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Met dank aan 

de sponsors van 

onze turnshow 2016 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Een nieuw jaar... 
                         Een jaar vol turnbelevenis !  

 

 

‘t Graef Gymkrantje - 13e jaargang - januari 2018

 
Alle acro2gymmers,  
 

Voor dit nieuwe jaar wensen we jullie een goede gezondheid, voorspoed en succes in 
alles wat jullie ondernemen. Wij bedanken onze leiding, juryleden, ouders, helpers, 
supporters, mamamaillotclub, jeugdbestuur en al onze gymnasten voor wat we 
allemaal samen mochten beleven en verwezenlijken. 
In het licht van dit nieuwe jaar werden onze A2G waarden opnieuw onder de loep 
genomen en met een duidelijke missie verwoord. 
Met deze boodschap wensen wij 2018 in te zetten en jullie allen een mooi 2018 toe te 
wensen! 

 

 
 
Tip: Dit krantje in kleur krijgt u per mail of kan u downloaden via onze website. 

 
 

http://www.acro2gym.be/
https://www.facebook.com/acro2gym/
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Turnfeest 2018 
 

Zoals aangekondigd in het begin van het seizoen, gaan we ons dit jaar opnieuw uitleven in ons 
Turnfeest. We spreken van een wervelende show waarin al onze gymnasten in de spotlights gezet 
worden. 
 

Het thema van het feest is dit jaar “Color Festival” 
 

 
 

We zouden graag hebben dat onze gymnasten allemaal meedoen in beide voorstellingen.  
Voor hen is het een hele belevenis om in een show met belichting hun kunnen te laten zien.  
Bovendien kijken onze grotere gymnasten ook altijd met veel plezier uit naar de nummers van 
kleuters en basisgroepen. 
Wij vragen dan ook dat jullie bengels mogen meedoen.  
Voor de kleuters wordt een speciale regeling voor ophaling voorzien (zie gegevensblad) 
 

De show vindt 2x plaats: 

- zaterdagavond 5 mei, start om 19u 

- zondagnamiddag 6 mei, start om 15u 

Plaats: Sporthal Centrum te Brasschaat (Sportoase) 

 

De planning van dat weekend kan u zich als volgt voorstellen: 

• Zaterdag 5 mei:  

- voormiddag: korte repetitie per groep (planning wordt nog gecommuniceerd - niet voor kleuters) 

- namiddag 14u-17u: generale repetitie (kleuters 14u-14.30u) 

• Voorstelling zaterdagavond: Aanwezig om 18u  

• Voorstelling zondagnamiddag: Aanwezig om 14u 

 
 

Om alles goed te laten verlopen, vragen wij om het gegevensblad  
tegen 30 januari terug af te geven aan de leiding. 

 
Kinderen die in meerdere groepen turnen, krijgen een blad per groep. 
Indien u een schoolfeest of communie heeft, graag contact opnemen met de hoofdtrain(st)er zodat je een 
oplossing kan uitwerken. 
 
Het wordt een spetterend feest! 
 
Het bestuur en het voltallige trainersteam 

  

http://www.acro2gym.be/
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Info over een aantal praktische zaken omtrent het turnfeest 

 

Inkomkaarten 
Inkomkaarten zullen vanaf maart aangekocht kunnen worden. 
Prijs per zitplaats: Volwassenen – 15€  /  Kinderen tot 12j – 10€  
Er worden ook VIP plaatsen aangeboden: 40€ - VIP plaats & VIP onthaal + 2 glaasjes cava 
 
Wij willen u erop wijzen dat het aantal plaatsen beperkt is. Uitverkocht is uitverkocht. 
De veiligheidsregels zijn streng en laten het niet toe om extra plaatsen bij te toveren. 
In functie van een eventuele wachtlijst, zullen wij overwegen om de generale repetitie open te stellen voor 
de wachtlijst. 
 

Kledij gymnasten 
Elke groep bepaalt de kledij voor het nummer dat ze zullen brengen. In functie van de extra kledij of 
attributen is het mogelijk dat de leiding een kleine bijdrage vraagt. 
 

Aanwezigheid trainingen 
Aan de gymnasten die meedoen met het feest wordt gevraagd zo veel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de 
trainingen. Enkel zo kunnen ze optimaal oefenen voor het feest zodat ze kunnen schitteren tijdens de 
show! Verwittig op tijd de leiding als je niet kan en spreek goed af hoe dit kan opgelost worden. 
 

