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Reerink is dé dieren-
speciaalzaak!

Haverstraat 10 
7573 GK Oldenzaal
Tel. 0541-513359 
www.reerink.nl
info@reerink.nl

De 40e Euregio Fiets-4-daagse 2015 in Denekamp
Door het schitterende Noordoost-Twentse landschap organiseert 
de Rijwiel Toerclub Twente (RTC Twente) in Denekamp jaarlijks 
in de derde week van de 'bouwvakvakantie' (regio noord) een 
vier dagen durend fietsevenement. Uitgangspunt daarbij is de 
deelnemers iedere dag een weer totaal andere route aan te bieden. 
Routes door de mooiste natuurgebieden van Noordoost-Twente en 
het al even fraaie grensgebied, de Grafschaft Bentheim(D).

Vier dagen fietsen, maar één, twee of drie kan ook!
Vier dagen fietsen; iedere dag kunt u kiezen uit routes van 25, 
40, 60 en 100 kilometer, tot in detail georganiseerd en met iedere 
dag gezellige controle- en pauzeplaatsen. Alle routes zijn volledig  
uitgepijld. Wilt u, of kunt u niet alle vier dagen meedoen? Geen 
probleem, u bent elke dag welkom!

Start en finish met veel parkeermogelijkheid
Alweer voor de 40e keer wordt de Euregio Fiets-4-daagse 
georganiseerd vanuit Denekamp, met uitgebreide parkeerruimte 
direct bij de start- en finishplaats Zalencentrum ’t Wubbenhof. 
Fietsenstalling (€ 2,00 per dag of € 5,00 per week).

Startkaart is tevens uw passe-partout voor het randgebeuren
Het fietsen vormt de basis van onze fiets-4-daagse. Een uitgebreid 
en jaarlijks nieuw randprogramma vinden we minstens zo 
belangrijk. Uw startkaart is uw passe-partout voor de interessante 
bezienswaardigheden en activiteiten onderweg.

100 km routes met ervaren leden van RTC Twente als voorrijders
U kunt als deelnemer aan de 100 km routes natuurlijk op eigen 
gelegenheid fietsen, maar u kunt zich ook aansluiten bij de 
groep met voorrijders. Deze groep start iedere dag om 08.00 uur, 
hanteert een rustig tempo en is tevens behulpzaam bij eventuele 
pech onderweg.

Nordhornsestraat 137  Denekamp Tel. 0541-351354
info @ bollejan.nl  www.bollejan.nl

• Meer dan 80 soorten pannenkoeken 
• Pannenkoeken, poffertjes en steaks
• Speelgelegenheden voor kinderen 
• Buitenterras en hofjestuin
• Ook afhalen

Tegen inlevering van deze advertentieELKE 4 e PANNENKOEK*GRATISDe actie loopt van 1 nov.  t/m 1 april 2016(*Tot € 7,50) Vraag naar de voorwaarden

OUDERWETS
LEKKER SMULLEN!

pannenkoeken •  po�ertjes •  steakspannenkoeken •  po�ertjes •  steaks

KNIP UIT!• Meer dan 80 soorten pannenkoeken

Euregio Fiets-4-daagse Denekamp: fietsen en nog veel meer• Maandag 3 augustus 2015
Voorinschrijving overdag van 9.00 tot 17.00 uur bij Natura Docet 
Wonderryck Twente / VVV Denekamp. Om 11.00, 15.00  en 17.00 
uur kunnen deelnemers aan de fiets4daagse kennis maken met 
een hele bijzondere bewoner van het museum; een levende 
koningspython.  Conservator dr Eric Mulder vertelt over deze slang 
en andere reptielen en er is gelegenheid voor een ssssselfie met 
de sssslang.  

-Start 40e Euregio Fiets-4-daagse bij 't Wubbenhof-• Dinsdag 6 augustus 2015       
Start 40e Euregio Fiets-4-daagse Denekamp. Tijdens de Euregio 
Fiets-4-daagse zorgt museum Natura Docet Wonderryck Twente 
dit jaar weer voor een extra activiteit voor de kinderen. Bezoek 
aan Het Stift in Weerselo (40km, 60km en 100km). Verrassing 
onderweg bij boerderij Mollink (25km en 40 km). Optreden van 
straattheater “Kunsten op straat 2015” in centrum van Denekamp.

-Speciale aandacht voor gezinnen met kinderen-• Woensdag 7 augustus 2015
Wekelijkse markt in het centrum van Denekamp. Bezoek 
aan zorgcentrum De Losserhof met o.a. aktiviteiten op de 
kinderboerderij de Wollewei in Losser. Bij terugkomst in Denekamp 
worden de kinderen gratis geschminkt in de tuin van ’t Wubbenhof. 
Gratis deelname aan ludiek Bingo bij ’t Wubbenhof. Ludiek Bingo 
wordt gepresenteerd door het duo “Stan en Oliver” met in de 
pauzes optreden van Elvis Presley-imitator Rene van der Veen. 
Gratis zwemmen in het prachtige familiezwembad Dorper Esch in 
Denekamp. Alle baden van Dorper Esch zijn speciaal voor u tot ’s 
avonds 21.15 uur geopend. 

-Landgoed Singraven bestaat 600 jaar-• Donderdag 8 augustus 2015
Bezoek aan openluchtmuseum in Ootmarsum. Op de terugweg 
een bezoek aan Koetsenerf Oude Holtkamp in Noord-Deurningen 
met voor alle deelnemers een culinaire verrassing. Bij de finish 
wordt u getrakteerd op een exclusief optreden van het Knikkoor 
De Leuj Pin'n, een smartlappenkoor uit Denekamp. Rondleiding in 
Huis Singraven op het landgoed Singraven (van 20.00 tot 21.00 
uur). Koopavond in Denekamp tot 21.00 uur (gratis parkeren).
-Flora, fauna en cultuur in Twente en de Graafschap Bentheim-• Vrijdag 9 augustus 2015 
Ontdek de bijzondere dieren in de Dierentuin Nordhorn. Bezoek 
aan het charmante kuurstadje Bad Bentheim. Tijdens de Euregio 
Fiets-4-daagse op vertoon van startkaart gratis entree tot Natura 
Docet Wonderryck Twente met de expositie Move it! hoe 
beweeg jij?; een familietentoonstelling over beweging vol leuke 
testjes en weetjes. Afsluiting 40e Euregio Fiets-4-daagse met 
huldiging (±16.00 uur) van de jongste en oudste deelnemers 
en de grootste deelnemende groep. Prijsuitreiking door “Natura 
Docet Wonderryck Twente”. Onder de aanwezige deelnemers 
verloting van een luchtballonvaart voor 2 personen. Voor de jonge 
deelnemers (t/m 16 jaar) is er ook nog een verloting van een BMX-
fiets. Enthousiast muzikant en zanger Jürgen Scholte Lubberink 
zorgt voor de muzikale omlijsting.

www.fietzdenekamp.nl

Volop keuze in verhuur fietsen, ook elektrisch.
Snelle reparatie service!

