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Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

I) GEACHTE MEVROUW V-N

Als echtgenote van degene, waarvan vorige week in
uw ingezonden brief aan Contact schreef, dat 'hij zo'n
behoefte ihad om bovenaan een lijst te staan, wil ik
u toch vriendelijk op enkele dingen wijzen.
Allereerst wil ik u er op attenderen, dat politieke ver-
antwoordelijkheid voortspruit uit een bewogenheid
voor het maatschappelijk gebeuren. Als iedereen aan
de kant bleef staan, zouden er een heleboel dingen
niet tot stand kunnen komen. Tk denk, dat u er geen
idee van heeft, wat een dergelijke inzet van iemand
eist en niet alleen van hem, maar ook van het gehele
gezin. Je moet bereid zijn om altijd voor anderen
klaar te staan en je dient rekening te houden met alles
en iedereen. Ook juist door je verantwoordelijkheid
ontmoet je dikwijls kritiek. Soms terecht, maar heel
vaak ten onrechte. Nog altijd geldt het spreekwoord,
dat de beste stuurlui aan de wal staan.
Het is uit uw brief volkomen duidelijk, dat u geen
besef heeft van de konsekwenties die verbonden zijn
aan de door u zo genoemde „behoefte bovenaan een
lijst te staan". Het zij u vergeven, maar dit moest mij
van het hart.

C. G. M. Gerritsen-Etman,
Beatrixlaan 16-18, Vorden

II). „POLITIEKE ONBEWUSTHEID"

Groot was mijn verbazing en eigenlijk wel mijn ver-
ontwaardiging, toen ik vorige week een ingezonden
brief aantrof in Contact, afkomstig van een zekere
mevr. C.V.-N.
In de eerste plaats vind ik het van weinig moed ge-
tuigen, indien men kennelijk geen volledige naam

durft te vermelden. Ook getuigt de brief van weinig
begrip voor de jonge mensen, die van mening zijn da
de bestaande partijen in vele opzichten tekort schie
ten. De briefschrijfster schreef nl. woordelijk: „e
worden dan veelal wat jonge, zich nog niet politie]
bewuste mensen warm gepraat op een lijst te komen
Hoe is het mogelijk, dat deze mevr. V. zo zelfgenoeg
zaam is. Letterlijk stelt zij dus, dat de jongere men
sen zich nOg niet politiek bewust zijn. Ik weet toeval
lig, dat de betreffende mevr. V. geen onbekende is in
VVD-kringen. Wellicht dat ze daarom adviseert op
de „oude" partijen te stemmen. Als de „oude" par
tijen het met mevr. V. eens zouden zijn, dan zou hè
er voor de jongeren (met hun beweerde politieke on
bewustheid) slecht uitzien.
De mentaliteit, sprekend uit de brief van mevr. V
bewijst eens te meer hoe nodig het is, dat een frisse
groepering, zoals Vordens Belang, die ook de jonge-
ren de kans geeft, een inbreng zal mogen hebben in
de gemeentelijke politiek. Ik teken deze brief niet al-
leen met de voorletters van mijn naam, maar voluit

Mevr. Erica Schmitz-Wessels
Hertog Karel van Gelreweg 6, Vorden

Ingezonden
(buiten verantwoording van de redaktie)

In de verkiezingsstrijd schijnt de WD plotseling eer-
lijk te worden. Alsof het een bijzonderheid is, dat men
in de gemeentepolitiek „eerlijk" is. Het mag toch als
vanzelfsprekend beschouwd worden, dat men gemeen-
tezaken eerlijk benaderd?
Helemaal eerlijk schijnt de VVD het toch niet te
doen. In een interview met de heer Tjoonk zegt deze:
dat het nogal eens voorkomt, dat een landbouwer die
een moderne stal wil bouwen letterlijk vastloopt op

VOfOENS 6EIA

belang
partijbslang
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gewitsen

de grenzen van 'het bouwperceel, dat hem destijds
werd toegewezen. Met het behandelen van het wijzi-
gingsvoorstel op het bestemmingsplan gaan vele kost-
bare maanden verloren, zo zegt hij.

