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FIRMA C INBLEI 

TEL 020 - 73'17 33 / TEL. 020 - 36 26 04 

Ook deze week komt uw lijfblad weer met eenuitgave op de 
proppen. De grote 'surprise' was natuurlijk de winst van 
de 'Anna Jacoba' op tegenstander IJ-boys9  vender aandacht 
voor het feit dat keeper Flip de Kriek zijn 500-ste wed-
strijd speelde voor onze vereniging. Verder 
ach, leest u maar 

JEUGDTRAINING JEUGDTRAINING JEUGDTRAINING 

sporthuis 
Alle maten 

HELANCA 
trainingspakken 

in diverse 
kombinaties 

Vanaf donderdag 18 oktober gaat de jeugd weer de zaal 
in. Als i.esidentie hebben we weer De Dongenschool in 
de Dintelstraat. De tijden zijn als volgt; 

	

18.30 - 19.30 	h-,B-,C-pupillen 

	

19.30 - 21.300 	Junioren 

We rekenen weer op een goede opkomst; ook in de 
wintermaanden. 

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

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting TRAININGSJACKEN C-junioren 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Het jeugdbestuur wil graag dank zeggen voor de ver-
zorging van de trainingspakken voor de C-junioren. 
Bouwbedrijf Heidam B.V. in de Jacob Melkweg 41 te 
Amsterdam West werd bereid gevonden zorg te dragen 
voor de kled.ing van de jongste junioren. 
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KNOOP 'T IN JE OREN!' 

MA. TIM DO. 
VR. & ZAT. 

ZO. 

van 20.00 t/m 
van 20.00 t/m 
van 15.00 t/m 

2.00 uur 
3.00 uur 
2.00 uur 

Bedank.de 1 

De selectie van de zondag senioren wil graag Mw. Dolores van 
40  Veen hartelijk dank zeggen voor het wassen van de trainings-

pdtken. Ze zaten heerlijk en schoon om het lijf en er werd 
ook mee gewonnen Dolores, bedankt! 

Bedankde 2 

Hr. Flip de Kriek wil graag via deze weg een ieder bedanken 
voor de belangstelling die hij mocht genieten vanwege het feit 
dat hij zijn 500ste wedstrijd speelde voor de vereniging met 
die naam. 

H.H. Veteranen OPGELET 

Alle veteranen, inclusief de geblesseerden R.Sandbrink en R. 
Bergmeijer, alsmede de ex-veteranen J.Lazet en J.Barmentlo 
worden verzocht a.s. zaterdag 12.30 uur in de kantine aanwezig 
te zijn i.v,m. de Bowlingavond (met dinee). Dit alles zal plaats-
vinden op vrijdagavond 9 november a.s. 
Daarna vertrekken wij vanuit de kantine om 13.30 uur gezamelijk 
naar Geinburgia in Driemond. 

Ook bij afgelasting van het voetballen zal deze bespreking 
gewoon doorgaan (tijd: 12.30 uur). 
Het een en ander is voornamelijk gedaan om de laatste finan- 
cigle zaken te regelen. 

leider vet. P.van den Bos 

Wedstrijdverslag vet. Madjoe - Taba 	4 - 0 

In de eerste helft een gelijk opgaande strijd waarbij Madjoe-
echter via een cadeautje met 1-0 kon gaan rusten. 
Taba gebruikte de rust voor enige taktische aanwijzigingen. 
maar ja .. het bleek al heel gauw in de tweede helft dat 
sommige heren daarvoor toch erg hardhorig zijn. Dat sommige 
zelfs dachten dat voetballen en praten een goede combinatie 
is. Madjoe profiteerde daar heel slim van en stond al gauw 
op 4-0 (op rozen zo gezegdO.Dus heren, ter attentie voor 
de volgende wedstrijd wat meer inzet, het koppie gebruiken 
en voor de wedstrijd zijn de mondpleisters gratis verkrijg- 
baar. 
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HAAL JE BORREL BIJ 

TIDORE 
TIDORESTRAAT 33 933809 LOEK EN 

WILLY 

OOK SATES, HAMBURGERS. E.D. 

ook bit Taba 
eike zondag 

trekking INLEVEREN OP DE TRAININGS—

AVONDEN, IN HET CLUBHUIS. 

FOTOCOPIEEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSORUKWERK 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZEN 

Celebesstrast 66 - Amsterdam 
023-E121075 

,gym a 



Wedstrijdverslag zat sen 2: de Spartaan 5 - Taba 2.  

Voor ik aan de wedstrijd begin wil ik toch wel even via dit 
schrijven het een en ander uit de doeken doen; voor het te 
laat is, mijne heren voetballers. En dit betreft dan voorna-
melijk onze mentale instelling tegenDver elkaar, want die is 
nl. ver te zoeken. Ik zal het zo kort mogelijk houden en het 
even punt voor punt opschrijven: 
1 we hebben niets voor elkaar over; 
2 we beledigen elkaar bij het rioolachtige 
3 we zetten niet alleen onszelf maar ook onze vereniging en 

onze leider voor schut ... en hier moeten we wel zo snel 
mogelijk van af! 
Dit alles betreft uiteraard wel alleen het voetbalgebeuren 
want na de wedstrijd is alles vergeven en, naar ik hoop, ver-
geten, en drinken we toch altijd weer gezellig ons plisje met 
alkaar en niet to vergeten: met onze trouwe supporters. 
Wel, dit wcu ik even kwijt en laten we hopen dat dit eenieder 
wel even tot nadenken stemt. 

Dan nu de wedstrijd zelf: we moesten aantreden tegen een 
oude,geroutineerde ploeg, die het balletje uitstekend rond 
speeldde, een spelletje waar wij maar 	tussen konden ko- 
men. Ruststand 0-0. 
Na de hervatting een iets beter Taba, hetgeen ook tot uit-
drukking kwam in een doelpunt. Daarna vervielen wij weer in 
hetzelfde spelletje van voor de rust, met als gevolg een tegen-
doelpunt: 1-1. Hetgeen tevens de eindstand werd en ons eerste 
verliespunt betekende. 
Dan, alvorens to besluiten, wil ik onze keeper Jaap er nog even 
voor bedanken dat hij toch voor ons gekozen heeft. Ik geloof 
dat dit toch een moeilijk besluit geweest is, goed of niet, 
dat weet ik niet. 

Ap Bunschoten. 

Wedstrijdverslag zat sen 3 Taba 3 - De Geuzen 10.  

't Zat er voor de wedstrijd al in: we waren allemaal op tijd en 
we hadden er zin in. Het begin was dan ook inderdaad goed en 
na 10 minuten spelen en na goed doorzetten van Bert van Teese- 
ling was het 1-0. Pa Bakker tekende voor 2-0 na een misver- 
stand in de verdediging. Daarna was de concentratie weer weg 
en kwam de Geuzen terug tot 2-1. 10 Minuten later werd het 
3-1 door Sferinga (?) en de kopbal van de maand van Pa Bakker 
betekende 4-1. 
Na rust was het een stuk minder: na 4-2 bracht Sferinga met 
een kogel de stand op 5-2. Ondanks 5-3 verdiend gewonnen. 
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ZAALVOETBALPROGRAMMA's.  

zaalv. 1: zie TT vorige week. 

zaalv. 2: woensdag 24 oktober 1979  - Bijlmermeer: 
aanvang 19.00 uur, afd. R4D: 
Wartburgia 3 - Taba 2. 

• ••• • '"" • "" • 

AFBELLEN  
HH sen: dhr.E.Kruller: 199715. 
jeugd: dhr.M.Anastacio: 236881. 
zaalv.: dhr.G.Wolkers: 125646. 

VXVXVX
VXVXV

V  
vxv 
v 

CONSULDIENST 
20/21 oktober: dhr,R.Roussou. 

RUILFORMULIEREN  
Naar dhr. Jan v.d.Hart, Jan Bernardusstraat 23 hs. 

fi-o+o+o+ 
+o+o+ 

NIEUWE LEDEN  

H.R.Pocornie, geb. 26-10-62, lid nr. 680, Retiefstraat 234', 
jun A, tel. 653660. 

M.A.v.Schajik, geb. 9-5-61, lid nr. 679, Griftstraat 18' 
1079 ZB, zon sen. 

J.B. van 't Wout, geb. 16-3-55, van Ostadestraat 166 ' ach-
ter, 1072 TG, lid nr. 679, zat sen. 

