
woensdagmiddag 20 mei tot zondagochtend 24 mei 2020  
31e Hemelvaartweekend Trek er es Uut 

 
Organisatie: Trekharmonicavereniging ‘Woarum Nie’  
Locatie: Kasteel de Berckt, De Berckt 1 5991 PD te Baarlo 

 
• 10 Trekharmonicaworkshops, voor diverse niveaus, begeleid door docenten uit Nederland, 

Catalonië, Italië, Engeland, Duitsland, Noorwegen en Brazilië. 
• Speelse Kindermuziekgroep (t/m 13 j.) en een relaxte Jongerenmuziekgroep (t/m 18 j.) 
• Unieke Samenspelworkshop voor alle instrumenten. 
• Uitdagende Dansworkshop voor iedereen gericht op bal-folk. 
• Uiteraard de Kinderspeelgroep (vanaf 4 jaar) met hartverwarmend eindvoorstelling. 
• Een Avondprogramma met fantastische optredens van diverse internationale 

topharmonicaspelers en natuurlijk elke avond dansen.  
• Altijd en overal gezellig samenspelen op de binnenplaats, in het trappenhuis, bij de bar...... 
 
Het ‘Trek er es Uut’ festival begint op donderdagochtend 21 mei om 9.00 uur en eindigt op 
zondagochtend 24 mei om 10.30 uur. Deelnemers zijn woensdagmiddag 20 mei vanaf 15.00 uur 
welkom om hun kampeerplaats/slaapplaats in te richten. Zondagochtend 24 mei voor 12.00 uur 
dient u de festivallocatie weer verlaten te hebben. 
Naast gratis kamperen bij het kasteel in je eigen tent, camper of caravan, is het ook mogelijk om in 
het kasteel te overnachten. 1-persoons en 2-persoons kamers zijn beperkt aanwezig.   

Op woensdagavond zijn soep en broodjes tegen betaling verkrijgbaar. Vanaf donderdag t/m 
zondagochtend kunt u van ons ontbijt, lunch, warme maaltijd, koffie en thee verwachten.  

Inschrijfgeld kamperen en workshop p/p: 4 overnachtingen in het kasteel p/p**.: 
 
Volwassenen 

 
€ 200,- 

 
1-persoons kamer 

 
+ € 120,- 

Leden van ‘Woarum Nie’ € 180,- 2-persoons kamer + €   80,-  
Jeugd en jongeren (t/m 18 jaar) € 100,- 3-persoons kamer + €   70,- 
Kinderspeelgroep deelnemers €   50,- Meerpersoonskamer + €   60,- 
Toeristen* € 150,- Kinderen tot 4 jaar gratis 
*  Toeristen zijn volwassenen met een huisgenoot/partner, die aan een workshop deelneemt. 
** De kamerindeling is afhankelijk van de aanvragen. Er zijn een beperkt aantal 1- en 2-persoons kamers 
 
Voor het eerst werken we geheel met een online-inschrijving. 
Ga hiervoor naar www.harmonicahoek.nl/trekeresuut/archief/2020/informatie 
 
Geef een 1e, een 2e én een 3e voorkeur op voor een workshop. Bij inschrijving verklaart u 
toestemming te geven voor het maken van foto’s en films voor niet commercieel gebruik.  
 
Met vragen ansvansteenveldt48@gmail.com 
 
De inschrijving is pas definitief na: 
- ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en  
- ontvangst van het inschrijfgeld.  
Het rekeningnummer is: NL57RABO0117411612 bij de RABO bank, t.n.v. Volksmuziekgilde  
‘Woarum Nie’ te Groesbeek, onder vermelding van de namen van de deelnemers. 
 
De termijn van inschrijving sluit op 1 mei 2020. 
Bij annulering voor 1 mei wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. 	
Bij annulering na 1 mei wordt het inschrijfgeld niet meer gerestitueerd.  
U ontvangt na inschrijving een bevestiging per mail en na 15 mei een bevestigingsbrief.   
 

Ook via www.harmonicahoek.nl  houden wij U op de hoogte. 


