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In samenwerking met Duitse A-merk fabrikanten ontwikkelde
Roescher deze super Herfst-actie die zijn weerga niet kent!
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Paul Roescher bewijst al meer
dan 40 jaar dat kwaliteit en een
scherpe prijs samen kunnen
gaan! Maar deze graniet-actie
slaat werkelijk alles!
Want voor de prijs waar men
elders een keuken met kunststof
blad aanbiedt, levert Roescher u
de fraaiste natuurstenen bladen!
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Tegel-parket

Wegens grootschalige
inkoop Easy-PVC voor
kraakprijs van 12,99/m2
Eenvoudig zelf te leggen.
Zolang de voorraad strekt!
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ag gep
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Latere levering
mogelijk.

Deze keramische vloer is 2 kleuren:
• old oak wood 20 x 120 cm
gemaakt van ‘hout’ dat:
• old grey wood 20 x 120 cm
- niet werkt
- niet geschuurd hoeft te
worden
115,- niet in de olie gezet
Elders
hoeft te worden
p/m2
- niet krom kan trekken
- geen open noesten heeft
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Eigentijds strak met
een vleugje Grieks.
Complete
badkamer nu voor
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Verbreed uw blik met deze drie- V

zijdige kachel met een ongeëvenaard
vlammenspel om bij weg te dromen!
Gashaard 100 cm gesloten systeem,
inclusief granieten plateau. OP=OP

Bij iedere € 10,- aan boodschappen*
& bij speciale actieproducten

2950,-

&

VOOR MAAR

99 CENT

ÉÉN ZAKJE TRIQO’S
à 10 STUKS

kipschnitzels, boomstammetjes,
zigeuner gehaktschnitzels, kleintje
rookworst of rundergehaktballetjes
5 pakken à 4 stuks of à
8 rundergehaktballetjes
elders 13.45/ 19.95

PAKKEN
13.45
19.95

10.00

Coop witteof bruine bollen
zak 6 stuks
elders 1.05
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2 hele broden naar keuze
elders 2.58/ 2.78
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Coop witlof
500 gram
elders 1.29
actieprijs per kilo 1.38
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Jupiler of
Warsteiner bier
krat 24 flesjes à 250/ 300 ml
elders 12.69/ 13.29

12.69
13.29

Hexelseweg 35
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(80x80 cm) kleine
prijs! Door
rechtstreekse
import zeer
scherp geprijsd.
Verkrijgbaar in
vijf kleuren.
Ook leverbaar in
80 x 40 cm.

Elders 89,95
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Herf

Ruimtebespar
end bad

Met Megastores in:
Rijssen:
(7463 PH) Plaagslagen 2
Tel. (0548) 540 340
Apeldoorn:
(7317 AN) Vlijtseweg 196
Tel. (055) 360 1747

39,95

p/m2

80 cm

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•
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•

H A A R D

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feest dagen gesloten.
Combi-voordeel geldt niet op het Budget-Trendline assortiment.

Zwaluwen verliezen nipt
in de polder van koploper

WIERDEN - Deze maand, om
precies te zijn op 8 oktober,
was Arnold Ooms uit Wierden veertig jaar bij Soweco
in dienst. En dat werd gevierd!
Nadat Arnold van de technische school kwam, meldde
zijn vader hem aan bij Soweco. Op 10 augustus 1973
werd hij geplaatst op de afdeling metaal. Op 8 oktober
kreeg hij een hier definitieve plek, en al snel bleek dat
Arnold ingezet kon worden
op verschillende afdelingen. In 1990 werd hij bijvoorbeeld ‘uitgeleend’ aan
de afdeling elektronica.
Omdat hij het precisiewerk
op deze afdeling prachtig
vond, vroeg hij overplaatsing aan naar deze afdeling.
Dat verzoek werd ingewilligd.
Arnold was gemakkelijk
elders inzetbaar, en werd
door Soweco uitgeleend aan

WIERDEN - De moeilijke uit-

meerdere bedrijven, waaronder Otto Simon, Philips,
Fluke, Pirisol en Alberts
Metaal. Samen met een paar
andere collega’s is Arnold
dan ook het visitekaartje
van Soweco.
Arnold kwam in al die jaren
nooit te laat, en was bijna
nooit ziek. Àls hij al eens
griep had, wilde hij gewoon
doorwerken en moest de leiding hem naar huis sturen...
Zelfs hield en houdt hij er
een administratie op na van
zijn werkzaamheden, die
elke dag bijgehouden werd.
Elke maandag krijgt zijn
chef Marijke een kopie; het
origineel bergt hij op in zijn
eigen dossier.
Vorige week was het groot
feest op de afdeling; Arnold
werd, in het bijzijn van zijn
familie, in het zonnetje gezet
en op de receptie schudde
hij vele handen en nam veel
cadeaus in ontvangst!

9.99

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 t/m zondag 20 oktober 2013. week 42

Wierden
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Groot formaat tegel

Arnold Ooms veertig jaar
bij Soweco
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2. Plafond Vochtbestendig en schimmelwerend,
incl. Soundsystem.
Meerprijs 95,- p/m2

Badm
eube
softclo l met
se

3. Massage whirlpool
voor bovenstaande badkamer: Meerpijs 395,-

Kwaliteits schuifkast op
maat gemaakt inclusief
interieur en softclose
sluiting. Standaard interieur
bestaat uit: legpaneel en
hanggedeelte.

