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standplaats ALBERT CUYPMARKT 

VOOR : NO: 130 EN 

BUSSTATION GORDIAAN 

LELYSTAD 

TEL. 03200— 43651 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

sporthuis  „JO RED 
D D 

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

voorradig 
• Eigen reparatie-inrichting 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

VOOR AL UW BLOEMEN: FIRMA 

CINQUALBRE 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

TABA -TREFFER 	TABA-TREFFER 

Cluborgaan van de AFO-Taba— 

Opgericht 31 mei 1933 	postgiro 5011393 

Kon. goedgek. 27-7-'60 	t.n.v. AFC Taba 

Veldligging Sportpark Drie Burg 

Fizeaustraat (achter Amstel Station) 

Tel. 020 - 924161 

- weekblad - 

17e jaargang 	nr. 15 	2-12-1980 

Ja mensen, goed nieuws van het jeugdfront. We hadden in-
tussen al een nieuwe Jeugd Commissie; nu blijken die men-
sen ook nog razend actief te zijn: een zeer goede Bingo- 

gevolgd door een Sint Nic3laasfeest'(met madr .  
liefst DRIB rapporteringen - dank hiervoor0 en de wens 
om een gedee.lte van dit edele blad in te ruimen voor 
Jeugdzaken. 

Wij van de redactie, zelf ook nog jeugd, geven meteen 
(bijna) volledige medewerking en zeggen hierbij toe de 
achterste (??) pagina's te reserveren voor deze commissie. 
Slechts 44n verzoek kunnen wij niet inwilligen: de wens 
om ook de jeugdwedstrijden en opstellingen op deze blad-
zijdes te verwerken is voor onze indelings- en type-afde-
ling een bijna onmogelijke taak. Hopelijk heeft U daar be- 
grip voor en kijken jullie gewoon even tussen alle andere 
wedstrijden en opstellingen. 

D A N K 
Gelukkig pakken steeds meer mensen bij Taba de pen; ook 
trainer Jan Bron helpt ons in dit voetballoze.weekeinde 
aan vcldoende copie voor een 16-bladige verschijning 
voor de PTT. 

Volgens de penningmeester zijn er nog 'slechts' negenen-
zeventig (79) niet-betalende leden. We gaan vooruit: 
De foto van de F-pupillen komt uit Het Parool van 29-11-'80. 



L'ecrivant. 

CONSULDIENST  

6/7 deeember 1980 - dhr.R.Reitsma (hijse maar 

TRAINEE ' TRAINEE ' TRAINEE.  

Dat is het doel om tot goed voetbal te komen. Daarcm hier 
nogmaals de trainingsavonden: 

dinsdagavond van 20.15 voor de gehele zon.afd. 
donderdag 	van 20.00 alleen voor de selectie; spe-

lers die niet in de selectie zitten, kunnen 
voor zichzelf wat trainen. 

Zondagsmorgens bij algehele afkeuring is er gewoon trainen, 
uiterlijk aanwezig om 10.45 uur. Dat moet voor iedereen 
haalbaar zijn, voor geheel Taba. 

J.Bron. 

TRAINING BlJUNIOREE  

Dinsdags cm 18.45 uur. 

Weerwoord van een trainer 

De man achter de naam "1 1 4crivant" schijit zelf dement te 
worden om voor de 2de maal een man, nu een trainer, te 
krenken. Iedere trainer bij Taba zet zich voor 100% in 
cm de training zo gced mogelijk te laten verlcpen. En 
dan die mensen nog dement te noemen, dat vind ik erg 
krenkend. 

Ik zou zeggen als je zo gced kan voetballen zoals je nu 
deze mensen krenkt, dan zou het eerste elftal voor jou 
onvermijdelijk zijn. 

Spelverruwing wil niets weer zeggen dan dat je niet dat 
spelinzicht hebt um te kunnen voetballen, maar alleen 
kan scha-ven. 

Conclusie: 

1e: Spui je gal in de bestuurskamer maar niet in dit 
blad, want dit blad gaat naar de GILO en de KNVB. 
Wat een reclame! 

2e: Stop je handen eerst een:-1 in je eigen boezem al-
vorens over een andere lemente te schrijven. 

J.Bron. 

PS Dus wel met naam erbij: voluit. 
- 2 -  

Mijne dames en heren, 

Er heeft zich binnen cnze vereniging klaarblijkerfjk een 
persoon c.q. groep van personen zich genegen gevoeld om 
mijn persoon van repliek te dienen. Mij best, en ik ben 
dan ook al te blij dat mij de gelegepheid wordt geboden 
daarop te reageren. 

