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  Weer een nieuwe start:  
     turnseizoen mét turnfeest !
        

‘t Graef Gymkrantje - 11de jaargang 

Beste acro2gymmers,

spetterend optreden onde
van Jan en Alleman. Het kwik steeg vlot tot boven de 30 
graden en dat zorgde voor heel wat zweetdruppeltjes, maar 
ook voor veel oooh’s en wauw’s bij het publiek, want dat kon 
de optredens van onze gymnasten zeker smaken. Ook 
organisatie was onder de indruk en feliciteerde Acro2Gym.

Een week later was Acro2Gym weer van de partij: De Dorpsdag. Onze club is traditioneel 

Demo A-ploeg in actie. Onze demoploeg mag terugblikken op een zeer geslaagd seizoen 
waarin ze verschillende titels binne
de toeschouwers zeker te 
wedstrijdploegen Acro en Tumbling in actie. Pyramides, salto’s, flikflakken, … je kreeg het 
allemaal te zien. Tussen de optredens 
voor een babbeltje en knabbeltje en Acro2Gym kennende 
zorgde dat voor veel humor en lachende gezichten en zo 
kunnen we dus terugblikken op een geslaagde start van 
het nieuwe seizoen. Laat dat nieuwe turnseizoen maar 
komen, wij hebben er zi

OPEN DEUR WEEK

Weer een nieuwe start:   
turnseizoen mét turnfeest ! 

11de jaargang – september 2015     

Beste acro2gymmers, leden, gymnasten, ouders, vrijwilligers, supporters,...

Na een zonnige vakantie zijn 
we weer volle moed aan ons 
nieuwe turnseizoen 
begonnen. En we kunnen 
meteen spreken van een zeer 
geslaagd seizoensbegin: 

Op zondag 30 augustus gaven onze demoploegen een 
spetterend optreden onder de blakende zon op het feest 
van Jan en Alleman. Het kwik steeg vlot tot boven de 30 
graden en dat zorgde voor heel wat zweetdruppeltjes, maar 
ook voor veel oooh’s en wauw’s bij het publiek, want dat kon 
de optredens van onze gymnasten zeker smaken. Ook de 
organisatie was onder de indruk en feliciteerde Acro2Gym.  

Een week later was Acro2Gym weer van de partij: De Dorpsdag. Onze club is traditioneel 
goed vertegenwoordigd op deze dag en dat was ook dit jaar niet 
anders:  gymnasten (van klein tot groot), 
goede banen moesten leiden) en veel helpende handen kwamen 
samen op het Sportdorp. Een vrolijk dansje zorgde voor een 
leuke opener, gevolgd door een optreden van onze hele club: de 
schattige kleuters, de basisgroepen en de specialisa
allemaal gaven ze het beste van zichzelf om hun kunnen aan het 
publiek te laten zien. Tijdens het tweede optreden kwam onze 

ploeg in actie. Onze demoploeg mag terugblikken op een zeer geslaagd seizoen 
waarin ze verschillende titels binnenhaalde en met hun stoer nummer wisten 
de toeschouwers zeker te bekoren. Tijdens het derde en laatste optreden kwamen de 
wedstrijdploegen Acro en Tumbling in actie. Pyramides, salto’s, flikflakken, … je kreeg het 
allemaal te zien. Tussen de optredens door was er tijd 
voor een babbeltje en knabbeltje en Acro2Gym kennende 
zorgde dat voor veel humor en lachende gezichten en zo 
kunnen we dus terugblikken op een geslaagde start van 
het nieuwe seizoen. Laat dat nieuwe turnseizoen maar 
komen, wij hebben er zin in! 

 

OPEN DEUR WEEK 
van maandag 28 september 
tot en met zondag 4 oktober 2015 

Ben je benieuwd hoe het er aan toe gaat in de turnles van je 
oogappel? Per uitzondering zijn pottenkijkers deze week meer 
dan welkom! Alle lessen staan deze week open voor het publiek. 
U dus. 
 