De heer Tjoonk doet hier voorkomen alsof hij deze
gang van zaken betreurt. Daar kan ik nog wel inko-
men, doch 'het is wel achteraf. Hij schijnt nu plotse-
ling vergeten te zijn, dat het bestemmingsplan, waarin
deze knellende richtlijnen waren opgenomen, door
hem en zijn fraktie zijn ondersteund. De enige die
destijds tegen deze knellende voorwaarden stemden
waren de heren Gotink en Gerritsen. Als de heer
Tjoonk zijn geheugen wil opfrissen, dan kan hij uit
het archief van de Gelders Overijselse Courant, de
krant opvragen van 3 juli 1969, waarin een uitgebreid
verslag stond opgenomen over onder meer deze kwes-
tie. Over eerlijke benadering gesproken!

D. A. Lenselirik, Zomervreugdweg 9, Vorden

Kies ook
voor het Rode Kruis

(EN TAST
IN UW BEURS !)

(buiten verantwoording van de redaktie)

DORPSCENTRUM

De kranten staan er vol van en de handtekeningen
pro en kontra wofden geteld. De door de Sportkom-
missie Vorden verzamelde handtekeningen pro zijn
voor een sportzaal en de d o^ omwonenden gezette
handtekeningen kontra zijrt^Bfen geluidsoverlast en
andere hinder, dus pro en It^Kia verschillende zaken!
r -n oplossing voor dit dilemma, zou kunnen zijn: Ie:
zorg zo snel mogelijk voor jj^isering van de sporthal
als verlengstuk van het bJ^lltide gymnastieklokaal;
2e: bouw in het Jeugdcentru^fce nodige toneelakko-
modatie; 3e: reserveer de kercrer van het huidige ge-
meentehuis voor de jeugdsoos en de rest van het ge-
meentehuis voor vergaderruimten en kreativiteitsakti-
viteiten met de aangrenzende woning voor de jeugd-
klubhuisleider.

Met deze oplossing voor het probleem „dorpscen-
trum op de bleek" heeft haast niemand overlast van
een te sterke koncentratie van alle dorpsaktiviteiten
in één gebouw; behouden het Jeugdcentrum en het
gemeentehuis hun openbare gemeenschapsbestem-
ming en behoeven dan ook niet voor weinig geld af-
gestoten te worden waardoor het totale budget van
drie dorpscentra hetf budget van één dorpscentrum
niet behoeft te overschrijden en er voor de toekomst
meer mogelijkheden overblijven voor aanpassing aan
de dan optredende behoeften.

A. Harmsma, de Horsterkamp 3, Vorden
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Z I L V E R W I T E D E L S T A A L .

KOERSELMAN CASSETTES

En nu maar afwachten
wat de uitslag wordt . . .
Wij, als redaktie, hopen dat Contact aan
zijn doel van neutrale Vordense krant heeft
beantwoord en dat de lezers en de partijen
tevreden zijn met de door hen gemaakte re-
klamekampagnes en voorlichtingsnieuws.
Gelukkig voor iedereen dat er in Vorden
echt wat leeft in deze verkiezingstijd; als er
niets ondernomen werd in een gemeente
dan is deze „dood". Laten wij daarom blij
zijn dat er in Vorden aktieve personen zijn
die, ieder voor zijn eigen mening en partij,
zich voor ons allen als gemeenschap willen
inzetten.
Wij hebben ons neutraal opgesteld en zul-
len dat ook beslist handhaven. Ook onze
korrespondenten zullen dit doen. Om die
reden willen wij hier geen prognose geven;
wel willen wij u de uitslag van de verkiezing
woensdagavond in een extra bulletin be-
kend maken.
En nu met z'n allen naar de stembus. Dan
kunt u kiezen voor uw partij en de persoon
die volgens u binnen die partij voor het
welzijn van ons allemaal kan helpen zor-
gen.

