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A.C. INKENHAAG C.V 
CEI NTUURBAAN 249 
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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 

.,eclerusaren 

en .eclerhandel 

voor al uw bloemwerk 

•••-• specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

agrwila 
ceintuurbaan 414 

zaterdag tot 4 uur geopend 

amsterdam-zuid tel. 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 bestelwagebs 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 



FIRMA CINBLEI 
TEL. 020 - 73 17 33 / TEL. 020 - 36 26 94 

4z2 	/2; 
• v- 

/ Z •k 4/  

2 	'1'  
.1. 47/,  4,9; 	 ",44 

Heineken 

BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

erwomv.zr• 

Opgericht 31 mei 1933 
	

Veidigging: 
	

Gem. Giro T 1393 
Kon. goedgek. 25 hill 1960 

	
Sportpark Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Tabs 

13e jaargang 	nr. 3 	 1-9-1976 

OEN VAN  DE WEEK: 

H.G. to A. die de parachutisten in de nek van de drum-
band Wilde laten springen om zodoende te bezuinigen op 
de toernooi-begroting. Wel eendrastische manier om in 
te krimpen, nietwaar? Misschien een nieuwe minister... 

UITSPRAAK VAN DE WEEK: 

J.L. to A. die voor de 30ste keer beweerde dat hij bij 
leven en welzijn een boer was. Het is maar dat U het 
/met!!! 

BLUNDER(S) VAN DE WEEK: 
= 

De redactie die het nu alweer gepresteerd heeft om op 
verscheidene lange tenen te trappen. We voelen het aan 
ons water (wat de gemeente nog niet warm gemaakt heeft) 
dat we wat dat betreft een goed seizoen tegemoetgaan. 

.................................................... . 	 . 
* SPORTHUIS il()11() . 	 . . 	 . . 	 . 
* Alle maten 	 * 
* * Voetbal-, Zaalschoenen 	* 
* HELANCA 	* Adidas 	 * 
* 

* Puma 	
* 

* trainingspakken 	 * 
* * 

* kombinaties 	
* quick e.a. * in diverse *  

* * 
Uw clubuitrusting altijd 	* * * 

* voorradig 	 * * * 
* * * Eigen reparatie-inrichting 	* * 

* * 

* TARA LEDEN KORTING I'lta•Ten 	* * * * 
* * * * * * * * 

bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493 

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



TABA JEUGDTOERNOOI 1976. 

Eindelijk was het dan weer zo ver. Zaterdag jl. startte 
onder ideale weersomstandigheden Taba's jeugdtoernooi 
1976. En kortweg gezegd mag ik wel zeggen, een geslaagd 
toernooi, want zowel taterdag en zondag heeft men kun-
nen genieten van goed en leuk voetbal. Wat het leuke 
betreft bedoel ik dat alle wedstrijden zonder enig in-
cident of wanklank verlopen zijn, hetgeen een compli-
ment waard is aan alle verenigingen en niet te verge-
ten de heren scheidsrechters4 die mede door hun voor--
treffelijke leiding bijgedragen hebben. Heren, nogmaals 
namens de jeugdcommissie van Taba onze hartelijke dank 
en gaarrie zouden wij jullie op een volgend toernooi 
terugzi 

Minder ...euk was het dat wij onze gasten nog niet de 
accomodatie konden aanbieden die wij ze zo graag gege-
ven hadden. Helaas konden wij daar echt niets aan doen 
maar nogmaals wil ik iedereen bedanken voor zoveel 
sportief begrip. Leuker was het wel dat men zoveel 
lovende woorden hoorde over ons nieuwe complex en onze 
cantine, een bron van gezelligheid en drukte. 

Maar ja, waar was het nou niet druk als je een druk 
bezet toernooi hebt. Zeker als er ook nog een drumband het 
het veld op komt marcheren en als er ook nog een kleur-
rijk schouwspel uit de lucht komt vallen4 de parachu-
tisten. Dat was werkelijk een fantastisch gezicht en een 
leuke opluistering van dit toernooi. 

