
 

 
 

Info en FAQ’S busvervoer Pretfabriek Zomer 2019 
 

20 mei 2019   

 Entiteit Jeugddienst Stad Gent 
  Team Animatie 

 Contactpersoon Astrid Van de Sompel – astrid.vandesompel@stad.gent – 0472/98 18 14 

 

1. UURREGELING  

 

HALTE VERTREK ’S OCHTENDS AANKOMST ‘S AVONDS 

Sint-Amandsberg 8u15 17u30 

Gent- Binnenstad 8u25 17u20 

Wondelgem 8u35 17u10 

Mariakerke 8u45 17u00 

Neermeerskaai 8u55 16u50 

 

OPGELET: de bus rijdt NIET op 11 en 12 juli, 15 en 16 augustus omwille van feestdagen!  

 

  

mailto:astrid.vandesompel@stad.gent
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2. HALTES 

Meer info over de halteplaatsen (er zullen ter plekke ook halteborden staan):  

2.1.  Sint-Amandsberg 

 

De bus stopt aan de kerk op het Heilig-Hartplein. 

2.2. Gent Binnenstad 

 

De bus stopt ter hoogte van Basisschool De Triangel, Kartuizerlaan 70. 
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2.3. Wondelgem 

 
 

Vroonstalledries:  de bus stopt op de parkeerstrook naast het grasplein bij de Sint-Catharinakerk.   

 

2.4. Mariakerke 

 

 

De bus stopt aan de bushalte van De Lijn aan Mariakerkebrug, richting Wondelgem 

3. ENKELE AFSPRAKEN 
✓ Onze busdienst is gratis! 

✓ Vooraf inschrijven hoeft niet. Het is echter aangewezen –indien u gebruik wil maken van de 

busdienst- dat u uw interesse op voorhand doorgeeft aan Gentinfo (09 210 10 10). Geef ook 

door van welke halte u gebruik wil maken en op welke weekdagen (op maandagen, dinsdagen, 

woensdagen, …).  

✓ De kinderen die meegaan met de bus worden geregistreerd en krijgen een polsbandje. 

✓ De vermelde vertrek- en aankomsturen zijn richturen. Afhankelijk van het verkeer, zullen we 

een beetje vroeger of later ter plaatse zijn. Zorg dat je steeds minimum 5 minuten op voorhand 

aanwezig bent, zodat het op- en uitstappen vlot kan verlopen. Er kan niet gewacht worden op 

kinderen of ouders. 
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4. FAQ’S /VAAKGESTELDE VRAGEN 
✓ Is er begeleiding voorzien? 

Er is steeds begeleiding op de bus door een hoofdanimator. Geef de naam van uw kind door aan 

deze persoon. 

✓ Kan ik mijn kind vooraf inschrijven voor de busdienst? 

Vooraf inschrijven is niet mogelijk. Het is echter aangewezen –indien u gebruik wil maken van 

de busdienst- dat u uw interesse op voorhand doorgeeft aan Gentinfo (09 210 10 10). Geef ook 

door van welke halte u gebruik wil maken op welke weekdagen (op maandagen, dinsdagen, 

woensdagen, …). 

✓ Kan mijn kind nog steeds met de bus mee als ik hem/haar niet geregistreerd heb? 

Dat kan. U kan de gegevens van uw kind ter plekke aan de busbegeleider doorgeven. U wordt 

de dag zelf nog opgebeld door de administratie van de Pretfabriek om de registratie te 

finaliseren 

✓ Waarom zijn de haltes in Sint-Amandsberg, Gent Binnenstad, Mariakerke en Wondelgem? 

We hebben het aantal kinderen en alle noden en behoeften in de verschillende Gentse wijken 

in kaart gebracht waaruit bleek dat het westen van Gent een grote blinde vlek is wat het 

vakantieaanbod voor kinderen betreft en dan vooral de wijken Mariakerke en Wondelgem.  

Omdat onze werking voorheen in Sint-Amandsberg doorging, willen we deze kinderen de kans 

blijven geven om naar onze werking te gaan. 

✓ Kan mijn kind enkel ’s ochtends of enkel ’s avonds mee met de bus? 

Uw kind kan wel enkel ’s ochtends mee indien u hem/haar zelf komt halen op de Pretfabriek 

tijdens de openingsuren. Enkel ’s avonds meegaan is helaas niet mogelijk. 

✓ Kan mijn kind op- en afstappen aan een andere halte? 

Dit is mogelijk, maar moet wel heel duidelijk doorgegeven worden aan de busbegeleider. 

✓ Wat als ik als ouder ‘s ochtends niet op tijd ben aan de bushalte? 

Helaas kan de bus niet wachten gezien het strak tijdschema en zal u zelf uw kind naar 

Freinetatheneum De Wingerd (Neermeerskaai 1A) moeten brengen. U kan uw kind ook nog 

tijdig proberen af te zetten aan de volgende bushalte van de Pretfabriek. 

✓ Wat als ik als ouder ‘s avonds niet op tijd ben aan de bushalte? 

Helaas kan de bus niet wachten gezien het strak tijdschema en zal uw kind op de bus blijven 

zitten. U dient contact op te nemen met ons op 0470 96 41 96 (Pretfabriek-GSM) om samen de 

beste oplossing te bespreken.  

 

✓ Mag mijn kind alleen van de bushalte naar huis stappen? 

Je kind mag zelfstandig naar huis gaan, mits er een briefje geschreven en ondertekend is door 

de ouders of dit bij het onthaal door de ouders zelf gemeld is. 

✓ Wat als ik wijzigingen/problemen/opmerkingen rond de busdienst wenst door te geven? 

Bel naar de Pretfabriek-GSM op 0470 96 41 96. 
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✓ Wat als mijn kind maar een halve dag komt naar de Pretfabriek? Kan hij/zij dan mee met de 

bus? 

Dit is enkel mogelijk wanneer uw kind enkel in de voormiddag komt en u hem zelf komt halen 

op de Pretfabriek tussen 13u en 13u30. 

✓ Kan ik als ouder meerijden met de bus? 

Als ouder kan je niet meerijden met de bus. We willen alle plekken voorbehouden voor 

kinderen. 

✓ Hoeveel kinderen kunnen mee met de bus? 

Er zijn 51 plaatsen op de bus. 

✓ Hoe ziet de bus eruit? 

De bussen zijn meestal dezelfde als de bussen die de kinderen van de stadsscholen en STIBO’s 

rondvoeren en zijn wit/geel met opschrift ‘Stad Gent’. 


