
 

 

    ABC VAN DE GPS 
INITIATIE WANDEL- EN FIETS-GPS 
DINSDAG 21 EN ZATERDAG 25 APRIL 2020 

 
Je kent een gps waarschijnlijk wel van in de auto.  Maar wist je dat er ook gps-toestellen bestaan die 
zeer handig zijn  om te gaan wandelen of te fietsen?   
Zo kan je vandaag de dag op het internet honderden kant-en-klare wandeltochten en fietsroutes 
gratis downloaden.  Op een paar seconden zitten ze in jouw toestel en kan je er mee op stap.   
Pasar laat je op  21 en 25 april kennismaken met zo’n wandel- of fiets-gps van Garmin. 

 
Dinsdagavond 21 april 2020  om 19u30 (onthaal vanaf 19u - einde voorzien rond 22u)  
Locatie: de Lindepoort, Begijnenstraat 18 te Mechelen (adres voor wagen = Drabstraat 16)  
Tijdens deze infoavond leer je wat een gps is, waarvoor je een gps kan gebruiken, wat een 
waypoint, route of track is, welke soorten toestellen er op de markt zijn, waar je moet op letten bij 
aankoop, wat het verschil is met een smartphone, enz.    

Zaterdagnamiddag 25 april 2019 om 13u30 (onthaal vanaf 13u – einde voorzien rond 16u)  
Locatie: omgeving Mechelen (de juiste locatie wordt dinsdagavond meegedeeld) 
Tijdens deze sessie leer je hoe je een wandel- of fiets-gps in de praktijk leert gebruiken. Je gaat 
onder begeleiding op stap met jouw eigen gps of met een gps-toestel van Pasar.  
 

‘Geen, weinig of veel gps-ervaring?  Iedereen is welkom!’ 
 

Deelnameprijs  
Dinsdag en zaterdag:  in totaal € 5 voor leden - € 8 voor niet-leden 
Enkel dinsdag: € 3 voor leden - € 5 voor niet-leden.  Enkel zaterdag  is niet mogelijk 
Deelnemers die inschrijven voor zowel dinsdag als zaterdag hebben voorrang (max. 30 deelnemers) 

Mee te brengen 
Wandel- of fiets-gps (+ verbindingskabel pc).  Heb je zelf geen gps-toestel,  
dan mag je er één gratis van Pasar gebruiken  (1 toestel per 1 of 2 personen).  

Inschrijven (verplicht):  alain.segers@pasar.be   
Vermeld of je zowel dinsdag en zaterdag komt (= voorrang)  
of  enkel dinsdag.   
Graag ook vermelden welk merk/type gps-toestel je hebt  
of je er één gratis van Pasar wenst te gebruiken.  
 
Info: www.pasar.be/gps  - www.facebook.com/pasargps  

 
 

Interesse, maar kan je er helaas niet bij zijn?  
                          Laat ons dan zeker ook iets weten. 

We houden je dan op de hoogte van andere  
gps-activiteiten in jouw streek. 
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