
    

    

Pasar wil Vlamingen rust doen vinden 
dankzij netwerk van vrijetijdsplekjes 

"Alles moet 'Instagram Friendly' zijn. Maar worden we hier 

eigenlijk echt gelukkig van?" 

Brussel, 27 april 2018 - Pasar gaat vanaf dit voorjaar op zoek naar 

de beste plekjes in Vlaanderen om tot rust te komen. De 

vrijetijdsorganisatie roept de Vlamingen op om hun favoriete ‘Pak 

je tijd-plekjes’ te delen. Daarmee wil het de ‘netto vrije tijd’ van de 

burger onder de aandacht brengen, want in onze huidige 

haastmaatschappij staat die zwaar onder druk. Zo wil het ook 

mensen inspireren om regelmatig buitenshuis ontspanning op te 

zoeken en ijvert het voor meer open ruimte voor recreatie en vrije 

tijd. De campagne start officieel tijdens de Gordel fietsroute op 29 

april. Michel Vandendriessche, gedelegeerd bestuurder Pasar: 

“Wij willen dat er werk wordt gemaakt van meer openbare 



rustplekken, ruimere recreatieruimte en meer bos waar de 

inwoners ontspanning vinden” 

Netwerk van Pak je tijd-plekjes 

Op 29 april start vrijetijdsorganisatie Pasar de campagne, ‘Pak je tijd-

plekjes’. Zo’n plekje is een plaats die je tot rust brengt, energie geeft, 

verwondert of charmeert. Een bankje in de stad misschien, of een stuk 

heide in je buurt. De verschillende afdelingen van Pasar hebben hun 

favoriete plekjes gekozen en organiseren er een activiteit zoals een 

wandeling, een fietstocht of een kampeerweekend. Dat resulteert in 

een groot netwerk van vrijetijdsplekjes- en activiteiten in Vlaanderen: 

er staan al een 100-tal activiteiten op de planning in 2018. Het is de 

bedoeling deze rustplekjes met elkaar te delen via www.pakjetijd.be, 

waar ze ook op een kaart worden verzameld. Delen kan ook via 

#pakjetijdplekje. 

Vrije ruimte en trage wegen 

Met deze campagne wil Pasar het belang van vrije ruimte en tijd voor 

recreatie benadrukken. Daarnaast ijvert de vrijetijdsorganisatie voor 

meer maatregelen voor trage weggebruikers zoals trage wegen en 

veilige fiets- en wandelwegen. Michel Vandendriessche: “Onze steden 

en gemeenten hebben nood aan trage wegen om duurzame mobiliteit 

te waarborgen. Zeker naar onze scholen of centra. Onze kinderen 

moeten veilig en wel op school aankomen. Naast die trage wegen 

ijveren we daarom ook voor o.a. veilige oversteekplaatsen of 

sneeuwvrije fietspaden.” 

Instagram Friendly  

De Pak je tijd-campagne kadert in een bredere boodschap van Pasar. 

De VZW wil het belang van vrije tijd en de invulling ervan hoger op de 

maatschappelijke agenda plaatsen. Het is vooral duurzame 

ontspanning waar Pasar op hamert. Eind vorig jaar bracht het daarom 

het boek ‘De Herontdekking van de Tijd’ uit. Hiervoor brachten ze 13 

vooraanstaande denkers, waaronder Dirk De Wachter, Johan 

http://www.pakjetijd.be/


Braeckman en Ignaas Devisch, samen om hun tijdtips en inzichten te 

delen. Vandendriessche “Mensen zijn continu op zoek naar originele 

belevingen. Het liefst op exotische bestemmingen en alles moet 

'Instagram Friendly' zijn. Maar worden we hier eigenlijk echt gelukkig 

van? Je stapschoenen aantrekken en gaan wandelen in eigen streek 

kan al heel veel voldoening geven. 

Verlaten industriesite maakt plaats voor natuurbeleving 

Het startschot van de campagne wordt gegeven op 29 april tijdens de 

Gordelroute van Pasar Laarne. De 35km lange Gordelroute verbindt 

twee Pak je tijd-plekjes tussen Laarne en Kalken. In Laarne werd de 

speeltuin van de bibliotheek omgevormd tot een oase van rust en 

groen. Naast de speeltuigen werd ook een leesterras voor de ouders 

aangelegd. In Kalken heeft de gemeente de knoop doorgehakt en 

beslist om de verlaten industriële site van een gewezen zoutfabriek, 

die jarenlang voer was voor discussie, om te toveren tot een 

onthaalcentrum en toegangspoort van het natuurgebied ‘De Kalkense 

Meersen’. Een industriële site maakt dus plaats voor een gebouw 

gericht op natuurbeleving. 

UITNODIGING PERSMOMENT – zondag 29 april 

Pasar nodigt je uit om deel te nemen aan de Gordelroute. De tocht 

wordt voorafgegaan door een woordje uitleg over de Pak je tijd 

campagne. De 35 kilometer lange route voert je o.a. langs twee Pak je 

tijd-plekjes in Laarne en Kalken. 

Praktisch 

 Locatie: aan infobord van de Gordelroute Kerkweg (achter de 

kerk), Laarne 

 Tijdstip: 14:00 onthaal pers en deelnemers met woordje uitleg 

over Pak je tijd. 

    



 

 

Pak je tijd-plekje Zeveren Planke in 

Deinze (Op de kaart gezet door Pasar 

Deinze) 
 

 

  

 

 

Pak je tijd-plekje Zeveren Planke in 

Deinze (Op de kaart gezet door Pasar 

Deinze) 
 

    

 

 

Gordelroute 
 

 

  

 

 

Pak je tijd-plekje Vogelkijkhut (Op de 

kaart gezet door Pasar Loppem) 
 

    

Over Pasar 

Vrijetijdsorganisatie Pasar – vroeger gekend onder de naam ‘Vakantiegenoegens’- ontstond 

in 1938 na de invoering van de wet op de betaalde vakantie voor arbeiders. De vereniging 

wilde arbeiders en hun gezinnen leren hoe ze met die verworven vrije tijd konden omgaan. 

Nu, tachtig jaar later, hebben ze die missie vertaald in het ijveren voor netto vrije tijd, mensen 

daarvan bewust te maken en te inspireren tot kwaliteitsvolle invulling van vrije tijd. Pasar vzw 

heeft 28.000 leden en is actief met zo’n 290 afdelingen in Vlaanderen. Deze afdelingen 

brengen mensen samen om te wandelen, fietsen of kamperen. 

Meer info op www.pasar.be 
  

 

Els Van Nieuwenhove 

PASAR VZW 

els.vannieuwenhove@pasar.be  
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Michel Vandendriessche 

Woordvoerder & Gedelegeerd 
Bestuurder Pasar 
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Heidi De Smedt 

Contactpersoon pers ter plaatse 

0474 39 51 59 
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