
Openingsuren zwembad Palaestra

• Maandag  8 u. – 8.45 u. & 19 u. – 21.50 u.
• Dinsdag 8 u. – 8.45 u. & 17 u. – 19.15 u. 
• Woensdag 8 u. – 8.45 u. & 14 u. – 20.50 u.*
 * van 20 u. tot 20.50 u.  
    enkel baantjeszwemmen

• Donderdag 8 u. – 8.45 u. & 17 u. – 21.50 u. 
• Vrijdag 8 u. – 8.45 u. & 17 u. – 21.50 u.
• Zaterdag 10 u. – 11.50 u. & 14 u. – 17.50 u.
• Zondag 8 u. – 11.50 u. & 14 u. – 17.50 u. 

Dienst Sport en  
Recreatie stad Deinze
Sportcomplex Palaestra
Kastanjelaan 35 | 9800 Deinze
Telefoon 09/381 96 60
E-mail sportdienst@deinze.be
Website www.deinze.be/sport
Facebook @sportdienst.deinze
Instagram Sport en recreatie Deinze

Gebruik de hashtags #sportersbelevenmeer  
en #sportdeinze op facebook en instagram.
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eOp vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 
november zijn er terug ‘Zwembaddagen’ 
in het zwembad Palaestra.  

Het wordt een onvergetelijk zwemfeest 
voor vrienden en familie met heel wat 
animatie, recreatie en kleurrijk spelma-
teriaal in en rond het zwembad. Klauter, 
spring, tuimel op de grote watertrack  
of slier van de glijbaan rechtstreeks het  
bad in!

Je kan inschrijven tot en met vrijdag  
5 november via de webshop  
(www.deinze.be/webshop),  
telefonisch (09/381 96 50)  
of aan de kassa van het zwembad. 



Vrijdag 12 november
~ Schattenjacht   17 u. tot 19 u. 
Wie een leuke prijs wil winnen moet zeker deel-
nemen aan onze schattenjacht! Elk kwartier kan 
jong en oud duiken naar toffe verrassingen. 

~ Viskraam   17 u. tot 19 u.
De allerkleinsten kunnen eendjes vissen  
voor een leuke prijs. 

~ Pyjama-zwemmen   18.30 u. tot 19.30 u.
Kom samen met je gezin, vrienden, familie, … in 
pyjama zwemmen en krijg nadien een hotdog! 
(ook vegetarisch te verkrijgen). 
Vooraf inschrijven via de webshop  
(www.deinze.be/webshop), telefonisch  
(09/381 96 50) of aan de kassa van het zwembad 
is nodig. (max. 100 deelnemers)

~ Water Track
Tijdens de openingsuren ligt een reuze opblaas-
structuur in het groot bad.

Zaterdag 13 november
~ Water Track
Tijdens de openingsuren ligt een  
reuze opblaasstructuur in het groot bad. 

Zondag 14 november
~ Ontbijtzwemmen   8 u. tot 9 u.
Wie tussen 8 u. en 9 u. komt zwemmen kan voor 
de prijs van € 5 genieten van een uitgebreid ont-
bijtbuffet. Toegang tot het zwembad is inbegre-
pen. Vooraf inschrijven via de webshop  
(www.deinze.be/webshop), telefonisch  
(09/381 96 50) of aan de kassa van het zwembad 
is nodig. (max. 100 deelnemers)

~ Viskraam   8.30 u. tot 11 u.
De allerkleinsten kunnen eendjes vissen voor 
een leuke prijs. 

~ Aperitiefzwemmen   10.30 u. tot 11.30 u.
Na het zwemmen van 10 lengtes kan je genieten 
van een lekker aperitief (non-alcoho-
lisch). Een gratis relaxerend borrel-
bad of stoombad na 25 lengtes.

~ Water Track
Tijdens de openingsuren ligt een 
reuze opblaasstructuur in het groot bad.

 EXTRA ACTIVITEITEN


