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EN VOOR : NO: 130 

D sporthuis „ARO 

VOOR AL UW BLOEMEN: FIRMA 

CINQUALBRE 
standplaats ALBERT CUYPMARKT 

BUSSTATION GORDIAAN 

LELYSTAD 

TEL. 03200 43651 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

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

voorradig 
• Eigen reparatie-inrichting 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 



Taba Tref fer 
Cluborgaan van de A.F.C. Taba 

Opgericht 31 mei 1933 	postglro 5011393 
Kon.goedgek. 27-7-'60 	t.n.v. AFC Tabs 

Veidligging Sportpark Drie Burg 
Fizeaustraat (achter Amstel St.) 
Tel. 020 - 924161. 

weekblad 

17e jaargang 	nr. 18 	22-12-1980 

Kerstmis.  

Ervenis uit het verleden. 

In 't heden cnmogelijk cm mee to leven? 

Gegeven vanuit een cude tijd vol vrede? 

Meden vijanden elkaar in die oude tijden nog? 

Toch vochten cok zij hun wrede en strijdlustigerlogen: 

Mogen wij dus ook nog steeds blijven geloven, 

of cloven wij reeds na 2000 jaar alle lichten 

en betichten wij elkaar van jaloezie 

en niet van liefde en geloof of hoop? 

Slo7p ism wel die kerstboom straks na nieuwjaar 

maar hou die kerstsfeer nog wat langer vol 

en hol niet zo hard de vrede alweer voorbij. 

Want ook zij, Uw vijanden„ vieren net zo goed als U 

nu, en hopelijk nog menig maal 

het eerste woord van dit verhaal. 

Duimpie. 



C. Iske had zijn contributie te snel betaald en 
mocht het nog eens overdoen, nou ja! Hij hep 't 
geweten die penningmeester, met zijn Oappies. 
Oh ja, er wordt ook nog voor het eerst competitie 
gevoetbald. Mooie omslag dat blad. 

TT 4: jaarverslag en een ode aan de .......hamburger. 

TT 5: poeh, die voelt Dick aan, alleen de inleiding is 
al een bladzijde vol. Jaarvergadering, clubliefde 
door DS, leuke plaatjes, en Hans HUlzel vraagt 
een akwariuum. Ken ie al swemmen, dan?? 

TT 6: RED. opent met (Ik siteer): daar dit een 
weekuitgave  is,  valt het ook deze week bij U in de 
bus (ze blijfe leuk die jonges). 
Karnaval wordt aangekondigd. Beetje laat in het 
jaar 	maar ja. 

TT 7: het gaat goed met de verslage, liecrivant gaat 
over op scherp. Het wordt leuk mense! 

TT 8: vanwege de hoeveelheid copie geen inleiding. 
Jammer, nou mot ik alles doorlese! 
L'4'crivant maakt zich niet bekend. 
Trouwens, ale nauwkeurig, geduldig en gelukkig 
lezer (kost me drie avonden) van dit blad, heb 
ik in de wandelgangen vernomen dat inzender 
it4crivant zeer hoog of hard aanslaat. E4n ding 
is zeker. Zijn copie getuigt van enige potentie 
tot het produceren van humoristische artikele. 
(dit is een hoog standje). (van mij due). 

TT 9: plan 80 van start, misschien helpt het in 81? 

TT 10: Taba kcmt nog steeds op voile sterkte uit, het 
clubblad dan en niet de zondag 1 (plan 81!). 

TT 11: de jcchies van de RED. mosten zeker naar een 
feesie! De stencilmachine zou kapot weze! Dus 
een  beperkte TT. Me hoe-iaaa!!! 

TT 12: zeker een beetje uitgolopen dat feesie: 1 sten-
ciltje kregen we in de bus!! 

TT 13: 20 paginaaas en Taba zon 1 pakt 2 punten; 
Een Jeugdcommissie komt aktief voor de dag; 
twee maal BINGO, maar ik had nakkes, oftewel 
een niet (in de staatsloterij). 

- 18 - 

LEO WALKRONKEL 

met 

Beste mensen, nu eens geen verhaal in dichtvorm. 

