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J.F. SCHELTENS 

Loodskottel•hof 119 

1034 CM Amsterdam 

Telefoon: 
020  — 31 75 43 

A. de Rooy 
v.h. A. N. KEIZE 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaa 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727 

ecierwaren 

en 	,ecieritanci 

voor al uw bloemwerk 
specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 

en plantenarrangementen 

till8PQ118 

A.F.C. 

AMSTERDAM 

I 

1 

celntuurbaan 414 
zaterdeg tot 4 LAM' geopond 

ameterdarn-zuld tel. 72 28 66 
I 

Grondverzet 

Verhuur van 
Wielladers / 
Shovels 

Aannemen van 
sloop- en 
grondwerk 

Terrein-
verharding 
voor bedrijf 
en particulier 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 



BUSSTATION GORDIAAN 

LELYSTAD 

TEL. 03200 43651  

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

Alle maten 
HELANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

TABA-TREFFER 
Cluborgaan van de A.F.C. Taba 

Opgericht 31 mei 1933 	postgiro 5011393 
Kon.goedgek. 27-07-1960 	ton.v. AFC Taba 

Veldligging Sportpark Drieburg 
Fizeaustraat (achtber Amstel St.) 
Te1.020-924161 	weekblad  

18e jaargang 	nr.3 	07-09-1981  
TRAINING:  

In aansluiting op het bericht in de Taba-Treffer nr.2 delen 
wij U hierbij de definitieve vaststelling trainingsavonden 
voor de zondagsenioren mede; 

DINSDAGAVOND: aanvang 20.30uur voor alle zondagsenioren, 
VRIJDAGAVOND: aanvang 19.30uur alleen selectie zondagsenioren. 
ADRESWIJZIGINGEN:  
R. Reitsma wordt: Gr. v. Prinstererlaan 119 1181 TS Amstelveen 

te1.435109 
A.G. Bosnian wordt: Haringvlietstraat 69 II 1078 KB Amsterdam 
H. Spalling wordt: Corn.Springerstraat 1 II 1073 LD Amsterdam 
P.K.Spalling wordt: Eeftink 205 1103 AE Amsterdam- Zuidoost 
S. Bonte wordt: Transvaalplein 8 1092 HV Amsterdam 
H.N. Stroop wordt: Linnaeusstraat 108 II 1092 CR Amsterdam 

te1.926257. 

sporthuis 	HO 
• Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e,a. 
+ Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Eigen reparatie-inrichting 

ruyschstraat 104 

TELEFOON: 93 89 27 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

BESTUURSMEDEDELING: 

Het bestuur van de AFC Taba heeft besloten om bepaalde maat-
regelen te nemen naar aanleiding van het niet of te laat be- 
talen van de contributie. 
De afgelopen week heeft ieder lid van Taba een accept-giro-
kaart voor de contributie in de bus gekregen. Deze contri-
butie moet vpor half oktober betaald zijn„ zo niet volgt er 
een schorsing zonder aanzien des persoons. Diegene, die door 
44n of andere omstandigheid geen accept-giro in de bus heb-
ben gekregen dienen zo spoedig mogelijk de heer J.F. Maurer 
op te bellen, te1.948167 of het desbetreffende bedrag te 
storten op het rekg.nr. van Taba 5011393 tnvx J.F. Maurer 
Molukkenstraat 7 Amsterdam. Bij voorbaat hartelijke dank. 

Het Bestuur.  
NIEUWE DONATUER:  

De Heer W. Sondag Nieuwe Willemsstraat 3 2e et 1015 JH A'dam 



'EURINGSLIJSTEN: 

