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            EEN ZOMER VOL MET
       ACTIEVE MOGELIJKHEDEN

De Roermondse Sportzomer beleefde vorig jaar 
een kickstart met een heel succesvolle eerste 
editie. Deze nieuwe zomerse sport-
traditie willen we natuurlijk graag in stand
houden, maar de maatregelen rondom het
coronavirus vragen wel om wat extra creativiteit.    

De focus tijdens deze tweede editie van de 
Sportzomer ligt daarom op alles wat we wél
kunnen doen, om er samen met jullie een
actieve en mooie zomer van te maken. 
Zes weken lang bieden we een gevarieerd 
aanbod aan te gekke sporten en de leukste 
activiteiten! En uiteraard houden we ons daarbij 
steeds aan de richtlijnen van het RIVM.

Op de volgende pagina’s maak je kennis met 
een zomer vol met nieuwe mogelijkheden. Met 
deze gids als leidraad ben jij klaar voor een 
zomer vol onbezorgd sport- en beweegplezier. 
En misschien zie je jezelf wel terug op de foto’s 
van vorig jaar!

Voor het laatste nieuws en updates rondom de 
Roermondse Sportzomer kijk je natuurlijk op 
www.roermondsport.nl of bezoek je onze
Facebookpagina. Reageren kan via
iksportmee@roermond.nl

1We zien je snel!

Team Sportservice
 Roermond

ROERMONDSE
SPORTZOMER
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ZWEMCLINIC IN DE BOSBERG
Nederland en zwemmen is een gouden combinatie. 
Een zwemclinic is ideaal: het kan op elk niveau en
is daarnaast één van de beste sporten om te
beoefenen voor je gezondheid. Dit is de reden dat
de Roermondse Zwemvereniging en Sportservice 
Roermond de samenwerking hebben opgezocht.
De activiteit bestaat uit twee delen, namelijk een 
water- en een land activiteit. RZ biedt een clinic in het 
water aan om kennis te maken met de zwemsport. 
Op het vaste land zal Sportservice Roermond een 
activiteit/clinic verzorgen.

Voor wie?
6 t/m 12 jaar met een zwemdiploma A en B.

Bijzonderheden:
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl 

PIRAMIDE BOUWEN
Samen met de wijk een piramide bouwen van
7 à 8 meter hoog. Dit kan alleen door een goede
samenwerking. Kom jij ons helpen?

Voor wie? 6 t/m 16 jaar.

TIJDSTIP:
14.30 - 16.30 uur

LOCATIE:
Zwembad 
de Bosberg, 
Bosstraat 116 
Swalmen

TIJDSTIP:
18.30 - 20.30 uur

LOCATIE:
Veldje in de
Lunastraat
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WATERSPORT
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.

Voor wie? Iedereen met een zwemdiploma.

Bijzonderheden: 
 • Tijdens het watersporten is het dragen van een  
   zwemvest verplicht. Dit krijg je ter plekke. 
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl 
 • Bij slecht weer is 15-07-2020 de reservedag.
 • Bij te weinig deelnemers zal de activiteit niet
   doorgaan.

TIJDSTIP:
09.30 - 11.30 uur

LOCATIE:
Dagstrand 
Oolderplas: 
Broekstraat 35, 
Ool-Roermond

WEEK

29

maandag
13 juli

maandag
13 juli

dinsdag
14 juli
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BOOTCAMP
Bootcamp is een buitentraining waarbij gebruik wordt 
gemaakt van alles wat de locatie te bieden heeft. We 
gaan aan de slag met verschillende materialen. Denk 
aan: kettlebells (slingergewichten), zware ballen, tou-
wen, elastiek et cetera. Verder moet je trappen opren-
nen, springen, klimmen en nog veel meer. Een training 
eindigt met een WOD (workout of the day). Tijdens 
dit laatste onderdeel mag je keihard aan de bak om 
het laatste stukje kracht en energie uit je lichaam te 
persen. Resultaat? Een heerlijk voldaan gevoel! Deze 
training wordt verzorgd door Byceps bootcamps.

Voor wie? 16+.

Bijzonderheden: 
Is bootcamp iets voor mij?
Bootcamp training is zwaar. Dit betekent niet dat je 
in topconditie moet zijn om mee te kunnen doen. 
Een beetje basis conditie is fi jn en verlaagt de kans 
op blessures. Bootcamptraining is interessant voor 
beginners, maar zeker ook voor sporters die uitdaging 
zoeken.
• Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl

TIJDSTIP:
19.30-20.30 uur

LOCATIE:
Parkeerdek
Stationspark:
Maria
Theresialaan 12
Roermond
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WEEK

29

donderdag
16 juli

RUGBY ACTIVITEIT
Rugby is een echte teamsport. Je speelt met elkaar en 
kunt niet zonder elkaar. Vanochtend verzorgt RRFC 
De Bokkerijders een leuke kennismaking voor jou en 
je broertje(s)/zusje(s) en vrienden. 

