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NATURISTISCH ZWEMMEN
Wist je al dat je heel het jaar door in je blootje kan zwemmen en niet alleen

tijdens die lang verwachte naturistische vakantie in het buitenland? Jawel, de
meeste verenigingen van het FBN hebben een eigen terrein met diverse
faciliteiten waaronder een zwembad in open lucht. Daarnaast kan je, vanaf
september tot juni, naturistisch zwemmen in een door een vereniging privaat
afgehuurd binnenzwembad. Zo kan je in Deinze 2x per maand op zondag
naturistisch zwemmen (Athena Gravensteen). Maar ook tweewekelijks in het
zwembad van de VUB te Brussel (Zon en Sport) of wekelijks te Jambes
(Natmur). Andere locaties om in alle privacy bij één van onze verenigingen
naturistisch te zwemmen zijn: Bredene (Athena Westland), Harelbeke
(Zonneleven), Mol (Solaris) en Nalinnes (Nature et Sport Hainaut). De complete
lijst van locaties vind je op onze
website https://www.naturisme.be/zwembaden/ De datums vind je in onze
agenda https://www.naturisme.be/agenda/ Voor je de eerste maal deelneemt,
maak je best een concrete afspraak met de organiserende vereniging. Vaak
hoef je dan nog geen lidkaart te bezitten, nadien is het bezit van een ledenkaart
steeds een vereiste.
Tenslotte, voor al wie geïnteresseerd is in naturisme maar nog steeds die eerste
stap niet gezet heeft: voor een uurtje of zo, even snel de kleren uit en het water
in is een makkelijke manier om deze drempel te overwinnen.

SUBTROPISCH ZWEMBAD

Twee keer per jaar huurt het FBN zelf een groot subtropisch zwembad voor
een avond af. Vorig jaar konden zo circa 1300 personen deelnemen aan onze
naaktzwemavonden te Lago Rozebroeken (Gent) en Lago Piscine du Grand
Large (Mons). Telkens een klinkend succes. Voor ons naaktzwemevent 2019 te
Gent ben je te laat. Dit vond reeds plaats op zaterdagavond 23 maart. Maar je
kan nog altijd deelnemen aan ons tweede event te Mons op 5 oktober. We
huurden het subtropisch gedeelte samen met de thermen af. Hier kan je dus de
ganse avond gezellig genieten van het subtropisch zwembad en uitgebreid
saunacomplex. Ook aan de grote en kleine kids wordt gedacht: golfslagbad,
kleuterbad, peuterbad en zelfs tijdelijk een drijvende klauterpiramide. Fun
verzekerd! Op onze website vind je foto’s van vorige editie. Een foto zegt
tenslotte meer dan 1000 woorden. https://www.naturisme.be/activiteit/lagonaaktzwemmen-mons/?instance_id=1378 Hier heb je dan meteen ook alle
praktische info. Je kan meteen inschrijven (via de webshop) of op de dag zelf
aan de ingang betalen. Opgepast: enkel voor houders van een FBN-kaart (of
kaart met IFN-logo). Eventueel kan je toch deelnemen als ‘special guest’, meer
hierover in volgende nieuwsbrief.

GRENSLAND
GRENSLAND is een naturistische camping en een bijzonder lid van het FBN.

Dit domein is gelegen nabij de Kalmthoutse Heide. Er zijn 14 erg ruime
campingplaatsen beschikbaar rond een natuurlijke zwemvijver met
naaktstrandje en omgeven door prachtige natuur in de driehoek Breda - Bergen
op Zoom – Antwerpen. Elke campingplaats heeft een eigen toilet, waterkraan en
elektrische aansluiting. Verder is er één klein uitgerust strandhuisje voor 2
personen te huur. Naakt genieten in volledige rust en sereniteit is de
boodschap. Diverse activiteiten zijn uiteraard steeds mogelijk in de nabije
omgeving. https://www.naturisme.be/grensland/

NIEUWE VAKANTIEDOMEINEN
DOBRA LUKA is onze recente aanwinst tussen het aanbod aan
vakantiedomeinen. Dobra Luka is een mini-camping (20 staanplaatsen) in
Slowakije uitgebaat door een Nederlands koppel. Tevens kan je hier één van de
vier accommodaties huren (van caravan tot vakantiewoning). Gezelligheid en
kindvriendelijkheid zijn belangrijk op deze kleine-dieren boerderij. Wandelen en
kanoën behoren tot de mogelijkheden in de buurt, maar je kan ook gewoon
naturistisch uitrusten. https://www.naturisme.be/dobra-luka/

MOULIN DE LASSIER is een B&B in een gerenoveerde
molenaarswoning midden 5 hectare bos gelegen in de Haute-Vienne aan de
poort van de Dordogne en Corrèze. De B&B heeft 4 leuke kamers, biedt een
uitgebreid ontbijt aan en mogelijkheid om aan te schuiven bij de gastentafel.
Hier kan je volop bloot genieten van de rust en de natuur op een van de
terrassen, ontspannen in en bij het zwembad, of gewoon wandelen in het eigen
bos. Verder zijn er volop toeristische mogelijkheden in de omgeving, zoals
natuurwandelingen, geo-caching, bezoek aan kastelen en de talrijke oude
dorpjes en stadjes. https://www.naturisme.be/moulin-de-lassier/

GEZOCHT
Alle medewerkers van het FBN zijn vrijwilligers. Ieder draagt bij volgens zijn
eigen beschikbaarheid en capaciteiten. Omdat het FBN nu ook veel meer
aandacht schenkt aan een degelijke website en actief is op de sociale media,
zoeken we nog een paar medewerkers die ons hiermee willen helpen.
Het FBN zoekt nu dringend een webmaster / assistent-webmaster om de
werking van onze nieuwe websites FBN en JONA te ondersteunen. Heb je al
enige ervaring met WordPress en kan je af en toe een paar uurtjes uittrekken
om van thuis uit onze website te onderhouden en te verbeteren? Contacteer
dan zonder dralen onze voorzitter mailto:voorzitter@naturisme.be
Je kandidaatstelling wordt zeker geapprecieerd.

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans, Kapellestraat 58, 9230 Wetteren