Rest mij nog een ieder te bedanken die aan het slagen 
van dit toernooi hun medewerking verleend hebben, zo-
als o.a. de elftal-leiders, de wedstrijd-secretaris, 
de mensen die aan de poort gestaan hebben, de materi-
aalman, de mensen van de geluidswagen, degenen die aan 
het rad van avontuur gestaan hebben, de lotenverkopers, 
onze bezetting in de keuken en de cantine (die hebben 
de afgelopen twee weken toch echt wel een vuurpreef 
doorstaan) en de mensen van het GILO. Deze mensen heb-
ben er nl. van alles aan gedaan om ons ondanks de 
droogte te laten voetballen. Namens Taba bedankt. 
Rest mij tenslotte onze trouwe EHBO'er te bedanken en 
niet te vergeten alle mensen die bij ons twee dagen 
op bezoek geweest zijn. Want zij zijn toch degenen die 
er toe bijgedragen hebben dat het ook financieel voor 
Taba een goed toernooi geworden is. 
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Ik hoop dat ik echt niemand heb vergeten, maar nog-
maals alle mensen namens de jeugdcommissie van Taba 
heel veel dank. 

voorz. JC Taba, P.v.d.Bos. 

adreswijziging: 

J.Fleminks, Jan Evertsenstraat 93", A'dam-1015. 

opvoeren ledenlijst, afd. cantine: 

Th.H.Smit, Joos de Moorstraat 33 hs, A'da,-1015, 
tel. 166634. 

LESROOSTER CANTINE: 

Ook in bijgaande lijst staan telefoonnummers die U 
waarschijnlijk wel eens nodig kunt hebben. Het aller-
laatste nummer is dat van de cantine. En deet U ons 
een lol, bel niet voor elke akkevietje de cantine, 
probeer de mensen eerst thuis te bereiken. In de can-
tine is het doorgaans al druk genoeg. 

Ja, nu we onze eigen accomodatie hebben moeten we 
ook gaan beginnen met het regelmatig publiceren van 
namen en tijden voor diegenen die er gaan werken. 
De volgende lijst is doorgebeld door de Heer Th.Smit. 
Mocht U niet kunnen of foute dingen zien, dan graag 
een belletje naar hem toe: tel. 166634. 

schoonmEak-dienst donderdagavond 2-9-1976: 

Mevr.Molenaar, Mevr.Verkaaik, Mevr.Kamminga. 

cantine-dienst zaterdag 4-9-1976: 

Hr.Lohman, Mevr.v.Veen, Mevr.Molenaar. 

cantine-dienst zondag 5-9-1976: 

Hr.Kuyper, Mevr.Kamminga,Mevr.v.d.Linden,Mevr.Post-

huma, reserve Mevr.Lazet. 

TELEFOONLIJST: 



TELEFOON: 
ALARMNUMMERS: 

politie 	 222222 
brandweer 	 212121 
ongevallen 	5555555 

DAIE BURG: 

G.I  L 0 	  356415 
E.H  B 0 	  

BESTUUR: 

J.H.Lazet 	 425325 
T.v.d.Woude 	 322929 
J.v.Teeseling 	 795656 
J.Smit 	 198568 
P.v.d.Bos 	 721500 

WEDSTRIJDSECRETARISSEN: 

J.v.d.Linden 	 967785 
zon sen 

H.Hendriksen 	 411115 
zat sen 

J.v.d.Bos 	 721500 
jun & pup 

G.Wolkers 	 125646 
zaalv 

TERREINKNECHT: 

H.Keune 	 933671 

CANTINE-COMMISSIE: 

Th.Smit 	 166634 

K.N.V.B, Afd. APdam: 739373 

RADIO STAD: 	 719071  

Taba zat sen 1 - Zeeburgia:  

JI, zaterdag, tijdens het schitterend verlopen jeugd-
toernooi werd bovenstaande wedstrijd gespeeld. En, la-
ten we het meteen maar even noemen: alle mensen die 
zich daar voor ingezet hebben, zoals het jeugdbestuur 
die het organiseerde en er voor heeft gezorgd dat al-
les soepel en vlot verliep en zeker niet to vergeten 
de mensen die in onze kantine bedienden, al deze men-
sen hebben echt allemaal een pluim verdiend. 

Maar daarover genoeg, nu onze eerste wedstrijd: een ge-
weldig spelend elftal liep in de eerste helft weg van 
zijn tegenstander door doelpunten van Adri Hillenaar en 
J.Koning. Deze doelpunten kwamen achtereenvolgens door 
een fout in de Zeeburgia-achterhoede, waarvan Adri 
gretig gebruik maakte en door een prachtig afstanes-
schot van Jan dat feilloos onder de lat verdween. 