Redaktie

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Ie Pinksterdag: 8.30 en 10.00 uur ds. J. Veenendaal

2e Pinksterdag 10.00 uur interkerkelijke dienst, voor-
ganger ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Ie Pinksterdag: 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier; 19.00
uur ds. N. J. Goris van Zutphen

2e Pinksterdag: 10.00 uur gezamenlijke dienst in de
Herv. kerk, voorganger ds. J. H. Jansen te Vorden

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag tot en met maandag dokter Sterringa, te-
lefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van vrijdagmiddag 17.00 uur tot dinsdagochtend 7.00
uur en de week daarna van. 19.00 tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politiebu.ro, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

BEGRAFENISDTENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor* geheel Gelderland 085-452220

Uitslag Rode Kruispuzzel
3e uitslag van de Rode Kruispuzzel nr. 12 is als volgt
l fotoboek koningin Juliana „25—65": H. Brummel-
man, Alderkampweg 3, Vorden; P. Mondelink, Hel-
midhstraat 32, Baak.
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Voor de kleintjes

ROOCEE
rozebottelsiroop

dubbele fles voor slechts

245

Heerlijke

SINAASAPPEL OF
FRAMB. RANJA

per fles

98

Ze zijn er weer

CHOCO
GALETTEN

per pak nu

98
vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 stuks

Fricandellen
3 stuks

Roomsnitzels
(± 100 gram) 3 stuks ,

Runderrollade
(heerlijk gekruid) 500 gram vanaf ,

Mag. malse riblappen
500 gram

Rosbief of dikke lende
500 gram

Varkensrollade
(heerlijk gekruid) 500 gram vanaf

Fricandeau van de ham
500 gram

Hamlappen
500 gram

Wiener snitzel
100 gram

Royaal soeppakket

r
voor

148
148
238
478
528
598
548
518
498
138
248

Bestel
s.v.p. vroegtijdig
uw pinksterrollade

150 gram ROLLADE 179
100 gram GEKOOKTE LEVER 89
150 gram ROSBIEF 179
150 gram GEKOOKTE HAM 119
150 gram SNIJWORST 119
l SAKSISCHE LEVERWORST ., 99

groente en f ruit

1 bos SPINCHRYSANTEN
voor f 2,65

Jonge bietjes
per bos

Hagelwitte bloemkool
per stuk

Sperziebonen
500 gram

Spitskool
500 gram

2 malse kroppen sla +1 kg
geschr. krielaardappelen samen

Verse ananas
per stuk

Panklare soepgroente
per bakje

Uit onze diepvries
Friki haantjes
1100 gram .f.

Spinazie
600 gram per pak

95
148
178
59

Patates Frites
heel kilo

Diverse smaken pudding
nu 4 éénpersoons voor

198
45
325
89
165
169

Ook bij ons brood van de Warme Bakker! Oplaat in de Wildenborch bakt het voor u
WWtfiMWWWVWWtfWWWWWVW^^

Legner vieux
liter van 1025 voor

Stock vermouth
fles van 595 voor 450

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Legner jonge jenever
liter van 1025 voor

Nieboer advokaat
fles van 525 voor

925

398
yMifl^^

PANKY WAFELS
pak a 8 stuks voor

ZACHT FRUIT heerlijk snoepje
400 gram slechts

ENKHUIZER JODENKOEKEN
bus van 170 voor

CALVE BORRELNOOTJES
diverse smaken per zak

Van de Juweelbakker
TOMPOUCEN 4 stuks voor ....

STOKBROOD
400 gram voor

VAN HELLE THEEZAKJES
per doos nu

89
98

149
129
159
85
84

Voor uw pinksterweekend
TUINSTOELEN mooie dessins

De enige echte SEVEN UP
per fles

SLANKY JUS d'ORANGE
literfles van 150 voor

HEERLIJKE RODE WIJN
'Old Ruby' van 525 voor

Als nagerecht FLAIR DESSERT
ananas of abrikozen

MAGERE CHOC. DRANK
literfles nu

COLORNO KOFFIEMELK
literfles van 200 voor

25.00
79

109
425

89
79

175

ALUMINIUM FOLIE
20 meter van 385 voor

LUYCKS PICCALILLI
pot van 116voor

NIVEA BODYMILK
grote flakon van 610 voor

Stukjes of schijfjes ANANAS
]/2 literblik nu

KOFFER ALL ZEEPPOEDER
van 895 voor

MIMOSEPT DAMESVERBAND
extra groot pak nu

ARDITA LUIERS 30 stuks f 3,-
Elk 2e pak 75 cent

295
98
470
98
695
209

voordeliger !

