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VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPETJES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

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

c3D 
1975 -1976 

VON K 
Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

.,eclertvaren 

en ederitandei 

BLOEMENMAGAZIJN 	 avtotia 
EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bioetnenhuis van de Ceintuurbaan 

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. busjes, 
annex bestelvvageris 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 

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

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEV ENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 
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AMSTERDAM 

Veldligging: 	 Gem. Giro T 1393 Sportperk Drieburg 	 tn.v. A.F.C. Tabs 

12e jaargang 	 no, 

In de afgelopen week bereikte ons het nieuws dat 
onze pupil Mario Spijker weer thuis is, terug 
uit het ziekanhuis. Mario, namens heel Taba, van 
harte beterschap. 

R.Kost wordt bij deze beboet met f1.2,50 i.v.m. 
zijn wegblijven afgelopen zondag zonder afbellen. 

OPilerioht 31 mei 1933 
K°11. poedgek, 25 lull isso 

24 Februari 1976 

En hier dan tenslotte nog een tip: elke zondag-
avond dat ei gevoetbald wordt, kunt U de uitsia-
gen van het eerstR beluisteren tussen 5 ,n 7 op 

RADIO STAB 
240 METER  

BLOEMEN BESTELLEN 

P•E•411F U 

BELLEN 

Telefoon 020 — 73 17 33 - 36 26 94-- 

Twee masktplaatsen op de Albert Cuypstraat 
Voor nummers 74 en 130 

VOOR AL WV BLOEMIVI,RK 

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 
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HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 

MATCHBOX 

FROGELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

ook voor u volop keus bij de 

DRANIKEN EXPRESS 

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

U BENT ALTIJD WELKOM 



De pen gekregen 
of gepakt 

Het resultaat zal er naar wezen 
iedereen gaat Taba vrezen 
Mwt doze inzet moet het mogelijk zijn 
Taba gaat in een stijgende lijn. 
Al ligt de vijand op de loer 
bij ons word dat een zware toer. 
Ons kruid is nog niet verschoten 
wie dat niet wil geloven 
komt zondag maar eens kijken 
u zult in uw handen wrijven. 
U kunt er van op aan 
Wij komen hoger te staan. 
Eens moet het toch komen 
dus niet meer staan dromen. 
Met zijn alien er tegen aan 
Dan zal het heus wel gaan. 
Het is echt geen droom 
Wij gaan naar ons nieuwe home 
Met dit mooie vooruitzicht 
ons oog op de toekomst gericht 
daarheen gaat JOS verdwijnen 
en Taba zal daar verschijnen. 
Nat moet toch een vreugde zijn 
zowel voor groot als klein 
Daar zullen wij zeker groeien 
en Taba gaat weer hloeien 
Gaat alien met ons mee 
En breng Taba in de K.N.V.B. 
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'Lie bier de eerste reactie op de oproepen die wij 
in de. afgelopen drie weken hebben gedaan. Een in-
zending van onze penningmeester die wij graag 
plaatsen met als titel gedicht van de week. 
Ors komt het alleen zo onwaarschijnlijk voor dat 
wij de TabaTreffer zo goed maken dat niemand van 
onze 268 leden en donateurs aanmerkingen of sug-
gesties hebben. 
Uw aanmerkingen of suggesties kunt U aan de re-
dactie toezenden met als aantekening dat zij a.s. 
wederom t.h.v. Rob Kuyper vertoeven, Vechtstraat 
35", tel. 793316. 
En dan nu onze penningmeester aan het woord: 

ONE AAN DE GOEDE SPORTMAN 

Laat ik nu eens degene zijn 
voor een artikeltje op rijm 
nu eons niet over betalen 
pok niet 'ik zal het halen'. 
De winter had ons te pakken 
straks komen de klappen 
ferme jongens, stoere knapen 
ons zullen ze niet kraken. 
Wat u niet had durven dromen 
20 jongens waren op trainen gekomen 
zondagmorgen 10.30 uur present 
dat was de ware voetbalvent. 
De meeste spelers lagen nog in bed 
toen hadden zij hun rond-je ingezet 
Mensen die dit presteren 
	 • 

kan men dubbel waarderen. 

