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Dorper Esch is van iedereen
Samen in beweging voor de toekomst

Samen kom je
verder!

De gemeente

www.dorperesch.nl
De gemeente Dinkelland vindt het belangrijk om alle inwoners
op de hoogte te houden van de voortgang van de renovatie en
nieuwbouw van het Dorper Esch. Daarom hebben we niet
alleen deze nieuwsbrief maar ook de site www.dorperesch.nl
ingericht.
Bezoekers van de site vinden informatie over alles wat bij het bouw traject
komt kijken. U vindt er up to date nieuws, informatie over planning en
mijlpalen én info over waar u terecht kunt met uw vragen over de renovatie
en nieuwbouw. Voor informatie over activiteiten en openingstijden van het
zwembad kunt u nog steeds terecht op www.zwembadendorperesch.nl.
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MIJLPALEN

SOCIAL MEDIA

CONTACT

Wij houden u, ook via
www.dorperesch.nl,
op de hoogte van
onze mijlpalen!

Via #DorperEsch vindt
u nieuws over de
renovatie en
nieuwbouw

Vragen en/of
opmerkingen?
www.dorperesch.nl/
contact
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Dinkelland, Dorper
Esch gebruikersgroep
(DEG), verschillende
zorgpartners, het
personeel van Dorper
Esch en andere
betrokken partijen
werken samen aan de
realisatie van een
modern sport- en
zwemcomplex Dorper
Esch.
De gemeente heeft
de kennis en kunde
van alle partijen
aangeboord en de
partners hebben zich
samen gebogen over
het Programma van
Eisen. Waar mogelijk
zijn de wensen en
eisen van de partners
daarin opgenomen.
Zo krijgen we een
vernieuwd sport- en

zwemcomplex dat

bij de gemeente
Dinkelland past en
waar alle inwoners
van onze gemeente
van kunnen genieten.
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Vragen over
openingstijden sporten zwemcomplex
Dorper Esch
Op de website van zwembad Dorper
Esch, www.zwembadendorperesch.nl,
kunnen bezoekers terecht voor
informatie over openingstijden,
faciliteiten en activiteiten van het
zwembad.

peuterzwemmen tot zwemles voor het diploma
A, B en C. Ook andere activiteiten zoals
therapielessen, babyzwemmen of
zwangerschapszwemmen blijven gewoon

Bij het Dorper Esch zelf komen veel vragen
binnen of het zwembad open blijft de komende

doorgaan. Jong en oud is van harte welkom in

tijd. “De faciliteiten die er nu zijn, worden

ons warme zwembad. Het Dorper Esch is

zoveel mogelijk in stand gehouden, ook tijdens
de verbouwing. We streven er naar om de

tenslotte van iedereen!”

renovatie en nieuwbouw zo te plannen, dat de
gebruikers van het zwembad er zo min mogelijk

'Jong en oud zijn van
harte welkom in ons
warme zwembad'

last van hebben”, zegt Arjen Krol, bedrijfsleider
van het zwembad: “Kinderen kunnen gewoon
hun zwemdiploma bij ons halen. Wij geven les
aan jong en oud, van babyzwemmen,

OPENINGSTIJDEN DORPER ESCH
Maandag

07.00 – 22.30 uur

Dinsdag

07.00 – 21.15 uur

Woensdag

07.00 – 21.15 uur

Donderdag

07.00 – 21.15 uur

Vrijdag

07.00 – 20.00 uur

Zaterdag

10.00 – 17.00 uur

Zondag

10.00 – 17.00 uur
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