Het bestuur van de KNVB Afd.Amsterdam heeft besloten m.i.v. 
het seizoen 1981-1982 geen gebruik meer te maken van de 
Ir_euringslijsten. Daar de KNVB Afd. Amsterdam via Radio 
Stad Amsterdam de keuringsberichten kan doorgeven is de 
noodzaak op de keuringslijst te gaan kijken aanzienlijk 
minder geworden. 
Keuring en keurinKsberichten via Radio Stad. . 
Vanaf 5 september 1981 t/m mei 1982 zullen iddere Zater-
dag- en Zondagochtend om negen uur de keuringsberichten 
-via Radio Stad worden verzorgd. 
Uitzending via de FM-band 94,3 MHZ/Kanaal 24 en 
via kabelnet 	94,0 MHZ/Kanaal 23 
Daar de Dienst voor de Sport in Amsterdam van mening is, 
dat velden die's-ochtends bij de keuring door de con-
suls_voor bespeling om 14.00uur voor senioren geschikt 
liorden geacht, in het algemeen dan ook geschikt zijn 
voor onze D, E en F-junioren in de ochtenduren. 
De keuring van de consuls zal gericht zijn,op de v-O-I 
gende mogelijkheden: 
1) Afdelingsvoetbal  

a. Jong Junioren keuring (pupillen) 
b. afgekeurd tot twee uur 
c. afgekeurd voor de gehele dag 
d. afgekeurd voor de gehele dag, met uitzondering van 

2) KNVB-voetbal 

ad. d  
Om-de standaardelftallen van onze afdelingsclubs 
zoveel mogelijk te kunnen laten voetballen wordt 
miv -het seizoen 1981-1982 de omschrijving "afge-
keurdvoor de gehele dag m.u.v. de wedstrijden om 
14.00uur en later op de velden nr 	" gehanteerd. 

Voor de goede orde delen wij U verder mede, dat de 
,Lfdeling Amsterdam van de KNVB niets heeft te maken met 
de Afdeling Noord-Holland van KNVB. Indien de afdeling 
Noord-Holland zijn wedstrijden afgelast betekent dit 
niet automatisch dat in de Afdeling Amsterdam ook niet 
kan worden gevoetbald. Aileen als de Afdeling Amster-
dam is afgekeurd vindt er geen Afdelingsvoetbal plaats. 

KANTINEVERGADERING: 

Woensdag 16 september a.s. wordt er om 20.15uur een 
kantinevergadering gehouden. 
Alle kantinemedewerkers worden vriendelijk verzocht 
aanwezig te zijn. 

Kantinecommissie. 

WEDSTRIJDFORMULIEREN: 

Aangezien "Ome Jan v.d. Hart twee weken met vakantie 
gaat, wordt U vriendelijk verzocht de wedstrijdfor-
mulieren in de Taba-kantine in te leveren voor 18.00 
uur. 
Willen de leiders of aanvoerders na afloop van uit-
wedstrijden zo vriendelijk zijn om alvast de uitslag 
door te bellen naar de Taba-kantine. Te1.924161 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

Het Bestuur. 

KANTINEROOSTER: 

Donderdagavond 10 september 1981: Ilma Verkaaik 
Aad Verkaaik 
Dick Verkaaik 

Vrijdagavond: 11 september 1981: 	Leen Kiele 
Annie Kiele 
Ad Versluis 
Dries Bosman 

Zaterdag 12 september 1981: 	Joop v.d. Linden 
Ineke Iske 

Zondag 13 september 1981: 	Dirk Sandbrink 
Rob Bergmeijer 
Dhr. N. Lang 

Afbellen vopy_Kedptrijdeni.  

Zaterdagsenioren tot donderdagavond 20.30uur 
Jeugdafdeling tot vrijdagavond 20.30uur. 
U kunt Thiervoor bellen naar Manuel Anastacio te.181800 



D. Sandbrink. 
Voorzitter 

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

366065 
737022 
435109 
181800 
125646 

De grote afgang van de pupillen bij de AFC Taba. 

