
NATIONALE ZWEM4DAAGSE
IN DE HERFSTVAKANTIE

21 T/M 25 OKTOBER 2019
De Dinkel Denekamp 
en Dorper Esch nodigen je uit
voor de 45e zwem4daagse! 

• Vier uit vijf dagen zwemmen (één rustdag) 
• Voor maar 12 euro p.p.
• Voor jong en oud maar ook kinderen van de 
   zwemles die met een plankje en kurkje goed 
   zwemmen, mogen met hun ouders meedoen!
• Kinderen tot 10 jaar elke dag 10 banen
• 10 jaar en ouder elke dag 20 banen
• Op de 4e dag een medaille
• Na het banen zwemmen gratis in het 
   warme bad spelen
• Dagelijks deelnemen aan de gezellige
   activiteiten in en om de zwembaden!

- deze week vervallen alle (zwem)lessen
- verder gelden de normale openingstijden

- voor de randactiviteiten en schatduiken 
ook toegang op de zwem4daagse kaart

- voor niet 4daagse deelnemers gelden de
  normale toegangstarieven

Zwemtijden:
Dagelĳ ks van 7.00 - 10.00 uur

en van 12.00 - 16.00 uur
ma t/m do van 19.15 - 20.30 uur

Schatduiken op vrijdag 
25 oktober om 16.00 uur

Zoals altijd sluiten we de zwemvier-
daagse af met het schatduiken, voor 
alle kinderen van de basisschool. Dit 
doen we in het warme bad.
Alles wat je opduikt mag je houden!
De Dinkel Denekamp, zwembad Dorper 
Esch, Juwelier Hofl and, sportcafé Dorper 
Esch stellen de schatten beschikbaar. 
                (Hartelijk bedankt!)
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SCHOOLACTIEVE 
ZWEMVERENIGING

Iedere middag 
spelactiviteiten:
Iedere middag wordt er een Rob’s Versshop 
vitaminebaal verloot en zijn er in en om de 
zwembaden spelen uitgezet waar iedereen aan 
mee kan doen en leuke prijzen te verdienen zijn!
Verrassing van sportcafé Dorper Esch op woens-
dagmiddag. 

Met o.a.: 
- Waterstormbaan
- Zeemeerminzwemmen (ma.middag)

- Duiken met duikvereniging Buddydive (dinsd.av.)

- Suppen
- In bal over water lopen
- Luchtbeddenrace (woe.mi)
   Neem je eigen luchtbed/-beest mee!

- Discozwemmen (dond.av.)

Het warme bad 
is iedere dag geopend 
vanaf 10 uur.

Doe mee en 

ontdek het nieuwe 

wedstrij
dbad!