De servicewagen van Fietz rijdt tijdens 
de vierdaagse met u mee.

Dunantstr. 4 • 7591 AZ • Denekamp • tel.0541-351278 • info@fietzdenekamp.nl
7 dagen
per week geopend 
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Jan ter Steege | Denekamp
Oldenzaalsestraat 40A
T: 0541 35 63 55

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur
08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 20.00 uur

13:00 - 17.00 uur

In gesloten en gefrankeerde enveloppe zenden aan:
VVV Denekamp  
Oldenzaalsestraat 39
7591 GL Denekamp

(Duidelijk in blokletters invullen a.u.b.) 
U neemt deel in een groep van totaal …. personen.

Naam:..................................................................................................................m/v

Adres:...................................................................................................................

PC/WPL:.............................................................................................................

Geb.dat.:......................................... Tel.:.........................................................

Toerclub:................................................................................    Afst.:................km. 

E-mail:......................................................................................@...................................

Naam:..................................................................................................................m/v

Adres:...................................................................................................................

PC/WPL:.............................................................................................................

Geb.dat.:......................................... Tel.:.........................................................

Toerclub:................................................................................    Afst.:................km. 

E-mail:......................................................................................@...................................

Het inschrijfgeld, totaal L......... wordt als volgt voldaan:
 Storting vóór 31-7 op Rabobank rek.nr. 11.07.86.866   
 van de "Stichting Wielerevenementen Denekamp".
 Contante betaling bij inschrijving op het VVV-kantoor,   
 Oldenzaalsestraat 39, 7591 GL Denekamp.

Datum:.......................................................................

Handtekening:.............................................................

Uw inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen. U kunt dit formulier 
ook downloaden op www.e4d.nu. Inschrijven kan natuurlijk ook bij de start.

2015

I n s c h r i j f -
   f o r m u l i e r 
 2015

 
 Gelegen in hartje centrum Denekamp 
 Ruime comfortabele kamers 
 Sfeervol restaurant met fraai terras 
 Afgesloten fietsenstalling met                       

mogelijkheid voor opladen E-Bikes 
Verkozen tot nr. 7 

hotel van Nederland 

Ervewolkotte.nl 
Boerderijcamping

Korenmorsweg 7, 7591 NS Denekamp
06- 5720 5269 / 06 1354 6106

Maak de
 'Mooiste Euregio-Fiets-Selfie' 

en win een prijs!
Mailen naar info@e4d.nu
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BESTUURSWOORDJE

Het heeft even geduurd, maar hier is hij: de nieuwe Induiker. Omdat er al 
veel gecommuniceerd wordt via Facebook en onze Dinkelsite kwam er minder 
input voor de Induiker. In deze editie weer veel foto’s, mededelingen en stukjes. 
Bijzonder trots zijn we op al onze vrijwilligers, trainers en begeleiders. Helaas 
waren er om allerlei redenen wat trainerwisselingen; we bedanken onze vertrokken 
trainers van harte voor hun enorme inzet en hopen dat hun Dinkelhart behouden 
blijft! Sommige zien we nu aan het werk voor het Opleidingscentrum van de KNZB 
in Hengelo (waar ook Dinkelzwemmers trainen). Linda Huisjes is nu zowel trainster 
bij de KNZB voor de paralympische ploeg als bij het OC. Een groot compliment én 
een geweldige uitdaging.
Ondertussen zijn acht Dinkelleden/-ouders gestart met een opleiding voor trainer 
wedstrijdzwemmen, dus we kunnen straks echt weer uitgaan van onze eigen kracht!

Deze Induiker staat, evenals het sponsorzwemmen, in het teken van: 
                            ’OP WEG NAAR HET NIEUWE BAD’
De bouw van het nieuwe bad loopt volgens schema. Af en toe is het een beetje 
zoeken, voeten afspoelen, behelpen of ietsje fris, maar we zijn erg blij dat we 
tijdens de bouw ‘gewoon’ verder kunnen zwemmen/trainen.
De opening staat gepland eind 2019, dan zal het gehele complex klaar zijn. Ook 
het sportcafé Dorper Esch zal een metamorfose ondergaan. Zoals je misschien al 
hebt gemerkt, exploiteert De Dinkel samen met volleybalvereniging Devoko het 
sportcafé. Vrolijke gezichten serveren daar nu voor een vriendelijke prijs...
Een mooie uitdaging en, niet onbelangrijk, een mooie inkomstenbron voor de  
vereniging(en). Dus kom ook wat vaker binnen voor een drankje/hapje. De bar 
wordt bemand door vrijwilligers van De Dinkel en Devoko. We hebben al een mooie 
vrijwilligerspoule, maar er kunnen nog vrijwilligers bij! Meld je aan bij Twan Eshuis: 
twan.eshuis@me.com

In augustus 2018 hebben we een nieuw erelid mogen huldigen: Brigitte Hesselink-
Hemeltjen. Al vanaf haar 17e is ze als vrijwilliger betrokken bij de club. Voor het 
wedstrijdzwemmen, de waterpolo en op dit moment is ze hoofdtrainster van onze 
minioren. Een tomeloos betrokken zwemsportdame dus! Brigitte, we hopen nog 
lang met jou samen te mogen werken!

Via deze weg danken we Frans Meuris, al bijna 40 jaar vrijwilliger, voor zijn 
supernauwkeurige werkzaamheden in het zwemsecretariaat. Altijd geholpen door 
zijn steun en toeverlaat Annemarie. Frans, we zien jou graag bij de allereerste 
wedstrijd in het splinternieuwe bassin als hoofdscheidsrechter!
Het zwemsecretariaat is ondertussen -geruis- en naadloos- overgenomen door 
Diane Heskamp en Ilanit Lutters. Succes dames.

Volg ons op Facebook om de laatste ontwikkelingen van de 
vernieuwbouw te volgen.
We gaan met veel vertrouwen naar het nieuwe bad!

      Maria Gram
           voorzitter



OP WEG NAAR HET NIEUWE BAD!

In juli 2018 is het recreatiebad (van 1994) gesloopt en is er gestart met de 
nieuwbouw van het wedstrijdbad. Na jarenlange onzekerheid kunnen we eindelijk 
vooruit kijken en daar worden we natuurlijk erg vrolijk van.

We kijken ernaar uit als we 
zomer 2019 het wedstrijdbad in 
gebruik kunnen nemen. Het bad 
krijgt zes wedstrijdbanen, een 
trainings-/tijdwaarnemingssysteem 
(d.m.v. een chip) en een waterpolo-
scoringsssysteem. Ook enkele 
onder- en bovenwatercamera’s 
worden geplaatst om de zwemslagen 
perfect te kunnen analyseren. Voor 
bovenstaande onderdelen komt er 
een groot LEDscherm voor registratie 
van de tijden, score en beelden.

