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Beste naturistische lezer, in deze eerste nieuwsbrief van het jaar wenst het 

bestuur je voorspoed en gezondheid, en … een stralend weertje om alweer 

lekker naturistisch te kunnen genieten in 2020. 

In 2019 was zagen de FBN-kaarthouders de rechten verbonden aan hun kaart 
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verruimd. Vroeger gebruikten de meesten deze enkele voor een naturistisch 

verlof in het buitenland (kaart verplicht) maar voortaan geeft deze 

naturistenkaart je ook toegang tot alle activiteiten en domeinen in binnen- en 

buitenland. 

Lid worden? https://www.naturisme.be/lesson/lid-worden/ 

 

   

   

   

 

ACTIVITEITEN 

Jawel, 2019 is net achter de rug en 2020 is nog jong, maar misschien wil je wel 

al een paar activiteiten in je agenda zetten. Hierbij dan de reeds geplande 

activiteiten:  

o Zaterdag 7 maart gaan we alweer massaal naar Lago Rozebroeken te 

Gent, 

o Zaterdag 9 mei is er de FBN-Athena naaktjogging te Ossendrecht, 
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o Zaterdag 16 mei is er het FBN-Zonneleven petanquetoernooi te Brakel, 

o Zondag 7 juni is er opendeurdag, 

o Weekend 7-8 november is er de jaarlijkse bowling nabij Aalst. 

   

   

   

 

FOTOGRAFIE 

Fotografie en naturisme, da’s zoals vloeken in de kerk? Jawel, we staan erop 

dat iedereen in alle privacy het naturisme kan beleven. Daarom verbiedt onze 

Gedragscode het maken van beeldopnames. De FBN neemt enkel foto’s in 

toepassing van haar Privacyverklaring. Beide reglementen vind je op onze 

website https://www.naturisme.be/lesson/docjes-download/ Dit betekent dat op 

alle activiteiten van de FBN, enkel daartoe vooraf aangewezen en herkenbare 

personen (met badge) foto’s mogen nemen, dat alle deelnemers vooraf worden 

ingelicht en dat foto’s enkel worden gebruikt na expliciete toestemming van de 

afgebeelde personen die hiervoor een verklaring ondertekenen. Voor 
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groepsfoto’s worden trouwens vooraf kandidaten gezocht. 

Indien je elders zelf foto’s wenst te maken bvb. tijdens je verlof op een 

naturistisch domein, controleer dan altijd vooraf de voorwaarden bij de uitbater. 

 

   

 

  

 

NATMUR 

Nabij Profondeville, in de provincie Namen heeft de naturistenvereniging 

Natmur een eigen terrein. https://www.naturisme.be/het-terrein-van-natmur/ Hier 

is geen permanente of tijdelijke camping mogelijk, maar dit parkachtig 

aangelegd terrein geeft de gebruikers alle mogelijkheden voor naturistische 

dagrecreatie in familieverband. Dit betekent zonnige plekjes om te 

zonnebaden, voor een barbecue of een gezamenlijke maaltijd. Ook het 

clubhuis biedt voldoende comfort met een nieuw sanitair blok in de nabijheid. 

Last but not least, werd in 2018 de sauna voor 8 personen opengesteld. 

Niet onbelangrijk is dat je met Natmur ook (bijna) wekelijks kan gaan zwemmen 

in het gemeentelijk zwembad van Jambes (Namen) en dit telkens op zaterdag 

tussen 19u30 en 20u30. 

Wens je kennis te maken met het terrein van Natmur of het naaktzwemmen in 

Jambes: altijd eerst even bellen om af te spreken! www.natmur.be   
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NIEUW – L’EGLANTIERE 

L’Eglantière is onze nieuwste aanwinst in vakantiebestemmingen. Dit 50 ha 

grote domein is niet zomaar een naturistische camping. Hier gaat men voluit 

voor de naturistische filosofie die ook het leven in respect voor en harmonie 

met de natuur betekent. Het restaurant gebruikt trouwens gretig de producten 

van de eigen bio-boerderij. Aan de oevers van de rivier die het domein 

doorkruist zijn er strandjes en in de rivier kan je zwemmen, kanovaren en 

vissen. Het domein leent zich ook uitstekend tot het populaire ‘randonnue’, nl. 

gewoon naaktwandelen in de bossen. Naast de gebruikelijke sportfaciliteiten 

heb je hier ook boogschieten, pilates en waterpolo in het verwarmde zwembad. 

L’Eglantière draagt dan ook fier zijn 3 sterren. 

L’Eglantière ligt in het departement Hautes-Pyrénées, het uiterste zuiden van 

Frankrijk, telkens op een paar uur rijden van Lourdes en Andorra. Met je FBN-
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kaart krijg je 5% korting op de officiële prijs. 

https://www.naturisme.be/leglantiere/ 

   

 

 

   

 

MARNIX ZOEKT 

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 dit maal een begeleider voor Marnix (50 jaar). Marnix heeft 

een fysieke beperking waardoor hij motorisch beperkt is en bij bijna alle 

dagelijkse handelingen ondersteuning nodig heeft (eten, wassen, toilet, 

aankleden, ...). Marnix woont in een voorziening in Wetteren. Hij is 

rolstoelafhankelijk en kan niet zelfstandig op zijn benen staan. Marnix heeft een 

vrolijk karakter, maakt graag plezier en babbelt graag. Hij kan goed alleen zijn 
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en zijn plan trekken. De nodige hulpmiddelen zoals een tillift worden ter plaatse 

voorzien! 

Marnix wil in september 2020 (na 11 september) eens naar Costa Almeria, 

naar het naturistenhotel Vera Playa. Heb jij zin om Marnix te vergezellen op 

deze vakantie? Je bent zelf naturist en schrikt er niet voor terug om Marnix te 

ondersteunen bij het wassen en het toiletbezoek. Kompaan zoekt voor 

Marnix iemand die sterk genoeg is om hem te tillen. Voor inlichtingen, neem 

contact op met Evelien – vzw Kompaan – 0489 37 47 99  

 

  

 

WIST JE DAT … 

  

Wist je dat je zoekertjes kan plaatsen op de website van de FBN? Heb je een 

caravan te koop? Zoek je kandidaten voor een naturistische activiteit? Zoek je 

zelf een activiteit? Ben je bereid als animator op te treden tijdens de vakantie? 

Kijk even tussen de zoekertjes of plaats er zelf eentje. De voorwaarden zijn 

eenvoudig: een relatie met het naturisme, het bezit van een FBN-

naturistenkaart en het aanleveren van de tekst met je contactgegevens en foto. 

Stuur maar op! De zoekertjes staan onder de FBN-blog: 

https://www.naturisme.be/category/zoekertjes/ 
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Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans, Kapellestraat 58, 9230 Wetteren 
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