Menigeen zal opgelucht ademhalen, 
Een ander zal flink zitten te balen; 

Om mijn vele gaven te laten bewijzen, 
Ben ik deze keer maar gewoon gaan schrijven; 

Geen flauwekul, gewoon schrijven wat je denkt, 
NCu denli ik niet, want ik ben een natuurtalent; 

Zo ziet U, van kapsones eta ik naast mijn schoenen; 
Omdat ik al zopoolang schrijf, ben ik geen groene; 

Wat een Walgelijk figuur hoor ik U denken, 
Maar met deze woorden kunt U mij niet krenken; 

Hoe meer U schopt of cm U heen slaat, 
Des te gauwer sta ik met mijn pen paraat; 

L'bcrivalt noemt het persvrijheid, 
Ik noem het eigen-gereid; 

Tot slot wil ik nog dit opmerken, 
Bedank eens de stille werkers die voor Taba werken; 

Denk bijvoorbeeld eens aan mijn persoon, • 
Want wees eerlijk dit schrijven is niet gewoon; 

Ok4, mijn peil is erg hoog, wees daarom niet laf, 
Het is jammer genoeg geen gedicht, maar het is wel kijfaf. 

NOMEN NESSIO 

Inleiding  

Na deze woorden van onze huisdichter in het kader van de 
penne-strijd wil ik graag namens de gehele Taba-redactie 
(+medewerkenden) alle Taba-families een Zalig Kerstfeest 
en een Gelukkig, Gezond en Sportief Nieuwjaar toewensen. 
Moge 1981 U vrede, geluk, liefde en gezondheid brengen! 

En veel pl . ezier bij het doornemen van dit Kerstnummer! 

- 2 - 

Opgelett de pag. 3 en 18 zijn bij het stenciller op 
de verkeerde bladzijde terechtgekomen; even bladeren;Sorry1 



apart vakje wil ik inruimen voor de 50+ club. 

Lieve mensen, ik hoop dat U alien in 1981 evenveel werk voor 
onze vereniging ktnt en wilt verzetten als in het afgelopen 
jaar en daarbij wens ik U allen een gezond en gelukkig nieuw-jaar toe. 

Uw voorzitter, Dirk Sandbrink. 

z, at e r ci g 

WEDSTRIJDPROGRAMMA v)or  ZATERDAG 10 januari 1981. 

zat vet 1: afd. 13: Taba - NDSM, le veld aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider NN. 

zat sen 1: afd. 12: Rivalen - Taba, le veld, aanvang 
14.00 uur, SR Broodman, leider dhr.A.Verkaailc, 
veld gelegen op Sportpark Riekerhaven, gelegen 
aan de Haagseweg nabij het Nationaal Lucht-
vaartlaboratorium, ingang Anth.Fokkerweg, bus 
23, 69. 

zat sen 2: afd. 40: PVF 3 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR Bosman, leider 
gelegen op Sportpark Riekerhaven, velden van 
Neerlandia (zie vender bij zat sen 1).' 

zat sen 3: afd. 53: Taba 3 - DEC 3, 2e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, leider dhr.D.Verkaaik. 

1 

t kit k 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor ZONDAG 11 lanuari 1981. 

zon sen 1: afd. 202: Gold Star - Taba, le vela, aanvang 
14.30 uur, SR Biesbrouck, leider dhr.J.Bron, 
veld gelegen up Sportpark Sloten, t/o Sloter-
weg 1018, bus 69, 19. 

zon sen 2: afd. 218: Taba 2 - VDO 5, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR v.Egmond, leider dhr.T.Sorber. 

zon sen 3: afd. 414: FIT 4 - Taba 3, 2e veldt  aanvang 
14.30 uur, SR NN„ leider dhr.NN, veld gele-
gen op Sportpark Drie Burg, schuin tio Taba. 

