
VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHI LDERSBEDRI J F 

A.C. INKENHAAG C.V 

VOOR AL UW 
HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
NAAR 

J. Mes CEINTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

ecierwaren 

en .ederliancie1 

EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

BLOEMENMAGAZUN 	 agnolia 
EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloeinenhuis van de Ceintuurbaan 

72 28 56 Aileen Ceintuurbaan 414, IA 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. busjes, 
annex bestelwagelis van 1 tot 2 ton 

v. OSTADESTRAAT 362-372 - TEL.020 - 794842 - 764351 
Verkoop van accessoires, onderdelen en toebehoren in o ze au oshop 

'ALLES VOOR LW AUTO' 
van Woustraat 111 — Tel. 719108 
Tank nu ook voordelig aan onze 

WITTE POMP 
Tevens Quick-service, reparatie en wastnbile. 

St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 



OFFICIEEL WEEKBLAD 
BLOEMEN BESTELLEN 

P. E. F. 
BELLEN 

Telefoon 020 — 73 17 33 - 36 26 94 

Twee marktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL UW BLOEMWERK 

AMSTERDAM 

Opeericht 31 mei 1933 	 Veldligging: 	 Gem. Giro T 1393 
Kon. medals. 25 juli 1960 	 Sportpark Driefourg 	 A.C.C. Tabs 

MET EEN BROEK VAN 

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

ZIT HET WEL COED 

MAR KTHANDE t.m4 
VRIJDAG 
	

ZATERDAG 

DAPPERSTRAAT t/o no. 30 
AMSTERDAM 

* * * * * * * * * * * * * 	* * * 
PR1VE—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 

DRANKEN EXPRESS 

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

U BENT ALTIJD WELKOM 

ook voor u volop keus bij de 
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Het bestuur doet een vriendelijk verzoek aan al die-
genen die nog verzuimd hebben hun contributie over 
te maken om dit zo spoedig mogelijk te willen doen, 
bij voorkeur voor 1 maart. 
Dit houdt verband met het verkrijgen van een good 
financieel overzicht van de gelden die ons ter be-
schikking staan voor de verhuizing naar ons nieuwe 
'home', het voormalige JOS-complex. 
Ook om deze reden kunt U de giro van het 4e kwartaal 
in plaats van in april reeds in maart in Uw bus ver-
wachten. Wij hopen dat U deze uitzondering wilt accep-
teren en hiermede accoord kunt gaan. Stuurt U hem zo 
spoedig mogelijk terug! De verhuizing is nu de.fini 
tief en in april of mei moet  alies financieel afge-
handeld worden. Nogmaals, help ons, U zult er geen 
spijt van hebben. 
Straks met de opening kunt U zien waar Uw vereniging 
zijn gelden aan heeft besteed. Fen ding is zeker: vocr 
de AFC Taba treedt een nieuw tijdperk aan. loge dit 
bijdragen tot de mooie vrijetijdsbesteding die voetbal 
heet. Namens het bestuur, 

le penningmeester, 
J.J.v,d.Hart. 

of -1\  \ 



Ifty",ed-strtid 
6• 

Zondagsenioren: Taba - Sloterdilk 

Len Taba, dat in een nieuwe opstelling van start 
ging, werd al gauw gedwongen om deze opstelling 
om te zetten, doordat B. v.d. Woude met een bles-
sure uitviel. Door al de omzettingen in het Taba-
team was de lijn even uit een goed gestart Taba. 
Sloterdijk, tot dan toe nauwelijks gevaarlijk, 
maakte hier handig gebruik van en scoorde 0 - 1. 

U S T 	RUST 

Na de thee een goed draaiend Taba, dat Sloterdijk 
volledig in ae verdediging drukte. Maar een doel-
punt bleef voor dit hard werkende uit. Daarbij moet 
zeker wel even lierMeld worden, dat de scheidsrechter 
zeker niet al te best was. Ben duidelijk hands-geval 
van Sloterdijk werd door hem weggewuifd alsof er 
niets aan de hand was. 
Taba probeerda tot ,het einde van alles, maar er 
lukte niets. Jammer. Ben gelijkspel was niet meer 
als verdiend. Volgende week tegen JHK meer success 

Taba Zon Sen 2 - Ajax 6:  3-1. 

