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EEN GLOEDNIEUWE SPORTZOMER

Sportservice Roermond organiseert dit jaar voor het eerst de 
Roermondse Sportzomer. Zes weken lang bieden we jullie een 
gevarieerd aanbod aan te gekke sporten en de leukste
activiteiten! Er is keuze in overvloed.

Op de volgende pagina’s komen in vogelvlucht onze activiteiten 
voorbij. Met deze gids als leidraad kun je de hele zomer 
ontdekken wat er overal te doen is. Wij hopen samen met 
jullie de aftrap te geven voor een lange Sportzomer-traditie. 
Maar in ons debuutjaar kan het best zijn dat we nog een en 
ander moeten wijzigen aan het programma, afhankelijk van de 
weersomstandigheden en van de beschikbaarheid van mensen 
en middelen. Laat het ons daarom vooral weten als je tips hebt, 
verbeterpuntjes ziet of misschien zelf iets wil organiseren. 

Op die manier geven we met z’n allen kleur aan onze
Roermondse Sportzomer! Meer informatie en updates vind je 
op onze facebookpagina.
Reageren kan via iksportmee@roermond.nl
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LUCHTKUSSEN + XL GAMES
Iedere maandagavond zijn er luchtkussens op en rond het
Cruyff Court Donderberg.
Als extra’tje organiseren wij deze avond ook de XL Games,
ben jij er ook bij?

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.30 uur        Cruyff Court Donderberg

VOETBALTOERNOOI
Hoewel de officiële competities tijdens de zomervakantie stil
liggen, kan er tijdens dit voetbaltoernooi een onderlinge competitie 
worden gespeeld. Kom met een team van 5 personen of maak ter 
plekke een team en maak nieuwe vrienden!

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.30 uur                Grasveld aan de Florasingel 
         Hoogvonderen

WATERSPORTACTIVITEITEN
Kanoën, suppen of kajakken? Heb je dit nog nooit gedaan of
vind je het leuk om te doen? Vandaag kun je alle drie deze
sporten gaan proberen. De activiteiten worden begeleid door
professionele begeleiding van Windsurfcenter Roermond.

TIJDSTIP:        LOCATIE:
09.30 - 11.30 uur          Dagstrand Oolderplas
         Broekstraat 35, Ool-Roermond

BIJZONDERHEDEN:    
 • Iedereen die een zwemdiploma heeft mag meedoen.
 • Tijdens het watersporten is het dragen van een zwemvest
   verplicht, dit krijg je ter plekke. 
 • Aanmelden is verplicht via iksportmee@roermond.nl

TENNIS CLINIC
In samenwerking met TC Maasniel wordt er een tennis clinic 
georganiseerd. Heb je altijd al eens een proefles willen doen? 
Twijfel je of de sport wel bij je past? Of heb je gewoon zin om te 
komen tennissen, kom dan woensdag 10 juli naar deze clinic! 

TIJDSTIP:        LOCATIE:
6 t/m 8 jaar: 09.30 - 10.30 uur      TC Maasniel
9 t/m 12 jaar: 10.30 - 11.30 uur      Sportpark de Wijher
         Jagerstraat 5
         6042 KA Roermond
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ARCHERY EVENT 
We starten met het maken van eigen pijlen. Kleuren, verven,
veren erop plakken, alles mag. Om daarna te leren en ervaren
hoe we ermee kunnen schieten. We sluiten af met een potje
Archery tag.

TIJDSTIP:        LOCATIE:
10.00 - 12.00 uur         Swalmen

BIJZONDERHEDEN:    
 • Aanmelden is verplicht: iksportmee@roermond.nl onder
   vermelding van voor- en achternaam en leeftijd.
 • Je ontvangt daarna een bevestiging met de exacte locatie
   in Swalmen.

