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Let op! 
Vanaf 29 april 

zijn wij officieel 
geopend!

Gesponsord door
Café-Restaurant ‘t Binnenhof,

 Monica’s Sporttiek en Spar Hof

Openings
Stunt

Zondag 23 april
10:00-16:00 uur
GRATIS ENTREE

Koop deze dag ook 
je abonnement!
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Waar Tolhekke

voor staat:

Voorwoord
Stichting openluchtbad ’t Tolhekke staat 
bij velen bekend als één van de mooiste 
openluchtbaden in de omgeving. In 2011 is het 
zelfs genomineerd tot mooiste zwembad van 
de provincie Overijssel.

Waarom de naam ’t Tolhekke? Dit heeft te 
maken met het tolhuisje dat vroeger op deze 
locatie heeft gestaan. Zwembad ’t Tolhekke 
is geopend in 1968 en destijds gebouwd op 
de grens van de gemeente IJsselham en de 
gemeente Steenwijkerwold en deels gefinan-
cierd met het geld van de bewoners van beide 
gemeenten. Volgend jaar zullen we dan ook 
ons 50 jaar bestaan gaan vieren! Om ’t Tolhekke 
voor te bereiden op de volgende 50 jaar zijn 
dit jaar tal van vernieuwingen doorgevoerd. 
Deze veranderingen moeten ervoor zorgen dat 
Tolhekke mee gaat met de tijd en goed aansluit 
op de wensen en behoeften anno 2017 en later.

De vernieuwing is vorig jaar al ingezet met 
een grote renovatie van het zwembad en de 
toegankelijkheid voor minder validen is verbe-
terd d.m.v. een aangepaste trap. In de winter 
is er een projectgroep gestart samen met 
Avontuurlijk Paasloo. Hier is gekeken naar welke 
veranderingen er op korte termijn (lees voor 
opening 2017) konden plaatsvinden om aanslui-
ting te vinden aan de wensen en eisen van de 
huidige tijd. De projectgroep bestaande uit Anja 
Hof, Melanie Joustra en Wilco Verschuren mag 
het plan Tolhekke 2017 ten uitvoer brengen en 
samen met alle medewerkers en vrijwilligers  
van Tolhekke tot een succes gaan maken. Anja 
Hof heeft met al haar ervaring bijgedragen in dit 
project, maar heeft besloten het vanaf dit sei-
zoen rustiger aan te doen Zij zal dit jaar  
haar taken overdragen aan Melanie Joustra,  
die de functie ad interim gaat invullen. 

De belangrijkste veranderingen:

•	 Flexibele	openingstijden
•	 Duurzame	energie
•	 Abonnementsvoordelen
•	 Ideal	betalingen
•	 Bedrijfszwemmen	&	verhuur	zwembad
•	 Nieuwe	faciliteiten	en	activiteiten
•	 Evenementen	in	een	nieuw	jasje
•	 Nieuwe	zwemactiviteiten	en	-sporten
•	 Zwembadservice	:	verkoop	zwemattributen,	

verhuur van o.a. ligbedden

Weldadig Tolhekke
Tolhekke is vanaf 2017 een Weldadig Oord. Zie 
voor meer informatie op onze website.

Let op: alle genoemde infortmatie is onder 
voorbehoud van wijzigingen en zet- en 
drukfouten. Kijk voor actuele informatie op 
onze website www.zwembadtolhekke.nl.

service, gezelligheid, 

gastvrijheid, 

klantvriendelijkheid, diversiteit, 

flexibiliteit, laagdrempeligheid, 

fijn verblijf, goed  

en betaalbaar zwemonderwijs 

aanbieden.
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Openingstijden & tarieven
Zwembad Tolhekke is geopend 
van zaterdag 29 april t/m zondag 10 september (2017)

Openingsstunt  zondag 23 april van 10—16 uur
Voorverkoopdagen abonnementen: 23 en 29 april 