Uiterst onverwachtlmam Taba in deze wedstrijd al 
gauW met 1-0ArocaLte.:staan, een stand die tot aan 
de thee gehandhaafd bleef. Ondanks het feit dat 
Taba in een nieuwe samenstelling speelde bleek het  

elftal toch in staat de voorsprong to handhaven en 
na rust zelfs uit te breiden tot maar liefst 
Het was August die deze hatrick completeerde. Ajax 
wist daarna de eer nog te redden hetgeen de eind-
stand bepaalde. Hopelijk heeft ons tweede nu dan 
eindelijk de smaak van het winnen te pakken en gaan 
ze voorlopig zo door. 

Taba 3: van dit elftal hebben wij taal nog teken 
gehoord. Is er dan niemand van dit elftal die ons 
even een telefoontje kan gevenrO.V.V.V.V.V.V.V.? 

Taba 4: Taba niet opgekomen. 
Slechts drie mensqn van Taba waren hier aanwezig::: 

Junioren A: 	uitslag 5 - 2. 
Junioren B: 	TABA - TOG 
Deze wedstrijd was alleen nog van belang voor de 
tweede plaats, daar Amstelland vandaag kampioen 
geworden is. 
Taba startte overweldigend en stond binnen 15 min. 
met 2 - 0 voor. Len goed gespeelde eerste helft, 
waarbij een foutje van de Taba-verdediging vlak 
voor rust 2 - 1 betekende. 
De tweede helft was zo slecht, dat we die maar zo 
gauw mogelijk moeten vergeten. 
Vermeldenswaard is nog, dat F.Verkaaik de beide 
doelpunten scoorde uit de vele kansen, die hij 
geboden kreeg. 	jullie leider. 
(Heer H.G. te A. Hartelijk Dank voor dit verslag) 

Junioren c: uitslag: 	27 "'"" - 0 in het 
voordeel van 	 dacht u dat nu echt 
	zo het ooit eens gebeurd zijn 	 
....in het voordeel van VoorlandIU 
De sportieve jongens die wel aanwezig waren, danker 
hierbij de wegblijvers voor hun sportieve gedragIll 



BEDANKT "Door middel van dit briefje wilde ik het 
jeugdbestuur van Taba hartelijk danken voor 
de leuke attentie die ik tijdens mijn ver-
blijf in het ziekenhuis van hen mocht ont-
vangen. Ik hoop zo spoedig mogelijk de ver-
richtingen van Taba (in het bijzonder de 
A Junioren) als supporter (met mijn vrouw 
te volgen. Nogmaals vriendelijk bedankt en 
Hartelijke Groeten." 

Fam.J.G.Kamminga. 

PHOMOTIE/DEGRADATIE-HEGELINGEN  

zat sen 3e kias (zat 1): de kampioenen pro-
moveren naar de 2e klas; 

zat sen res 3e kias (zat 2): de kampioenen 
promoveren naar de reserve 2e kias, de nrs. 
laatst degraderen naar de reserve 4e kias; 

zon sen 2e klas (zon 1): naar de le klasse 
promoveren de beide kampioenen van de 2e 
klasse A en B, naar de 3e klasse degraderen 
twee elftallen, t.w. de nrs. laatst van de 
2e. klasse A en B; 

zon sen res 2e kias (zon 2): naar de reserve 
le klasse promoveren de kampioenen van de 8 
reserve 2e klassen, naar de reserve 3e klasse 
degraderen 16 elftallen, t.w. de nrs. laatsts 
en voorlaatst van de reserve 2e klasse; 

zon sen res 3e kias (zon 3): een zelfde rege-
ling als voor de zon 2 hierboven; 

zon sen res 4e kias (zon 4): promotieregeling 
als hierboven bij de zon 2, degraderen is 
uiteraard niet mogelijk. 

bij junioren en pupillen worden de indelingen 
van de competities in overleg met het bonds-
bureau vastgesteld, behalve in de hogere regio-
nen waartoe onze jeugd (nog niet?) behoort! 

Een trieste zaak. 