Voor wie? T/m 12 jaar.

Bijzonderheden: 
• Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl

TIJDSTIP:
10.30 - 12.30 uur

LOCATIE:
Grasveld bij
BS ’t Mozaïek
Surinamestraat 2 

vrijdag
17 juli
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ROERMONDSE SPORTZOMER 2020
VOETBALTOERNOOI
De offi ciële voetbalcompetitie konden we helaas niet 
afronden. Daarom organiseren we een
mini-competitie voetbal! Maak van te voren je eigen 
team van 5 personen of maak ter plekke een team en 
maak nieuwe vrienden. De competitie wordt ingedeeld 
op leeftijd.  

Voor wie?
 • 8 t/m 10 jaar.
 • 11 t/m 14 jaar.

TIJDSTIP:
18.30 - 20.30 uur

LOCATIE:
Grasveld aan 
de Florasingel, 
Hoogvonderen

donderdag
16 juli
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PUZZELPARADE & PANNAKNOCK OUT 
Het grasveld verandert in een puzzel plaza. Er hangen 
verschillende soorten puzzels op rondom en jij mag 
deze proberen allemaal op te lossen. Vraag mama, 
papa, opa, oma of je vrienden om je te komen helpen. 
Krijg jij alles opgelost?  Of je daagt je vrienden uit om 
te voetballen in de pannakooi en wordt de beste
voetballer van de dag.

Voor wie? 4 t/m 16 jaar.

TIJDSTIP:
18.30 - 20.30 uur
LOCATIE:
Veldje in de
Lindberghstraat 
naast basisschool 
Vincent van Gogh 

SCHERMEN
Wat is dat nu precies schermen? Altijd al eens willen 
weten en ervaren hoe dit in zijn werk gaat? Dit is jouw 
kans! Schermvereniging Elan laat je zien en vooral 
beleven hoe het schermen in zijn werk gaat. Met leuke 
spelvormen en echte wedstrijdjes kun jij gaan ervaren 
hoe tof schermen eigenlijk is. We zien je graag.

Voor wie? 8 t/m 18 jaar.

Bijzonderheden: 
 • Sportkleding verplicht
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl 
 • Bij slecht weer gaat de activiteit niet door.

TIJDSTIP:
10.00 - 12.00 uur

LOCATIE:
Sporthal buiten
Hertenheym
Putkamp 6.

maandag
20 juli

dinsdag
21 juli
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TIJDSTIP:
14.30 - 16.30 uur

LOCATIE:
Zwembad 
de Bosberg, 
Bosstraat 116 
Swalmen

maandag
20 juli

ZWEMCLINIC IN DE BOSBERG
Nederland en zwemmen is een gouden combinatie. 
Een zwemclinic is ideaal: het kan op elk niveau en
is daarnaast één van de beste sporten om te
beoefenen voor je gezondheid. Dit is de reden dat
de Roermondse Zwemvereniging en Sportservice 
Roermond de samenwerking hebben opgezocht.
De activiteit bestaat uit twee delen, namelijk een 
water- en een land activiteit. RZ biedt een clinic in het 
water aan om kennis te maken met de zwemsport. 
Op het vaste land zal Sportservice Roermond een 
activiteit/clinic verzorgen.

Voor wie?
6 t/m 12 jaar met een zwemdiploma A en B.

Bijzonderheden:
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl 
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STADSWANDELING
Deze stadswandeling laat je proeven aan de rijke
historie van Roermond, een stad met oude statige 
huizen, kerken en paleizen. Onder leiding van een 
VVV-gids wandel je langs de mooiste plekjes in de 
binnenstad van Roermond.

Voor wie? Voor iedereen die graag een wandeling 
wilt maken en Roermond beter wilt leren kennen.

Bijzonderheden: 
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl 
 • Er is plek voor maximaal 10 personen.
 • Bij meer opgaves kijken we voor een tweede groep.

ROERMOND GOT (SPORT)TALENT!
Beschik jij over super gave skills binnen jouw sport? 
Kun jij de meest vette tricks laten zien? Heb jij een 
speciaal talent? Kom dan op donderdag 23 juli naar
de talentenavond en laat zien wat je in huis hebt! 
De jury zal bepalen wie er met de prijs vandoor gaat! 

Voor wie? Alle leeftijden.

