
 

DISCOBAAR A MOEDER  

Eindelijk nog eens uit ons kot, 
we gaan voor zotter dan zot! 

Op vrijdag 17 september kan je weer volledig uit je dak gaan in de Lotto Arena: Discobaar 
A Moeder pikt de draad weer op en organiseert een groots dansfeest in ‘full force’. Na het 

laatste meer dan geslaagde feest op 6 maart 2020, kunnen we weer uitkijken naar 
zorgeloos dansen en feesten. 

Hierbij de laaste info 

INGANG LOTTO ARENA - AVENUE 

Opgelet! De ingang zal zich links van de Lotto Arena bevinden, onder het viaduct van de 
Antwerpse Ring. Deze ingang zal gebruikt worden voor alle komende evenementen in het 

Sportaleis en Lotto Arena. 

COVID SAFE TICKET 

Opgelet! Dit evenement vindt plaats met het COVID SAFE TICKET. 

Het wordt een dansfeest zonder mondmaskers, zonder afstand bewaren of andere 
maatregelen. ‘Gewoon’ zoals vroeger! Tenminste als je gevaccineerd, getest of genezen 
bent. Het ondertussen wel bekende ‘covid safe ticket’ heb je dus wel nodig als je erbij wil 

zijn. Nog eventjes op een rij: 
 

Je bent in het bezit van een vaccincatiecertificaat en bent al meer den 2 weken volledig 
ingeënt. Je hebt je laatste prik gehad op donderdag 2 september. 

 
Je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden. 

 
Je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat. 48 uur geldig vanaf de 
dag van de test. Dit wil zeggen dat je deze op donderdag of vrijdag ochtend moet laten 

afnemen om toegang te hebben. 
 

Je hebt een snelle antigentest laten afnemen in de apotheek, met een negatief resultaat. 
24 uur geldig van de dag van de test. Dit wil zeggen dat je deze op vrijdag ochtend moet 

laten afnemen om toegang te hebben. 
 
 

COVID SAFE TICKET CHECK INGANG 
 

We gaan de QR-code scannen van je certificaat. Het is dus belangrijk om je certificaat 
op te laden in de officiële CovidSafeBE-app. Hieronder kan je de link terugvinden van 

deze app.  
https://covidsafe.be/nl  

 
Installeer hem dus op je smartphone. Je kan het Covid Safe ticket/certificaat ook printen. 

We controleren je certificaat aan de hand van je paspoort. Breng dus een bewijs van 
identiteit mee. 



 
IN = IN / OUT = OUT 

Het evenement verlaten is definitief. 

 

TICKETS 

Het evenement is uitverkocht. 

Tickets worden gescand aan de ingang, zowel afgedrukt als op je gsm of smartphone. 

LOTTO ARENA 

Schijnpoortweg 119 – 2170 Merksem 

DANSEN DANSEN DANSEN! 

Deuren open om 20u → start feest om 21u → laatste plaat om 3u 

Opgelet! De ingang zal sluiten om 1u. 

ECO-TOKEN 

🌿 Werk mee aan een beter milieu! 

Bij het betreden van de zaal ontvang je een gratis eco-token. Gebruik deze eco-token bij je 
eerste bestelling. 

Ook aan de bar kan je je lege flesje, blikje of beker inruilen voor een gratis eco-token. Geen 
eco-token of leeg flesje, blikje of beker? Dan betaal je 1 token extra voor je drankje. 

PREPAID KAART 

We werken dit jaar enkel met een Prepaid kaart. 

Je koopt dus nog steeds tokens, maar deze komen op een kaart te staan. 

Daarmee kan je betalen aan alle bars en foodverkooppunten. Eenmaal aangeschaft, is deze 
Prepaid kaart volledig van jou en kan je ze zo vaak als je wil opnieuw laden. Deze kaart kan 

je opladen met cash geld of met Bancontact, Maestro, Visa of Mastercard. 

De kaart kan je bekomen en opladen aan de kassa’s buiten in de avenue of binnen in het 
gebouw op de gelijkvloers. 

Je kan steeds je saldo nakijken aan de bars! Wil je graag kaarten samenvoegen? Dat kan je 
aan het info punt. 

Het grote voordeel is dat je het restant op je kaart kan terugvragen. Geen restant bonnetjes 
meer in je broekzak na het evenement. 



Heb je na het evenement nog een bedrag op de kaart? Volg de instructies op je kaart of ga 
naar www.discobaaramoeder.be/refunds waar je ook alle info kan terugvinden. 

