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Zevenbergen, 28 november 2020    
 
 
Geachte directeur, 
 
 
Lionsclub Zevenbergen e.o. gaat ook dit jaar weer een zwemmarathon organiseren.  
Nu niet alleen voor basisschoolleerlingen maar ook voor anderen, zoals personeelsverenigingen en 
sportclubs en individuele zwemmers. 
 
De actie van verleden jaar had een mooie opkomst van meer dan  80 zwemmers . Graag verzoeken 
wij u weer medewerking aan ons te verlenen om uw leerlingen via de school te benaderen. Het zou 
zeer fijn zijn als het ditmaal op uw jaar agenda 2021 zou verschijnen. 
 
De opbrengst van deze zwemmarathon is deze maal bedoeld om kinderen uit de gemeente Moerdijk, 
waarvan de ouders niet in staat zijn zwemles te betalen, de mogelijkheid te bieden hun 
zwemdiploma te halen. 
 
 
 
“Zwemmen voor Zwemmen” zal nu plaatsvinden op: 
Zaterdagmiddag 20 maart 2021, in het zwembad “de Niervaert” te Klundert 
 
Je hoeft echt geen Pieter van de Hoogenband te zijn, want eenieder kan meedoen!  
De jeugdigen natuurlijk onder goede begeleiding van een teamcaptian, waarvoor dringend wordt 
verzocht hier de ouders en eventueel leerkrachten in te zetten.  
Wellicht is er een mogelijkheid, om op uw school er met één of meerdere klassen “een project” van 
te maken?? 
 
Om “Zwemmen voor Zwemmen” een succes te maken hebben wij wederom uw hulp hard nodig. 
 
Wij vragen u om een poster op uw school op te hangen om kinderen enthousiast te maken voor het 
festijn. Deze poster wordt medio januari vergezeld van een aantal flyers met informatie voor ouders 
en verzorgers, met het verzoek deze via de leerkrachten aan de leerlingen te verstrekken. Daarnaast 
vragen wij u om nu al via uw reguliere nieuwsbrief de ouders van de kinderen en uw leerkrachten zo  
snel mogelijk van onze actie op de hoogte te stellen.  Verzoek is ook dat de volgende maanden 
nogmaals te doen, zodat het vooral “gaat leven” bij de ouders en/of begeleiders. 
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Voor dit festijn hebben wij verder een uitgebreide website gemaakt www.zwemfestijnmoerdijk.nl. 
Daar kunt u verdere inhoudelijk informatie vinden. 
 
Om extra te benadrukken dat het geen reguliere schoolactiviteit maar een externe activiteit is en om 
zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te bieden mee te zwemmen voor het goede doel, is nu de  
zwemmarathon weer op een zaterdagmiddag gepland.  
 
Het plan is om u medio januari te benaderen voor het verstrekken van de posters en flyers, met het 
verzoek deze op te hangen c.q. uit te delen in de verschillende klassen  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lionsclub Zevenbergen e.o.   
 
Meer weten over Lionsclub Zevenbergen e.o.? Kijk op https://zevenbergen.lions.nl  
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