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IN DIT NIEUWSBULLETIN 
• Nieuwe stichting – nieuw rekeningnummer 

• Kamperen 

• Zwemvierdaagse 

o Wo: heel Heenvliet bakt 

o Do: lange mat race 

o Vr: barbecue en pubquiz 

• Openingstijden zomervakantie 

• Uw eigen feestje in het Bernissebad?  

• Trimzwemmen op woensdagochtend 

• Aan- of afmelden voor nieuwsbulletin 

• In ons volgende nieuwsbulletin 

• Colofon 

NIEUWE STICHTING – NIEUW REKENINGNUMMER 
Nu we een nieuwe stichting zijn hebben we ook een 

nieuw rekeningnummer. Houdt u dit alstublieft in de 

gaten als u uw abonnement wilt betalen of als u 

bijvoorbeeld wilt doneren of sponsor bent.  

 

KAMPEREN 
Afgelopen vrijdag 24 juni hebben we weer met de 

kinderen in het zwembad gekampeerd. Het was een 

groot succes! Er zijn wel 60 kinderen blijven logeren! 

De kinderen hebben tot heel laat gezwommen en 

daarna hebben ze heerlijk bij het kampvuur gezeten. 

Om 02.00 uur moest iedereen toch echt in zijn tentje 

liggen om te ‘rusten’      .  

En om 07.00 uur hebben we een frisse duik genomen 

om de volgende ochtend in te luiden. Daarna met een 

heerlijk ontbijt in ons maagje de tenten helaas weer 

afgebroken. Volgend jaar weer!  

  

ZWEMVIERDAAGSE  
Op dinsdag 28 juni a.s. begint onze zwemvierdaagse! 

Van dinsdag 28 juni t/m vrijdag 1 juli zwem je elke dag 

20 banen (5 banen voor ploeteraars). Op vrijdagavond 

krijgt u dan die welverdiende medaille!  

Zwemtijden 

Ploeteraars   18.00 – 18.30 uur 

Alle andere zwemmers  18.30 – 19.30 uur* 

*op vrijdag mag je al om 18.00 uur starten.  

Tijdens de zwemvierdaagse hebben we ook andere 

activiteiten. Wat dacht u van heel Heenvliet bakt op 

woensdagavond? De lange mat race op donderdag 

(sla met een skippybal iemand van de mat af!!!) en op 

vrijdag gaan we barbecueën ter afsluiting en wordt er 

een pubquiz georganiseerd!  

Opgeven voor al deze leuke activiteiten kan bij onze 

toezichthouders op het zwembad zelf.  

Dit jaar willen we de jaarlijkse Nationale 

zwemvierdaagse inzetten om ons toch al superleuke 

Bernissebad in de toekomst beter en nóg leuker te 

maken. Wij zouden het ongelooflijk waarderen als 

jullie je willen laten sponsoren door familie, vrienden 

en kennissen. Dit mag een bedrag per baantje zijn, of 

een vast bedrag.  

Komt u ook een kijkje nemen en meedoen met onze 

activiteiten? Het wordt heerlijk weer de komende 

week!  

Activiteiten 

Zwemvierdaagse di – wo – do – vr  

Heel Heenvliet bakt wo 19.30 uur 

Lange mat race  do 19.30 uur 

Barbecue  vr 18.30 uur 

Pubquiz  vr 19.30 uur 

Aanmelden voor de zwemvierdaagse, heel Heenvliet 

bakt en de barbecue kan t/m dinsdag 28 juni bij onze 

toezichthouders.  

 

Aanmelden voor de lange mat race en de pubquiz kan 

t/m donderdag 30 juni bij onze toezichthouders.  
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OPENINGSTIJDEN ZOMERVAKANTIE 

In de zomervakantie (zo 10 juli t/m zo 21 augustus) 
zijn onze openingstijden als volgt:  

Maandag t/m vrijdag Zondag 

06.30 – 09.30 uur 
Banenzwemmen 

11.00 – 12.00 uur* 
Banenzwemmen 

13.00 – 19.30 uur* 
(vrijdag 13.00 – 17.00 uur)  

Banen- en vrijzwemmen 

12.00 – 17.00 uur 
Banen- en vrijzwemmen 

* bij slecht weer van 17.30 – 19.30 (doordeweeks) en 

11.00 – 13.00 uur (zondag).  

UW EIGEN FEESTJE IN HET BERNISSEBAD?  
Dat kan!  U kunt het Bernissebad afhuren buiten onze 

openingstijden voor een particulier of commercieel 

feest. U heeft het hele zwembad dan voor u zelf. Er 

zijn twee toezichthouders bij voor de veiligheid en u 

kunt gebruik maken van al ons speelmateriaal en de 

ligweide. Ook is het mogelijk om dan te barbecueën. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om met een 

school(klas) te komen zwemmen als feestje.  

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Stuur 

een mail met uw wensen en telefoonnummer naar 

secretaris@bernissebad-heenvliet.nl en we kijken 

samen wat er voor u geregeld kan worden.  

TRIMZWEMMEN OP WOENSDAGOCHTEND 
Wist u dat u elke woensdagochtend onder 

begeleiding van Jessica en Bianca kan komen 

trimzwemmen van 9.00 – 9.30 uur?  

Sportief ontspannen in het water! Een goed begin van 

de dag en een heerlijk break in de week.  

 

 

Ochtendduik tijdens het kamperen! 

KOMENDE ACTIVITEITEN 2022 

Het komende jaar hebben we nog de volgende 

activiteiten in gepland.  

Di 28 juni Zwemvierdaagse dag 1 

Wo 29 juni Zwemvierdaagse dag 2 
‘Heel Heenvliet bakt’ 

Do 30 juni Zwemvierdaagse dag 3 
Lange mat race 

Vr 1 juli Zwemvierdaagse dag 4 
BBQ – Pubquiz 

Vr 19 augustus Moonlightzwemmen 

Zo 21 augustus Vrijwilligersbedankavond 

Wo 24 augustus Pannenkoeken eten 
zwemleskinderen 

Za 27 augustus Diplomazwemmen 

Zo 28 augustus Laatste dag seizoen 2022 

De planning is onder voorbehoud, er kan altijd nog 

iets bij komen of iets verplaatst worden indien nodig.  

Zoals u gewend bent kunt u voor komende 

activiteiten inschrijven bij de toezichthouders.  

  

AAN- OF AFMELDEN VOOR NIEUWSBULLETIN 

Wilt u dit nieuwsbulletin graag ook ontvangen? Of 

juist liever niet meer? Dan kunt u een mail sturen naar 

secretaris@bernissebad-heenvliet.nl  

Vermeld in uw mail even duidelijk uw naam en of u 

zich voor het bulletin wilt aanmelden, of juist 

afmelden.   

IN ONS VOLGENDE NIEUWSBULLETIN 
• Verslag zwemvierdaagse 

• Komende activiteiten 

• Even voorstellen  

 

COLOFON 

BESTUUR Mevr. J. Eijs – van Bodegom, Dhr. R. 

Eijs, Dhr. L. van Geest, Mevr. M. 

Koopman, Dhr. H. Timmers, Dhr. P. 

v.d. Wagt, Mevr. L.Werring – 

Zoeteman en Dhr. R. Zoeteman.   

FACEBOOK Bernissebad-Heenvliet 

EMAILADRES info@bernissebad-heenvliet.nl 

WEBSITE www.bernissebad-heenvliet.nl  

IBAN NL36 RABO 0377 6197 28 

KVK 85107301 

BTW-NUMMER NL863511594B01 
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