Bijzonderheden: 
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl

TIJDSTIP:
19.00 - 20.30 uur

LOCATIE:
Verzamelplaats: 
De Markt 17 
Roermond

TIJDSTIP:
18.30 - 20.30 uur

LOCATIE:
Grasveld aan
de Florasingel
Hoogvonderen
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donderdag
23 juli

donderdag
23 juli

BOOTCAMP
Bootcamp is een buitentraining waarbij gebruik wordt 
gemaakt van alles wat de locatie te bieden heeft. We 
gaan aan de slag met verschillende materialen. Denk 
aan: kettlebells (slingergewichten), zware ballen, tou-
wen, elastiek et cetera. Verder moet je trappen opren-
nen, springen, klimmen en nog veel meer. Een training 
eindigt met een WOD (workout of the day). Tijdens 
dit laatste onderdeel mag je keihard aan de bak om 
het laatste stukje kracht en energie uit je lichaam te 
persen. Resultaat? Een heerlijk voldaan gevoel! Deze 
training wordt verzorgd door Byceps bootcamps.

Voor wie? 16+.

Bijzonderheden: 
Is bootcamp iets voor mij?
Bootcamp training is zwaar. Dit betekent niet dat je in 
topconditie moet zijn om mee te kunnen doen. Een 
beetje basis conditie is fi jn en verlaagt de kans op bles-
sures. Bootcamptraining is interessant voor beginners, 
maar zeker ook voor sporters die uitdaging zoeken. 
• Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl

TIJDSTIP:
10.30 - 11.30 uur

LOCATIE:
Parkeerdek
Stationspark:
Maria
Theresialaan 12
Roermond

zondag
26 juli
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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!

Voor wie? T/m 16 jaar.

Bijzonderheden: 
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl 
 • Dichte schoenen aan
 • We spelen 2x één uur

TIJDSTIP:
09.30 - 11.30 uur

LOCATIE:
Lintjenshofl aan,
grasveld achter 
het kerkhof in de
wijk Maasniel

woensdag
22 juli
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WEEK
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ROERMONDSE SPORTZOMER 2020
SPELLENAVOND + LUCHTKUSSENS
Samen delen, samen werken, samen lachen en
samen spelen doen wij tijdens de spellen avond. 
Met o.a. groot twister, stokken vangen, 4 op een rij.

Voor wie? Tot 12 jaar.

TIJDSTIP:
18.30 - 20.30 uur
LOCATIE:
Veldje Kasteel
Kessenichstraat

maandag
27 juli
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TIJDSTIP:
14.30 - 16.30 uur

LOCATIE:
Zwembad 
de Bosberg, 
Bosstraat 116 
Swalmen

maandag
27 juli
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ZWEMCLINIC IN DE BOSBERG
Nederland en zwemmen is een gouden combinatie. 
Een zwemclinic is ideaal: het kan op elk niveau en
is daarnaast één van de beste sporten om te
beoefenen voor je gezondheid. Dit is de reden dat
de Roermondse Zwemvereniging en Sportservice 
Roermond de samenwerking hebben opgezocht.
De activiteit bestaat uit twee delen, namelijk een 
water- en een land activiteit. RZ biedt een clinic in het 
water aan om kennis te maken met de zwemsport. 
Op het vaste land zal Sportservice Roermond een 
activiteit/clinic verzorgen.

Voor wie?
6 t/m 12 jaar met een zwemdiploma A en B.

Bijzonderheden:
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl 



14 15

WEEK

31

ROERMONDSE SPORTZOMER 2020

12

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

Voor wie?
Categorie t/m 12 jaar: Inschrijven vanaf 15.45 uur.
Start toernooi: 16:15 – 18.00 uur.
Categorie 13 t/m 18 jaar: Inschrijven vanaf 18.30 uur.
Start toernooi: 19.00 – 21.00 uur.

PANNAKOOITOERNOOI + LUCHTKUSSENS
Daag elkaar uit in de pannakooi. Show je tofste
skills en mooiste tricks.
Ga jij er aan het einde vandoor met de eer? 

Voor wie? Jongeren t/m 16 jaar.

Bijzonderheden: 
Het pannakooi toernooi wordt ter plekke op leeftijd 
ingedeeld. 

TIJDSTIP:
15.45 - 21.00 uur
LOCATIE:
Kunstgrasveld 
SHH Herten
Gerbergaweg 20 
Herten

WATERSPORT FRISSEN
Wat is er nou leuker dan lekker in de zomer op het 
water suppen of kajakken. Geniet en beweeg met 
deze activiteiten op het water. De activiteiten worden 
begeleid door professionele begeleiding van
Watersportschool Frissen.

