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25-26/10/2022 HALLOWEEN IN DE TURNLES 
Zij die willen mogen deze dagen komen turnen in spookje, heks of een ander Halloween-
monster. Je moet er wel een beetje rekening mee houden dat je in uw kledij nog kunt turnen. 
GEEN schmink of juwelen. 

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 

SPRINGFESTIVAL - VLAAIENSLAG  
Twee grote activiteiten op één dag. 

- Rondbrengen van de verkochte vlaaien 
- Springplezier voor groot en klein. 

 

SPRINGFESTIVAL  

Wie komt er mee springen ??  
Een springkasteel en een 
hindernissenbaan van 25m lang. 
Eveneens zullen er weer enkele 
maxi trampolines en airtracks 
staan. 
De sporthal te Berendrecht vol met 
springtoestellen. 
 
Om het een beetje veilig te houden, wordt ons springfestival in drie leeftijdsgroepen 
ingedeeld.  

Van 10u00 tot 12u00  kleuters vanaf 3 jaar 
 Van 13u00 tot 15u00  van 1ste tot en met 4de leerjaar 
 Van 15u00 tot 17u00  iedereen vanaf 5de leerjaar 

Deelnameprijs: slechts 2€ 
Ouders, begeleiders;: gratis 

Adres: Sporthal Berendrecht, Zandweg 10  

Ook niet leden zijn welkom.  
Dus breng gerust, broer, zus, buur, vriendje of vriendinnetje mee… 
 

AKTIVA VLAAIENVERKOOP 19 NOVEMBER 2022 
Al 43 jaar worden in oktober en november door ons vlaaien verkocht in Berendrecht en 
Zandvliet. Ook dit jaar gaan wij weer ons best doen om de 1000 stuks te behalen. 
Wij trachten ons inschrijvingsgeld (lidgeld) laag te houden. Dit kan dank zij de subsidies van 
de Stad Antwerpen en een goede verkoop van vlaaien. 
Daarom houdt u niet in. Wij rekenen weer op een fantastische verkoop! 
 
 

OKTOBER 2019 
 

TRA + DM BEGINNERS 
Janssens Tibe 
Meterkensstraat 3 
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Info verkoop 

• Je hebt de keuze uit 9 soorten Limburgse vlaaien:  
Abrikoos, Frangipane, Jonagoldcake, kersen, nougatine, rijst, pruimen, Breugel en 
smurfentaart 

• Wegens de verhoogde inkoopprijs, hebben wij onze prijzen lichtjes aangepast: 
8 € per vlaai  

• Bestellingen moeten binnen zijn ten laatste woensdag 16/11/2022. 
 

Afhalen of aan huis brengen 

• Tracht zoveel mogelijk zelf de verdeling van uw verkochte vlaaien te doen. Lukt dit niet, 
worden de vlaaien nog aan huis geleverd. Dit enkel in Berendrecht of Zandvliet. 

• Vlaaien worden door de koper of verkoper opgehaald in de sporthal op 19/11 tussen 
09u30 en 16u30. 

• Indien opgehaald door de verkoper: 
o Zorgt deze zelf voor de verdeling van zijn verkochte vlaaien. 
o Heb je op meerdere adressen vlaaien verkocht, maak dan voor ons één 

verzamelbriefje en houdt de losse bestelbriefjes bij u. 
o Vermeld als naam enkel uw naam (verkoper). 

• Extra aandacht bij invullen bestelbriefje 
o Keuze van levering: “Levering aan huis” of “Wordt afgehaald…” 
o Bij ophalen: naam van de ophaler. 
o Duidelijk aantal vlaaien 
o Naam verkoper = enkel naam lid turnkring.  

▪ Bij problemen met de levering wordt de verkoper opgebeld en worden de 
vlaaien eventueel daar afgeleverd. 

▪ Belangrijk voor uw korting deelname springfestival. 

• Vlaaien dienen op voorhand betaald te worden. 
o Afrekenen kan steeds voor of na de turnles tot en met woensdag 16/11/2022.  
o Geld wordt afgegeven in een gesloten enveloppe of plastiek zakje.  

Geen los geld. Noteer naam verkoper op enveloppe. 
o Geld kan ook gestort worden op rekening van turnkring AKTIVA 

BE18 4119 0049 6165 met vermelding naam verkoper (gymnast) 

• Extra bestelbriefjes vind je op onze website of vraag ze aan de leiding. 
 
 
VERDIEN UW KORTING OP INKOM SPRINGFESTIVAL DOOR VERKOOP VAN  VLAAIEN 
Vanaf 5 vlaaien krijg je per 5 verkochte vlaaien een korting van 1.0 €.  
Vul daarom duidelijk naam gymnast in op het bestelbriefje onder verkoper. 
 

 

 

 


