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VOOR AL UW 

HOEDEN PETTEN 

KINDERPE1JES MUTSEN 

BARETTEN 

WOLLEN MUTSEN EN SJAALS 
NAAR 

J. Mes 
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 22 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 

EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 

TELEFOON 71 36 24 

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

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

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

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

...eciertvaren 

en ,,ecierhanciel 

• 
BLOEMENMAGAZIA 	 agnotia 

EIGENAAR C. v. MECHELEN 

Het bloeinenhuis 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 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. 

6t. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 
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(ADVERTEITIE) 

De voetbalvereniging AFC Taba vraagt op korte termijn: 

E NTHOUS1AST 

P LIB LI E 
voor de voetbalwedstrijd: The Victory - Taba. 

U zult afwisselend werk treffen in een uitstekende steer: 
Het loon is overeenkomstig met de CAO voor de groep: 
'enthousiast publiek'. 

U dient uw schriftelijke solicitaties te richten aan: 
J.Kooistra 

Kribbestraat 14 
Amsterdam 

Dus tot aanstaande zondag bij: The Victory 1 - Taba 1. 

9 

BLOEMEN BESTELLEN 

P. E. F. 
BELL EN 

Telefoon 020 — 73 17 33 - 36 26 94 

Twee marktplaatsen 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 

U BENT ALTIJD WELKOM 



TOS-ACTIEF TOEHNOOI B+JUNIOHEN 
========================= 

Afgelopen zondag speelden onze B-junioren een toer- 
nooi bij Tos-Actief. De deelnemende verenigingen 
waren: Tos-Actief, Voorland, FIT en Taba. 
Het was een bijzonder leuk toernooi, dat uitstekend 
georganiseerd was. Ook de consumpties waren zeer 
goed verzorgd, zowel voor de leiders als voor de 
jongens. Het enige vervelende punt was dat Taba met 
slechts 9 man moest spelen. 
De eerste wedstrijd werd met 0 - 4 verloren tegen 
een veel sterker Voorland. Maar Taba wist met 9 man nog 
heel redelijk spel te produceret, maar de overmacht 
was toch te groot. 
In de tweede wedstrijd ging het al wat beter en was 
dat de scheidsrechter een (volgens veler zeggen) 
geldige goal afkeurde, anders had Taba deze wedstrijd 
gewonnen. Nu bleef het 1-1. 
De derde wedstrijd ging eveneens met 4 - 0 verloren. 
De stand kon lang op 0-0 gehouden worden, maar toen 
moest de Taba achterhoede zijn meerdere erkennen in 
de Tos-Actief-voorhoede. 
Hoewel namen noemen tegen het principe van deze redactie 
is, is dit echter een gelegenheid waar een naam wel 
degelijk genoemd mag en most worden. En dit is dan 
Eric Lazet, een C-junior, die volgens de leider een 
ontzettend goede partij speelde, mede door zijn 
grote werklust: (Over mentaliteit gesproken!) 

De heren R.Patrick en H. Hillenaar krijgen ceder een 
boete van f2,50 wegens het wegblijven op deze zondag. 
Bovendien krijgt de hr. H.Hillenaar nog een wedstrijd 
schorsing (maar je komt zondag wel gewoon kijken, he:). 

Overigens eindigde Taba op dit toernooi op de derde 
plaats, mede dankzij een beter doelgemiddelde. 

AFBELLEN  

Zat Sen bij de Hr.Hendriksen, 
voor donderdagavond 19.00 uur: 411115 
'Lon Sen bij de Hr.v.d.Linden; 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 967785  
Jun & Pup bij Jan van den Bos; 
voor vrijdagavond 19.00 uur: 721500. 