Zaterdagochtend 10.15uur waren Eric de Kriek en 
schrijfster aanwezig bij Taba. De tegenpartij was 
voltallig om 10.15uur aanwezig met verzorger, 
leider en ouders. Van het Taba-elftal waren vier 
jongens aanwezig, naderhand kwamen er nog twee 
jongens bij, die niet wisten of zij zaterdag bij 
de pupillen moesten voetballen of zondag bij de 
junioren. 
Zo goed is alles geregeld bij Taba, het was in 
44n woord een groot schandaal. 
ails je dan ook weken van tevoren vraagt of het 
elftal kompleet is wordt je van de 44n naar de 
ander gestuurd, niemand weet wat. 
Er was dan ook niemand om de jongens op te vangen, 
geen leider, geen jeugdbestuur, geen papieren, 
waarom kan het bij een andere club wel en bij Taba 
niet. 
Voor de tegenpartij was het ook niet leuk, die wil-
den ook graag voetballen„ en voor die jongens van 
Taba, die wel aaanwezig waren ook niet. 
Eric wilde graag bij Taba blijven voetballen, maar 
moet nu noodgedwongen weg. Het is toch jammer, dat 
het zo loopt. Wij moeten het toch van de jeugd 
hebben in de toekomst, alleen bij Taba hoeft dat 
schijnbaar niet. 

Een teleurgestelde moeder.  

BERICHT VAN DE VOORZITTER: 

Zoals U aan de uitslagen kunt zien geen slecht 
begin van de competitie. 
Ik hoop dan okk, dat dit succes een vervolg krijgt. 
Een wanklank in dit week-end was er uiteraard ook 
weer aanwezig en wel bij de jeugd. 
Fouten worden er uiteraard gemakt, maar ik meet 
de ouders gelijk geven, die met hun kinderen voor 
uiets gekomen zijn. 
Ik moet dan ook als voorzitter mijn excuses hier-
voor aanbieden. 

voor vervolg zie volgende pag. 

VERVOLG BERICHT VAN DE VOORZITTER. 

Gelukkig zijn hierop positieve reacties gekomen. 
Taba heeft weer een jeugdcommissie bestaande voorlopig 
uit de volgende mensen 

Dhr. v. Heiden 
Dhr. Flesseman 
Dhr. Sandbrink 
Dhr. Anastacio. 

Deze groep kan met goedwerkende ouders uitgebreid worden. 
Bij voorbaat dank ik deze mensen en wens ze veel geluk 
toe. 
Verder een nieuw gezicht op ons veld en wel een nieuwe 
materiaalman. 
Zijn naam is Leen Kiele en wenst met Leen aangesproken 
te worden. Hij kwam niet alleen, maar nam ook zijn vrouw 
Annie mee. Ook deze mensen worden bedankt en ik wens ze 
veel plezier toe bij Taba. 
Op onze eerste thuiswedstrijd heb ik als Taba-voorzitter 
een leuke ontmoeting gehad en wel met 44n van de oprichters 
van Taba nl. Dhr. W. Sondag. 
U ziet, dat het hart toch weer terug kruipt naar je oude 
vereniging. 
Wij hopen dan ook, dat wij de heer Sondag vaak op ons ter- 
rein mogen ontmoeten. 
Dit bericht af-Auitend hoop ik dat de elftallen van Taba 
in het aankomende week-end zeer succesvol zullen zijn. 

TELEFOONNUMMERSg 

Trainer zondagafdeling 
Trainer zaterdagafdeling 
Wedstr.secr. sen. zon. 
Wedstr.secr. sen,zat. +jeugd 
Wedstr.secr. zaalvoetbal 



NAGEKOMEN BERICHT: ------------------ 
De in dit clubblad aangdondigde wedstrijd van de 
D-junioren van Taba tegen Fit gaat helaas niet 
door. 
Dit in verband dat ,de voetbalvereniging Fit zijn 
elftal heeft moeten terugtrekken. 

Wedstr.Secr. 

VRIENDSCHLPPELIJKE WEDSTRIJD: 

ZilTERDAGSENIOREN. 