Deze link is beschikbaar vanaf woensdag  22 september om 10h. Hou rekening met een 
administratieve kost van 0,50 euro per terugbetaling. Hou je lege kaart bij, want deze kan je 

nadien nog gebruiken bij een volgend Discobaar A Moeder feest in de Lotto Arena ;-) 

LOCKERS 

Lockers zijn aanwezig. Deze kosten 4 Euro om te huren. Je hoeft geen waarborg te betalen. 

Tip! Deel een locker met je vrienden. Schuif niet allemaal samen aan, maar laat 1 iemand 
alle jassen wegbergen. 

TOILET GRATIS 

De toiletten zijn gratis. Je kan zowel de toiletten vinden op de gelijkvloers als op de 
1ste verdieping. 

MET DE FIETS? 

Woon of werk je op wandelafstand? Dan bereik je het Sportpaleis het makkelijkst te voet. 
Geen files, geen parkeerproblemen! 

Liever met de fiets? Vlak bij het Sportpaleis en de Lotto Arena kunnen 660 fietsen gestald 
worden. Ook die van jou kan er dus nog bij 

 



http://www.sportpaleisgroep.be/files/sportpaleisgroep/assets/as_fietsplan.pdf 

 

 

DE LIJN 

Je toegangskaart is een combiticket. De kaart verleent je niet alleen toegang tot de zaal, ze is 
ook geldig als vervoersbewijs op de trams en bussen van De Lijn in Antwerpen bij je 

verplaatsing naar en van het evenement. Plan je trip via www.delijn.be 

 
Hieronder het schema van de laatste trams die vertrekken vanuit halte SPORT 

 
Naar P+R Olympiade : 

lijn 2  laatste doorkomst in Sport: 00u50 
lijn 6 laatste doorkomst in Sport: 00u35 

 
Naar P+R Merksem : 

Lijn2 laatste doorkomst in Sport: 00u15 
lijn 3 laatste doorkomst in Sport: 00u37 

 
Naar P+R Luchtbal : 

lijn 6 laatste doorkomst in Sport: 01u02 
 

Naar P+R Linkeroever : 
lijn 3 laatste doorkomst in Sport: 00u14 ( richting Melsele ) 

 
Naar P+R Boechout : 

lijn 3 laatste doorkomst in Sport: 23u54 ( overstap op Opera op lijn 15 Boechout om 0u28 )  
 
 

NACHTBUS 
Tijdens de nacht hebben we een nachtbus. Deze zal pendelen tussen de Lotto Arena, Centraal 

Station, P+R Linkeroever, Merksem P+R Fortsteenweg.  
Vertrek te Sportpaleis. Opgelet dit zijn richttijden. De nachtbus zal voor de ingang stoppen. 

00h15 , 1h10, 2h05,  3h25 
 

De eerste reguliere tram is vanaf 05h07 beschikbaar 

Op het openbaar vervoer is het verplicht om een mondmasker te dragen 

LEZ? 

De Lotto Arena en haar parkings bevinden zich in de LEZ zone. Sinds 1 februari 2017 mag je 
Antwerpen niet meer binnenrijden met een vervuilende wagen. Hou rekening met 

de strengere regels vanaf 1 januari 2020. Vermijd een boete en check je voertuig voor je 
naar Antwerpen komt. 



Meer info kan je bekomen op : https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez 

 

PARKEREN WAGEN 

Kom je toch met de wagen. Dan kan je best parkeren op één van de betaalparkings van het 
Antwerps Sportpaleis. De parking kost 5 Euro per wagen. 

Parking Carette, Parking Slachthuis en Parking Vaart zijn open. 

Hoe kan je deze bereiken? http://www.lotto-arena.be/nl/mobiliteit/met-de-auto 

LOST & FOUND 

Heb je bepaalde items gevonden tijdens de nacht? Spreek dan zeker onze vriendelijke 
mensen van de Security aan. Zij zullen dit in ontvangst nemen. 

Ben je iets verloren tijdens de nacht? Dan kan je vanaf maandag 20 september 11u terecht 
bij de receptie van het Antwerps Sportpaleis via E-mail  receptie@sportpaleisgroup.be of 

telefonisch 03/400 40 40. 

OORDOPPEN 

Oordoppen kan je gratis verkrijgen aan de bars. Vraag ernaar indien gewenst. 

EHBO POST 

Er is een EHBO post aanwezig op het evenement. Deze kan je terugvinden buiten aan de 
lockerzone.  Spreek zeker security of onze medewerkers aan indien je je niet kan oriënteren 

in de zaal 

HET MEEST BELANGRIJKSTE! 

Vergeet niet te dansen! Tot vrijdag! 

 


