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BOWLING
Het eerste weekend van november houden we onze jaarlijkse Nude Bowling.
We gaan weer naar onze zelfde stek in de buurt van Aalst, voor iedereen goed

bereikbaar dus. Op zaterdag 2 en zondag 3 november is er telkens plaats voor
maximaal 60 deelnemers om een balletje te rollen dat ietsje groter is dan de
voor naturisten meer vertrouwde ‘jeux de boules’. Wij verdelen ons over de 10
beschikbare banen en laten ook de spieren even rollen. Het spel gaat door van
14 tot 17u, maar om 13u krijg je al toegang en kan je meteen een drankje
nemen en het juiste schoeisel aanmeten (tja, niet integraal naakt dus…). Het
tweede deel van de namiddag is zoals steeds een disco-bowling, met
aangepaste verlichting en muziek. Yeah! Om 18u moeten de kleren terug aan
maar vooraf hebben we nog de prijsuitreiking en de groepsfoto’s (vrijblijvend).
Opgepast ! Enkel voor houders van een naturistenkaart (FBN/NFN/FFN/…) en
helaas … de plaatsen zijn beperkt. Wegens groot succes, kan je enkel nog voor
zondag online inschrijven via de webshop en hier vind je ook alle nodige
details https://fbn.art-istixx.be/product-category/bowling/

MEDIA
Voor wie toen in het buitenland verbleef en totaal geen voeling had met het
nieuws uit de heimat: een nieuwe Vlaamse film ‘De Patrick’ werd uitgebracht.
Deze speelt zich integraal af op een naturistendomein, het thema is nochtans
niet het naturisme als dusdanig. De hoofdrol wordt gedragen door een
onherkenbare Kevin Janssen die door het overlijden van zijn vader als nieuwe
uitbater geconfronteerd wordt met het mysterie van een verdwenen hamer en
zichzelf ook vragen stelt over zijn eigen persoontje. Deze film werd lovend

onthaald door de pers. Goed voor het imago van het naturisme dus.
Naar aanleiding van deze film was er ook een gesprek in het praatprogramma
van Gert Late Night met genodigden ‘au naturel’. Onze eigen Frank & Nancy
van het FBN waren er ook bij en konden de aandacht vestigen op onze website.
https://www.vier.be/video/gert-late-night/en-plots-zat-de-bar-van-james-volnaturisten

GEZOCHT
Het naturisme surft mee op de recente aandacht: het bekende programma ‘Ik
Vertrek’ krijgt ook een Vlaamse format die op VTM zal worden uitgezonden.
Het productiehuis Lecter Media zoekt daarom, onder meer, een koppel of gezin
dat het plan opgevat heeft om een naturistische uitbating in het buitenland op te
starten (B&B, camping, ….). Bedoeling is om mooie, inspirerende afleveringen
te maken waarbij dit project in de verschillende stappen van realisatie wordt
opgevolgd. Misschien zag je dit programma al op de Nederlandse TV? Zij
volgden bvb. de naturistische B&B Moulin de Chez Joyeux (Frankrijk) en
naturistencamping Dobra Luka (Slovakije). Dacht je zelf een naturistisch project
in het buitenland te realiseren? De contactgegevens vind je
hier: https://www.naturisme.be/vtm-ik-vertrek/

FACEBOOK
Om in het thema ‘Media’ te blijven: ook het FBN heeft zijn eigen
Facebookpagina. Met vallen en opstaan wel te verstaan. Tot tweemaal toe heeft
FB ons afgesloten – net zoals FFN, de Franse federatie - wegens naaktfoto’s …
Nochtans passen we d’r voor om genitaliën te tonen. Misschien was er wel
ergens een halve tepel te zien … Rubens zal het geweten hebben. Facebook
heeft duidelijk minder morele problemen met wapens en geweld dan met bloot
…
Op onze derde poging van een eigen FB-pagina kan je onze geplande
evenementen terugvinden. Hier vind je ook naturistisch relevante
nieuwsberichtjes zoals ‘VTM zoekt deelnemers voor ‘Ik Vertrek’ of ‘FBN gaat
naar Groede’. Maar we verwachten vooral dat we hier met jou in contact kunnen
treden. Volg ons, geef je commentaar, kom chatten, maar vooral, vooral vind
ons ‘leuk’ want ook wij vinden dit leuk.

Ook Jona, de jongerenbeweging binnen het FBN, heeft zijn eigen pagina. Ben
je nog jong en zoek je contact met andere naturistische jongeren om samen
naturistisch te recreëren : ga zeker ’s naar de FB-pagina van
Jona. https://www.facebook.com/jonanaturisme/ .

IN DE KIJKER

GAIA PORTUS ligt in de nabijheid van de welbekende El Portúsnaturistencamping, in Spanje. Gaia Portús geeft je een verblijf in een eigen
vakantiewoning voor 2 personen. De ligging van de 3 woningen op het 2 ha
grote domein is zo gepland dat ieder apart totale privacy en rust kent én een
adembenemend uitzicht heeft. Als het je bedoeling is om je tijdens je vakantie te
kunnen afzonderen en te genieten van totale rust in de volle natuur maar wel
met het nodige comfort zoals een zwembad en WiFi dan kan je hier terecht.
Bovendien is je huisdier ook welkom. Gaia Portús heeft zijn korting 2020 voor
FBN-kaarthouders alvast bevestigd. Voor meer info ga je
naar https://www.naturisme.be/ahinama-et-satori-gaia-portus/
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