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Eerdaags komen er twee dagen 

die niet zo goed zijn year onze magen. 

Terwijl het een feast is van -.Licht 

werken we daze keer niet aan ons gewicht. 

Het feast staat in het taken van een kind 

dat is geboren in weer en wind. 

Hij ligt in z7n krib tussen stro en gier 

geen toeschouwers 

alleen maar schapen, een ezel en een stier. 

De engelen zongen vrede op aarde 

doch voor de mensen heeft die betekenis 

vaak geen waarde. 

Daarom, bests mensen, sla de handen ineen: 

een gelukkige KERST en dat is lets dat 

ik echt meen. 



OLOEMEN RESTELLEN 

TAB A. 

Opgericht 31 mei 1933 	gem.giro T 1393 
kon.goedgek. 25-7-'60 	t.n.v. AFC Taba 

Veldligging Sportpark Drie Burg 
Fizeaustraat (achter Amstel. St.) 
tel. 924161. 

- weekblad - 
Voor at uw 
bloemwerken 16e jaargang nr, 19 	18-12-1912 

FIRMA 

sporthuis „JORO 
Alle maten 

HELANCA 
trainingspakken 

in diverse 
kombinaties 

+ Voethal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e,a. 
+ Uw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-inriohting 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

De laatste van '791 

Ja, het kalenderjaar zit er weer op! Kerst en Oud en 
Nieuw staan weer voor de deur en ook wij van de redactie 
konden daar niet om heen. U zult het gauw genoeg merken 
bij het doorbladeren van deze TT, die in een iets feeste-
lijk tintje aan de postbode meegegeven is. Wij van de re-
dactie hebben geprobeerd om iets van de feestelijkheid 
die de twee genoemde feesten nu eenmaal met zich meebren-
gen, in dit clubblad over te nemen. 
Die Kerstdagen, die zoals gewoonlijk wel weer gevuld zul-
len zijn met vriendelijkheid alom, gemoedelijke wensen, 
met extra zorg be:teed aan boom en huis, etc. Een sfeer 
die menslievendheid ademt, doch die vaak beperkt blijft 
tot diezelfde prettige Kerstdagen, Aisof de mensheid 
zich schaamt om ook gedurende de rest van het jaar een 
vriendelijkheid en begripvol bestaan ten opzichte van 
elkaar te creegren! Soms zou je het denken! Het zal echt 
wel niet makkelijk zijn om mft elkaar de wereld het le-
ven waard te maken, doch proberen likt binnen ieders be-
reik, zou je denken. Met oud en nieuw knallen wij straks 
al onze goede wensen weer eens huizenhoog de lucht in, 
waarna ze, meestal uitgeblust, weer op de aarde terug-
vallen. Laat onsdan /16, dat oud en nieuw diezelfde wensen 

weer eens in ons leven 
terug doen keren, en 
dan niet alleen als 
wens, doch ook als 
teken van het waarderen 
voor ieder mens z'n 
leven. Wat ons betreft 
tot in het volgend jaar 
met TT nr. 20. 

en 
plantendecoratie8 

Tevens tuinaanieg en onderhoud 

CINEILEI 

TEL 020 - 73 17 33 / TEL 020.36 26 94 

red 



Wat heeft dit jaar nog meer gebracht? 
Oh ja, het eerste elftal had/heeft nogal 
moeite om de bat tussen de vierkante pa-
len te schoppen - dus wat doe je dan: 
juist, je zet er ronde palen neer, mis-
schien helpt dat. 

Zo hoopt-het bestuur in het nieuwe jaar weer te kiln:nen 
zorgen dat een ieder met plezier bezig is bij onze vere-
niging. Hopelijk gat .dit streven dan ook uit van elk 
lid: 
In het nieuwe jaar wenst het bestuur van de AFC Taba alle 
elftallen veel succes toe met het voetballen en verder 
wordt een ieder die bij Taba betrokken is het volgende 
toegewenst: 

veel geluk en gezondheid in 
een sportief en vredig 1980. 

de voorzitter 
D.W. Sandbrink 

7 

In het laatste nummer van dit jaar wil voorzitter D.W. 
Sandbrink graag een woordje tot u richten: 