Door vlot combinatiespel en of en toe schitterend€ 
aanvallen en speciale mandekking in de achterhoede 
werd de thee gebruikt met een 2-0 voorsprong. Wat een 
weelde. Na de rust een Taba dat wederom beter was in 
de combinatie dan zijn tegenstander, wat vlot leidde 
tot 3-0 door Adri Hillenaar, die, terwijl de tegen-
standers bleven staan voor buitenspel doorging en 
scoorde, met een lob. Toen was de zaak wel bekeken 
en de tegenstander liet de kop een beetje hangen, wat 
leidde tot alweer 2 doelpunten van Adri die daarmee 
zijn aantal van deze middag op 4 goals bracht. 

redactie. 

adreswijzigingen: 

N.Loo: 
	Amstelveenseweg 229"", Adam-1007. 

P.Dammen: 
	Govert Flinckstraat 2711 , Adam-1008. 

15- 

924161 
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Zondagssenioren  Taba  1  - Fc Lienden  1 

Afgelopen zondag wer,  er op het Jeugdtoernooi 
van Taba ook een weustrijd gespeeld door se-
nioren. Dit was dan de zondag 1, die uitkwam 
teger. e Fc Lienden, geen onbekende voor Taba. 
In dez laatste oefenwedstrijd voor de competitie 
werd ei ho"wel de temperatuur daarvoor totaal 
ongesch, was, een redelijk hoog tempo gedraaid. 
De eerste helft eindigde met een 1 - 1  stand in 
het voordeel van Taba. Dit kwam tot stand uit 
een penalty, toegewezen door scheidsrechter 
Jan Barmentlo (namens alien nog hartelijk dank:), 
en benut door good old Jan Lohman: 1 - 0. 

De gelijkmaker lwam tot stand door een misverstand 
tussenondergetekende en keeper, Flip, waarvan een 
aanv - ller van Fc Lienden handig gebruik maakte. 
De ruststand werd hiermede bepaald op 1 - 1. 

De tweede helft gaf een beeld, waarin De Fc Lienden 
duidelijk iets meer overwicht had dan Taba. 
Bij de Tielse club sloot het middenveld duidelijk 
deter aan dan bij de AFC Taba. Dit was dan ook de 
oorzaak, dat zij gevaarlijker waren dan datzelfde 
Taba. 

Een fout op het middenveld van Taba was dan ook de 
inleiding tot de winnende goal van de Fc Lienden. 
Een slechte pass werd goed onderschept en direct 
doorgespeeld naar de voorhoede van de Tielenaren. 
De Taba achterhoede stond tegen een overmacht en 
werd dan ook uitgespeeld: stand 2 - 1 in het voor-
deel van Taba. 

Hiermee was de stand bepaald en vlak hierop klonk 
het eindsignaal. 

H.A.v.d. Bos  

Van 	het  wedstrijdsecretariaat 	 -4  
Ik wil aan de vooravond van het nieul.eeeizoen 
graag een woordje aan uw richten-,, 
Zoals u inmiddels al wel begrepemzult 11,bben, 
start Taba dit jaar weer met 4 zondagteams in de 
competitie. Op zich is dit natuurlijk een ver- 
heugende ontwikkeling, maar er zitten toch we- 
een paar punten aan vast, waar ik zou willen 
aanhaken. 
In de eerste plaats zou ik natuurlijk een ieder 
dringend willen verzoeken, zich voor finnderd 
procent in te willen zetten. Mijn mening is, 
dat we met .zi4n alien moeten zorgen, dat Taba vanaf 
nu alleen maar moet groeien. Dit niet in de laatste 
plaats omdat we dit seizoen op een nieuw complex 
zitten. Daarom juist, doe ik u alien een beleefd, 
doch dringend verzoek op alie spelers en medewerkers 

om mee te werken Taba in de lift te zetten. 
BEL DUS ZO WEINIG MOGELIJK AF IN DIT SEIZOEN1111 
Per slot van rekening bent u niet"woor niets lid 
van een voetbalvereniging. 
Dus mensen, laten we er in de eerste plaats voor zorgen 
dat Taba volgend jaar nog steeds op vier fronten 
kan blijven strijden, ten minste wat de zondag 
betrefd. 

Wel mensen, uw bestuur heeft er zoveel mogelijk 
aan gedaan, maar het laatste woord blijft aan 
u ellen. 

LAAT INGEKOMEN UITSPRAAK VAN VOLGENDE TT: sasssssasaasaassasassaaaassssssaa ====== 

J.v.d.L. to A. deelde ons mode dat hij van zijn werk-
zaamheden bij Tab& niet zo'n.... maar zo'n.... p..1 
kreeg. Derhalve heeft de redactie besloten om hem bij 
de eerstvelgende Olympische Spelen in de schrijven 
voor het onderdeel paalslingeren. Hup, Jopie111 

wedstrijdsecretariaat: J.A.v.d.Linden. 