Sponsoring 
Om dit evenement mogelijk te maken, zoeken wij sponsors.  
Indien u zelf wil sponsoren of sportieve sponsors kent, kan u ons contacteren via onze 
sponsorverantwoordelijke Sara Ramos. 
Via deze link vindt u alle informatie. 
 

Helpende handen 
Dit evenement vraagt ook om enthousiaste helpende handen. 
Een hele reeks mogelijkheden bieden zich aan om te helpen. 
Via deze link vindt u alle informatie. 
Een reuze sfeer is gegarandeerd! 
 

Communicatie 
Om alles in goede banen te leiden, vragen we u om onze communicatie goed op te volgen en actie te 
ondernemen wanneer dit gevraagd wordt. Voor onze gymnasten is het een hele belevenis en zij willen 
tijdens de show het beste van zichzelf laten zien. Als ouder help je een handje als je je kind goed en 
gestructureerd informeert. Ook onze leiding doet haar uiterste best om de kinderen te begeleiden. 
 

Vragen? 
Indien u specifieke vragen hebt, neem dan zeker contact op met de leiding  
of stuur een mail naar acro2gym@skynet.be 
 

Samen maken we er een super leuk feest van 
voor onze kinderen en een onvergetelijke show  

voor al onze supporters! 
 

Het gegevensblad verloren of heb je het echt gemist? 
Download hier een nieuw blad. 
 
 

Tip: Dit krantje in kleur krijgt u per mail of kan u downloaden via onze website. 

http://www.acro2gym.be/
mailto:sara.ramos01@hotmail.com
http://acro2gym.weebly.com/uploads/6/0/2/7/60271809/2018_sponsoringverzoek_acro2gym.pdf
http://acro2gym.weebly.com/uploads/6/0/2/7/60271809/a2g_uitnodiging_helpers_turnfeest_2018.pdf
mailto:acro2gym@skynet.be
http://acro2gym.weebly.com/uploads/6/0/2/7/60271809/a2g_turnfeest2018_gegevensblad.pdf
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Club Info 

 

Lidkaart & Mutualiteitsattest 
Voor al onze leden die naar de Gymfed wedstrijden gaan, vergeet je lidkaart niet te downloaden op Mijn 
Gymfed. 
De mutualiteitsattesten werden via mail na inschrijving bezorgd. Indien verloren gegaan, kan je het attest 
ook via Mijn Gymfed opvragen. Wij vullen geen papieren documenten in. Dit wordt volledig vanuit het 
Gymfed platform aangestuurd. 
 
Hierbij de instructies om ‘Mijn Gymfed’ profiel te raadplegen. 
Denk eraan, log aan met de gezinshoofd logon dat je ingegeven hebt bij je inschrijving. 
 

Nieuw leven in onze club 
 
In de 2de helft van 2017 hebben we wolkjes van babies 
mogen verwelkomen: 
 

Nina 13/07/2017 – dochtertje trainers Livia en Maarten 

 

Emile 15/09/2017 – zoontje trainster Loes en Joachim  

 

Ellis 31/10/2017 – dochtertje trainster Veerle en Dave,  

kleindochter trainer Luc en Francine 
 

Alexe 28/12/2017 – dochtertje ex-gymnast Bieke en 

Bart, kleindochter Leo Hermans 
 
Proficiat en welkom in onze A2G-kring! 
 

 

Demo A op Gymgala - Video 
 

Op zaterdag 16 december was onze Demo A ploeg met 
hun ‘Best Show Team’ nummer Vicio present op het Gymgala 
in de Lotto Arena. 
 
Wat hebben we genoten! 
 
Wil je het herbeleven? Aarzel dan niet om de Sporza video te 
bekijken op onderstaande link. 
 
sporza video: Bekijk de demo van Acro2Gym op het Gymgala 
 

 
 

Kalender wedstrijden Volg ons op Facebook 
Link naar Gymfed kalender Wil je op de hoogte zijn van de belevenissen van onze  
  club en gymnasten, volg ons dan zeker op Facebook. 
  

Warme groeten, 
Het bestuur 

 

 
Tip: Dit krantje in kleur krijgt u per mail of kan u downloaden via onze website. 

http://www.acro2gym.be/
https://acro2gym.weebly.com/uploads/6/0/2/7/60271809/mijn_gymfed.pdf
http://sporza.be/cm/sporza/videozone/sporten/andernieuws/1.3115841
https://www.gymfed.be/download-activiteitenkalender
https://www.facebook.com/acro2gym/