Het zal toch zeker niet in Uw bedoeling liggen om er nu 
voor goed een einde aan te maken,vroeg Dhr Takes. Zo'n oude 
rot als U kunnen wij nog heel goed gebruiken. Eerlijk ge-
zegd, zitten wij met het probleem om een lezenswaardig club-
orgaan uit te geven. Dat wat wij nu verzenden is een weekbe-
richt bestaande uit 1 folio-stencillwaarop het wedstrijdpro-
gramma staat vermeld. Wij zouden het ten zeerste op prijs-
stellen, wanneer U zich daarmede zou willen belasten. 
Hoewel het aanvankelijk in mijn voornemen lag, om er voor 
goed een punt achter te zetten, bezweek ik voor zijn aan-
drang. Om mij van de huidige stand van zaken op de hoogte 
te stellen toog ik naar de Trompenburgstraat 97 het adres 
van onze inmiddels overladen oud-wedstrijdsecretaris Dhr 
J.A.v.d.Hart. Toen kreeg ik een beeld van zijn uitzonderlijke 
aktiviteiten. Voor mij was het een onbegrijpelijke zaak, dat 
hij naast zijn drukke werkzaamheden, tijd en clubliefde kon 
opbrengen om dit weekbericht nog to kunnen verzorgen. Het 
werd mij weldra duidelijk, dat mijn mededeling om de verzor-
ging van dit orgaan over te nemen, voor hem een uitkomst was. 
Tijdens een gesprek met Dhr W.Takes bij mij thuis, gaf deze 
mij te verstaan, dat ik geheel naar eigen nzicht te werk 
kon gaan. Het folio-stencil werd toen een boekwerkje van 
8 soms tot 16 pag.'s in omslag,met als titel de "TABA-TREFFER 
Wat dit te betekenen had? Welnu, eerst de kopy schrijven, 
daarna overtypen op stencils,drukken,tussenscHir,ten,vergaren, 
vouwen,nieten,banden adresseren,banderen en daarna tot ray-
ons bundelen voor de posterijen. 
Welk een verschil met nu, dat we gewoon maar getypte kopy 
naar de fam.v.d.Heijde in Vinkenveen kunnen toezenden en 
rest komt dan wel voor elkaar. Vanaf deze plaats een woor0 
van lof en waardering voor deze opofferingsgezindheid,waar-
aan wij de wens verbinden, dat het hen gegeven moge zijn, 
nog vele jaren, dit belangrijke bezit te continueren. 
Och ik heb er geen enkele behoefte aan om over mijn haar te 
worden gestreken,daar ben ik in de loop der vele jaren wel 
gewend aan geraakt. Toch ben ik mij er van bewust, dat we 
uit ons midden geen sterveling zullen terugvinden, die de 
eerste 6 jaargangen zoals deze vanuit mijn redaktie-adres 
zijn verzonden, op zich zullen nemen. Dit stencil-systeem 
in boekvorm uitgevoerd, vroeg nog altijd van mij niet minder 
dan 23: dag werk. Maar ik heb dit gedaan vanwege mijn ambitie 
maar gelijktijdig in het besef, dat ik een zekere verant-
woordelijkheid op mij genomen had, Hen verantwoordelijkheid 
ongetwijfeld mijn sterkste wapen geweest om het 60 lange 
jaren te kunnen volhouden. 



DJK. op 

De A- en B- pupillen spelen op maandagavond 3 mei hun 
eerste wedstrijd in het zomeravond toernooi. 

A-pup.: 
	TIW - Taba 

B-pup.: 
	TIW - Taba 

De wedstrijden vangeni aan om 19. 00 uur. Verzamel dus 
om 18.30 uur in de kantine van TIC:: Jullie leiders 
zijn als gewoonlijk: de HH J. Fransen en W. Martens. 
Voor de opstellingen zie order OPSTELLINGEN! 

HERHALING WEDSTRIJDPROGRAMMA  KONINGINNEDAG 30 aril  1976: 

	

=== 	

B-pupillen: 
poule 2: Taba, TDO, TOG, Wilskracht SNL 4. 
veld: St.Louis 
aanvang: 14.00 uur: Taba - TDO 

14.30 uur: Taba - TOG 
15.00 uur: Taba Wilskracht SNL 4. 

speeltijd: 2 x 10 min. zonder rust 
verzamelen om 13.30 uur in de cantine van St.Louis, op 
Sportpark Middenmeer, bij de ijsbaan. 
leider: W.Martens. 

A-pupillen: 
poule 1: DJK, OVVO, Madjoe, Taba. 
veld: 	le veld DJK 
aanvang: 14.00 uur: Madjoe Taba 

14.30 uur: OVVO - Taba 
15.00 uur: DJK 	- Taba. 

speeltijd: 2 x 10 min. zonder rust 
verzamelen: om 13.30 uur in de kantine van 
Sportpark Middenmeer, bij de ijsbaan. 

