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Beste ouders en jeugdklimmers,
2018 is reeds verleden tijd… De tijd vliegt en wij hebben er zin in om van 2019 een knaljaar te
maken! Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie en zijn jullie
klaar om vanaf deze week onze klimmuren opnieuw te trotseren. Wie de nieuwsbrief aandachtig
bekijkt zal merken dat onze monkeysnight en teenagersnight er opnieuw zitten aan te komen!
Een absolute aanrader voor iedere gepassioneerde jeugdklimmer…
Welkom terug,
Het Bleau Climbing Team

Herinschrijven jeugdklimmers

Het begin van het nieuwe jaar betekent meteen ook een nieuwe start in de klimzaal. Onze leden
die zich meteen voor het volledige jaar ingeschreven hebben hoeven hierbij geen actie te
ondernemen. Zij die opteren om per trimester in te schrijven doen dit best zo snel mogelijk. De
inschrijving gebeurt zoals steeds online via onze website
https://www.bleau.be/shop/kinderen/cursussen.
Voor de mensen die het online-gebeuren nog niet honderd procent onder de knie hebben,
schetsen we hier nog even de procedure:
U heeft reeds een account aangemaakt?
• U kan gewoon inloggen via de knop rechtsboven “login”.
U heeft nog geen account aangemaakt?
• Indien u nog geen account heeft, dan moet u dit nog aanmaken via de knop rechtsboven
“registreer”.
• Eenmaal uw eigen account gecreëerd is (vergeet niet uw wachtwoord bij te houden), kan u
aan deze account uw kinderen en hun gegevens toevoegen. Daarvoor klikt u op uw eigen
gebruikersnaam. Die staat rechts bovenaan nadat u bent ingelogd.
• Na deze stappen kan u starten met de inschrijving(en) zelf
◦ U surft naar deze link: http://www.bleau.be/shop/kinderen/cursussen
◦ U kiest voor de juiste trainingsgroep.
◦ Onderaan selecteert u het juiste kind, de optie “trimester” of “jaar” en de juiste groep.
◦ Indien nodig selecteert u ook de abonnementsoptie
◦ U klikt op “voeg toe aan winkelmandje”.
◦ Indien u nog een tweede kind dient in te schrijven, dan volgt u dezelfde procedure.
Klikt nog niet op “betalen” na het inschrijven van het eerste kind, anders wordt de
familiekorting niet toegekend voor het tweede kind.
◦ Bent u klaar met inschrijven van uw kind(eren), klik dan op “betalen”.
• Doorloop alle 5 de betalingsstappen om uw inschrijving definitief te maken.
• Na het doorlopen van al deze stappen krijgt u een e-mail op het opgegeven e-mailadres
met de overschrijvingsgegevens; zodra de overschrijving is uitgevoerd is de inschrijving
volledig.

Houd bij de inschrijving rekening met het feit dat er enkele dagen verwerkingstijd kunnen nodig
zijn om de transacties op te nemen. Hoe sneller je overschrijft, hoe sneller de inschrijvingen goed
afgerond zijn en hoe gemakkelijker de lessen kunnen opgestart worden. Bij de eerste les kunnen
wij het uiteraard door de vingers zien dat een herinschrijving nog niet volledig voltooid is, maar
vanaf de 2de les (start week 14/01) zullen wij genoodzaakt zijn een klimbeurt van 8 euro aan te
vragen zodat onze klimlessen dadelijk kunnen starten en de kwaliteit dus bewaard blijft.
Bedankt voor het begrip en succes met de nieuwe klimlessen!

Monkeysnight 2-3 februari
Het werd enige tijd geleden al gefluisterd, maar nu komt het plots heel dichtbij en mogen we het
gaan uitschreeuwen: de monkeysnight komt er aan!!!
De nacht van zaterdag 2 op zondag 3 februari zal voor velen onder ons weer een nachtje zijn
om te koesteren. Onze monkeys en juniors kunnen dan namelijk letterlijk wegdromen in hun
favoriete klimzaal…