Ik geloof nl, dat er mensen zijn die of- mijn humor niet 
geheel begrijpen of waarvan de beheersing van de Neder-
landse taal op een dermate laag pitje staat,- dat we daar 
maar het een en ander aan moeten gaan doen. 

Echter in de eerste plaats wil ik gaan reageren op het 
stukje van onze geeerde voorzitter. Ik - word daarin nl. 
beticht van het feit dat ik iemand (J.Lchman) in z'n 
prive-Ieven zou hebben aangepakt. Ik heb mijn stukje 
verscheidene malen overgelezen, maar iets over priv4-
leven heb ik niet terug kunnen vinden. Derhalve nodig -ik 
onze geeerde voorzitter uit om zich nader te verklaren. 

En Jan, als jij het ock zo voelt, bied ik terstond mijn 
excuses aan; als je het niet zo voelt, dan heb jij ten-
minste ncg enig verstand van ons mooie Nederlands, en 
dan trek ik mijn excuses natuurlijk weer mooi in. 

Trouwens, ik geef iedereen de gelegenheid om te reageren 
cp mijn vaak fabelachtige schrijven. Je hebt natuurlijk 
kans dat je de grond wordt ingeboord, maar dat risico 
is geheel vcor eigen rekening. Bus kom niet later aan 
met het 1....-.verhaal dat je de,grond.bent ingeboord. 
Je wist waar je aan begon. Natuurlijk kun je ook op 
een geheel fatsoenlijke manier te woord worden gestaan, 
zoals ik zojuist met onze geeerde voorzitter gedaan heb. 

Met het verzoek cm me bekend te maksn kom je toch ook 
minstens van hier tot Sint Job in 't Goor en/weet je 
het nog niet, verzoek het dus ook maar niet. Ik blijf 
me altijd bercepen op literaire vrijheid. D.w.z. voor 
mensen die het niet begrijpen, dat ik me tech niet 
bekend maak. 

Tot misschien volgende week en denk maar na over 
wat ik geschreven heb. 

L'ecrivant. 

- 3 - 
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KNOOP 'T N JE O - EN 

HAAL JE BORREL BJ  

T DORE 
IDORESTRAAT 33 933809 WEI< EN 

wILLY 

MA, TIM 00. van 20.00 tlm 2.00 uur 
VP. & ZAT. van 20.00 VIP 3.00 uur 
7 O. 	 van 15.00 t/m 2,00 uur 

00K SATES, HAMBURGERS. ED. 

elke zondag 
trekking 

1111111!!! 
lee x to 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZE 

Calabssstreat 66 - Amsterdam =mum 

4 

LEO WALKRONKEL LEO WALKRONKEL LEO WALKRONKEL LEO WALKRONKEL 

Onze huisdichter klom speciaal in de pen voor het komende 
Sint Nicolaas—feest: 

Wat een feest 

5 december een feest vol pakjea en prat, 
Een feest van zingen en banket; 

Ergens in een nederlands huis, 
Is er geen feestgedruia; 

Dre wortel en het water staan er al dagen, 
Voor hen geen lekkers voor hun magen; 

Omdat Vader al vele jaren zonder werk is, 
:an er zelfs geen kom af met een goudvis; 

Net wanneer:zeeen spelletje willen doen, 
Wordt er gebonkst, Vader zal wel Opendoen; 

Komt U binnen Sint en Piet, , ' • 
De kinderen vangen aan met eeri lied; 

Dag Sinterklaasje daaaaaag daaaaaag zingen ze hard, 
Wie zoet is kri,jgt lekkers, vie7stout is de gard; 

Moeder schenkt koffie en deelt,banket, 
Piet loopt naar een zak die hij binnen heeft gezet; 

Van Sint en Piet zegt hij, en ge.eft ze een groot pak, 
Ongeduldigtrekken ze aan et ouw, wat zit het strak; 

Wanneer het pak eindelijk open is, 
Zien ze hun grote wens 	een kom met goudvis; 

KC alarminstallaties 
Dick de Koning 

.1)-uut en Scheperoenstraat 15, 
Dan Heic4, Tel. 022W-12040 

,•••••••••••=14.6. 

FOTOCOPIEEN 
ONTWERPEN 
FOLDERS 
vERENONGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

Wanneer Sint en Piet weer weggaah,. 