Voor wie? Iedereen vanaf 8 jaar met een zwemdiploma.

Bijzonderheden: 
 • Tijdens het watersporten is het dragen van een    
    zwemvest verplicht. Dit krijg je ter plekke. 
 •  Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl 
 •  Bij te weinig deelnemers zal de activiteit niet
    doorgaan.

TIJDSTIP:
18.30 - 20.30 uur

LOCATIE:
Grasveld aan 
de Florasingel, 
Hoogvonderen

TIJDSTIP:
14.30 - 16.30 uur

LOCATIE:
Oolderhuuske 1 
Roermond

woensdag
29 juli

donderdag
30 juli

dinsdag
28 juli
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SPELLEN CIRCUIT MET
ARCHERY ATTACK EN MEER
Ben jij klaar voor een potje Archery Attack? Gewapend 
met een handboog en speciale rubber-pijlen (pijlen 
met een zachte rubberen ‘punt’) ga je in twee teams 
de strijd met elkaar aan. Archery Attack is een
combinatie van boogschieten, paintball en trefbal.
Daarnaast spelen we ook Kin- Ball (met een bal van 
wel 1m groot), trefbal, jeu de boules en nog veel meer. 

Voor wie? T/m 12 jaar.

Bijzonderheden: 
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl

TIJDSTIP:
10.00 - 12.00 uur

LOCATIE:
In en om
wijkgebouw
’t Trefpunt,
Javastraat 31

donderdag
6 augustus

KAN JAM + LUCHTKUSSENS
Kan Jam is een leuk frisbee spel voor jong en oud. 
Dit spel zorgt voor actie, uitdaging en show en dat 
allemaal zonder fysiek contact. Leer hoe jij goed met 
een frisbee kan gooien en daag vrienden uit voor een 
wedstrijdje Kan Jam 

Voor wie? 4 t/m 16 jaar.

TIJDSTIP:
18.30 - 20.30 uur

LOCATIE:
Veldje in de 
Kasteel
Kessenichstraat 

15

maandag
3 augustus

ZWEMCLINIC IN DE BOSBERG
Nederland en zwemmen is een gouden combinatie. 
Een zwemclinic is ideaal: het kan op elk niveau en
is daarnaast één van de beste sporten om te
beoefenen voor je gezondheid. Dit is de reden dat
de Roermondse Zwemvereniging en Sportservice 
Roermond de samenwerking hebben opgezocht.
De activiteit bestaat uit twee delen, namelijk een 
water- en een land activiteit. RZ biedt een clinic in het 
water aan om kennis te maken met de zwemsport. 
Op het vaste land zal Sportservice Roermond een 
activiteit/clinic verzorgen.

Voor wie?
6 t/m 12 jaar met een zwemdiploma A en B.

Bijzonderheden:
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl 

TIJDSTIP:
14.30 - 16.30 uur

LOCATIE:
Zwembad 
de Bosberg, 
Bosstraat 116 
Swalmen

maandag
3 augustus
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PIRAMIDE BOUWEN
We streven er naar om een zo hoog mogelijke
piramide te bouwen. Hiervoor moeten we
samenwerken. Lukt het om tot de 8 meter te komen? 

Voor wie? T/m 18 jaar.

KAN JAM  EN BLAASPIJP SCHIETEN + 
LUCHTKUSSENS
Kan Jam is een leuk frisbee spel voor jong en oud. 
Dit spel zorgt voor actie, uitdaging en show en dat 
allemaal zonder fysiek contact. Leer hoe jij goed met 
een frisbee kan gooien en daag vrienden uit voor een 
wedstrijdje Kan Jam.

Voor wie? 4 t/m 16 jaar.

TIJDSTIP:
18.30 - 20.30 uur

LOCATIE:
Veldje in de
Lindberghstraat 
naast basisschool 
Vincent van Gogh

SPORT EN SPEL
We gaan lekker aan de gang met verschillende 
sport en spel activiteiten. Denk hierbij aan leuke en 
uitdagende dingen maar natuurlijk kan hockey niet 
ontbreken.

Voor wie? 4 t/m 12 jaar.