C- unioren: 
poule 2: TDO, Taba, DJK, Zeeburgia. 
veld: 	le veld DJK 
aanvang: 11.30 uur: TDO 	Taba 

12.05 uur: Taba 	Zeeburgia 
12.40 uur: Taba - DJK 

speeltijd: 2 x 15 minuten zonder rust  

Vervolg: WEDSTRIJDPROGRAMMA KONINGINNEDAG: 

verzamelen: om 11.00 uur in de cantine van DJK, op 
Sportpark Middenmeer, bij de ijsbaan 

leiders: de HH H.Keune en A.v.d.Bos 

B-junioren: 
poule 2: Taba, TDO TOG Bij 
veld: 	1-e veld DJK 
aanvang: 9.30 uur: Taba - 

10.05 uur: Taba 
10.40 uur: Taba -

speeltijd: 2 x 15 minuten 
verzamelen om 9.00 uur in de 
Sportpark Middenmeer, bij de 
leider H.Guitjens. 

A-junioren: 
poule 1: St.Louis, Taba, TDO, ZPC 
veld: St.Louis 
aanvang: 9.30 uur: St.Louis - Taba 

10.15 uur: Taba 	- ZPC 
11.00 uur: Taba 	- TDO 

speeltijd: 2 x 20 minuten zonder rust 
verzamelen om 9.00 uur in de kantine van St.Louis, op 
Sportpark Middenmeer, bij de ijsbaan. 
leider: R.Verbrugge. 

Alle leiders worden verzocht hun spelerskaarten bij zich 
te dragen. Er zullen geen ruilformulieren zijn. De lei-
der dient zich uiterlijk 15 minuten voor het vastgestelde 
tijdstip van aanvang te vervoegen bij het wedstrijd-
bureau, waaronder zijn elftal ressorteert. 

De spelers dienen gebruik te maken van de kleedkamers, 
behorende bij het veld, waarlp zij de eerste wedstrijd 
spelen. 

Jok dienen alle leden (spelers, leiders en publiek) 
toegang te betalen i.v.m. het goede doel. 

t/m 16 jaar: fl. 0, 50 
rest 	: fl. 1, -- 

Het DRIE BURG ZOMERAVONDTOERNOOI: 
= = = = 

lmer 1 

TDO 
TOG 
Bijlmer 1 
zonder rust. 
kantine van DJK, op 
ijsbaan. 



Jun C: 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag -1 mei 1976: 	 - 	== 	  

Zat Sen 1: afd. 11: Taba 	ADSV, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR M.L.J.Manasse, leider de 
Hr. K.Iske 

Zat Sen 2: afd. 32: Tos Actief 2 - Taba 2, le veld, 
aanvang: 14.30 uur, SR C.P.Beers, leider 
de Hr. F.v.Teeseling,veld gelegen op 
Sportpark Voorland achter het Ajax-stadion. 

Pup A en B: vrij, maar zie het Programma voor Koningin-
nedag, 30 april 1976 en het programma voor 
het Drie Burg Zomeravond Toernooi, 3-5-1976, 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 2 mei 1976: ==_ 
Zon Sen 1: afd. 201: The Victory - Taba, le veld, 

aanvang 14.30 uur, SR T. de Haas, 
leider de Hr. J.Kooistra. Veld gelegen 
aan de 's-Gravelandseweg, weesp. 

Zon Sen 2: vrij 
Zon Sen 3: afd. 318: Taba 3 - JOS 5, 1e veld, 

aanvang 12.00 uur, SR J.Palmer, leider 
de Hr. A.Verkaaik, 

Jun A: 	afd. 521: Taba BPC, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR D.Th.Nobel, leider de HR. 
R.Verbrugge; verzamelen om 14.00 uur 
in de kantine. 

Jun B: 	afd. 622: RCM - Taba, 2-e veld (Taba) 
Let op: deze uitwedstrijd wordt dus op 
het Taba-veld gespeeld!!! 
Aanvang 12.00 uur, leider de Hr. H.Guitjens 
Verzamelen om 11.30 uur in de Taba-kantine. 