	

11 	
Zijn ze bij hun viskoMnipt vandaan te aldan; 	. 

Zo zie je,,Sinterklaas en Zwarte Piet vergeten je heus niet 

	

A 	 heus niet,' . . 

	

5 	Al is er nog.zoveel armoe en verdriet. 

_, 	door Leo Walkronkel 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA's voor ZATERDAG 6 december 1980. 

zat vet 1: afd. 18: ZPC - Taba, le veld, aanvang 11.00 uur, 
SR NN, leider N.' Veld gelegen op Sportpark Mid-
denmeer, achter de ijsbaan. 

zat sen 1: afd. 12: ASR - Taba, le veld, aanvang 14.30 uur, 
SR v.Kempen, leider dhr. A.Verkaaik, veld gele-
gen op Sportpark De Eendracht, Corn. Outshoorn-
straat, bus 21 vanaf CS. 

zat sen 2: afd. 40: Taba 2 - DVVA 5, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Prinking, leider dhr. K.Iske. 

zat sen 3: afd.. 53: Amstelveen 10 - Taba 3, 3e veld, aan-
yang 14.30 uur, SR NN, leider dhr. D.Verkaaik, 
veld gelegen op Sportlaan,Amstelveen, bus 
Centr.Ned. 

zon sen 	afd. 202: Geinburgia - Taba,- le veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Helden, leider dhr.J.Smit, 
veld gelegen , op Sportpark Driemond te Driemond. 

zon sen 	afd. 218: TOB:3 - Taba 2, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Mulders, leider MN, verzamelen 
om 14.00 uur op Sportpark Melkweg, vanaf CS 
met bus 35 en:4; vanaf Sloterdijk of Mulder-
poort met bus'36, halte Molenwijk. 

zon sen 3: afd. 414: VDO, 8 - Taba 3, 3e veld, aanvang 
14.30'uur, SR NN, leider dhr.D.Sandbrink, veld 
gelegen op het Burg.Kootsportpark aan de Sport-
laan te Uitheern. 

zon sen 	afd. 424: Taba 4 — DEC 4, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider dhr.C.Meijer. 

zon sen 5: afd. 436: De Meer 12 - Taba 5, 2e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR NN, leider dhr.Bosman, 
veld gelegen op Sportpark Drue Burg, schuin 
tegenover Taba. 

zon sen 6: afd. 430: Taba 6 — Rood Wit 13, 2e veld, aan- 

pup D: poule F: vsthj. zie blz. 10 

pup F: poule 2: vgiNj. zie blz. 10 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 7 -december 1980. 

( 
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Denkt u er nog aan!!!!! 

CARNAVAL CARNAVALCARNAVAL 

op 14 FEBRUARI 1981 	• 

in gebouw "DE WIJKHAVEN" Juliana van Stolbergstraat 20 
Amsterdam 

met muzikale medewerkingvan 

Bijdrage F1.25,== per persoon 

GECOSTUMEERD VERPLICHT 

Aanvang 20.00 uur tot + 0200. 	uur 
Zaal open 19.30 uur 

Kaarten zijn verkrijgbaar op DINSDAGAVONDEN in de 
TABA kantine TEL.92 41 61 bij de Hr. J.Hoekman 

andere dagen na 20,00 uur J.Hoekman 
Burmanstraat 6, Amsterdam 
tel. 94 36 92 

CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL 

Wat betreft dit Carnaval zegt u misschien wel, 
wat een hoop geld voor die avond.... 
Bedenk dan dat wij daarvoor, 

le Be zaal huren, 

2e Levende muziek verzorgen, 

3e Zaalversieringen moeten aanschaffen, 

en als laatste maar zeker niet het minste; 
U ALLEN DEZE AVOND GEHEEL VRIJ DRINK-FIT HEEFT. 

Hierbij is echter een maar...l u wilt wel iets eten ook, 

Broodjes zijn er die avond te verkrijgen viol,= per stuk 

U ziet wel, alley is echt naar redelijkheid. 

Wij hopen dan ook opleen grote belangstelling om Gok 
deze avond net als de vorige tot een groot;succes te maken 

; 

TI 	 ft 

”DE FANTASIA'S n  
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vane 1
4.30 uur, SR NN, leider dhr.Hoots. 

afd. 634: NFC 5 — Taba, 5e veld, aanvang 14.30 uur, 
SR NN, leider dhr.v.d.Molen, veld gelegen op Sport= 
punt  to Amstelveen, bus CN lijn 9 en 10. Verzamel-
punt zal (zo nodig) bekend gemaakt worden op de training), 	

opstelling onderaan blz. 10. 

