
A. H. DUYNKER 
ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU 

martin's 
place 

"vnor uw drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

Kantoor: 2e Helmersstraat 42 
telefoon 16 67 75 	Amsterdam-Z 

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

VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

.,edertoaren 

en ,ederhanclel 
VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

zaterdag tot 4 uur geopend 

ceintuurbaan 414 amsterdam-Zuld tel. 72 28 56 
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Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

BLOEMEN BESTELLEN 

FIRMA CINBLEI 

TEL. 020 - 73 17 33 / TEL. 020 - 36 26 94 

sporthuis ,,,0 
 	D 

goo 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

▪ Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e,a. 
• Uw ciubuitrusting altijd 

voorradig 
• Eigen reparatie-inrichting 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

TA BA 
Opgericht 31 mei 1933 	 Gem. Giro T 1393 
Kon. goedgek. 25 juli 1960 	 t.a.v. A.F.C. Taba 

Veldligging 
Sportpark Drie Burg 

15 e jaargang 	nr. 25 	28-2-1979 

In memorium Mw. J.W. Roussou 

Tot ons groot leedwezen overleed 
op 19 februari 1979 een van onze 
meest gewaardeerde medewerksters: 

Jopie Roussou 

Zij zal in onze herinnering 
blijven als een vrouw, die 
zichzelf wegcijferde, om anderen 
en vooral onze vereniging, die 
zij al vele jaren trouw bleef, 
waar nodig to helpen. 
Ook tijdens haar ziekte bleef 
zij voor een ieder een levens-
lustige en goedlachse vrouw, 
die met haar levensinstelling 
een voorbeeld voor alien was. 
Wij zullen haar in onze vere-
niging erg missen. 
Ons medeleven gaat uit naar 
haar man, kinderen en verdere 
familie, die wij in de komende 
tijd veel sterkte toewensen. 

Het bestuur hoopt dat het 
enthousiasme dat zij uitstraal-
de voor deze vereniging voort 
zal blijven bestaan in haar man. 



• 

Ook de redactie van Taba was zeer getrof-
fen door het overlijden van Mw. J.W. 
Roussou. Wij zullen deze,Taba-vriendin 
erg missen en ons medeleven gaat natuur-
lijk uit naar haar man, kinderen en 
verdere familie-leden. redactie 

Wij zullen na deze droeve opening de 
verdere inhoud van dit nummer benerken 
tot serieuze en zuiver zakelijke mede- 
delingen: 
- contributie-achterstand: doe er wat aan! 
- auto-puzzel-rit: Beef u snel op! 
- filmmiddag jeugd: u komt toch ookt 
- verslag klaverjasavond 16 februari 
- wedstrijdprogramma 

0 
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Monaco-special - AUTO-PUZZELRIT 

Zondag 11 maart organiseert de AFC Taba 
een auto-puzzelrit (beslist geen snel-
heidsrit). 
Nu er nog steeds geen voetbal op onze 
vaderlandse velden is, moet er voor dit 
alternatieve evenement toch zeker vol-
doende belangstelling zijn. En u kijkt 
toch al weer weken uit naar een verzetje 
op die anders zo rustige zondagmiddag. 
Daarom nodigt de AFC Taba u en uw vrienden, 
kenni4Nn verdere relaties uit om mee 
te doen aan dit leuke spektakel. 
Om te zien of er voldoende belangstelling 
is (natuurlijk is er voldoende belang-
stellingt) is er besloten tot een in-
schrijfdatum, die eindigt op woensdag  
7 maart. Het inschri,4,fgeld is vast- 
gesteld op Fl. 5,-- per auto, ongeacht 
het aantal inzittenden (al zijn het er 
30). Natuurlijk gaat het erom zoveel 
mogelijk auto's aan de start (en finish) 
te krijgen (dit punt is heel taktisch 
vastgesteld: de Taba-kantine). 