 

 

 
vrijwilligers, supporters,...  

Op zondag 30 augustus gaven onze demoploegen een 

Een week later was Acro2Gym weer van de partij: De Dorpsdag. Onze club is traditioneel 
goed vertegenwoordigd op deze dag en dat was ook dit jaar niet 

gymnasten (van klein tot groot), trainers (die alles in 
goede banen moesten leiden) en veel helpende handen kwamen 
samen op het Sportdorp. Een vrolijk dansje zorgde voor een 
leuke opener, gevolgd door een optreden van onze hele club: de 
schattige kleuters, de basisgroepen en de specialisatiegroepen, 
allemaal gaven ze het beste van zichzelf om hun kunnen aan het 
publiek te laten zien. Tijdens het tweede optreden kwam onze 

ploeg in actie. Onze demoploeg mag terugblikken op een zeer geslaagd seizoen 
en met hun stoer nummer wisten de gymnasten 

bekoren. Tijdens het derde en laatste optreden kwamen de 
wedstrijdploegen Acro en Tumbling in actie. Pyramides, salto’s, flikflakken, … je kreeg het 

 

Ben je benieuwd hoe het er aan toe gaat in de turnles van je 
oogappel? Per uitzondering zijn pottenkijkers deze week meer 
dan welkom! Alle lessen staan deze week open voor het publiek. 



Ouders, grootouders, broertjes, zusjes…kom gerust een kijkje 
trainingsuren. Je ervaart mee de turnpret van je (b)engel en je beleeft mee waaraan hij/zij dit seizoen werkt. 
Je vindt ons in Basisschool De Vlinder, Middelkaart en Turnzaal Gemeentelijke Basisschool, Leeuwenstraat.
                 

Ben je benieuwd hoe het er bij de specialisatiegroepen tumbling/trampoline of acro aan toe gaat? Ga dan een 
kijkje nemen in Turnhal Driehoek, zijstraat Pauwelslei. Het uurrooster vind je op
www.acro2gym.be. Adembenemend!        U bent meer dan welkom!   
 

Aansluitend op onze OPEN DEUR WEEK nodigen we alle gymnasten en hun vrienden uit voor deelname aan de 
A2G-Brevettendag! 
 
 

BREVETTENDAG
Zondag 

 
Waar? Turnhal Driehoek, zijstraat Pauwelslei.
Wat? Elke gymnast kan zijn turnvaardigheden aan verschillende toestellen 
testen en zo telkens een extra vermelding op z'n 
Supporters kunnen mee genieten, ook van een kopje koffie/thee met cake. 
Voor de kleintjes hebben we ook een heus springkasteel voorzien.  Willen 
jullie deze even uittesten, kom dan zeker op zondagvoormiddag tussen 10 en 
12 naar turnhal Driehoek.  Breng ook je vriendjes en vriendinnetjes mee
Voor wie? Voor alle gymnasten EN voor all
met of zonder turnervaring. 
 
 

VERKOOP CLUBKLEDIJ 
 
Verkoop
* Op woensdag 1 oktober tussen 16 en 18u
   in Basisschool De Vlinder tijdens het kleuterturnen.
* Tijdens de brevetjesdag
* Nadien  verkrijgbaar na contact via
   03/651 88 06 Josée
 

blauwe 
Clubturnbroekje : 10
T-shirts en topjes v
Trainingspak: 70 

 

 

2e hands turnkledij:  Te koop tijdens  de brevetjesdag : 
Breng alvast op voorhand - NU DUS - je 2ehands turn
acro2gym@skynet.be of bel Josée op 03/651 88 06
NAAM en BEDRAG OP DE KLEDIJ voorzien
brevettendag) 
 

BELANGRIJK: 
Om met alle administratie en verzekering in orde te zijn, 

is het belangrijk tijdig het lidgeld te betalen en het inschrijvingsformulier in te vullen en af te geven.
Tijdig = VOOR 

 

Het inschrijvingsformulier vind je op onze website 
mee vraag dan een inschrijvingsformulier aan onze lesgevers en breng het de volgende training ingevuld en ondertekend 
terug.   Afgeven aan de leiding of aan Josée Hendrickx, Leopoldslei 152B, Brasschaat.
 