ZAALVOETBALPROGRAMMA. .................... = 

zaalv. 2: woensdagavcnd 

jun Be 

leider NN. 
afd. 416: Taba 7 — St.Louis 3 
12.00 uur, SR NN, 	, 2e veld, aanvang 

1980 - Sporthal Badhoevedorp. , afd.4B: 
aanvang 2.40 uur 	 R 
Pancratius 4 — Taba 2. 

TELEFOONNUMMERS:  ................ 

trainer zaterdagafd, 
trainer zondagafd. 
wedstr.secr.sen. 
wedstr.secr.jeugd. 
wedstrosec.zaalv, 
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M.Anastacio: 
G.Wolkers: 

R.Reitsma: 
J.Bron: 
A.Verkaaik: 

125646 
236881 
995486 
366065 
731963 

yriendscha elj,ike wedstri:den D F- u illen. 

De volgende pupillen-spelers wcrden a.s. zaterdag 6 december 
1980 verzocht om cm half elf bij Taba aanwezig te zijn: 
S Bonte, B Flesseman, M L d Groot

-, B v:d Lee, R D Sandbrink, 
R Emit, A 

J Versluys, E M Wawer, M d Beyer, M Bonte, E Lohman, SGPooters,RDvdGroef,EdKriek,
ALooyenga,M Tauber,  D Maurer I Sandbrink, M Holz:)1. P Hoots, E d Wolf, E C Stapper, B V v Meerten, J Oosterhuis, 

0 stelling B-'unioren. 

M Groot-Wassink, M Sandbrink 
Brow 	 , R Frisch, B Vocrts, M Bergmeyer, Waard. 

S J Bron 
R 	, M Chaara, L Held, W Samseer, 'LB Savi • 

jn, N Bergwijn, 

C 
4) 	N 

4; 

	

g)r-1 	13 

	

r-4 	U a:0 
c 	U) U) or) > 	L (r) 
0 .1-,  4,-4 	10 	a) 0 > • 	s- 

	

e-) 0 0 0 > 	= SC  
000C 	al 

)2! lc lc 	Ui 1: et 4-i  r) OD 

lZ CD W Z r) 	r) Ui u_ cc: r) 

Irl q) h.,  OD CF) C) cf1 r4 N rq st 
Cu vi ri 	1-4 	 H) CD 

	

r- r- r- rs, r,  r, 	P--• CD 

01 0 

	

C 	 M 	 4.4 
LO 	 al 
0 L C 0 C 

CD 	0 	 •rd 	0 0 

	

0) 0.1 m E 	0 al C -0 1-1 
'C1 	H E 	0 43 

	

U) ft1 	C 4:11 H L 	r a Q3 4) 
> 	OL Y CD L > > 17 

0 
Q 2: CI 1: (J,

CL 
 CL 
 

> CO (5 r) 

Kt c.) _s 	2: r) 	2r AC r) ul 

cq art a) r- 	r- 	Tt cl Tt N 
14) op 	°It- CD pn F) 	CD v-s 14) 
Cat vi HI r-1 Cri Hp Lc) 	ul CQ 	r- 

C CD 04 rl cn r-1 Nt C) L0 Ln 	%4 op ill 	0 CD 
up u) LIP St up uP is) in 	r- r, -4 Cr al CO op 

A 	0 i10 0 0 0 CD C3 Hp Up up up up 

Cr) 
c0 

cot 
re) 

C_D 
L 

Co 
	C 

L 
	4) 

r-1 

+0 0 

> 
	Cp 

•
0 
 L
i

r a
c 
 0
01
4 

> ' sT1  

cp. • 

• te) 

-0 CO 

• 1.0 

0) 

0 

(0 
> C r4  C • (0 Pia - 
n n 
•• 

.ri 7-1 	
a) 

:3 -CI 

L 	z 
0 0 r--3 
I u. 

