Ontdek de belbus
Beste heer, mevrouw
U beschikt niet over eigen vervoer? En zou
graag naar Moerbeke centrum reizen, bijvoorbeeld om de wekelijkse markt te bezoeken? Dat
kan! Onze belbus staat geheel tot uw dienst en
is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Onze belbusdienst lijkt erg op het taxisysteem.
U geeft een belletje, vertelt wanneer u opgepikt
wilt worden en de belbus verschijnt op het
afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats.
Enige verschil: u kunt enkel in- en uitstappen
aan de voorziene belbushaltes.
In Moerbeke zijn er achttien zulke haltes, uw
streek Stekene – Sint-Gillis-Waas – Moerbeke
telt er in totaal 165. Ze staan netjes opgesomd in
de bijgevoegde folder en met nummertjes
aangeduid op de bijgevoegde kaart.
U zult zien dat u behalve Moerbeke ook De
Klinge, Kemzeke, Kieldrecht, Meerdonk, SintGillis-Waas, Sint-Pauwels, Stekene, Verrebroek
en het zwembad van Puyenbroeck vlot kunt
bereiken met de belbus. Bovendien kunt u op
verschillende plaatsen overstappen op
streeklijnen die u naar Antwerpen, Beveren,
Hulst, Lokeren, Sint-Niklaas, Wachtebeke en
Zelzate brengen.
Wilt u onze belbusdienst graag eens
uitproberen? Fantastisch! Enkele tips: voor u
onze belbuscentrale een belletje geeft, is het
belangrijk te weten op welke dag en om hoe laat
u wenst te vertrekken, waar (naam gemeente en
halte) u wilt in- en uitstappen, of u wilt
overstappen op de trein en of u ook wilt

terugkeren met de belbus. Bij uw eerste oproep
krijgt u een klantennummer dat u goed dient te
bewaren voor elke volgende reservatie. Uw zitje
reserveren kan tot twee uur voordat u de belbus
wilt gebruiken. Vooruitziende planners kunnen
zelfs tot veertien dagen op voorhand reserveren.
Wist u dat de belbus elke dag uitrijdt?
Op schooldagen van 6 tot 21 uur,
tijdens schoolvakanties van 6 tot 20 uur,
op zaterdag van 8 tot 20.15 uur
en op zon- en feestdagen van 10 tot 21.15 uur.
U kunt de belbuscentrale elke dag bereiken
op het nummer 09 211 91 91. Uw vraag wordt
op weekdagen opgenomen tussen 6 en 20 uur
en in het weekend tussen 8 en 15 uur.
Wijzigen uw plannen? Dan is het attent dat zo
snel mogelijk door te geven op hetzelfde
nummer. Zo maakt de belbus niet nodeloos een
ommetje.
Bent u slechthorend of doof of hebt u een
spraakgebrek? Dan kunt u de belbus reserveren
via e-mail (belbus.ovl@delijn.be) of fax (09 211
91 90). De belbuscentrale heeft wel eenmalig
een doktersattest van u nodig dat bevestigt dat u
aan een van de voorwaarden voldoet.
Op maat, maar niet duurder! Want de gewone
tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn gelden
ook op de belbus. Meerijden met een Omnipas,
Lijnkaart of sms-ticket, het kan allemaal.
Wij hopen dat ook u veel plezier zult beleven aan
onze belbusdienst. Tot hoors?

Met vriendelijke groeten

Tania Fierens
Hoofd Communicatie
Vlaamse Vervoermaatschappij
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