TACTISCHF. TIP VAN DE WEEK: 

Bij gebrek aan lijm heeft de redactie deze week be-
sloten om in plaats van plaatjes enkel maar teket to 
gebruiken. Vandaar al die onzin 	 



WEDSTRIJ. 
=--= seniorer 

voor zaterdaa 4 september 1976. ==== 
- Taba, le veld, aanvang 14.30 

tncl R 	;ers, leider de Hr.K.Iske, veld 
gc 	or  Sportpark Buitenveldert aan de 
Hoe:: 	Ian. 

Zat Sen 	afd. 	: Taba 2 - Pancratius 3, le veld, 
aan' 	14.30 uur, SR v.d.Plaat, leider de 
Hr.. 'r.Teeseling. 

Pup A: 	Bekervoetbal - le ronde - le wedstrijd: 
Taba - Zeeburgia 2, le veld, aanvang 11.00 
uur, leider de Hr.W.Martens, verzamelen 
om 10.30 uur op het eigen veld. 

Pup B: 	Bekervoetbal - le ronde - le wedstrijd: 
Taba - Overamstel, 2e veld, aanvang 11.00 
uur, leider de Hr.F.v.Drongelen, verzamelen 
om 10.30 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondaa  5  september 1976.  ================= 
Zon Sen 1: afd. 202: Taba - TIW/Amstel, le veld, aan-

yang 14.30 uur, SR v.d.Broek, leider de 
Hr.J.Kooistra. 

Zon Sen 2: afd. 215: Taba 2 - Abcoude 3, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR de Haas, leider ??. 

Zon Sen 3: afd. 318: ZSGO 4 - Taba 3, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Grijpink, leider de Hr.A.Ver-
kaaik, veld gelegen op Sportpark Ookmeer, to 
bereiken met bus 19 vanaf het Mercatorplein, 
of met bus 21 vanaf het CS tot aan eindpunt 
en dan op bus 19. 

Zon Sen 4: afd. 427: Wilskracht 6 - Taba 4, 2e veld, 
aanvang 10.00 uur, SR Verkaik, leider ??, 
veld gelegen op Sportpark Middenmeer, bij 
de ijsbaan. 

Jun A: 	afd. 522: Taba - TIW/Amstel 2, 2e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Hovener, leider de Hr.H. 
Smit, verzamelen om 11.30 uur op het eigen 
veld. 

Jun B: 	afd. 621: Taba - TOG, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR Oldenhof, leider de Hr.R.Kuyper, ver-
zamelen om 14.00 uur op het eigen veld. 

Jun C: 	afd. 722: WTO - Taba, 2e veld, aanvang 13.15 
uur, SR NN, leider de Hr.S.Osinga, veld ge-
legen op Sportpark Voorland, achter het Ajax-
stadion, verzamelen aidaar om 12.45 uur. 
(WTO is een fusie tussen WMHO en TDO) 
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OPSTELLINGEN 

Sen 1: R.Kuyper,Gebr.Hillenaar,C4.W( 
Gebr.Nieuwnehuis,E.Bunschot. J.v.d Lin- 
den,J.Fransen,J.Koning,J.Kr 	tra,E.oansen. 

Zat Sen 2: H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Dr 	en,T.Haggen-
burg,N.Loo,P.de Nekker,S.Osir,a,Debr.Sand-
brink,L.Schotte,G.Serier,W.Wolfs. 
R.Bierhuizen,F„v„Drongelen,A.Forrer,A.Ha- Pup A: 
verbus,H.Hillenaar,W.Jainandunsingh,R.Keune, 
R.Kruithof,R.Middelaar,J.Robijn,R.v.d.Waard, 
J.Stapper,B.Nooitmeer. 
R.Bakrie,E.Haverbus,R.Martens,M.Roele,A.Rooy, Pup B: 
1=

. 
 dbrink,M.Spijker,H.v.Tintelen,R.v.Dron- 

Zon Sen 1: Kriek,v.Veen,v.d.Bos,Weeling,Walgering:.v.d. 
Woude,Mourer(2x),v.d.Laan,Lohman,Posthuma, 
Bennekom,Moehring. (evt. wijzigingen volgen 
via de trainer) 

Zon Sen 2: v.d.Bos,Anastacio,Hoekman,Iske,de Loor,Jaap 
Kamminga,Hoepel,Draak,Verkaaik,T.Kramer, 
Beverdijk,Verhaar. 