Een paar weken lang hoor je niets anders daft geklaag 
over het feit, dat het alweer afgelast is. 
En dan is het eindelijk zover dat er gevoetbald kan 
worden. Je verwacht minstens dat iedereen te trappelen 
staat om weer eens een partijtje te spelen, maar 
VERGEBT HET MAAR! 
Zo stond het tweede zondag-senioren elftal incom-
pleet. Hals over kop werden er spelers bijgehaald, 
zodat er toch met een compleet elftal gestart kon 
worden. En dat deze ploeg toch nog de voile winst 
kon pakken is een compliment waard. 
1et het vierde zondag-seniorenelftal was het nog een 
stukje erger gesteld. Hier waren slechts -DRIA (U LAEST 
HET GUED!:!) mensen bereid om zich voor hun sport vrij 
te maken. En dan te bedenken dat onder deze wegblijvers 
de mensen zitten, die altijd zoveel te kankeren hebben! 
VERBETEA DE wEA.ELD, 	 

3ij de junioren was het van hetzelfde Taken een pak: 
3ij de A-junioren waren er drie wegblijvers. Gelukkig 
waren er een aantal B-junioren bereid om in te vallen. 
ilede met behulp van deze invallers weed de wedstrijd 
door Taba gewonnen. 

Het enigste elftal dat compleet aan de start kwam, 
was het ii-juniorenelftal. Dat volledige opkomst wel 
degelijk zijn gevolgen heeft op de uitslag blijkt 
duidelijk uit de overwinning vin doze 3-junioren. 
P.s. doze 3-junioren zijn ook een van de weinige 

	

junioren die constant trainen 	

Tenslotte de C-junioren: ook bier een paar wegblij-
vers. Slechts 8 jongens waren aanwezig. En deze 
jongens verloren met rnaar liefst 27 - 0. En dat 
hebben deze jongens te danken aan de wegblijvers 
(HATALIjIc. DAN!) 
Je bezorgt je medespelers en je leider ronduit een 
rot zondag. 

Al met al een triest geval, waar zees zeker maat-
regelen tegen genomen moeten worden. 
1 /1  narnens het JC en de Techn. Comm. kan ik wel 
stellen, dat bier zeker MAATREELEJ tegen genomen 
zullen worden! 	P.v.I.ios 



WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 21 februari 1976. 

Sen 1: afd. 11: Y-Boys - Taba, aanvang 14.00 uur, 
SR Leemhuis, veld gelegen op Sportpark De 
Weeren, bus 33 vanaf CS tot IJdoornlaan/ 
hoek Beemsterstraat, leider de Hr.K.Iske. 

Zat Sen 2: afd. 32: Sporting Zuid 2 - Taba 2, aanvang 
14.00 uur, SR van Wetering, veld gelegen 
op Sportpark Het Loopveld, Amstelveen, in-
gang Kalfjeslaan, vanaf de Amsteldijk, lei-
der de Hr.F.v.Teeseling. 

Pup A: 	vrij (poule C) 
Pup B: 	vriendschappelijk: St.Louis - Taba, aanvang 

10.00 uur, verzamelen om 9.30 uur op Sport-
park Middenmeer, bij de ijsbaan, leider de 
Hr.W.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 22 februari 1976.  

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

Zon Sen 2: afd. 216: Taba 2 - Uithoorn 3, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR de Haas, leider de 
v.Bommel. 

3: afd. 318: vrij. 
afd. 424: NFC 6 - Taba 4, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR Hoogduin, leider de Hr.F.v. 
Drongelen, veld gelegen aan de Sportlaan te 
Amstelveen, te bereiken met bus CentrAal 
Nederland, lijn 9 en 10. 

Jun A: 	afd. 521: TDO - Taba, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR Rosa, verzamelen om 11.30 uur op 
Sportpark Voorland, achter Ajax, leider de 
Hr.R.Verbrugge. 
afd. 622: Taba - Geinburgia, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Lassong, verzamelen om 11.30 
uur op het eigen veld, leider de Hr.R.Guitjens. 
afd. 722: TIW - Taba, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR van Smeden, verzamelen om 11.30 uur 
op Sportpark Brie Burg, naast Taba, leiders 
de HH A.v.d.Bos en H.Keune. 

ALLEN SUCCES!!! 

OPSTIELLiki0E1:1 
1: E.Bunschoten,J.Fransen,A.& H.Hillenaar,E.Jansen, 

j.Koning,J.Kooistra,R.Kuyper,J.v.d.Linden,H.Merle, 
G.Wolkers,R.It W.Nieuwenhuizen,H,Smit. 

