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NATURISTENKAARTEN
Jawel, de nieuwe naturistenkaarten voor 2020 liggen klaar. Hernieuw je
aansluiting bij je eigen club. Was je nog niet aangesloten bij een club dan kan je
d’r zeker een vinden tussen de bij het FBN aangesloten
verenigingen. https://www.naturisme.be/verenigingen/
Heb je geen interesse om bij het verenigingsleven van een club aan te sluiten,

dan kan je toch je eigen naturistenkaart aanschaffen bij het FBN. De prijs voor
singles, gezinnen en kinderen en het aanvraagformulier staan op onze
website https://www.naturisme.be/lesson/lid-worden/
Met je kaart kan je op natuurlijke en … naturistische manier deelnemen aan al
onze activiteiten van 2020. Want je krijgt toegang tot alle Belgische en
buitenlandse recreatiedomeinen (en hun faciliteiten, zoals zwembaden en
sauna’s), toegang tot alle FBN-activiteiten, toegang tot activiteiten van de clubs
zoals het wekelijks/tweewekelijks naaktzwemmen dat door sommige clubs
wordt georganiseerd in de maanden september tot juni. De naturistenkaart is
bovendien verplicht bij talloze buitenlandse naturistische vakantiedomeinen. En
niet vergeten …. bij sommige vakantiebestemmingen heb je recht op een
korting met je kaart: https://www.naturisme.be/vakantiedomeinen/
Kijk zeker ’s naar onze agenda https://www.naturisme.be/agenda/ want hier vind
je alle geplande activiteiten.

ZONNELEVEN
Met je nieuwe kaart het naturisme beleven tijdens de wintermaanden ..? Met
Zonneleven kan je wekelijks op woensdagavond zwemmen in het moderne Zenbad te Harelbeke (Kortrijk) en meteen ook genieten van de professionele
wellnessaccomodatie: sauna, jacuzzi en Turks stoombad.

Zonneleven is actief in Zuid-West-Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen en
heeft in Zegelsem (Brakel) haar eigen terrein (de Bockstaelhoeve) met
zwembad, petanqueveld en een ruime zonne- en speelweide. Binnen vind je
nog een infraroodcabine, een groot clublokaal, een keuken en bar. Zonneleven
organiseert regelmatig fietstochten, natuurwandelingen en petanquetoernooien.
De Bockstaelhoeve ligt op minder dan 50 min. rijden van Gent, Aalst en Halle.
Misschien iets voor jou? Maak dan een afspraak voor een eerste
kennismaking. https://www.naturisme.be/het-terrein-van-zonneleven/

GRAVENSTEEN
Ook Athena-Gravensteen reserveert 2x per maand een zwembad voor
naturistisch zwemmen. Dit gaat telkens door op zondagavond in De Ceder
(Deinze) met zijn verwarmd zwembad (het water is er steeds 30°, ideaal voor
gezinnen met kinderen), maar er is ook de Finse sauna, de infraroodcabine en
de drukbezochte jacuzzi. Klein, intiem maar ook gezellig, een ideale plaats voor
beginnende naturisten. Best eerst een afspraak
maken. https://www.naturisme.be/zwemmen-athena-gravensteen/

IN EIGEN STREEK?
Zijn voor jou Harelbeke, Deinze en Mol (onze nieuwbrief van september) ietwat
te ver gelegen om regelmatig te gaan naaktzwemmen in een afgehuurd
zwembad… dan zijn er nog tweewekelijks op
zaterdag: Bredene, Brussel (VUB), Jambes (Namen) en Nalinnes (Charleroi).
Let wel: naturistenkaart verplicht !
https://www.naturisme.be/zwembaden/

LAGO ROZEBROEKEN
Ruimschoots op tijd om nu al in je agenda te zetten: onze eerste grootse
naaktzwemavond in een subtropisch zwemparadijs gaat door op
zaterdagavond 7 maart 2020. Net zoals vorige jaren houden we dit bij Lago
Rozebroeken te Gent. Het is nog even te vroeg maar binnenkort krijgen jullie
zeker nog een herinnering en de kans om alvast online in te schrijven om niet
meer te hoeven aanschuiven aan de kassa.

VOLZET
Onze jaarlijkse FBN ‘Bare Naked Bowling’ vond plaats op 2 en 3 november.
Zoals steeds was er veel ambiance en eveneens …compleet volzet. De 120
aanwezigen leefden zich uit op de 10 banen in een gezonde competitiegeest.
Hier was deelnemen alweer belangrijker dan winnen. Toch even de winnende
ploegen vermelden: op zaterdag was dit Zonneleven die daar trouwens in
groten getale aanwezig waren; op zondag won het team van Athena.

IN DE KIJKER
Nuestro Cielo is een nieuwe vakantiebestemming. Deze B&B in Andalusië is
volledig gerestaureerd in lokale stijl. Ook de 4 gastenkamers delen de ZuidSpaanse charme, en hebben elk een eigen douche en toilet. Hier zijn alle dagen
lekker warm, soms zijn de nachten, ook door het temperatuurverschil tussen
dag en nacht, erg koel; vandaar is er airco (cooling & heating) op alle kamers.

Je kan hier dus heel het jaar door verblijven. Van hieruit kan je Malaga, Sevilla,
Cordoba en Granada ontdekken of ter plaatse prachtige natuurwandelingen
ondernemen, tenzij je honkvast wil baden in de rust en stilte van de
tuin. www.nuestrocielo.be
Gestart als een geklede B&B zetten de naturistische Belgische uitbaters de stap
naar een naturistische B&B. Als try-out enkel 2 x 2 weken in de zomer van
2020, maar meer bij succes. Wij zijn er alvast van overtuigd dat dit naturistisch
avontuur een daverend succes wordt. Klanten met een kaart van het FBN
krijgen 5% korting op een verblijf tijdens de naturistische weken: dit zijn de
eerste 2 weken van juli en de eerste 2 weken van
augustus. https://www.naturisme.be/nuestro-cielo/

Vera Playa, welke naturist heeft hier nog nooit van gehoord? Vera Playa ligt
aan de Costa Almeria in Zuidoost-Spanje en geniet van gemiddeld meer dan
320 dagen zon per jaar!
In Vera Playa vind je een naturistenzone aan een 2 km lang prachtig
naturistenstrand bestaande uit 2000 appartementen in privébezit, een 4*hotel,
eetgelegenheden en strandbars. Het unieke bestaat erin dat dit geen afgesloten
zone is maar een voor iedereen vrij toegankelijke recreatiezone. Naturisme in

een ongedwongen en familievriendelijke sfeer.
Interesse? Casas Vera Naturista biedt hier 5 vakantieverblijven
aan www.veraplaya.be Deze liggen op de beste locaties, zijn zéér compleet en
comfortabel ingericht met o.a. luxe bedden, airco, wifi, satelliet-TV.... Keuze uit
gelijkvloerse appartementen, duplexen of een penthouse. (bezetting van 2 tot 8
personen) Waarom wachten om te boeken: met je FBN-kaart, krijg je een zéér
interessante korting van 5% tot zelfs 15% (vanaf 14
nachten). https://www.naturisme.be/vera-playa-vera-natura/

WIST JE DAT …
De agenda van al onze activiteiten, FBN en aangesloten clubs, vind je up-todate, op onze website https://www.naturisme.be/agenda/

Wij wensen jullie nog een
warm en prettig eindejaar.
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