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	MINNIMIMOMMIIM 

Grondverzet 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

MS EL 

J.F. SCHELTENS 

Loodskotterhof 119 

1034 CM Amsterdam 

Telefoon: 
020 - 31 75 43 

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

Van Woustraat 89, b.d. Caintuurhaan 

AMSTERDAM •Z — Talefoort 727044 

.ecierwcaren 

en S ederhandel  

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

voor rratt uw bloornwerk 
specialist In het verzorgen vat rouwhicenmesk 

en plantonerrangententon 

zsta-dag tot 4 oza. p: ,pond 
oehtuurtean 418 arra.tzrciarr,- tad te..!. 7S 3 eC. 



sporthuis 9DJORO 
13C 

+ Voetbel-, Zaalsehoenen 
+ Midas 
+ Puma 
+ Quick 
+ Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kornbinaties 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

TABA 
Opgericht 31 mei 1933 	gem. giro T 1393 
kon. goedgek. 25-7-'60 

	
t.n.v. A.F.C. Taba 

BLOEMEN !MULLEN Veldligging Sportpark Brie Burg 
Fizeaustraat (achter Amstel St.) 
tel. 924161. 

- weekblad - 

FIRMA 

16e jaargang 	nr. 14 	13-11-1979 

Hoewel er dan van voetballen het afgelopen weekeinde niet 
zo veel is terecht gekomen, was het bij de redactie toch 
zo druk dat er een dikkere uitgave uit de stencilmachine 
rolde. Hat zult u o.a. weer aantreffen in uw clubblad: 

- een ingezonden stuk van de hr. J. Bron (leider zondag 
sen. 1) over de WARMING UP; dank hiervoor; 

- opstellingen; ze zijn net bijgewerkt en al is dit een 
heugelijk feit is het gevaar er natuurlijk dat er wel 
eens iemand vergeten wordt; niet gelijk boos worden, 
mensen, maar even bellen naar de hr. J.Smit, tel. 
1985681! (dan staat u er geh,.. de volgende keer erbij! 

- verzoek aan de leden i.v.m. met de kantine-dames; 
lees het even en bied.0 aan als taxi!!! 

- mededelingen 
- ach, leest u het maar 	 

VERZOEK AAN DE LEDEN;  

Zou de mogelijkheid bestaan dat na afloop van de dinsdag-
avond training, resp. voetbalwedstrijden op zaterdag 
en zondag twee kantinedames naar huis worden: gebracht 
doer leden, die daar in de buurt wonen. Dan behoeven deze 
dames niet meer in het donker met het openbaar vervoer 
naar huis. Het gnat om de volgende dames 
Tante Leen; dinsdagavond en zaterdag (als de zat 1 + 2 
thuisspeelt) en zondag (ook als de zon 1 + 2 thuisspeelt) 
naar de Kanaalstraat (kinkerbuurt). 
Leida Kamminga op zaterdag als de zat 1 + 2 thuisspeelt 
en op zondag als de zon 1 + 2 thuisspeelt naar de 
Schollenbrugstraat (Weesperzijde). 
We hopen in deze op uw medewerking, zodat deze dames ook 
rustig en veilig naar huis kunnen gaan. 
Bij voorbaat dank namens de kantine medewerkers 

W.Groot-Wassink 

Voor al uw 
bloeinwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

CINBLEI 

TEL 020-731723 / TEL 020 • 3826 94 

41......=.01.....0•Vmat.••••••116.1.p.ommorawa, 
	!1.101111111111111 
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Algehele afgelasting:  

Bij algehele afgelasting is de kantine geopend op zondag_.  
van ongeveer 11.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. 
U bent weliom en -leest '6. maar even snel verder: 

Prigs - klaverjassen:  

Bij algehele afgelasting op zondag bestaat er voor lief-
hebbers de mogelijkheid om deel te nemen aan prijsklaver-
jassen; de aanvangstijd is vastgesteld op ongeveer 14.00" 
uur; deelname kost u plus minus Fl. 2,50 en als u nu nog 
niet begrijpt waar dit allemaal over gaat dan belle men 
even een van de onderstaande telefoonnummerst 
J.v. Veen 414338 
J.Lehman 181665 ' 

Kaart80: 

Training bij algehele afgelasting:  

