Zwemclub
‘t Tolhekke
De beste plek om te zwemmen!

Waarom is zw emclub
’t Tolhekke de perfecte
plek om te gaan
zw emmen?



Gezellige mensen



Leuke trainingen



Veel mogelijkheden



Binnen én buiten



Voor iedereen toegankelijk



En nog veel meer!

Kom een maand
gratis mee
zwemmen!

Zwemclub ‘t Tolhekke

Zwemclub ‘t Tolhekke is een
zwemclub waar iedereen gelijk en
uniek is.

Voor informatie
www.tolhekke.nl
tolhekke@live.nl
of kom langs bij een van onze
trainingen!

ZWEMCLUB ‘T TOLHEKKE
Zwemclub 't Tolhekke is opgericht in
1969 en aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Zwem Bond.
De vereniging stelt zich ten doel de
beoefening van de zwemsport te
bevorderen. De leden van zwemclub
't Tolhekke komen uit de wijde
omgeving van Steenwijkerland.
Zwemclub 't Tolhekke is een
vereniging die geheel op vrijwilligers
draait. Hierdoor kunnen de kosten
laag gehouden worden. Zonder deze
vrijwilligers kunnen wij niet bestaan.
Zowel bestuur, trainers , officials en
de diverse commissies worden
gevormd uit oudere leden maar ook
met name door de ouders van onze
leden.
In de wintermaanden (sep. – apr.)
zwemmen wij in Zwembad De
Waterwyck in Steenwijk. In de
zomermaanden (mei – sep.)
zwemmen wij in Zwembad
’t Tolhekke in Steenwijkerwold.
Bij zwemclub ’t Tolhekke staat de
deur altijd voor u open!

MAAK KENNIS MET ONZE
ZWEMMERS

OVERZICHT VAN TRAININGEN

Waarom zwemmen mensen graag bij
zwemclub ‘t Tolhekke? Wij hebben eens
rondgevraagd en dit waren de antwoorden:
“Bij ’t Tolhekke kunnen we zomers lekker
buiten zwemmen. Bij ’t Tolhekke kan ik al
jaren mijn baantjes rustig zwemmen.”
-Willie

‘t Tolhekke biedt iedereen volop
mogelijkheden om te gaan zwemmen,
zowel binnen als buiten!
De Waterwyck (sep.-apr.)


Maandag

17.45 – 18.30 uur

Alle leeftijden (zwemdiploma A+B vereist)



Woensdag

17.45 – 18.30 uur*
18.30 – 19.15 uur**

“Bij ’t Tolhekke zijn er buiten het zwemmen
ook nog andere leuke dingen zoals het
Bubbletoernooi, de 3-kamp, het
kampeerweekend en andere dingen die de
AC organiseert.”
-Ageeth, Geert & Karin
“’t Tolhekke is een hele gezellige groep die
ook nog gericht is op de sport. Ik heb er mijn
vrienden en ben gezond bezig!
-Chanien

* tot ±11 jr. (zwemdiploma A+B vereist)
** ±12 – 99 jr.



Donderdag

21.15 – 22.15 uur

±18 – 99 jr.



Vrijdag

17.45 – 18.30 uur

±12 – 99 jr.

Het ’t Tolhekke (mei-sep.)


Maandag

18.00 – 19.00 uur

Alle leeftijden (zwemdiploma A+B vereist)



Woensdag

18.00 – 19.00 uur

Alle leeftijden (zwemdiploma A+B vereist)



Donderdag



±12 – 99 jr.

18.00 -19.00 uur

Voor nadere informatie over onze
zwemclub kunt u terecht op onze
website www.tolhekke.nl
of mail naar tolhekke@live.nl