2 



ingezonden 
stuk 

Ingezonden stuk van een C-junior: 

TIW - Taba 7 - 2. 
Taba speelde dicht bij huffs tegen TIW en was, 
nu de mooi-weer-voetballers er weer waren, met 
1.3 man. Maar wat was nu weer het geval? 
Beide leiders van dit elftal waren ziek. De 
heer Keune, een zeer vooruitdenkend man, 
stuurt zijn zoon naar het veld met de op- 
dracht en de nodige formulieren om de C-jun. 
te leiden. Zijn zoon die elke wedstrijd bij dit 
elftal aanwezig is, weet wat hij aan deze jongens 
heeft, maar op het veld aangekomen bleek daar al 
iemand anders van de jeugd-commissie te zijn, 
die de dienst uitmaakte. in inplaats van de C- 
junioren, die elke week aanwezig zijn, zette hij 
4 A-pupillen in dit elftal en de C-junioren, die 
de week daarvoor de boel in de steek hadden galaten. 
Dit is naar mijn mening niet in de haak; deze man 
hoort zich niet met ons elftal te bemoeien, maar 
het aan de plaatsvervangend leider over te laten. 
TOCH WEL BEN PUNT CM OVER Ti PRATEN, J. C. 

Leo v.d.Bos 

MELTING 1'U'1' 
°MELTING POTS 	4 



Zaterdagsen. 2 Taba Sporting Zuid  

Voor het eerst sinds weken weer -zaterdagvoetbal. 
Taba startte met 10 man en daar twee vaste verde- 
digers er niet waren, bleek al duidelijk dat Taba 
verdedigend niet op zijn sterkst was. Daar Taha 
ook aanvallend niet zo sterk voor de dag kwam, 
was Spoi,ting Zuid duidelijk de hetere. Zij stonden 
dan ook al gauw op 4 - 0. 

R US T - R US T 
Wat betreft de tweede helft; dat kunnen wij maar 
beter vergeten en liefst zo snel mogelijk. 

waren namelijk een aantal spelers die het al 
bekeken hadden. Slechts Willem blinkte uit en raakte 
maar liefst 3x het houtwerk. 
Sporting Zuid scoorde rustig verder en zo werd 
de eindstand: 12 - 0. 

Osinga. 

Aangezien de vaste redacteur van de zondagsenioren 
geen of weinig inspiratie voelde om ook maar een 
hlaadje vol te schrijven en daar er verder (natuur-
lijk) geen enkele reactie te bespeuren viel, is 
er deze week geen enkel verslag. de redactie 

Hier volgen nog wel even de uitslagen: 

Taba 1 - JHK 	0 - 1 
Taha 2 - Geinburgia 2 - 1 
Taba 3 	vrij 
NPC 	- Taba 4 	17 - 0  

JUNIOREN - A 	TDO - Taba 	Uitslag 4 - 3 

Doordat TDO de kansen beter benutte dan Taba, 
wist TDO met 2 - 0 voor te komen. Taba knokte 

zich echter nog voor de rust goed terug en 
wist naast TDO te komen: 2 - 2. 
Na de thee startle Taba sterk en wist een voor-
sprong te nemen: 2 - 3. TDO knokte verder en 
wist ongeveer 4 minuten voor het einde naast 
Taba te komen: 3 - 3. 
In een rommelig eind was het TDO, dat nog een 
keer scoorde: 4 - 3. 

Misschien kan het de volgende keer wat sportiever? 
R.Verbrugge. 

Junioren - B 
	

Taha  - Geinburgia Uitslag 2-0 

In de eerste helft was Taha iets sterker en 
er werd ook tegen de paal geschoten..Ook Geinburgia 
kreeg een paar mooie kansen, maar wist deze net 
als Taba, niet te benutten. 

