
Voel de sensatie
van het water!
Jong of oud, sportief of recreatief, 
bij Sportoase Groot Schijn kan
iedereen terecht.

Sportoase Groot Schijn heeft een sport-
en instructiebad met schoonspringinstallatie. 
Het recreatiegedeeltee bestaat uit een
golfslag- en dompelbad, stroomversnellingen, 4 glijbanen 
en twee buitenbaden met een ligweide. Voor de 
allerkleinsten onder ons is er een aparte peuter- en kleuter-
zone. Heerlijk relaxen kan in onze wellness zone met warme 
lagune, stoombad en verschillende sauna's.

Op weekdagen kan je van 8.00 u tot 22.00 u in ons 
zwembad terecht. Tijdens het weekend van 8.00 u tot 18.00 
u. Op feestdagen gelden uitzonderlijke openingsuren.

Wij bieden een ruime waaier van aqualessen en activiteiten 
aan zoals aquafit, aquasenior, aquabalance,...

In onze Sportoase Swimming School bieden we zwem-
lessen aan voor kinderen. Alle kinderen krijgen afgestemd 
op hun niveau één keer per week les van ervaren lesgevers. 
Wanneer ze slagen, ontvangen ze een zwemdiploma. Ook 
voor volwassenen zijn er verschillende zwemlessen, van 
beginners tot gevorderden.

Opgelet: om hygiënische redenen zijn enkel aansluitende 
zwembroeken in het zwembad toegelaten.

Voor meer informatie kan je steeds telefonisch 
een afspraak maken op het nummer 033 39 49 70
of mail naar: info.grootschijn@sportoase.be

Sportoase is houder van volgende certificaten:



Sportoase Groot Schijn
Ruggeveldlaan 488
2100 Deurne
Tel.: 033 39 49 70
info.grootschijn@
sportoase.be
www.sportoase.be

@sportoase

.com/sportoase.be

@sportoase

GEBRUIK VOLLEDIGE ZWEMFACILITEIT
Zwembeurt all in Groep > 10 pers. 10 beurten Gezinskaart Maandabo Jaarabo Jaarabo DOM

Inwoners Antwerpen

€ 1,65 € 1,30 € 13,20

€ 138,60

€ 13,20

€ 360,00 € 30,00
€ 8,25 € 6,60 € 66,00 € 66,00

€ 9,90 € 7,90 € 79,20 € 79,20

€ 8,25 € 6,60 € 66,00 € 66,00

NIET-inwoners Antwerpen

€ 2,75 € 2,20 € 22,00

€ 231,00

€ 22,00

€ 360,00 € 30,00
€ 13,75 € 11,00 € 110,00 € 110,00

€ 16,50 € 13,20 € 132,00 € 132,00

€ 13,75 € 11,00 € 110,00 € 110,00

OPENINGSUREN
maandag t.e.m. vrijdag

08u00 - 22u00
zaterdag en zondag

08u00 - 18u00

GLIJBANEN
weekdagen

16u00 - 20u00
woensdagen
13u00 - 20u00

weekend + feestdag
10u00 - 17u30

Kinderen -3 jaar
Kinderen 3 - 25 jaar

Volwassenen 26 - 64 jaar
Bijz. categorie (+65 jaar, ...)

Kinderen -3 jaar
Kinderen 3 - 25 jaar

Volwassenen 26 - 64 jaar
Bijz. categorie (+65 jaar, ...)

GEBRUIK SPORTIEVE ZONE
Zwembeurt 12 beurtenkaart Jaarabonnement Jaarabo DOM

Inwoners N. Inwoners Inwoners N. Inwoners Inwoners N. Inwoners Inwoners N. Inwoners

€ 1,50 € 2,25 € 15,00 € 22,50 € 75,00 € 90,00 € 7,00 € 8,50

€ 3,00 € 4,50 € 30,00 € 45,00 € 150,00 € 180,00 € 14,00 € 17,00

€ 1,50 € 2,25 € 15,00 € 22,50 € 75,00 € 90,00 € 7,00 € 8,50

€ 0,50 € 0,50 € 6,00 € 6,00

Kinderen 3 - 25 jaar
Volwassenen 26 - 64 jaar

Bijz. categorie (+65 jaar, ...)
Kansentarief

• All-in Beurtenkaarten en all-in abonnementen verlenen toegang tot de volledige zwembadzone en zijn persoonlijk en vooral bedoeld als extra te-
gemoetkoming voor trouwe klanten, hierdoor zijn ze onderhevig aan een geldigheidstermijn, afhankelijk van het type en de inhoud. • De gezinskaart 
geeft recht op 20 beurten voor gezinsleden op eenzelfde domicilie. • In geval van domiciliëring wordt maandelijks een vast bedrag betaald gedurende 
een vooraf bepaalde minimumperiode (3 maanden of 1 jaar). • Zwembeurt sportieve zone en 12 beurtenkaart: uitsluitend om te zwemmen in het wed-
strijd- en instructiebad. • Houders van een A kaart moeten deze aan de balie ten allen tijde kunnen tonen. • Inwoners van district Berendrecht - Zand-
vliet - Lillo ontvangen 50% korting op het gebruik van de sportieve zone. • Voor de correcte voorwaarden per tariefformule kan u de volledige informatie 
terugvinden op www.sportoase.be. Kansentarief geldt enkel voor personen die kunnen aantonen dat ze hier recht op hebben.