Om het systeem compleet te maken 
krijgen we één aantikplaat die 
tijdens de trainingen samen met het 
camerasysteem gebruikt kan worden.
Deze plaat hebben we 
bijeen gezwommen met het 
sponsorzwemmen! Zo zie je maar 
weer...



   De Dinkel en Devoko beheren nu samen
                  sportcafé Dorper Esch.
 
Om van dit sportcafé samen -én voor iedereen- een gezellige plek te maken, 
zoeken we barvrijwilligers die ons team willen versterken! In de zomer van 2019 
wordt het sportcafé helemaal vernieuwd. We maken dan een mooie start, na enige 
aanloopoefening nu in het oude sportcafé. Het beheren is voor onze vereniging 
een mooie extra inkomstenbron. Stap dus wat vaker binnen en bestel iets uit ons 
aanbod, tegen vriendelijke prijzen! Onze feestjes zullen we vaker in ons sportcafé 
organiseren. Dus... meld je ook als vrijwilliger. Voor eens per maand, week of 
anders, alles is bespreekbaar.
        e-mail:twan.eshuis@me.com

                        volg ons op          sportcafé Dorper Esch
 



AARDIG ZWEMVAARDIGGROEP 

Samen met mijn vriend Olivier zit ik bij Aardig Zwemvaardig op de vrijdagavond. De 
les begint om 7 uur tot kwart voor 8. Als we beginnen dan gaan we een spelletje 
doen of we gaan baantjes trekken. We doen bijvoorbeeld tikspelletjes waarbij we 
een lange slinger maken. Maar ook gaan we baantjes trekken en dan doen we 
schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. We hebben ook wel eens een spellencircuit 
in het water gedaan, dat vond ik ook heel leuk om te doen. We doen dan allemaal 
korte spelletjes zoals, dingen opduiken, een paar minuten watertrappelen, met de 
bal gooien etc. Doordat ik bij Aardig Zwemvaardig zit kan ik nog beter zwemmen en 
ben ik veel sterker in het water.
                                                
                     Groetjes van 
                     Mick Leferink

DINKEL SENIORENGROEPEN     OP NAAR HET 50 JARIG JUBILEUM!

In 1969 is De Dinkel, vijf jaar na de oprichting, gestart met een seniorengroep. 
Deze les werd gegeven door Gerard oude Nijeweme. Op dit moment hebben we 
drie seniorengroepen. De groep op maandagavond heeft les van Maria Gram, op 
dinsdagavond van Dirk oude Ophuis en op de donderdagavond van Louis Damhuis. 
Dit zijn gezellige groepen waar naast veel zwem-en oefenvormen ook allerlei 
feestjes gevierd worden. Voor het jubileum ‘50 jaar seniorenzwemmen’ zal zeker 
iets georganiseerd gaan worden door de feestcommissie...... Nader bericht volgt!



DINKEL 
BASISGROEPEN

Op zaterdagmorgen 
zwemmen onze jongste 
Dinkelleden in de 
basisgroepen. 
In juli 2018 hebben ze 
voor het laatst in het 
recreatiebad gezwommen. 
Daarna werd het gesloopt! 
Verder waren ze bijzonder 
trots op het behalen van 
hun SWIMSTAR-diploma 
en deden ze ook super hun 
best met sinterklaas tijdens 
de pietenoefeningen!
 



Best spannend, al die belangrijke wedstrijden en sportgala’s

NK estafette
in Eindhoven

Lonne Dijkhuis sportvrouw en 

Yke Groener  sporttalent

gemeente Dinkelland

                   
                2018!



En... geweldig gezellig de pinkstertoernooien in Nordhorn!

Benieuwd naar de 
ranglijsten en clubrecords? 

Kijk onder wedstrijdzwemmen 
bij ranglijsten/clubrecords 

op www.dedinkel.nl



AMBACHTSTRAAT 4C
7587 BW DE LUTTE

0541-551216
WWW.VASTERINK.NL                                          WWW.RILOH.NL

        EVEN VOORSTELLEN:
WIE WIL ZICH VOORSTELLEN AAN ONZE LEDEN?

Hallo ik ben Puck te Hennepe.

Ik ben bijna drie jaar en de ondeugende dochter van papa Niek en 
mama Marieke Langendonk. 
Sommigen kennen mijn mama wel. Zij zwemt al heel lang bij de De Dinkel en 
tegenwoordig bij de oudjes, de Masters. Zelf vind ik zwemmen ook heel leuk. 
Regelmatig ga ik met mijn papa en mama zwemmen en ik heb al heel veel 
zwemlessen gehad van Maria (Gram) in Nordhorn. Soms maakt ze mooie foto’s  
als ik onderwater ben. Ze wil me alleen de vlinderslag nog niet leren. Dat lijkt me 
zo leuk ;)! Het water moet wel lekker warm zijn, anders ga ik er uit. Als ik later 
groot ben en mijn zwemdiploma heb, dan zien jullie me van zelf wel verschijnen 
bij De Dinkel. Tot later!

 

Deze ondernemers maken onze vereniging blij!
Beste leden, doen jullie ook iets terug?



Erelid Rachel Klamer aan-
moedigen bij WK Triatlon in 
Rotterdam. Ook haar vriend 
Richard Murray deed mee. Een 
geweldige dag en petje af voor 
‘onze’ triatleten. 
Regelmatig trainen Rachel en 
Richard mee in onze selectie, 
als ze in Twente zijn! Ze zijn 
voorbeelden voor ons allemaal.

ZWEMGROEP DOLLE ZWEMPRET
Elke vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 duiken we met de dolle zwempretzwem-
mers en begeleiders het warme bad in voor een uur lang zwemplezier. We starten 
het uur met een gezamenlijk spel; een spel met de bal, een tikspelletje of een 
spel waarbij samenwerking centraal staat. Daarna blijven we onze zwemslagen 
en zwemtechnieken oefenen. We beginnen en eindigen de les altijd met vrij spe-
len. Allerlei materialen gaan het water in en spelen maar! Samen of lekker alleen 
relaxen. Alles mag bij de Dolle Zwempret! 

Vanuit Sydney 
Australië! 

Dinkelfan Mila(4), dochter 
van Dinkelerelid/-vriend 
Joris Keizer en Rebecca 



SPORTIVITEIT EN RESPECT, BELANGRIJK!                               