2: G.Serier,P.Drehsen,H.v.Coeverden,D.de Wolf,N.Loo, 
J.v.Soest,Gebr.Sandbrink,T.Haggenburg,H.Schotte, 
S.Osinga,P.Dammen,W.Wolfs,P.de Nekker. 
H.Bergwijn,R.Bierhuizen,P.v.Drongelen,E.Pransen, 
R.Haverbus,H.Middelaar,F.Smit,D.Streefkerk,M.Kost, 
R.Zuiderduin,S.Degenhart,C.Clifford. 
E.Haverbus,H.Hillenaar,R.Kruithof,J.Robijn,R.Mar-
tens,R.v.d.Waard,R.Bakrie,W.Jainandunsingh,A.Por-
rer,R.Keune,R.v.Tintelen,M.Sandbrink,A.Rooij,M.Si-
mons,M.Roolc,A.Eisinga. 

Zon. Sen 1: zal op de training bekend gemaakt worden. 
Zon Sen 2: A.H.N.d.Bos,Th.de Boer,J.Hoekman,J.v.d.Hoven, 

,Jac.Maurer,J.Kamminga,H.Moehring,J.Roepel,B.Ri-
schen,P.v.Bommel,S.v.d.Laan,H.Verhaar. 

Zon Sen 3: T.Louis,E.v.Kampen,J.Spaan,j.& P.Verbij,K.v.Dronge-
len,H.Outmayer,F.v.Teeseling,R.v.Londen,P.v.Corne- 

wal, Lotman 
Zon Sen 4: Jainandunsingh,Bakrie,v.Denen,P.v.Drongelen,Grobben,  

de Vries,Cinqualbre,Kramer, 	,Smit,Sterk. 

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

Jun B: 	D.Vijsma,M.Betting,R,Dix,J.Fleury,S.Gravenbeek,H.  
Hil1enaar,P.Verkaaik,B.de Vries,B.J.Lazet,H.v.d. 
Iolk,A.Mocns,P.Steijn 

Jun U: 	J.Savijn,G.Osinga,O.Simons,L.v.d.Bos,R.Meyerhoven,  

P.v.Suydam,R.Kost,R.Warning,A.v.Peer,J.Samson,  

S.v.Dort,M.Degenhart,E.Lat. 

Zat 

Zon Sen 
Son Sen 

Jun B: 

Jun C: 

Le Sen 

Zat Sen 

Pup A: 

Pup B: 



LFB.BIL111  
Zat Sen bij de Mr.Teloodling, 
voor'donderdagavond 19.00 unit 795656 
Zon Son bij de Or.v.tAinden, 
voor vrijdagOvond 19.00 ours 945740 
Jun * Pup 	Jan van defy Dos, 
voor vrijdagaWond 19.00 war; 1215006,  

• Alle maten 
SELANCA. 

*• trainingspokken 
• in diverse 
• 'combination 

* 

1 

*. 
! 	 • RUYSCHSTRAAT 104 bij de 400orstraat 4 

358927 - TELEFOoN - 356575 
******************************A*****************W* 

* Voetbal, Za410ohdenen 
* Adidas 
* Puma 
k.Quiok e.a. 

* Ow olubvitrusting altiid, 
voorradig,  

* Eigen reparatie,-inriobttal 

TABA-LEDEN KORA& op. alio 
artikelen 

BOETES 

I.v.m. het wegblijven van j.l. zondag bij de 
wedstijd Taba - Amstel (A-junioren) worden de 
spelers D.Boersma, C, Meier en 1i.Scheltus  beboet 
met f2.50.  

C-junioren: Voorland - Taba f2.50 boete voor: 
J.Samson, Meverhoven, Osinga en M.Degenhart. 

Al deze spelers dienen eerst hun boete te betalen 
aan hun leider, voordat zij weer kunnen voetballen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CARNAVAL - Lotto - TraininE - Kaarten 

I.v.m. de carnavalsavond op vrijdag 27 februari 
is er seen selectie-training. Het inleveren van 
de lotto zal op woensdag 25 februar moeten ge-
schieden, daar er op vrijdagavond niemand op het 
veld aanwezig zal zijn. 

De kaarten voor het carnaval zijn bij de volgende 
leden a :2,50 verkrijgbaar: 

M.Keune Middelhofstraat 28 
S.Osinga Van Woustraat 145'" 
R. Kuijper Vechtstraat 35 " 

iam P.v.d.Bos Govert Flinckstraat 304" 
en in de Taba-kantine. 