Selectiespelers en andere fanatici worden weer in de 
gelege4-,heid gesteld om op zogenaamde non-playing 
zondagen toch tot enige activiteit te kunnen komen. 
Trainingstijd is 11.00 uur. 
Train maar lekker, hoor: Wij gaan wel kaarten: 

CONTRIBUTIE:::: 

Ja jongens, het is weer zo very u wordt alien vriende-
lijk doch dringend verzocht uw contributie te betalen 
voor het einde van deze maand; mensen, die moeilijkheden 
hebben met het begrijpen van de eerste twee zinnen 
kunnen op.de volgende maatregel getrakteerd warden: 
schorsing, in afwachtinevan de komende ledenvergade-
ring, waarop de personen in kwestie •geroyeerd zullen 
worden. Het is maar dat u het weet: 

bestuur 

- 2 - 

WEDSTRIJDPROGRAYMA voor ZATERDAG 1/ november 1979. 

afd. 19.  Taba - ZPC, 2e veld,H aanvang 14,30 uur, 
SR NN, leider dhr. 

zat sen 1: afd. 12: Taba - Geinburgia,, 1e veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Lemmeren, leider dhr.A.Verkaaik. 

zat sen 2: afd. 53: Taba 2 - Wartburgia 8, le Veld; aanvang2._ 
12.00 uur, SR NN, leidet dhr.A.Bunsehoten. 

zat sen 3: afd. 54: NAO 3 - Taba 3, le Veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider dhr.J.Eshuis, sportpark De 
Weeren (Rood Wit A), hoek IJdoornlaan/Beemster-
straat, bus 33. 

zat sen 4: afd. 55: SDZ 4. - Taba 4, 2e veld; aanvang 
uur, SR NN, leider dhr. R.Nieuwenhuis, veld ge-
legen aan de Transformatorwegv bIls 22 vanaf CS, 
naar industriegebied Sloterdijk. 

pup A en C: evenals verleden week hebben wij op,dit mom6n --
nog geen programma voor jullie; kijk dus weer 
goed deze hele TT door! 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 18 november 12791.  

zon sen 1: afd. 201: Muiden - Taba, le veld, aanvang 14,30 
uur, SR Hummeling, leider dhr. J,Bron, veld ge 
legen Prinses Irenestraat te 

zon sen 2: afd. 211: DCG 6 - Taba 2, 3e veld, aanvang 10.00  
uur, SR Metz, leider dhr.A.Verkaaik (tel. 723706), 
veld gelegen Sportpark Ookmeer, Trcelstralaan, 
bussen 19 en 21. 

zon sen 3: afd. 420: Taba 3 - Lijnden 8, le veld, aanvang 
14.30 uur, leider dhr. M.Taverne, SR NN. 

zon sen 4: afd. 432: Taba 4 - Uithoorn 6, 2e veld, aan-
yang 14.30 uur, SR NN, leider dhr.C.Meijer. 

jun A: 	afd. 521: Taba - RCM, le veld, aanvang 12.00 uur, 
SR v.d.Heuvel, leider dhr.A.Versluys (tel. 
937859), uiterlijk een half uur van tevoren aan-
wezig. 

11/113. 	afd. 614: Taba vrij. Misschien elders in dit 
blad nog een vriendschappelijke wedstrijd !? 

jun 	afd. 727: Blauw Wit 3 - Taba, 2e veld, aanvang 
10.00 uur„ SR NN, leider dhr.C.v.Waard (tel. 
738623), Sportpark Sioten, bus 69 vanaf Haar-
lemmermeerstation. Daar verzamelen am 9.00 uur. 

- 3 - 

zat vet 1: 
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"Wat een ster zeg! Scoot 
een is 	wil ,luicheji 
en stoot z'n•eil,:elL' 

zaalv. 1: maandag 19 november 1979 — IJsbaanpad, veld 1, 
afd. 1A, aanvang 20.20 uur:, 
Taba - Pancratius. 

zaalv. 2: vrijdag 23 november 1979 — Bijlmermeer, 
afd. R4D, aanvang 19.00 uur: 
Amstelglcrie 2 - Taba 2. 

Allen gaarne een half uur van tevoren aanwezig. 

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

CONSTJLDIENST  
17/18 november 1979 — dhr.J.v.d.Hart.. 

