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Shovels 

. 
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specialist in het verzorgen van rouwblownwerk 
en plantenarrangementen 

agnglia AMSTERDAM 
oeintuurbaan 414 

zatordag tot  4  uur goopend 

ameterdam-zuld tel. 72 28 66 



VOOR AL UW BLOEMEN: FIRMA 

CINQUALBRE 
standplaats ALBERT CUYPMARKT 

VOOR : NO: 1 30 EN 

BUSSTATION GORDIAAN 

LELYSTAD 

TEL. 03200— 43651 

Opcier):7.nt 3 1 

17e jaargang 

- p o t.-•t cii n 	)11393 

, h 	 e 

nr.  . 17 	 17-1 2-1 9 8 0 
Al opgevallen: zeventiende jaargang, numero zeventien, 
uitkomend (hopen we) op zeventien december. 

Juist-ja, het laatste nummer voor het volgende nummer: 
ons Kerstnummer. U was Uw copie al weer vergeten in to 
leveren. 
Gaarne zo snel mogelijk, gisteren dust We willen er 
weer wat werk van maken. Alhoewell 

Attentie;-  JEUGD, wegens communicatie-stoornissen-tUssen 
de verscheidene redacticnele_medewerkers is jallie 
briefhoofd komente vervallen (een hele klap). 
Volgende keer plaatsen we er twee: 

Verder nog van alles en nog meer. Wat ons opviel: 

- blz. 16: weerwoord van een wanbetalerl 

- blz. 4 : Walkronkel met irleiende kritiek 
blz. 13: L'ecrivant; idemditel 

- middenblad: oh ja, CARNAVAL 

- NIEUWJAARSRECEPTIE (van dit jaar nog? beetje laat,h1) 

- en verder leest U het zelf maar, want we beginnen 
nu met het serieiize tikwerk op pagina 2; aan het 
woord was secretaris: Wout Groot-Wassink. 
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Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

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

voorradig 
▪ Eigen reparatie-inrichting 

D 

sporthuis D A RIO 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

Tre fer 



MEDEDELINGEN BESTUUR AFC TABA: 

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 1981  

Het bestuur heeft gemeend om in het nieuwe jaar een ieder in 
de gelegenheid te stellen elkaar de beste wensen aan te bieden 
voor het komende jaar. 
Hiervoor wordt een nieuwjaarsreceptie gehouden op zondag 4 
januari 1981 van 14.00 - 18.00 uur in het clubhuis. 

Bij deze wordt een ieder uitgenodigd om op bovengenoemde datum 
en plaats aan-wezig te zijn. 

Namens het bestuur, 
secretaris W.Groot-Wassink 

Attentie spelers zondag senioren 4: 

De leider van het zondag 	wordt verzocht zo spoedig 
mogelijk (zoals afgesproken is met de heer J.Smit) de Inschrijf-
en keuringsformulieren, alsmede de keuringskosten in te leveren, 
daar anders verder voetballen niet. meer mogelijk is. 

Zo dit niet gebeurd zullen er maatregelen genomen worden. 
Inleveren v66r woensdag 24 december 1980. 

de secretaris, W.G.W. 

HOERA! Keuringsberichten afdelings- en K.N.V.B.'Competitie via 

Radio Stad Amsterdam.  

(uit Amsterdams Voetbal pub1iceren wij het volgende stUkje0 

Tot ons bijzonder genoegen kunnen wij U alien mededelen, dat het 
Ministerie van C.R.M. ermede'akoord is gegaan, dat Stad Radio 
Amsterdam op de zaterd.ag- en zondagochtend onze keuringsberichten 
mag uitzenden. 
Dit betekent, dat op zaterdag- en mcndag de keurings-berichten 
worden uitgezonden, en wel direct na de uitzending van het A,N.P.- 
nieuws van 09.00 uur, dus vanaf ca. 09.02 uur. 
De uitzending van de keuringsberichten is te beluisteren 

	

Amsterdam: via FM-band . 	94.2 Mhz/kanaal 24 

	

via kabelnet 	94.0 Mhz/kanaal 23 
Indien er geen enkele cehele cf gedeeltelijke afkeuring is te 
melden, dan wordt na het A.N.P.-Nieuws direct het programma 
van Hilversum 3 hervat, hetgeen dus inhoudt, dat dan alle 
wedstrijden doorgaan. 
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Wedstrijdverslag AGS/Olympus 2 - Taba zat 2: 2-6.  