Jun C: 	vrij; G.Osinga zie opstelling B-jun. 

ALLEN ZEER VE-AL SUCc:ES 

OPSTELLAGELI 
E.Bunschoten,J.Fransen,A.Hillenaar, 
E.Jansen,J.Koning,J.Kooistra, R.Kuyper, 
J.v.d.Linden,G.Wolkers,R. & W. Nieuwen-
huizen,H.Smit 
P.Drehsen,H.v.Coeverden,D.de Wolf,N.Loo, 
R.Sandbrink,T.Haggenburg,H.Schotte,S. 
Osinga,P.Dammen,W.Wolfs,P.de Necker 
H.Bergwijn,R.Bierhuizen,F.v.Drongeien, 
E. Fransen,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.Martens,R.v.d.Waard,R.Bakrie, W. 
Jainandunsingh,A.Forrer, P.Keune,R.v. 
Tintelen,M.Sandbrink,A.Rooij,M.Simons, 
M.Roele, A.Eizinga. 
zal op de training bekend worden gemaakt. 
F.v.Drongelen,Sterk,Bakrie,Grobben, T. 
Louis,E.v.Kampen,J.&P.Verbij,Fr. van 
Teeseling,R.v.London,R.Verkroost,SAAP 

P.Rolmann,R.Patrick,C.Meijer,R.Reitsma, 
M.Scheltus,A.Verkaaik, F.Oostburg 
D.Vijsma,M.Betting,R.Dix,J.Fleury,H.Hille-
naar,F.Verkaaik,B.de Vries,B.j.Lazet,H.v. 
d.Kolk,A.Moens,F.Steijn, flAemagia,12.

412 

op zondag 2 mei: vrij (E.4/12/7, zie opst. B-jun) 
466.40SsoACO 30 april: 

J.Savijn, G.Osinga, 0.Simons, L.v. 
d.Bos,R.Meijerhoven, F.v.Suydam, E. 
Kost, R.Warning, J.Samson, S.v.Dort, 
E.Lazet. 

''''••••""*•'-•••"" 

Zat Sen 1: 

Zat Sen 

Pup A: 

Pup B: 

Zon Sen 1: 
Zon Sen 3: 

Jun A: 

Jun B: 
S.GRAgEti-

ZELlot 



EEN UITTREKSEL UIT MIJN BIOGRAPHIE 
60 JAREN VERENIGINGS-GESCHIEDENIS1  
tilt tttttt uuuuuultuufluutiu“ tttttttttttttttttttttttt uu  

* 
RUYSCHSTRAAT 

358927- TELEFOON - 356573 
**************************************************.* 

:* TABA-LEDEN KORTING 

* 
* 

Alle maten 
HELANCA 

* trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

* 

* 

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

A.s. zondag bevindt de redactie zich ten huize van 
de familia,  P.v.d.Bos, Govert Flinckstraat 304". 

JOS 5 - Taba 3 	1 - 1 ========================= 
In een afwisselende wedstrijd met kansen aan beide 
zijden was het Taba, dat de score opende, met een 
lob van afstand, die over de te ver voor zijn doel 
staande keeper in het net verdween. Vlak voor rust 
wist JOS toch nog gelijk te waken via een goed geno-
men vrije schop. 

De tweede helft bracht weinig spelverandering. Taba 
had de laatste 10 minuten alle moeite de stand in 
evenwicht te houden. Het was een leuk schouwspel 
en er werd door alle spelers keihard gewerkt. 

E.Sterk. 
(Hartelijk dank voor dit verslag) 

S PORT HUIS JO 110 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

104 bij de Camperstraat 

* Voetbal-, Zaalschoenen 
* Adidas 
* Puma 
* Quick e.a. 
* Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
* Eigen reparatie-inrichting 

op alle 
artikelen 

* 

Vanaf de zomer van het jaar 1916 t/m juni 1964, heb ik 
bijna iedere zondag langs de witte lijnen op het grasta-
pijt gezworven(soms ook wel daarbinnen om als vredesapos-

