
Geef je team op vóór 5 Juni!
Durven jullie de uitdaging aan?
Vraag je leiding voor een inschrijfformulier

Breinbrekend ∞ Grenzen verleggen
Out of the box ∞ Snelheid

____________________________

____________________________

Behendigheid ∞ Angst
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Beste senioren en leiding, 
 

 
Op 17 en 18 Juni 2017 organiseert Jong Nederland Bergen voor jullie een Seniorenweekend! 
 
We hebben voor jullie een spectaculair programma-aanbod met activiteiten die afgeleid zijn 
van de populaire Televisieprogramma’s; Expeditie Robinson, Wie is de Mol en Peking Express. 
 
Zaterdag overdag zullen er op de mooiste locaties in de gemeente Bergen diverse uitdagende 
opdrachten verspreid zijn.  Aan de deelnemende teams de taak om hun weg hierheen te 
vinden en de opdrachten zo goed mogelijk te volbrengen. 
 

Volbreng alle opdrachten en win de allesbeslissende eindproef! 
 
Dit is echter nog niet alles.  
Er staan na het avondeten nog enkele activiteiten voor jullie klaar. Wat deze zijn vertellen we 
nog niet, maar één ding is zeker. Vroeg naar bed gaan kun je vergeten! 
 
Laat naar bed gaan betekend meestal lekker uitslapen, in dit geval ook. Zondagochtend eten 
we gezamenlijk nog een ontbijt, ruimen onze spulletjes op en sluiten het weekend nog even 
samen af met een prijsuitreiking. 
 
Enkele zaken om van tevoren rekening mee te houden: 

- Ieder deelnemend lid dient een fiets ter beschikking te hebben op het weekend. 
Om de activiteit zo veelzijdig mogelijk te maken zijn we genoodzaakt grotere 
afstanden af te leggen dan te voet haalbaar is op een dag. 

- Per team is iemand die een smartphone met internet bij heeft zeker zo handig. 
- Één team bestaat uit niet meer dan 8 personen (minimaal 4 is handig, niet verplicht). 
- Aanmelden kan tot en met 5 Juni 2017 via seniorenweekend@jnbergen.nl. 
- Per team graag minimaal één leider aanwezig het gehele weekend, deze kunnen in 

overleg ingezet worden bij een activiteit. 
- Aangemelde teams ontvangen in de week voor het senioren weekend het volledige 

programma. 

 

We hopen jullie op 17 en 18 Juni allemaal te mogen verwelkomen, 
 
Organisatie Seniorenweekend te Bergen 

mailto:seniorenweekend@jnbergen.nl


 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aanmeldformulier 
 
Afdeling:  ___________________________________________________________ 
 
 
Contactpersoon: ___________________________________________________________ 

Mailadres:  ___________________________________________________________ 

TelefoonNr:  ___________________________________________________________ 

 
 
Teamnaam:  ___________________________________________________________ 
 
 
Deelnemende leden: 
 Naam Geboortedatum 

1   
2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 
 
Aanwezige leiding: 
 Naam Telefoonnummer 

1   

2   
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