Datum: Donderdagavond 17 september 1981 
Aanvang: 18.45uur 

Taba 1 - De Meer 3 
Ldr. Dhr. A. Verkaaik  

Hieronder volgt alsnog de opstelling van onze 
C-junioren: M. Alosery 

B. Flesseman 
M.L. de Groot 
M. Groot Wassink 
R.D. v.d. Groef 
M. Tauber 
P. Hoots 
B.v.Meerten 

L.R. Tilburg 
A.J. Versluis 
L.R. Voorst 
M. Sandbrink 
B. Voorst 
R. Frisch 
M. Chaara 

BERICHT VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT: 

E. Bouwman naar het 3e elftal zondagsenioren 
Th. Willemsen naar het 3e elftal zondagsenioren 

Wedstr. Secr,  

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG 12 SEPT=R 1961, 

vet, afd:18: TABA 	N.D.S.M. aanvang 14.30u veld 2, 
Ldr. NN, Sch.NN 

sen.1 afd:13: TABA - SCHOLLEVERS aanvang 14.30u veld 1, 
Ldr.Dhr. A. Verkaaik, Sch. Dhr.A. Waterman 

sen.2 afd.29: TABA 2 - KOMBY/BADH. 2 aanvang 12.00u veld 2, 
Ldr.Dhr. K.Iske, Sch. Dhr. H.P. Both 

sen.3 afd„55: SC MUIDEN 3 - TABA 3 aanvang 14.30u veld 2, 
Ldr. Dhr. D. Verkaaik, Sch. Dhr.NN 
Terreinligging Pr. Irenestraat to Muiden 

WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG 12 SEPTEMBER 198$. 
Let op: deze wedstrijd is vervallen. 
jun. D. afd.1005: FIT - TABA aanvang 11.00uur 

Ldr.NN Sch.NN Terreinligging Sp.Drieburg 

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 13 SEPTEMBER 1981. 

sen. 1 afd:201: Z.P.C. - TABA aanvang 15,00u veld 1, 
Ldr. Dhr.J.Bron Sch. Dhr.F. Hodek 
Terreinligging Sportp. Middenmeer Aldam-0 

sen. 2 afd.217: W.T.O. 2 - TABA 2 aanvang 12.00u veld 1, 
Ldr. Dhr.L.Hol Sch.NN Terreinligging Sportp. 
Overamstel J.Vroegopsingel over Utrechggigla

lf 

sen. 3 afd.315: TABA 3 - WILSKRACHT 4 aanvang 14.30u veld 1 
Ldr.NN Sch. Dhr.G.J. Luppes 

sen. 4 afd.418: BIJLMER 4 - TABA 4 aanvang 14.30u veld 2, 
Ldr.NN Sch.NN Terreinligging Sportp. De 
Toekomst Burg.Stramanweg Gem.Ouder Amstel 

sen. 5 afd:420: OVERAMSTEL 6 - TABA 5 aanvang 14.30u veld 3, 
Ldr. Dhr.D. Bosman, Sch.NN Terreinligging 
Sportpark Overamstel J.Vroegopsingel over 
Utrechtse Brug rechtsaf 

sen. 6 afd.427: TABA 6 - NEA 10 aanvang 12.00u veld 2, 
Ldr. Dhr. Hoots Sch. NN 

sen. 7 afd.434: TABA 7 - R.C.A. 5 aanvang 14.30u veld 2 
Ldr. NN Sch.. NW. 



UITSLAGEN ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1981. 

vet. GEUZENVELD 
	

TABA 
sne. TABA 
	

D.E.C. 
TABA 2 
	

T.O.B. 2 
WATERGEUZEN V- TABA 3 

UITSLAGEN ZONDAG  6 SEPTEMBER 1981. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG 13 SEPTEMBER 1981. 

jun. C afd.724: TABA - Z.P.C. aanvang 12.00u veld 1, 
Ldr. Dhr. D. Sandbrink Sch. NN 

WEDSTRIJDPROGRAMMA DONDERDAGAVOND 10 SEPTEMBER 1981. 

ZONDAGSENIOREN: - 	
18.45u 

sen.1 afd.201: TABA - MUIDERBERG aanvang 141dgem veld 1 
Ldr. Dhr.  3.  Bron Sch.Dhr.P.Biesbrouak 

2-3 
0-0 
5-0 
3-7 

Voor opstellingen worden de senioren verwezen naar 
Taba-Treffer nr.2. Het zondag le en 2e elftal wordt 
na de training bekend gemaakt. Indien U inlichtingen 
over opstellingen wilt hebben seem dan contact op met 
Uw wedstrijdsecretariaat (zon.sen.Dhr.R. Reitsma en 
zat.sen. Dhr. M. Anastacio). 

