
Inderdaad !

In Sint-Genesius-Rode zijn twee afdelingen van Pasar

actief.

Met Pasar Sint-Genesius-Rode kan je (bijna) maandelijks

op stap voor een boeiende activiteit.

Op 5 februari 1992, ongeveer 29 jaar geleden, is het

allemaal begonnen. Vakantiegenoegens Sint-Genesius-

Rode Tenbroek werd boven de doopvont gehouden. Na

een officiële startvergadering met voorstelling van het

toenmalige bestuur, werd op 14 maart 1992 de eerste

activiteit georganiseerd.

Na 29 jaar staan wij nog steeds paraat en ten dienste

van onze deelnemers voor het organiseren en het in

goede banen te leiden van diverse activiteiten. 2022

wordt een feestjaar, want Pasar Sint-Genesius-Rode

bestaat dan 30 jaar!Een speciale wandeling, een bezoek,

een fietstocht, een etentje, alles komt aan bod. Jaarlijks is

er ook een gezinsweekend, dewelke véél succes heeft.

Met Pasar Kampeerclub Rode komen de kampeerders aan

bod. In familiale sfeer trekken we er samen op uit voor

enkele sfeervolle kampeerweken of - weekends. Tijdens

deze kampeervakanties bezoeken we ook

bezienswaardigheden, trekken we erop uit met de

wandelschoenen of per fiets, en houden we ook een

gastronomisch momentje. Afspraak in de Paasvakantie,

Hemelvaart- en Pinsterweekend, en eind september.

Voor wetenswaardigheden over caravans, technische

aspecten en campings kan je ook bij ons terecht. Iedereen

heeft wel nieuwigheden om met andere kampeerders te

delen.

Pasar Sint-Genesius-Rode

Pasar Kampeerclub Rode

Volg ons op:

Website:

www.pasar.be/SintGenesiusRode

www.pasar.be/KampeerclubRode

Facebookpagina:

Pasar Sint Genesius Rode

email:

pasar.rode@telenet.be

Blijf op de hoogte!

Sint-Genesius-Rode

Pasar-afdeling nieuws

Nationale activiteiten
en acties

Pasar is een vrijetijdsorganisatie die mensen verenigt tijdens

gezellige en fijne activiteiten. Onze afdelingen organiseren

wandel-, fiets-, en kampeeractiviteiten, waar je als lid gratis

of met korting aan kan deelnemen. Je ontvangt jaarlijks ook

10 Pasar-magazines boordevol inspiratie voor uitstappen en

vakanties.

Pasar is ook de grootste kampeervereniging van Vlaanderen.

Als lid krijg je informatie en advies op maat over campings en

kampeermateriaal. En voor wie graag op reis gaat met de

camper, is er Campertijd.

Verder in deze krant, en op pasar.be, vind je meer

info over onze formules en ledenvoordelen.
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Tijdens de Week van de Vrije Tijd maakt Pasar het thema

vrije tijd en het belang ervan zo breed mogelijk

bespreekbaar. Van 1 t.e.m. 9 mei vinden er verspreid in

Vlaanderen activiteiten plaats die je laten nadenken over

je vrijetijdsindeling en je invulling ervan. De campagne

rond deze week is tegelijk ook een oproep naar de

beleidsmakers toe om een samenleving te organiseren die

vrije tijd erkent als basisrecht.

NATIONALE ACTIVITEITEN & CAMPAGNES
Programma Pasar 2021

De voorbije periode waren we genoodzaakt onze vrije tijd in beperkt gezelschap te beleven. Bij Pasar en de lokale afdelingen kwamen heel wat mooie initiatieven tot stand, aangepast

aan de Corona-maatregelen. Veel van deze activiteiten werden dan ook doorgetrokken in 2021 gezien het nog steeds gelden van de bubbel-maatregel.

Hieronder een greep van wat er in 2021 op de planning staat.

