
VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRIJF 

martin's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

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 

edertruaren 

en ,,ecieritanctel 

voor al uw bloemwerk 

777 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

zaterdag tot 4 uur geopend 

ceintuurbaan 414 amsterdam-zuld 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. 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. 

St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 

en plantenarrangementen 

agnglia 
ale Co 

rg 	--- 
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BLOEMEN BESTELLEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA C I 

TEL. 020 - 73 7 
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.e:// 44; 

Heineken 

Officieel lid: R.G.v.d.Heide (C Jun), geb. 1-4-1964, 
Granaatstraat 7', tel. 766170, A'dam-1008. 

Gefeliciteerd: de familie K.Iske, met de geboorte van hun 
zoon Marco. Helaas kunnen we het kaartje, 
waarvoor onze hartelijke dank, niet afdruk-
ken vanwege de zilverkleurige letters. 

zaalv. 2: woensdag 5 januari 1977 - Airsporthal 
afd. R4C, aanvang 21.00 uur: 
Boeleboys 2 - Taba 2. 

zaalv. 1: woensdag 12 januari 1977 - Airsporthal 
afd. 2B, aanvang 21.00 uur: 
Taba - KMVZ. 

Allen gaarne een half uur voor de aanvang 
aanwezig. Tel.nr. Ger Wolkers: 125646. 
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GEWOON LE UK: 	LEZEN!! 

Taba zat en zon 1 comb - Jeugdbestuur: verslag.  

In een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd lukte het de 
Taba combinatie aangevuld met twee oudere bestuursle-
den niet van dit gelegenheidselftal te winnen, waarbij 
ze hun handen nog dicht mochten knijpen. 
Het Jeugdbestuur daarentegen had vleugelspelers die 
nog nooit een bal getrapt hadden, waarbij het opviel dat 
een van deze spelers, met name H.G. te A. met Mn simpe-
le schijnbeweging de gehele achterhoede van Taba 1 comb. 
op het verkeerde been zette. 
De Taba 1 comb. had tevens het voordeel dat ze de scheids-
rechter helemaal op hun hand hadden, die hun, vooral in 
de eerste helft, de hand boven het hoofd hield. Daarbij 
kon hij het ook niet verkopen om een doelpunt van Jan 
Maurer die hinderlijk bultenspel stood goed te keuron; 
dit was overigens de enigste keer in de eerste helft 
dat.zij gevaarlijk waren. 
Laten wij de Taba 1 comb. eens stuk voor stuk doorlichten, 
hoewel het niet de moeite waard is. 
Op goal, het enige lichtpunt in dit elftal, ons alley 
voorzitter J.Lazet die blijk gaf ambities te bezitten am 
de rest van het seizoen in het eerste elftal te keepen, 
mits zijn tegenstander van hedenmiddag,Boskovski, die wij 
later in dit verslag nog zullen vermelden, zijn contract 
niet tekent (2knaak80indewoche!!). 
De achterhoede van rechts naar links: J.v.d.Linden: wel 
veel inzet maar weinig spelinzicht. B.v.d.Woude: een belof-
te voor de toekomst maar toch niet de allure van zijn va-
der. J.Hoekman: gpen schim van toen hij nog vaste keus in 
het 2de elftal was. H.Smit: duidelijk verdwaald; dames 
hoorden bij FIT thuis waar voor hun een wedstrijd georga-
niseerd was. 
Middenlinie van rechts naar links: G.Wolkers: die, daar we 
jammer genoeg geen veteranen-elftal hebben, hier zijn kans 
kreeg maar na de eerste helft uitgeblust was. j.Kooistra: 
die 10 minuten voor de aanvang, van deze wedstrijd word 
weggekocht door de angstige aanvoerder van daze combinatie, 
J.Lazet. Kooistra maakte overigens uit een van de weinige 
goeie voorzetten van J.Lohman (later in dit verslag) can 
mooie goal die zeer terecht ward afgekeurd. H.v.Coeverden: 
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een van de weinige spelers die het moordende tempo dat 
de J.O. op de mat legde kon bijhouden (dit was het laat-
ste pluspunt van de comb.). 
Yoorhoede van rechts naar links: we hebben ze eigenlijk 
niet gezien. j.v.Teeseling: die naar onze bescheiden 
mening beter achter de bar kan blijven staan. J.Maurer: 
die zich beter bij zijn duiten kan houden, want van 
voetballen heeft hij geen kaas gegeten; schopt nog geen 
deuk in can pakje boter 	dat twee weken in de zon 
gelegen heeft. Laatste geldt ook voor de links-buiten-
adem J.Lohman: deze speler die zich aanvoerder noemt 
van de zon 1 willen wij de volgende raad meegeven. Men-
t4liteit is can schone zaak. lit waren dus de elf personen 
die voor het hoofdbestuur doormoesten gaan. 