Zwem- en waterpolovereniging De Dinkel Denekamp is een 
vereniging die op zwemgebied voor iedereen wat te bieden heeft. 
Belangrijk daarbij is dat alle leden zich prettig voelen bij het 
beoefenen van zijn/haar activiteit. De Dinkel is een vereniging waar 
leden elkaar ontmoeten en waar saamhorigheid erg belangrijk is. 
De vereniging groeit en bloeit al ruim 50 jaar doordat alle leden en vrijwilligers 
zich inzetten voor een veilig en plezierig sportklimaat, waar sportiviteit en respect 
hoog in het vaandel staan. 

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld gericht op sportiviteit, respect en 
sociale veiligheid. Hierin maken we onze gedragsregels voor leden, ouders 
en trainers bekend. Ook hebben we een vertrouwenspersoon binnen onze 
vereniging. Voor meer informatie, kijk op www.dedinkel.nl (homepagina). 

clinic 2009 

ENKELE FOTO’S UIT DE OUDE DOOS.

start dolle 
zwempret in 
2010 

selectie 2006 

1e van NL 
Clubmeet 

2008 

carnavalsoptocht 2009 



CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 6 JANUARI 2019

Het was weer een gezellige middag en natúúrlijk waren 
we weer benieuwd wat de hoofdprijs zou zijn van de 
verloting... Een pannenset! (dakpannen haha!)
Verder zijn de volgende prijzen verdeeld:
BEKERS
S.Wynia Köttelpeer, meeste pers. records jonger dan 12 jaar:  Lynn Wennink    57x pr
Benerink Bokaal, meeste pers. records 12 jaar en ouder:   Lukas Binnekamp    93x pr
Dinkel Bokaal, voor de meeste Clubrecords:  Dennis Kamps met    19 clubrecords

CLUBKAMPIOENEN 2019
Mattea Gliese-Slooijer, Maudi Kamp-
huis, Jort Gelevert, Mila Soethof, 
Gijs Westerhof, Pien hemmelder, 
Milan veelders, Lynn Wennink, Eline 
Lutters, Yke Groener, Puck Koopman, 
Soraya Rakers, Lonne Dijkhuis, 
Tiede Groener, Sven Kreikamp, 
Milan Lucas, Daniël Heitbrink, 
Lukas Binnenkamp, Robin Kamps, 
Bart Kooiker en Karst Boersma.

  



Deze ondernemers maken onze vereniging blij!!!
Beste leden, doen jullie ook iets terug???

KAMP MINIOREN AUGUSTUS 2018

We waren met de groep in Stadlohn. Toen we aankwamen hebben we de tassen 
neer geploft en uitgepakt en toen kwam Brigitte en zij zei: “we hebben training”.  
Na de training mocht je weer verder uitpakken en de luchtbedden en matjes goed 
leggen. En toen hadden we training en iedereen stond bij het bad en iedereen had 
het koud maar na de training lekker onder de warme douche en een paar kinderen 
gingen nog even vrij zwemmen en toen moest iedereen er uit en toen mochten we 
even vrij spelen. Na de boterham werden we in groepjes verdeeld voor de spelletjes. 
Ons groepje heette de Red Devils. Het waren allemaal leuke spelletjes bijvoorbeeld 
ballon trappen, het rode draadspel, een estafette met kleding en het opduiken van 
kleine dingetjes. In de avond gingen we barbecueën. De volgende dag hebben we 
weer getraind en nog meer spelletjes gedaan. Vrijdagmorgen moesten we weer 
trainen en na de training gingen sommige groepjes weer spellen doen en in de 
middag gingen we naar een speeltuintje daar vlak bij en toen gingen we daar ook 
paar spellen doen. Ook een estafette, moesten we een berg op en van een glijbaan 
af door het zand rennen over het klimrek en de volgende aantikken. Bjorn wist nog 
een spelletje voor op het klimrek. Daar hingen touwen in en die moest je zo snel 
mogelijk eruit halen en in een hoepel leggen. Ons groepje was het snelst daarin. 
’s Avonds was de bonte avond. Het thema was Filmsterren. Het was heel leuk en 
Bjorn ging als meisje verkleed, haha! De andere dag gingen we nog 1 keer trainen 
en toen was de prijsuitreiking. We hadden gewonnen! We vonden het een heel leuk 
en heel gezellig kamp en willen alle trainers en alle begeleiders heel erg bedanken.
Groetjes van            Yvette, Juup, Elin, Roos, Chris en Elle
            
     



Kamp
minioren
Stadtlohn
augustus 2018

Brigitte 
Hesselink
Gehuldigd 
tot Erelid

van De
Dinkel! 



VRIJWILLIGERS
onmisbare 
toppers!

     

FRANS MEURIS
hartelijk dank voor je 

jarenlange inzet in het 
zwemsecretariaat, samen 

met jouw Annemarie! 
     

ZONDER OFFICIALS GEEN WEDSTRIJDEN!
We zijn bijzonder trots op alle officials die er altijd maar weer voor zorgen dat alle 
wedstrijden soepeltjes én volgens de officiële regels verlopen. Goede officials zijn 
daarvoor onmisbaar. Zeer veel dank namens alle zwemmers!
19 januari 2019 zijn de volgende ouders geslaagd voor klokker 4: Daniëlle Postel, Claudia 
Wolkotte, Wilma Groeneveld, Jolanda Menger en Gerben Arends. Gefeliciteerd! 

     



TRAINERS: DE BAKENS VOOR ONZE VERENIGING

Een vereniging kán niet bestaan zonder vrijwilligers! We zijn dan ook bijzonder 
trots op onze trainers en begeleiders aan de badrand tijdens de trainingen en 
wedstrijden. Het laatste seizoen hebben we helaas afscheid moeten nemen van 
enkele trainers en we zijn blij dat acht Dinkelleden/-ouders gestart zijn met een 
opleiding voor trainer wedstrijdzwemmen. We wensen jullie allemaal veel succes 
en we danken alle trainers en begeleiders voor hun geweldige inzet!



WATERPOLO A WAY OF LIFE
Onze waterpoloteams zijn verdeeld in dames, heren én jeugd onder 17, onder 15 
en onder 13. Het herenteam is gepromoveerd én genomineerd voor het sportgala 
van de gemeente Dinkelland. Tijdens de schoolzwemuren van de Kingschool werd 
het complete schooljaar 2017-2018 lesgegeven met als thema waterpolo. Elke 
groep had vijf weken schoolzwemmen en ze vonden het ge-wel-dig!

KIngschool(zwemmen) 
waterpolo

waterpoloheren 1

waterpolodames
o.l.v. Wouter en Joost

waterpolojeugd

Toernooien in buitenbaden

Klootschieten



RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE LEVERT €1.061,23 OP! 
In mei 2018 was de Rabobankclubkasactie, deze actie heeft onze vereniging een 
mooi bedrag opgeleverd. Ook in 2019 zal deze actie er weer zijn. Dus help ook dan 
mee om onze club aan te bevelen bij je vrienden en familie die een Raborekening 
hebben.                                     Stemmen kan van 19 maart t/m 7 april 2019!