Zon Sen 3: de Boer,Hol,Louis,K.v.Drongelen,E.v.Kampen, 
H.Outmayer,P.v.d.Schaaf,Sterk,Gebr.Verbij, 
R.Verkroost,R.v.Londen. 

Zon Sen 4: Jainandunsingh,Bakrie,F.v.Brongelen,Grobben, 
0.Meyer,v.Oostburg,J.v.0yen,Muller,Boersma, 
de Vries,v.Teeseling. 

Jun A: 	M.Betting,S.Gravenbeek,H.Hillenaar,J.Kamminga, 
H.v.d.Kolk,R.Patrick,R.Reitsma,M.Scheltus, 
F.Steyn,D.Vijsma, 

Jun B: 	M.Degenhart,R.Dix,S.Dort,J.Fleury,B.Lazet, 
R.Meyerhoven,G.Osinga,J.Samson,J.Savijn, 

Jun C: 	
0.Simons,F.Verkaaik. 
H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet,M.Simons, 
F.Smit,D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Telesford, 
R.Warning,R.Zuiderduin, 

IEDEREEN ZIJ ER OP GEWEZEN DAT ALLE OPSTELLINGEN 
VOORLOPIG ZIJN: GEEN PANIEK DUS 1:1 

seizoen 

Zat 



maandag 6 september 1976 - Elzenhagen 
21.40 uur, afd. 2B, KMVZ - Taba. 

vriidag 10 september 1976 - Bijlmermeer 
22.20 uur, afd. R4C, Amstelland 3 - Taba 2. 

Tel. wedstr. seer. zaalv. Ger Wolkers, 125646. 

Ligging sporthal Elzenhagen is als volgt: J.H.Hispenpad 
20, Amsterdam - 1019, bereikbaar met bus GVB 33 vanaf CS 
via IJtunnel en bus GVB 36 vanaf Bos en Lommerplein via 
Coentunnel; beiden uitstappen halte Waddenweg. 

Zodra de nieuwe adressengidsen van de KNVB in ons bezit 
zijn zullen we de ligging van alle sporthallen zien te 
publiceren, zodat ook Ger Wolkers niet bij de telefoon 
boeft te zitten om uit te leggen waar elke hal precies 
is 	 alhoewel 	 

= 

MUTATIES INDELINGEN COMPETITIES: 

Zon Sen 3: toevoegen aan afd. 318: KDO 5 
Zaalv. 2: afd. R4C: Sporting Zuid 9 wordt Sport 2 

in TT nr. 1 stond 4e klasse A, dit moet zijn 
C: res 4e kl C. 

GEFELICITEERD: 

de families J.Kamminga en R.Verbrugge 
met de geboorten van respectievelijk een zoon en een 
dochter. Nog van harte bedankt voor de kaartjes; we 
hadden ze af willen drukken maar helaas waren er enke-
le kleine probleempjes bij onze eerste redactionele 
bezigheden van dit seizoen. Desalniettemin van harte. 

to 

HET MOET ME VAN HET HART:  

dat er enorm hard gewerkt is door onze mensen op ONS 
complex. (Niet meer J.O.S.-complex, daar moeten we 
nou es van af.) Ik had me ook graag ingezet onder de 
leuze: "zet 'em op", doch ik vreesde dat de ander . 
dit niet zo zouden zien zitten. Misplaatste beschei, 
denheid, want wat mijn 6gen zien, mAken mijn handen 
(stuk). Met een liniaal en een moker, sta ik voor 
paal en voor joker 	 

Ik voed me evenwel met een vette troost: ik maak me 
sterk dat er meer van die zwakkelingen zijn. Ik herin-
ner me het verhaal van een Pa die effe een schilderij 
zou ophangen. Na een paar minuten komt zoonlief hui-
lend de kauken binnen. "Wat is er, jochie," vraagt 
Moeder verschrikt (U weet hoe moeders zijn) 
"Vader heeft zich op z'n duim geslagen," brengt Jantje 
uit. "Halle jongen," zegt Moeder gerustgesteld, "daar 
moet je toch niet om huilen? Daar moet je juist om la. 
then:" - Jantje, nog nasnikkend: "Dat heb ik gedaan!" 