Nu. de j.G., beginnende met de fantastisch keepende en 
fabuleus reagerende Boskovski, door H.G. te A. ontdekt 
en uit de Joegoslavische klei getrokken. 
Achterhoede van rechts naar links: J.v.d.Bos, wedstrijd-
secr.jeugd, en normaal zijn activiteiten doorbrengende 
in het doel van het tweede elftal. H.v.d.3os: bijzitter 
in de J.C., een van de steunende pilaren in de redactie, 
schrijver dazes, maar niet in zijn 1-tje!!, wisselende 
klassespeler van de zon 1. D.Sandbrink: leider B3jun, 
normaal laatste man in de zat 2. `!'evens humorist van dit 
elftal. ?.v.rongelen: leider F pup, aanvoerder en ster-
speler zon 4 (nog steeds niet uitgeprobeert in het eerste; 
T.C. waar zit 14 verstand ?!). 
Middenveld van links naar rechts: S.Osinga, leider C Jun, 
aanvoerder zat 2, had can slechte dag maar overklaste nog 
steeds zijn tegenstanders. 3.J.Lazet: zoon van de keeper 
van de tegenpartij, juniorenlid, aanvoerder B Jun, toe-
komstig lid redactie: ster van het le en het 2e veld (de 
tussengelegen strook inbegrepen), woonweg: hij schitter-
de. H.G. to A.: penningmeester JC twat dit inhoudt is 
ons nog steeds niet duidelijk) seal met zijn atletisch 
en gabruinde benen, waaruit de meest vreemde schijnbewe-
gingen. voortvloeiden, de show. 

knijpen we de levensgevaarlijke voorhoede, van links 
naar rechts, van rechts naar links, constant in beweging 
zo 4l u. ziet: in de eerste helft speelde de J.C. met 10 
man. zodat zij zonder linksbuiten opereerde, hetgeen voor 
de twee eniteen eon zware taak betekende, hoewel zij 
daerdoor niet minder gevaarlijk waren: 	Martens, leider 

pun, eie mat zijn fabuleuze achterzetten de achterhoe-
de van de tegansaartij constant in paniek bracht. 3 



H.C.Kuyper: mede-schrijver dozes, ook niet in z'n 1-tje. 
leider B Jun, trainer A en B Jun, speler zat 2, die voor 
de J.C. een waardevolle terugvallende spits betekende, 
overal op lopend (goede conditie) alleen af te stoppen 
door professionele trukjes zoals haren trekken, schenen 
trappen, spugen, shirtje trekken en tackelen, waarvan 
de Taba 1 comb. meer in huis heeft dan techniek. 
J.v.Veen: invaller, lid cantine-commissie, zonder hem 
had de J.C. het ook wel gered, alsnog bedankt!r 

En dan nu: D E 	WEDSTRIjD.  

Een stormachtig startend Taba 1 werd bekwaam opgevangen 
(hoewel dit niet moeilijk was) door de J.C. waarna de 
J.C. het heft in handen nam en enkele schitterende kan-
sen ongebruikt lieten, omdat zij anders de tegenstander 
zouden blameren. 
Na een kwartier drukken van de J.C. was het Taba 1 dat 
in een uitval een goal scoorde die terecht word afge-
keurd, door de op de handen van de Taba 1 zijnde scheids-
rechter, vanwege hinderlijk buitenspel van J.Maurer, ove-
rigens een van zijn sterkste kanten!! 
Zo brak gelukkig voor de Taba 1 combinatie die aan het 
eind van hun Latijn waren (training!) de rust aan. 

De J.C. had zijn thee koud genuttigd (!!) of stood al- 
weer te trappelen om het karwei af te maken. Zij wis- 
ten dat de tegenstander daar nu rijp voor was. Een gein- 
tje van de J.C. die een tweede bal in het veld bracht, 
ontlokte de opmerking van J.v.d.Linden die wij hiermee 
tot oen van de week willen betitelen, Al hiagende zei 
hij met de tong op de punt van zijn schoenen (de rust 
was net afgelopen!!) "Als het niet serious gaat schei 
ik er mee uit." Hetgeen waarschijnlijk beter was geweest!! 

