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Met dank aan 

de sponsors van 

onze turnshow 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

De paashaas komt weer 
langs bij A2G!

 

Beste acro2gymmers,  
  
 

Duizenden paaseitjes, verpakt in zakjes of 
feestverpakkingen, staan klaar om hun 
weg te vinden naar onze leden, vrienden, 
familie en sympathisanten. De opbrengst 
van de verkoop zal aangewend worden 
voor sponsering van de aankoop van 
nieuw turnmateriaal. 
 

6 overheerlijke smaken  
verpakt in zakjes  

of speciale feestverpakkingen.  
 

Je kan kiezen uit de volgende smaken:  
Volle witte chocolade 
Volle melk chocolade 
Volle pure chocolade 

Witte chocolade pralinévulling 
Melk chocolade pralinévulling 
Crispy melkchocolade praliné 

 
 
 
 
 
Verderop vind je  
alle info, foto’s & 
bestelbonnen.  
 
Ook online kan je alle 
informatie vinden op 
onze website:  
www.acro2gym.be 
 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
http://www.acro2gym.be/
https://www.facebook.com/acro2gym/
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Paasactie 
Aanbod 2022 

 
 

 
ROOD EMMERTJE 

 
 

 
 
 
 
 

 
                          
                                    GLOEILAMP                       FLES MET KURK 
 
 
GROTE GLAZEN VAAS 
 
 
 

 STENEN POTJE   
 
ZINKEN SCHAAL 

ZAKJES  

Paaseitjes in Zakjes (per zakje)  180g 2,50 € 

FEESTVERPAKKINGEN  

Rood emmertje 200g 6 € 

Gloeilamp 320g 10 € 

Stenen potje 500g 12 € 

Fles met kurk 800g 16 € 

Grote glazen vaas 1kg 18 € 

Zinken schaal 1kg 20 € 

Limited Edition – Stoffen broodzak met 
GROTE chocolade eieren 

1kg 25 € 

Special Edition – klein vaasje 
met extra  kleine sugar coated eitjes 

120g 8 € 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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STOFFEN BROODZAK MET GROTE CHOCOLADE EIEREN 

LIMITED EDITION 
 

 
 
 

 
 

 
SPECIAL EDITION 
KLEIN VAASJE MET XTRA KLEINE SUGAR COATED EITJES 

 
Praktische informatie  

 
Elke gymnast noteert wat hij/zij verkoopt op de klantenbestelbon en bezorgt een strookje aan de koper. 
Na de verkoop vul je de samenvattende bestelbon in.  
 
Deze kan je op twee verschillende manieren aan ons bezorgen:  
 

Je steekt de samenvattende bestelbon met het 
gepaste geld in een gesloten enveloppe in de 
brievenbus bij Peter Timmermans  
Kortestraat 48 2930 Brasschaat.  
Vermeld zeker  
de naam van de verkoper op de enveloppe.  

 
 

 

OF 

Je kan ook de samenvattende bestelbon met 
uw persoonlijke gegevens digitaal doorsturen 

naar het e-mailadres: Paaseitjes@acro2gym.be.  
De betaling kan overgeschreven worden op het 

rekeningnummer: BE67 7895 6909 6287  
met vermelding:  Paaseitjes + Naam gymnast. 

 

Je bestellingen kan je ten laatste 28 maart 2022 inleveren. 
 

Voor meer info, grote bestellingen of ontvangstbewijs voor je boekhouding, 
contacteer  Peter Timmermans  0495/ 65 76 87. 

 

 Afhaalmomenten  
 

We willen iedereen vragen om een 
afhaalmoment aan te duiden op de bestelbon 
en dan ook op de gekozen dag aanwezig te zijn.  
 

 
Bestelbonnen  
Bestelbonnen kunnen gedownload worden 
via onze website www.acro2gym.be.  
 
 
 

VEEL SUCCES! 
 

Datum  Uur  Locatie  

Woensdag  
16 maart 2022 

van 17u tot 21u Peter Timmermans 
Kortestraat 48 
2930 Brasschaat 

Woensdag  
23 maart 2022 

van 14u tot 18u Turnzaal De Vlinder  
Lage Kaart 266,  
2930 Brasschaat 

Vrijdag  
1 april 2022 

van 17u tot 21u Peter Timmermans  
Kortestraat 48  
2930 Brasschaat 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
mailto:Paaseitjes@acro2gym.be
http://www.acro2gym.be/

