 'Van deze verwikkelingen,welke nu al in .de rich-
ting wijzen, dat zulks het bedrag van vorig seizoen zal 
worden overschreden. 
Hen wel zeer triest vooruitzicht van de negatieve ontwik-
kelihg welke zich op de voetbalvelden afspelenl 
Het jnige,antwoord hetwelk wij hierob kunnen geven, is een 
hOodzakelijke:mentaliteitsverbetering om dit schrikbarend 
beeld- terug te dringen: 	

(Red.T.T.). 

mnel,,m-ommmmm ,-,, ,,m1mmtkpmmr,mt,mmnmmmmmmmmmmmm ,-, mmmmmmmmmmmtmel  

ZAALVOETBAL 
Dinsdag 16 december 1975 - Bankrashal, gelegen Ooste- 

lijk Halfrond 9, A'veen. 
21.00 uur aid. 2B: Taba - DJK, SR Cornelisse. 

Woensdag 17 december 1975 - Airsporthal, gelegen op 
Schiphol Cost. 

22.20 uur afd. R4D : Brandweer 5 - Taba 2, 
SR Pach. 

Meerbos Zat. 1 - Taba Zat 1  

Na vijf weken niet gevoetbald te hebben, was alleen 
het zien van de groene mat al een verademing., 
Maar deze verademing was van korte duur, want na + 
20 minuten in de tweede helft besloot diegene 
die de fluit hanteerde ( in de wandeling noemt men 
zo'n iemand een scheidsrechter, maar deze fluitist 
was deze betiteling niet waard) de wedstrijd te 

staken. Maar hoekwam dit tot stand? 
De wedstrijd begon met deze vervangende fluitist 
zonder dat deze Taba toestemming had gevraagd. 
Niemand had zich dit gerealiseerd, totdat ae Taba-
leider er wat van zei. Maar de wedstrijd had een 
aanvang genomen en dus werd er verder gevoetbald. 

Na vijf weken vacantie was het logisch dat het 
ritme een beetje zoek was. Maar niet tegenstaande 
dat feit beheerste Taba de eerste 
Men wist zich wel kansen te creeeren maar miste 
een beetje geluk en een afmaker. 
Meerboys is dan ook deze helft niet gevaarlijk 
geweest. 
In de rust wisselde Karel (de leider) Jan Koning 
voor Wim Nieuwenhuis om wat meer schotkracht er 
in te krijgon. 
Taba begon de tweede helft furieus, maar zoals uat 
zo vaak gebeurd scoorde Meerboys. 
Maar hiervOcir werd Hans Merle in het strafschopge- 
bied neergelegd, wat Taba een vrije trap opleverde 
en de scheidsrechter enkele onduidelijke opmerkingen 
van supporter S.Osinga. (Siep bedankt voor dit mede- 
leven!!!!) Deze vrije trap, door Jury Kooistra 
genomen, belandde jammer genoeg tegen de paal. 
Meerboys kwam snel uit over rechts en deze aanval 
werd afgestopt door een overtreding. 
De vrije trap werd hoog voor het doel gebracht en 
in deze schermutseling belandde de bal in het 
Tabadoel. Na protesten van Tabazijde voor hands en 
buitenspel, hetgeen wonderwel beiden het geval was, 
keurde de in het begin van dit verslag veel besproken 
fluitist het doelpunt toch goed. 	3 

Vorige publicatie 2 December j.l. 	x7_.286".5: 
Totaal aantal strafzaken 78 



Nieuws van de velden:  

ElINDELIJK II 
Taba Zon Sen 1 - Sport: 1-0.  
Zo kan je het wel stellen nu het Taba eindelijk lukte 
om de voile winst te pakken. En hoe? Dat gebeurde dan 
in een goed gespeelde wedstrijd tussen Taba en Sport. 
Beide ploegen waren goed aan elkaar gewaagd en ten voi-
le het annzien waard, wat vooral kwam door de twee ver-
schillende spelsystemen van de twee ploegen. 
Taba probeerde het met opbouwend voetbal terwijl Sport, 
daarentegen, meer zijn heil zocht in lange ballen. 
En zo hielden beide ploegen elkaar de eerste 45 minu-
ten goed bezig en zodoende was de ruststand 0-0, een 
juiste verhouding. 
In de tweede helft een gewijzigd spelbeeld, met een wat 
directer spel terwijl Sport door zijn systeem toch echt 
wat meer risico moest gaan nemen. En daarin lag nu juist 
Taba's kans. Weliswaar moesten we lang wachten voordat 
die ene kans zich voordeed: 1-0 (door debutant Leo Wee-
ling). 
Toen begon voor Taba een nog zenuwslopende laatste fase. 
Maar, mede door inzet en het koppie (wat men wist te be-
waren) kon een juichend Taba de arena verlaten. 
Gefeliciteerd met deze overwinning. 

leider P.v.d.Bos. 