Hierna kon de tweede helft eindelijk beginnen. De Taba 
1 comb. opende de score, nadat zij eerst menige bal over 
het ijs hadden geschoten, om opruiming te . houden. Een 
paar minuten later bouwden zij de score uit tot 2-0. 
Maar toen was het gebeurd met de koopman. De J.C. die 
in de rust had afgesproken de tegenstander een 2-0 
voorsprong te geven, ging overweldigend in de aanval, 
*fat resulteerde in een terechte penalty (die al voor 
de wedstrijd gegeven had kunnen worden) die door Hart 
JaneLazet, ondanks herhaalde dreigingen van zijn vader 

Weken geen zakgeld!"), beheerst werd benut. 

Overigens heeft de Taba 1 comb, op deze wijze ook de 
scheidsrechter proberen om te kopen ("5 weken zakgeld 
van Bart Jan Lazet!!"). Bij beide goals maakte deze 
man dan ook kapitale blunders, die, naar ons later ten 
ore kwam, in kapitaal werden omgezet!! 
De Taba 1 combo voelde dat zij overspeeld dreigde te 
worden, en gingen met z'n elven voor de goal liggen ( 
vanwege de conditie!!). 
Vlak voor tijd hief de scheidsrechter 44n vinger op, 
waarmee hij te kennen wilde geven dat de J.C. nog 44n 
goal kon waken, want direct daarna zou hij affluiten, 
anders zou de blamage te groot worden. Uits een corner, 
vlak voor tijd, van .C.Kuyper, schrijver dezes, kwam 
de bal precies voor de voeten van H.v.d.Bos, mede-schrij-
ver dozes, die, zoals hij zo vaak heeft laten zien als 
hij Taba 1 moest redden , beheerst scoorde: 2-2. ('Goud-
haantje war wieder da!t!). 
Direct daarop: het fluitje van de scheidsrechter, waar-
mee weer bewezen was dat deze man toch wel behoorlijk 
omgekocht was. Want juist toen de J0C. de Taba 1 comb. 
van het veld af dreigde te tikken, blies hij af. 
Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij. 

De opstelling van de Taba 1 comb. willen wij betitelen 
als de blunder van de maand (sorry, Lazet, maar de goeie 
moeten onder de kwaAie lijden). 

Wij hopen, dat u na het lezen van dit verslag niet gelijk 
de telefoon zult pakken om ons op to bellen, want we 
hebben het al zo moeilijk. Al met al een geslaagde mid-
dag en voor hfirhaling vatbaar. 

Rob en Herman. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 8  aanuari 1977. 

Sat Sen 1: afd. 4: Taba - KUO, le veld, aanvang 14.00 
uur, SR Schievink, leider de Hr.J.Kooistra. 

Sat Sen 2: afd. 55: RAP 4 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR Rijkaart, leider de Hr.F.v. 
Teeseling, veld gelegen op de Boelelaan te-
genover de Vrije Universiteit. 

Pup A: 	poule U: De Geuzen - Taba, aanvang 11.00 uur, 
leider de Rr.W.Martens, verzamelen om 10.30 
uur op Sportpark Voorland, achter het Ajax-
stadion. 

Pup 3: 	poule 5: Voorland Taba, aanvang 10.00 uur, 
leider de Hr.F.v.Drongelen, verzamelen om 
9.30 uur op Sportpark Voorland, achter het 

ax WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondaa_9. januari 1977. Aj -stadion.  

Son Sen 1: afd. 202: Argonaut - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Hummeling, leider de Hr.J.La-
zet. 

Son Sen 2: afd. 215: Ajax 6 — Taba 2, 5e veld VVGA, aan-
yang 12.30 uur, SR Emit, leider de Hr.A.Ver-
kaaik, ingang Middenweg naast Ajax-stadion. 

Son Sen 3: afd. 318: Taba 3 — JOS 5, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR BOrgman, leider de Hr.H.Hen-
driksen. 

Son Sen 4: afd. 427: vrij. 
Jun A: 	afd. 522: DJK - Taba, 2e veld, aanvang 12.00 

uur, SR F.v.Rooy, leider de HH Kuyper en Sand-
brink 

afd. 522: DJK Taba, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR F.v.Rooy, leider de Hr.H.Smit, verza-
melen om 11.30 uur op Sportpark Middenmeer, 
bij de ijsbaan. 
afd. 621: Animo Taba, 3e veld, aanvang 12.00 
uur, SR Bloem, leiders de HH Kuyper en Sand-
brink, verzamelen om 10.30 uur op het eigen 
veld, vandaar (per auto ??) naar Sportpark 
Overamstel aan de Jan Vroegopsingel (Utrechtse-
brug over, meteen rechtsaf, dan voordat men on-: 
der de brug doorgaat meteen linksaf). 
afd. 722: DEC - Taba, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR RN, leider de Hr.S.Osinga, verzamelen 
om 14.00 uur op sportpark Voorland achter het 
Ajax-stadion. 