Nieuw in 2017: Flexibele openingstijden
In 2017 zal Tolhekke zijn openingstijden aanpassen aan de weersomstandigheden, waardoor er bij 
mooi weer langer gebruik gemaakt kan worden van het zwembad. Daarentegen zal het zwembad 
bij	mindere	weersomstandigheden	beperkter	open	zijn.	Bij	weer	een	mooie	Indian	Summer	kan	de	
sluitingsdatum worden verplaatst. Actuele openingstijden worden dagelijks op facebook en  
www.zwembadtolhekke.nl vermeld en bij het zwembad zelf. Like ons op facebook en blijf op de 
hoogte. 

Openingstijden 29 april t/m vrijdag 21 juli (voorseizoen)
Ma t/m vrijdag 07.00 - 11.00 uur 14.00-20.00 uur (op vrijdag tot 18.00 uur)
Zaterdag/zondag   13.30-17.00 uur

Flexibele openingstijden:
Bij	25 graden of meer:	
 ma t/m vrij open tussen 07.00 en 20.00 uur
 zat/zon van 11.00 - 18.30 uur
Bij	16 graden of minder en regendagen:	
 ma t/m vrij 07.00 - 11.00 uur 16.00 - 20.00 uur (op vrijdag tot 18.00 uur)
 zat/zon van  13.30 - 15.30 uur

Openingstijden zaterdag 22 juli t/m zondag 10 september (hoogseizoen)
Ma t/m vrijdag  07.00 - 20.00 uur
Zaterdag/zondag  11.00 - 18.30 uur

Flexibele openingstijden:
Bij	16 graden of minder en regendagen:	
 ma t/m vrij 07.00 - 11.00 uur 16.00 - 20.00 uur (op vrijdag tot 18.00 uur)
 zat/zon van  11.00 - 13.00 uur

Tarieven Zwembad Tolhekke 2017:
Vanaf 1 jaar  ¤ 4,40
Groepen va 20 pers. ¤ 3,20
Nieuw	in	2017:	Laatste	uurtarief	 ¤	2,50	
Tien badenkaart  ¤ 37,00

** Tijdens activiteiten en openstellingen buiten de reguliere  openingstijden  
kunnen er andere tarieven gelden. 
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Abonnementen 2017
Een zwembadabonnement van Tolhekke is nog 
nooit zo leuk geweest. Naast vrij entree tijdens 
de reguliere openingstijden van 29 april t/m 
10 september, biedt het abonnement meer 
voor delen:

•	10% korting op verkoop producten in het 
zwembad.

•	25% korting op evenementen en activiteiten 
buiten de reguliere openstelling en na 
10 september ook op verhuur materialen en 
op het sportabonnement.

•	 Daarnaast zijn er tal van voordelen met het 
abonnement in de omgeving, bijvoorbeeld 
10% korting	op	de	rekening	bij	’t	Binnenhof,	
10% korting bij het Klimbos en nog veel meer 
voordelen in de regio.

Sport abonnement 2017
Nieuw	dit	jaar	is	het	sportabonnement	die	vrije	
deelname aan alle zwemsporten biedt in een 
maand of voor het gehele seizoen. Voor alle 
zwemsporten, tijden en data kijk op onze site.

Voorverkoop
In de voorverkoop ontvangt u maar liefts 15% 
korting op het abonnement. De voorverkoop via 
internet (via Ideal) begint op 8 april 2017. Tevens 
kun je op 23 en 29 april de abonnementen tegen 
15% korting kopen bij het zwembad.

Tarieven abonnementen 2017
Individueel  ¤ 55,00
2e persoon  ¤ 47,00
Iedere	extra	persoon	€	¤ 16,00	p.p.	

Sportabonnement:
maandkaart ¤ 20,00

in comb. met zwemabonnement 25% korting
seizoenskaart ¤ 55,00

in comb. met zwemabonnement 25% korting

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Zwembad Tolhekke biedt in 2017 ondernemers 
en bedrijven de mogelijkheid om hun mede-
werkers tegen zeer aantrekkelijke prijzen te 
laten zwemmen.