tel op te treden. 
In mei 1964 ben ik,na een fel bewogen discussie met mijn 
toen nog onervaren en ondeskundige voorzitter, opgestapt. 
Het was mij niet ontgaan, dat hij op slinkse wijze doende 
was om mijn invloed en populariteit of te remmeL.Zich vol-
komen bewust van het feit, dat zijn gemis aan deskundig-
heid zich vroeg of laat zou wreken, zocht hij zijn toe-
vlucht in hilariteit twaarmede hij de lachlust wist op te 

wekken,om t..aar mede de zaak waar het in wezen om ging
lop 

handige wijze te omzeilen. Dit hield in, dat hij zonodig 
en waar hem dit gewenst voorkwam, aan het Huish.Reglement 
voorbijging. Leiding geven waarbij de waarde van het H.H. 
Reglement wordt verkracht kon in mijn ogen nimmer enige 
genade vinden. Terechtwijzingen mijnerzijds aan zijn be-
leid gericht, werden op den duur voor hem een heet hang-
ijzer. Het moest op een bepaald ogenblik tot een uitbar-
sting komen en dat gebeurde op deze voor mij onvergetelij-
ke gecomb.bestuurs en comm.vergadering van 8 Mei 1964. 
Het ijs was gebroken! Na bijna 35 jaren in L.O.C. een lei-
dende functie te hebben vervuld verliet ik deze vergade-
ring, in het besef dat mijn besluit voor hem een opluch-
ting betekende. 
Nauwelijks 14 dagen later rinkelde mijn telefoon en aan 
de andere kant van de lijn kreeg ik de stem van onze oud-
secretaris te horen m.n. Dhr W.Takes. Hij was voor mij 
geen onbekende. Van zeer nabij heb ik de oprichting van 
TABA gevolgd en kwam al vrij spoedig tot de conclussie 
dat er uit de nude tabakshoek (Nes en omgeving) lets goeds 
geboren zou worden.Op de hoek van de Nes en de Wijde Lem-
bardsteeg (Kruierij van De Jongl was het tussen 12 en 2.00 
uur egn en al bedrijvigheid.Een samenscholing van mannen 
met gele jassen aan, die op de vele tabakskantoren werk-
zaam waren. 
Hallo heer Reij,heb ik het goed gelezen? Hebt je het bijl-
tje er bij neergelegd? En dat na zovele jaren? 

t11191Zel= w.a7nm21/1"-t :11T::=1 ::f  7k nhweMi:eenk::diel:enliaeitt-
eenzetting van de reden waarom ik ben heengegaan. 



Zaterdag senioren 1: 	ASVC - Taba 	1  - 2 

Gehandicapt door 4 blessures met aanvulling vanuit 
het tweede elftal, trad Taba tegen ASVC aan. Taba, 
met nog steeds kampioenskansen, wits zij natuurlijk 
alles winnen, kreeg de eerste helft niet alleen met 
de tegenstander, maar ook met de wind te maken. 
Maar een in de eerste helft goed voetballend Taba 
rekende met beide factoren af. 
Een niet in moeilijkheden rakend Taba voetbalde ge- 
makkelijk en bracht in de eerste helft de stand nog 
op 0 - 1, door Jurry, die uit een afgeslagen aanval 
de bal oppikte en goed doorzettend alleen doorging 
aldus de score openend. Tot de rust speelde Taba 
de tijd uit., met'in het achterhoofd na de rust de 
storm mee en dus een doelpuntenfestijn. Het zag er 
na de rust nog wel zo uit, toen Wim Nieuwenhuis 
de score verhoogde d.m.v. een afstandsschot, een 
van de weinige in deze tweede helft. ASVC kwam echter 
terug en creeerde enkele kansen, die alien gemist 
werden. Na een communicatiefout in de Taba-achter- 
hoede, 44n minuut voor tijd, bracht ASVC de achterstand 
tot 1 - 2 terug, die de overwinning van Taba niet 
weer in gevaar bracht. Dan bier de stand van de 
koplopers in deze afdeling: 

Nec '75: 18 gesp. 	26 pnt. (uitgespeeld) 
UCO '66:' 18 gesp. 	25 pnt. (uitgespeeld) 
Taba 	: 15 gesp. 	20 pnt. 