ACTIEVE AVOND VOOR JONG EN OUD
Na het eten is het tijd voor een sportieve wandeling door een 
mooi stukje Roermond! Vandaag kun je kiezen tussen een
wandelroute van ongeveer 5 km of 10 km.
Willen de kinderen niet mee wandelen, laat ze dan lekker 
hockeyen en/of spelen op het luchtkussen. Op het hockeyveld 
is er professionele begeleiding vanuit RHC Concordia en van 
Sportservice Roermond.
Wil je gewoon komen hockeyen en spelen bij het luchtkussen, 
dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.

TIJDSTIP:        
Start wandeling tussen 17.00u en 19.00u. Tussen 17.00u en 
21.00u zijn er voor de kids activiteiten op het hockeyveld.

LOCATIE:
Hockeyvelden van de Roermondse Hockeyclub Concordia,
Burgemeester Geuljanslaan 1c, Roermond.

ARCHERY TAG
Samen met The Archery Company organiseren we de
activiteit Archery Tag. Houd je van spanning en uitdaging?
Dan moét je hier bij zijn! Pak je pijl en boog en ga de strijd aan!

TIJDSTIP:        LOCATIE:
8 t/m 10 jaar: 18.00 - 19.00 uur      Gymzaal Hoogvonderen
11 t/m 13 jaar: 19.00 - 20.00 uur      Smedenerf 4
         6043 SG, Roermond  

BIJZONDERHEDEN:    
Aanmelden is verplicht: iksportmee@roermond.nl onder
vermelding van voor- en achternaam.
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LUCHTKUSSENS EN SPELENKERMIS
Ga jij als snelste over de stormbaan? Daag je vrienden en
vriendinnen uit. Ook aan de kleintjes is gedacht, zij kunnen zich
uitleven op het springkussen. 
Naast de kussens kun je elkaar uitdagen met verschillende spellen van 
de spelenkermis, lukt het jou om de meeste punten te verzamelen?

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.30 uur             Cruyff Court Donderberg

BOKSEN
Boksen is hot! Inmiddels beleven duizenden mensen dagelijks
veel plezier aan de bokssport. Wil je graag ervaren of boksen
iets voor jou is? Kom dan kennismaken met de eerste
bokstechnieken en ervaar hoe uitdagend deze sport is! 

TIJDSTIP:        LOCATIE:
6 t/m 8 jaar:  09.30 - 10.30 uur      Sporthal de Donderberg
9 t/m 12 jaar:  10.30 - 11.30 uur      Donderbergweg 36
         6043 JH  Roermond

KARATE EN LASERGAMEN
Een echte trainer van karatevereniging Fudoshin leert ons
enkele karate basistechnieken. Dit alles op een speelse en
verantwoorde manier. Na een korte pauze is het tijd voor een
lasergame (mét echte laserpistolen).

TIJDSTIP:        LOCATIE:
10.00 - 12.30 uur                  Gyzmaal van basisschool 
         Willem de Zwijger 
         Minister Beversstraat 7
         6042 BL Roermond

BIJZONDERHEDEN:    
 • Leeftijd 6 t/m 12 jaar.
 • Aanmelden is verplicht: iksportmee@roermond.nl
   onder vermelding van voor- en achternaam.
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SPORT & SPEL
We spelen Kin-Ball, KanJam en nog veel meer. Nog nooit
gehoord van deze toffe sporten? Op YouTube kan je heel wat
voorbeelden vinden. Of kom het gewoon ontdekken!

TIJDSTIP:        LOCATIE:
10.00 - 12.00 uur            Grasveld Dominee   
         Hoogendijkstraat

VOETBALTOERNOOI
Een vriendschappelijk voetbaltoernooi op het kunstgras bij 
voetbalvereniging SHH in Herten. Maak een team van minimaal
7 personen en doe mee (we spelen 7 tegen 7).

TIJDSTIP:        
Categorie t/m 12 jaar: Inschrijven vanaf 15.45 uur.
   Start toernooi: 16:15 – 18.00 uur:
Categorie vanaf 13 jaar:  Inschrijven vanaf 18.30 uur.
   Start toernooi: 19.00 – 21.00 uur: 

LOCATIE:
Kunstgrasveld SHH Herten, Gerbergaweg 20, Herten

SPORTKOOITOERNOOI
Samen met stichting Wel.kom organiseren we dit zomeravond-
toernooi in de sportkooi bij jongerencentrum de Terp. Vorm samen 
met je vrienden- en vriendinnen een team en speel mee in de
sporten basketbal, hockey en voetbal. Je speelt elke sport minstens 
één keer. Het jongerencenturm is ook geopend deze avond.