Voordelen voor Verblijfslocaties
Campinghouders,	Bed	&	Breakfast,	
vakantieparken en hotels kunnen zich 
aanmelden voor Campingabonnementen 
waarbij de verblijfsgasten een zeer scherp week 
of weekendabonnement wordt geboden. 

Voor meer informatie, tarieven en voordelen: 
kijk op www.zwembadtolhekke.nl



Nieuw in 2017
VOETGOLF, ZEEMEERMINZWEMMEN, SNOOKERVOETBAL, ZWEMCLINICS, SUPPEN

Zwembad service:
Vanaf	de	opening	eind	april	biedt	Tolhekke	de	volgende	zwembadservice	aan:
•	 Verhuur van ligbedden, windschermen, parasols en andere service producten 

(25 % abonnementskorting)
•	 Verkoop van zwemluiers, handdoeken, zwembrillen en dergelijke met daarnaast 

zwemfunartikelen als luchtbedden, waterspeelgoed, enz. (10% abonnementskorting)

Events 
Openingsstunt 23 april
Een	dag	vol	activiteiten	als	kennismaking	met	’t	Tolhekke	2017	en	de	Tolhekke	openingsduik.	 
(zie ook voorin dit magazine).

Opening Zwembad 29 april
De eerste officiële openingsdag van het seizoen.

Moonlightzwemmen
Vier avonden vol gezelligheid, lekkere hapjes, zwemmen bij schemering, feeërieke sfeer. 
Iedere avond is er een bepaald thema. 

Sportweek
Van woensdag t/m zaterdag een week vol water- en buitensporten, gezond eten met als rode 
draad drie avonden een vaste afstand te zwemmen of te survivallen. Op zaterdag wordt de 
week afgesloten met een groot Sport- en Healthdag bij Zwembad ’t Tolhekke.

Bubbels & Beats
Twee vrijdagen vol populaire muziek, schuimparty’s, lekker eten en diverse bubbelactiviteiten.

Zomerpret
Een	week	lang	kunnen	de	zwembadgasten	van	alle	leeftijden	genieten	van	diverse	
inflatables als stormbaan, tobbedansbaan.

Hondenplons
Op de laatste zondag van het seizoen kunt u een 
plons	nemen	met	uw	hond.	Bij	zeer	goed	weer	
kan het zwembad langer open blijven, waardoor 
de datum één of twee weken kan verschuiven.
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Agenda
zondag 23 april Openingsstunt
zaterdag 29 april Opening zwembad 
zaterdag 28 mei Moonlight zwemmen
zaterdag 24 juni Moonlight zwemmen
 1e week juli Zwemsportweek
vrijdag	21	juli	 Bubbels	&	Beats
van 22 juli t/m 30 juli Zomerpret
zaterdag 29 juli Moonlight zwemmen
zaterdag 26 augustus Moonlight zwemmen
vrijdag	1	september	 Bubbels	&	Beats
zondag 10 september	 Hondenplons

Let op: voor de actuele agenda, zie de website!



Zeemeermin zwemmen
Nieuw	dit	jaar	zijn	de	Opfriscursussen en Zeemeerminzwemmen. Kinderen 
leren al op jonge leeftijd zwemmen, waardoor het belangrijk is dat ze daarna 
regelmatig blijven zwemmen om de basis op peil te houden. De opfriscursussen 
zijn een combinatie van herhalen van zwemtechnieken, plezier in het water en 
gezond bewegen. Zeemeerminzwemmen is enorm populair en wordt dit jaar 
ook aangeboden op Tolhekke. Wie wil nu niet ervaren hoe het is om te leven als 
Prinses	Ariël	of	Koning	Neptunus	tijdens	de	FinFun	zeemeerminzwemtrainingen.	
Kijk snel op onze site voor meer informatie.