+ Vijf minuten later besloot deze fluitist de 
wedstrijd te staken om onduidelijke redenen, 
welke hij na de wedstrijd nader verklaarde: 
hij vertelde, dat hij de wedstrijd staakte, 
omdat beide partijen aanmerkingen maakte op de 
leiding. 
Maar volgens de bescheiden mening van 
ondergetekende had hij dit dan na vijf minuten 
voetballen al moeten doen, want zijn leiding was 
dermate slecht, dat dat alleen maar opmerkingen 
kon uitlokken. 

P.s. Joop van den Linden, de medicijnman van het 
elftal, maakte nog een korte regendans 
halverwege de tweede helft. Later bleek dat 
hij voor zijn p.... was getrapt. 

ROB KULTPER 

Taba Zon Sen 2 - Oranje Zwart: 1-2.  
In een wedstrijd die het aanschouwen zeer zeker waard 
was bleek Taba voor een groot deel van de tijd in de 
aanval te zijn, doch zonder al te veel resultaat. Het 
was Or.Zwart dat de score wist te openen door de bal 
in het enigste open gaatje in het doel te prikken: 0-1. 
Het duurde enige tijd voordat de gelijkmaker kwam, maar 
mooi was ie wel. Debutant Hans Moehring scoorde op voor-
treffelijke wijze uit een vrije trap (het brein sloeg 
weer toe)! 

Scheidarechter- uyand van alien? 



Daarna hadden zowel Taba als Or.Zwart het erg druk met 
het handhaven van de 1-1 stand. Misschien wel zo druk 
dat het tweede tegendoelpunt zeer onverwacht kwam. Een 
onfortuinlijke wissel liet op links een gat vallen en 
na een trekbal vergezeld van enige missers van Taba-
zijde was het pats 1-2, en alle hoop op een puntje was 
vervloagen. 

Toch hadden de meesten een lekkere wedstrijd ge-
speeld en ook dat is tegenwoordig al heel wat waard. 
A.s. zondag onze oude bekende Abcoude dus dat be- 
looft weer wat. 

Jan vd Bos. 

Taba Zon Sen 3 - Rombout 4: 4-1. (Geen verslag!) 

Taba Zon Sen 4 - Abcoude 6: 2-4.  
Een wedstrijd die de eerste helft zeer zeker boeiend 
genoemd kon worden bleek helaas later tot een slaap-
verwekkende toestand te worden (Ondergetekende onder-
vond dit dan ook aan den lijve). 
Reeds erg vlot stond Taba 4 met 0-1 achter, maar men 
liet het er echter niet bij zitten. Er volgden ver-
scheidene doelpunten van weerszijde toen Taba, op de 
stand 1-3 een penalty taegwezen kreeg. Deze werd in 
marstempo gemist. Maar daarom niet getreurd, na enige 
fascinerende spelflitsen mocht de man met de grote 
snor bewijzen dat hij het wel kon en Inderdaad 
zo'n man kan jaar, na jaar, na jaar ... nog steeds 
penalty's nemen, daarmede de stand bepalend op 2-4. 
A.s. zondag tegen Blauw Wit - zet 'm op!! 

een toeschouwer bij het eerste !? 

Taba Jun C - Overamstel: 1-3.  
Vroeg in de morgen stond Taba al op het veld, maar dan 
wel met 8 man. Twee spelers vonden het naar alle waar-
schijnlijkheid nog iets te vroeg terwijl een derde ziek 
was (Beterschap, overigens). De tegenpartij was zelfs 
zo vriendelijk een mannetje uit te lenen. 
Ondanks dat was Taba in het begin de betere ploeg, met 
uitstekend spelende vleugels. hesultaat was dan ook de 
openingstreffer door hoy. De achterhoede stond effe la-
ter echter te dromen en dat was dan 1-1. 

Na rust ruilden beide partijen van keeper. 
Bij de tegenpartij was de nieuwe man erg 
groot waardoor het voor Taba erg moeilijk 
was om er nog door te komen. Al spoedig was 
het 1-2 en zelfs kort daarop 1-3. 
Jongens, jammer, volgende keer beter. 

M.Keune, 

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE 

De A-junioren: 	C.Meier 
Bruinhart 
Oostburg 

worden beboet met :2,50 wegens het wegblijven 
op afgelopen zondag: 7 - 12 - 1975. 
Zij dienen deze boete a.s. zondag aan hun leider, 
te betalen. 
Bij nalatigheid hiervan wordt er door deze HEIW  
NIET GEVOETBAhD. 