De uitslag van deze wedstrijd doet vermoeden dat Taba een 
goede wedstrijd heeft gespeeld. Taba,speelde.echter.niet 
goed en ik denk q.-)k dat als AGS/Olympus met een volledig 
elftal had gespeeld, Taba het wel eens zeer moeilijk had 
kunnen krijgen. Dapr te veel individueel spel en slechte 
passes bleef elke aanval steken,.terwij1 men in de ver-, 
dediging ongeorganiseerd voetbalde. Hierdoor kreeg AGS/O. 
nog aardige kansen, maar Jaap Krieger was zoals gewoon-
lijk in goede vorm en gaf de tegenstander weinig kans. 

Zoals gezegd, de tegenstander was dus duidelijk verzwakt 
waardoor wij toch nog konden rusten met. een 3-0 voor-
spr)ng, dankzij doelpunten van Rienk Posthuma (2x) en 
Hans Merle. 

De tweede helft was nog slechter en ik denk, dat als 
Taba op deze manier blijft voetballen, de eerste 
plaats welke zij nu inneemt, niet lang meer in haar 
bezit zal zijn. 

Door doelpunten van Adri Hillenaar, Rienk Posthuma en 
een "lucky" goal van Look Horn en twee tegentreffers 
kwam de eindstand op 2-6. Een wedstrijd om snel te verg.-
ten. 

Karel. 

Voor het zesde elftal 	 

De volgende heren van het zesde elftal worden bij deze 
bedankt voor het wegblijven: J:Indeberken en E.Lodik: 
Heren, wij vinden dit een onsportief gebaar. Het is in 
wezen wel zo, dat je er je medespelers-mee. dupeert, 
zoals nu dus is gebeurd. Tegen Schellingwoude stonden 
wij met acht man te voetballen. Nogmaals: een schanda-
lige vertoning. Het is een kleine mleite cm toch even 
te bellen om te weten te komen of het doorgaat of niet? 

De spelers van het zesde. 



elke zondag 
trekking 

K N OOP 'T IN JE R N 

HAM_ JE BORRE 

TIDOr'E 
T HDORESTR AT 33 933809 LOE if EN 

WILLY 

MA. VIM DO. van 20.00 t/m 4.00 uur 
V 	. 	& Z A T. 	van 20.00 t/rn 3 .00 uur 

Z O. 	 van 15.00 t/m 2,00 uur 

SATE S, HAMBURGERS, 

FOTOCOPIEEN 
ONTVVERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

SNfLD 	OKH 

Cefebesztrast 	Arottardren 
a70- 92/ en 

DEW alarminstallaties 
Koning 

sct,.,out 	Sthepergenstraat 
Den Pickier, 1402230-12040 

LEO WALKRONKEL—LE0-WALKRONKETitE0-WALKRONKEL LEO WALKRONKEL 

met 	• • • • • • • . 

De huiadichter 'komt even eon schop uitdelen, 
Want-het 	 hem aardig to verveienr: 

- 	- : 	- 
L'4crivant betakent schrijVer in het nederlands, 
V'olgens mij lijkt hij meer op een oude "demente" Bans, 

Wanneier je mensen'op een dusdanige wijze aanpakt 
Ben je voor mi.j niet meer dan een bal gehakt; 

Als je een kerel bent maak je je bekend, 
Maar ja, wat wilije, als je geen vent bent; 

Je verschuilen onder een pseudoniem maakt je ncg zwakker, 
Volgena mij betekent L'4crivant gewoon Stakker; 

je kan aanmelden, 
Priv4, die houden van de helden; 

riooljournaliatiek zou je geen 
4;later slaan, 

rekening komen ratten Dveral vandaan; 

al is die waar, 
langs komt zet je zelf dan op 

Weet je waar 
Bij Story of 

In het rip. 