Het zal niet mogelijk zijn kaarten aan de zaal 
te kopen, daar de leden die met de organisatie 
belast zijn, zelf ook graag carnaval vieren 
en niet van plan zijn de halve avond bij de 
deur te gaan staan. Verder zou het ontzettend 
op prijs gesteld worden, als u allemaal 
gecostumeerd kunt komen, daar slit de sfeer zeker 
zal verhogen. 

INUE11116PIEET 
Wie helpt ons voor het carnaval aan een oude 

kinderwagen en/of bromfiets (liefst Solex) ??? 

Mocht U ons er aan kunnen helpen dan graag 

even een telefoontje bij de fam. v.d.Bos: 721500. 

SPORT HUIS JO 11 0 
at 

A.S. zondag is de redactie te vinden bij R.Kuljper 
Vechtstraat 35" Tel 793316. 
Reacties van onze leden worden door de redactie 
zeer op prijs gesteld! 



1976 EEN JAAR VAN 	We keren even'terug naar de zomer- 
OVERDENKINGEN: 	maanden Van-het jaar 1918. Onze pro- 
	eeeeeem !!!!! 	• motie naar de 2e klas van de AVVB was 
een feit geowrden.AanFemoedigd door dit sukses, beeeeaken 
wij de mogelijkheid onselicht.eensetegaaneepsteken,met_he-
trekking tot het gaan bespelen"van. een grasterreinl,welke 
pogen met sukses werd bekroond. Het was gelegen aan de Slo-
terstraatweglhalverwege de Sloterkade en Badhoevedorp. Na 
enige bespreking met de landeigenaar, huurden wij dit veld 
voor een termir' n van 10 maanden tegen een huurprijs van 
F1.60.00 per maand.Yoordie tijd een behoorlijke opbrengst 
uit de schrale kas van een kleine volksvereniging. Maar ge-
zien ons ledenbestand,geruggeeteund door een goede 100 on-
dersteunende leden en afgaande op het enorm enthousiasme 
onder onze mensen$  vroegen wij de landeigenaar of wij dit 
veld even van nabij mochten bekijken. Na eon wandeling over 
een afstand van pl.m, 500 meter waarin wij tot onze hielen 
in de klei wegzaktenl  za en wij dat er bangs dit veld een 
6 meter brede sloot liep,terwijl na onze opmetingen tot de 
conclussie kwamen, dat de afstand tuSsen de outlijn en de 
sloot een halve meter bedroeg,met als gevolg, dat we tij-
dens de wedstrijden eon schepnet toesten hebben om de bal-
len uit die sloot te halen.Dit alles kon de pret toch niet 
drukken, We kwamen nog voor een veel moeilijker opgave te 
staan,n.m, de bouw.  van een kleedlokaal, het aanschaffen van 
doelnetten, een krijtwagen,een vat krijt enz.enz. Voorst 
dienden we er voor te zorgen, dat z'n man of 4 iedere zater-
dagmiddag naar het terrein moest om de krijtlijnen te trek-
ken. Maar toeilijkheden zijn er nu eenmaal voor om opge-
lost te worden. Inmiddels hadden we een plaats opgezocht 
waar ons kleedlokaal zou moeten verrijzen. Opmetingen were 
den gedaan, Om terstond tot een besluit te komen,wanneer 
we onze v.e, bestuursvergadering zouden houden, oft zo spoe-
dig mogelijk aan de bouw te kunnen beginnen. Hierin werden 
wij op deskundige wijze bijgestaan door wijlen mijn vader 
die houtbewerker was, en wat niet minder belangrijk was, de 
aankoop van het benodigde hout, bleef tot een uiterste mini-
mum beperkt Omtrent de bouw,:konden we ons bij voorbaat ver-
zekeren, van 2 ervaren timmerlieden,hierin terzijde gestaan 
door een 12tal leden,die bilna iedere avond gedurende de zo-
mertaandeneaan de Sloterstraatweg te vinden-  waren. Ongeloof-
lijk was het enthousiasme waarmede er gewerkt werd. Toen de 
kap erop hag, wapperde cre rood-Witte.v1ag van vreugde. Na 2 
jeren zagen wij ons ideaal verwezenlijkt. Toch kwamen wij 
voor een onoplosbaar probleem te staan.n.m, de drinkwater., 
voorziening. Zeker 3 tot 4 maal per zendag moesten diverse 

