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Sint zoekt K3! Zoek mee met de Sint!  
 

Natuurlijk komt Sinterklaas ook dit jaar naar onze zwemclub. Geen storm op zee, geen onguur weer, 
geen leeggelopen Dilkom, niets zal hem tegenhouden!  
Op dinsdag 1 december verwachten we daarom alle brave kinderen vanaf 18u15 in het zwembad 
voor het bezoek van de Heilige Man en zijn Zwarte Pieten! 
Mogen we even een geheimpje verklappen? Wij hebben ons laten vertellen dat de Sint een grote fan 
is van K3! Heus waar! Misschien moeten jullie alvast enkele K3 liedjes inoefenen, dat komt zeker van 
pas want de Sint gaat op zoek naar K3!  
En natuurlijk niet vergeten, brieven en tekeningen zijn ook altijd een goed idee, want een paar dagen 
later komt Sinterklaas vast ook thuis nog eens langs... 

 
 

Dilkom blijft nog even dicht 
 

In Dilkom wordt hard gewerkt om na de technische panne een belangrijke opwaardering van het bad 
te doen. Inderdaad, Dilkom wordt een chloorarm zwembad! Dat is alvast goed nieuws en zal het 
zwemmen in onze club nog aangenamer maken.  
Nadeel is wel dat deze technische ingrepen tijd vragen. Er kan voorlopig nog niet gezwommen 
worden tot alles tot in de puntjes is getest. Volgens de laatste berichten zou het zwembad opnieuw 
openen voor het publiek op maandag 23 november. Die dag hervat ook onze club onmiddellijk de 
lessen. 
Wij volgen de voortgang van de werken op en houden u op de hoogte mochten er toch nog 
wijzigingen in de planning komen. 
 
Ter verduidelijking: de sluiting van Dilkom is een geval van overmacht. Wij vinden het net zo 
onprettig als u. Het bestuur van de club heeft meteen de mogelijkheden bekeken om een 
compensatie te voorzien voor deze 'verloren' weken. Die compensatie zal uitgewerkt worden in de 
vorm van een korting op het lidgeld van volgend jaar. Dat lijkt ons fair en het zorgt niet voor een 
overmaat aan extra werk. Wij zijn ten slotte allemaal vrijwilligers... Bedankt voor uw begrip. 

 
Met sportieve groet. 
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