Ruststand 0 - 0. 
De tweede helft was er hetzelfde beeld! 
Nu wist Taba echter wel gebruik te maken van de 
kansen en het was Prank Verkaaik, die 1 - 0 
scoorde. 
Hier bleef het niet bij, want ongeveer 10 minuten 
voor het einde was het L. Moens die op rechts 
schitterend een paar man passeerde en vervolgens 
keurig voortrok. 11:n toen was daar opeens H. v.d. 
Kolk, die a la Neeskens met een schitterende duik 
even schitterend scoorde. (Red. een magnifieke 
goal - zelf waargenomen) 

Bartjan Lazet. 
(namens de redactie bedankt voor het telefoontje!) 



WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 28 februari 1976. 

zat sen 1: afd. 11: RDC - Taba, aanvang 14.00 uur, le 
veld, leider de Hr.K.Iske, veld gelegen op 
Sportpark De Eendraeht II, te bereiken met 
bus 21 vanaf het CS tot aan Cornelis Outs-
hoornstraat. 

zat sen 2: AJtAx42x JVVO - Taba 2, aanvang 12.00 uur, 
vriendschappelijk, leider de Hr.v.Teese-
ling, veld gelegen op Spprtpark I)e Diemen, 
te bereiken met NBM-bus vanaf de Wibautstr. 

pup A: 	poule C: Taba - TOG, aanvang 11.00 uur, 
verzamelen om 10.30 uur op het eigen veld, 
leider de Hr.J.Fransen. 

pup B: 	poule 3: De Geuzen - Taba, aanvang 10.00 
uur, verzamelen om 9.30 uur op Sportpark 
Voorland achter het Ajax-stadion, leider 
de 1{r.W.Martens. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA  voor zondag 29 februari 1976. 

zon sen 1: afd. 201: Geinburgia - Taba, aanvang 14.30 
uur, le veld, leiders de HH Kooistra/PvdBos. 
Veld gelegen Winterstraat 2A, Driemond. Te 
bereiken met NBM-bus vanaf de Wibautstraat 
tot halte Driemond, dan +10 min. lopen. 

zon sen 2: afd. 215: DCG 5 - Taba 2, aanvang 12.00 uur, 
2e veld, verzameleh om 11.30 uur op Sport-
park Ookmeer, te bereiken met bus 21 vanaf 
CS, tot aan eindpunt, dan over op lijn 19. 
Leider de Hr.H.v.Bommel. 

zon sen 3: afd. 318: vrij, zie sen 2 en 4!! 
zon sen 4: afd. 424: Taba 4 - Madjoe 5, aanvang 14.30 

uur, le veld, leider de Hr.v.Drongelen. 
jun A: 	afd. 521: vrij. 
jun B: 	afd. 622: vrij: zie jun C!! 
jun C: 	afd. 722: TDO - Taba, aanvang 14.30 uur, 

le veld, verzameleh om 14.00 uur op Sport- 

leiders de HH Keune en A.v.d.Bos. 
park Voorland achter het Ajax-stadion, 
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UPSTELLIHRI 
zat sen 1: E.Bunschoten,J.Fransen,A. & H.Hillenaar, 

E.jansen,J.Koning,J.Kooistra,R.Kuyper, 
J.v.d.Linde,H.Merle,G.Wolkers,R. & W. 
Nieuwenhuizen,H.Smit. 

zat sen 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. 

pup A; 	H.Bergwijn,R.Bierhuizen,F.v.Drongelen, 
E.Fransen,R.Haverbus,H.Middelaar,F.Smit, 
D.Streefkerk,M.Kost,R.Zuiderduin,S.Degen-
hart,C.Clifford. 

pup B: 	E.Haverbus,H.Hillenaar,R.Kruithof,J.Robljn, 
R.Martens,R.v.d.Waard,R.Bakrie,W.Jainan-
dunsingh,A.Forrer,R.Keune,R.v.Tintelen, 
M.Sandbrink,A.Rooij,M.Simons,M.Roele, 
A.Eisinga. 