Bijzonderheden:
 • Aanmelden is verplicht via
   www.roermondsport.nl

TIJDSTIP:
18.30 - 20.30 uur

LOCATIE:
Grasveld aan
de Florasingel

maandag
10 augustus

TIJDSTIP:
10.00 - 12.00 uur

LOCATIE:
Concordia,
Burgemeester 
Geuljanslaan 1C

donderdag
13 augustus

vrijdag
14 augustus
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TIJDSTIP:
14.30 - 16.30 uur

LOCATIE:
Zwembad 
de Bosberg, 
Bosstraat 116 
Swalmen

maandag
10 augustus
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ZWEMCLINIC IN DE BOSBERG
Nederland en zwemmen is een gouden combinatie. 
Een zwemclinic is ideaal: het kan op elk niveau en
is daarnaast één van de beste sporten om te
beoefenen voor je gezondheid. Dit is de reden dat
de Roermondse Zwemvereniging en Sportservice 
Roermond de samenwerking hebben opgezocht.
De activiteit bestaat uit twee delen, namelijk een 
water- en een land activiteit. RZ biedt een clinic in het 
water aan om kennis te maken met de zwemsport. 
Op het vaste land zal Sportservice Roermond een 
activiteit/clinic verzorgen.

Voor wie?
6 t/m 12 jaar met een zwemdiploma A en B.

Bijzonderheden:
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl 
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BLAASPIJP SCHIETEN EN ARCHERY TAG
Samen met The Archery Company organiseren we de 
activiteit Archery Tag. Houd je van spanning en uitda-
ging? Dan moét je hier bij zijn! Pak je pijl en boog en 
ga de strijd aan! Ook kan je tijdens deze avond leren 
blaaspijpschieten. Schiet jij in de roos?

Voor wie? 6 t/m 16 jaar.

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

Voor wie?
10:00 – 11:00 uur: 6 t/m 8 jaar.
11:00 – 12:00 uur: 9 t/m 12 jaar.

Bijzonderheden: 
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl

TIJDSTIP:
18.30 - 20.30 uur

LOCATIE:
Veldje in de 
Lunastraat 

TIJDSTIP:
10.00 - 12.00 uur

LOCATIE:
Jo Gerrishal,
Achilleslaan 2A,
Maasniel
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maandag
17 augustus

woensdag
19 augustus

ZWEMCLINIC IN DE BOSBERG
Nederland en zwemmen is een gouden combinatie. 
Een zwemclinic is ideaal: het kan op elk niveau en
is daarnaast één van de beste sporten om te
beoefenen voor je gezondheid. Dit is de reden dat
de Roermondse Zwemvereniging en Sportservice 
Roermond de samenwerking hebben opgezocht.
De activiteit bestaat uit twee delen, namelijk een 
water- en een land activiteit. RZ biedt een clinic in het 
water aan om kennis te maken met de zwemsport. 
Op het vaste land zal Sportservice Roermond een 
activiteit/clinic verzorgen.

Voor wie?
6 t/m 12 jaar met een zwemdiploma A en B.

Bijzonderheden:
 • Aanmelden is verplicht via www.roermondsport.nl 

TIJDSTIP:
14.30 - 16.30 uur

LOCATIE:
Zwembad 
de Bosberg, 
Bosstraat 116 
Swalmen

maandag
17 augustus
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Hierboven zie je een kaartje (met op de rechterpagina de legenda) 
met alle locaties waar de activitieten van de Roermondse
Sportzomer 2020 plaatsvinden. Zo zie je in één oogopslag welke 
activiteiten bij jou in de buurt plaatsvinden.
Uiteraard ben je ook bij alle andere activiteiten meer dan welkom.

PLATTEGROND

20

2

6

7

4

9

16
10

11

14

15

12

13

5

3

8

1

HOOGVONDEREN
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DE KEMP
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OOL

  1 ● Zwembad de Bosberg, Bosstraat 116, Swalmen
  2 ● Veldje in de Lunastraat
  3 ● Dagstrand Oolderplas, Broekstraat 35
  4 ● Grasveld aan de Florasingel
  5 ● Parkeerdek Stationspark, Maria Theresialaan 12
  6 ● Sportkooi en grasveld bij BS ’t Mozaïek, Surinamestraat 2
  7 ● Veldje in de Lindberghstraat naast basisschool Vincent van Gogh
  8 ● Sporthal Hertenheym, Putkamp 6
  9 ● Grasveld achter het kerkhof in de wijk, Lintjenshofl aan
10 ● Verzamelplaats De Markt 17
11 ● Veldje in de Kasteel Kessenichstraat
12 ● Oolderhuuske 1
13 ● Kunstgrasveld SHH Herten, Gerbergaweg 20
14 ● In en om wijkgebouw ’t Trefpunt, Javastraat 31
15 ● Concordia, Burgemeester Geuljanslaan 1-C
16 ● Jo Gerrishal, Achilleslaan 2A

LEGENDA

21
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ROERMONDSE
SPORTZOMER

2020

www.roermondsport.nl

www.facebook.com/SportserviceRoermond

iksportmee@roermond.nl

@sportserviceroermond