RUILFORMULTEREY  
Gaarne voor zondagmiddag 17.00 uur naar dhr. 
J.v.d.Hart, Jan Bernardusstraat 23 huffs. Dank 

OPSTELLINGEN  
In deze TT de nieuwe opstel-lingen voor de 
komende weken. 

E. BOUWMAN 
NIJENBURG 35 

TEL. 425904 

AMSTERDAM 



WARMING UP 
Win-tuner yereati 	vorg' 

3 

Zoalsirie de vorige artikelen 
hebt eolezen, is er een aan-
ted verplichtingen veer de 
sportman zelf. Hij of zij meet 
eekeurdzljn, een a ante! 
maatregelen nemen veer 
wat betref1,70 k lading en 
voetbaiattriburen moeten 
geoornen warden en het ge-
with( moat cp pelt zijn. 
reevantieve maateagelen 
betekent het nemen van 
oorzorgen, one ble.ssures te 

vomkomen. Goede kieding 
en schoeisel, oebruik van 
scheenbesehermers en 
badslippers. hat juiste rijd-
stip van voeding voor de 
wedstrpsid one zijn preven- 

ve maatregelen. Nog Met 
genoemcfwerden in dit ver-
band een goede warming-
up, en ulteraard het hebben 
van een zo goed megelijke 

Het ontbrek en van eengOa-
Ce 

 
wearing-up betekent 

eenkans op blessures. War-
ming-ue, wat een goede En-
g/else benan-ping is dit loch, 
betekent net fichaarn voor-
iPereiden. zovvel geestelijk 
els I/charnel/A op het le-
eren van een inspanning 

Om te hunnen hardlopen. . 
nringen, sprinten era rnoe-

ten een aantal organen in 
actie k omen. 

• Hiertee behoren o. a her 
hart, en de bloedsomfoort. de 
longer) en de ademhaling, 
ultereard spieren enge-
wrichten en het ze.nuwetel-
se ;: ,•0 oor J71 i ddel van hard le-
pen, komen bioedsornioop 
en adernhaling op een hager 
niveaumetallerlei lien earns-
oe-  feningen warden spie-
ren en gewrichten voorbe-
r eid:'E do geed& warming-
up &turf een f 5-20 minuten.  

in het begin meet er ronder 
bal geWeikt warden en earl-
het einde moat alias a oda an 
warden water in een wed-
strijd pleats vine& 
Zonder vaerberelding gaan 
sprinter en zo.hard mogelijk 
tegen een bat trappen bete-
k, ent overbelasting van de 
genoemde organen. Het is 
het beste direct na de war-. 
rning- up met de wedstrijd te 
beginner. 
Het is ergenitik taut, am na 
de warming-up.. nag even-de 

Ieedketnef it tegaen zo'n 5 
minuten voor de wedstrijd 
begins', alhoewel dan nag . 
een aantai noodzakelijke 
dingenkunnen gab Buren. 
Het effect op hart, landen en  
spreren neernt dan echter 
weer wet, of Tech gebeurt 
dit faatste in de rneeste.ge- • 
yeller) voor het eers-te elf 
Direct met de vvedstrijd be-
ginnen zal u duidelijk zijn 
waarom Bit hater is. 
In de yen oemde. v‘if minuten 
kan de trainer nog Wet • 
puntjes op de i zettert.'k an de 
voetballer.  zijr: A- fading nog 
even in orde maken [even. 
Lie& eon ander shirt 

aantrekk enj en kunnen, ban-
dages die met goad zitten 
verancierd warden. &oven-
deer) hen wat .vaseline op de 
wenkbrauwen gesmeend 
warden, waardoorbijkop-
bellen de Mud met zoge-
makkelfjk kapot gear en 
waardoor transpiratievacht 
niet in je ogen kornt Oiege• 
rpe die verk oudert is ken nog 
war vicks under de neus 
smeren am de luchtwegen 
open te holiden, 
eehelve lichamelijk voorbe-
re id, moeten in de war- 

or ..ck asage 
ming-up tijd nude k tachten 
en blessures year de Marne 
keep-  getest warden. aestaar 
er nag le veal klachten den 