Beste sportvrienden, 
De zeventiger jaren liggen,bijna achter ons, Wat heeft het 
voor Taba als vereniging betekend? 
Als ik terugkijk kan ik alleen maar vaststellen dat deze ja-
ren voor onze vereniging van grote betekenis zijn geweest. 
E4n van de belan rijkete. gebeurtenissen is de overgang. van het 
oude naar.het- huidige complex_geweeet 	mag dan. wet _vee-1 
kritiek zijn op bestuurders van nu en vroeger, maar ik wil 
toch wel een bijzonder woord van dank richten-aan:Jan-Lazet en 
zijn mede-bestuurders voor het realieeren vandeze verhuizing9  
daar ik weet dat dit veel extra uurtjes heeft gekoSt1 
Op het sportieve viek is het in deze jaren niet gelukt om de 
AFC Taba uit de 2de klasse te lichten, maar misschien lukt.dat 
in de nabije toekomst. 
Ons leden-aantal heeft de laatste jaren 	onze accomoda- 
tie)-een stijgende lijn gegeven, maar toch zet ik hier een vraag- 
teken bij (? 	red). Het zijn namelijk vooral seniorenleden 
geweest en ik maak mij zorgen of dit in de toekomst ook zo zal 
blijven; het spreekwoord luidt nogsteeds: 'Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst.'. . 
Dat de jeugd tegenwoordig de weg naar de vOetbalvelden zo 

kan vinden, ligt volgens mij niet alleen aan de jeugd zelf, 
maar ook 	het gebrek aan stimulans van de ouders. 

Als je tegenwoordig ziet hoeVeel ouders er 
nog langs de lijn staan, sohleten de tranen 
je in de ogeh. Daarot zie ik de toekomst 
voor de kleinere clubs ook somber In, 
Gelukkig'eta ik hier niet alleen in, ook 
de K,N.V.B, signaleert dit verschijnsel. 
Ja mensen, en dan het afgelopen jaar: 
Het tweede klasse-schap bleef behouden; 
een nieuwe trainer en een nieuwe begelei- 

:t der voor de zondag senioren 1 (nu de pres-
taties nog!). 
Dit jaar weer veel nieuwe gezichten 
(kampioensploegen?): 44n elftal van Sport 
en 44n van ZPC kwamen als geheel over. Als 

ik mij niet vergis beginnen deze mensen zich al aardig thuis 
te voelen in onze vereniging. 
Ja mensen, probeer net als deze jongens te strijden voor een 
goed resultaat en het zal Taba goed blijven gaan. 

- 6 - 
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Opstellingen zaterdag afdelingen:  

zat vet 1:. F.v.Drongelen (0034), W.Groot-Wassink (0532),• 
A.v.d.Laan (0647), C.Roele (0523), D.W.Sand-
-brink (0146), R.L.Sandbrink (0147), L.Schotte 
(0152), G.Serier (0153), J.Smit (0154), J.v.Teese-
ling (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. 
Wa

0

1(

3

0

),

639), W.Floor (0640), R.Floor (0658), J. 
Harmsen (0641), A.M.J.Nan (0642), Wde Bruin 
(64 
  

F.ii.B.Nan (0644), A.J.M. G.Nan (0646), 
A.Boonstoppel (0645), A.v.Hoogwaarden (0648), 
R.de Wit (0472). 

zat sen 2: P.Drehsen (0400), J.Fransen (0050)9 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 3: 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). 

zat sen 4: R.Heyboer (0480), G.Koeleman (0467), N.Loo (0386), 
R.Nieuwenhuis (0378), S.OBinga (0293), A.J.Rous-
sou (0458), A.Schermer (0608), R.G.Roussou (0463), 
R.de Vries (0603), 11;Wustenhoff (0442), J.v.'t 
Wout (0678), E.Spanjaard (0682), R.Copuit (0638). 

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 B: 	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 C: 	M.Bonte (0626), M.H3lzel (0662), D.Maurer (0621), 
I.Sandbrink (0615), F.v.d.Grbbr(b663), B.de Haan 
(0668), A. de Groot (0669), E.Verschuren (0677).  