Per slot van 

Tot slot een raad, en 
Wanneer,de vuilnisman 

Redactie: einde discussie' • • • 

en 	Een wekker.  

Ieder menaheeft wel Penwekker, 

Uitgedost met baI. of mkt stekker; 

Je achrikt je lam 's ochtenas vroeg, 

Een -neiuwe dag staat alweer voor de boeg; 

Wanneer de dag om is zet je hem weer,. 

Je slaapt in, een paar uur later wekt hij je. alweer. 

	 AmoimainatamairammvamaRnsweveram4 
4 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZATERDAG 20 december 1980. 

zat vet 1: afd. 18: Madjoe - Taba, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR Radouane, veld gelegen op Sportpark 
Middenmeer, achter de ijsbaan. 

zat sen 1: afd. 12: Taba - Watergeuzen, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Kamminga, leider dhr.A.Verkaaik. 

zat sen 2: afd. 40: Taba 2 - Sporting Noord 3, le veld, 
aanvang 12.00 uur, SR de Rouw, leider dhr. 
K.Iske. 

zat sen Laid. 53: DWS 4 - Taba 3, 3e veld, aanvang 12.00 
uur, SR NN, leider dhr.D.Verkaaik, veld gelegen 
op Sportpark Spieringhorn, gelegen aan de Rh8ne-
weg op het industrieterrein Sloterdijk, bus 15, 
18 en 33 tot Station Sloterdijk, dan +15 min. 
lepen langS de spoOrlijn richting Haarlem. 

pup: 	zie jeugd-afd. deze TT. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 21 december 1980, 

zcn sen 1: afd. 202: Taba - IJ-Boys, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Timmer, leider dhr.J.Smit. 

zon sen 2: afd. 218: AZS 3 - Taba 2-, le veld, aanvang 
10.00 uur, -SR v.d.Weijenburg, leider NN, 
veld gelegen op Sportpark Spieringhorn, voor 
l

a

i

f:

g

.

in

4

g

14:

ie

3.

bij de zat sen 3, hierboven. 

zon sen 
• 

zon sen 4: afd. 424: TOG 6 is teruggetrokken; vandaar 
dat dit elftal vrij is. 

zon sen 5: afd. 436: Muiderberg 5 - Taba 5, 2e veld, aan- 
yang 12.00 uur, SR NN, leider dhr.Bosman, 
veld gelegen aan de Dijkweg to Muiderberg. 

zon sen 6: afd. 430: Taba 6 - ODIV .7, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR NN, leider dhr.Hoots. 

son sen 7: afd. 416 (b.m.): BPC 6 - Taba 7, 3e veld, aan-
yang 12.00 uur, SR NN, leider dhr. NN, veld 
gelegen op Sportpark Voorland, achter het Ajax-
stadion. 

jun B: 	zie jeugd-afd. deze TT. 
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Denkt u er nog aan!!!!! 

CARNAVAL CARNAVALCARNAVAL 

op 14 FEBRUARI 1981 

in gebouw "DE WIJKHAVEN" 

met muzikale medewerking  

Juliana van Stolbergstraat 20 
Amsterdam 

van 

"DE FANTASIA'S " 

Bijdrage F,1.25,== per persoon 

GECOSTUMEERD VERPLICHT 

Aanvang 20.00 uur tot + 02.00 uur 
Zaal open 19.30 uur 

Kaarten zijn verkrijgbaar 
TABA kantine TEL.92 41 61  

OD DINSDAGAVONDEN in de 
bij de Hr, J.Hoekman 

andere dagen na 2000 uur J.Hoekman 
Burmanstraat 6, Amsterdam_ 
teL, 94 36 92 

CARNAV'AL CARNAVAL 	 CARNAVAL 

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

le De zaal huren, 

2e Levende muziek verzorgen, 

3e Zaalversieringen moeten aan chaffen, 

en als laatste maar zeker niet;het minste; 
U ALLEN DEZE AVOND GEHEEL VRIJ DRINKEN HEEF1. 

