
 

 

Beste zwemmers, trainers, ouders en sympathisanten 
 
De trekking van de Tombola van maart 2020 kon lang niet doorgaan. Door corona is het nog 
steeds niet mogelijk om een trekking te doen tijdens een gezellig-samenzijn. 
 
Maar niet getreurd we hebben dit gewoon laten doorgaan en de winnaars werden door de 
onschuldige handjes van Fotini en Evianna getrokken. De uitslag zit in bijlage bij deze mail en 
zal verder worden bekend gemaakt via onze website: https://www.zwemclubberingen.be/.  
 
De winnaars kunnen hun prijs corona-proof afhalen, na afspraak via telefoon of sms naar 
0474 07 31 53, bij onze IT-verantwoordelijke, en dit tot uiterlijk 31/05/2021. Gelieve wel de 
originele tombolakaart mee te brengen ter controle! 
 

 
 
Voor zij die denken, Tombola? Nog even een beknopte duiding:  
In Februari 2020 werden aan alle leden enveloppes met tombolakaarten uitgedeeld met als 
doel de prijzen te verloten op ons jaarlijkse clubfeest in maart 2020... en toen kwam Corona, 
de rest van het verhaal is ondertussen geschiedenis.  
Omdat wij gemerkt hebben dat enerzijds niet alle enveloppes bij onze leden geraakt zijn of 
teruggekomen zijn en anderzijds ook veel mensen vragen naar deze Tombola, hebben we 
besloten een deel van de prijzen nu te verloten (waaronder zeker ook wat hoofdprijzen). Een 
ander deel zullen we bewaren voor een altijd-prijs-Tombola op het eerste event dat we 
kunnen en mogen organiseren. Op deze manier hebben diegene die reeds vorig jaar 
tombolaloten aankochten kans op een mooie prijs, en zij die nog geen kans hadden een lotje 
te kopen en onze nieuwe leden, kunnen kans maken bij de eerstvolgende gelegenheid. 
 
We hopen op deze manier iedereen tevreden te houden. 
 
Vele groeten, 
Het DBT-bestuur: Ann, Hans, Ilse, Jonathan, Kathleen & Laura 
 

https://www.zwemclubberingen.be/


prijs DBT tombola 2020 Lotnummer

Samsung Tab S5 e 237

Fitbit Inspire HR 11013

Citation 100 Harman Kardon 8423

Airfryer 6060

Ijsemmer + Cadeaubon 11288

Cadeaupakket barbier 2440

Cadeaupakket Gijbels 8250

Boek + Cadeaubon Esso 906

Boek + Cadeaubon Esso 10322

Boek + Cadeaubon Esso 10513

Boek + Cadeaubon Esso 11318

Boek + Cadeaubon Esso 8270

Kadobon 7991

Kadobon 9466

Kadobon 2189

Kadobon 3998

Kadobon 2127

Kadobon 1902

Kadobon 11080

Kadobon 2190

Kadobon 6121

Kadobon 4249

Kadobon 8189

Kadobon 10902

Kadobon 1407

Kadobon 1158

Kadobon 241

Kadobon 4060

Kadobon 1486

Kadobon 10325

Kadobon 8663

Kadobon 1749

Set Handdoeken DBT 10215

Rol met Blauwe handdoek 8986

Rol met Blauwe handdoek 7673