4: afd. 424: orient 7 - Taba 4, 2e veld, aanvang 
12.00 uur, SR NN, leider dhr.C.Meijer, veld 
gelegen op Sportpark De Weeren, Volendammer-
weg, Amsterdam-Noord, bus 33. 

zon sen 	afd. 436: Taba 5 - Diemen 8, 2e veld, aanval 

- 5 - 

zon sen 



elke zondag 
trekking 

apart vakje wil ik 	an. _,_, 

1•••••••••wwwwwwwwwwwwwwwwwwwoovess easomhar 	  

KNOOP 'T IN JE OREN! 

14.30 uur, SR NN, leider-dhr.Bosman, 

sen 6: afd.  zon 	430: Meteoor 9 - Taba 6, 2e veld, aanvang 
10.00 uur, SR NN, leider dhr.Hoots, veld gelegen 
op Sportpark Perenpad to Tuindorp Oostzaan. 

zon sen 7: afd. 416 (bm): vrij. 

RAAL JE BORREL 31.1 ZAALVOETBALPROGRAMMA's. 

IDORE 
zaalv. 1: 

zaalv. 

Bijlmermeer: 

- Ookmeerhal: 

T RESTRAAT 33 933809 LOE K EN 
WI L L Y 

MA,. TIM DO, van 20.00 tfin 2.00 uur 
ZAT. van 20.00 tim 3.00 uur 

van 15.00 t/ro 2.0n uur 

SATP 	H AM B R 6E RS. E.Q. 

- Diemeri: 

vijdagavcnd 2 januari 1981 -
aanvang 20.20 uur, afd. 1A: 
Taba L- Sporting Zuid. 

vrijdagavond 2 januari 1981  
aanvang 22.30 uur, afd. R4B: 
Taba 2 - NFC 3. 

zaalv. 3: woensdagavond 7 januari 1981  
aanvang 22,,50 uur, afd. R5L: 
Taba 3 - NPC 5. 

TELEFOONNUMMERS.  

A.Verkaaik 
J.Bron 
R.Reitsma 
G.Wolkers 

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

737022 
366065 
995486 
125646 

DEKO alarminsta latles 

Kong 
SOW en Schepenenstraat 
Den Helder, 	02230-12040 

FOTOCOPIEEN 
ONT-wERPEN 
FOLDERS 
VERENIGINGSDRUKWERK 
FAM. DRUKWERK 
HANDELSDRUKWERK 

SNELDRUKKERIJ OKHUIZEN 
• 

Calebesstraat 68 - Amsterdam 
020421075 
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628 E 	Bouwman 
608 A. Schermer 

Z_on Seri 3 

650 A Bakker 
652 
653 
649 
651 

650 

035 
656 

H 

654 
F 
M Siersema 

W v Drongeler 

• Pommerel 
F Cornel 	• 

H Roos 

Cornelissen 

Spear 
P Taverne 

H Schaefer 675 
C Sorber 674 

346 j G Kamminga 
Drenth 695 
Fleury 694 
11 Benson 596 

560 H R Pocornie 

zon son 4 

Abayahaya 
A Cheara 

Kallendorf 
Meijer 

F C Root 
Scha t s 

Bekt as 

C Echteld 
A v Schalk 

Geidrop. 
P Willigenborci A 
F Ho A Hinq (A jun) 
Uergwijn (A jun )  
R Sumter P 

109 3 F Maurer 

316 L A Walgerinq 

466 H rkv Houten 

169 C H Iske 

197 L M Hal 

307 
	

M Kamminga 

201 J Sovijn 
714 F 0 Verberkt 
732 P 3 Meijer 

270 N 0 Anastacio 

232 A H v d Bos 

536 H Spoiling 
537 W P Crosse 
544 A Verkaaik 

	

722 R Tauber 
723 W N Janssen 
716 3 Hoots  
717 E Hoots 

719 0 in den Berken 
720 W F v Vliet 
715 J N Osewoudt 
721- E A Lodik 
712 F te Vrede 
731 R 3 H.  $dhmeitz 
004 0 Bakrie 

718 N Hoots 

Voor Uw naarn stoat Uw ledennunmer. 
Wijzigingen staan elders vermeld indien 
deze voorkomen. 

HH 1eiders/aanvosreersz Neen A U rB voor-
let tars, nummers en namen CORRECT over op 
do wedstrijdformulieren. Dank Di 

Formulieren s.v.p. v61:5r zondagavond 19.00 
uu r bij 	.v.d.Hart 

Oen Bernardusetraat 23 huis 
tel. 939208. 