C 

C 
op< 

< 
C 

	

"0 .1-1 
	41)-r-1 

C 

	

21 C 	Ct. '1.1 	0) 

>, (75 	-re, 0 aJ 	 4-,  0 	T.) • 1.4 a 0) 
co CU -4 ,A (C J: 1.0 > 	r4 3 	(.0 

-C (4 CD 	C.) 	9) 

CP 0 0 4.-1  -CU3 CD L r 1̂ 	e 

CD (f) () 4C u) CD CL LL act cc: 

1  

_„t Kt 1-t 	ul 	r) Ed X or 3: 	ce 

u) N OD N 00 Tr cn 	CD C) 

CD .0 	OD CA CO CP IN,  N 	cO r- 
uo q) to N1 Un Nt QD C 4.0 in 	QD 

ion sen 7g 

10 december 



unracr2 u 
Exuegio,21`2 

•"-,00== 

	 :7=7--,mra,ar:: 
MOCLIt7,M - .77-:IMICE7PC 2 

00 

peoN"4  

+•; 

SiPEELFIUTGIMIRTEIS 
tIRKUCIP-en EhPLUiTilTiE 

LIWMAN 

425904 dIENISURG 35 

DA NI 

SINTERKLAASFEEST BIJ TABA 

Zaterdag was het zover. De.kinderen waren er haast alle-
maal, en ook de meeste oudets hadden het niet af,laten 
weten (Waarom niet zo'n opkumst ook Tangs de lijn??). Er 
waren zelfs een pacer oma's bij. 

Om kwart over zeven_begonnep we. Oom Harry (stofzuigerzak) 
was paraat om het eerste uur onze kinderen te vermaken. 
Daar had hij helemaal geen moeite mee. Zowel de kinderen 
als deouders lachten zibh een deiik Om zijrigrappen en 
grollen. Zo werd het al gauw acht uur, het moment dat de 

-Sint zou arriveren. Maar helaas .... de cDe.Oeiligman 
VAS niet op tijd, en de kinderen werden steeds maar.onge7  
duldiger. Maar ook dat was maar voor kort, want na een 
goed kwartier, kwam hij dan tech eindelijk en werd harte-
lijk verwelkomd, met de gebruikelijke Sinterklaasliedjes. 

Toen.hij op -zijn stoel zat, moest eerst onze voorzitter 
Dirk bij hem komen (buiten verwachting), en die kreeg een 
shirt met naam aangeboden,dat hij dan ook vol trots,aan-
trok. 

Daarna kwamen onze mini-Pups aan de.  beurt,: 44n voor 44n 
mochten zij bij Sint ook een shirt (met naam) in ont-
vangst nemen (en aantrekken), geholpen door hun leidster 
Loes. Toen ze dat allemaal aan hadden met trotse gezich-
ten werden er een aantal foto's van ze genomen. 

Daarna was het de beurt aan onze D-pupillen. Zij kregen 
net als de mini's ook een shirt met naam, en het was een 
grandioos gezicht om die kinderen zo te zien staan met 
hun shirts. Ook van lien werd een aantal foto's gemaakt. 

Ook werd er aan de niet voetballende .jeugdgedacht: zij 
kregen ook allemaal een cadeau. Daarna verliet de Goede 
Sint onze cantine weer en was het feest haast voorbij. 
Maar net ,bij de deur kregen de kinderen nog een zak snoep. 
Al met al een geslaagde Sinterklaasavond. 

Bij deze dank aan hetJoestliur voor de gift aan-de jeugd.- 
Oak' OoM Harry; Oom GerritI  kantine-mensen en jeugdcommissie - 
en verder iedereen 	 ,bedankt. R.Tauber. 	-13 - 



klaas en Piet weg. Toen kwam Ome Harry met Van der Steen 
met het derde been. En teen we weg gingen kregen wij ook 
nog een zakje snoep. Het was een leuke avond. 

Eric de Kriek. 
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Sint Nicolaasfeest 

Afgelopen zaterdagavrnd-Nashet zo ver: on 
	5 kinderen waren vol verwachting naar de Taba,eantine gekomegn.eveer 

De Sint zou om + half acht aankoMen. Vrijwel ,alle kinderen waren om zeven uur aanwezig. 
Onder leiding van Ome Harry Riemersma werd hieraan begonnen. Het 
half uurtje meezingen werd bijna anderhalf uur. Al

.  met al 	• geen ge-makkeligke,taak,voor.Ome.Uarry,om,de41.449.412ezigtodeh On-
der luid gezang werd de Sint binnen gehaald (Zwarte Piet kwam een 

moest zetteal)... paar minuten later: misschien dat hij het paard nog in de
-etal 