G.C.Isena, geb. 23-9-67, lid nr. 681, Smitstraat 29'", 
1092 XP, jun C. 

wordt vervolgd!! 

1 t 
9 



Opstellingen zaterdag afdelingen: 	 02stellingen zondag afdelingen: 

zat vet 1: F.v.Drongelen (0034)4W.Groot-Wassink (0532), J.v. 
afd. 19 	Hengst (0552),A.v.d.Laan-(0647),J.Lazet (0099)9 

C.Roele (0523),D.W.Sandbrink (0146),R.L.Sandbrink 
(0147),L.Schotte (0152)4G.Serier .:0153),J.Smit 
(0154,J.v.Teeseling (0166),C.v.Waard (0506); 
R.Bergmeijer (-); 

zat sen 1: W.Praamsma (0637),J.de Wit (0636),H.v.d.Raapkamp 
afd. 12 	(0638),J.v.d. Wal (0639),W.Floor (0640 ,J.Harmson 

(0641),A.M.Nan (0642),W.de Bruin (0643:,F.A.B. Nan 
(0644),A.Boonstoppel (0645),W.J.Nan (046), W.Ho-
genkamp (0657),R.Floor (0658), R.de Wi- (0472); 

zat sen 2: P.Drehsen (0400),J.Fransen (0050),A.C.Eillenaar 
afd. 53 	(0067),H.J.Hillenaar (0068),E.Janssen (0335), J. 

Kolhoff (0538),J.Koning (0087),J.Kriger (0468), 
L.Horn (0659),J.v.d.Linden (0372),H.Merle (0110), 
v. Hoogwaarde (0648),G.Wolkers (0186); 

zat sen 3: G.Bosma (0570),J.Bakker (0564),L.Hoek (0574),H. 
afd. 54 	Noordermeer (0565),H.v.Teeseling (0541),M.Roos-

nek (0592),B.Rijskamp (0567),G.Schade (0566), D. 
Verkaaik (0563), E.v.Willigen (0569),J.Brons-
veld (0632), G.Pronk (0568), E.Bouwman (-); 

zat sen 4: R.Heyboer (0480),G,Koeleman (0467),N.Loo (0386), 
afd.55 	R.Nieuwenhuis (0378),S.Osinga (0293),A.Roussou 

(04.58),24.Schermer (0608),R.de Vries (0603),H. 
Wustenhoff (0442),M.Yong (0594),J.Eshuis (0599), 
R.Roussou (-); 

A-pup; 	R.v.Drongelen (0412),B.Flesseman (0513),M.de 
Groot (0454),P.Roosblad (0525),A.Versluys (0509), 
M.Groot-Wassink (0475),A.Veenboer (-),D.Zwiete-
ring (-),A.Serier (0453),S.Noorbij (0609), M. 
Oosterman (0524), J.Drenth (0598),B.v.d.Lee 
(0575),E.Lohman (0555),R.Serier (0554),M.de 
Beyer (0571),S.Bonte (0626),M.Stolte (0546), 
R.Sandbrink (0464),R.Smit (0665); 

C-pup: 	J.de Beijer (-),I.Sandbrink (0615),D.Maurer 
(0621),M.Bonte (-), F.v.d.Groef (0663), A.de 
Groot (0669),B.de Haan (0668),M.H6lzel (0662) 
E.de Kriek (0577) 

