
 
 
 



 
 

ZOMERSPELEN 2022 

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, 
weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.  

De zomerspelenweek is dit jaar van 22 augustus tot en met 26 augustus. Alle 
deelnemende kinderen worden over vier leeftijdscategorieën verdeeld: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 
en de brugklassers. Vanwege het grote aantal kinderen dat meedoet, werken we weer 
vanuit vijf verschillende locaties in Dongen. De ene helft van de kleutergroep zal die 
week ‘’thuis’’ zijn op basisschool Noorderpoort en de andere helft op basisschool Heilig 
Hart. De thuishaven van 3-4 is basisschool Sint Jan en voor groep 5-6 het Cambreur 
College. De kinderen van 7-8 en de brugklas treffen elkaar steeds bij IKC Achterberg.  

Elke groep heeft zijn eigen thema, verhaal en programma. Lees het binnenblad voor 
informatie over je eigen groep.  

Ook dit jaar doen er weer veel kinderen mee aan de Zomerspelen. Het is dan ook niet 
mogelijk alles tot op de minuut te laten verlopen. We vragen dan ook om begrip voor 
het eventueel uitlopen van een programma. Als de kinderen op een bepaalde dag 
moeten overblijven, dan hoeven ze alleen eten mee te nemen. Voor drinken wordt 
gezorgd. Ook als het regent gaan de Zomerspelen gewoon door! Er is dan een 
regenprogramma. 

 

Vertrouwenspersoon & contactpersoon  
Om een prettige en vertrouwde Zomerspelen te creëren, heeft Stichting Dongense 
Jeugdraad contact met een vertrouwenspersoon. Gebeuren er dingen die kinderen niet 
willen of vervelend vinden, neem dan contact op met de contactpersoon van de eigen 
groep. Tijdens de werkweek en de zomerspelenweek is elke groep via WhatsApp, e-mail 
en sms bereikbaar via de contactpersoon. Mochten er dringende zaken zijn of 
mededelingen die u niet vermeld heeft bij de inschrijving, laat het ons dan weten.  

De contactpersoon van groep 7-8 en de brugklas gedurende de Zomerspelen is Lonneke 
Emmen. Zij is te bereiken via het e-mailadres lonneke@dongensejeugdraad.nl en op 
het telefoonnummer 06-28 02 44 55. 

 

 

 



 
 

Beste avonturiers van 7/8 en de brugklas,  

Droom jij ervan om midden in de natuur op zoek te gaan naar schatten uit een ver 
verleden? Dit is jouw kans! Ga mee op een historische expeditie, onder leiding van een 
bekende archeoloog. Dit gele boekje geeft je toegang tot een vliegreis naar een 
bijzonder eiland. Pak jouw survivalspullen bij elkaar, volg nog snel een spoedcursus 
archeologie en zorg dat je maandagmorgen 22 augustus om 08:30 uur bij aankomstgate 
Wilhelminaplein bent. Daar kan het avontuur beginnen!  

Vergeet niet een plastic vuilniszak mee te nemen op reis. Je weet nooit wanneer dit van 
pas komt. Het is daarnaast belangrijk dat je het groepsnummer, dat op de achterkant 
van dit boekje staat, goed onthoudt. Je hoort namelijk de hele week bij die 
zomerspelengroep. Die ochtend ga je meteen bij jouw groep staan. Daar zie je ook de 
reisleiders van je groep.  

Aan de ouders en/of verzorgers  
De thuisbasis van uw kind is IKC Achterberg, Sint Josephstraat 62. Hier zullen we 
verblijven tijdens onze expeditie. Lees dit gele boekje goed door, zodat u alle informatie 
weet.  

In dit onderstaande tijdschema staan alle tijden en locaties. 

Dag Starttijd Eindtijd Startlocatie Eindlocatie 
Maandag 08:30 12:00 Wilhelminaplein IKC Achterberg 
 13:30 16:00 IKC Achterberg IKC Achterberg 
Dinsdag 09:00 16:00 IKC Achterberg IKC Achterberg 
Woensdag 12:00 15:00 Atledo Atledo 
 19:00 n.v.t. IKC Achterberg - 
Donderdag n.v.t. 08:15 - Cambreur College 
 12:30 16:00 IKC Achterberg IKC Achterberg 
Vrijdag 09:15 12:00 IKC Achterberg IKC Achterberg 
 19:00 21:30 Wilhelminaplein De Bergen 

 

Kledingtips 
Maandag landen we samen op onze expeditie bestemming. Het belooft een week te 
worden vol overleven in de natuur en het doen van historische ontdekkingen. Dit alles 
kan niet zonder een goede survivaluitrusting. Denk aan kleding in schutkleuren (beige of 
donkergroen), een hoed of tropenhelm tegen de zon en een vergrootglas.  