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.00 - 21.00 uur             Sportkooi bij
         Jongerencentrum de Terp
         Gerrit Verhoevenstraat 14

BIJZONDERHEDEN:    
 • Leeftijd 13 t/m 16 jaar. 
 • Een team bestaat uit minstens 5 en maximaal 7 spelers.
 • Inschrijven is mogelijk vanaf 17:30 uur.
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LUCHTKUSSEN + HOLLANDSE GAMES
Kom een avond spelen en ontspannen met verschillende spellen 
op en rond het Cruyff Court Donderberg, er zal een luchtkussen 
aanwezig zijn voor de allerkleinste en een uitdagende stormbaan 
voor de wat oudere kinderen. 
Ga terug in de tijd met de spellen van grootmoeders tijd zoals
spijkerbroek hangen, het kazenspel en sjoelen.

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.30 uur             Cruyff Court Donderberg

SPORT & SPEL
Samen met Het Trefke hebben we verschillende spellen voor 
jullie in petto: Kin-Ball (met een bal van wel 1,22 meter groot),
boccia (lijkt op jeu de boules), swifferspel en nog veel meer.

TIJDSTIP:        LOCATIE:
10.00 - 12.00 uur            In en om ’t Trefpunt
          Javastraat 31

ARCHERY EVENT
Handboogschieten, maar hoe dan? Eerst maken we pijlen.
Kleuren, verven, veren erop plakken, alles mag. Daarna leren 
we hoe we ermee kunnen schieten. We sluiten af met
Archery Attack.

TIJDSTIP:        LOCATIE:
10.00 - 12.30 uur             Grasveld bij ’t Trefpunt 
         Javastraat 31

BIJZONDERHEDEN:    
 • Aanmelden is verplicht: iksportmee@roermond.nl
   onder vermelding van voor- en achternaam.

SPELEN BIJ MOVEOO
We zijn welkom in de speeltuin van Moveoo. Hier kunnen we 
klimmen, klauteren, springen en spelen. Op het grasveld aan de 
Dominee Hoogendijkstraat doen we balspellen.

TIJDSTIP:        LOCATIE:
10.00 - 12.00 uur             Grasveld Dominee  
         Hoogendijkstraat
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FIETS(ONTDEK)TOCHT DOOR DE WIJK
Leer meer over jouw wijk tijdens deze fietstocht met leuke
opdrachten. Vertrek- en eindpunt is WBC Spoorlaan Noord
van PSW. Hier wordt gezorgd voor een hapje en drankje,
springkussen en leuke spellen.

TIJDSTIP:        LOCATIE:
10.00 - 13.00 uur             WBC Spoorlaan Noord, PSW 
         (Spoorlaan Noord 109)

BIJZONDERHEDEN:    
 • Je kunt vertrekken tussen 10:00 en 11.00 uur.

SPORTKOOITOERNOOI EN SPEELGOEDUITLEEN
Samen met de speelgoeduitleen en enkele jongeren organiseren
we deze dag op de Kemp. In de sportkooi wordt een voetbal-
toernooi gespeeld voor de leeftijd 6 t/m 12 jaar. Voor de kleintjes
is er een springkussen en van 13:30 uur tot 15:30 uur is de
speelgoeduitleen geopend. Ouders zijn ook van harte welkom.

TIJDSTIP:        LOCATIE:
Toernooi:  12.30 - 15.30 uur          Sportkooi en speelgoed- 
Speelgoeduitleen: 13.30 - 15.30 uur      container bij basisschool  
         ‘t Mozaïek (Surinamestraat 2)

BIJZONDERHEDEN:    
 • Inschrijven vanaf 12:00 uur. Start toernooi om 12:30 uur.
 • Een team bestaat uit minstens 5 en maximaal 7 spelers.
 • Er wordt gespeeld in twee leeftijdscategorieën: 6 t/m 8 jaar
   en 9 t/m 12 jaar.