Jun A: 

Jun B: 

Jun C: 



Wedstrijdverslap zaalvoetbal: Zw.Schanen 2 - Taba 2: 5-2.  
Het was in de 4e minuut dat J.Franann een ingooi naar J.v. 
d.Linden p.laatste en deze de bal doorspeelde naar Th.de 
Haan die met een mooi schot de stand op 0-1 zette. E4n mi-
nuut later was het een verdedigingsfout bij Taba en de 
stand was 1-1. In de 15e minuut kregen wij een strafschop 
tegen en dat betekende 2-1. Twee minuten later was het 
3-1. De tweede helft was 6 minuten oud en de stand was 
4-1. In de Be minuut was het J.v.d.Linden die de bal van een 
verdediger ontfutselde en een mooie een-twee-combinatie met 
Th.de Haan maakte en de stand op 4-2 bracht. De 13e minuut 
bracht de eindstand op het bond, door een doelpunt van Zw. 
Schapen: 5-2. 
Met wat meer overleg in het spel had er wel wat meer inge-
zeten, maar de volgende keer beter. 

Zat Sen 1: Gebr.Hillenaar,G.Wolkers,H.Smit,R.Nieuwenhuis, 
E. & L.Bunschoten,j.v.d.Linden,J.Koning,j.Kboi-
stra,J.Fransen,H.Merle. 

Zat Sen 2: H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen,T.Haggenburg, 
N.Loo,S.Osinga,Gebr.Sandbrink,R.C.Kuyper,L. 
Schotte,G.Serier,B.Schermer,B.Wustenhoff. 

	

Pup A: 	F.v.Drongelen,R.Hillenaar,R.v.d.Waard,j.Ro- 
bijn,R.Kruithof,J.Stapper,B.Nooitmeer,R.Mar-
tens,R.Bierhuizen,M.Hof,L.Held,A.Serier. 

	

Pup B: 	M.Roele,M.Sandbrink,M.Spijker,R.v.Drongelen, 
J.Antenbrink,A.Eijsinga,J.Kraan,M.Klinkum, 
E.Stapper,G. & T.Andriessen,M.de Groot. 

Zon Sen 1: op de training. 
Zon Sen 2: A.H.v.d.Bos,J.Kamminga,M.D.Anastacio,C.Iske, 

A.Verkaaik,H.Verhaar,L.Weeling,H.Moehring, 
L.Walgering,A.de Loor,Th.Willemse,Th.deBoer. 

Zon Sen 3: T.Louls,J.v.Drongelen,C.Yvel,D.Draak,R.v. 
Londen, J. & P.Verbij,R.Verkroost,H.Outmayer, 
P.v.Cornewal,J.Bakrie,J.v.d.Hooven. 

Zon Sen 4: vrij. 

	

Jun A: 	J.Kamminga,R.Reitsma,.Betting,S.Gravenbeek, 
H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus,F.Steyn, 
D.Vijsma,R.A.Mud,M.Brown,M.Ho-A-Hing. 

	

Jun B: 	M.Degenhart,R.Dix,S.Dort,J.Fleury,J.Savijn, 
B.Lazet,R.Meyerhoven,G.Osinga,J.Samson, 
0.SjmOns,F.Verkaaik,J.Blokland,E.'eesthoff, 
M.C.Ho-A-Hing,D.de Getrouwe,R.Heyboer,F.Poor-
son. 

Jun C: 	H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet,M.Simons,F.Smit, 
D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Telesford,R.Warning, 
R.Kramer,J.Schultz,R.Zuiderduin„D.Bruvnder, 
R.v.d.Heide. 

leider. 

