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Met dank aan 

de sponsors van 

onze turnshow 2016 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Volop herfst... 
                         kerst en eindejaar in zicht !  

 

 

‘t Graef Gymkrantje - 12e jaargang - oktober 2017

 
Beste acro2gymmers,  
 

Er staat ons weer een nieuwe reeks activiteiten te wachten om de A2G-sfeer aan den 
lijve te ervaren. Hoewel we nog wachten op de komst van de Sint, bereiden wij ons 
alvast voor op een stemmig eindejaar. Traditiegetrouw organiseert AcrollGym vzw een 
heuse kerstmarkt met veel lekkers en vooral veel warme gezelligheid. Ook dit jaar 
plannen we dat niet anders. De tenten, vuurmanden en feestverlichting wachten nog 
eventjes geduldig in de berging. 
We nodigen je van harte uit om mee te genieten van de traditionele goedlachse A2G 
sfeer 

 

Zondag 17 december 
 

De Vlinder – Middelkaart – Brasschaat 
tussen 14u en 17u 

 

warme gluhwein, feestelijke cava, jeneverproeven 
croque monsieurs, warme wafels… 

 
Eindejaar kan niet zonder feestelijke bubbels, ambachtelijke streekhoning of 
sfeervolle kaarsen! Onze lekkere cava en wijnen kon u al vaak proeven op onze 
clubactiviteiten. Allicht wil u er ook thuis van genieten? Verderop vind je het volledige 
assortiment en alle info over bestelling en levering. 
Iets speciaals?  Vroeger afhalen?  Bel Gaby 0495/673474.  
Let wel: van artisanale producten is de voorraad beperkt. Dus zolang de voorraad 
strekt. 

 

Laat ook familie, vrienden en kennissen genieten 
van onze heerlijke eindejaarssfeer en -producten! 

Kijk snel verderop! 
 

Belangrijke mededeling: Tijdens de trainingen of activiteiten mag bij slecht weer 
het bos van De Vlinder niet betreden worden. Het is op die momenten niet veilig!  

 
 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
https://www.facebook.com/acro2gym/
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Witte kaars (14u)  in glas - 4 uitvoeringen 

transparent              OF         niet transparant 
zilver- OF goudkleurig            zilver- OF goudkleurig 

h=17cm                              5,00€/st 

 

Kerstaanbod 2017 
Kaarsen 

 

Ambachtelijke Streekhoning 
Dankzij de opa van een van onze 
gymnasten, een ambachtelijke imker, 
kunnen wij u ook dit jaar geurige honing 
aanbieden in volgende smaken: 
 

• Lente 

• Linde 

• Zomer 

Deze honing wordt koud geslingerd, op een ambachtelijke wijze die ervoor zorgt dat alle heilzame 
ingrediënten van honing in het eindproduct bewaard blijven. Industriële, blijvend lopende honing wordt bij 
het productieproces verwarmd boven de 40°C, waarbij vluchtige en aromatische bestanddelen van honing 
worden vernietigd zodat vele voedingsstoffen en aroma’s onherroepelijk verloren gaan. Daarom is deze 
echte volle honing vast, een teken van kwaliteit.  
Glazen bokalen* met 500gr streekhoning zijn van u voor 7,00euro/pot. 
* Wij recycleren, dus mag je de potjes terug inleveren voor een nieuwe oogst. 
 

Tip: De kleuren versie van dit krantje krijgt u per mail of kan via onze website gedownload worden. 

 
Theelichtjes zilver reliëfapplicatie op glas  

h=6cm              10,00€/set van 3 

   
Kaars (15u) in rustiek grijsblauw & verzilverd artisanaal glas  
kristallijnapplicaties in relief en bewegende kristallijnhanger 

h=17cm                             10,00€/st  

 
Theelichthouder kerstbal met  

frostlook en reliefdeco   
d=8cm         4,00€/st 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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Onze clubwijnen:  
een selectie van vaste waarden     Luxe paketten 

 