zon sen 1: zal op de training bekend worden gemaakt 
zon sen 2: A.H.v.d.Bos,Th.deBoer,J.Hoekman,Jac.Maurer, 

j.Kamminga,H.Moehring,J.Roepel,P.v.Bommel, 
H.Verhaar,res: P.v.Cornewal,R.v.Londen en 
F.Lotman. 

zon sen 3: vrij, zie zon sen 2 en 4. 
zon sen 4: Jainandunsingh,Bakrie,P.v.Drongelen,Grob-

ben,Cinqualbre,Kramer,Sterk, res: Gebr.Ver- 
bij,K.v.Drongelen en F.v.Teeselinp,. 
Bij deze worden ook de HH v.Denen, I)e Vries  
en Smit verzocht eens te komen kijken!?!? 

jun A: 	vrij. 
jun 13: 	vrij. 
jun C: 
	J.Savijn,G.Osinga,O.Simons,L.v.d.Bos,R.Meij-

erhoven,Yov.Suydam,R.Kost,R.Warning,A.v.Peer, 
J.Samson,S.v.Dort,M.Degenhart,E.Lazet, res: 
J.Fleury en S.Gravenbeek. 



• Alle gluten 
HELANCA 

* trainingepakken 
• in diverse 
• kombinaties 

* 

*:TABA-LEDEN KORTING 
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RUYSCHSTRAAT 104 bij de 0ataperetrast 	4 
.358927 - TELEPOON - 356575 

SPORTHUIS 

* 
*. 
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J0110 
Toetbalr.t  
Adidas 
Puna 
Quiok e.a. 
IIw olubuitrueting altijd. 
voorradig,  
Elvin reparatie!-inrionting 

op. alle 
artikelen 

Zealeandenen 

_ f.-- ---_---5;'- --:--,--:=. _ - 
--.) - ,----, _ -:--- - -;--- 	Het is toch wel treurig. Afge- 

lopen week las ik in het bondsblad 

dat er weer 72 scheidsrechters 

hebben bedankt. 

Er waren reeds 700 scheidsrech-

ters tekort. 

Deze mensen is echter niks kwa-

lijk te nemen want je moet tegen- 

woordig wel een hoge levensverze- 

kering hebben of aan 44n of meer 

ktachtssporten doen om je veilig te 

stellen na een wedstrijd geleid 

te hebben. 

Afgelopen zaterdag was het weer 

zo. De zat 1, sinds 17 januari 

niet meer gevoetbald hebbende, 

moest aantreden tegen Y-Boys. 

Na een toespraak van de leider 

die de jongens op het hart drukte 

om vooral die twee punten te pak-

ken omdat kampioenskansen nog 

volop aanwezig zijn, kwam de 

climax: de scheidsrechter was 

niet opgekomen! En dit was niet 

de eerste loch reeds de vierde 

maal dat dit geheurde, dus wel 

een desillusie. 
	Id 

We zullen maar zeggen, volgende week beter tegen kop- 

loper HDC waar we relatief gesproken een punt op achtel 

AY EVE b 1.11 X t  
Zat Sen bij de Er.Teipeoling, 
voor dohderdagavond 19.00 unit -799696 
Zen Sen bij de Et.T.Ctinden, 
'oar vrijdagnvond 19.00 marl 945740 
Jun * Pup bij Jan van defy Boa, 
voor urijdagneand 19.00 uur, 721100. 

staan. Het is een over te spelen wedstrijd, waarvan de 



1976, een jaar van : 	Het eerste deel van dit artikel is 

overdenkingen! 	twee wekwn geleden verschenen. 