De jeugdleden die reeds een of meerdere monkeynights hebben meegemaakt zullen zich
ongetwijfeld herinneren hoe zo’n avondje in zijn werk gaat. Voor de nieuwe leden onder ons geven
we graag nog eens een overzicht hoe zo’n monkeysnight er ongeveer uitziet:
De kinderen worden op zaterdag om 18u00 in de klimzaal verwacht, waar ze worden ontvangen
door de trainers. Ze beginnen dan onmiddellijk met het avondspel, waarbij ze de slaapplaats van
hun voorkeur kunnen winnen. Na een hele avond goed te hebben geravot, kunnen de Monkeys en
Juniors genieten van een gezonde snack. Daarna volgt nog de Monkeyparty met aangepaste
muziek, voor ze ten laatste rond 22u in hun slaapzakje kunnen kruipen. Op zondag worden de
begeleiders ongetwijfeld vrolijk gewekt door de uitgeslapen Monkeys en Juniors, en kunnen ze
beginnen aan het ontbijt (fruitsla, brood met choco, kaas of confituur en een glaasje fruitsap,
melk of chocomelk). Na het opruimen van het slaapgerief, beginnen de Monkeys en Juniors aan
een tweede klimspel. Om 12u00 verwachten we de ouders hier terug om hun volledig
uitgeklommen Monkeys en Juniors op te komen halen.
Net zoals vorig jaar, besteden we extra aandacht aan “gezonde voeding”. Kinderen kunnen 's
ochtend nog steeds een boterham met choco eten, maar er zullen gezondere alternatieven
voorzien worden en kinderen zullen aangemoedigd worden om (eerst ook) iets anders te eten…
Het is niet zo dat er op zaterdagavond een uitgebreide maaltijd voorzien wordt, dit is eerder een
gezonde snack die er bij komt naar de avond toe. De kinderen eten best thuis ook nog iets voor ze
naar hier komen.

Inschrijven?
Inschrijven kan nog tot 25 januari via sander@bleau.rocks. De kostprijs is 15 euro (incl. avondhap
en ontbijt), over te schrijven op BE24363020583238 met vermelding “monkeys night + naam”.
Indien je nog vragen hebt, mag je die mailen naar sander@bleau.rocks of
christophe@bleau.rocks. !!!
Wat breng je mee?
slaapzak
slaapmatje
knuffeldier
pyjama
tandenborstel en tandpasta
sportkledij
vers ondergoed
geen zaklamp!!!

Belangrijk: de Monkeys jonger dan 6 jaar zijn ook welkom om de klimactiviteiten mee te doen op
zaterdagavond en zondagmorgen, maar kunnen niet blijven slapen. Zij mogen om 21u00
afgehaald worden, en ze worden hier terug verwacht om 8u30 voor het ontbijt. Kinderen die niet
aan het hele weekend kunnen deelnemen, kunnen eventueel ook enkel de avond of de ochtend
volgen. Je laat dit dan gewoon weten bij inschrijving.
De aparte monkeylessen op zaterdag- en zondagochtend gaan tijdens het weekend van
de Monkeys Night niet door!

Teenagersnight!
Niet alleen onze jongste knapen verdienen een privée-avondje in hun favoriete klimzaal, ook voor
onze teenagers is een speciale avond voorzien. De traditionele teenagersnight komt terug op het
programma! Deze zal doorgaan eind april. Meer info zal later zeker nog gedeeld worden, maar bij
deze zijn jullie reeds op de hoogte van het blijde nieuws.
Bij de teenagersnight wordt niet alleen geklommen, er is ook een avondactiviteit voorzien, er
wordt samen gegeten waarna de avond afgesloten wordt door een klein feestje. De slaapzakken
worden alsnog tijdig bovengehaald zodat ook s’ochtends na een stevig maar gezond ontbijt een
laatste maal de klimmuren opgezocht worden voor een groot eindspel.

Krokusvakantie 4 – 8 maart
Ook al is de kerstvakantie nog maar net achter de rug en zijn al onze klimmertjes allicht dolblij
dat ze hun favoriete juf of meester opnieuw mogen aantreffen aan hun schoolbanken, toch kijken
we stiekem al uit naar de volgende vakantie, zodat we weer een week samen kunnen klimmen,
spelen, teambuildingsactiviteiten kunnen doen, slacklinen, orïentatielopen… Toavallig kunnen we
dit allemaal op de avontuurlijke klimkampen hier bij ons in en rond de klimzaal. Inschrijven kan
nu al en zoals steeds online via onze website https://www.bleau.be/shop/kinderen/sportkampenen-trips.

Opbrengst warmste klimzaal
Net als vorig jaar hebben we ons allemaal weer massaal ingezet voor het goede doel. Onze
verschillende acties “de warmste route”, “ het warmste varken” en “de warmste pizza” brachten
samen meer dan 600 euro op. Dit ging integraal naar paranthee-Psylos. De algemene organisatie
die sporten met een beperking mogelijk maakt in Vlaanderen steunt onder andere ook onze eigen
g-klimwerking in onze klimzaal. We zijn dan ook blij iets voor deze organisatie terug te kunnen
doen.

Bij deze danken we graag iedereen voor de medewerking.

Algemene planning

•

Week van 7/01 hervatting van de trainingen

•

Zat 26/01, zon 27/01 en woe 30/01 lengteklimmen voor jongste monkeys met ouders

•

Zat 2/02 en zon 3/02 monkeysnight

•

Maa 4/03 – vrij 8/03 klimkamp

•

April teenagersnight

