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Van de Bestuurstafel 
 

Sportgala op 13 januari in de Meenthe 
De voorbereidingen voor het 14e Sportgala van Steenwijkerland zijn in volle 

gang. 

Woensdagavond 13 januari 2016 worden in Rabo Theater De Meenthe de sport-

man, sportvrouw, sportploeg en het sporttalent van het jaar 2015 bekend ge-

maakt. 

Iedereen kan tot 16 december 2015 kandidaten voordragen voor de diverse 

categorieën en wel via e-mail: sportsteenwijkerland@ziggo.nl.  

Er wordt verder een sportambassadeur benoemd en een sportplusprijs toege-

kend aan de 50-plusser met een in het oog springende prestatie. Verder zal aan 

een actieve vrijwilliger de sportpluim worden uitgereikt. 
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Van de Zwemcommissie 

Clubkampioenschappen op 10 en 12 december 
Op 10 december zijn de clubkampioenschappen 400 meter vrije slag gehou-
den en zijn er mooie tijden gezwommen. Op zaterdag 12 december de club-
kampioenschappen over de vier zwemslagen. Uiteraard wordt er ook weer 
gestreden om de splinternieuwe PR bokaal, omdat de vorige beker afgelopen 
jaar definitief gewonnen is door Diederik de Boer. De aanvangstijden van de 
clubkampioenschappen zijn: 
 

 Zaterdag  12 december inzwemmen 17.00 uur start 17.30 uur 

 Vrijdag 18 december  PRIJSUITREIKING in de Zuidwester  
    Vanaf 19.30 uur 
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‘Het heet niet voor niets “feestdagen!”  18 december prijsuitreiking clubkam-
pioenschappen en 29 december oliebollen zwemmen. Zorg voor dat kleine 
beetje extra gewicht!  Dan heb je meteen een goed voornemen voor 2016!’ 

Van de Activiteitencommissie 
Oliebollenzwemmen op 29 december 

Uitnodiging voor de leden. 
 

Op dinsdag 29 december 2015 organiseren wij weer 
het 

 

Oliebollenfeest 
 
Om het nog gezelliger te maken mogen jullie ouders 

mee het water in!  
 

Wij beginnen om 17.45 uur  
en gaan door tot 19.15 uur.  

 
Opgeven voor 23 december via de mail  

activiteitencie@steenwijk34.nl 

Trainingstijden tijdens 
de feestdagen 

Tijdens de feestdagen vallen er 
een aantal reguliere trainingen 
uit, te weten: 

 24 t/m 26 december 2015 
 31 december 2015 
 1 januari 2016 
 

 
Tussen kerst en oud en nieuw 
traint ‘t Tolhekke niet in de 
Waterwyck. Kijk op het publi-
catiebord of de site. Daar 
wordt aangegeven of er 
vroeger getraind kan worden. 

Van de Activiteitencommissie 
Prijsuitreiking Clubkampioenschappen 18 december 
Op 18 december wordt de feestelijke prijsuitreiking weer gehouden in de Zuidwester,  
Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk.  

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Begin 20.00 uur.  

We doen het op zijn Amerikaans. Dat wil zeggen, dat iedereen  
iets lekkers meeneemt, b.v. salade, taart, lekkere warme hapjes etc.   

Voor de thee, koffie en frisdrank etc. zorgen wij!  

KOM ALLEMAAL, dat is ook leuk voor de winnaars,  
hun familie en vrienden!  

Opgeven via de mail activiteitencie@steenwijk34.nl 
Of bel Lammie Mooi 0521-851733 en Roswitha Baars 0521-852383  
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