Bij herhaling hiervan zullen zij direct voor 
twee wedstrijden worden gesdhorst. 

voorzitter J.C. Taba: 
P.v.d.Bos 

Zaterdag senioren: TIW 3 - 	Taba 2  
Na een periode van vier weken moesten wij 
aantreden tegen TIW 3. Het was vooral de 
eerste helft te merken, dat de conditie erg 
slecht is; met daarmee samenhangend de zin 
om er tegenaan te gaan. 
Via enkele simpele ballen kwam TIW in 45 minuten 
op 3 - 0. 
De tweede helft was niet veel beter; alleen het 
spel was veel harder, soms zelfs gemeenl 
Dit was mede de schuld van de scheidsrechter, 
die te veel toe liet. 
Na nog 3 doelpunten van TIW plus een tegengoal 
van oncergetekende was deze oninteressante 
wedstrijd afgelopen. 
Het enige nog te vermelden felt was, dat de 

:hr. Wolfs in het boekje van de scheidsrechter 
verdween. 	 S.Osinga. 



WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdad 13 december 1975.  

Zat Sen 1: afd. 11: RDC - Taba, aanvang 14.30 uur, SR 
Beetstra, verzamelen om 13.00 uur bij het 
Centraal Station, vandaar met bus 21 naafi 
De Eendracht II. Leider de Hr.K.Iske., 

Zat Sen 2: afd. 32: NEC 2 - Taba 2, aanvang 14.30 uur, 
SR Roelans, veld gelegen op Sportpark De 
Weeren, verzamelen om 13.00 uur bij het Cen- 
traal Station, bus 33 tot hoek IJdoornlaan 
Beemsterstraat. 	Leider de Hr.Teeseling. 

Pup A: poule C: TIW - Taba, aanvang 11.00 uur, verza-
melen om 10.30 uur in de kantine van TIW, op 
Brie Burg, naast Taba, links van de ingang. Lei-
der de Hr.J.Fransen. 

Pup B: poule 3: Taba - ZPC, aanvang 11.00 uur, verza- 
melen om 10.30 uur op het eigen veld. Leider de 
Hr.W.Martens. 

WEDSTRIjDPROGRAMMA voor zondad 14 december 1975.  

afd. 201: Taba - WMHO, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Fokker, leiders de HH Kooistra/P.vd Bos. 
afd. 216: Taba 2 - Abcoude 2, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Blesgraaf, leider NN. 
afd. 318: Geuzenveld 3 - Taba 3, 2e veld, aan-
vang 12.00 uur, SR Lippinkhof, verzamelen om 
10.30 uur bij het Centraal Station. Vandaar met 
bus 21 naar Sportpark De Eendracht II. Leider 
de Hr.A;Verkaaik. 
afd. 424: Taba 4 - Blauw Wit 5, 2e veld, aan-
vang 14.30 uur, SR NN, leider de Hr.v.Drongelen. 

afd. 521: Muiderberg - Taba, le veld, aanvang 
10.00 uur, SR Hooger1out, verzamelen om a.30 uur  
bij het NBM busstation in de Wibautstraat. Van-
daar met lijn 32 (?) naar de Dijkweg te Muider-
berg, leider de Hr.R.Verbrugge. 
afd. 622: Tos/Actief - Taba, 1e veld, aanvang 
12.00 uur, SR NN, verzamelen om 11.30 uur in de 
kantine van Tos/Actief op Sportpark Voorland, 
achter Ajax. Tsider de Hr.H.Guitjens. 
afd. 722: Taba - TOG, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, verzamelen om 11.30 uur op het eigen 
veld, leiders de HH Keune en A.v.d.Bos. 

ji‘  I OPSTELLINGEN 
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.Nieuwenhuizent itSmik 
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.) 
VALM44. 
zal op de training bekend gemaakt worden. 

H.Maehring,A.H.v.d.BosIC.Iske„H.Verhaar,  
JGRaepel,B.Rischen,M.D.Anastacio,T. de. 
Boer„J.Kamminga,Jac Maurer,W.Gosselink, 
J.Hoekman. 
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. 
Bakrie,v.Denen,v.Drongelen,Grobben,Roos,de Vries, 
Cinqualbrf,Muller,Kramer,Lotman,Smit. 
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. 
D.Vijsma,M.Betting,R.Dix,J.Fleury,S.Grdvenbeek,  
H.Hillenaar,F.Verkaaik,B.de Vries,B.J.Lazet, 
H.v.d.Kolk,A.Moens,F.Steijn. 

J.Savijn,G.Osinga,O.Simons,L.v.d.Bas,R. 
Meyerhoven,F.v.SuYdam,R.Kost,R.Warning,  
A.v.Peer,J.Samson,S.v.Dort,M.Degenhart. 

