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Lions Zwemfestijn 2021  
save the date / reserveer de datum! 

Lionsclub Zevenbergen e.o. is ook in deze bijzondere tijd positief gestemd en gaat door 
met de voorbereiding van activiteiten voor goede doelen. Daarom organiseren wij ook 
komend jaar voor de derde keer weer de zwemmarathon: het Lions Zwemfestijn.  

Zaterdag 20 maart 2021, zwembad de Niervaert in Klundert 

Voorpret èn veiligheid voorop 
Natuurlijk organiseren we deze derde editie van het Lions Zwemfestijn onder voorbehoud 
van de omstandigheden rondom COVID-19. Ook wij als Lionsclub Zevenbergen e.o. 
hebben gemerkt dat in deze onzekere tijd veel ernstige en angstige zaken op eenieder 
afkomen. Dit geldt zeker ook voor de jeugd: er is voor hen al zoveel afgelast en steeds 
minder te doen.  
 
Wij vinden het belangrijk u iets te bieden om naar uit te kijken. Daarom organiseren wij 
met deze zwemmarathon een leuke, zinvolle dag. Zo heeft iedereen iets luchtigs en 
plezierigs om naar uit te kijken. Plezier voor velen, gecombineerd met een bijdrage aan 
een goed doel: zwemmen voor zwemmen. 

Zwemmen voor… zwemmen! 
De opbrengst van de zwemmarathon is bedoeld voor kinderen uit de gemeente Moerdijk 
en omgeving. Meer specifiek: voor díe kinderen waarvan de ouders niet in staat zijn 
zwemles te betalen. Samen met andere non-profit organisaties willen wij hen daarin 
(financieel) ondersteunen. Hierdoor stellen we deze kinderen in staat toch hun 
zwemdiploma te halen.   

Het Zwemfestijn is voor iedereen! 
Het Lions Zwemfestijn is er voor iedereen die mee wil doen aan deze zwemmarathon: 
basisschoolleerlingen, personeels- en andere verenigingen, sport-, hobby- en 
vriendenclubs. Wellicht is dit voor uw vereniging, club of bedrijf een goed teambuilding 
event, of gewoon een leuke activiteit voor uw werknemers of leden. Met iedere deelname 
ondersteunt u bovendien het goede doel! 
 
Gelet op de huidige situatie is het natuurlijk realistisch ook een alternatieve datum te 
hebben, daar hebben we ook al naar gekeken. Mocht de alternatieve datum nodig zijn, dat 
wordt dit waarschijnlijk medio juni 2021, uiteraard op een zaterdag! Mocht uitwijken 
noodzakelijk zijn dan communiceren we uiteraard tijdig over de exacte datum. 
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Activiteiten voor het goede doel 
Lionsclub Zevenbergen bestaat uit een energieke groep vrienden die graag de handen uit 
de mouwen steken voor het goede doel. Onze (sponsor)acties hebben direct impact op 
verschillende lokale goede doelen, waarmee we een langdurige relatie hebben 
opgebouwd.  
 
Lionsclub Zevenbergen helpt zo actief een verschil te maken in onze maatschappij en uw 
leefomgeving. Lees alles over onze acties en activiteiten op https://zevenbergen.lions.nl/.  

Over Lionsclub Zevenbergen 
Lionsclub Zevenbergen is een gemengde club (zowel mannen als vrouwen) met 24 leden. 
Onze leden hebben uiteenlopende beroepen, waardoor we beschikken over een brede 
variatie aan kennis, vaardigheden en waardevolle contacten.  
 
Lionsclub Zevenbergen maakt deel uit van het wereldwijde Lions International netwerk. 
Lions zijn al meer dan 100 jaar actief over de hele wereld, wereldwijd heeft de Lionsclub 
1,5 miljoen leden. In Nederland zijn ruim 11.000 Lions, verenigd in meer dan 430 
Lionsclubs. De Lions zijn de grootste serviceorganisatie ter wereld. 
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