Wedstrijdverslap zaalvoetbal: Taba 1 - Dug Out 1: 4-5.  
Dit was dan de derde nederlaag in successie. Het begon in 
de 6e minuut nog allemaal zo leuk. K.Iske nam een vrije 
trap razend snel en het was 1-0. In de Be minuut was het 
J.Kooistra, die een prachtig mooi schot even mooi door de 
keeper gestopt zap;. De hele eerste helft waren wij beter 
en verdedigend werd er geen kans weggegeven. Het was de 
2e minuut in de tweede helft toen Dug Out de stand gelijk 
trok: 1-1. In de 6e minuut was het L.Weeling die uit 
een mooie combinatie met W.Posthuma voor 2-1 zorgde. In 
dezelfde minuut kregen we een strafschop tegen die door 
R.Kuyper niet goed verwerkt kon worden al had hij hem 
bijna, en de stand was 2-2. De 14e minuut en de 17e mi-
nuut liepen wij tegen een 2-4 achterstand op. In dezelfde 
17e minuut was het K.Iske die met een kopbal uit een cor-
ner de stand op 3-4 bracht met meteen een enorme knal van 
J.v.Veen op de lat, maar het. doelpunt viel aan de , andere 
kant: 3-5. De 19e minuut was het wederom K.Iske die met 
een listig hakballetje de keeper verschalkte: 4-5, en 
verder kwam het niet. 
Dit was weer een nederlaag die niet nodig geweest'was, 
maar de achterstand op de koplopers is niet van dien aard 
dat wij moeten wanhopen, dus gaan wij er maar weer kei- 
hard tegenaan. 
Hierbij wil ik namens alle zaalvoetballers Ineke en Karel 
Iske gelukwensen met de geboorte van hun zoon Marco. Sup-
porters zijn altijd welkom. Dit geldt dan ook meteen voor 
de hele vereniging. 

Leiden le team. 



sporthuis „JOH° D 

Alle eaten 
HEIANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

TARA -LEDEN 

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

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

KORTING OP ALL ARTIKELEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

T1tISMON: 358927 - 356573 - 943493 

Voor Uw gezelligheid en 

Uw drankje na de 

wedstrijd: 

BAR 
(lanai 

hoek Burg. Tellegenstr./Q  
Willem PastOorstri 

Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
rijk worden in de 
Lotto   

A. N. DUYNKER 
ELECTRO, TECI NISCH SERVICE BITE AU 

t.v. en 
alarmsystemen 
Kanto°, le Ilelfneess1,:la. 

1Pleloon 15 67 7 
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Niet eerlijk 
Twee schildpadden in de woestijn. Ze 
hebben een verschrikkelijke dorst. Plot-
seling zien ze een fles Cola in het zand 
steken. Maar ze hebben geen van beide 
een flesopener bij zich. „flc ga er een ha-
len," zegt de ene schildpad: 
Vijf jaar gaan voorbij. De schildpad 
komt niet terug. De andere probeert 
nog eens de fles to openen. Duikt plotse-
ling de eerste schildpad achter hem op 
en zegt: 	je zo begint, ga ik die ope-
ner met eens halen." 



Vergadering Jeugd Commissie: 10 - 1 - 1977 
In de kantine: aanvang 20.00 uur. 
U bent van harte welkom. 

Ledenwerfactie: de J.C. heeft nog steeds 
waardebonnen beschikbaar voor diegene, 
die 5 nieuwe leden aanbrengt. 

NIEUWJAARSWENSEN: 

een voorspoedig en sportief 1977 
een gezond 1977 

- een heilzaam 1977 
een dorstig 1977 

- prettige paasdagen 
- dat ons volgende nummer OD tijd moge verschij- 
nen 
een prettige vakantie 

- ten slotte prettige kerstdagen en een genoeg-
lijk uiteinde! 

Redactie 	wires; 

A.s. zondag verblijft de redactie t.h.v. 
de familie van den Bos. Vanwege niet nader 
te noemen oorzaken, verzoeken wij een ieder, 
die kritiek, commentaar of andere zaken van 
belang heeft, ons voor 19.00 te bellen. 

Overigens verblijven de redactie-leden zich 
gedurende het weekend veelvuldig op het 
voetbalveld; u-kunt ze gerust aanspreken! 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 
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Eezetting Cantine 8 en 9 Jan, 
Zaterdag de Heren Lohmann eh van Veen, 
Zondan de Dames Tammingp en Verkaik. 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

ME 

Hesp 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Alleen gevestigd 

Sarphati 's 
Alb. Cuypstraat 18 

Amsterdam Z 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

nu ook: Hout- en ijzerwaren 

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

De War mtespecialist 

Voor 
alle soorten 

BOOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

LEGO 

FROBELDOZEN 

Fr. van Erve 
Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* * * * * • * * 

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

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

PLAY-MOBIL 
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