Jun A 
afd. 521 

Jun B: 
Afd. 628 

Jun 
afd. 728 

zon sen 4: 
afd. 432 

zon sen 3: 
afd. 420 

zon. sen: 
selectie: 
afd.201 
afd. 211 

M.D.Anastacio (0270),A.H.v.d.Bos (0232),H.A, 
v.d.Bob (0233),W.Croese (0537),L.Hol (0197), 
H.v.Houten(0466),0.Iske (0189),J.M.Kamminga 
(0307),W.Kleton (0634),P.de  Kriek  (0093),S.v. 
d.Laan (0291),W.v.d.Linden (0614),J.Lohman 
(0104),J.Maurer (0109),Th,de Haan (0631)01 -... 
Posthuma (0470),W.Posthuma (0131),R.Reitsma 
(0136),O.Roy (0630),H.Spalling (0536), P. 
Spalling.(0534),J.v.Veen (0169),A.Verkaaik 
(0633),L.Walgering (0310,A.v.d.Woude (0535); 
A.Bakker (0650),H.Cornelissen (0652),H.Cornet 
(0653),F.Roos (0651),D.Segers (0655),J.Sier--
sema (0654),F.Spaan (0660);M.Taverne (0650, 
M.Bakker (0629),W.Terstall (0635),W.Pommerel 
(0649),J.G.Kamminga (0348); 
L.Abayahaya (0606),J.Bakrie (0004),A.Chaara 
(0607),H.Grobben (0055),J.Knip (0622),C. 
Meyer (0382),F.Oostburg (0405),E.Root (0528), 
J.Schats (0484),J.Sparreboom (0597),A.Willen-
borg (0481),R.Geldrop (0567),R.Gijzen (0559), 
M.C.Ho-A-Hing (0448),I.Kallendorf (0618),R. 
Sumter (0610),J.Echteld (0604),J.Keeldear (-), 
Dunand (-); 
R.Amelo (0584),D.de  Getrouwe (0450),G.Horb 
(0488),A.Kirpal (0494),R.Meyerhoven (0312), 
Rustveld (-),J.Savijn (0201),F.Vreeden (0550), 
Winter (0619),F.Overloon (0664)i, 
S.Degenhart (0376),L.Held (0446), R.Ligeon, 
(0545),B,Savijn (0485),W.Samseer.(0596),I. 
Aalse (0611),J.Robijn (0288),J.Mestasi 
(0526),F.v.Drongelen (0333),R.Martens 
(0367); 
R.v.d.Groef (0595),M.Sandbrink (0402),D.de 
Vries (-),E.Versluys (0510),R.v.Waard (0313), 
M.Chaara (-),E.Berkleef (0627)„R.Philips 
(0572),G.Gerritsen (0623),A,Lowe (0661); 

• • • 	 • • • 



pup A: 
pup C: 

poule C: 
poule 2: 

zat vet 1:  ed. 19: Geinburgia - Taba, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider dhr.P.v.d.Bos, veld gelegen op 
Sportpark Driemond. 

zat sen 1: afd. 12: Taba - ASSV, le veldt  aanvang 14.30 uur, 
SR Ottenhof, leider dhr.C.Post. 

zat sen 2: afd. 53: Taba 2 - Amroba 4, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR Hummeling, leider dhr.E.Bunschoten. 

zat sen 3: afd. 54: NDSM 7 - Taba 3, 3e veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, veld gelegen aan de Klaprozenweg t/o 
nr. 75, Amsterdam-Noord. 

zat sen 4: afd. 55: Lijnden 3 - Taba 4, 
uur, SR NN, veld gelegen aan de Wijnmalenstraat te 
Badhoevedorp. 

zon sen 1: afd. 201: HRVC - Taba, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR Koning, leider dhr.J.v.d.Linden, verz. en opst. 
op de sel.tr. De Eendracht II, Corn.Outshoornstraat, 
bus 21 en 19. 
afd. 211: AZS 3 - Taba 2, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR Maas, leider dhr.P.V.d.Bos, Sportpark Spieringhorn, 
RhOneweg, industrieterrein Sloterdijk. Bus 15, 18 en 
33. 

zon sen 3: afd. 420: vrij. 
zon sen 	afd, 432: Taba 4 - RKDES 7, 2e veld, aanvang 14.30 

uur, SR NN, 

zon sen 2: 

jun A: 

jun B: 

jun C: 

afd. 521: Taba - St.Louis, le veld, aanvang 12.00 
uur, SR Engeisman, leider dhr.A.Versluys (tel. 937859), 
verzamelen op eigen veld om uiterlijk 11.30 uur. 
afd. 614: Taba 	Animo, 2e veld, aanvang 12.00 uur, 
SR Stouten, leider dhr.W.Martens (tel. 962447), verza- 
melen om uiterlijk 11.30 uur op het eigen veld. 
afd. 727: VDO 3 - Taba, 2e veld, aanvang 10.00 uur, 
SR NN, leider dhr.C.v.Waard (tel. 738623), verzame- 
len om uiterlijk 8.45 uur op het Haarlemmermeersta- 
tion, vandaar per bus naar het Burg.Koot Sportpark 
aan de Sportlaan te Uithoorn. 

