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NEEDE/GRAMSBERGEN Het
jaarlijkse open paasjudotoernooi
van judodub Haragei uit Harden-
berg leverde negen podiumplaat-
sen op voor judoka's van't Höfke
uit Neede.

In sporthal Gramsbergen streden
tweehonderd judoka's van vijftien
vereningingen om de hoogste eer.
Aan dit toernooi hebben ook elfju-
doka's meegedaan van't Höfl<e Nee
de. Ze deden het goed en keerden
met maar liefst drie eerste plaatsen,

vijf tureede en één derde plaats te
rug naar de Achterhoek.

Uitslagen: eerste plaats: jeugd jon-
gens categorie 11 jaar -32 kilogram
Sten Leferink, jeugd jongens catego-
rie 13 jaar -36 kilogram Bas te Lin-
telo, jeugd jongens categorie 14 jaar
-54 kilogram Levy Theunisz. Tweede
plaats: jeugd jongens categorie 7
jaar -23 kilogram Hero Theunisz;
jeugd jongens categorie 9 jaar -30
kilogramFinn Schreurs; jeugd jon-
gens categorie 11 jaar 44 kilogram
Jacco Arftnan; senioren heren ca-
tegorie 95 kilogram Robert Henge
veld; senioren dames -56 kilogram
Carla Klein Willink. Derde plaats:
jeugd jongens categorie 9 jaar -27
kilogram Luuk Hofu eij er.

De eerstvolgende toernooien zijn
op 21 april het open judotoernooi

van jc LJki-Waza in Erica en op 5 mei
het Multe Nations-toernooi in het
Duitse Berlljn. In deze krant kunt
u vanzelfsprekend de resultaten le
zen.

Elkwatwils
De judoka's van judovereniging 't

Höfke trainen in Neede opwoensdag
en donderdag. Op dinsdag in Haaks-
bergen en op wijdag in Diepenheim.
Met een zeer actieve groep judoka's
zowel beginnend, recreatief als op
wedstrijdniveau biedt't Höfke Nee-
de voor een ieder wat wils. Jong en
oud, jongen of meisje. De eerste drie
lessen zijn gratis.
Op de website wwwjudodub-

hethofke.nl is het laatste nieuws
over de judovereniging te vinden,
hel yeel foto's en contactinformatie.

Biljarters Your
Event Live
opnieuw tweed

HAARLO - De biljarters wn
Event Live uit Haarlo hebbo
op de voorlaatste competil
deflnitief verzekerd van de n
plaats en dus prolongatie ra
zilver. Zelf speelde het teatr
captain Michel van Silftrout r
tegen De Graafschap Biljarts e
het op overtuigende wijze vz
kensluiter Terborgse WrjncË
Veltins met 6{, maar de *iE
cument voor deze plaats, De I
Vaert uit Steenbergen, verloc
verrassend met 24 van The Cí
The Blitz optiek 'Met vijf p
voorsprong en nog twee wedst
te gaan, is dit een geweldige q
ose van een prima seizoen',
de captain. 'Etikon was te stei
ons, maar we gaan er volgen&
in Haarlo, tegen de kampioen
nummer drie, hard rqenaan-'

Matige prestaties van Heure Timmerij e viert jubileum
BORCULO - De touwtrelikers van

Heure uit Borculo moesten alle
zeilen bijzetten om hun tweede
plek in de72O kilogram klasse te
behouden. Ze wisten echter, on-
danks een moeizaam begin, toch
de nodige punten binnen te ha-
len.

Doordat hun directe concurrent
TTV Vorden ook behoorlijke steken
liet vallen, bleef de schade uitein-
delijk beperkt, Vorden verloor een
wedstrijd meer waardoor Heure nu
samen met Vorden de eerste plaats
bezet voor Touwtje, dat het dubbele

aantal punten scoorde ten opzichte
van het vorige toernooi.

In de 680 kilogram A-klasse waren
de verwaótingen minder hoog ge
spannen. Toch bleek aan het eind
van de dag dat ze twee plaatsen ste
gen en op een gedeelde vierde plek
staan met Koapman uit Tilligte Hier
was de dagwinst voor Vorden direct
gevolgd doorVios Bison uit Beltmm.
Dit is dezelfde volgorde als de stand
na twee toernooien.

Over twee weken op zondag 29
april gaat de competitie verder in
Vorden. De wedstrijden beginnen-
om 10.15 uur en de toegang is gratis.

NOORDIJK - Kunststofspuitgiet
bedrijf Timmerije BV bestaat in
april 8O jaar en viert groots feest.
In 1932 is het Noordijkse bedrijf
als een landbouwsmederij begon-
nen enTanafde jaren 60 behoort
Timmerije tot de top van de Ne-
derlandse spuitgieters.

Het 8Gjarig jubileum wordt in de
3e week van april gevierd, samen
met klanteD, leveranciers, de buurt,
leerlingen van diverse onderwijs-
instellingen en vooral ook met de
medewerkers en hun partners. Àl
deze mensen hebben samen ervoor
sezorsd dat ïlnmeriie het huidiee

product- en procesontwilddi
Timmerije haar nrime kcnr
ervaring in voor klant slimr
duurzame oplossingen. Daart
het duurzaem gebruik ren r
alen en het reduceren nn af
langrijke speerpunten. Het I

neemt een voomansraande 
1

in op het gebied ran kwafiei
TS 16949) en logistiek

Productet die Trmmer[e a
leverancier heeft onncilëd
produceert, zijn ontlerdden t
ketels, fietsen, stoelen. huË
lijke apparaten, dekroteÖ
installaties. intern ranspon
to's. Er',rcrdt bii Thmmeríe w