Maar het uitdelen van de kado's.kon beginners. Allereerst moest de 
voor4tterDirk Sandbrink bij de Sint komen; deze kreeg een geel 
shirt met 'zijn naat er op,-daarna kregen alle Taba pupillen ook een 	met hun naam - erep. VeCt 	overige kinder waren er 

spellen e.d. Daarna:vertrok de Sint ender luid gezang:- 

Hierna deed dine` Harry nog een,vacrdracht en,kregen-alle kinde-
avond. 
ren nog wen.zak met snoepgoed, 

alsafsluiting,van een geslaagde 

We willen hierbij het nieuwebestuur van de jeu be 
het Organiseren'vandeze avond. 	gd danken'voor  

Sint etc • 0 • 

	 Lies en Flip de Kriek. 

Afgelopen vrijdag 2
9-11-1580 hadden wij een feestje voor de 

kleintjee van oh4e vpreniging. Hierbij_ging volgens de Critious nogal wat mis. Ondanks dat` 
de jeugdpommissiemaar een voorberei- 

	

slaag4ee.Vond. 
dingstijd 	+14 

 dagen-had, wereV dit toch een bijzonder. - . 	
Maarbij de kinderen zelf het meest tevreden ge 

 ren. Dit was ock-helemaal.de opzet van de jeugdcommissie, en 
tijdens het ne,gesprek kwam dit ock duidelijk naar voren, 
Daarcm zou. 

ik "-cick zeggenz,Jeugd.van Taba,_cp naar: het volgende evenementl 
_dhr. 

	

SinetakIsa 	zoietst??). 

Zaterda6vcn4 had 4e jeugd van Taba feest. Ome Harry opende de 
avond met liedjeS.-Om iets over achten'kwaM:Sinterklaas bihnen. 
En Piet kWam daarna, want die was lopend gekomen. Eerst kreeg 
de vccrzitter een shft'met zijh hdam erop. Toen kregen de 
P-pupillenShir'Wen toen de:D-pupillen. Toen kregen de jongens en -

rieiSjes die nlet voetbaldeneen kado. Teen gingen Sinter7 

- 



werkzaambeden 0P:de normale TT-avond zal de 
Taba-Treffer num-ere t6.al reeds geproduceerd gaan 
worden .gip de ZONDAGMIDDAG, t.w.• 7,121980). 

Copy dus gaarna voor, of op die middag naar de Govert 
Tlindkstraat 304". 

i0Ok kunt U uw copy meegeven aan een der redactieleden, 
die altijd aanwezig zijn (als ze er zijn!). 

no. 758 

nc. 757 

no. 756 

nO. 755 

no. 754 R.Fluiter (zon) 
Castorstraat 3, 1443 AK Purmerend, 
19-q-J58, tel. 02990-26461 

P,Bouman (zon) 
NIASstraat 259, Amsterdam 
11-7-'579. tel 932588, 

J.J.v.Heldenjvet) 
Makassarstraat - 39'"t , 1095 ST 
Tel. 680319, 

P.E,A. Annyas (zon 7), 
Waalenburgsingel 270, 1024 EV Amsterdam, 
24-2-'62, tel. 273341  

H.N. Stroop .  (zon 
Fan. 8choltenstraat 61 

tel. 848352 

- 16 - 

tot de volgende keer. 

I I 
9 1051 EV Amsterdam, 

• • • 

Atsterdam, 

• • • • • 

Aan de copy-voorzieners: 

NIEUWE LEDEN: 

Voor de statidtici ondet anze leden volgen enige aanvul-
lingen op de ledenlijst. 

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

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

VAoolbr: GCEuNyEpEss
trmaamt D2E0L6EN 

PARFUMERIEN

- Telefoon 714791 

ROOKWAREN 
TiJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

SLEUTELS VOOR PJTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf Florisstraat 15 
Tei, 44 63 90 

* • • • * * • • 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrals yerwarmink 
Wasautomaten 
Geisers. Fornuizen ent. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

Telefoon 183298/83 03 54 
Dag en nacht service 

r-0 

7 lI 	 /20 ND aft w1 	 Ig‘k 
PrAP  ro oil° e 

Ajuiste adres voor al uw soorten  "broo±*
14 

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

'Vrfk 
FMNSTR.  2,  hk. Amstelkade. 	TEL. 726508. 

Sarphatt , 	.! IP 

PP 9)rctgotore 

WWI 

KILIAN  GLASALARM 

helme sstraat .7 arnsterdam, 
4,";ATIRETu FmipmpTri  
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