CAVA: Torremar Brut - Metodo Traditional 12,50€ 

  Aanbieding: per 6 flessen   68€ 
 

WIT:  Domaine De Grachies    9,50€ 

   Cotes de Gascogne - 2014 
 

ROOD:  Ruka Cabernet Sauvignon-Carmenere 9,50€ 

   Chile - 2014 
  Passitivo, Primitivo, Puglia   12,50€ 
   Italia - 2012 
 

 

Bestellen & reserveren* 
 

via de bestelbon op onze website www.acro2gym.be  
OF via deze LINK 

 
OF via mail acro2gym@skynet 

 

Afhalen op 17/12 op de A2G-kerstmarkt 
 

*Zolang de voorraad strekt 
 

Iets speciaals?     Relatiegeschenk?     Gepersonaliseerde verpakking?    Vroeger afhalen?   Bel Gaby 0495/67 34 74 

 
 

Jeugdbestuur van de partij op de Kerstmarkt 
 
Ons jeugdbestuur YBBA (Young Brains Behind A2G) zal opnieuw van de partij zijn op onze Kerstmarkt. 
Net als vorig jaar zullen zij voor de zoete wafels en de leuke animatie zorgen. 
 

Laat ook familie, vrienden en kennissen genieten 
van onze heerlijke eindejaarssfeer en -producten! 

 

Tip: De kleuren versie van dit krantje krijgt u per mail of kan via onze website gedownload worden. 

 
Luxe cadeaupakket 

honing-seizoenslekkernijen-kaars & 
kerstdeco in glazen schaal 

 

met witte of rode wijn > 29,50€ 
met cava of rode wijn Passitivo > 32,00€ 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
http://www.acro2gym.be/
http://www.acro2gym.be/data/sites/1/media/bon.html
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                            Kaderweekend 

 
Op 21 en 22 oktober zijn we met een hele delegatie A2G trainers en juryleden naar het Gymfed 
Kaderweekend gegaan. Geen trainingen dus, maar bijscholen in de nieuwste thema’s en evolutie binnen 
onze sport. 
Als club motiveren wij onze trainers en juryleden om zich voortdurend bij te scholen en dit alles in functie 
van de kleine en grote gymnasten.  
 

En dit staat ook al op de club agenda 
 

De Grote A2G Familiequiz 
Op zaterdag 18 november organiseren we opnieuw 
onze leuke, laagdrempelige amusementsquiz met o.a. 
de rode lantaarnprijs. 
min 4 - max 6 personen (16+) per ploeg. Max. 40 
ploegen. 
 

Waar: ’t Schoolhuis, Theo Verellenlaan 88, 2990 
Wuustwezel 
Deuren: 18.30u – Start 19u 
Inschrijven via link op www.acro2gym.be 

 
 

 

 We proudly present 
Zondag 19 november om 14u stellen wij 
met trots in Sporthal Driehoek onze 
wedstrijdgymnasten voor van Acro2Gym. In vol 
ornaat zullen zij een eerste maal dit seizoen hun 
kunnen tonen aan familie en vrienden. Voor de 
gymnasten is dit een ideale generale repetitie 
voor het aankomend wedstrijdseizoen en voor u 
is dit een ideale gelegenheid om de gymnasten 
naar een nog hoger niveau te tillen! Na het event 
hopen wij dat u een glaasje blijft drinken om na 
te kaarten. Tot dan! 
 
Meld je aanwezigheid aan via het event op onze 
Facebook pagina! 
 

Demo A op Gymgala 
 

Zaterdag 16 december zal onze Demo A ploeg met hun 
‘Best Show Team’ nummer Vicio het Gymgala in de Lotto 
Arena in vervoering brengen. 
 
Wij gaan alvast met minimum 169 supporters kijken! 
 
Wil je nu nog kaarten bestellen, dan verwijzen wij je door 
naar de bestelpagina van het evenement. 
 
http://www.gymgala2017.be/home 
 
 

Warme groeten, 
Het bestuur 

Tip: De kleuren versie van dit krantje krijgt u per mail of kan via onze website gedownload worden. 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
http://www.acro2gym.be/
http://www.gymgala2017.be/home
https://www.facebook.com/acro2gym/