BEKIJK ONZE DINKELSITE!

Kijk snel op www.dedinkel.nl en volg ons 
op FACEBOOK! de Dinkel

GEHAKTBALLENACTIE
In 2017 en 2018 zij  er 

weer duizenden(!) 
gehaktballen verkocht 

door onze leden. Ook in 
2019 rekenen we weer 

op jullie inzet! 
Er zijn prijzen voor de 
beste balverkopers.



In
Memoriam

SJOUKE EN JOHANNA WYNIA

Op 89-jarige leeftijd stopte in september 2017 ineens het zwemmershart 
van Sjouke. Het hart van een man die een enthousiasmerende rol speelde 
in allerlei geledingen van de Denekampse gemeenschap. Voor zwem- en 
waterpolovereniging De Dinkel Denekamp was hij van enorme waarde. 
Het echtpaar Sjouke en zijn rots Johanna (overleed bijna een half jaar na Sjouke 
in februari 2018) hebben twee kinderen die destijds ook bij onze vereniging 
zwommen. Bij talloze wedstrijden en evenementen bood het echtpaar Wynia 
de helpende hand. Bij de NK’s zwemmen, oliebollenacties, jubileumcommissies 
en huldigingen van onze talloze Dinkeltalenten. Ook was Sjouke jarenlang 
voorzitter van onze vereniging.Voor al zijn inzet werd hij beloond met het 
Dinkel-erelidmaatschap. Als raadslid heeft Sjouke zich in die periode het vuur 
uit de sloffen gelobbyd voor wat in 1982 het fantastische en gerenommeerde  
Sportcomplex Dorper Esch werd. Een moderne sporthal/zwembadcombinatie die 
jarenlang toonaangevend was, en in de topjaren jaarlijks 200.000(!) zwembad-
bezoekers trok uit de hele (EUR)egio en nu na 37 jaar verbouwd/vernieuwd word. 
In deze Dinkel-thuishaven vierde onze vereniging in 2014 haar 50-jarig jubileum 
met een grote reünie. Op de foto glundert hij tussen zijn kinderen tijdens de reünie. 
Wij zullen altijd glunderen als wij aan Sjouke en Johanna denken.
                                                   
  SJOUKE EN JOHANNA, BEDANKT VOOR ALLES!

1980 Huldiging zwemsters bij trainer Gerard oude 
Nijeweme thuis. Sjouke in het midden en derde van 

rechts Brigitte Hesselink (eveneens erelid).
           

1989 Burgemeester Willeme feliciteert Wynia 
na een wedstrijd tussen Dinkelbestuur en 

gemeenteraad bij het 
25 jarig jubileum van De Dinkel

           

2014 Gerben en Henrike flankeren Sjouke 
op de Dinkelreünie           1977

           



In
Memoriam

KEES VEENENDAAL

Kees Veenendaal is er niet meer, raar maar waar.

Kees : voor vele waterpoloërs en -polosters bij 
De Dinkel een bekend gezicht. Kees is vele jaren trainer/coach geweest 
van de Heren bij De Dinkel en heeft dit op zijn eigen wijze, met veel passie, 
gedrevenheid en deskundigheid gedaan. 

Als waterpolo-liefhebber met een jarenlange historie bij waterpolo bolwerk Polar 
Bears in Ede, heeft Kees velen bij De Dinkel besmet met het waterpolo-virus. 
Voor Kees was het waterpolo-spelletje een passie en hij kon urenlang over 
deze passie praten, onderwijzen en discussiëren. Vol energie kon hij aan de 
waterkant staan, enthousiast bij een goede actie, en duidelijk bij een mindere 
actie. Het spelletje, het zien, het waterpolo-goochem en iets slims verzinnen; 
dat waren dingen die Kees probeerde over te brengen naar ons. 

Kees Veenendaal; onze eigen waterpolo Johan Cruijf en waterpoloprofessor, 
de man met wie je altijd een praatje kon maken, de man van de mooie verhalen 
van hoe waterpolo vroeger ging, de scheidsrechter en coach die je meenam 
naar allerlei wedstrijden, de trainer/coach die tóch voor 3-3 man-meer ging, de 
trainer/coach met wie je kon blijven praten over tactiek, de trainer/coach met 
een eigen mening en visie. 

Kees Veenendaal, de echtgenoot van Corrie, vader van Anja, Ploni en Chris en 
opa van Sil. Dankbaar zijn we voor wat hij voor De Dinkel heeft betekend en we 
zullen hem missen. 
Met veel respect en waardering koesteren we de herinneringen aan Kees.

                 



UIT DE ONMEUNIG OUDE DOOS......

Hier enkele foto’s uit ons jubileumboek 40 jaar De Dinkel Denekamp. 
Nieuwsgierig naar meer? Kijk voor het hele jubileumboek op onze dinkelsite onder 
algemeen.                               https://dedinkel.nl/historie/



Denekampse ondernemers maken onze vereniging blij!!!
Beste leden, doen jullie ook iets terug???



SPONSOR IN DE SCHIJNWERPER   (Door Sophie en Anouk)

Ook voor deze Induiker zijn er vliegende reporters op pad geweest om een sponsor 
te interviewen. Dit keer is dat Artica. Deze maakt het mogelijk om als Dinkel goed 
te blijven functioneren en in dit geval voor onze Dinkelpoloërs. Mooie reclame-
achterwanden pronken in onze waterpolodoelen. Artica is gevestigd in Ootmarsum. 
Sophie en Anouk werden vriendelijk ontvangen door onze enige echte Twan Eshuis.

Twan is geboren in Ootmarsum. Hij woont al jaren in Denekamp en daar  voelt 
hij zich erg thuis. Twan is inmiddels een echte doarper. Hij zelf is ontzettend 
betrokken bij onze club. Twan is namelijk niet alleen lid van De Dinkel als 
waterpolospeler, hij is ook bestuurslid en lid van de waterpolocommissie. Ook is 
hij woordvoerder voor de gebruikers van Dorper Esch i.v.m. de verbouwing van 
Dorper Esch. Behalve bij De Dinkel is Twan ook druk met de carnavalsvereniging 
de Froggy’s. 

Twan is commercial manager bij Artica, hierbij is hij verantwoordelijk voor de 
resultaten, ook doet hij veel New Business. New Business houdt in dat Twan 
veel nieuwe klanten probeert binnen te halen en nieuwe connecties probeert te 
maken.
Artica zelf is simpel gezegd een reclamebureau en een standbouwer, de 
combinatie met beursspecialist maakt ze uniek. Artica bedenkt de stands en 
bouwt ze maar de stands worden ook weer netjes afgebouwd, goede service dus. 