SUPERMARKT
niéuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij u kennis van
de geboorte van ons doch-
tertje en zusje
Roelien Janette Bowina
(BOWI)

Wim
en Cilly Oortgiesen
Lars

Vorden, 24 mei 1974
Het Wiemelink 41

STANDWERKERS
hebben we niet, wel zeer
g-oede kandidaatsraads-
leden
P.v.d.A. - Lijst 2

Te koop alle soorten kool-
en slaplanten bij
D. Klein Geltink - Vorden
'Klein Garmel' Schuttestr. l

OPROEP
Willen diegenen die niet van
plan waren te gaan stem-
men, dit toch nog even doen
en . . . as 't effe kan op
P.v.d.A. - Lyst 2

Te koop bij inschrijving
± 80 are kuil- of hooigras
briefjes inleveren t.m.
l juli 20 uur bij J. Spithoven
Reeoordweg 6 Tel. 2193

EEN STEM
kan over een zetel beslissen
Laat hem niet mankeren op
Lijst 2 - P.v.d.A.

Dokter van Tongeren
is AFWEZIG 29, 30, 31 mei

De praktijk wordt waar-
genomen op 29-30 mei
door dr Mayer

31 mei alleen voor dringende
spoedgevallen dr Sterringa
telefoon 1255

OUD PAPIER
heeft hoge waarde
Uw stem zeer zeker ook !
Breng hem daarom uit op
Lyst 2 - P.v.d.A.

Wapen en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

BOTTE SCHAREN
krijg je door het uitknippen
van alle verkiezingspropa-
ganda, maar goede raads-
leden door te stemmen op
Lijst 2 - P.v.d.A.

Weggelopen op 20 mei een
zwarte gecastr. kater
Van der Reyt, Medler
Ganzesteeg 11, Vorden

Al het
nuttige voor

'n aangename
prijs

1750
Schuifbroodtrommel
in oranje en wit. Houdt uw
brood lang vers.

Êbrabantia
Koerselman

HARRY BESSELINK
en
RIA VAN LIESHOUT

gaan op donderdag 30 mei a.s. om 14.30 uur
trouwen in het gemeentehuis van Warnsveld

Kerkelijke inzegening om 15.30 uur in de
Emanuël te Zutphen, door pastor Vterweij

Vorden, Stationsweg 21
Warnsveld, Kremerskamp 22
Mei 1974

Toekomstig adres: Sloetstraat 33, Zutphen

Receptie in café 'De Pauw' te Warnsveld
van 17.00 tot 18.00 uur

C.D.A.
richt zich zonder onderscheid, naar
geloofsovertuiging of maatschappe-
lijke groepering, tot alle inwoners
van Vorden en roept hen op

LIJST l te stemmen !

LIJST l
D G. J. Bannink

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat
wij hem zo lang in ons midden mochten hebben
geven wij u kennis van het overlijden, voorzien
van de H. Sacramenten der Zieken, van onze in-
nig geliefde vader, grootvader en overgrootvader

BERNARDUS JOHANNES HORSTING
weduwnaar van Hendrika Johanna ter Bogt

in de gezegende ouderdom van 88 jaar
Wij bevelen de ziel van onze dierbare overledene
in uw godvruchtige gebeden aan

Uit aller naam:
FAM. HORSTING

Vorden, 25 mei 1974
Ruurloseweg 88

De gezongen uitvaart vindt plaats op donderdag
30 mei a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van
de St Antonius van Padua te Kranenburg, waar-
na de begrafenis op het rk kerkhof aldaar.

Woensdagavond om 19.30 uur avondmis voor onze
dierbare overledene in de parochiekerk

Ruime keus behang
Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

Uiterweerd

Heel iets aparfs en exklusief,
leuke kombinaties.

Niet duurder, wel beter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

YORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bQ:

• O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

C.D.A.
Christen

Democratisch
Appèl

= C.H.U. - K.V.P. - A.R.

samen sterk is het kenmerk!

DE
EERSTE 10 KANDIDATEN:

Het C.D.A. wil trachten de recht-
vaardige verlangens van alle in-
gezetenen te bevredigen

Het C.D.A. voor de belangen van
het 'Dorp' en de buurtschappen:

DELDEN

HACKFORT

LINDE

WILDENBORCH
i

KRANENBURG

MEDLER

Lijst 1

/. G. J.

2. R. J. van Overbeke

3. W. A. Kok

4. J. F. Geerken

5. W. A. J. Lichtenberg

6. H. Weenk

7. A. G. Mennink

8. L Schoolderman

9. G. A. J. Hakvoort

10. G. Ch. Voerman

Lijst 1

Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphensweg Yorden

Speciale
pinkster aanbieding!