0pstellingen zondag afdelingen: 

selectie': 	M.Anastacio (0270), A.H.v.d.Bos (0232), H.A.v. 
d. pos (0233), W.Croese (0537), Th. de Haan 
(0631), L.Hol (0197),  H.v.Houten (0466), C.Is-
ke (0189), J.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), 
W.posthuma (0131), R.Reitsma (0136), H.Spalling 
(0536), P.K.Spalling (0534),J.v.Veen (0169), 
A.Y-Prkaaik (0544), F.Verkaaik (0633), L.Wal-
gering (0318), A.v.d.Woude (0535), D. de Ge-
trouwe (0450), W.Nieuwenhuis (0279). 

zon sen 	A.Bakker'0650, H.Cornelissen (0652), H.Cor-
net (0653)', J.G,Kamminga (0348), W.Pommerel 
(0649), F.Roos (0651), J.Siersema (0654), 
E.Spaan (0660), M.Taverne (0656), W.Terstall 
(0635), J.v.Drongelen (0035), J.Schaefer (0676), 
W.Sorber (0674). 
L.Abayahaya (0606), A.ChaaTa (0607), I.Kallen-
dorf (0618), C.Meyer (0382), E.G.Root (0528), 
J.Schats (0484), J.Echteld (0604), M.A.v. 
Schajik '(0679), I.Beverdijk (-), A.Bektas 
(0675). 

Jun. A: 	R.G.Ame10 (0584), R.Heyboer (0415), G.C.Horb 
(0488), A..Kirpal (0494),  J.Savijn (0201), F. 
Overloon (0664), J,R.Schultz (0416), M.L. 
Simons (0391), 0.F.Simons .(0439), F.Vreeden 
(0550), R. Winter (0619), H.F.Ho A Hing (0671), 
H.R.Pogorny (0680). 

Jun. : 	I.Aalse (0611), H:M:Bergwijn-(0285), S.Degen-
hart (0376), F.A.v.Drongelen (0333), L.U.Held 
(0446), R.Ligeon (0545),W.Samseer (0596), H.B. 
Savijn .(0458);M-:Bergwijn (0670), R.Martens 
(0367), J.Robijn (0288). 

Jun. C: 	E.13erkleef (0627), A.Lowe (0661), R.Philips 
(0572), M.Sandbrink (0402), E.Versluys (0510), 
R.A.v.Waard (0313), R.D.v.d. Groef (0595), 
M,Chaara (0581), S.J.Brown (0669), G.C.Isena 

..(0681).. 

zon sen 4: 

*ea 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 22-december 1979. 

I 

zat vet 1: afd. 19: ZPC - Taba, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider dhr.P.v.d.Bos, veld gele-
gen Sportpark Middenmeer, achter de ijsbaan. 

zat sen 1: afd. 12: Geinburgia - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Ligtelijn, leider dhr.A.Ver7  
kaaik, veld gelegen op Sportpark Driemond. 

zat sen 2: afd. 53: Wartburgia 8 - Taba 2, 2e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR NN,-leider dhr.A.Bunscho--
ten, Sportpark Drie Burg, schuin t/o Taba, 
cantine van FIT. 

zat sen 3:  afd. 54: Taba 3 - 
14.30 uur, SR NN, 

zat sen 4:  afd. 55: Taba 4 - 
12.00 uur, SR NN, 

NA0-3,' le veld, aanvang _ 
leider dhr.J.Eshuis. 
SDZ 4, le veld, aanvang 
leider dhr.R.Nieuwenhu1a. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 23 december 1979.  

zon sen 1: afd. 201: Ookmeer - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Kuiper, leider dhr.J.Bron, 
veld gelegen op Sportpark Ookmeer aan de 
Troelstralaan, bus 21 vanaf CS, of bus 19. 

zon sen 2: afd. 211: Aristos 3 - Taba 2, 2e veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Koekoek, leider dhr.A. 
Verkaaik (tel. 723706), veld gelegen op 
Sportpark De Aker, Ncorderakerweg, Amster-, 
dam-Osdorp, tram 1 tot eindpunt, Dijkgraaf-
plein, dan 10 min. lopen. 