~Pish 

onu, 

•.F....giimmpnmnmm.mt 
kunieievoca de wedstrijd 
nQg afmelden. I ijdens de 
wedstrijd tot die antdekking 
korner?, betekent onnodig 
can invailer al in het begin. 
Door mat voetballen.bez te 
vin, indien magelek op 
het speelveld bereicijeje 
ook geestelijk voor op de 
wedstrijd. De erysre nervo-
eiteit is wag en je hebt het 
publiek even gezien. fvooral 
bijuitwedstrijden belang- 

ril  Eeknf  van de bel -angrijkste 
dingen die tridens de war-
ming-up uitgeprobeerd 
moeien warden, is het 
schoeisel. Voordat je je ern-
kleedt, wordt over het alge-
meen het veld bekeken, em 
tezien welkq nophoogtege-
bruikt meet ivorden. Sams 
bltjk t echter tijdens de war-
ming-up dat de noppen te . 
laag of te hoogzijn. Er is dan 
nog NO genoeg am te wisse-
len. is nophoogte danzo be-
lengrij k ? la, want to lage 
noppen betekent datje niet 
genoeg „greep" op de grond  

hebt en talk ens unglijcit, met 
alle mogeliike blessurege-
volgen, en to hoge noppen 
betekent Bat vooral bij snel 
diaaien, je veer gebiokkeerd 
kan warden en er eveneens 
gernakkelek blessures van 
enkel en Arne kunnen ont- 	I 
steen. 
Samengevat betek ern' net 
bovenstaande, dat een war-
ming-up dent voor: 
1. afgemene lichamekke en 
geestel#Ae voorbereiding 
de wedstrijd 
2. uittesten van oude Mach-
ten en blessures. 
3. uittesten van schoersel, 
k lading en bandages. 
Een warming-up ken ntrai  
vervangen warden door een 
massage in de kieedharner 
or een gratehoeveelheidlLti-
dalgan, wet ook lekker 
warm aanvoeli. De genoem-
de puoten 2 en 3 warden 
don volledig gernist 

een slechte of geen war-
ming-up loop je het risrco 
can spier te overbeiasten en 
zo een spierscheuring of 
Peesscheuring op te lopen 
en (Jet kost zornaer 5-5 we-
ken en dat voor 20 minute:, 
warm lopen..." 



elke zondag 
trekking 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZEN 

Colobesstraat 66 - Ameterdarn 
020-921©75 

• 

KNOOP 'T IN JE OREN! 

HAAL JE BORREL BIJ 

TIDORE 
TIDORESTRAAT 33 933809 LOEK EN 

WILLY 

MA. TIM DO. 
VR. & ZAT. 
Z 4.  

van 
van 
van 

20.0n t/m 
20.00 t/m 
15.00 t/n 

nn uur 
upr 
uur 

OOK SATE S, HAMBURGERS  E.D. 

ook be 
ITtLEVE'r',EN op DE TANINGS- 

T)TI TN 	 RAVON 7 , HCLUHUIS. 

Taba 

FOTOCOPtEEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 	 • 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM, DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

Opstellingen zaterdagafdelingen: 

zat vet 1: F.v.Drongelen (0034), W.Groot-Wassink (0532), 
A.v.d.Laan (0647), C,Roele (0523), D.W.Sandbrink 
(0146), R.L.Sandbrink (01 47), L,Schotte  (0152), 
G.Serier (0153), J.Smit (0154), J.v.Teeseling 
(0166), C.v.Waard (0506), R.Bergmeyer (0667), 
P.Flens (0686), J.Bron (0673). 

zat sen 1: J.de Wit (0636), H.v.d.Raapkamp (0638), J.v.d. 
Wal (0639),  W.Floor  (0640),  R.Floor  (0658), 
J.Harmsen (0641), A.M.J.Nan (0642), A.J.M.G.Nan 
(0646), F.A.B.Nan (0644), W.de Bruin (0643), 
A.Boonstoppel (0645), A.v.Hoogwaarden  (0648), 
R.de Wit (0472). 

zat sen 2: P.Drehsen (0400), J.Fransen (0050), A.C.Hillenaar 
(0067), H.J.Hillenaar (0068), E.Jansen (0335), 
J.Kolhoff (0538), J.Koning (0087), J.Kriger , 
(0468), L.v.d.Horn (0659),  J.v.d.Linden  (0372), 
H.Merle (0110), G.Wolkers (0186), L.Bunschoten 
(0685), R.Posthuma (0470). 

zat sen 3g D.Verkaaik (0563), H.v.Teeseling (0541),•G.Bosma 
(0570), J.Bakker (0564), L.Hoek (0574), H.Noor-
dermeer (0565), M.Roosnek (0592), B.Rijskamp 
(0567), G.Schade (0566), E.v.Willigen (0569), 
E.Bouwman (0628). 