Met de wedstrijden tegen ADSV, ASVC en TOB nog te 
goed kan Taba in punten nog gelijk met Nec '75 ko-
men. Dan echter heeft Taba nog 25 minuten te goed 
tegen Meerboys, waarin zij met 1 - 0 achterstaan. 
Dus Taba heeft het nog in eigen hand, maar het nog 
wel wat publiek gebruiken. 	redactie. 

n bier dan tenslotte nog een tip: elke zondag-
avond dat er gevoetbald wordt, kunt U de uitsia-
gen van het eerste beluisteren tussen 5 Rn 7 op 

RADIO STAB 
240 METER 	Lei 

Men moet, welke taak men in het clubleven vervuld,in 
staat zijn een stootje te kunnen uitdeien, maar obk om 
te kunnen incasseren. 
Nu genoot ik vanaf het eerste moment dat de verzorging van 
het cluborgaan aan mij werd toevertrouwd aller vertrouwen. 
loch nam ik bij voorbaat het standpunt in, dat het redige-
ren van een cluborgaan een uiterst kwetsbare zaak is,Inge-
zonden mededelingen dienen om zijn inhoud en strekking 
zorgvuldig te worden afgewogen,alvorens deze aan de publici-
telt prijs te geven. Hier moet in de allereerste plaats op-
voedende kracht van uitgaan. Meer dan eens is mij gebleken, 
dat een aanval op het gevoerde beleid, het perssonlijk be-
lang kwam boven drijven. Wanneer ik maar een ogenblik twij-
felde aan het nuttig effect van een dergelijke publicatie, 
dan verwees ik de inzender(s) naar het bestuur om aldaar 
aan hun grieven uiting te geven. Een cluborgaan is nu een-
maal geen strijdorgaan. Het moet gezien worden als een bij 
uitstek gekozen middel om de onderlinge band te verstevigen. 
en te bevorderen. Ik mag alleen maar de hoop uitspreken, 
aan deze voorwaarden te hebben voldaan,a1 ben ik mij er vol-
komen van bewust, niet feilloos te zijn geweest. 
Nieuwe 4„ijdcn vragen nieuwe inzlchten. Of doze wel aan de 
gestelde verwachtingen zullen beantwoorden, dit zal de tijd 
ons moeten leren. Eerlijk gezcgd heb,ik er wel de grootste 
moeite mee: 

Nu dan het ogenblik voor mij is aangebroken, om na een tijd-
perk van 60 jaren verenigingswerki waarvan de laatste 12 jaren 
waren gewijd aan de verzorging van de "TABA-TREFFER",rest mij 
een woord van dank te brengen aan alien die mij in de ver-
zorging van ons clubblad hebben bijgestaan, en het genoegen 
mocht smaken samen te werden. 
Ik denk hier ook aan het felt, dat men niet aan mijn ervaring 
is voorbijgegaan en zelfs in enkele gevallen adviserend heb 
mogen optreden.l)it geeft je het gevoel toch niet voor niets 
te hebben geleefd. 
Moge de zich nu voordoende expantie-moge1ijkheden,n.m. het 
bespelen van het JOS-Complex voor U nieuwe perspectieven 
bieclen om aan de verdere opbouw van TABA inhor/d en gestalte 
te geven,waarop Uw aller streven is gericht. 

J.Reij Sr. (medewerker). 
Mocht U onverhoopt voor het geval 
komen te staan, dat U niet over vo1doende 
kopy beschikt,dan kunt U ook na 15 juni a.s. 
eventueel een beroep op mij doer': 



Sarphati es drogisterijen Hesp 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Alb. Cuypstraat 184 

iste Sweelinckstraat 15 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Amsterdam Z. 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130 - 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Verf en behang 
nu oak: Hout- en ijzerwaren 

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

Acella b.v. De Warmtespecialist 
SPECIAAL PLASTICZAAK 

Fr. van Erve 
Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 Groot assortiment: 

* PLASTIC GORDIJNEN 
* PLAKPLASTIC 
* TAFELKLEDEN 
* POLYETHER, SKAI 

enz. enz. 

* * * * * * * * 

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

Ceintuurbaan 422 — Telefoon 73 08 05 
Schoorsteenvegen 
Lid A.S. P. B. 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

Foor 
alle soorten 

ROOKARTIKELEAr 

De Sleutelkoning SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 
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