
Vakantiepret aan de lopende band!

Kom plezier maken in de Pretfabriek 
tijdens de zomervakantie!

BEN JIJ TUSSEN 3 EN 15 JAAR? 
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Voor 

kinderen 

én voor 

tieners!

MEER INFO OVER DE PRETFABRIEK?
Je vindt alle praktische info ook  op www.stad.gent/kinderen 

of bij de Jeugddienst op het telefoonnummer 09 269 81 10.

ALLE CONTACTGEGEVENS OP EEN RIJ

Gentinfo (om de Pretpas 2019 aan te vragen)

Tel. 09 210 10 10
Open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur

Jeugddienst

Kammerstraat 12
9000 Gent

Open:
• op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur
• op dinsdag van 13.30 tot 17 uur

Op donderdag gesloten.

Tel. 09 269 81 10
E-mail jeugddienst@stad.gent
www.stad.gent/kinderen

Secretariaat van de Pretfabriek (alleen als de Pretfabriek open is)

Neermeerskaai 1A
9000 Gent
Tel. 0470 96 41 96
E-mail pretfabriek@stad.gent

Neermeerskaai 1A
9000 Gent

NIEUWE
LOCATIE!

OP ZOEK NAAR ANDERE ACTIVITEITEN 
OF ZOEK JE EEN SPEELPLEIN IN JE EIGEN BUURT?

Doe inspiratie op via de kidssite op stad.gent/kinderen of contacteer de Jeugddienst.



• Chauffeurs om met de gocarts te rijden.  

• Boswachters die kunnen timmeren. 

• Muzikanten voor onze luchtgitaren. 

• Detectives om verkleedkledij op te sporen.  

• Bouwvakkers die zandkastelen willen bouwen.  

• Vriendjes om Dikke Bertha te spelen.  

• Schippers die willen overvaren.  

• Piraten, clowns, prinsessen …

WAT?
De Pretfabriek is een speelplein voor kinderen en 
tieners van 3 tot en met 15 jaar. Ze mogen er elke 
dag zelf kiezen wat ze willen doen. Het aanbod 
is groot: er is een bouwdorp, een gocartparcours, 
een knutselhoek en zoveel meer. En voor de  
tieners gaan we nog een stapje verder: zij mogen 
samen met ons hun eigen vakantieprogramma 
samenstellen.

Ook als het regent draait onze fabriek: we hebben 
een grote binnenspeelruimte.

VOOR WIE?
We zijn er voor kinderen en tieners van 3 tot en 
met 15 jaar. We verdelen ze over 5 groepen:
Mini: 3 jaar - 1ste kleuterklas
Ollie: 2de en 3de kleuterklas
Max: 1ste tot en met 3de leerjaar
Leo: 4de tot en met 6de leerjaar
Chilly: tieners uit het middelbaar tot en met het 
jaar waarin ze 15 worden.

OPGELET: DIT GELDT VOOR HET VOORBIJE SCHOOLJAAR!
 

DOOR WIE?
De Pretfabriek draait dankzij een team van  
enthousiaste begeleiders: onze animatoren.  
We zorgen ervoor dat er altijd genoeg zijn.  
De animatoren krijgen de hele tijd advies van onze 
hoofdanimatoren (jobstudenten) en medewerkers 
van de Jeugddienst.

WAAR?
Freinetatheneum De Wingerd
Neermeerskaai 1A
9000 Gent
Er zullen wegwijzers uithangen.
Er is deze zomer opnieuw busvervoer naar de  
Pretfabriek. 
Alle info vind je op www.stad.gent/kinderen

WANNEER?
Openingsdagen:

OPEN 
• Juli: Elke werkdag  
 van maandag 8 tot en met vrijdag 19 juli 

• Augustus: Elke werkdag  
 van donderdag 1 augustus  
 tot en met woensdag 21 augustus.

GESLOTEN 
• tijdens het weekend
• op donderdag 15 augustus
 

DE PRETFABRIEK ZOEKT:  PRETMAKERS VAN 3 TOT EN MET 15 JAAR! OPENINGSUREN:
• van 8 tot 9.30 uur:  
 de kinderen komen toe – opvang
• van 9.30 tot 13 uur:  
 de Pretfabriek draait – iedereen kiest uit het  
 open speelaanbod en op het einde lunchen we  
 samen (ons eigen lunchpakket)
• van 13 tot 13.30 uur: wie maar een halve dag  
 komt, kan nu vertrekken of toekomen 
• van 13.30 tot 16.30 uur: de Pretfabriek draait –  
 iedereen kiest uit het open speelaanbod
• van 16.30 tot 18 uur: de kinderen gaan naar  
 huis - opvang

LET OP! 
Voor de veiligheid van de kinderen en de goede 
werking van onze fabriek openen en sluiten we 
onze poorten stipt.  
Als ouder kun je dus je kind halen of brengen:
• van 8 tot 9.30 uur
• van 13 tot 13.30 uur
• van 16.30 tot 18 uur
En op andere tijdstippen niet.

VRAAG DE PRETPAS 2019 AAN!
Wie naar de Pretfabriek wil komen, heeft een Pret-
pas van 2019 nodig. Ook wie nog een Pretpas heeft 
van 2018 moet dus een nieuwe aanvragen. Je doet 
dat het best op voorhand.
Hoe vraag je de Pretpas 2019 aan  
en hoe gebruik je hem?
1. Bel naar Gentinfo (09 210 10 10) en vraag  
 de Pretpas aan.
2. Mee te brengen bij eerste bezoek aan  
 de Pretfabriek:
 • rijksregisternummer van je kind of tiener 
 • identiteitskaart van 1 van de ouders.
 Jullie krijgen dan een nieuwe Pretpas.
3. Iedereen moet de Pretpas scannen bij het begin  
 en het einde van een bezoek aan de Pretfabriek.  
 Op die manier schrijven we onze kinderen en  
 tieners in en uit.
Let op!
Je kind of tiener kan de Pretfabriek niet binnen 
zonder Pretpas. Controleer dus elke dag of de pas 
mee is!

PRIJS?
• Een halve dag in de Pretfabriek kost  
 3,5 euro per kind of tiener. Als je recht hebt  
 op het sociaal tarief, betaal je 0,70 euro.
• Een hele dag in de Pretfabriek kost  
 5,5 euro per kind of tiener. Als je recht hebt  
 op het sociaal tarief, betaal je 1,10 euro. 

 Wie heeft recht op het sociaal tarief?
• Heb je een UiTPAS met het kansentarief?  
 Dan heb je recht op het sociaal tarief.
• Heb je nog geen UiTPAS? Dan bekijken we  
 ter plaatse met jou waar en hoe je die kan  
 kopen. De UiTPAS biedt nog heel wat meer  
 voordelen!  

Hoe betaal je?
We bezorgen je de rekening na elke vakantie per 
mail of per post.

NIET VERGETEN!
1. Iedereen die een volledige dag of een   
 voormiddag komt, brengt een eigen  
 lunchpakket mee.
2. Zorg ervoor dat je kind of tiener  
 genaamtekende speelkledij aan heeft  
 die vuil mag worden.
 Iedereen krijgt van ons water en een   
 gezonde snack om 10 en 16 uur  
 (vaak fruit. Dat is al in de prijs inbegrepen).


