Seizoen voorbij...
Geniet van de Vakantie !
‘t Graef Gymkrantje - 12e jaargang - juli 2017

Beste acro2gymmers,
Met dank aan
onze hoofdsponsors

Het seizoen is voorbij.
We hebben met zijn allen
genoten van een uitdagend
en gezellig jaar vol
activiteiten voor klein en
groot.
Via dit krantje informeren we
jullie over het volgende
seizoen en onze laatste
activiteiten die plaatsvonden.
Wij wensen jullie allen een
deugddoende vakantie toe.

Infobrochure seizoen 2017-2018
Via onderstaande link kan u onze Infobrochure voor het volgende seizoen
downloaden.

Download Infobrochure
Onze infobrochure omvat de (voorlopige) uurrooster, lidgelden en clubactiviteiten.
Jullie kunnen, zoals de vorige seizoenen, online inschrijven via onze website (let op,
was je vroeger al lid bij de Gymfed, dan kan je gewoon je lidmaatschap hernieuwen ook even alle gegevens nakijken: adres nog steeds correct, e-mailadressen, …?)
Inloggen doe je met het e-mailadres van het gezinshoofd. Dit is het e-mailadres waar
je deze mail op ontvangt. Ben je je login vergeten dan kan je een nieuw paswoord
aanvragen via de link paswoord vergeten, rechts bovenaan op het scherm.

Link Inschrijven
Hulp online inschrijven
Wacht hier niet te lang mee: sommige van onze basisgroepen bereikten vorig seizoen
hun maximum aantal inschrijvingen.
Let op: Pas wanneer het lidgeld betaald is en er een volledig ingevuld
inschrijvingsformulier in het ledenbestand van Gymfed goedgekeurd is door ons, ben
je bij Gymfed geregistreerd en verzekerd.
Vanaf dit seizoen is het ook verplicht om het rijksregisternr. van iedereen op te geven.
Dit niet op aanvraag van de club, maar is vanaf heden wettelijk verplicht.
Je kan onderaan aanklikken of je al dan niet clubkledij wenst aan te schaffen. Vanaf
volgend seizoen bieden we ook een zwarte sweater met kap aan. Afhankelijk van het
aantal bestellingen zal de prijs ± 25 à 30 € bedragen (dus als je eentje wenst, graag
aanduiden op je inschrijvingsformulier a.u.b.).
Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Je kan de brochure ook steeds raadplegen op onze website, via Aanbod.
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Fiesta Paella
Op zaterdag 24 juni hielden we onze jaarlijkse seizoensafsluiter met de Fiesta Paella en Wandelzoektocht. Alle
buikjes werden lekker gevuld en het ijskarretje mocht uiteraard ook niet ontbreken.

Wandelzoektocht 2017
“Ontdek Brasschaat” deel 6
Stilaan een echte traditie: al de 6e wandelzoektocht voorafgaand aan de Fiesta Paella. Traditie was ook dat alle
ploegen hun uiterste best deden maar steeds het onderspit moesten delven tegen een stilaan befaamd kwartet. Maar
tradities zijn erom te breken en dat gebeurde dit jaar met een nieuw winnend team (een octet).
Nu nog belangrijker dan winnen is de sportieve animo eromheen. Vraagstellingen worden gewikt en gewogen,
gedachtegangen en hersenspinsels van ondergetekenden geanalyseerd en de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen: de
vragen door elkaar gooien was niet alleen wat moeilijker voor diegenen die het moesten oplossen… De gevolgen van
sommige vragen zijn ook grappig: nog nooit zoveel eten aangeboden gekregen om ‘gewichtiger’ te worden. Nu het is
bij die vraag wel gebleken dat inschatten ofwel zeer moeilijk is ofwel dat u bij deze vraag u echt van uw mooiste kant
hebt laten zien … U onderschat ons, alleszins ons gewicht toch.
Enfin eind goed, al goed. Het was leuk, toffe reacties genoeg, brandstof voor inspiratie voor volgend jaar. Leg die zaal
maar vast, we vinden wel een parcours in die buurt. We kijken er al naar uit.
Patrick en Steve

Uitslag 6de Wandelzoektocht Arco II Gym
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De gelukkige en enthousiaste wandelzoektochtteams

Eindejaarsactiviteiten groepen
Ook onze turngroepen namen afscheid van het turnseizoen en stuurden enkele foto’s in.
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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, uren volgen nog
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:
• 13:45-14:00 Hele club: klein & groot – ook kleuters!
• 15:30-15:45 Demo A – Vicio
• 17:00-17:15 Tumbling met Airtrack
Voor onze opening om 13.45u dansen we met z’n allen op
'Better when I'm Dancing'
We worden begeleid door genoeg gymnasten en je kan al oefenen via
volgend filmpje op Youtube: Better when I'm Dancing
(het dansje zal iets vereenvoudigd zijn, maar als je de pasjes kent zal het prima gaan!)

Knip onze Activiteiten kalender voor 2017-2018 uit en hang ‘m op!

Zonnige groeten,
Het bestuur.
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