Pasar Zomert

Week van de
Vrije Tijd

Pasar wil mensen aansporen om bewust te genieten

van hun vrije tijd op mooie plekken in de stad en in de

natuur. Pasar startte zo ook de campagne ‘Te gast’ op,

die verder wordt uitgerold in 2021. Afdelingen nodigen

elkaar uit om samen een activiteit te beleven in elkaars

streek. Zo worden plekjes, streken, tradities en mensen

met elkaar verbonden. Vanaf wanneer dit mogelijk is en

op welke manier, is uiteraard afhankelijk van de

geldende Corona-maatregelen.

Ga mee op ontdekking en volg de campagne

Te Gast via www.pasar.be/tegast.

OVER-TIJD, een
voorstelling van
comedian Koen

Dewulf

Te Gast

“Wees niet bevreesd lieve publiek. Koen is niet ‘overtijd’,

hij komt meestal zelf mooi op tijd! Veel tijd over heeft

hij niet met 3 kinderen, een knappe vrouw en een hond.

Tijd te kort evenmin! Met zijn humor en zang tovert hij

een lach en traan op je gezicht. Wees welkom op deze

voorstelling, we garanderen je dat het geen verloren tijd

is! Tijd is wat je hebt, niet wat er niet is.”

De voorstelling OVER-TIJD is een voorstelling met

humor en zang en is het resultaat van een

samenwerking tussen Pasar en Koen Dewulf.

Info en tickets via www.pasar.be/overtijd.

Wandelen met
gps of

smartphone

‘Onze gps-vrijwilligers helpen je

graag op weg!’

Je ziet tegenwoordig veel wandelaars op stap gaan

met hun smartphone of wandel-gps. Maar welk gps-

toestel schaf je je het best aan? Welke navigatie-

apps zet je op best op je smartphone? Hoe kan je zelf

wandelingen of fietstochten uitstippelen? Hoe kan je

je gps of smartphone gebruiken om te wandelen of te

fietsen? Voor veel van deze vragen kan je als lid van

Pasar terecht bij één van onze 9 gps-clubs verspreid

over Vlaanderen.

Alle info vind je op www.pasar.be/gps.

In heel wat provincies werden de voorbije jaren mooie

wandelingen en fietstochten georganiseerd tijdens de

zomermaanden, met heel wat tevreden deelnemers.

Enthousiaste vrijwilligers hebben ook voor deze zomer

nieuwe wegen verkend en fietstochten ingereden. En

al dat moois speelt zich af in de eigen omgeving met

extra aandacht voor een weetje onderweg of een

blikvanger.

Check het aanbod in jouw streek vanaf juni

op www.pasar.be/zomert.

Sint-Genesius-Rode

Zolang Corona ons parten speelt, worden er wandelingen

georganiseerd die je met je eigen bubbel kan doen. Zo blijf

je in beweging, houd je contact en ontdek je nieuwe

plekken in je eigen buurt.

Er is een fijn aanbod bewegwijzerde wandelingen,

fotozoektochten en kunstwandelingen.

Ontdek het aanbod in je buurt www.pasar.be/

coronaproof.

Groepsactiviteiten vind je van zodra terug

toegelaten op www.pasar.be/activiteiten.

2

Bubbelwandelingen



De woorden zitten

horizontaal, verticaal

en diagonaal in alle

richtingen in de puzzel

verstopt. Ze kunnen

elkaar ook overlappen.

Zoek ze op en streep

ze af. De overblijvende

letters vormen achter

elkaar gelezen de

oplossing.

ANALYSE

BEIGE

DROGEN

EISEN

GELIEFD

GILDEMEESTER

HEIDEVEN

HOOSWATER

KOEST

KORAN

MEMORISEREN

MENORA

NAGEL

NAPPA

OKAPI

OOGGETUIGE

OVERPEINZING

PLAAG

RATEL

RENTE

SPRINT

TAROK

TEKST

TEUGEL

TOREN

VULPEN

WROEGING

Wie zijn wij? Bij Pasar Sint-Genesius-Rode kan je terecht voor allerhande

activiteiten.

