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Met dank aan 
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onze turnshow 2016 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wedstrijdseizoen voorbij... 
                        Fiesta Paella komt eraan !  

 

 

‘t Graef Gymkrantje - 12e jaargang - juni 2017

 
Beste acro2gymmers,  
 

Naar goede gewoonte eindigt het turnseizoen met onze gezellige Fiesta Paella.  
In de namiddag organiseren Patrick en Steve weerom hun originele wandelzoektocht 
door Brasschaat. 
Nadien kan iedereen genieten van heerlijke paella, gemaakt door onze vaste 
authentieke paellaploeg. 
Het wordt weer eens een echt gezellige A2G-clubactiviteit. 
 

 
 

Zaterdag 24 juni 
Drieheem - Rerum Novarumlei 47 - Brasschaat 

 
Vanaf 17u00 Fiesta Paella 

Paella à volonté van 18u00 tot 20u00  
Lust je écht geen paella, maar wil je de sfeer niet missen:  
Contacteer Gaby 0495/673474 voor een alternatief menu  

volwassene : 15,50 €  
kind -12j : 10,00 €  

inclusief assortiment tapas vooraf  
 

INSCHRIJVEN voor 18 juni 2017 
 
1. Stuur een mail naar acro2gym@skynet.be met volgende gegevens: 

Onderwerp: Fiesta Paella 
Naam & Voornaam:  
Aantal volwassenen:  
Aantal kinderen:  

 

EN 
 

2. Schrijf het juiste (!) bedrag over op de clubrekening van AcrollGym vzw 
BE67 7895 6909 6287 met volledige (!) mededeling:   
Paella: ..... volw x 15,50€ =........€   
             .... kind  x 10,00€ =........€   
voorbeeld: Fam. KLEPKENS : paella 5 v + 2 k 
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Vooruit, achteruit,  

hier komt de 6e wandelzoektocht 
van Acro II Gym 

Wij serveren voor u: 

 Misschien wel een onbekend  

              stukje Brasschaat 

 Een heleboel (on)oplosbare vragen 

 Fotorondes 

 Een nieuwigheid meer of minder 

 En nog zoveel meer of ook minder 

 

Ondertussen is het stilaan zelfs wetenschappelijk bewezen dat paella nog beter smaakt als je ervoor de 
Griek uithangt en wat werkt aan ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. 
 

Zaterdag 24 juni 2017 - Start 14u 
Drieheem - Rerum Novarumlei 47 - Brasschaat 

Hapje en drankje voorzien tijdens een tussenstop 
Investering: slechts 2€ per persoon 

Kinderen kunnen meedoen, kinderen jonger dan 16 jaar wel onder begeleiding 
 

We kijken ernaar uit om jullie te zien 
Patrick & Steve 

INSCHRIJVEN voor 18 juni 2017 
 

Stuur een mail naar p.v.hooydonk@gmail.com met volgende gegevens: 
Naam & Voornaam ploegleider:  
Aantal volwassenen:  
Aantal kinderen:  

Te betalen bedrag contant ter plaatse:  Totaal deelnemers ploeg ….. x 2€ =........€  
 

 
 

Resultaat Paaseitjes verkoop 
 

 
 

Er werden weer ongelooflijk veel zakjes paaseitjes verkocht. 
Zoals aangekondigd zullen de opgebrachte centen aangewend worden 
voor extra Multi SkillZ materiaal en de demokledij van ons demoteam. 

 
De top 3 verkopers binnen elke categorie zijn bekend 

5 cinematickets voor onze gouden topverkoper(s) 
3 cinematickets voor de zilveren verkoper(s) 
1 cinematicket voor de bronzen verkoper(s) 

Zij worden jullie spoedig bezorgd. 

Een dikke proficiat! 👏 
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Op 20 mei werd Demo A het beste demo team van 2017 

Een prachtige prestatie van het hele team 👏 🥇 🏆 

Bekijk de foto's op Acrofoto 
 

Wij willen graag al onze vrijwilligers bedanken voor hun sportieve toewijding: 
Trainers, juryleden, mamamaillotclub, materiaalploeg &  
alle helpende handen van ouders tijdens onze acties ! 

 

 
 

En dit staat ook al op de club agenda 
 

Zondag 27 augustus treedt Demo A op tijdens Jan & alleman 
 

Waar: in het park van Brasschaat op de weide voor de Hemelhoeve 
Groot en klein, jong en oud, iedere Brasschatenaar is welkom. 
 

Samen met onze burgemeester spelen we het grote spel zonder grenzen, een gezellige 
en ludieke competitie tussen acht Brasschaatse wijken.  
Wij vertegenwoordigen wijk Kaart ! 

 
 
Zondag 3 september zijn we met de hele club traditiegetrouw van de partij 
op Dorpsdag. 
Waar: Sportdorp op kerkplein voor de Pastorie 
We voorzien 3 demo’s: 

 Hele club: klein & groot – ook kleuters! 

 Demo A – Vicio 

 Tumbling met Airtrack 
De uren worden nog meegedeeld van zodra we deze kennen. 
 
 

Wij bereiden momenteel volop het volgende seizoen voor. Wij doen onze uiterste best om dit zo snel 
mogelijk rond te krijgen zodat we alles kunnen communiceren. 
 
 

Warme groeten, 
Het bestuur. 
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