op het moment dat dit clubblad getikt 
wordt waren ons geen wedstrijden voor 
jullie bekend! - red. 
Kijk echter goed elders in deze TT! 

le veld, aanvang 12.00 

Daar het er toch eindelijk eens van moest komen, ver- 
zocht de redactie het afgelopen weekend aan het Redacteur-

tje om zich gewapend met pen en bloknote naar de 
wedstrijd van de zondag 1 te vervoegen: zie hier zijn 

bevindingen: 

Zondag 14 oktober  

Ja, die zal lekker weze, Mot 'k er op m'n vrije dag nog 
uit ook. Doel des optredens: Taba. Pikant detail: een of 
andere keeper die schijnbaar nergens anders terecht kon 
komen,speelde zijn 500ste pot voor die vereniging! 
Natuurlijk ben ik ook effe naar het tweede elftal (B- of 
geen selectie) gaan kijken. Nou, nooit meer, want ik was 
er wel, maar de scheidsrechter was er.niet. 
Nu rnensen, er was toch iemand van de bond aanwezig voor 
die huldiging, maar hij vertelde zeer geirriteerd dat 
scheidrechters niet zijn afdeling was. Wat dit wel was, 
was hem nog niet geheel duidelijkl 

Maar goed:+14.00 uur werd keeper Flip de Kriek gehuldigd. 
Hiervoor werden de C-pupillen, de zondag senioren 1 van 
Taba en tegenstander IJ-boys keurig in een (hinder-)laag 
gezet, waarna Flip gefrankeerd (of zo iets dergelijks) 
door vrouw Lies onder het aannemen van bloemen richting 
voorzitter D.S. liep. Onder veel lovende woorden (o.a. 
noteerde ik dat men hoopte dat hij in de volgende 500 
wedstrijden misschien nog een goede keeper zou worden) 
mocht hij daar enig erlei frutsels ontvangen. Een kunst-
werk, bloemen (wederom), waardebonnnen e.d., etc. en zo 
al meer. 

Hierna werd de groene mat schoongeveegd, zodat de wed-
strijd kon gaan aanvangen (. beginnen). 

Ik zat geheel gereed om de verwachte doelpuntenregen te 
notuleren. Doch, helaas, de realiteit schudde ook mij 
uit die stomme verwachting. Al zeer snel werden de eerste 
kansen verprutst en de kreten waren er weer, zoals, 
'daar gaan we weer'. Dat deden we ook met rusten, wat mij 
weer de tijd geeft om even de eerste helft te recapu...... 
enz. Taba en IJ-boys speelde in de eerste helft een rede-
gelijk opgaande strijd, waarin Taba iets dichter bij een 
doelpunt zat dan IJ-boys: 44n maal werd het edele hout-
werk getoucheerd (met de bal, hoor!) 
Rust - tijd om de innerlijke mens te verstevigenI 

wordt vervolgd (deze week nog!) 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 20 oktober 1279. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 21 oktober 1979. 



f. 

w - I.  
— to 

, — $11 

f!r*, magurAr2 

— - 	- 

qAki44L' 

SPEELfliliTIMFITEU 
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E. BOUWMAN 
NeJENBURO 35 

TEL. 425904 

ALIAG,1171.R.DAgil 

In de tweede helft zou het dan gaan gebeuren. Nu is die 
kreet al enige malen eerder misplaatst geweest, maar wat 
ik in die tweede helft mocht observeren deed mijn hart 
en ook mijn pen zeer goed. Eer werd gewerkt voor elke 
centimeter en IJ-boys moest terug. 
Ja, aan de inzet van de boys (niet IJ-boys, de onze) merkte 
je dat er danig gepookt werd. IJ-boys voelde dit aankomen; 
stelde nog een compromis voor, doch kon zijn lot niet ont-
gaan. 

Na zo'n 20 minuten kreeg 44n van de middenvelders (wie weet 
'k nie, want we hebben er zo veel) het liminueze idee 
(taalgebruikkie hO de bal effe vast te houden, alvorens 
een verdwaalde pass te geven aan de heer Bert van der 
Woude, die zich plots bedacht dat het er bij dit spel om 
gaat om de bal tegen het net te lateh vibreren. 
Gevolg: feest bij Taba (keeper mistte de ball). 