Neem contact op met onze bestuursleden:

• Rudy Decuyper, 0486 45 12 26 (voorzitter)

• Raymond Vermeulen, 0475 53 57 54 (secretaris)

• Dominique Lamarcq, 0477 13 38 52

• Martine Lemer, 0486 48 85 37

• Renilde Vanvolsem, 0476 24 80 67

• Kim Decuyper, 0486 97 72 44

Neem een kijkje voor onze activiteiten op:

www.pasar.be/SintGenesiusRode of volg ons op onze facebookpagina.

Als kampeerder kan je ook terecht op www.pasar.be/KampeerclubRode.

email: pasar.rode@telenet.be

Onze activiteiten (tijdens Corona) Wie zijn wij?

Geen groepsactiviteiten tot 21 juni!

Het overlegcomité besliste op 5 februari dat de huidige maatregelen om het

coronavirus in te dijken worden verlengd tot 1 april 2021. Dit betekent dat

groepsactiviteiten, minstens tot dan, niet mogen plaatsvinden. In het voorstel

dat op tafel ligt, wil men werken met een aan- en afschakelplan, waarbij:

• Afschakelen betekent dat men alle activiteiten kan stil leggen, zoals nu het

geval is

• Aanschakelen betekent dat men in fasen kan versoepelen, afhankelijk van de

besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames. We verwachten dat in een

eerste fase enkel buitenactiviteiten in kleine groep zullen toegestaan worden.

- Vanaf het moment we hierover meer duidelijkheid hebben, bezorgen we jullie

de nodige informatie.

- Het Bestuur van Pasar-Nationaal heeft daarom besloten om tot de zomer (21

juni) in te zetten op het bubbel-gebeuren, het online-verhaal en de staycation.

Dit betekent dat de Pasar-afdelingen, géén groepsactiviteiten mogen

organiseren tot 21 juni.

- Momenteel betekent een bubbel maximum 4 personen, doch als de

coronacijfers de goede richting uitgaan, wordt dit mogelijks op termijn

verhoogd.

- We hopen vanaf 21 juni opnieuw samen met jullie te kunnen inzetten op

groepsactiviteiten.

- Deze Corona-update van 16/02/2021 werd ons doorgestuurd door Pasar-

Nationaal!

WOORDZOEKER

Pasar
wil jou er graag bij

op de volgende
activiteiten!

Ingevolge de Corona-maatregelen van 5 februari mogen wij geen

activiteiten meer organiseren tot 21 juni 2021.

Indien hier versoepelingen of verstrengingen op komen, zal dit gemeld

worden via Website, facebook, enz ...

Hopelijk zien we mekaar héél snel terug op één van onze activiteiten.
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Modeontwerpers uitkleden met je ogen? Of liever je handen vuil maken

als pottenbakker? Er is zoveel te beleven met de museumpas in meer

dan 175 musea in België.

Koop de pas dankzij PASAR nu met 10% korting via www.pasar.be/

museumpas. Gebruik kortingscode MUSPASAR bij je bestelling.

VASTE WAARDE MET RUIM AANBOD

Zoek je een basic slaapplaats voor een kort verblijf aan de kust of wil je meer luxe? Bij Kompas

Camping Nieuwpoort en Westende vind je sowieso het geschikte logement. Ontdek onze nieuwe

camperplaatsen, comfortabele lodges en (XL) kampeerplaatsen!

WANDEL- EN FIETSPLEZIER

Kompas Camping ligt langs het wandel-

en fietsnetwerk ‘Kust’ en nabij

interessante bezienswaardigheden zoals

Westfront, het NAVIGO-visserijmuseum,

Beaufort-beeldenpark, ...

Gloednieuwe fietsen (ook elektrische)

kan je bij ons huren.

Pasar-leden krijgen op Kompas Camping

het jaar rond tot 10% korting.

Boek via www.kompascamping.be

Kompas Camping, voor een
perfect verblijf aan de kust

De museumpas, zoveel
te beleven!