Hou bet eantal boetes klein! Groag! 

,),„ 
607 
613 
362 
5213 
484 
604 

675 
567 
461 
671 
670 

o 

zori  sen 6 

—7-11111111111141111Mumw 



ttnaturavals'r''' 

—u,bpao4 	
cr2 4*A43xlal 1.4u, 27. cm. 

'uauTRI4 van cTst '-i4VONT0a4 Inqe. 
dvs( ,ap uT 4-0 1.-sa) 

	uaxwoaa 

'do laTu 2vp 119q: TAT 4Poq uc'P v911 
ota 

4uaSvm 	aooA 	sT- 1..oq 4 1o4Aol 4aTv 

'TxoDcp a5414aad 	
qguoa•TomuooNtom 

c-r r\> H----.1;-5 I--,  -z.:, m •_,.) ro r.) 
0 N

H H Ì.) 
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Opsiellingen 
.7at ve zat sen 2 zat sen 

667 
034 
532 
647 
523 
146 
147 
153 
154 
166 
506 
693 

R 
F 

A 

G 
3 

D Bergmeijer 
P v Drongelen 
Groot Wassink 
v d Lean 
Roele 
W Sandbrink 
L Sandbrink 
Serrier 
Smit 
H v Tesselino 
v d Waard 
R Wesling 

H 

A 
A 

F 

R 

A 
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L 

R 
zat sen 3 

563 3 Verkaaik 
57n G 3 Bosna 
554 3 A Bakker 
574 L A Hoek 
565 H W Noordermeer 
592 M H Roo.snek 
567 8 3 Rijskamp 
566 G 3 Schade 
569 E 3 v Willigen 
632 3 H Bronsveld 
725 M H Boeyink 
467 G Koelemen 
582 E Spanjaard 
480 R Hey'ooer 
68_3 R 3. Coout 

Drehsen 
C Hillenaar 
• Hillenaar 
Janssen 
Kolh off 
B Koning 
Kriger 
• v Horn 
A v d Linden 
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• Wolkers 
H Bunechoten 
Posthuna 
H Zweers 

400 
067 
066 
335 
538 
087 
466 
659 
372 
110 
186 
685 
470 
692 

M de Wit 
v d Raapkanp 
E 'v d Wal 
Floor 
Floor 
3 Nan 
M Nan 
A Nan 
P Boonstoppel 
A v Hoogwaarden 
de Wit 
Hogenkamp 

E G Hillecanp 
B v 't Vout 
A de Bruin 
L'Harmeen zon  sen 
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lijk te begrijpen. 

U begrijpt waarschijnlijk niet hoe moeilijk of 

is om cynische kritiek te schrijven. Het lijkt Z 0 
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Kerstg 

Ik ben blij eindelijk eens de kans te krijgen om ook eens 

posittef te schrijven. Ik denk dat veel mensen zich al bij 

voorbaat aan mijn humor ergeren, omdat ze 't niet begrij-

pen. Ik neem het ze niet kwalijk. 'T is trouwens ook moei- 

't wel niet 

makkelijk. 

En even lukt het ook wel, maar om door te blijven gaan, 



duidt toch duidelijk wel op fabelachtig talent mijnerzijds. 

lk ben blij dat men reageert, want ik geloof dat het" alIeen 

houden kritiek losweekt.. op deze, zij het onsymphatieke manier, jarenlang achterge- 

Trouwens, ik geloofAat het bewijs'inmiddels al geleverd 

is. 1k wil dan ook•:eindigen met een spreuk. Misschien wat 

i 

amateuristisch, 	
toch vind k het knap van 

mezelfg 

TW REDACTEURTJE UW REDACTEURTJE UW REDACTEURTJE UW REDACTEURTJE 

Daar is ie weer; lange tijd niks 
van gehoord zal je wel danke; 
dacht ik ook en daarom ben ik 
weer es effe in de pen gekrope: 

Het was een goed jaartje mense; 
redactioneel gezien; geen enkel 
verzoek van die jongens van de 
red. t.a.v. mijn persoontje om 
wat literaire hoogstandjes te 
producere; 
Dus.met a-!t_§1f.114aaz doeh. i 
Redenen genoeg om dit aan te voe-
ren, zau ik zo zeggen. 
Punt 1 is natuurlijk het op-
perkelijke feit.dat het clubblad 
dit seizoen zeer goed gevuld is, 
ook op die'zogenaamde voetbaloze 
zondagen!. 

