
Het UPSTAIRSWEEKEND is een activiteit van Stichting Jeugdwerk Baarle voor de jeugd van Baarle en omgeving.

Je kan inschrijven vanaf 2e klas middelbaar onderwijs t/m 15 jaar.

Wat is het ? 
Wie nog nooit mee is geweest, weet 
niet wat hem/haar te wachten staat. 
Daarom een korte uitleg.  

Eens per jaar trekken we er met Upstairs 
een weekendje op uit. Even weg van 
thuis. Samen met je vrienden een 
superleuk weekend beleven! 

Overdag houden we jullie bezig met sport 
& spel. Liefst buiten, tenzij het weer niet 
meewerkt. Tussen de bedrijven door is er 
volop tijd voor ontspanning met je eigen 
vrienden. 
’s Avonds schotelen we jullie een stukje 
‘actief entertainment’ voor. 

Een Upstairsweekend lijkt dus op een 
kampweek, maar dan allemaal wat losser, 
relaxter, intenser. 
En… volop gelegenheid om grappen uit te 
halen met de leiding! 

Waar naar toe ? 
Dit jaar trekken we naar zee! Meer bepaald 
naar BIVAK HOGE DUIN in Oostduinkerke. 
Met het Jeugdhuisweekend zijn we hier al 
2 keer geweest. 

Namelijk in 2012 en 2015. Het beviel ons 
daar zo goed dat we terugkeren! In De 
Kajuit en De Sloep zijn we al geweest, dus 
dit jaar hebben we de Ark afgehuurd. Dat 
is het gelijkvloers en veruit het grootste 
bivak.  

Dat is ook nodig dit jaar, want ’t Jeugdhuis 
gaat op hetzelfde moment naar dezelfde 
locatie. Toch zullen beide groepen zowat 
het hele weekend gescheiden zijn. Iedere 
groep zal z’n eigen programma draaien.   

Wat is er te zien ? 
Vanalles, maar hieronder een korte 
opsomming van de omgeving. 

Om te beginnen: het strand op ongeveer 
500m van onze kampplaats! 
En naast ons gebouw de hoogste duinen 
van België, waar we 24u per dag in 
mogen, op voorwaarde dat we de natuur 
respecteren. 
Op het terrein zelf 2 speeltuinen, 
verschillende sportpleinen en een 
overdekte gallerij zodat we bij regen toch 
naar buiten kunnen! 
Last but not least… het zwembad van 
Sunparks op loopafstand en daar gaan 
we dit jaar ook echt naartoe! 
Je ziet, jezelf vervelen is echt uitgesloten 
dit jaar!

tijdlijn (onder voorbehoud) 

17.45 verzamelen 
17.59 afscheid familie 
18.00 vertrek 

20.00 aankomst 
20.15 bed opdekken 
20.30 kennismaking 
 programma 
 
strandwandeling? 

08.30 ontbijt 
10.00 programma 
12.30 lunch 
14.00 programma 
18.00 avondeten 
20.30 programma 

08.30 ontbijt 
10.00 programma 
12.30 middageten 
14.00 programma 
16.00 terugreis 
18.00 bijna in Baarle 

NUTTIGE INFO inschrijfgeld

inschrijving € 42,50

annulering tot en met 17 april 100% teruggave

annulering tot en met 5 mei 50% teruggave

annulering na 5 mei GEEN TERUGGAVE

door inschrijving verklaart men zich akkoord met onze voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
zie pagina 2

alle foto’s zijn afkomstig van Jeugdhuisweekend mei 2015



Als je inschrijft voor het Upstairsweekend ga je 
akkoord met onderstaande voorwaarden: 
* alle wettelijke beperkingen worden door ons 

gehandhaafd (roken, alcohol, wapens, …) 
* energiedrank = VERBODEN en kan ingenomen 

worden, wordt niet teruggeven en niet vergoed 
* Stichting Jeugdwerk Baarle aanvaardt GEEN 

ENKELE aansprakelijkheid bij diefstal, verlies of 
schade van of aan sierraden, telefoon, tablet, 
fototoestel, game consoles of andere elektronische 
apparatuur 

* annuleringsvoorwaarden, zie hieronder 

algemene voorwaarden

annuleringsvoorwaarden
Onderstaande voorwaarden gelden niet indien je aan kan 
tonen dat je om medische of familiale reden annuleert.  
In alle andere gevallen geldt:  
* 100% teruggave van het inschrijfgeld t/m 17 april 2017  
* 50% teruggave van het inschrijfgeld t/m 5 mei 2017 
* na vrijdag 5 mei GEEN teruggave van inschrijfgeld 
Uitzondering op bovenstaande: 
Indien je annuleert en je plaats wordt ingenomen door 
iemand die op een eventuele wachtlijst staat, krijg je altijd 
100% van het inschrijfgeld retour. 

inschrijven
Inschrijven kan via onze website: 
http://jeugdwerkbaarle.org/activiteiten/upstairs 

WERKWIJZE: 
stap 1 : vul het formulier op de website in 
stap 2 : druk op ‘verzenden’ 
stap 3 : kies een betaalwijze en druk dit formulier af 
stap 4 : vul het formulier in en zet de nodige handtekeningen 
stap 5 : lever het ondertekende formulier inclusief geld of  
  machtiging in bij 1 van de inleveradressen 
  (staan op het formulier) 

LET OP! 
Een niet ondertekend formulier is ONGELDIG.  
Zonder ingeleverd formulier kunnen wij u niet inschrijven. 
Moment van inlevering bepaalt de plaats op de (wacht)lijst.

informatie

• heen- & terugreis per bus 
• vertrek vrijdag ca. 18.00u 
• aankomst zondag ca. 18.00u 
• vertrek & aankomst vanaf 

parkeerplaats achter Cultureel 
Centrum Baarle 

• aparte activiteiten Upstairs en 
Jeugdhuis* 

• slaapzaaltjes van 3, 9 of 11 p 
• speeltuinen, sportpleinen, eigen 

tuin met zitjes & hoogste duinen 
van België rond de kampplaats 

• 500m van het strand 
• 1km van zwembad Sunparks

(*) bij genoeg inschrijvingen Upstairs