4: R.Heyboer (0480), G.Koeleman (0467), N.Loo (0386), 
R.Nieuwenhuis" (0378), S.Osinga (0293), A.J.Rous-
sou (0458), A.Schermer (0608), R.G.Roussou (0463), 
R.de Vries (0603), H.Wustenhoff (0442),  J.v.'t 
Wout (0678), E.Spanjaard (0682), R.Copuit (0683). 

pup A: 	R.W.v.Drongelen (0412), B.Flesseman (0513), M.L. 
de Groot (0454), M.Groot-Wassink (0475), S.Voorbij 
(0609), P.Roosblad (0525), A.Serier (0453), 
A.J.Versluys (0509), R.Sandbrink (0464),  R.Smit 
(0665). 

pup 13: 	S.Bonte (0625), E.de Kriek (0577), B.v.d.Lee 
(0575), E.Lohman (0555), M.de Beyer (0571), 
J.Drenth (0598), A.Looyenga. 

pup Co 	M.Bonte (0626), M.Hnzel (0662), D.Maurer (0621), 
I.Sandbrink (0615), F.v.d.Groef (0663), B.de Haan 
(0668), A.de Groot (0669), E.Verschuren (0677). 

I 1M 

zat sen 

-9- 



Opstellingen zondag afdelingen: 

selectie:- -M.Anastac.io  (0270), A.H.v.d.BoS (0232), H.A.v. 
d.Bos - (0233), N.CrOwtse (0537), Th.de Haan' 
(0631), L.Holo(0197),' H.v.Hciuteal-(0466), 
ke (0189),F.Kamminga (0307), W.Kleton (0634), 
P.de Kriek (0093),A.v.:d.Laan (0291)-, W.v.d. 

. -Linden (0614), J.Lohman.(0104),• J.Maurer (0109), 
,W.Posthuma (0131), R.Reitsma (0136), H.Spallinglp 
(0536), P.K.Spalling (0534) J.v.Veen (0169), 

/ n:•AaVerkaaik ( 0544), F.Verkaaik (0633)_,` L.Walge- 
' 	ring (0318), A.v.d.WoudV(0535), D.de Getrouwe 

(0450), W.Nieuwenhuis (0279). 
zon sen 3: :-- .Bakker (0650), H.Cornelissen (0652), H.,Cor-

net (0653),  J.,0.Kamminga 0348), W.Pommerel 
(0649), g6Roos:(0651), J.Siersema*.(0654), 
ESpaan . (0660), M.Taverne (0656), W.Terstall 
(0635), J.v.Drongelen (0035)9 j.Schaefer (0676), 
W.Sorber (0674).:  

.4: I.J.Abayahaya (0606), A.Chaara (0607), I.Kallen-
dorf(0618), C.Meyer (0382), E.G.Root (052.8), 
J.SChats. (0484), J.ohteld (0604), M.A.v. 
Schajik (0679),,I,Beverdijk (-), A.Bektas 
(0675). 

JunA: 	liG;AmelO (0580 9  R.heyboer, (0415), G.C.-Horb 
(0488), A.Kirpal (0494),  J.Savijn (0201), F. 
OVerlOOn (0664),  J.R, BohultZ (0416), M.L. 

`SimOns,(0391), 	SimonS (0391), F.Vreeden 
`0550),.R.Winter'(0619), H.F.Ho A Hing (0671 ), 
H.R.Pogorny (0680).' 

Jun-B: 	I.Aalse (0611), 14'..M.ergwijn (025);$.Degen-
`hart (0376),F.A.V;Drongelen (0333), L.U. Held 
`(0446); R.Ligeon (0545),  W.Samseer (0590, H.B. 
Savijn (0485),M.Bergwijn (0670), iLMartens 
(0367), ,J. Robijn (028B). 