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

A.s. zondag is de redactie te vin den ten huize van 
de fam v.d.Bos: Govert Flinckstraat 304", 721500. 
Andere tel.nummers: 793316 en 933671. 

Zon Sen 1: 

Zon Sen 2: 

Zon Sen 3: 

Zon Sen 4: 

Jun A: 

Jun B: 

Jun C: 

Zat Sen 1: 

Zat Sen 2: 

Zon Sen 1: 

Zon Sen 2: 

Zon Sen 3: 

Zon Sen 4: 

Jun A: 

Jun B: 

Jun C: 



Technische/tactische,,tip 225.1..c 	afd. 5 kolom 171! 

Afgelopen zondag bij het tweede zondag-senioren elftal 
werd er op het moment Aat Oranje-Zwart (de tegenstan-
der) een ingooi moest nemen, langs de lijn geroepen: 

"DEKKEN 1 	:" 
Bit bracht de leider van het Taba-elftal (K.Iske), 
volgens onze nog steeds zeer bescheiden doCh nog 
steeds zeer wel-gewaardeerde mening, tot de zeer 
juiste opmerking, dat de man die ingooi'neemt, 
niet te dekken valt! 

HET IS MAAR DAT- U HET WEETt!! 

13 DEC '75 

******************** 
******************** 
***** ATTENTIE ***** ***** 	 ***** ******************** ******************** 

A.s. zondagavond maakt de redactie commissie 
de laatste TT van het jaar 1975. 
Alle funtionarissen (in het bijzonder de HH 
wedstrijdsecretarissen) worden vriendelijk ver-
zocht er notitie van te nemen dat de eerstvol-
gende TT gemaakt wordt op zondagavond 4 januari  
1976. Hier zal het programma voor zaterdag 10 
en zondag 11 januari 1976 in opgenomen worden. 
Op zondag 4 januari 1976 is de redactie te vin-
den ten huize van de Hr.Siep Osinga, van Wou-
straat 145". 
Tel.nummers, zoals gewoonlijk, 793316, 

933671, 
721500.  

OPMERKER 	(niet de enige echtel0 

De scheidsrechters konden het zaterdag niet maken. 
De ene liet het eerste staken. 
Ook het tweede was niet enthusiast 
maar werd wel door TIW overklast. 
Het vierde, verleden week goed op dreef, 
ging deze week goed scheef. 
Maar, daarom niet getreurd, want het derde maakte 
een goede beurt. Het tweede tegen Oranje Zwart 
werd met 1-2 ingepakt. Het eerste: niet te gelo- 
vent gooide zondag hoge ogen; 
DE EERSTE OVERWINNING IN HET SEIZOEN, 
TABA 1 WORDT KAMPIOEN 

Red. 

Misschien kan de betreffende wedstrijdsecre-
taris er voor zorgen dat er een invaller-
scheidsrechter is bij de Zon Sen 4 ???  
Dan kan ook dze wedstrijd eens op tijd aan-
vangen: Reeds hartelijk bedankt voor de 
moeite. 

namens het 4de, de red. 

PS 

\o 



Alle maten 
HELANCA 

* trainingspakken 
in diverse 

• kombinaties 

* Vobtbal., Zaaisohoenen 
* Adidas 
* Puma 
* Quiok e.a. 
* Uw olubuitrueting altijd 

voorradig. 
* Eigen reparatie-inriobtirig 

op alle 
artikelen TABA-LEDEN KORTING 

APB.ELLENt 

Zat Sen bij de Hr.Teeseliug, 
voor donderdagavond 19.00 aurs 795656 
Zon Sen bij de Hr.v.dainden, 
voor vrljdagavond 19.00 uurt 945740 
Jun & Pup bij Jan van den Boa, 
voor vrijdagavond 19.00 uur. 721500. 

***********************************************w-_ 

* 
	SPORT HUI S 	it 0 

* * ; ROYSCHSTRAAT 104 bij de Camperstraat i 
* 	.558927 - TELEFOON --356573 	 4 
***********************************i*******,i-******* 

* 

* 

*V* 

A.s. zondag is de redactie to vinden ten huize van 
de fam v.d.Bos: Govert Illinckstraat 304", 721500. 
Andere tel.nummers: 75'316 en 933671. 

Hesp 

DRANKEN SERVICE 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Alleengevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

iste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Genaesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ook: Hout- en ijzerwaren 

'Sargentini f3 Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 - Telefoon 76 68 77 

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

* PLASTIC CORDLINEN 
* PLAKPLASTIC 
* TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKAI 

eny. enz. 

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 EVOKING 

van 

De Sleutelkoning 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Foor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEAr 

SI GAR EN MAGAZ I J N 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 
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