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Si vous souhaitez recevoir ce bulletin d’information en français, merci de nous en informer par e-

mail mailto:info@naturisme.be   

  

 

TE LAAT 
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Was je d’r bij of heb je dit gemist? Op zaterdag 5 oktober waren we terug te 

gast bij Lago Mons. Hier gingen exact 400 Belgen, Fransen, Nederlanders en 

andere nationaliteiten uit de kleren om gebruik te maken van dit subtropisch 

zwemparadijs en zijn wellnessvoorzieningen. De Belgische club Nature & Sport 

Hainaut tekende present met 50 van haar leden.  We kijken al uit naar volgend 

jaar. Ook onze Franse vrienden stuurden een grote delegatie. Op naar de 500! 

   

    

 

NATURISTENKAARTEN 

Het INF is de internationale federatie van naturisten waarbij het FBN 

aangesloten is. De naturistenkaarten van het FBN zijn gehomologeerd door het 

INF. Dit kan je zien aan het INF-zonnetje dat op elke kaart verschijnt en 

waardoor je internationaal toegang krijgt tot domeinen waar het bezit van een 

naturistenkaart verplicht is. De naturistenkaart is de beste manier om zonder 

inbreuk op de privacy een soort ‘paspoort van goed gedrag’ te bezorgen aan 

naturisten. Vandaar bvb. dat alleenreizende singles steeds gevraagd wordt 

naar hun naturistenkaart bij hun aankomst op een Franse naturistencamping. 

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=ed79db6493&e=38f7560023


Zonder deze kaart kom je d’r bij hen niet in. 

Wist je trouwens al dat je met de FBN-kaart een mooie korting krijgt bij talrijke 

vakantiebestemmingen ? https://www.naturisme.be/vakantiedomeinen/  

De FBN naturistenkaart kan je aanschaffen bij het FBN of één van onze 

aangesloten clubs, waardoor je meteen ook toegang krijgt tot hun faciliteiten en 

geïnformeerd wordt over hun eigen activiteiten. 

Meer weten over prijs, voordelen en voorwaarden? Onze webpagina ‘Lid 

Worden!’ geeft je alle details. https://www.naturisme.be/lesson/lid-worden/ 

De FBN-kaart 2020 zal vanaf december beschikbaar zijn. 

   

    

 

JONA 

In 2017 kreeg de jongerenbeweging Jona een doorstart binnen het FBN. Jona 

staat open voor jongeren en jonge gezinnen tot 35 jaar. Beetje bij beetje groeit 

het aantal activiteiten en het aantal deelnemers. De eigen website werd grondig 

onder handen genomen. Voortaan gaat Jona ook nationaal en worden de 

banden tussen naturistische jongeren verder aangehaald. Samen met het FBN 

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=296c3db1b4&e=38f7560023
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plant Jona een superleuk evenement in 2021. Hier horen we zeker nog meer 

over. Ben je nog geen 35 jaar? Sluit je aan bij Jona, dit is volledig kosteloos 

dankzij je FBN-kaart. https://www.jongenaturisten.be/ 

   

 

 

GEZOCHT 

Jona zoekt een paar jongeren (<35jr) die willen meewerken aan het uitbouwen 

van de jongerenbeweging voor naturisten. Bedoeling is dat je je toelegt op één 

enkele activiteit, maar die dan ook volledig ter hart en ter hand neemt. 

Natuurlijk krijg je de nodige steun bij de voorbereiding en uitvoering, maar jij 

wordt de contactpersoon. De activiteiten kunnen klassiek zijn zoals zwemmen 

en Mölkky, maar misschien heb je wel een leuk ideetje dat jongeren en jonge 

gezinnen nog meer zal aanspreken. 

Bereid om een beetje van je vrije tijd te besteden aan de jongerenbeweging? 

Wil je een eigen ideetje voorleggen? Neem contact op met Nancy 

Info@jongenaturisten.be 
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KOMPAAN 

Kompaan is een vzw die de brug vormt tussen reizigers met een beperking of 

zorgvraag en vrijwilligers. Als kompanen gaan reiziger en vrijwilliger, zonder 

drempels en zonder zorgen, samen op vakantie of daguitstap. 

http://vzwkompaan.be/ 

Kompaan zoekt een begeleider voor Jürgen (33 jaar) die graag naar Vera 

Playa - een naturistenhotel in Spanje - wil reizen. Omdat hij rolstoelgebruiker is 

en wel wat zorg nodig heeft, kan hij niet alleen reizen. 

Kompaan is op zoek naar een naturist die bereid is om de nodige zorg voor 

Jürgen op zich te nemen. De reis van de begeleider wordt volledig betaald door 

Jürgen (transport van thuis tot hotel, verblijf, maaltijden & verzekeringen). De 

reis zou doorgaan in mei of juni 2020. 

Neem contact op met Evelien – vzw Kompaan – 0489 37 47 99 
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IN DE KIJKER 

Met temperaturen van 30° overdag en 23° ’s nachts kan je ook in putje winter 

heerlijk naturistisch verblijven in THE NATURAL CURACAO. Dit domein 

beschikt over diverse soorten accommodaties zoals bungalows, safari tenten, 3 

mooie kamers, een appartement en een studio. Voor elk wat wils. Singles zijn 

steeds welkom. Om een rustige sfeer te kunnen garanderen is onze 

minimumleeftijd 14 jaar. Hier ben je aan het juiste adres om ver weg van het 

massatoerisme rust te vinden, de natuur te beleven of deel te nemen aan de op 

Curaçao talrijke beschikbare activiteiten (waaronder aquafari, duiken, 

zwemmen met dolfijnen). Verder biedt The Natural Curaçao coaching, 

meditaties en massages. Je kan op een ontspannen holistische wijze vakantie 

vieren. 

Last but not least, met je FBN-kaart krijg je hier 5% korting 

https://www.naturisme.be/the-natural-curacao-clothing-optional-miniresort/ 
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WIST JE DAT … 

Je de vorige nieuwsbrieven in beide talen kan raadplegen op onze website: 

https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/ 

 

 

 

 

  

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans, Kapellestraat 58, 9230 Wetteren 
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Wil je veranderen hoe je onze mailing krijgt? 

Dan kan je hier duwen om je uit te schrijven. 
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