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Gezocht: m/v/x op zoek naar avontuur…
Nieuw project Pasar
Zin in een avontuur(tje)?
Ben je op zoek naar spanning maar doet je omgeving het liever rustig aan?
Dan kan je je aansluiten bij Pasar Actief.
Pasar Actief is een initiatief van vrijetijdsorganisatie Pasar, dat avontuurlijk aangelegde mensen met
elkaar wil verbinden. In groep gaan ze sportieve uitdagingen aan zoals lasershooting,
zeilwagenrijden, grotbiken, ijshockey of rugzaktrekking. Alles is mogelijk.
Bij Pasar stelden we vast dat er voor fietsers en wandelaars een ruim aanbod is. Je hebt de
georganiseerde fiets- en wandeltochten, maar daarnaast telt Vlaanderen ook veel uitgestippelde
fiets-en wandelroutes die je op je dooie eentje kan verkennen.
Wie het graag iets avontuurlijker heeft, komt moeilijker aan zijn of haar trekken. Je moet vaak
aankloppen bij een externe organisatie en avontuurlijke activiteiten gebeuren dikwijls in groep.
Sterker zelfs, meestal kan je enkel als groep inschrijven. Op zich is dat niet verwonderlijk want dat
groepsgevoel maakt het avontuur nog zoveel plezanter. We willen daar nu extra op inzetten.’
Avonturiers nemen het heft in eigen handen
Heb je zelf een idee en zou je dit graag met anderen verder uitwerken? Dat kan perfect, Pasar brengt
je graag in contact met andere enthousiastelingen. Er wordt naar gestreefd dat avonturiers het heft
in handen nemen en samen activiteiten ineen boksen.
Pasar zorgt graag voor inspiratie en ondersteuning. We brengen vrijwilligers in contact met
organisaties, zorgen voor de nodige verzekeringen en logistieke ruggensteun. We waken er ook over
dat het geen al te grote belasting wordt, zodat het haalbaar blijft voor wie door werk, gezin of andere
hobby’s al een drukke agenda heeft.’
Wie deelneemt aan een activiteit van Pasar Actief houdt van een uitdaging, maar hoeft zeker geen
competitiebeest te zijn. Proeven van nieuwe, verrassende initiatieven, organisaties, evenementen,
het plezier van het moment beleven is het belangrijkste, niet de prestatie. Het groepsgevoel
primeert.’

Pasar Actief is momenteel op zoek naar enthousiaste avonturiers die willen
deelnemen en/of zelf ook samen één of meerdere activiteiten willen
organiseren. Geïnteresseerden kunnen een kijkje komen nemen op één van de
infomomenten in september en oktober 2017.
Hier een overzicht van deze infomomenten in Vlaanderen, waarop je alles te
weten komt over Pasar Actief:

WEST-VLAANDEREN
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

Voor de meest recente info kan je terecht op www.pasar.be/pasaractief. Geen infomoment in je
buurt maar toch interesse? Volg ons initiatief via www.facebook.com/pasaractief en/of check
regelmatig de website.

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.
Wil je zelf deelnemen of mee activiteiten organiseren? Mail naar actief@pasar.be.
Ken je iemand voor wie Pasar Actief geknipt is? Verwijs hen naar www.pasar.be/pasaractief of naar
www.facebook.com/pasaractief.
Contactpersoon voor Pasar West-Vlaanderen:
Els Bonte – 0474/765510 – els.bonte@pasar.be

