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Winaar provincie
Vlaams-Brabant

Brasserie ’s Gravenmolen wint
‘Het Beste Terras van Vlaanderen 2022’
GRIMBERGEN - Brasserie ‘s Gravenmolen heeft de
verkiezing ‘Het Beste Terras van Vlaanderen 2022’
gewonnen in de provincie Vlaams-Brabant. Maar
liefst 669 klanten stemden hen naar de overwinning.
De wedstrijd ‘Het Beste Terras van Vlaanderen’ is een
initiatief van Symo Parasols ter gelegenheid van hun
negentigste verjaardag.
Iedere horecazaak met terras, gevestigd in Vlaanderen,
kon zich voor deze wedstrijd registreren en zijn klanten
van 11 juli tot en met 31 augustus 2022 oproepen om op
hun terras te stemmen. In elke Vlaamse provincie werd
één winnaar verkozen tot Beste Terras.
Brasserie ‘s Gravenmolen wint een onvergetelijk
overwinningsfeest in samenwerking met Duvel, maar
daarnaast ook de ‘Beste Terras van Vlaanderen’
parasol en de eeuwige roem om de eerste ‘Beste
Terras van Vlaanderen’ award in de wacht te slepen.

Pre-registratie voor editie 2023
Volgend jaar vindt een nieuwe editie van de wedstrijd plaats.
Horecazaken die (opnieuw) willen deelnemen, kunnen zich
nu al inschrijven via www.besteterras.be/preregistratie-2023.

Symo: sterke parasols voor professionals
Symo Parasols is sinds 1932 fabrikant van sterke parasols voor professionele gebruikers. Ze produceren
sterke, stormbestendige parasols voor horeca die ook een functie als blikvanger hebben voor meer
visibiliteit van het terras. Om die reden lanceerde het bedrijf de term ‘parasolcoach’, waarbij men de
klanten begeleidt bij de keuze en het gebruik van de parasols. Daarnaast beschikt Symo tevens over een
uniek portfolio design parasols.
Voor meer informatie omtrent deze wedstrijd kunt u contact opnemen met
Dhr Pierre Christiaens, Owner & CEO van Symo NV via pierre@symoparasols.com.
Meer weten over Symo? Bezoek www.symoparasols.com.

Uitnodiging
Brasserie ’s Gravenmolen nodigt de lokale pers graag uit op hun overwinningsfeest:
Wanneer: Maandag 26 september 2022 om 17 uur
Locatie: ‘s Gravenmolenstraat 70, 1850 Grimbergen
Contact: Bruno Spaens - 0475 95 35 13

