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Ben je avontuurlijk aangelegd? Droom je ervan om samen met enkele
vrienden spannende, sportieve en/of avontuurlijke activiteiten te beleven?
Of zoek je naar nieuwe uitdagingen in je vrije tijd en wil je deze mee
organiseren? Stel je dan kandidaat om deel uit te maken van een fijne groep
enthousiaste vrijwilligers.
Voel je het kriebelen? Kijk alvast eens
op www.pasaractief.be. Je vindt er info
over onze doelen, wie we zijn en wat
we willen doen.

Je bent ook hartelijk welkom op onze
info-momenten. Daar verwachten we
enthousiastelingen die zin hebben om
één of meer activiteiten te organiseren.

Heb je een vraag voor ons? Of wil je
alvast laten weten dat je interesse hebt
om deel te nemen of mee te werken?
Dat kan via actief@pasar.be.

Op de achterkant van deze flyer vind je de
reeds gekende data. Voor de meest recente
info kan je terecht op www.pasaractief.be.
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Info-momenten voor enthousiastelingen die activiteiten willen organiseren:

startuur

ANTWERPEN
28.09.2017

Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71, Mol.

19.30 uur

19.10.2017

Buurtsporthal Parkloods, Damplein 36, Viaduct-Dam
70, Antwerpen.

19.30 uur

16.09.2017

Sporthal Het Veld, Schildebaan 22, Zandhoven.

09.30 uur

11.09.2017

Sporthotel Provinciaal Domein Puyenbroeck,
Puidonkdreef 1, Wachtebeke.

19.30 uur

22.09.2017

Sporthal Sint-Gillis-bij-Dendermonde,
Van Langenhovestraat 203 a, Dendermonde.

19.30 uur

27.09.2017

Provinciaal Domein De Gavers, Onkerzelestraat 280,
parking A, Geraardsbergen.

19.30 uur

28.09.2017

Sporthal Palaestra, Kastanjelaan 35, Deinze.

19.30 uur

OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN
16.09.2017

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum, Eikenstraat 17.00 uur
131, Harelbeke.

30.09.2017

De Boot, Ieperleedijkstraat 1a, Merkem - Houthulst.

16.00 uur

01.10.2017

Newport Times, Langestraat, Nieuwpoort.

19.00 uur

01.10.2017

Bistro aan de Waterkant - Sint-Pietersplas Brugge.

11.00 uur

25.09.2017

Vredezaal, Kruisstraat 44, Everberg (Kortenberg).

19.30 uur

26.09.2017

Eetcafé d’Akte, Gustaaf Vandersteenstraat 6,
Sint-Kwintens-Lennik (Lennik).

19.30 uur

15.09.2017

be-MINE, Koolmijnlaan 201, Beringen.

18.00 uur

19.09.2017

Sportoase, Vrijheidweg 9, Tongeren.

19.30 uur

01.10.2017

Erperheide, Erperheidestraat 2, Peer

10.00 uur

VLAAMS-BRABANT

LIMBURG

www.pasaractief.be
WORD LID VAN PASAR
Pasar is, naast een bruisende vereniging, ook een
boeiend magazine boordevol inspiratie voor
interessante uitstapjes en vakanties – in eigen land
én verder weg. Naast reisreportages krijg je elke
maand gratis wandel- en fietsfiches om te
bewaren, en natuurlijk de laatste nieuwtjes voor
stappers, fietsers en outdoorliefhebbers. Als lid van
Pasar, krijg je het magazine automatisch in de bus.
En dit elf keer per jaar voor slechts 51,95 euro
(= prijs basispakket met domiciliëring).

Bezoek ons op Facebook via
www.facebook.com/pasaractief.

Als Pasar-lid krijg je op heel wat plekken
extraatjes en kortingen waardoor je je lidgeld van
Pasar zó weer terugverdiend hebt. Je gaat
voordeliger op vakantie, krijgt cultuur met korting
en zit nooit verlegen om inspiratie voor leuke
weekendjes weg.
Info: www.pasar.be
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