zon sen 3:  afd. 420: Taba 3 - Herenmarkt A 5, le veld, 

ne. 
zon sen 4: 

aanvang 14.30 uur, SR NN, leider dhr.M.Taver- 

afd. 432: Taba 4 - DVH 5, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, .SR NN, leider dhr.C.Meijer. 

jun A: 	afd. 521: Taba - CT0'70, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR Valkenburg, leider dhr.A.Ver-
sluys (tel. 937859), verzamelen om uiterlbk 
11.30 uur op het eigen veld. 

jun B: 	afd. 614: Taba - Amstelland, 2e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR mw.Verkroost, leider - dhr. 
W.Martens (tel. 962447), verzamelen cm uiter-
lijk 11.30 uur op het eigen veld. 

o o 00oc 00 o• 

Verdere programma's voor 5 -en 6 -januari elders in deze TT! 
af ,u,aas 	  



WEDSTRIJDFROGRAMMA voor ZATERDAG 5 januari 1980. 

zat sen 1 
zat sen 2 
zat sen 3 
zat vet 1  

afd 12 
afd 53 
afd 54 )> 
afd 19 

vrij. 

zat sen ,Lk  afd. 55: Taba 4 - Watergeuzen 2, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Bieshaar, leider dhr.R.Nieuwenhuis. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 6 danuari 1980.  

zon sen 1: afd. 201: Taba - Muiden, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR v.Laar, leider dhr.J.Bron. 

zon sen 2: afd. 211: Taba 2 - DCG.6, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR v.d.Monde, leider dhr.A.Verkaaik (tel. 
723706). 

zon sen 3 afd. 420: Lijnden 8 - Taba 3, 2e veld, aanvang 
10.00 uur, SR NE, leider dhr.M.Taverne, veld gele- 
gen aan de Wijnmalenstraat te Badhoeved,Dr 

zon sen 4:  afd. 432: Uithcorn 6 - Taba 4, 3e veld, aa.7,vang 
14.30 uur, SR EN, leider dhr.C.Meijer, veli gele- • 
gen op het Burg.Kootsportpark aan de Sport aan 
te Uithoorn. 

jun At 	afd. 521: RCM - Taba, le veld, aanvang 	uur, 
SR Vollmer, leider dhr.A.Versluys (tel. 93'8;9), 
veld gelegen aan de Korte Muiderweg te Muiden, 
verzamelen om 8.45 uur op het busstatiQn aan de 
Wibautstraat. 

jun B: 	afd. 614 (vriendschappelijk): Taba - Schelling-
woude, le veld, aanvang 12.00 uur, SR NE, leider 
dhr.W.Martens (tel. 962447), verzamelen om u±ter-
lijk 11.30 uur op het eigen veld. 

AFBELLEN: HHseni dhr.E.Kruller: 19971. 
jeugd: dhr.M.Anastacio 236881. 

dhr.G.Wolkers: 125640. 

COESULDIEEST2'22/23 december .1979 - dhr.R.Roussou. 
5/6 januari 1980 	?? ons. onbekend. 

WEDSTRIJDFORMULIERENt ATTENTIEi naar dhr.R.RoUssou, 
2e Oosterparkstraat 137 c !! 

- 16 - 
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ZAALVOETBALPROGR 

zaalv. 2: vrijdag 28 december 1979 - Bijlmermeer 
aanvang 21.40 uur, afd. R4D 
WT0 4 - Taba 2. 

Uw redacteurtle: 

MEDEDELINGEN  

Kerst-Kienavond!  
Op zaterdag 22-12-1979 wordt er weer gekiend. Aanvang 20.00 
uur. We verwachten iedereen met vrienden, kennissen en ande-
re aanverwanten. 
Toegangskaarten, tevens loten, zijn verkrijgbaar a fl. 1,50 
bij Ae bestuursleden, de kantine-mensen en de dames L.Maurer, 
W.Lohman, M.1-161zel en D.v.Veen. Tot zaterdag, bingo! 