Het Zwem-ABC  
Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Wij wo-
nen niet alleen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook 
graag op. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd 
leren	zwemmen.	De	basis	van	leren	zwemmen	is	het	Zwem-ABC,	
een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Wie het 
complete	Zwem-ABC	op	zak	heeft,	is	pas	een	échte	vriend	van	
het	water	geworden.		Het	Zwem-ABC	is	opgebouwd	rond	8	ba-
siselementen (te water, onder water, draaien/oriëntatie, drijven, 
watertrappen,	survival,	ademhalen	en	voortbewegen).		Naast	
veilig leren zwemmen en goede zwemtechnieken die we 
op een spelenderwijs aanleren met voldoende uitda-
ging, beleving en plezier, bieden we lessen aan in 
kleine groepjes met veel individuele aandacht 
en zijn privélessen ook mogelijk. Oftewel 
kwalitatieve zwemles op maat waar het 
kind centraal staat.

Zwemles het hele jaar door
Zwembad Tolhekke biedt ook de moge-
lijkheid om te leren zwemmen in het 
binnenbad	van	’t	Binnenhof.	Dit	kan	het	
gehele jaar door.  
Kijk voor alle informatie op de website.

Zwemclub
Tolhekke
Op maandag, woensdag en donder-
dag geeft Zwemclub Tolhekke diverse 
trainingen in Tolhekke. Meld je aan 

en wordt bekwaam in de diverse 
zwemsporten. 

www.tolhekke.nl 
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Sporten
op Tolhekke

Elkaar	stimuleren	en	activeren	en	jezelf	een	doel	stellen	geeft	
voldoening en na afloop is er gelegenheid om nog even na te zitten. 

Sporten is niet alleen goed voor je gezondheid, maar is ook een gezellige 
en sociale activiteit. Sporten kan zowel op het land als in het water.  

Circuittraining, triatlon/trimzwemmen, aquabootcamp, suppen, 
aquajoggen, aquafit, aquarobics en coretraining zijn voorbeelden van 

de sporten die worden verzorgd door Zwembad ’t Tolhekke en hun 
sportinstructeurs. Kies nu voor een sportabonnement voor een maand of 

het gehele seizoen.

Wilt u meer weten over de sporten, de 
dagen, tijden en tarieven? Kijk dan op 

onze website.

Zwemmen is meer dan  
alleen ABC

Ben	je	in	het	bezit	van	het	A	en	B	(en	eventueel	ook	C)	diploma,	dan	kun	je	meer	
zwemplezier beleven tijdens de zwemlessen snorkelen, survival en zwemvaardigheid. 

Per 10 lessen maak je kennis met de onderwaterwereld, hoe overleef je zelf en 
met anderen in het water of kun je je verder bekwamen in de diverse 

zwemdisciplines.

 



Avontuurlijk Paasloo
Sinds	vorig	jaar	wordt	de	horeca	verzorgd	door	Avontuurlijk	Paasloo:	Een	samenwerkingsverband	
van	recreatiecentrum	de	Eikenhof,	Camping	Krolsbergen	en	Café-Restaurant	’t	Binnenhof.	Een	
mooi jaar om kennis te maken met u en uw wensen als zwembadgast. In de periode tussen 
seizoen 2016 en 2017 heeft Avontuurlijk Paasloo hun bijdrage geleverd in de projectgroep die 
alle veranderingen heeft ontwikkeld, maar ook het assortimentsaanbod beter kan afstemmen op 
de wensen. Daarnaast kunnen ze dit jaar naast de kiosk ook tal van mogelijkheden bieden op 
het gebied van kinderfeestjes, familiefeesten, bedrijfsfeesten zowel tijdens de openstelling als 
buiten de openstellingen met een privaat karakter. De kiosk zal dit jaar ook geopend zijn tijdens 
de zwemlessen en aquasporten en bij voldoende animo ook vaker en langer open zijn tijdens de 
openingstijden.	Voor	meer	info:	www.zwembadtolhekke.nl	