 



 
 

Maandag 22 augustus  

Deze ochtend landen we samen met de archeoloog op onze reisbestemming. De aankomst verloopt niet 
helemaal volgens plan, maar daardoor leren we alle expeditieleden wel goed kennen. We trainen onze 
survival skills en archeologiekennis en krijgen meer informatie over het eiland. Het einde van de dag 
heeft invloed op de rest van de reis. Wat betekent dit voor de dagen die komen gaan? 

Dinsdag 23 augustus 

Met een tegenslag achter de rug, zetten we de expeditie voort. Je weg vinden op een geheimzinnig 
eiland is niet gemakkelijk. We hebben je hulp nodig om de juiste koers te bepalen. Onderweg blijkt dat 
wij hier niet alleen zijn. Zou jij vreemdelingen vertrouwen en zelfs helpen? Wie weet is dit wel de juiste 
stap om onze missie te volbrengen.  

Let op: Op dinsdag blijven we over. Neem een stevig lunchpakketje mee en zet hier je naam en 
zomerspelengroepsnummer op. Voor drinken wordt gezorgd.  

Woensdag 24 augustus 

Om een stap verder te komen, hebben we geld nodig. Heel veel geld. Lukt het jou om genoeg biljetten 
bij elkaar te sparen? Als we dit doel behalen, hebben we wel een feestje verdiend. Een goede party 
kent geen eindtijd, dus blijven alle kinderen en expeditieleden slapen op het kamp. Aan het einde van 
de avond slaat de stemming om. Dit hadden we nooit kunnen bedenken...  

Tip: Neem in de middag een handdoek mee. Je zou zo maar eens nat kunnen worden. ‘s Avonds 
wissel je jouw survivalkleding in voor een feestelijke outfit. Denk aan een jurk, blouse of jasje en wat 
bling-bling.  

Donderdag 25 augustus 

We moeten aan de bak! Na een heftige avond, gaan we niet sip in een hoekje zitten. Juist nu moeten 
we goed en snel samenwerken om een oplossing te vinden. Houd jij jouw hoofd koel wanneer anderen 
gestrest zijn? Met een goede conditie en een beetje geluk kan de expeditie misschien nog slagen.  

Let op: Kom donderdagmiddag met een goede fiets naar IKC Achterberg. Deze heb je nodig om mee 
op pad te gaan.  

Vrijdag 26 augustus 

Is de expeditie geslaagd? We denken alles gedaan te hebben, maar zien nog geen resultaat. Samen 
gaan we op zoek naar wat er mist. Ontrafelen we de laatste geheimen en laten we het eiland nog 
mooier achter? Als dit lukt, mag jij je een echte archeoloog noemen.  

      
 

 

 

 



 
 

Belangrijke informatie betreft overnachten 

In het verleden is gebleken dat het voor de kinderen een enorme ervaring is. Dit jaar 
blijven de kinderen weer bij ons slapen!  

Het programma van woensdagavond 24 augustus tot en met donderdagmorgen 25 
augustus is als volgt: 

19:00 Begin avondprogramma 
21:30 Einde avondprogramma, te voet naar slaaplocatie Cambreur 

College 
07:30 Ontbijt met alle kinderen van groep 7-8 en de brugklas 
08:15 De kinderen worden door de ouders opgehaald bij het 

hoofdgebouw van het Cambreur College. Op dit tijdstip worden ook 
de slaapspullen weer uitgedeeld. 

12:30 De kinderen worden weer verwacht voor het middagprogramma.  
 

Om te zorgen dat alles goed zal verlopen, geven we u wat aanwijzingen: 

• Slaapspullen meenemen naar IKC Achterberg: slaapzak, matje of luchtbed, 
pyjama, toiletspullen en eventueel iets om te snoepen. Drinken is verboden! De 
spullen worden door ons verplaatst van IKC Achterberg naar het Cambreur 
College. 

• Om het voor ons overzichtelijk te houden, vragen wij u om alle slaapspullen in 
één vuilniszak te stoppen en deze goed dicht te maken. Op de vuilniszak schrijft u 
de naam van uw kind, het zomerspelengroepsnummer en een “J” voor jongen of 
een “M” voor meisje. 

• Op donderdagochtend krijgen de kinderen ontbijt. U hoeft hier dus niet voor te 
zorgen. 

• Geld is absoluut niet nodig. Er is niets te koop. 
• Zaklampen en mobiele telefoons zijn niet toegestaan. Laat deze dus vooral thuis! 
• Laat uw kinderen woensdagavond niet op de fiets komen. We eindigen de dag 

erna op een andere locatie. 