ZAALVOETBALPROGRAMMA WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981,  

zaalv. 3 afd.R51T:. RIVALEN 2 - TABA 3 aanvang 22.20u 
Sporthal Bijlmer Sch.R.v,Dijk 	 

---_----------- 

ZAALVOETBALPROGRAMMA DINSDAG 15 SEPTEMBER 1981, 

zaalv. 2 afd.R4A: BRANDWEER 6 - TABA 2 aanvang 20.20u 
Airsorthal Elzenhof Sch.T.Nieuwen-
huizen 

ZAALVOETBALPROGRAMMA WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1981. 

zaalv. 3 afd.R5N: TABA . 3 - SV Diemen 5 aanvang 22.20u 
Sporthal Diemen  Sch. E.v.Breemen  

WEDSTRIJDPROGRAMMA DONDERDAGAVOND 1/ SEPTEMBER 1981. 

ZONDAGSENIOREN: 	 18.30u 
sen.1 afd.201: GOLD STAR - TABA aanvang TPSW veld 1 

Ldr. Dhr. J. Bron, Sch.Dhr.F.A.J.Smal 
Terreinligging Sportpark Sloten  

D.V.H. 
- SPORT 2 

TABA 3 
- FLEVO 80 3 

6 	TABA 5 
- THE VICTORY 5 
- WILSKRACHT 8 

TABA 
TABA 2 
D.JK 5 
TABA 4 
MEERBOYS 
TABA 6 
TABA 7 

jun.0 TABA 

2-0 
1-6 
1-3 
2-0 
1-16 
4y0 
1-10 

2-5 - THE VICTORY 

Wedstrijdverslag . aalvoetbalTABA 2 - ANIMO_It  

Onze derde wedstrijd in deze competitie ging tegen 
Animo, een tegenstander, die nogal ontzag inboezemde, 
niet zo zeer om het voetbal dan wel om de manier van 
spelen (provoceren). 
Ik had de spelers daarom gewaarschuwd niet op dat soort 
dingen in te gaan en gewoon te gaan voetballen, dan zou 
het succes wel komen. 
Nou, dat kwam er ook, want Taba ging van de meet of on- 
bevangen in de aanval, wat na ca. 5 minuten resulteerde 
in een goal van Ruud Reitsma, een mooie goal! Dus wij 
zaten op rozen, want nog geen 10 minuten later werd het 
2-0 door een werkelijk sublieme goal van Bert v.d. Woude 
uit een aanval, waarbij de bal uitstekend werd terug- 
gekopt door Aad Verkaaik, waarna eerstgenoemde vernietigend 
uithaalde. Vreugde alom dus, helemaal omdat onze mensen 
in de verdediging steeds meer zelfvertrouwen kregen naar- 
mate de stand 2-0 bleef. Ook doelman Ton Louis bleek weer 
voortreffelijk op dreef en ranselde alles uit zijn doel. 
Op een goed moment moest hij echter zwichten voor een 
op zich niet zo gevaarlijk schot, 2-1 dus met nog twee 
minuten te voetballen 

vervolg op volgende pag. 



VervolgwedstriAdyerslaalvoetbal. 

Op dat moment begon ik een beetje te knijpen op de 
bank. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn, 
dat wij in de slotfase de boot in zouden gaan. 
Maar Jan Hoekman maakte aan alle onzekerheid een 
einde door de beslissende derde goal te scoren. 
Al met al prima werk, jongens, als wij dat ritme 
kunnen vasthouden dan kcmen wij weer heel ver dit 
seizoen, daar ben ik van overtuigd. 

Joop v d. Linden. 