Vriendschappelijke wedstrijd 
op donderdag 20 december 1979  
zat vet 1: Taba - Eurocrest 
Boys, aanvang 20.00 uur. Als 
de wedstrijd doorgang vindt, 
is er na afloop een disco-
avond voor alle leden. Con-
sumptie-prijzen fl. 1,--. 
De training gaat gewoon door. 
Bij afgelasting wordt het ge-
hele evenement opgeschoven 
naar donderdag 3 januari 1980. 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
•••• 0•0•0•000000•0 

Zondag 6 januari vanaf 17.00 
uur in de Taba-cantine. Allen 
welkomi! 

Oplossing kerstboom-puzzel elders in deze TT: 1) K(NVB); 
2) les; 3) kerst; 4) beesten; 5) startbaan; 6) grootmoeder; 
7) aquavliegtuig; 8) tegelbestrating. KERSTMIS. 

-  

Eger' Kerstnummer voor een clubblad! Ja, denk je dat je 
eindelijk es een paar weken zonder die flauwekul door het 
leven kunt komen, nou, vergeet 't maar weer; kommen die 
mafketels van die mesjogge redactie weer aan je bel hangen 
om een stukkie. Ja, een stukkie, hoe groot denk je?? Geef 
ik je te raaie, zeggen ze: "Joh, neem maar gerust een 
dubbele pagi... zijde voor je rekening, want wij weten 
er geen raad mee en dat prul mot toch weer vol, he?" 
(ze motte zo nodig een ekstra dikke ed.. uitgefe). 
Enfin, (nou niet denken dat dit het einde is, dat komt 
nog). Enfin, encore, zeg ik tege die knape, jongens motte 
jullie nou es goet luistere; deze vogel gaat dit jaar niet 
naar de wintersport, veel te koud allemaal en bovendien 
een niet zo'n kleine kans dat je er es nog drie weken 
vakantie aan vast kan knope in het (sub)tropische klimaat 
van de VU1 Neen, niet die school voor gesjaggerde figure, 
,(- komma) neen, het ziekenhuis, natuurlijk. Ik zeg maar, 
dit jaar heb ik m'n vakantie verschoven van de tweede 
helft van dit jaar naar de eerste helft van het volgend 
jaar, en mede daardoor zal ik jullie van dienst kunnen 
zijn (3 dus een stukkie schrijfe voor die knape). 

Zit ik echter op m'n schrijfkruk (ja, toevallig in een 
kroeggie) en wat denk je? Ik denke, denke en denke en 
denke en .... noppes! Helemaal niets komt er op dat pepier 
te staan. Niet verwonderlijk overigens, want ik had geen 
schrijfge.. pen bij me. Was al mooi in vakantie-stemming. 
Ik dus naar die knar achter die plank; vraag een pen. 
Wat een brok sjagrijn zeg, nakkes1 Ik dus mooi weg daar, 
dat begrijp je wel. De. kou maar weer es in. Kom ik buiten, 
denk ik (lets waar ik de laatste tijd veel energie aan 
besteed), kom, laat ik nou es bij dat cluppie zelf naar 
binnen gaan, kan ik weer es wat anecdotes uit de praktijk 
opdoen. Bovendien het is toch Kersttijd, iedereen weer 
vriendelijk tegen elkaar (tot 2 januari). Wat kan mege-
beure? 

Het was d'r zo gezellig mense, dat ik abrupt, installement 
besloot om al mijn venijnige stukjes uit dit artikel te 
skrappen, en daarvoor een aantal artikeltjes van vredigere 
aard te scheppen. 

vervolg (bij het vervolg) 
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Telefoon 18 32 98 / 83 03 54 
Dag en nacht service 

RIEJO 
het adres your al uw 
speelgoed en luxe huis-
houdelijke cadeau-ar-
tikelen 
met 0.enN.:vuurwerk 

Ruysehstr. 118 
tel. 657029 

SLEOTELS VOOR 	OF WOKING 

switemaream-....eRe 

Uw redacteurtje  vervolgt  in kerst-stijl: 

Onder het motto 'in het laatste blad geen narigheid' 
besloot ondergetek.X... tot het publiceren van een kerstge-
schenk voor een ieder. Daar de culinaire (heeft met keuken 
te waken) krachten van de Am. keuken onderschat zijn, be-
sloot ego tot het onderstaande recept. Speciaal natuur-
lijk voor het kantine-personeel en minder speciaal 
(voor een lagere prijs) voor de andere leden: 

Benodigdheden: 

400 gram mager rundgehakt 
1 eetlepel boter 
1 grote ui, in ringen gesneden 
2 theelepels gerasptr ui 
zout 
peper 
1 ei (geleend) 
4 kadetjes (van de warme b..) 