We hebben er nu genoeg van,interrupeerde. men 	. 
vanuit een andere hoek van de zaal. Wij laten ons niet lan- • 
ger door jullie in de - mating nemen. Jullie spelletje is nu .  
voor goed uitgespeeld. Wij eisen, dat jullie van achter die 
tafel vandaan gaan en wij Zijn:vanavond hier_bijeengekomen .  
bm plaatSver(raneve voor jullie aan te wijzen.Wij laten ons 
niet langer om de tuin 	Wij laten ons niet langer met 
een.k:i_uitj'in het riet oturen. En zo volgde het ene verwijt 
op het•and.ere:.Iere posing van achter de groene tafel van- 
Caan om 	versadering tot ka1mt to manen en Met elkaar 
moeten Trober;rn pm.  naar eenoplosingte zoeken, was. oIie.  
op ht vuurlifijn voorzitter en -9ndergetekende luisterden • 
met aandacht no r aLdoie nu" nietbepaald hoogstaande 
van disc.th>e?:eh. 1̀.`et ,,,.as  een uitbarsting van woede waarin men 
zijn 	fevoelona dio.vrije-  loop liet. Kortom van bijleg-
gen was goon ;:prak.e. Dit -earler:;ent moest en zou verdwijnen. 
Het werd in -  een mooed- 	rumcerige,ja zelfs chaotische ver- 
gadering, die tot cupitulatie van dit bewind zou moeten 
Leiden. Inmiddeln woes do 1*]..ok half twaalf.TOen" zag-  ik. iets 
gebeurenlwat aan monig cog/is ontr!.,aan.Van'achter de groene 
tafel zag ik cen jong bestuurclid de zaal verlaten,zo op 
het oog to zien, om van het toilet gebruik te maken. Maar 
op ditzelfde ogenblik kreeg 1k de indruk, dat hij zijn toe.-
vluchtnam tot' eon uiterste rniddel om de zaak te redden. 
Pit vermoeden bleek ruim'20' minuten-  later juist te zijn. 
Om 10 minuten v6Sr tWaalf kwam er nonor, een ,late bezoeker de 
zaal binnen, nam achter in de zaal. plaats, met de veront-
schuldigingldatwerkzaamheden horn niet eerder in staat had-
?en seoteld om deze vertadering vanaf het begin te kunnen 
bijwonen. Ik herkende -  hem terstond. Hij stond bekend als eon 

diplomat, die op slinkse en bijm ondoorzichtelijke 
d_jze,gebrokn 	aan elkaar 	lijmen. 

vroeg hij hot woord en'botreurdo.  de jammerlijke wij- 
ze waaro-O deze vrgaderin7 zou dreisen te verlopen. Voort- 
gaarZe betoor.!je 	datwe allemaal. maar mens zijn en dat 

oT) z'n 	onzc fouten ma':.en. En als doze fouten 
er inl,!erdad 	Jan zijn deze er.  voor om tot con oplos- 
in7 	en. TIr zou 	Vorgadering dringend in 

over,Jeging 	'T'ven, OM hot beleid neer to gaan ppreidpn. 
Zth zou ilyde H.H.(toen noemde 	namen. van de grootste 
oppo3anten) krachtige figurenzien, om bet bondsbestuur in 
de 	 toO 	von zijn taak.,:leonmiSbal-e steun to kunnen 
verlenen 7,5-z-rzoun van grote beteenis kunnen zijn om onze 
AVVa krachtiger en aterker to maken.. 

eerste versie gestaakt werd. 

Lr (ARNAVAL 
E _) Als voorzitter van Taba wil ik U voor de 

laatste maal oproepen om vrijdag a.s. in 

grote getalen aanwezig te zijn op de Zui-

delijke Wandelweg in het Kruispunt, waar het feest 

gevierd zal worden. Komt alien verkleed, voor de 

leukst verkiede feestgangers zijn prijzen beschik-

baar. Verder is er op muzikaal gebied een disco-

theek benaderd (red: zie foto) en Ome Harry zal zich 

naar alle waarschijnlijkheid ook niet onbetuigd la-

ten. Er is voorts een groots assortiment drank en 

er is speciaal voor deze avond een Heineken-tap in-

stallatie aanwezig!! Uiteraard kunt U er ook ten 

alle tijde een hapje nuttigen. Zoals U ziet is alles 

weer redelijk voor mekaar, nu de mensen nog. Maar 

ook dat zal wel goed komen hopen we!! Verder kunnen 

we nog vermelden dat dit de laatste carnavalsavohd 

op vreemd terrein is, volgende keer zitten we op JOS. 