DAMES EN HERENPULLOVERS

f5 r - f 10,- f 15,-

JACKETS f 10,- f 15,- f 19,80

KINDERTRÜITJES f 5,- f 10,-

MODEHUIS

TEUNISSEN - Ruurlo

Woensdag gaat u kiezen voor de juiste n
plaats, doch kies eerst uw echte kwalite

Vlogman
en u bent verzekerd van een goed stuk \

A. s. donderdag, vrijdag en zaterdag

RUNDERROLLADE

VARKENSROLLADE
SOn nram

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
1 kilo .

500 gram RIBLAPPEN f 5,48
1 kilo .

BIEFSTUK

RUNDERTONG

SNITZELS
100 gram

KALFSROLLADE

Voor de boterham:
100 aram HAM
150 aram BOERENMETWORST .
150 aram BOTERHAMWORST
100 aram PEKEL VLEES
250 aram KOOKWORST (stuk} .
100 aram ONTBIJTSPEK

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 Vorden

ian op de juiste
tsslager

i
rlees !

f4,88
f 4,88
f7,00
f 10,-
f 3,98
f8,50
f 1,35
f 6,25

. 0,90
, 1,19
. 0,89

., Or98
. 1,40
. 0,85

'fïïSrP



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN l

Kassakoopje! Pak WELLINGTON KOEKJES voor slechts 1.09

VLEES Ie kwaliteit voor uw
pinksfermaaltijd ! KEURSLAGER

Rol ladef eest
500 gram RUNDERROLLADE van de lende

Varkensrollade
(van de filet) 500 gram

Malse rosbief
500 gram

Magere varkenslappen
500 gram ,

Malse riblappen
500 gram nu

Doorr. runderlappen
500 gram ,

Wiener schnitzels
3 stuks

Bief stuk tartaar
3 sfuks

Blinde vinken
3 sfuks

woensdag Gehaktdag
500 gram

Vrijdag: 500 gram heerlijke

Verse worst
Nasi en Bami
(uit eigen keuken) 500 gram

528

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Slagroom
1/4 liter van 159 voor

Dessert vla
3 soorten van 96 voor

Volle melk
(nergens te koop in Vorden!) 1 liter

RUIME SORTERING IN BUITENLANDSE KAAS

129
89
74

Kersverse groenten
en fruit

250
298
198

150 gram van 89 voor 48
Maandag en clmsdag:

SOOgram

DIEPVRIES

4 fricandellen
4 kroketten van 39 V00r
Iglo chipolata pudd.4 pa». v«t 225 voor

van 98 voor 89
79

195

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram GEKOOKTE HAM

150 gram GEKOOKT SPEK

100 gram ECHTE ACHTERHAM

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST .

129
119
149
88

UIT ONZE BROODBOETIEK
en gebak koeling Bakker Bas TIJGERBROOD

400 gram van 87 voor

4 APPELPUNTEN
van 320 voor —

Exklusief in Vorden:
DUITSE SNITTE voor

Echte harde DUITSE BROODJES 5 stuks
5 stuks

78
298
112
89

HERO CASSIS
liter van 150 voor

VIVO JUS d'ORANGE
een fles voor

LONDEN LEMON DRY
voor

VIVO PIJPJES PILS
3 voor

SHERRY PEDRO DE RAVELA
van 575 voor

BLIK RAAK SINAS
COLA OF UP voor slechts

129
129
129
105
499
59

VIVO MARGARINE
500 gram van 155 voor .

VIVO APPELMOES
van 105 voor ,

UNOX TOMATENSOEP
van 118 voor ,

VIVO AUGURKEN
van 98 voor

CALVE KETCHUP
0,24 liter, van 159 voor .

SMAC
200 gram van 167 voor ,

SMAC
340 gram van 274 voor ,

139
79
99
89
139
149
239

VIVO REPEN CHOCOLADE
verschillende smaken, van 156 voor...

3 ROLLEN MENTOS
van 90 voor

6 KANO's
voor

VENCO DROP
verschillende soorten voor

EMMERSET
8-delig voor

139
69

109
60

275

Aanbiedingeng geldig t.m. 3 juni 1974
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damesverband tijdelijk van 280 voor l^^/