Ze maken ook onder andere reclameboodschappen, dit hebben ze bijvoorbeeld 
ook gedaan voor Vegter’s rolletjes. Voor Vegter’s rolletjes hebben zij een bus 
ontworpen waarmee ze door Groningen, Drenthe en Overijssel reden. Natuurlijk 
kon de bus Denekamp niet overslaan. Artica heeft met deze bus ook rolletjes 
naar hun eigen klanten gebracht. Smullen dus!
Het doel van Artica is niet alleen om producten mooi en leuk te laten lijken maar 
voor hen is het belangrijk dat het product zijn werk doet.



Waterpoloteam jeugd onder de 15, onder 
leiding van Pien Doevelaar en Mark Journée
 

DE DINKEL WEBSHOP 

Alles voor je trainingen en  
Wedstrijden. 
  
De nieuwste artikelen voor  
gereduceerde prijzen* 
 
Haal het maximale uit je trainingen en je 
wedstrijden met de beste materialen! 
 
 
 
 
*Levering op basis van beschikbaarheid 

Mark Geers en Irma Berning 
met de waterpolosterren.
 

 

Bij Artica is gezelligheid ook zeker aanwezig. Er is een goede relatie tussen 
de werknemers. Iedere vrijdag stoppen ze een uurtje eerder om in hun zelf 
gebouwde bar een drankje te doen met z’n allen. “Play hard, party hard” past dus 
goed bij Artica, volgens Twan. In 2016 is er een nieuwjaarsgroet gemaakt waarin 
dit te zien is. Het is zeker de moeite waard om deze te kijken, ook die van 2018 
is zeker de moeite waard. Het filmpje uit 2016 is te vinden op de volgende site: 
www.artica.nl/2016. De groet van 2016 geeft een mooi beeld van hoe de relaties 
zijn binnen het bedrijf, de beelden die gebruikt zijn in de groet, zijn gefilmd zonder 
dat de medewerkers het wisten. 
Een goede sfeer is belangrijk en wij denken dat dit ook zeker aanwezig is in onze 
zwem-en poloclub!

 

Gerard Velthuis de oprichter van 
Artica

 



IK GEEF DE BAL DOOR AAN:

Hallo allemaal,

Ik ben Marèll Peters ik ben 18 jaar oud, ik werk                       in Nordhorn bij Delfinoh 
als badjuf en ga dan 1 dag in de week naar school in Osnabrück. Ik ben begonnen 
met waterpolo toen ik 11 jaar oud was , ik speel nu bij de dames, een heel leuk en 
gezellig team. Ook ben ik coach van onder de 13 wat ook een super gezellig team 
is. Ik ben dit seizoen ook begonnen met fluiten voor onze club zodat we met meer 
teams konden gaan spelen. Lieke en ik hebben namelijk samen de opleiding voor 
scheidsrechter gehaald.
                                                 Groetjes Marell Peters
Ik geef de bal door aan BABET BERNING!               

WATERPOLO dankt trainer Jan Heinrich

De waterpololeden hebben veel geleerd 
van trainer/coach Jan Heinrich die we al 
weer een dik seizoen moeten missen. 
De foto’s van het afscheid en de tewater-
lating lagen nog op de plank, dus bij deze.

Nieuwe sponsor!
Koopman badkamers, keukens en 
tegels in Enschede sponsort onze 
trainingsbanen voor de selectie. 
         www.koopmandesign.nl



Waterpolokamp jeugd 
augustus 2018

We danken de familie Berning van harte 
voor de gastvrijheid!

              

Schoolzwemkampioenschappen 2018
 Kingschool en Kerkewei door naar NK!

              

         Kingschool 3e 
op NK!  



DINKELMASTERS NAAR EMK SLOVENIË!

        Brrrr....nieuwjaarsduik masters, 1 januari 2019

Samen met de 
WASPOmasters 
uit Nordhorn 
50x100m 
zwemmen.

Gudo hemeltjen 
en Tjakko 
Ruinemans 
zwommen maar 
liefst 100x100m!



WEDSTRIJDEN  ZWEMSELECTIES

Bremen Dortmund

NJJK EindhovenNK estafette Eindhoven

World-
cup 
Eind-
hoven

Master NK Arnhem

Yke 
Groener
Nederlands
Kampioen

NJJK Eindhoven
Finaleronde 

Amsterdam

Clubmeet 
Den Haag



KAMP GEESTE ZWEMSELECTIE  augustus 2018



     
   DINKEL MINIOREN



Belangrijke en handige telefoonnummers 

Zwemmen
Gerrit Dijkhuis (hoofdtrainer A/B-selectie)   06-13894894
Danique Wagenvoort (trainer A/B-selectie   06-25097865
Rogier Becker (trainer overgangsgroep)                           06-29546812
Peter Heskamp (trainer B-sel. /minioren)    06-13800206
Brigitte Hesselink (hoofdtrainster minioren)   0541-353723
Claudia Holterman (contactpers. instroomgroep)   06- 42109027
Marieke Hendriksen(vervoerszaken zwemmen)                  vervoer@dedinkel.nl   
Mariël Bosch (jury/officialzaken zwemmen)                               vof@dedinkel.nl
Diane Heskamp (zwemsecretariaat)                    zwemsecretariaat@dedinkel.nl 
Ilanit Lutters (zwemsecretariaat)                         zwemsecretariaat@dedinkel.nl
  
Algemeen
Contributie / administratie:
Anja Tijink                                      ledenadministratie@dedinkel.nl
Clubkleding:
Sabine Westerhof                                                     dinkelkleding@dedinkel.nl

Vertrouwenspersoon:
Susanne Gelevert          0541-221417                             riksusanne@caiway.nl

Waterpolo 
Pien Doevelaar               Waterpolocommissie                        wpc@dedinkel.nl

Basisgroep 
Maria Gram       basiszwemmen@dedinkel.nl 
                                    0541-354269

Aardig Zwemvaardig
Marion Nijhuis  0541-551813

Seniorengroepen
Maandagavond:
Maria Gram              0541-354269
Dinsdagavond: 
Dirk Oude Ophuis 06- 53969065  
Donderdagavond:
Louis Damhuis  0541-353445

Masters
Gudo Hemeltjen  0541-352731

Dolle zwempret  dollezwempret@dedinkel.nl
Joost Schasfoort 06- 22743192

Dinkelratten
Wim Timmerman 06- 22557468 



De Dinkel Denekamp

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:
Maria  Gram   0541 - 354269 e-mail: voorzitter@dedinkel.nl 

Penningmeester:
Edwin Nijmeijer   0541 - 350930 e-mail: penningmeester@dedinkel.nl 

Secretaris:
Marcel Tijink   0541 - 352734 e-mail : mafe.tijink@ziggo.nl 
 
Bestuurslid en contactpersoon WPC:
Twan Eshuis                 e-mail: twan.eshuis@me.com

Bestuurslid en contactpersoon CZ: 
Jeroen Rakers    e-mail: jamrakers@hetnet.nl

Bestuurslid:
Jan Rikkink                                            e-mail: janrikkink@hotmail.com   
 

Contributie / administratie:
Anja Tijink   0541 - 352734   e-mail: ledenadministratie@dedinkel.nl

AANMELDINGSFORMULIER Z.O.Z.