De groepsleiding en de hoofdleiding zullen er ‘s nachts op toe zien dat alles goed 
verloopt. De kinderen slapen op één locatie in Dongen. Wel zullen de jongens en 
meisjes gescheiden van elkaar slapen. Op de slaaplocatie wordt ’s nachts gewaakt door 
twee slaapwachten. Zij zullen de hele nacht wakker blijven om alles in de gaten te 
houden. Daarnaast is er te allen tijde een BHV’er aanwezig.  



 
 

Indien uw kind om de een of andere reden niet kan blijven slapen, geef dit dan vóór 
woensdagavond door aan de groepsleiding van uw kind. De groepsleider noteert dit op 
de groepslijst. Na het eindtoneel van woensdagavond kunt u uw kind bij de groep 
ophalen. Wij verwachten uw kind dan weer op donderdagmiddag om 12:30 bij IKC 
Achterberg. Uw kind kan daar weer gewoon deelnemen aan het gezamenlijke 
programma. 

 
De sluiting 

Het Wilhelminaplein  
Aan het einde van de Zomerspelen zijn we weer met alle deelnemers samen. 
Vrijdagavond 26 augustus moet je om 19:00u. weer op het Wilhelminaplein zijn. De 
zomerspelenmedaille, die je dan hebt verdiend, krijg je daar opgespeld. Veel kinderen 
willen aan het einde van de week een bedankje geven aan hun leiding. Wij vragen u dit 
te beperken tot iets dat uw kind zelf heeft gemaakt. 

De optocht  
We gaan in een feestelijke optocht door Dongen, naar de afsluiting in De Bergen aan de 
Pastoor Dirvenstraat. De route van de optocht is als volgt: Nieuwstraat - Geer - Hoge 
Ham – Jan Mertenslaan - Sint Josephstraat - Julianastraat - Pastoor Dirvenstraat.  

(De kinderen zijn verkleed. We zouden het leuk vinden wanneer de mensen langs de 
route en in De Bergen in het zomerspelengeel zijn.)  

De Bergen  
Huisregels van De Bergen:  
- Honden aan de lijn  
- Graag stilte gedurende het programma  
- Roken en alcoholische consumpties zijn niet toegestaan  
- Het plaatsen van stoelen en/of andere voorwerpen is niet toegestaan  

Tijdens de optocht en de afsluiting in De Bergen blijven de kinderen bij hun leiders. 
Houd er rekening mee dat er tijdens de optocht en de sluiting géén mogelijkheid is om 
naar de wc te gaan.  

De sluiting zal rond 21:30u afgelopen zijn. Na de afsluiting in De Bergen gaat de extra 
verlichting aan en de groepsbordjes omhoog. Wij verzoeken u uw kind pas op te halen 
als vanaf het podium de ophaalinstructies zijn gegeven. Hierdoor zal het ophalen veilig 
en soepel verlopen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  



 
 

Gevonden voorwerpen  
Wanneer uw kind iets verliest, kunt u op maandag 29 augustus, tussen 19:00u en 
19:30u, bij de gevonden voorwerpen komen zoeken. Houd onze sociale media en 
website in de gaten voor meer informatie.   

 
Dit jaar zal de decorroute zijn op zondag 21 augustus van 11:00u tot 13:00u.  

De organisatie van de Zomerspelen is in handen van Stichting Dongense Jeugdraad en 
wordt daarbij geholpen door ruim 250 vrijwilligers.  

Tijdens de Zomerspelen kan uw kind door Stichting Dongense Jeugdraad gefotografeerd 
en gefilmd worden. Dit beeldmateriaal kan door de stichting worden gepubliceerd op 
onze website, afleveringen van Zomerspelen-TV en onze sociale media (Facebook en 
Instagram).  

De stichting organiseert allerlei activiteiten voor de Dongense jeugd van 4 tot en met 13 
jaar. Naast de Zomerspelen zijn dat:  

• De Winterspelen voor groep 3-4, 5-6-7-8 & brugklas, tijdens de kerstvakantie. De 
Winterspelen zijn op zaterdag 28 en zondag 29 december 2022.  

• De aankomst van Sinterklaas in Dongen. Dit jaar is de intocht op zondag 13 
november 2022.  

Zomerspelen 2023 worden gehouden van maandag 14 tot en met vrijdag 18 augustus.  

www.dongensejeugdraad.nl  
info@dongensejeugdraad.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Decorroutestempelkaart    

Zomerspelen 2022 
61ste editie 

Naam:  

Datum: 21-08-2022 
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