WEDSTRIJDVERSLAG TABA 6 - THE VICTORY 5_(4-01 
Voor het verslag van de wedstrijd eerst even 
de wegblijvers bedanken. 
Wij begonnen de wedstrijd met tien man, ondanks 
de warmte liep het goed af. 
Wij kwamen met 1-0 voor, dankzij een doelpunt 
van van Helden. 
Vijf minuten later kWam er een voorzet van de 
laatste man Elbert-Hoots op van Helden, die hem 
voor het doel trok aan Willie Jansen, die netjes 
voor 2-0 zorgde, Daar ging men ook mee rusten. 
De tweede helft ging men hoed van start. Na 
enkele gemiste kansen zorgde Jantje Buter uit een 
voorzet van van Helden voor 3-0 en enkele minu-
ten later zorgde Willie Jansen door goed doorlo-
pen voor 4-0. Met dank aan scheidsrechter Versluis 
wear Taba blij mee mag zijn om op een dag drie 
wedstrijden te willen leiden. En nog een bedankje 
aan de speler, die als elide man heeft meegedaan 
nl. M. Sandbrink. Hij deed het nog goed ook. 
Ik wil hierbij nog een keer de namen vermelden 
van de spelers, die in het 6e elftal voetballen. 
N. Hoots, J. Buter, E. v. Vliet, ',Hoots, E.Bakrie„ 
R. Smeltsz, W. Jansen, J.v.Helden, R.Tauber 
J. Osewoudt, J. in de Berken. J. Hensen, E.Lodik. 
Ik hoop, dat genoemde spelers zondag aanwezig 
zullen zijn 

J  	 

WEDSTRIJDVERSLAG TABA 2 - TOB 2 570 (zat._sen.1 

J.1. zaterdag maakte het elftal van Taba zijn debuut in 
de reserve 2e klasse als gevolg van het behalen van het 
kampioenschap in het vorige seizoen. 
Onder de stralende zon ontspon zich een 
gelijkopgaande wedstrijd onder de goede 
rechter R. Fransen. 
Na vijftien minuten kreeg Taba een schitterende leans na 
een blunder van de keeper van TOB, maar helaas schoot 
Rienk Posthuma net aan de verkeerde kant van de paal. Hier-
na kwam Taba goed weg, toen een keihard schot van 44n van 
de spelers van TOB op het Tabadoel op de lat belandde. 
Kansen werden over en weer geschapen, maar helaas niet 
benut. Na ongeveer een half uur gespeeld te hebben kwam 
Taba toch aan de leiding toen de keeper van TOB Been kijk 
had op een schot van Rienk Posthuma (1-0). 
Met die stand werd ook de rust bereikt. 
Na rust hetzelfde beeld, totdat Herman Hillenaar xi een 
solo bekroonde met een doelpunt (2-0). TOB 
doelpunt volledig weg, waardoor Taba meer 
waaruit Adri Hillenaar, Rienk Posthuma en 
Hillenaar na een schitterend uitgespeelde 
stand op 5-0 voor Taba bepaalden. 
Een verdiende maar misschien een iets geflatteerde over-
winning. Een goede start dus in deze afdeling, maar ik 
geloof, dat Taba, gezien de indeling, het nog wel moei-
lijk kan krijgen. 

Karel Iske. 

zeer sportieve 
leiding van scheids- 

kansen kreeg, 
wederom Adri 
aanval de eind- 

viel na dit 



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

Ruyschstr. 118 
tel. 657029 

RI EJO Sarphatro" 
„ruyotore 
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PARFUMERIEN

- Telefoon 714791 

ROOKWAREN 
TLIDSCHRIFTEN 
REFORM 
KRUIDEN 
FOTO ARTIKELEN 

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

SLEUTELS VOOR PUTO OF WONING 

De Warmtespecialist 
van 
	 Fr. van Free 

Graaf Florisstraat 15 
Te%. 94 63 90 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

O • * * * * * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrale verwarmink 
Wasautomaten 
Geisers. Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P. B. 

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

AT 

'i ce 
 

f

p 
,  	..,f 

.4-. A  roolioek  't tk,. Ai 
7*"  juiste  adres voor al uw soorten broo Wik 
o.a. dag. vers van de Duitse bakker. 	Ali Vit 

(1' •A 

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