Eenmalig is voor inschrijving een bijdrage van € 5,00 bij de eerste contributiebeta-
ling verschuldigd. De contributie wordt aan het eind van de maand,dus achteraf, 
betaald.

Na aanmelding wordt door de ledenadministratie  opdracht aan de kassa van het 
zwembad gegeven om een polsbandje voor het lid van de zwemclub te maken. 
Hiervoor wordt een borg van € 8,50 gevraagd. 
         Gelieve dit bandje bij alle trainingen te gebruiken!

Indien je aan wedstrijden gaat deelnemen wordt er een startvergunning aange-
vraagd bij de KNZB (Koninklijke Nederlandse  Zwembond). Deze jaarlijkse kosten 
zullen dan in de maand januari verrekend worden. 
Tot 12 jaar ongeveer € 14,- per jaar.  Vanaf 12 jaar  ongeveer € 45,- per jaar. Dit 
bedrag wordt jaarlijks door de KNZB bepaald. Ook de KNZB-overschrijfkosten 
(€ 12,50) van een andere vereniging naar De Dinkel worden in rekening gebracht 
bij de zwemmer/ster.



Aanmeldingsformulier Zwem- en polovereniging De Dinkel Denekamp 

Voornaam……….………….……………………………Voorletters………..…..

Achternaam……….…………………………………………………….…………..

Adres……….……………………………………….........…………...…………....

PC/Woonplaats …………………………….......………………………………....

Telefoon……….……………………  e-mailadres……………………...............

Geboortedatum ……………….………………Geslacht  M/V

Recreatiegroepen   Selectiezwemmen
O Basisgroep  € 17,00  O A-selectie  € 32,50
O Aardigzwemvaardig € 17,00  O B-selectie  € 29,00
O Dinkelratten  € 17,00             O Miniorenselectie € 23,00 
ODolle Zwempret  € 17,00             O Masters  € 23,00
 
 
Senioren groepen   Waterpolo
O Senioren maandag € 17,00   O Junioren (tot 18 jr) € 21,00
O Senioren dinsdag € 17,00  O Senioren(v.a. 18 jr) € 26,00 
O Senioren donderdag € 17,00     

Graag aankruisen bij welke groep gezwommen wordt. Prijzen per maand*

Eenmalig is voor inschrijving een bijdrage van € 5,00 bij de eerste contributiebeta-
ling verschuldigd. Voor het polsbandje wordt een borg van € 8,50 gevraagd, dit te 
voldoen bij de kassa van het zwembad.

Machtiging:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Zwem- en 
Polovereniging De Dinkel Denekamp om van zijn/haar giro/bankrekening bedragen 
af te schrijven wegens contributie e.d.

Bank/Girorekeningnummer:……………………….…………………………

Ondergetekende verklaart zich akkoord, maar behoudt het recht om de incasso te 
storneren.

Datum…………… 201…      Handtekening:……………………………………………..

*Wijzigingen voorbehouden, tarief per 01-01-2019.
Formulier deponeren in de “Dinkelbus”in het zwembad of afgeven aan de trainer.
Opzegging graag schriftelijk, postadres: Postbus 85, 7590 AA Denekamp, of per
Mail: ledenadministratie@dedinkel.nl

                                                         WELKOM!



Compleetoplossingen 
voor bestaande en 
nieuwe gebouwen

Door vakmensen 
die uw taal spreken.. .

Zonnepanelen

die uw taal spreken.. .

Zonnepanelen
www.agr isun.n l

tuin & dier
Oldenzaal

De 40e Euregio Fiets-4-daagse 2015 in Denekamp
Door het schitterende Noordoost-Twentse landschap organiseert 
de Rijwiel Toerclub Twente (RTC Twente) in Denekamp jaarlijks 
in de derde week van de 'bouwvakvakantie' (regio noord) een 
vier dagen durend fietsevenement. Uitgangspunt daarbij is de 
deelnemers iedere dag een weer totaal andere route aan te bieden. 
Routes door de mooiste natuurgebieden van Noordoost-Twente en 
het al even fraaie grensgebied, de Grafschaft Bentheim(D).

Vier dagen fietsen, maar één, twee of drie kan ook!
Vier dagen fietsen; iedere dag kunt u kiezen uit routes van 25, 
40, 60 en 100 kilometer, tot in detail georganiseerd en met iedere 
dag gezellige controle- en pauzeplaatsen. Alle routes zijn volledig  
uitgepijld. Wilt u, of kunt u niet alle vier dagen meedoen? Geen 
probleem, u bent elke dag welkom!

Start en finish met veel parkeermogelijkheid
Alweer voor de 40e keer wordt de Euregio Fiets-4-daagse 
georganiseerd vanuit Denekamp, met uitgebreide parkeerruimte 
direct bij de start- en finishplaats Zalencentrum ’t Wubbenhof. 
Fietsenstalling (€ 2,00 per dag of € 5,00 per week).

Startkaart is tevens uw passe-partout voor het randgebeuren
Het fietsen vormt de basis van onze fiets-4-daagse. Een uitgebreid 
en jaarlijks nieuw randprogramma vinden we minstens zo 
belangrijk. Uw startkaart is uw passe-partout voor de interessante 
bezienswaardigheden en activiteiten onderweg.

100 km routes met ervaren leden van RTC Twente als voorrijders
U kunt als deelnemer aan de 100 km routes natuurlijk op eigen 
gelegenheid fietsen, maar u kunt zich ook aansluiten bij de 
groep met voorrijders. Deze groep start iedere dag om 08.00 uur, 
hanteert een rustig tempo en is tevens behulpzaam bij eventuele 
pech onderweg.

Nordhornsestraat 137  Denekamp Tel. 0541-351354
info @ bollejan.nl  www.bollejan.nl

• Meer dan 80 soorten pannenkoeken 
• Pannenkoeken, poffertjes en steaks
• Speelgelegenheden voor kinderen 
• Buitenterras en hofjestuin
• Ook afhalen

Tegen inlevering van deze advertentieELKE 4 e PANNENKOEK*GRATISDe actie loopt van 1 nov.  t/m 1 april 2016(*Tot € 7,50) Vraag naar de voorwaarden

OUDERWETS
LEKKER SMULLEN!

pannenkoeken •  po�ertjes •  steakspannenkoeken •  po�ertjes •  steaks

KNIP UIT!• Meer dan 80 soorten pannenkoeken

Euregio Fiets-4-daagse Denekamp: fietsen en nog veel meer• Maandag 3 augustus 2015
Voorinschrijving overdag van 9.00 tot 17.00 uur bij Natura Docet 
Wonderryck Twente / VVV Denekamp. Om 11.00, 15.00  en 17.00 
uur kunnen deelnemers aan de fiets4daagse kennis maken met 
een hele bijzondere bewoner van het museum; een levende 
koningspython.  Conservator dr Eric Mulder vertelt over deze slang 
en andere reptielen en er is gelegenheid voor een ssssselfie met 
de sssslang.  