FREERUNNING
In samenwerking met Minded Motion organiseren we een clinic
freerunning. Freerunning is een sport waarbij het de bedoeling
is om zo stoer mogelijk, bijvoorbeeld met een salto, over obstakels
te gaan en om van het ene obstakel naar het andere te springen.

TIJDSTIP:        LOCATIE:
6 t/m 8 jaar: 18.00 - 19.00 uur      Gymzaal Hoogvonderen
9 t/m 12 jaar: 19.00 - 20.00 uur      Smedenerf 4
         6043 SG, Roermond

BIJZONDERHEDEN:    
 • Aanmelden is verplicht: iksportmee@roermond.nl
   onder vermelding van voor- en achternaam + leeftijd.
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LUCHTKUSSENS EN VOETBALSPELLEN
Lekker stormen en springen! Naast de luchtkussens kun jij je
voetbal skills komen testen op onze 4 op een rij voetbal editie
of op onze speciale voetbalgoal. Word jij gekroond tot de king
of the Cruyff Court deze avond? 

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.30 uur             Cruyff Court Donderberg

ARCHERY TAG
Samen met The Archery Company organiseren we de activiteit
Archery Tag. Houd je van spanning en uitdaging? Dan moét je
hier bij zijn! Pak je pijl en boog en ga de strijd aan!

TIJDSTIP:        LOCATIE:
6 t/m 8 jaar: 09.00 - 10.00 uur      Jo Gerrishal
9 t/m 12 jaar: 10.00 - 11.00 uur      Achilleslaan 2A
12+:  11.00 - 12.00 uur      6041 JV, Roermond

BIJZONDERHEDEN:    
 • Aanmelden is verplicht: iksportmee@roermond.nl
   onder vermelding van voor- en achternaam + leeftijd. 

JEU DE BOULES
We spelen Jeu de Boules, voor jong en oud. Je mag ook gezellig 
komen spelen of op het springkussen springen.  

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.00 uur             Jeu de Boulesbaan 
         en grasveld aan de Pappelhof

KIN-BALL + TREFBAL TOERNOOI 
Maak kennis met de nieuwe sport Kin-Ball! Er wordt gespeeld
met een gigantisch grote bal met een diameter van 1,22 meter.
Behalve Kin-Ball zullen we ook gezamenlijk een potje trefballen!

TIJDSTIP:        LOCATIE:
Ronde 1:  09.30 - 10.30 uur      Sporthal de Donderberg
Ronde 2:  10.30 - 11.30 uur      Donderbergweg 36
         6043 JH Roermond

BIJZONDERHEDEN:    
 • De activiteit is voor leerlingen van groep 4 t/m groep 8. 

LUCHTKUSSENS
Stormen over de stormbaan of lekker springen op een
springkussen? Het kan in de avond op het grasveld aan de 
Florasingel in Hoogvonderen. Naast de leuke luchtkussens 
worden er nog andere (sportieve) activiteiten georganiseerd! 

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.30 uur          Grasveld Florasingel  
         Hoogvonderen  
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LUCHTKUSSENS+ HOLLANDSE GAMES
Ga je mee terug in de tijd? Naast de stoere luchtkussens kun je 
vanavond ook spijkerbroek hangen, sjoelen en het kazenspel 
spelen! 

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.30 uur        Cruyff Court Donderberg

PANNAKOOI TOERNOOI 
Daag elkaar uit in de pannakooi, show je tofste en mooiste tricks, en 
maak die vette goal! Ga jij er aan het einde vandoor met de eer? 

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.30 uur           Grasveld aan de Florasingel  
         Hoogvonderen

KORFBAL CLINIC
In samenwerking met Ready’60 organiseren we een korfbal clinic.
Maak kennis met een sport die je misschien nog niet zo vaak hebt 
gespeeld en leer de eerste technieken en tactieken van deze sport. 