Meer info of vragen hierover: acro2gym@skynet.be of Josée Hendrickx tel 03/651 88 06.
 

Ouders, grootouders, broertjes, zusjes…kom gerust een kijkje nemen in de zalen tijdens de normale 
trainingsuren. Je ervaart mee de turnpret van je (b)engel en je beleeft mee waaraan hij/zij dit seizoen werkt. 
Je vindt ons in Basisschool De Vlinder, Middelkaart en Turnzaal Gemeentelijke Basisschool, Leeuwenstraat.

Ben je benieuwd hoe het er bij de specialisatiegroepen tumbling/trampoline of acro aan toe gaat? Ga dan een 
kijkje nemen in Turnhal Driehoek, zijstraat Pauwelslei. Het uurrooster vind je op onze website 

U bent meer dan welkom!    

Aansluitend op onze OPEN DEUR WEEK nodigen we alle gymnasten en hun vrienden uit voor deelname aan de 

BREVETTENDAG 
Zondag 4 oktober 2015 10u tot 12u 

 

Pauwelslei.  
Wat? Elke gymnast kan zijn turnvaardigheden aan verschillende toestellen 

extra vermelding op z'n brevet behalen. 
Supporters kunnen mee genieten, ook van een kopje koffie/thee met cake.  

een heus springkasteel voorzien.  Willen 
kom dan zeker op zondagvoormiddag tussen 10 en 

12 naar turnhal Driehoek.  Breng ook je vriendjes en vriendinnetjes mee 
Voor wie? Voor alle gymnasten EN voor alle vriendjes en vriendinnetjes 

 

VERKOOP CLUBKLEDIJ  
Verkoop: 
* Op woensdag 1 oktober tussen 16 en 18u 

in Basisschool De Vlinder tijdens het kleuterturnen.
* Tijdens de brevetjesdag 
* Nadien  verkrijgbaar na contact via acro2gym@skynet.be

03/651 88 06 Josée 

blauwe club T-shirt/Topje / Tumbling topje : 10€  
ubturnbroekje : 10€ 
shirts en topjes vorige clubcollecties: 5€ 

Trainingspak: 70 € kinderen, 80 € volwassenen  

Te koop tijdens  de brevetjesdag : t-shirts, maillots, trainingspakken, ...
je 2ehands turnkledij (maillot, trainingspak, ) binnen bij Josée
03/651 88 06.  Wens je hiervoor nog een kleine vergoeding dan graag 

voorzien (niet verkochte kledij kan je altijd ophalen om 12u op de 

ELANGRIJK: Inschrijvingen 2015-2016 
Om met alle administratie en verzekering in orde te zijn,  
het lidgeld te betalen en het inschrijvingsformulier in te vullen en af te geven.

Tijdig = VOOR DE 2de TRAININGSLES 

op onze website www.acro2gym.be en kan online ingevuld worden.  Heb je hier problemen 
mee vraag dan een inschrijvingsformulier aan onze lesgevers en breng het de volgende training ingevuld en ondertekend 

f aan Josée Hendrickx, Leopoldslei 152B, Brasschaat. 

Meer info of vragen hierover: acro2gym@skynet.be of Josée Hendrickx tel 03/651 88 06. 

nemen in de zalen tijdens de normale 
trainingsuren. Je ervaart mee de turnpret van je (b)engel en je beleeft mee waaraan hij/zij dit seizoen werkt. 
Je vindt ons in Basisschool De Vlinder, Middelkaart en Turnzaal Gemeentelijke Basisschool, Leeuwenstraat.                

