
 
Van 30 augustus tot en met 3 september 2022 organiseert Oranje Nationaal weer tal van 

activiteiten. Voor het middagprogramma van donderdag 1 september organiseren wij:  

 
Expeditie Berltsum!!!  

 

We gaan dit jaar op expeditie, er komen dan ook uiteenlopende spellen voorbij. De 
verschillende onderdelen houden wij zoals gebruikelijk nog geheim, zodat iedereen zich op 
dezelfde manier kan voorbereiden. Wel willen wij graag een toelichting geven over de opzet 
van deze middag en avond. 

We starten om 15.00 uur en we eindigen om uiterlijk 18.00 uur. Schoeisel is verplicht deze 
dag. De finale vindt vanaf 20.30 uur plaats in de tent. Dus een hapje eten, douchen en er 
weer voor. 

De finale is traditioneel een teamcaptain activiteit. Dit jaar gaan we swingen. Hoe dat er uit 

gaat zien? Dat blijft nog even een verrassing. Tijdens het finale spel kan de captain/ het team 

nog een flink aantal punten verdienen en op die manier alsnog de hoogste trede van het 
erepodium bereiken. 

De teams moeten bestaan uit minimaal een captain plus 6 personen (max. 10 personen 

INCLUSIEF de captain) waarvan minimaal 2 dames. Leeftijd 12 jaar en ouder (niet meer op de 
basisschool). 

Het maximum aantal deelnemende teams is 20! 

Wij richten ons tot de buurtverenigingen om een team in te schrijven. Losse teams of 

vrienden teams zijn uiteraard ook mogelijk. Een combinatie van buurtverenigingen mag 
eveneens. Meerdere teams per buurtvereniging kan, maar wordt het maximum aantal 
overschreden dan vallen eerst de "2de teams" af. Daarna geldt de volgorde van binnenkomst. 
Voor de 2e teams kan dan eventueel nog het lot beslissen. 

Per team wordt een inleg gevraagd. Per teamlid is de inleg € 5,-.  

Doe mee en geef je buurtvereniging/team op via het inschrijfformulier. Of via 
www.oranjenationaal.nl 

Let op, het deelnameformulier dient voor vrijdag 14 juli 2022 te worden aangeleverd!!! 

Laten we er een fantastische middag en avond van maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Oranje nationaal 