Kerstmis 
is de tijd van varmte 

van denken aan elkaar, 
Of het  gnat 

om Mens of dier 

Het weegt allemaa/ even zwaar. 

Tot ziens in het nieuwe jaar, 

Vrolijk Kerstfeest en een 

Zalig Nieuwjaar. 

We blikken terug. 

TT 1: Na een openingswoord van voorsitter DS namen de. 
jongens van de RED. het woord en lieten blijken 
dat ze er nog niet zo veel zin in hadden. Onder 
de smoes van het papier is er nog nie, beperkte 
ze deze uitgaaf tot slechs vier bladzijden. 

TT 2: De heren v.Houten en v,d.Bos (2x) beginnpn warm 
te draaien. Opmerkelijke "free lans" auteur 11 4cr7  
ivant verschijnt met zijn eerste productie. Over 
dit auteurtje wil ik u straks nog wel het een en 
ander vertelle. 
Nummero. 2 wordt besloten met: "Heeft U dit blad 
nog niet in de bus, belle ens dan eiref]."(pro-anal-
fabeten, he?). 

TT 3o Leo Walkronkel vraagt om medewerkers in zijn 
kende - beruchte dichttoon. 
Redactioneel opent (goeie instelling) met een in- 
leiding, zodat de leden zelf kunnen zien wat ze 
niet hoeven te leden. 

. Hamburgers bij Taba: fl. 2,25. (De aanhouder wint).  
De liefhebbers van patat komen in 81 aan bod!! 
Blijf Uw lijfblad lezen!!T!!!! 
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Het is helaas in het 
afgelopen jaar niet 

• . 	altijd zu geweest, bij 
onze vereniging. Lichtpunten zijn er natuurlijk altijd wel 
en ik.wil er toch graag enkele noemen. Uitbreiding van onze 
vereniging met een aantal elftallen, nieuwe bestuur2leden, 
en weer een jeugdcommissie. Al met al allen lichtpunten die 
onze vereniging goed doen. 

Helaas kan ik niet zeggen dat er altijd vrede op en om de 
velden te zien is. Er zijn een aantal elftallen die tijdens 
de wedstrijden elkaar zulke grofheden naar het hccfd slinge-
ren dat er geen da3ter cf ehirurg in de hele wereld te vin-
den is die dat zou kunnen herstellen. 

Mensen, in deze iijd wil ik een cproep aan U doen: Wees cp 
en cm het veld toleranter tegen elkaar, ock in wccrd en 
schriftgraag. Ga er vanuit dat er genoeg ellende in de we-
reld-IS en dat een vereniging er is om U te.ontspannen en 
dat sport er is cm gezellig met al die leden even uit de 
sleur te zijn 

Verder wil ik al die medewerkers en dieleden die ens het af- 
gelopen jaar gehl112en hebben hartelijk bedanken en spreek 
de hccp uit dat ik volgend jaar wedercm op hen mag rekenen. 

Mijn mede bestuursleden dank ik voor hun steun die ik het 
afgelcpen jaar en zeker de laatste.maanden van hen cnder-
vonden heb. Ik hoop en weet zeker dat wij tot het volgend 
jaar nog veel goede Bingen voor Taba kunnen verwezenlijken. 

Best Taba leden: verder wens ik U allen alvast een year-
spoedig4981-met veel geIUken ,een goede gezondheid toe. 

Ja, beste Taba leden, 
wederum is er bijna 
een sportief voetbal-
jaar om. Het feest 
van licht en vrede 
staat weer voor de 
deur. 