Bereidwijze:  
Smelt de boter in de koekepan en fruit hierin boven laag 
vuur de uiringen goudgeel. Maak het rundergehakt aan met 
geraspte ui, tout en peper naar smaak (en uit het vaatje) 
en het ei. Vorm er 4 platte koekjes van en rooster deze 
onder de voorverwarmde grill. Neem de afstand tot het 
grill-eletment niet te groot. 
De gehaktkoekjes kunnen ook worden gebakken in een iets 
ingevette koekepan (binnenkant), boven flink vuur. 
Het binnnnnenste gedeelte behoort nog rose te zijn. 
(Niet kijhen), Snijd de kadetjes open en leg in elk enkele 
ringen gebakken ui en daarop de ha.......... Sla het broodje 
dicht. Geef er mosterd en tomaten-ketchup 

Op dit recept zijn natuurlijk vele variaties mogelijk. 
Daarvoor sture men een kaartje naar de redactie en U zult 
zo spoedig mogelijk (Kerst '80) andere recepten in hubs 
krijgen. 

Rest mij nog 'n ieder een prettige Kerst toe te wensen en 
een gweldig luidruchtig Oud en Nieuw. 

Jongens, see you next year'. 
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Sarphatito" 
„:',sruiptore 

Aib. Cuypstraat 208 - Telefoon 714791 
Vow': GENEESMICDELEN 

PARELIMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJOSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

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

van 

De Sleutelkoning 
Hernonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Repatektie alle 50041.011 Sioten Sch.mrsteenvemn 
Lid A.S.P.B. 

heime 	 aat  

\v,V0.).  

roodikoei 
juiste 

o.a. dag. 

F 11 N ST R. 2, hk. Amstelkade 

adres voor al uw soorten broo 
vers van de Duitee bakker. 

TE L. 726508. 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erre 
Graaf Florisstraat 15 
Tel, 94 63 90 

• • * * * * * * 

Levering en onderhoud van - 
Geshearden en Centralia verwarmin, 
Weaatetomaten 
Geisers. Fort-wizen en. r 

.....13••••••iter~nari, 



Grondverzet 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannernen van 
sloop- en 
grondwerk 

ns geluk is one :Leven, 

zuit dat dit jaar oak nog wel beleven. 

oe due Uw best: het is een nobel s reven. 

J.F. SCHELTENS 

Loodskotterhof 119 
en oliebol meer minder kan Been kwaad 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

1034 CY Amsterdam 

u kan het nog, straks is het te laat! 
Telefoon: 

020 - 31 75 43 

VON K A. de Reny 

a alweer een spelletje spelen 

s er nog niemand die het Bast vervelen, 

indelijk is het bijna twaalf uur. 
v.h. A. N. KE1ZER 

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

denkt: "niet te veel drinken, ik moet nog 

achter 't stuur," 

ant een bekeuring krijgen is toch oak wei 
duur. VAN WOUSTRAAT 235 

TELEFOON 71 36 24 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuwbaan 

AMSTERDAM -Z — Tviefoon 727044 

,eciertoctren 

eecierkandel 
II/11.01=9111/PM,  

voor J uw biossmwerk 

specialist in hot verzorgon van routvbiosnmark 
- en planianurcngernontsn 

a hoar, twaaif uur, de koekoek geeftweer 
leven. 

gewoonlijk troost je mee: alles is ver- 
geten en vergeven. 

is het vuurwerk losgebroken is, hier en daer, 

ask e hem flog lekker .......... 

en hij deze allemsal de beste 
weneen voor het NIEUWE OAAR!! 

cnIntuu7bcan 4114 
zctoritvg tct 4 tIII 
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