Hierna probeerde IJ-boys er nog van alles aan te doen, maar 
daar keeper Flip al zo'n 500 wedstrijden had gespeeld, 
vond hij het nu eens tijd om er geen 44n door te laten. 
Die zenuwe-toestand duurde precies tot aan het fluit- 
signaal waarna de feestelijkheden konden beginnen. 

Mensen, wat er zich daarna nog afspeelde in de kieedkamer 
en kantine, zal zeker de kantinebeheerder zijn hart goed 
hebben gedaan! 

Het was leuk, maar de volgende week ga ik met Jan Lohman 
op vakantie (alleen niet in hetzelfde vliegtuig). 

uw redacteurtje 

Compliment Junioren A: 

De A-junioren moesten dit weekeinde naar TOG. Ondanks 
eerdere berichten bleek het veld niet meer bespeelbaar. 
Daarna trokken maar liefst 8 A-junioren naar het 
vierde elftal om dat te completeren. Doch, helaas, 
bij aankomst bleek ook dit terrein afgekeurd te zijn. 

Jongens, het duidt op klubliefde van de bovenste plankl 
Houden zo en zondag weer op tijd, met zijn alien. 

junk leider 



Huisdichter Leo Walkronkel blikt even terug naar het begin van 
dit seizoent 

DE EERSTE TREFFER 

Na vele maanden te hebben gewacht, 
Wordt je eerste Taba blaadje weer thuisgebracht; 
Een gebruikelijk welkomswoord van onze eerste man, 
En een nieuwe stencilmachine met alles crop en eran; 
Zeer prfessioneel zijn ook de twee trainers, 
Een voor de zaterdag en een voor de zondag spelers, 
Voor al je vragen kun je naar de bestuursleden, 
Misschien zijn ze tegen de tijd dat je wat te vragen hebt al- 
weer afgetreden. 
Voor de kantine mensen komen er weer dagen, 
Die moeten zorgen voor onze magen; 
Tenslotte nog even een grap, 
De eerste klasse haal je echter ook wel zonder de tap. 

Uitslagen zat 13 oktober  

zat vet 1: 
zat sen 1: 
zat sen 
zat sen 3z 
zat sen 4g 
pup A; 
pupC. 

Madjoe Taba 
Geuzenveld-Taba 
De Spartaan-Taba 
Taba-De Geuzen 
Taba-Schollevers 
ZPC-Taba 
Taba-FIT 

4-0 
1-o 
1-1 

5-3 
3-3 
1-o 
1-3 

Uitslagen zondag 14 oktober:  

zon sen 1: Taba - IJ-boys 
zon sen 2: Taba-Voorland 
zon sen 3t IJ-boys-Taba 
zon sen 4z Marathon-Taba 
Jun a 	o TOG - Taba 
Jun B 	Taba - DJK 
Jun 
	

Taba - Uithoorn 

1-0 
1-5 (wat;) 
afgelast 
afgelast 
afgelast 
0-0 
2-4 

Walkronkel sluit deze week met: 

VREDE 
Vrede een woord dat we niet kennen - vrede je moet er aan wennen 
Vrede betekent dat we geen oorlog meer voeren 
Of betekent vrede kernbewapening opvoeren? 

riejo 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 	PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

ruyschstraat 118  
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

3arpkatl'o" 
„9)rugotore 

vAoolbr: GCEpl
uyEpEstsrmmaat 

D2E96LEN

- Telefoon 714791 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

Meer dan 200 merk artikelen 
Tegen Drug Store p r ij z e n 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 
De Warmtespecialist 
Fr. van Erre 
Graaf Flornstraat 15 
Tit 94 63 90 

• • * • * • • • 
Levering en onderhond van:  
Gethearden en Centrals veneer mins 
Wasaufontaten 
Geisets. Fornuizon enz. 

Schonrsteenvegen 
lid A.S.P.B. 

Telefoon 18 32 98/83 03 54 
Dag en nacht service 

NAA 

juiste mires voor al uw soorten brooliA41  % 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 

RLINSTR. 2 , hk. Amstelkade. TEL. 72650B. 

wen 

De Sleutelkoning 
Hemorrystrain 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten doter, 
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