`E,Berkleef (0627), A.Lowe (0661), R.'Philips 
(0572), M.S4ndbrink (0402), E.Vex'sluys (0510)9 

.11/1...v.'Waard (0313), R.D.v:d.Groef (0595), 
M,Chaara (0581), 'S;J.Brown (0669), G.C. Isena 
(0681).  

zon sen 

eurtie 

We want HAMBURGERS 

Onder dit motto trok onze vaste medewerker (zie boven) 
naar de kantine om verslag uit te brengen van de trai-
ningsavond van donderdag 8-11-'79. 
Ja, hallo, NOKKIE NOKKIE, hier is ie weer. Terwijl ie 
bijkomt in 't Kurhaus Hotel te Scheveningen van de ver-
moeienissen van de training toch nog effe wat gekrabbel. 
Daar het goed hard regende overdag kwam ego plots op het 
idee om maar es te gaan trainen (logischt). Op dit 
soort dagen val je ni. niet zo weg in de massa van voet-
ballend Taba, die de truckjes van 'connaisseur' (Fr.) 
Burgers willen proeven. 
Na een zeer zware warming-up (zie elders in dit blad - 
actueel, he) wodrt er onmiddellijk op directe tech- 
nische en taktische tips ingegaan 	 partijtje dus: 
Je lacht je te pletter. Gelijke verdeelt, die hap: 
rood bij rood anti geel/andere colore (It.); Daar geel 
slechts uno alto (It.) man in de gelederen had en rood 
alleen maar, behoorde me (Engl.) natuurlijk bij geell 
Nou, helemaal te gek, weggetikt werde ze, die ou..... 
Lache johl En die Burgers, die had me 'n praats, was 
toevallig bij de goeie kant. Mense, as je nou dat 
voetbal van de zon 1 niet leuk vind, dan mot je es op 
de training komen, een giller: ballen vliegen door de 
beene as kroketten uit de pan; de ene na de andere 
wordt de verkeerde kant uit gestuurd en d'r loopt er 
44n bewegingen te maken, die je bij PSV niet eens ziet 
(maar da ga je ook nooit naar toe, natuurlijkl) 
Na de training ... kantine 	hamburgers; neen 
die benne er nog nie; en daar de rest niet te ....... 
is kom je dan vanzelf bij erwtensoep; eerst de blikken 
van het vorige seizoen: ik dus nie, he; daarna een 
vers blik open gerukts lekker mensen; 
volgende week mot 'k weer haring. 
De volgende dag was 'k zo kapot van die soep, dat 
'k gelijk vakantie heb genomen; iets wat jullie na 
het lezen hiervan ook nodig zullen hebben. 

WE WANT HAMBURGERS, BURGERS WANTS THEM T001 



De Warmtespeciatist 
Fr. yen En% 

Graaf Flortsstraat 15 
Tat 94 63 90 

* * • * • t 

Levering en onderhood van. 
Gashearden en Central& ve!weanin$ 
Vriet.autornewn 
Cleieer$, Fornviten 

Schoomteenvogen 
Lid A.S.P.B. 

SI EUTELS VOOR ./P.ITO OF WONifiG 

Well 

De Sleutelkoning 
Hernanystreal 66 — Telefoon 71 63 39 

Reporabe alle ao,v-rterk siotem 

mailkoel 
adres voor al uw soorten broo fs jidete 

c.a. dag. 

RLINSTR. 2, lak. Arastelkade. 	TE C. 726508. 

WA V-4,  
1(84 

;\l 
vers van de Duitse bakker. 

RIEJO 
het adres voor al uvv 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke eadeav-ar-
tikelen 
met 0.enN.:vuurwerIc 

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

arphati°6" 

„.)rtAgotore 
Alb. Cuypstraat 206 - Telefoon 714791 

Voor:GENFESMIDDELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJOSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

Merir dan 200 merk artikelen 
Tegen Drug Store p r ijz en 

De 

Pleestal 

Om steeds verder 

was zij ijverig-sam 

een draad om 

strati s kan 	en dier 

hdog en 

e  werkt en werkte. 
nachts zodat niemand as 

kunnen leve 

het weven: 

64n naar benee, 

er weer doorneenk 

Toe zij klaar was voor vandaag 

klom zij langs haar.ontsnaPpingsdraad omiaaa. 

Zij wachtte minutes, wren_ ja, zelfs weken 

tot er indeiijk een dier was blijVen steken
7  

Gelijk een panter rende zij naar haar,buit, 
wikkelde hem in, 

gaf hem een prik, en zoog hem 'uit! 

Telefoon 18 3298/83 03 54 
Dag en nacht service 
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