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

Broodjes zijn er die avond te verkrijgen a yol,= per stuk 

U ziet wel, alles is echt naar redelijkheid. 

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

1 



TELEFCONNUMMERS. 

trainer zaterdag afd.: 
trainer zondag afd.: 
wedstr.secr.sen: 
wedstr.secr. zaalv.: 

A.Verkaaik: 
J.Bran: 
R.Reitsma 
G.Wolkers. 

737022 
366065 
995486 
125646. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA s ZAALVOETBAL.  

geen wedstrijden. 
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Komend weekend: dhr.J.v.d.Hart. 

Wedstrijdverslag zon sen 1: Taba -7  HRV0 	2-4 

Taba weer de boot in; langzamerhand wordt de situatie toch 
wel penibel; we kunnen dan wel mooi zeggen "het veld was 
slecht; de scheidsrechters zijn niet al to best", maar zo 
langamerhand begint bij mij de overtuiging to komen dat 
de mentaliteit bij Taba zon sen 1 wel.iets verbeterd kan 
worden; Neen, niet onderling; die band is uitstekend. 
Maar... ik heb het ever de mentaliteit in het veld; als 
je niet op taktisch of technisch vlak langs een °opponent 
kunt komen, wat.doe je dan999cc'????? Juist ja, 	 
je werkt je te barsten. 
Nou dat deed HRVC .dan oak. En Taba 	slechts een. 
gering aantal/kwam met een vies, bemodderd shirt van het 
veld. Wel nat ja, maar dat was de regent 
Jongens, we moeten er tegenaan. Er zal geknokt dienen te 
worden. 	niet,:-dan meet Trainer J. Bron ingrijpen. 
Ga, maar in het tweede laveren. Hier in he± eerste,moet 
je met je tong op de zolen van het veld worden gedragen 
(nou, ja). 
Kansen waren er weer, maar geluk valt ook of te dwingen. 
Dus ook tweemaal per week op de training, gaarne. 

Publiek: mensen, juist nu gaat U een belangrijke took 
vervullen; zorg voor steun langs de lijn. 
Bij Taba zijn het nu eenmaal publieksvoetballers. 
Ale ze denken te kunnen stunten, doen ze dat 
heus wel, maar alleen voor veel kijkers11! 
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Tot zendag (de eerste voetbalzondag) op 
het veld. 

spelers 	 Herman van den Bcs 

— 1 0 — 



5PEELIRUTOIWITEL1 
VERKUUP-en ENPLUircilTIE 

LT4crivant  

Amsterdam heeft Jantje Beton, en Taba heeft Wim Betort. 

Familie? In de volksmond (volgens sommige heren) 33k 

wel juffrouw Willie. Hoe zouden ze aan die naam komen? 

Daar menSen, weet zelfs ik geen antwoord up. Mi-sschien—

ligt he.t gelegen in zLjn atijl? 

Ikzelf vind eigenlijk dat de "j.onkvrouw op - de velden 

van Taba" best wel een-aardig figuur heeft. Tenminste 

voor iemand die familie zou kunnen zijn van Jantje 

Beton. Je zou toch denken dat hij hard en breed zou 

zijn. Echter, het tegendeel is waar. Vaak is hij op 

het veld ook bezig met ballet. Hij speelt mij net, 

iets te vaak zin succesrol. Die van de stervende 

zwaan. Maar ja, ieder z!n meug. 

Toch moet me nog even van 't_liart dat epn ieder die 

nog wil reageren niet meer zo vriendelijk te woord 
•- 

wordt gestaan, d.w.z, ik heb dermate weinig ruimte 

over om nog iemand te pakken te nemen. Dus weest 

gewaarschuwd. 

