VRIJZWEMMEN
ALGEMEEN | DISCO | KINDERFEESTEN
BABY-PEUTER-KLEUTER
AQUASPORTIEF
AQUAROBIC | AQUAJOGGING
DOELGROEPZWEMMEN
FIBROMYALGIE | REUMA | CARA | HART | SENIOREN
BANENZWEMMEN
OCHTEND | MIDDAG | AVOND
LESZWEMMEN
BABY-PEUTER-KLEUTER | ABC | SNORKELEN
AFSTANDEN | ZELFREDZAAMHEID
OSCAR’S UPPER CLASS

douches en toiletten
zonnestudio’s

VERGADERRUIMTE & BISTRO
VERGADEREN | FEESTEN | ETEN | DRINKEN

glijbanen

ZONNEBANKEN

overig

MEER INFORMATIE?
NEEM CONTACT MET ONS OP
GRAVIN VON SCHÖNBORNLAAN 2
6433 AZ HOENSBROEK
045 523 2626
WWW.OTTERVEURDT.NL
INFO@OTTERVEURDT.NL

WWW.OTTERVEURDT.NL

WIJ GAAN VERBOUWEN!

planning

glijbanen

douches en toiletten

TOILETTEN EN DOUCHES
Start werkzaamheden 7 januari 2019.
Beoogde oplevering 17 maart 2019.

GoH2O Challenger met GoH2O Dazzler
Zin in een ervaring die je nooit meer vergeet?
De (geluiddichte) GoH2O Challenger met GoH2O
Dazzler biedt spectaculaire mogelijkheden. Door middel van
LEDverlichting worden prachtige figuren, teksten en andere
vormen gecreëerd, waardoor je na iedere bocht een nieuwe
verrassing ontdekt. Daag jezelf of een ander uit door
punten te verzamelen: Raak zo veel mogelijk interactieve
touch points (aanraakpunten) in de glijbaan aan.
Het scorebord aan het eind van de glijbaan geeft aan
hoeveel punten je hebt verzameld.

De huidige douches en toiletten bij het wedstrijdbad zullen
zowel gerenoveerd als uitgebreid worden, dit, om de
accommodatie zo hygiënisch, veilig en aangenaam mogelijk
voor u te maken.

Gedurende deze periode kunt u alle baden en attracties
gebruiken*. Afhankelijk van de werkzaamheden zal zo
nodig tijdelijk een andere douche-/toiletruimte binnen
Otterveurdt aan u aangeboden worden.
ZONNESTUDIO’S
Start werkzaamheden februari 2019.
Beoogde oplevering 29 april 2019.
GLIJBAAN
Start werkzaamheden april 2019.
Gedurende deze periode kunt u alle baden en attracties
gebruiken*. Op het moment dat wij de huidige glijbaan
tijdelijk moeten sluiten zullen wij de entreeprijs verlagen
naar E 3,95 voor recreatief zwemmen en naar E 4,95
voor de Aqua Disco Time.
* Het buitenbad is gesloten van maandag 22 oktober
2018 tot maandag 29 april 2019.
OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Vanaf januari tot en met maart 2019 gaat Mijnwater
beginnen met het aanleggen van hun nieuwe
leidingnetwerk. Zij doorkruisen daarbij ook deels de
parkeerplaats bij Otterveurdt. De toegang bij sporthal
Apollo (hoofdingang) blijft zonder meer toegankelijk en
andere toegangen kunnen om de beurt tijdig niet
toegankelijk zijn.
OVERIGE NIEUWTJES
In de zomer 2019 zal de ligweide voorzien worden van
parasols, zodat u op de warme dagen ook van het lekkere
weer kunt genieten in de schaduw! Tevens komen er nog
extra speelvoorzieningen.

Het wordt nóg spectaculairder als je in de GoH2O Dazzler
terecht komt: Je glijdt omhoog tegen de wanden, terwijl je
vol spanning wacht op het moment dat je in een vrije val
stort. Bovendien wordt je tijd gemeten.
Haal jij het snelheidsrecord?
Deze nieuwe glijbaan zal de huidige glijbaan vervangen.
GoH2O Voyager
Snel, spannend en spectaculair: de (geluiddichte) GoH2O
Voyager heeft het allemaal! Bedwing deze extreme
waterglijbaan in een enkele of dubbele band. Zodra het
startlicht op groen springt, begint een adembenemende rit,
die elke keer weer anders is door de toegevoegde special
effects. Kies je favoriete thema en bepaal daarmee zelf de
licht- en geluidseffecten tijdens je glijbaanrit. Zo verander
je een standaard GoH2O Voyager in een spannend zwart
gat, een kleurrijke en betoverende spiraal of een sfeervolle
en mysterieuze glijbaan met glas-in-lood en
geluidseffecten.

De toiletten, douches en de aansluitende gangen worden
geheel voorzien van nieuw tegelwerk. Daarnaast zal het
aantal toiletten uitgebreid worden van 4 naar 6 stuks,
waarvan twee kindertoiletten. De douches zullen uitgebreid
worden van 7 naar 14 stuks.

zonnestudio’s
Otterveurdt zal haar dienstaanbod verder uitbreiden
met twee zonnestudio’s en hanteert hierbij uiteraard
de wettelijke regels omtrent gebruik.
Zowel de doorbloeding van de huid en spieren, als
verschillende klierfuncties worden verbeterd. Zonlicht is
verantwoordelijk voor de aanmaak van Vitamine D, welke
onmisbaar is voor sterke botten, maar verkleint ook de
kans op borst- en prostaatkanker, MS, huidaandoeningen
en depressies. Zonnen heeft een ontspannende werking
en de warmte is van rustgevende invloed. Door regelmatig
te relaxen ben je minder vatbaar voor andere ziektes.