Tja, er moeten nu eenmaal hoofd- en handarbeiders zijn. 
Hiermee wil niet gezegd zijn dat men zonder denkhoofd 
maar rank kan rommelen. Integendeel, nog altijd geldt: 
"bezint eer ge begint." - Nou, dat hebben de heren 
dan ook wel gedaan. De hele affaire was weloverwogen 
in elkaar gezet. Voor deze planning een pluim op de 
pet van Piet!: En petje af voor de vrijwillige werkers 
die hier een prachtig monument hebben neergezet van 
hun werkkracht en clubliefde. Wat is een vereniging 
rijk als men medewerkers van zulk kaliber in zijn ge- 
lederen heeftli En wat kunnen we ons rijk voelen met 
zulk een bezit. Na enige omzwervingen, Sloten - Badhoeve- 
dorp - Drie Burg, heeft de A.F.C. Taba een eigen thuis. 
Mensen, we kunnen ons geluk niet op. Geluk is echter 
ook broos en dient gekoesterd en beschermd te worden. 
EN DAT ZAL ONZE DURE PLICHT ZIJN:11 

g.E.Dewerker.  

Adreswijzigingen: S.M.v.d.Laan, Haag en Veld 227, 
Bijlmermeer, tel. 962997  (per 1/9/76). 

S.M.Dort, Loenermark 257, 
Nieuwendam, tel. 326225. 



Sarphati's drogis erij 
Alb. Cuypstraat 184 

HET ADRES VOOR A 

SPEELGOED 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

esp 

Hemonystraat 48 - 50 - Te 

OBELDOZEN 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Toot. 
alle soorten 

ROOKARTIKELEN 

De Sleutelkoning SIGARENMAGAZHN 

W.O. RODENHUIS 

Reparatie alle soorten sloten 

Hemon-Vstrait 66 — Telefoon 71 63 39 

Van Woustraat 91 —  Telefoon 71 42 11 

INGEZONDEN 	 

Deze week ontvingen wij van onze ere-voorzitter, de 
Heer L.Jonker, de tekst van de speech die hij afstak 
bij de opening van onze nieuwe accomodatie. Samenge-
vat d.m.v. enkele citaten kwamen wij tot het volgende. 
Uiteraard vragen wij de Heer Jonker begrip voor het 
feit dat wij niet de hele speech konden plaatsen. Wij 
zijn hem echter zeer erkentelijk en dankbaar voor de 
moeite die hij zich getroost heeft om het geheel voor 
ons op papier te zetten. Daar gaan we: 

"Goedenavond, dames en heren. Ik heet U alien hartelijk 
welkom en in het bijzonder de oude garde, die uiteinde-
lijk medegewerkt heeft de basis te leggen van Taba. 
Dames en heren. Toen het bestuur mij vroeg om het 
nieuwe Taba complex te willen openen, heb ik daar 
gaarne aan voldaan." (...) 

"Even een stukje historie: (...) In het seizoen '39/ 
'40 werden wij kampioen van de A.V.B. In de oorlog 
bezetten de bezetters ook ons voetbalterrein. En toen 
begon de narigheid." (...) 

"Bij de A.V.B., bij de Gemeente Amsterdam, kortom bij 
elke instantie, waar wij dachten hulp te vinden, 
werd bezocht om ons ook maar een stuk voetbalveld 
te kunnen bemachtigen. Toen werden wij plotseling 
gewezen op een te houden vergadering veer de verde-
ling voetbalvelden 'Drie Burg' op de Weesperzijde." 

"Het gevolg: wij werden onderhuurder bij FIT en later 
kregen we naast Ambon ons eigen terrein. Wij keken 
echter met voortdurende argusogen naar de mooie 
JOS-accomodatie. En nu dames en heren is het ons (Taba) 
eigendom geworden. Ik heb dan ook groot respect voor 
bestuur en commissies en alien die hier aan meege-
werkt hebben, om zo iets groots te bereiken. 
Daarom doe ik een oproep moreel en financieel het 
bestuur te helpen. Mag ik U deze enveloppe overhan-
digen, mijnheer Lazet? 
En hiermede verklaar ik de nieuwe accomodatie als 
geopend." 
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ehang 
nu ook Hout- en ijzerwaren 

GROTE SORTERING IN: 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

AY-MOBIL 

* * * * * * * 

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

LEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

getekend: hartelijk groetend en 
hoogachtend, de Heer Jonker. 

Mijnheer Jonker, namens de hele vereniging: nogmaals 
bedankt!!! 
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