Onze vooraitter:  

Terugblik op weer een 
TaLa jaar. 
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Was me dat schrikke zeg; dat overlijdensbericht, 
80 niet-betalende ledent. BELACHELIJK. 
oet, oei, D.S. maakt een foutje door l'4crivant 
te beschrijven; doe dat nooit meer; want dat is 
pvecies wat die gek wil (oh, sorry!). 
De KNVB wil weer scheidsrechters hebbe; maar wel 
op een fcute menier. 
Red. 'U schrijft, wij drukke'(zelf kenne ze dus 

nie schrijfe - logicaatje, W. 

TT 15: Trainer Pron vpelt,natwater en schrijft kritiek; 
Lees die stukjes toch nauwkeurig mense; de humor 
zit verbnrgen, maar is wel aanwezig! Wegslikken 
en er heel hard om lathe, maar,niet op schrijfe; 
zonde van het papier; 

TT 16: Lie je we': l'4crivant is doodziek; nou, mense 
dce me een lol en schrijf niet meer; want dan 
schrijft ie geen 'humor' meer. 
De Taba-Treffer is trouwens geen kookboek; als 
er iets op culinair gebiet mot komme, dan doe 
ik dat wel, begrepe. 

TT 17: de laatste, ben ik weer doordie elle... heen; 
Nieuwjaarsreceptie: ken je mekaar weer sch.... 
h..... een pootje geeeffe; ik kom ook 	 
welt. 
Walkronkel valt collega aan (kwalijke zaak, Leo). 
Jeugdafdeling: (ik siteer) 'Als er iemand kritiek 
heeft op de jeugd, kan men zich melden bij het 
jeugdbestuur.' _ 
Nou vogels, als er iemand kritiek heeft cp dit 
lietraire productie-tje dan ken men zich nergens, 
lees: nowhere, melden; men ken zo gezei-d: de 
pot op. 
Wanbetalers: sterk. 

Kerstnummer: e'eneens sterk; drie sterrenti (kerst-ster- 
ren). 
Als U hier bent, bent U al bijna door de onzin (nou ja) 
heen. Leuk toch, dat geheel. 
Ik nok af; ga op wintersport naar St. Job in 't Goor 
(geintje!) en wens een ieder een fijne Kerst en een 
zeeeer goed 1981; Moge wij in het nieuwe jaar weer als 
sportief op de velde enlBet clubblad verschijnen.; 
En mense, kritiek slikken is moeilijk, maar wel moge- 
lijk. Denk aan Uw medemens; dan hoef ik dat niet te doen. 

- 19 - 	Uw redacteurtje (ajus). 

TT 14: 



afd. 634: Taba - SNA 2, 2e veld, aanvang 12.00 uur, SR:NN. 
leider: dhr. N.v.d. Molen. 
Verzamelen om 11.30 uur in de kantine. 

..... 

wedstrijdprogramma zondag 11 januari, want de pupillen zijn 
vrij op zaterdag 10 januaril! 
. 	•••••••0••••••.000•00•00••••• 

Opstelling: M.Groot-Wassink, M. Sandbrink, R.Frisch, 
B.Voorts, M.Bergmeyer, S.J.Brown, L.Held, 
M. Chaara, W.Samseer, H.B.Savijn, N. Bergwijn, 
R. Waard. 
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Het JEUGDBESTUUR van de AFC Taba wenst een 

ieder Prettige Kerstdagen en een zeer 

Gelukkig Nieuw Jaarl 
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Alb. Cuypstraat 206  - 

Voor: GENEESMIDDELEN 
PARFUMERIEN 
ROOKWAREN 
TIJDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

Telefoon 714791 

van 

De Warmtespecialist 
Fr. van Frye 

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

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

SLEUTELS VOOR *AUTO OF WONING 

Graaf Florisstraat 15 
To. 94 63 90 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

• • • • • • * • 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Central. verwarmint 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

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

...%"7;&.1.51p:r! ritCT'r 

Sarphati'6" 
„rugotore 

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

A  

roolioek 
 k\ 
 

juiste adres voor al uw soorten broo 
o.a. bag, vers van de Duitse bakker. 	

V14 

Ft ff STR.  2,  hk. Amstelkade. 	TEL. 726508. 
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