-Start 40e Euregio Fiets-4-daagse bij 't Wubbenhof-• Dinsdag 6 augustus 2015       
Start 40e Euregio Fiets-4-daagse Denekamp. Tijdens de Euregio 
Fiets-4-daagse zorgt museum Natura Docet Wonderryck Twente 
dit jaar weer voor een extra activiteit voor de kinderen. Bezoek 
aan Het Stift in Weerselo (40km, 60km en 100km). Verrassing 
onderweg bij boerderij Mollink (25km en 40 km). Optreden van 
straattheater “Kunsten op straat 2015” in centrum van Denekamp.

-Speciale aandacht voor gezinnen met kinderen-• Woensdag 7 augustus 2015
Wekelijkse markt in het centrum van Denekamp. Bezoek 
aan zorgcentrum De Losserhof met o.a. aktiviteiten op de 
kinderboerderij de Wollewei in Losser. Bij terugkomst in Denekamp 
worden de kinderen gratis geschminkt in de tuin van ’t Wubbenhof. 
Gratis deelname aan ludiek Bingo bij ’t Wubbenhof. Ludiek Bingo 
wordt gepresenteerd door het duo “Stan en Oliver” met in de 
pauzes optreden van Elvis Presley-imitator Rene van der Veen. 
Gratis zwemmen in het prachtige familiezwembad Dorper Esch in 
Denekamp. Alle baden van Dorper Esch zijn speciaal voor u tot ’s 
avonds 21.15 uur geopend. 

-Landgoed Singraven bestaat 600 jaar-• Donderdag 8 augustus 2015
Bezoek aan openluchtmuseum in Ootmarsum. Op de terugweg 
een bezoek aan Koetsenerf Oude Holtkamp in Noord-Deurningen 
met voor alle deelnemers een culinaire verrassing. Bij de finish 
wordt u getrakteerd op een exclusief optreden van het Knikkoor 
De Leuj Pin'n, een smartlappenkoor uit Denekamp. Rondleiding in 
Huis Singraven op het landgoed Singraven (van 20.00 tot 21.00 
uur). Koopavond in Denekamp tot 21.00 uur (gratis parkeren).
-Flora, fauna en cultuur in Twente en de Graafschap Bentheim-• Vrijdag 9 augustus 2015 
Ontdek de bijzondere dieren in de Dierentuin Nordhorn. Bezoek 
aan het charmante kuurstadje Bad Bentheim. Tijdens de Euregio 
Fiets-4-daagse op vertoon van startkaart gratis entree tot Natura 
Docet Wonderryck Twente met de expositie Move it! hoe 
beweeg jij?; een familietentoonstelling over beweging vol leuke 
testjes en weetjes. Afsluiting 40e Euregio Fiets-4-daagse met 
huldiging (±16.00 uur) van de jongste en oudste deelnemers 
en de grootste deelnemende groep. Prijsuitreiking door “Natura 
Docet Wonderryck Twente”. Onder de aanwezige deelnemers 
verloting van een luchtballonvaart voor 2 personen. Voor de jonge 
deelnemers (t/m 16 jaar) is er ook nog een verloting van een BMX-
fiets. Enthousiast muzikant en zanger Jürgen Scholte Lubberink 
zorgt voor de muzikale omlijsting.

www.fietzdenekamp.nl

Volop keuze in verhuur fietsen, ook elektrisch.
Snelle reparatie service!

De servicewagen van Fietz rijdt tijdens 
de vierdaagse met u mee.

Dunantstr. 4 • 7591 AZ • Denekamp • tel.0541-351278 • info@fietzdenekamp.nl
7 dagen
per week geopend 
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Jan ter Steege | Denekamp
Oldenzaalsestraat 40A
T: 0541 35 63 55

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur
08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 20.00 uur

13:00 - 17.00 uur

In gesloten en gefrankeerde enveloppe zenden aan:
VVV Denekamp  
Oldenzaalsestraat 39
7591 GL Denekamp

(Duidelijk in blokletters invullen a.u.b.) 
U neemt deel in een groep van totaal …. personen.

Naam:..................................................................................................................m/v

Adres:...................................................................................................................

PC/WPL:.............................................................................................................

Geb.dat.:......................................... Tel.:.........................................................

Toerclub:................................................................................    Afst.:................km. 

E-mail:......................................................................................@...................................

Naam:..................................................................................................................m/v

Adres:...................................................................................................................

PC/WPL:.............................................................................................................

Geb.dat.:......................................... Tel.:.........................................................

Toerclub:................................................................................    Afst.:................km. 

E-mail:......................................................................................@...................................

Het inschrijfgeld, totaal L......... wordt als volgt voldaan:
 Storting vóór 31-7 op Rabobank rek.nr. 11.07.86.866   
 van de "Stichting Wielerevenementen Denekamp".
 Contante betaling bij inschrijving op het VVV-kantoor,   
 Oldenzaalsestraat 39, 7591 GL Denekamp.

Datum:.......................................................................

Handtekening:.............................................................

Uw inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen. U kunt dit formulier 
ook downloaden op www.e4d.nu. Inschrijven kan natuurlijk ook bij de start.

2015

I n s c h r i j f -
   f o r m u l i e r 
 2015

 
 Gelegen in hartje centrum Denekamp 
 Ruime comfortabele kamers 
 Sfeervol restaurant met fraai terras 
 Afgesloten fietsenstalling met                       

mogelijkheid voor opladen E-Bikes 
Verkozen tot nr. 7 

hotel van Nederland 

Ervewolkotte.nl 
Boerderijcamping

Korenmorsweg 7, 7591 NS Denekamp
06- 5720 5269 / 06 1354 6106

Maak de
 'Mooiste Euregio-Fiets-Selfie' 

en win een prijs!
Mailen naar info@e4d.nu

www.w im jou rnee .n lwww.w im jou rnee .n lwww.w im jou rnee .n lwww.w im jou rnee .n lwww.w im jou rnee .n lwww.w im jou rnee .n l
www.ma r i a g r am . n lwww.ma r i a g r am . n lwww.ma r i a g r am . n lwww.ma r i a g r am . n lwww.ma r i a g r am . n lwww.ma r i a g r am . n l



Bedankt namens onze ruim 440 leden

We gaan er voor! Ook in 2019 in de Nederlandse top!

  
Mede dankzij onze geweldige vrijwilligers en   

          
          

          
          

          
       sponsoren!