Ben je benieuwd hoe het er bij de specialisatiegroepen tumbling/trampoline of acro aan toe gaat? Ga dan een 
onze website 

Aansluitend op onze OPEN DEUR WEEK nodigen we alle gymnasten en hun vrienden uit voor deelname aan de 

in Basisschool De Vlinder tijdens het kleuterturnen. 

acro2gym@skynet.be of  

... 
) binnen bij Josée, mail 

.  Wens je hiervoor nog een kleine vergoeding dan graag 
(niet verkochte kledij kan je altijd ophalen om 12u op de 

het lidgeld te betalen en het inschrijvingsformulier in te vullen en af te geven. 

en kan online ingevuld worden.  Heb je hier problemen 
mee vraag dan een inschrijvingsformulier aan onze lesgevers en breng het de volgende training ingevuld en ondertekend 



Aandachtspunten : Kleding tijdens de trainingen  
 

"Ik draag de juiste kledij om veilig en beter te kunnen turnen."  
 
AcrollGym staat erop dat de gymnasten de trainingen bijwonen in aanpassende 
AcrollGym-clubkledij.  Immers, zo zien de lesgevers beter of de turnhouding correct 
is en kunnen zij de uitvoering van de oefeningen beter evalueren. 
Daardoor vermindert de kans op blessures en het verwerven van foute technieken. 
Het bevordert het aanleren van correcte houding. En zo leer je beter turnen.  
 
*Tijdens de trainingen is het dragen van clubkledij verplicht:  
· Kleuters : clubshort + club t-shirt/topje of clubmaillot 
· Basis – Basis A/T: clubshort + club t-shirt/topje of clubmaillot  
· overige ploegen: clubshort, maillot of aanpassend topje (zomermaanden), of volgens 
specifieke afspraken met de leiding 

 
WEDSTRIJDGYMNASTEN die nog niet alle kledij hebben/pasten/bestelden, o.a. 
inturnmaillot (acro), wedstrijdmaillot (tumbling) trainingspak (acro en tumbling) dienen 
deze te komen passen op de brevetjesdag zodat deze alsnog tijdig besteld kan 
worden. 
 
VOOR IEDEREEN :  
* Rekker in haar (ook voor jongens met lange haren) - geen juwelen (ook geen  
   oorbellen)  Waardevolle zaken laat ik zeker thuis, de club is niet verantwoordelijk 
   voor verlies en/of schade) 
* Op alle locaties: Geen frisdranken, enkel water ! 
* Kinderen IN de gang/kleedkamers komen afhalen .  

                                      Voor de veiligheid van uw kind : kinderen wachten NOOIT op straat of op de parking op hun ouders. 
 

BELANGRIJK : je correcte mailadres opgeven. 
Acro2Gym stuurt jou vanaf volgende editie het Graef Gymkrantje per mail naar het mailadres vermeld op je 
inschrijvingsfiche. Ontvang je niets, stuur dan een mailtje met "ik wil graag info van Acro2Gym vzw per mail"    
naar acro2gym@skynet.be.   
Geen mailadres? Spreek af met een A2G-vriend(in) om je de info te bezorgen.  
 

 

En dit staat ook al op de clubagenda! 
 
* OPEN-DEUR-WEEK 2015 
  28 september t/m 4 oktober 
 
* BREVETJESDAG 
  zondag 4 oktober 2015 
 
* KERSTMARKT 2015 
  zaterdag 12 december 
 
* TURNFEEST 2016 
  zaterdag 30 april  
  zondag 1 mei     

 
Ook foto's van jou turngroep hier? 

Stuur eventueel met een leuk tekstje naar acro2gym@skynet.be 
 

 

Redactie: Gaby, Natalia, Josée, Martine   
AcrollGym vzw -  de Borrekenslei 157 - 2930Brasschaat  - www.acro2gym.be  -  tel:03/651.88.06 -  mail: acro2gym@skynet.be  -     IBAN:BE67 7895 6909 6287 