Zo mensen, u ziet er wordt van alles 
aan gedaan om het verenigingsleven 
draaiende te houden. Nu is het woord 
(en daad) aan u: meldt u op tijd voor 
dit geweldige initiatief; tot zondag: 

U kunt zich aanmelden bij de volgende 
twee bestuursleden: 

heer Ed Kruller: tel. 199715 
heer Ruud Roussou:tel. 353510 

Zij staan klaar om uw telefoontje 
aan te nemen: 

Voor mensen zonder auto, kom gewoon 
er is altijd plaats en u kunt altijd 
nog als baancommissaris funtioneren. 
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T.T. Bakker 
J.A. Beverdijk 
E.T. Breidel 
W.P. Croese 
E.D. Dubois 
D.M. Dijkers 
H.J. Grobben 
M.H. Ho-A-Hing 
H. Gullit 
R. Mud 
E.J. Peters 
R. Reitsma 
W. de Rue 
D.R. Touwnaar 
D.R. Vijsma 
C. Weber 
A.P. Willenborg 
E.G. Root 
W.Nieuwenhuis 
F. Vreeden 

Tip van de redactie: 

G.J. Bosma 
E. Jansen 
F.Noorda 
J. Buremeyer 
G.J. Osinga 
G.J. Schade 
E.Willioen 

betaal meteen even! 

FILMMIDDAG JEUGD zaterdag 10 maart: 

Daar het voetballen al enige tijd (al 
enige lange tijd) niet doorgaat, heeft 
het Jeugdbestuur naar een alternatieve 
manier van gezellig samenzijn gezocht. 
Daarom zal er op zaterdag 10 maart 
een avonturenfilm (met enige teken-
films) worden gedraaid. Aanvang 14.00 
uur. 

Wij rekenen op de gehele jeugd; neem 
familieleden, vriendjes en vriendinnen 
gerust mee; toegang gratis. JC 

Klaverjasavond 16 februari a.1.  

CONTRIBUTIE-ACHTERSTAND: 

Ja mensen, het is weer zover; nog steeds 
schijnen een aantal personen niet door 
hebben wat de betekenis is van de uw 
gestuurde accept-giro-kaart; het feit dat 
er op dit moment niet gevoetbald wordt, 
wil niet zeggen dat er geen kosten aan 
het verenigingsleven verbonden zijn. 
Het leven van een penningmeester is in 
deze omstandigheden geen pretjet 
Daarom verzoeken wij onderstaande leden 
binnen twee weken contact op te nemen met 
de heer J.Maurer (Tel. 948167). 
Anders, zullen zonder aanzien des persoons 
maatregelen genomen worden: 

Toch hadden we vrijdagavond een gezel-
lige klaverjasavond. De opkomst had 
natuurlijk beter kunnen zijn, maar dat 
zullen we maar aan het slechte weer 
wijten. Ons jongste lid, ons aller 
ome Harry, is als lijstaanvoerder uit 
de bus gekomen; 
Maar 9 maart en 23 maart zullen we 
proberen revanche te nemen. 
Daarna sluiten we dit seizoen of met 
een voor iedereen toegangel-ijke 
Paasklaverjas-avond op 13 april. 

Mw. Verkaaik 
(met dank voor het verslagt) 

Vergaderingen Jeugd- en Hoofdbestuur 

Van de bestuurstafel kregen het 
bericht door dat er op 12 maart een 
gecombineerde jeugd-hoofdbestuurs-
vergadering zal zijn: 
Men neme hier even noti(tie) van! 
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fieteb‘.  VOETBAL 

ve. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 3 maart 1279 

zat vet 1: afd. 19: Taba - PVF, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Valekamp, leider NN. 

zat sen 1: afd. 10: Rapiditas - Taba, 2e veld, aan-
yang 14.30 uur, SR v.d.Dussen, leider 
dhr.J.Lohman, veld gelegen aan de Pa-
pelaan to Weesp. 

zat sen 2: afd. 54: de Spartaan 5 - Taba 2, 3e 
veld, aanvang 14.30 uur, SR Davelaar, 
Sportpark De Eendracht, Cornelis Outs-
hoornstraat, bussen 19 en 21.Lr:Hr.Sch. 

zat sen 3: afd. 67: Taba 3 - DWS 4, 2e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Heida, leider NN. 

pup A: 	poule E: Taba - Voorland 3, aanvang 
11.00 uur, leider dhr.W.Groot-Wassink 
(tel. 900327), verzamelen om 10.30 
uur op het eigen veld. 

pup B: 	poule 3: ZPC - Taba, aanvang 11.00 uur, 
leider dhr.R.de Groot (tel. 963519), 
verzamelen om 10.30 uur op Sportpark 
Middenmeer, achter de ijsbaan. 

pup C: 	poule 1: Taba - JOS, aanvang 10.00 uur, 
leider dhr.G.Serier (tel. 311715), ver-
zamelen om 9.30 uur op het eigen veld. 

WEPSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 4 maart 1979 

zon sen 1: afd. 201: BDK - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Kuiper, leider dhr.J.v.d. 
Linden, Sportpark Sloten, bus 19 en 69. 

zon sen 2: afd. 217: BDK 2 - Taba 2, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Palmer, leider dhr. 
A.Verkaaik, zie verder bij zon sen 1. 

zon sen 3: afd. 316: Taba 3 - DWV 6, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR Govaard, leider dhr. 
E.Sterk. 

zon

jun A:  

 sen 4: afd. 435: DEC 3 - Taba 4, le veld, aan- 
vang 14.30 uur, SR NN, leider NN, Sport-
park Voorland achter het Ajax-stadion. 
afd. 521 : FIT - Taba, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR v.Berkel, leider dhr.A. 
Versluys (tel. 937859), verzamelen om 
11.30 bij FIT (schuin tegenover Taba). 
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jun Cl: 	afd. 727: Swift 3 - Taba, 3e veld, 
aanvang 13.15 uur, SR NN, leider dhr. 
W.Martens (tel. 982447), verzamelen 
om 12.30 uur op het veld aan het Olympia-
plein, tram 24. 

jun C2: 	afd. 737: Taba 2 - Rivalen 3, le veld, 
aanvang 14.30 uur, SR NN,leider dhr. 
C.v.Waard (tel. 738623), verzamelen om 
14.00 uur op het eigen veld. 

ZAALVOETBAL 
zaalv.1: 

	
dinsdag 6 maart 1979 - Bankras 
aanvang 21.10 uur, afd. 1A: 
Taba - REA. 

AFBELLEN: 
HH sen zat & zon: Dhr.E.Kruller: 199715 
behalve zon sel: Dhr.J.Schootman: 825010 
jun & pup: zie bij wedstrijden 
zaalv: Dhr.G.Wolkers: 125646. 

- advertentie - 

J.F. SCHELTENS 

Grondverzet 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

Loodskotterhof 119 

1034 CM Amsterdam 

Telefoon: 
020 - 31 75 43 
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01`7 rooekoei 
juiste adres voor al uw soorten broo *1.1 

 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 

R IJ N STR. 2 , hk. Amstelkade 	TEL. 726508. 

Voor Uw gezelligheid en 
Uw drankje na de 

BA R 	wedstrijd: 

dame/ 
hoek Burg. Tellegenstr. 

Willem Pastoorstr. 83 

Sarpttatt , 	, " 

„ruy6tore 
Alb. Cuypstraat 206  - Telefoon 714791 

Voor: GENEESMIDDELEN 
PAR FUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

riejo 	
De Warmtespecialist 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

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

* * * * * * * * 

ruyschstraat 118 
	

Schoorsteenvegen 

TELEFOON: 020 — 35 70 29 
	 Lid A.S.P.B. 

SLEUTELS VOOR 1P-ITO OF WONING 

van 

Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Veer 
alle soorten 

11100KARTIKELEIV 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 

LEGO PLAY-MOBIL 
Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrale verwarming 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

FROBELDOZEN 

9 w 	 la  9 
L E WA 1_ R Oamlc. E 

Een Vriend 

Bij pijn, narigheid en verdriet, 
Gaan mijn problemen bij jou teniet. 
Je bent niet iemand die er aan verdiend, 
Je doet het uit liefde, je bent mijn vriend. 

Amsterdam 

Op een regenachtige avond liep ik door de stad, 
De verlichting was aan, de straten waren glad. 
De bussen en trams deden hun best, 
Om mensen thuis te brengen, naar elk gewest. 
Een politieauto giert regelrecht door het rood, 
Op weg naar een dader, of iemands zijn dood. 
Een paar verslaafden dealen op de straat, 
Ik kijk op een klok, het is al aardig laat. 
Tenslotte stag ik in een gezellige kroeg, 
Want over een paar uur begint de ochtend vroeg. 
Na een paar flinke borrels te hebben gedronken, 
Voel ik mij enigzins licht beschonken. 
Ik loop richting huis, langs de herengracht, 
Ik hou van die stad met al zijn praal en pracht. 

De natuur 

Het lopen op het zachte mos, 
Doet je weten, ik ben in het bos. 
Een edelhert hier, een konijntje daar, 
Een Naas die rent er dreigt gevaar. 
Een paard die hinnikt, een koe die loeit, 
Een slang die kruipt, een bloem die bloeit. 
De avond valt, het licht wordt gedoofd, 
Het is het uur van de uil, er wordt geroofd. 
Daarom wees zuinig op onze natuur, 
Je kunt het niet kopen, het is veel te duur. 

VV. 
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