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Avontuurlijk klim-en sportkamp in Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent

Uw zoon of dochter is ingeschreven voor onze avontuurlijke klim- en sportkampen in de
komende vakantie. Hieronder volgen de praktische gegevens voor de start van de kampen.
Elke dag starten we om 9u00 stipt met het klimmen. De jongeren worden bij de
start van het sportkamp in verschillende groepjes opgedeeld. Uiteraard worden
de opdrachten en spelletjes volledig aangepast in functie van de leeftijd. Tijdens
de kliminitiaties leren de jongeren op een speelse manier technisch en efficiënt
bewegen, en spelen ze een heleboel uitdagende klimspelletjes. We klimmen in
de boulderzaal, in de lengtezaal, en de oudsten misschien zelf op de
buitenwand!
Om 12u00 volgt een middagpauze tot 13u00. De kids kunnen dan in onze cafetaria of op
ons terras hun lekkere lunchpakket opeten. Er is ook de mogelijkheid om een broodje, een
croque, een spaghetti en/of een drankje aan te kopen (http://www.bleau.be/nl/news/bleauresto).
Als de buik gevuld is, gaan we op avontuur in de Blaarmeersen. Elke dag staat er een andere
middagactiviteit gepland zoals frisbee, oriëntatieloop, bosspelen, slacklinen, new-games...
Indien het weer het toelaat in de zomermaanden doen we af en toe ook een plonsje in de
bewaakte zwemvijver van de Blaarmeersen.
Na een hele dag vol activiteiten kunnen de kinderen om 16u00 worden opgehaald aan
Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent.
De ouders die het moeilijk hebben om hun kind pas om 9u00 af te zetten en/of om 16u00 op
te halen, kunnen gebruik maken van de opvang van 8u00 's morgens tot 17u00 's avonds.
Indien je hiervan gebruik wil maken, gelieve dit op voorhand te melden en aan te duiden bij de
inschrijving, de prijs voor een week opvang is 20 euro. Indien u nog wenst gebruik te maken
van opvang en u dit nog niet had aangegeven bij inschrijving, vragen we goed op tijd
(minstens 3 werkdagen voor klimkamp start) de 20 euro over te schrijven naar BE24 3630
2058 3238 met vermelding “opvang + naam kind + klimkamp + datum eerste dag”
Hier volgt een lijstje met benodigdheden voor tijdens het sportkamp:
•
Sportieve kledij naargelang de weersomstandigheden
(short of lange sportbroek, t-shirt, een trui)
•
Sportschoenen voor de buitenactiviteiten
•
Zwemgerief om een frisse duik te nemen tijdens de
warmere dagen
•
Klimschoenen, witte turnpantoffels of andere
sportschoenen om te klimmen in de klimzaal (niet
dezelfde schoenen als voor de buitenactiviteiten)
•
Regenjas, indien de weergoden ons niet goedgezind
zijn
•
Zonnecrème voor als de weergoden ons wel
goedgezind zijn
•
Lunchpakket
•
Eventueel zakgeld om een drankje te kopen
•
Drinkfles om water te kunnen bijtanken
•
Veel energie en enthousiasme

Gelieve ’s ochtends nog geen zonnecrème te smeren op uw kind. Zonnecrème op de
huid is niet aangewezen voor het klimmen. Ze nemen zonnecrème wel mee en wij
zorgen dat ze ingesmeerd naar buiten gaan.
U kan klimschoentjes huren voor een volledige week. De huurprijs is 10 euro en we vragen
30 euro waarborg (totaal: 40 euro, graag gepast meenemen). De kinderen nemen hun huurklimschoenen dan 's avonds mee naar huis. Op vrijdagavond geven ze de klimschoenen terug
af aan de bar en wordt de waarborg van 30 euro terug gegeven. Deze kunnen worden gehuurd
op maandagochtend bij het afzetten voor het kamp.
Gelieve de naam aan te brengen op alle kledij, materiaal en schoenen. Er raakt tijdens onze
klimkampen al snel eens iets verloren!
Wij kijken er alvast naar uit om samen een sportieve week te beleven, tot binnenkort!
Met vriendelijke groeten,
Het Bleau Climbing Team
-

-

Om de administratie op maandagochtend beperkt te houden vragen we u om volgende
zaken te checken:
• Is de betaling van klimkamp in orde
• Hebt u de opvang op voorhand geregeld: zie richtlijnen hierboven.
• Op maandagochtend geeft u de ingevulde medische fiche af aan de
hoofdbegeleider. Indien er iets speciaal is, gelieve dit aan de hoofdbegeleider te
melden.
• Op maandagochtend krijgt u de fiscale fiche mee.
Kinderen die zich niet goed voelen of ziek zijn, blijven uiteraard thuis.