rl 
van onze leden,gewapend met .2egamellen ieder inhoudende 30e 
liter-water vanaf het terreih naar de boerderij om water 
halen9  teneinde onze cantine van koffie en thee te kunnen 
voorzien. Achter ons kleedlokaaI hadden weeeeieregenton ge" 
plaatst. waarin een regenPijp:Uitkwam om ens van waswater 
te kunnen voorzien. Ingeval Van droogtel  kregen de spelers 
een zinken schaaltje om zich 	sloot te wassen.Trouwens 
we leefden toen in een tijdperke  waarin men het zo nauw 
niet nam. Beschermende maatregelen omtrent het bouwen van 
kleedlokaal,het voldden aan de schoenheids-voerschriften en 
hygigne,zowel in huieen als fabtieken,-al deze voorschriften 
zijn eerst veel later tot wet geWorden. En...:Gelukkig ook 
maar.Als jongen van 17 jaar hob ik nog meegemaakt dat -we op 
de werk plaats over 12 man 1 schone handdoek per week aanwe-
zig was. Het aantal '2130-patinten in de grafische bedrijven 
nam onruetbarende afmetingen aan, towel als een gevolg van 
loodvergifti7ing,' el.-mede tengevolge van de chemische stof-
fen'in de Ceeu77inten vereeekt en niet in het minst. de laak-
bare hygi;;nieche toeetanSen in de fabrieken,waaronder ook 
de aanweeireeeideran,56n toilet t.b.v. 12 tot 20 arbeiders 
(sters)over 1 afJe7Ane.e vereniging tot bevordering van de 
gezondheid i/h Grafiech badrijf heeft hier baanbrekend werk 
verricht. Deeondaneeren or neF talloos velen, die zich 
onttrokken aaneeen'vei;jeillige bijdrage van 10 cent per 
week om ditvruchtbare 	te kunnen voortzetten. In die 
dagen brachten zij het liever naar de kastelijnt; Als je de 
moed had on iets over zo'n toeetand te sereken met de oude-
re collega's,dan was je eon comeunist! Want die directeur,. 
die wij hadden was een mootd. van een vent: Als je 's avonds 
van 8 tot 12.00 uur moest overwerkenl(tegene12 cent per uur) 
dan kregen zij met z'n .vjertjes een liter genever, nou zo'n 
bans moet nog gevonden worden: Maar zij beseften niet,dat 
dit medicijn 'net nuchter denken tot stilstand had gebtacht: 
0: die goede ou'de tijd: Nee hoor, die 1:omt nooit meet - tee 
rug: Ik durf hier openiijk te verklaren, dat ik hier.ep be- 

jeugdige leeftijd, etelling genosen heb., Heewel: 
Het was water naar de zee aandragen! Men vergete hierbij 
vooral niet, dat ik toen nog werkte met oude collega's van 
teeen de SO jaar: Ale le georganiseerd wae, dan word je als 
rooie  uemaakt! ")an had 	geen respect veer je baas,die 

tech (A!fonliTh-  to _Lan eaf: Ik geloof, 	voor vele 
joneeeen. ondee one al_e oneeloofeaardig obeeomt, dat deze 
toestand nog naueelijke .7;0 jaar gels en, in wezen bestond: 
4anneer ik nog wat diepereoe .dezeematerie.zoueingaan,edan 
zou men wellicht van de gedachte kunnen uitgaan, alszou ik 
mij op het terrein van e vakbeweging en de politiek bewo-
gen hebben. 
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Hesp 
DRANKEN SERVICE 
WIJN — DISTI LLEE RDER IJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

1 ste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu ool<  Hout- en ijzerwaren 

'Sargentini F3 Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

Acella b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortiment: 

* PLASTIC GORDIJNEN 
* PLAKPLASTIC 
* TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKAI 

enz.  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 WONING 

van 

De Sleutelkoning 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Voor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEN 

SI GAR ENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 
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Hesp 
DRANKEN SERVICE 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

VVijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

lste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
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 assortment: 

* PLASTIC GORDIJNEN 
• PLAKPLASTIC 
▪ TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKAI 

enz. 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 VVONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Door 
alle soorten 

BOOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 
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