TIJDSTIP:        LOCATIE:
6 t/m 8 jaar: 09.30 - 10.30 uur      Ready’60,
9 t/m 12 jaar: 10.30 - 11.30 uur      Sportpark de Wijher
         Jagerstraat 9
         6042 KA  Roermond
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LEVEND STRATEGO EN SPEELGOEDUITLEEN
We spelen levend stratego in het Nonnenbos. Lukt het jouw
team om de vlag van de tegenpartij te stelen en naar je eigen
terrein te brengen? Na afloop van de bosspellen kan je verder
spelen met de materialen van de speelgoeduitleen. 

TIJDSTIP:        LOCATIE:
Levend stratego: 11.30 - 13.30 uur      Basisschool ’t Mozaïek
Speelgoeduitleen: 13.30 - 15.30 uur      (Surinamestraat 2)       

JEU DE BOULES TOERNOOITJE
Samen met deelnemers van Jeu de Boules club ‘Boule d ‘Or’
organiseren we een toernooitje, voor jong en oud. Voor de
winnaar(s) is er een kleine attentie, dus geef je snel op!

TIJDSTIP:        LOCATIE:
10.00 - 12.00 uur         Jeu de Boulesbaan Nopperhof  
              Swalmen

BIJZONDERHEDEN:    
 • Graag vooraf aanmelden via: iksportmee@roermond.nl onder
   vermelding van voor- en achternaam en leeftijd. Je ontvangt
   daarna een bevestiging.
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LUCHTKUSSEN + XL GAMES
Kom jij stormen op onze stormbaan en de hoogste sprongen
maken op het springkussen? Daarnaast zijn er ook allerlei leuke
en extra grote samenwerkingsspellen en puzzels aanwezig.
Lukt het jou om deze op te lossen?

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.30 uur           Cruyff Court Donderberg

WORKSHOP BREAKDANCE
Uitgekeken op de Fortnite dansjes? Kom dan naar de workshop 
breakdance en leer de vetste moves en stoerste tricks. 

TIJDSTIP:        LOCATIE:
4 t/m 6 jaar: 09.30 - 10.30 uur      Jo Gerrishal
7 t/m 9 jaar: 10.30 - 11.30 uur      Achilleslaan 2A
10 t/m 13 jaar: 11.30 - 12.30 uur      6041 JV  Roermond
    

LASERGAMEN
Ga op missie met deze stoere laserpistolen. De sporthal wordt
tot ware gamehal omgetoverd met allerlei materialen waar je je
achter kunt verschuilen om zo lang mogelijk in het spel te blijven.  

TIJDSTIP:        LOCATIE:
4 t/m 6 jaar: 09.00 - 10.00 uur      Sporthal de Donderberg
7 t/m 9 jaar: 10.00 - 11.00 uur      Donderbergweg 36
10 t/m 13 jaar: 11.00 - 12.00 uur      6043 JH Roermond
     

LUCHTKUSSENS EN JEU DE BOULES
We spelen Jeu de Boules, voor jong en oud. Daarnaast is er
het spel “Whip Him Off”. Duw elkaar middels een grote bal
van het luchtkussen. Of kom gewoon lekker op het springkussen 
springen.  

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.30 uur          Grasveld aan de Florasingel
         Hoogvonderen
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MOBSTACLE
Heb jij de handigheid of de spierballen om over de obstaclebaan
te gaan? Daag je vrienden, vriendinnen, vader/moeder,
broer/zus, buurman/-vrouw of wie je maar wilt uit. Ook zullen er 
springkussens staan voor de kleine kinderen die willen komen.

TIJDSTIP:        LOCATIE:
18.30 - 20.30 uur           Grasveld Heistraat/Zandkuil

HET GEHEIM VAN SPORTSERVICE ROERMOND
KUN JIJ HET LAATSTE NIEUWS RADEN?

ACTIVITEITEN
BEWEGEN
EVENEMENTEN
GEZOND
IEDEREEN
ORGANISATIE
ROERMOND
SAMENWERKEN
SPEL
SPORTEN
SPORTZOMER
VERENIGINGEN
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