.1-2..-_, scurdurari c Li ' 

----,-----1, ,  

l'4crivant 

E. BOUWMAN 
NIJENBURO 35 

TEL. 425904 

AMSTERDAM 



daarvan nog we/ helemaa/ uit Lelystad. Beren, schrijf het 
er twee mensen voor niets naar de Taba cantine, en d.ra 

afEeiopen woensdag, deze ook inderdaad 

dJorgaat. Nu 
kwamen 

dat wanneer e-een 
vergadering 

gehouden wordt, zoals 
Jp 

Wi/en de heren van de jeUgdcommissie er wel op toezien, 

Vex. deren . ...??? 
	 de jeugdtrainer. 

Jongene, 

even een telefoontje near de 

can tine due. 

eas ui---- 

op 

de training en dat is alle mleite echt niet waard. 

bus uit. Afgelopen 
dinsdag 

waren er slechts 
vijf jongens 

yelp ' 
 niet door 

gaat. Bit 
spaart misschien een 

tram of 

/ngaande vo/ende week kunnen a//e pupillen de Taba cantine 

Tratnino' 

i 

bi
g̀

' er iemand 
kritiek beef 

bij het 
jeugdestuur. 

Kritiek. 

vrijdagavond to 	1I 

te bel/en bij 
de wedstr.secr 

jeugd,' t.w. dhr. 

De gehele 
jeugd 

wordt nogmaals verzocht indien 

nodig even of 

n vanaf half 
zcs, 

om te weten te komen of de training 

/9.00 uur. Bus op 
near 

de cantinedie arond• 

jeugdbestuur 
op 23 

deceniber 1980 	
et c/ubhuis. Aanvang 

Be B 

junioren worden uitgenodigd voor een bespreking met het 

,..---,,

_-_-.: 
YIEDEBELINGEN JEUGDBESTUUR. 

'Lin B: 	afd. 
	 - 

.... aat ie doo of niet9 

W Samseer,Ji B Savijn, ITBergWijn, R Waard. 

B 
YoortsBergmeyer, 

S J Brown, 11/' Chaara, 
L Held, 

Opstel/ing: ./tT Grout-Wassink, /V Sandbrink, 

R 
Frisch. 

uur bij het 
Amstel Statibn' (Zondag 21 

dec. 80).: 

SR NN, 

/eider dhr.N.v.d.Melen, verzamelen om P.45 

tel. 236881 
en wel het /lefst op de 

1ILD.Andstacio,  

.6.34: A4Taba, le veld, 

aanvang 10.00 
u14,r, 

19.00 en 
2%00 uur. 
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op de jeugd, 
kan men zich me/den 

even in Uw agenda of zakboekje wanneer er een 
adering is. En bent U door werkzaamheden of wat dan 
niet aanwezig, bel' U dan even elkaar 
Vriendelijke groeter34 

R.Tauber. 

Jeugdcommissie wenst langs deze weg dhr.H.A.v.Houten 
e bedanken voor de schenking van twee mooie pupillen-
alien. Nogmaals hartelijk dank. 

Ouders van lnze F-pupillen 	 
Wilt U in het vervOlg als er verzameld moet worden of 
komen 'of tenminste afbellen op de vrijdagavond. De 
animo wordt hierdoor steeds minder om wat voor de jeugd 
te doen. Vooral als de.ouders het slechte voorbeeld geven 
door drie andere, welwillende ouders voor joker op het 
Amstel Station te laten staan. Wij hopen dat dit niet meer 
voor zal komen. Zo niet, dan zullen er onherroepelijk 
maatregelen genomen worden. 

Jan Maurer. 

Wedstrijdverslag D pupillen FIT - Tabag 2-4.  
Deze week moesten de D pupillen uit voetballen tegen 
onze buren FIT. De eerste wedstrijd thuis, was 	1-0 
in ons voordeel geworden, dus wij wisten dat het moei-
lijk was. Nu:over de wedstrijd het volgende; 

De jongens verschenen voor het eerst in hun nieuwe 
shirts met de namen erop. In de eerste helft was het Taba 
dat de toon aangaf, maar toch was het FIT dat door een 
foute terugspeelbal 1-0 maakte. Maar daarna gingen wij. 
opnieuw in de aanval en het was Michel Tauber die er, 
met een mooie schuiver 1-1 van maakte. 