Kinderfeestjes (vanaf 4 kinderen)
1. Zwemfeestje
2. Splash feestje
3. Zeemeerminfeestje
4.	 Bubbelfeestje
5. Tof Tolhekke
De kinderfeestjes variëren van 3-4,5 uur

Familie en bedrijfsarrangementen:
•	 Brunch	at	the	pool
•	 G(r)illen met plezier
•	 Klim	&Swim	arrangement
•	 Poolparty
•	 Sportief	&	Actief	Tolhekke
•	 Tolhekke Traithlon

Genieten op Tolhekke
Geniet van een ontbijt, lunches, 
high tea, hapjesbuffet, snack of 
pannenkoekenbuffet of barbecue, 
terwijl u heerlijk kunt recreëren op 
het zwembad (al mogelijk vanaf  
4 personen). 

Voor alle informatie: www.zwembadtolhekke.nl
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Scholen
Het schoolzwemmen is helaas al jaren geleden afgeschaft vanwege diverse redenen als logistiek, 
financiën en de opkomst van particuliere lessen. Dat is heel jammer, want zwemles hoort bij de 
opvoeding en scholing.	Er	komen	nog	steeds	onveilige	situaties	voor.	Zwemmen	is	net	als	fietsen:	
je verleert het niet, maar je moet het wel steeds bijhouden om het goed en veilig te kunnen.

Wat kunnen wij bieden
Naast	dat	wij	kinderen	goed	zwemonderwijs	willen	geven,	willen	we	ook	dat	kinderen	tijdens	de	
“natte gymles” meer plezier hebben!!!  Ook willen wij laten zien en laten ervaren dat er meer in 
het	water	te	doen	is,	dan	alleen	banen	zwemmen.	Bovendien	willen	wij	het	gymmen	op	school	
leuker, uitdagender en aantrekkelijker maken door ook natte gymlessen te gaan verzorgen!  
Niet	alle	scholen	hebben	vakleerkrachten	in	dienst	of	gediplomeerde	leerkrachten	die	”goed”	
bewegingsonderwijs kunnen/mogen geven. Zwembad Tolhekke biedt hierop een mooie aanvulling.
Kijk voor alle mogelijkheden en tarieven op de www.zwembadtolhekke.nl 

Tolhekke voor bedrijven
Tolhekke biedt ook veel kansen en mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Wat dacht u van het 
bieden van het zwemmen en de zwemsporten voor uw medewerkers tijdens de openingstijden 
of aansluitend privé voor uw eigen bedrijf, aantrekkelijke kortingen op abonnementen voor uw 
medewerkers, teambuildingactiviteiten of gewoon familiedagen voor de medewerkers. Het houdt 
uw medewerkers scherp van geest, gezond en goed voor de werksfeer. Oftewel Verantwoord 
Maatschappelijk Ondernemen. Daarnaast biet Tolhekke mogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten op 
een informele en ontspannende omgeving. Tolhekke is een begrip in de omgeving en daardoor ook 
een goede partner voor het presenteren en kenbaar maken van uw bedrijf. We staan open voor 
allerlei initiatieven. 
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Tolhekke anno 2017 is mede mogelijk gemaakt door

Avontuurlijk Paasloo

Markt 4 - Steenwijk

Paasloo
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van Oldemarkt

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Gehele
Wintercollectie

75%
KORTING*

Tijdens Dolle dagen

Markt 14 - Steenwijk

* van originele prijs
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Paasloërweg 12
8378 JB Paasloo/Oldemarkt

+31 (0)561 - 45 14 30
www.eikenhof.nl

Paasloërweg 16 - 8378 JB Paasloo
0561 451 471

www.campingkrolsbergen.nl

Binnenweg 12
8378 JJ Paasloo

0561 452 992
www.binnenhofpaasloo.nl 