J.Lazet. 

PS Glaasje op, laat U rijden!! 

2`7 FEBRUAR1 
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Nog binnen 10 minuten had deze diplomaat dit hevige geschil 
bijgelegd en de razende monden vol verwijten en bedreigin- 
gen tot zwijgen gebracht. De heethoofden werden later in 
diverse commissies ondergebracht en de brand bleek voor goed 
geblust. 
Maar ik heb er iets aan overgehouden. Ik heb er van geleerd, 
dat deze aan de weg timmerende elementen, wanneer zij een 
baantje in hun schoenen krijgen geschoven, en daardoor meer 
aan de oppervlakte komen,dan eerst geconfronteerd wordt 
met hun innerlijke bedoelingen, om nog maar niet te spreken 
van hun-mentile inslag. Want eenmaal in functie zijnde,tonen 
zij zich in hun ware gedaante. Twee van hen,(ik wil U er 
nogmaals op wijzen, dat hun namen tot op de huidige dag mil 
zijn_bijgebleven)werden in de terreincommissie benoemd.Zij 
hadden tot taak om de velden of te speuren om na te gaan of 
aan alle voorwaarden was voldaan. Zo ook go.a- het zettpr 
of heien van doelpalen en cornervlaggen. Zo mocht ik per- 
soonlijk een keer ervaren, dat we na 21 uur heien van de 
doelpalen, door een stevig bevroren zandlaag deze commissie 
bij ons terrein aangekomen, zonder iets te zeggen, de hoog- 
te van de staanders ging opmeten. Ze schreven iets in hun 
boekje,waaruit 3 dagen Jater bleek, dat zij rapport hadden 
gezonden naar het bestuur van de AVVB, dat een van onze 
doelpalen le1 c.M. te diep was geheid. Gevolg F1.2.50 boete 
wegens het niet op juiste hoogte hebben van de doelpalen. 
Ik herhaal, dit rapport hebben zij naar het bondsbestuur ge- 
zondenl.zonder mij ook maar een ogenblik in kennis te stel- 
len van de door ons gepleegde zonde. Een enkele waarschuwing 
zou voldoende zijn geweest om deze paal van hoogte te corri- 
geren. Dat waren nu diezelfde opposanten, die in deze woe- 
lige vergadering voor het recht an onze arbeiders-vereni,E, 
gingen op de bres hadden gestaan. 
Maar door deze ervaring ben ik een trede op de hemelhose 
wijsheidladder gestegen. Ik wil dit met nadruk wel even be- 
klemtonen, dat dit stijgen gepaard gaat met vele tegensla- 
gen, die we op onze levensweg tegen komen. Daar zijn geen 
boeken voor te vinden„; De confrontatie met de werklijkheid 
dat is de school die wij moeten doorlopen, om het bewust- 
zijn van onze verantwoordelijkheid te leren onderkennen. 
Ik stond nog altijd maar aan het begin van 60jaren vereni- 
gingsleven. Zij' zijn mij niet zondermeer voorbij gegaan. 
Je hebt er prettige maar ook minder prettige ervaring in 
opgedaan. Over een wel zeer prettige ervaring gaat het 
volgende artikel,waarin ik gewag mag maken van een ongeken- 
de - bloei-periode, welke op de verovering van de AVVB-gouden 
plak zou volgen. 	 (wordt vervolgd R.ir 



Verf en behang 
Hout en ijzerwaren 

'Sargentini (3 Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

AceIla b.v. 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Groot assortirnent: 

* 	PLASTIC GORDEIN EN 
* PLAKPLASTIC 
* TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKAI 

enz. erzz. 

Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 

Grant Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* * * * * * * * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrale verwarming 
VVasautomaten 
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 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

He sp 
DRAN KEN SERVICE 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Alison govestivel 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Sarphati is drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

1 ste Sweelinckstraat 15 

Amsterdam Z. 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