Uw voordeel kan oplopen tot €9,95!

Coop pick & mix

1. Meerprijs Geberit
aquaclean voor bovengenoemde badkamer
395,-

deur
met nis
Douche

Kwaliteits schuifdeurkast

*=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen,
babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen,postzegels, loten en telefoonkaarten

5.75
6.25
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Nie 014!
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Luxe gashaard

5

Kies zelf uw optie-pakket
bij deze badkamer:

Inclusief zelfplaatspakket!

DUBBELE TRIQO’S

Gratis Triqo®

jong belegen
of belegen
500 gram
vers verpakt
elders 5.75/ 6.25

Roescher maakt wéér waar, wat een ander voor onmogelijk houdt!

Duitse Topkwaliteit! Inclusief WERELDTOP apparatuur van AEG. Hoogglans
wit met GRANIETEN WERKBLAD! In fraaie opstelling met schiereiland.

Easy PVC vloer

Noord
Hollandsche
kaas

Roescher bewijst dat het kan!

80 cm

Onmogelijk?!

Alweer Paul Roescher: Lager in prijs dan waar ook!

Arnold Ooms werd geprezen door zijn chef Marijke om zijn harde
werken, zijn nauwgezetheid, zijn klaar staan voor iedereen.

Jeanine Mulder is sinds kort eigenaar van Bloemengalerie Nijzink
Eigen foto
in Wierden. Maandagavond is er open huis.

Bloemengalerie Nijzink
opent maandagavond
WIERDEN - Bloemengalerie

Nijzink gaat zaterdagmiddag om 13.00 uur dicht om
maandagavond 21 oktober
om 19.30 uur officieel weer
open te gaan.
Iedereen is dan welkom aan
de Stationsstraat 25a om onder het genot van een hapje
en drankje een kijkje te nemen in de ‘gepimpte’ zaak
en kennis te maken met het
nieuwe merk.
Bloemengalerie Nijzink bestaat al ruim 35 jaar en heeft
sinds 1 september een nieuwe eigenaar. Jeanine Mulder, die al jaren in de zaak
werkte, nam de zaak over
van Wim en Gerrie Nijzink.
“Of er iets verandert? Nijzink
blijft Nijzink: hier werden
altijd al boeketten en bloemstukken gemaakt en daar
verandert niets aan. Alleen
het interieur is vernieuwd
en het aanpreekpunt is nu
wat jonger. De basis is goed

en blijft hetzelfde”, aldus
Jeanine.
Bij Bloemengalerie Nijzink
kan men voor alles op het
gebied van bloemen terecht.
Van een mooi boekt tot een
advies voor het interieur. En
natuurlijk voor het bruidswerk en rouwwerk, dat samen met de klant met zorg
gekozen wordt en met liefde
op maat gemaakt wordt.
Vanaf maandagavond 21 oktober is de complete nieuwe
collectie te bewonderen en
wordt het nieuwe merk gepresenteerd. Ook worden
de data van de herfstworkshops bekendgemaakt en
zijn voorbeelden te zien.
“Ik werkte hier al vanaf de
school. En dan nu de zaak
overgenomen en een eigen
zaak. Hier kun je alleen
maar van dromen! ”, aldus
een enthousiaste Jeanine
Mulder.

wedstrijd naar Emmeloord
tegen Flevo Boys, de trotse
koploper in de hoofdklasse
C, stond zaterdagmiddag op
het programma en het was
aan SVZW de taak om aan
de ongeschonden status van
de gastheren een einde te
maken.
Na de moeizame en geflatteerde winst in Wierden
een week eerder tegen hekkensluiter AZSV, hadden
de Zwaluwen qua spel iets
recht te zetten en wat is
dan mooier om dat tegen de
koploper te doen. Maar een
prachtig uitgevoerde aanval
van de gastheren over links
in de 11e minuut betekende
meteen de 1-0. SVZW raakte
niet in paniek door deze
snelle achterstand en tegenvaller, kreeg tot twee keer
toe een vrije trap te nemen
vanaf kansrijke afstand,
maar even zoveel keren

was het resultaat nul. Flevo
Boys bleef intussen aanvallen, speelde verzorgder en
was feller op de bal. SVZW
kreeg gaandeweg die eerste
helft meer vat op het spel,
maar moest zeer oppassen
voor de gevaarlijke counters
van Flevo Boys. Ruststand
1-0. Na rust bleef SVZW jagen op de gelijkmaker, werd
ook sterker en kreeg via
Christian Cicek in de 65e
minuut bijna loon naar werken, ware het niet dat diens
kopbal uit vrijstaande positie over het doel verdween!
Apotheose in de 90e minuut voor het Emmeloordse
doel: de kopbal van Dewi
Perik werd uit de kruising
gehaald en dus bleef het 10, ook nadat in blessuretijd
de gastheren nog twee keer
een corner mochten nemen.
Al met al een boeiende clash
tussen twee ploegen die wilden voetballen!

Kansen over en weer in de wedstrijd Flevo Boys-SVZW, maar de
Foto: archief
polderjongens trokken aan het langste eind.

