
 Lummen 28 maart 2017 

 

We wensen alle leden en hun familie in te lichten in verband met de sluiting van het zwembad 

omwille van verbouwingen in de periode van 2017 tot 2018. 

In de periode van juli 2017 tot april 2018 zal er aardig aan het zwembad gewerkt worden. Zo zal de 

badkuip, de waterbehandeling en verwarming volledig vervangen worden en zullen alle 

randfaciliteiten een facelift krijgen. De plechtige indienstname staat gepland voor april 2018.  

De Lummense Zwemclub juicht natuurlijk toe dat het zwembad kan blijven bestaan en terug tiptop 

gemaakt wordt, maar ziet natuurlijk ook zijn mogelijkheden om te zwemmen in deze periode 

wegvallen. Met het hoge aantal uren en deelnemers hebben we geen democratische manier 

gevonden om te kunnen blijven zwemmen. Natuurlijk vinden we dit uitermate spijtig en hopen zo 

snel mogelijk te kunnen herstarten. Daarmee zal de LZC een stop hebben van september 2017 tot en 

met april 2018. We zullen terug kunnen starten op zaterdag 5 mei 2018. 

Na de werken zal de LZC de huidige uren en zwemgroepindeling behouden. Mocht in de loop van de 

start blijken dat sommige groepen te vol en andere te leeg zitten, zal daar een oplossing voor 

gevonden worden. 

Ondanks dat we een sterke stijging verwachten van de huurprijzen van het zwembad, blijft het onze 

doelstelling om aan democratische prijzen zoveel mogelijk kinderen kwalitatief te leren zwemmen. 

Momenteel hebben we nog geen nieuwe prijzen doorgekregen en kunnen dan ook nog niet de 

impact bepalen, we houden dit zo beperkt mogelijk. 

Natuurlijk weten we dat een aantal tevreden leden ook andere clubs zullen willen opzoeken, we 

kunnen van harte de zwemclubs uit de buurt (Hasselt, Beringen, Diest, ….) aanbevelen en hopen 

natuurlijk zoveel mogelijk leden na de werken terug te zien. 

Tijdens deze periode zullen we ook niet kunnen deelnemen aan wedstrijden van andere clubs. Maar 

zullen we wel enkele activiteiten proberen te plannen om contact te blijven houden. 

Natuurlijk behouden we de wachtlijsten, maar zouden we het vriendelijk vinden mochten jullie 

aangeven dat iemand mogelijk niet meer op de wachtlijst wenst te blijven staan. Kinderen kunnen 

zich nog steeds inschrijven voor het testzwemmen, dit kan zowel voor die nog moeten beginnen 

zwemmen als die reeds zwemervaring hebben. 

We zullen jullie op regelmatige basis informeren over de voortgang van de werken en nieuwtjes. 

En we verwachten jullie allen terug present op 5 MEI 2018 

 

Het bestuur. 