Kort daarna was het dehardwekende Edwin Lohman die 
er 1-2 van maakte. Daarna was het opnieuw raak door Ed- 
win. Zo was het 1-3 en zo gingen wij de rust in. 
Na rust opnieuw hetzeirdeApelbeeld met een sterk op de 
aanval spelend Taba, aar opnieuw was het FIT dat wist 
te doelpunten. Maar 'tlar lieten onze jongens het niet 
bij zitten en met leuke combinaties leverde dat ong. 
3 minuten voor het einde het vierde doelpunt op via 
Michel de Groot die de:bal voortrok waarna de' bal via 
een FIT-verdediger in het doel-verdween. 

- 15 - 
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deze wedstrijd in een verdiende overwinnig boor ons. 
ziet„ als jullie maar luisteren naar jullie leiders 
en bezoek regelmatig de training). 

jullie leider u R Tauber. 

Zo eindigde 
Jongens, je 
(ga zo door 

want nu zijn het er nog maar: 77 

SLEUTELS VOOR PJTO OF WOWING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 - Telefoon 71 63 39 

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

• • f11 • 	• • 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrele vetwarrnink 
Wasautomaten 
Geisers. Fornuizen enz. 

Reparatie alle soorten sloten 
	 Schoorstrenvegen 

Lid A.S.P.B. 

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

helme straat .7 	amsterdam 

igvh.tkitatp:rtirrorrrm--Tyralrunro. Trp 	rrtm.r.r.-.Two>":: 

f wf• "  •  .4 
1  024 

 4 it 

k%71  rtari  ro o 	e 

RiJN STR.  2,  hk. Amstelkade. 	TEL. 726508. 

k
, 

 
juiste adres voor al uw soorten broo tA

t.4 
 

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

• 

Sarphati'o" 
„ruyotore 

Weerwoord van 46n van de /8 I:1 wanbetalers van Taba ianonieml: 

"Het spijt . mij U'te'moeten beriahten dat het mij onmogelijk is 
de cohtributie over 1980 te voldoen. Mijn financigle positie 
is uitermate slecht. Dat komt'omdat van Agt en ccnsoften mij 
verplichten tot het betalen van loon- en inkomstenbelasting, 
cnroerend goedbelasting, poldetbalasting,"wegeOeloating 
assurantiebelasting, weeldebelasting, hondenbelasting, milieu-
belasting en'vermakelijkheidsbelasting. 
Verder:moet ik betalen aan tabaksaccijns, suikeraccijns, ge-
distilleerdaccijns, benzine- en olie-accijns. 
Daarnaast.fust ook de verplichting tot het bijdragen van 
reinigingsrechten en het betalen van BTW op alle mogelijke en 
cnmogelijke zaken op mij. Ook word ik gedwohgen bij te dragon 
aan AOW, AWW en AAW en nog tal van andere weegn, 'zoals ziekte-
geldverzekering ziektekostenverzekering enz. 
Ik dien het,Rede Kruis, Groene Kruis, Wit-gele 
nog tal van andera.kruiaanl.-- - 7 - I-- -- 
Ik betaal ook 
liggeld, staan 
geld, Schoolgeld, 
parkeergeld, les-
geld, kijkgeld, 
luistergeld, en 
nog veel meer 
geld. -En he- 
laas 	 
Het geld is nu 
op. Schrap me 
clmmaar als 

.c 

Redactie: 
opgedragen aan 
penningmeester 
Jan Maurer en 
beste Jan,. kop op, 

Zevenenzeventig NIET-betalende leden: 
- 12 - 

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

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

Alb. Cuypstraat  206  - Telefoon 714791 
Voor: GENEESMIDDELEN 

PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJOSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
F 0 T 0 ARTIKELEN 

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

Kruis en steun 
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