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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   

 

Woordje van de voorzitter 

Dit jaar een jaar met een dagje meer in de kortste maand van het jaar, regen, 

wind, sneeuw, zon en nog enkele stormen die elkaar snel opvolgde. Februari 

2020 een maand met sterke uitschieters, geen weer om als naturist lekker 

buiten wat te gaan genieten. 

Tijdens de donkere dagen hebben de medewerkers niet stil gezeten, de 

voorbereidingen voor de komende maanden zorgde voor de nodige afleiding 
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tijdens de donkere avonden. 

De website kreeg wat aanpassingen en uitbreidingen, de Franstalige site is 

aangepakt en ik bleef er maar op zitten broeden. (meer onder wist je dat) 

Niet alleen de FBN-medewerkers waren druk bezig, ook anderen hadden een 

druk programma. De besturen van de verschillende clubs bereiden het 

aankomende jaar voor, de promo voor de toekomst, en de nog vele andere 

taken die voor het mooie weer werden opzij geschoven werden aangepakt. 

Koen Meulemans.  



 

 

Even voorstellen: Sport 

 

Frank & Nancy (sport@naturisme.be) 
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Wie zijn ze en wat doen ze, we lichten het toe. 

Nancy Lauwers, geboren in 1975 en reeds lang een bezoeker van Athena 

Ossendrecht. 

Nancy heeft het naturisme leren kennen op jeugdige leeftijd, samen met haar 

vriendin Cindy kwam ze naar het naturisten terrein waar de ouders van Cindy 

een plekje hadden. Samen brachten ze er heel wat tijd door, de vrijheid om 

zonder textiel te kunnen rondlopen was een verslaving geworden. Opgegroeid, 

getrouwd, kindjes erbij, maar gebeten door het virus bleef ze ook naar de 

camping komen. 

Frank Janssens, geboren in 1964 en via zijn partner mee naar haar geliefde 

plekje gebracht. 

Frank is op latere leeftijd in het “geregulariseerde circuit” van naturisme terecht 

gekomen, dit door zijn nieuwe partner Nancy. Reeds lang ging hij tijdens de 

vakantie periode het naaktstrand opzoeken, genieten van het textiel-vrij zonnen 

en zwemmen, niet zo een nat stukje stof dat op je blijft kleven. Echter had hij 

nog niet gehoord van het naturisme in België of daarbuiten, een ongekend 

wereldje voor hem. Door Nancy geïntroduceerd in de wonderlijke wereld van 

naturisten is ook hij er niet meer weg te slaan, de vrijheid, het respect en de 

vele vrienden zijn een verslaving geworden. 

Samen zijn ze een nieuw samengesteld gezin dat het naturisme in het hart 

draagt en dan ook zeer regelmatig vertoefd in de naturistische omgeving. Ofwel 

zitten ze te genieten op hun stekje, ofwel tref je ze op één van de activiteiten. 



In 2018 gingen ze van start als vrijwilligers tijdens de activiteiten georganiseerd 

door het FBN, ze staken een handje toe daar waar het nodig was. Toen Jan in 

2019 getroffen werd door een vreselijke ziekte en het rustig aan moest doen, 

zijn ze versterking komen brengen aan de sport afdeling. Ze verzorgde de 

aanwezigheid van de sportafdeling op de activiteiten als het voor Jan even niet 

ging. 

Sinds 2019 verzorgen ze, natuurlijk met de hulp van het bestuur en de vele 

medewerkers de sportieve activiteiten.  

  

 

Wat te doen in 2020:  Agenda  

 

Vandaag is het weer zover : Lago Rozebroeken verwelkomt ons dan weer met 

open armen. 

We zijn blij dat we ook dan weer meer dan 500 enthousiastelingen van jong tot 

oud mogen ontvangen. De voorverkoop loopt heel goed en je kan ook nog ter 

plekke aan de kassa terecht.  



  

De jaarlijkse jogging (9 mei 2020) gaat deze keer door op de terreinen van 

Athena Ossendrecht. 

Alle leden zijn van harte welkom om te komen lopen, joggen, wandelen, 

strompelen, supporteren, …. 

Bijkomend in de namiddag is er: Yoga en sportieve bootcamp! Wil je weten hoe 

dit werkt ? Kom dan zeker een kijkje nemen of nog beter : doe gewoon mee ! 

Best is op voorhand inschrijven (en zeker nodig om te kunnen eten).   

 

De FBN Petanque (16 mei 2020) gaat dit jaar door op het mooie dagterrein van 

Zonneleven te Zegelsem. 

Zowel getrainde als minder getrainde petanquers “strijden” er 

vriendschappelijk.  



  

Zie hieronder de info van de INF-jeugd rally : 

Laten we er een traditie van maken en een Europese top-stad ontdekken 

tijdens de Youth Spring Rally, dit jaar zijn we in de buurt van Rotterdam in 

Nederland. (Meer info op de blog van www.naturisme.be 

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=bd96080089&e=aad3f6e2d4


  

Het is nog te vroeg om alles te onthullen en het is altijd beter om de spanning 

er wat in te houden, maar we kunnen al aankondigen dat er een grote 

nieuwigheid is gepland voor 2020! Wil je in preview zien wat deze verrassing is 

? We zullen de grote onthulling doen op 7 maart tijdens onze Pool Party in 

Gent! 

  

Alle tickets beschikbaar in onze webshop.  

www.naturisme.be/winkel/ 

   

 

Vakantieweetjes: 

 

De Vakantiebeurs in Utrecht bestaat 50 jaar en Athena was er bij in het 

Blootstraatje. 

Naast de verschillende accommodaties uit binnen en buitenland was er ook 

heel wat aandacht aan het vernieuwende “Glamping”. Wat betekent glamping 

eigenlijk? Een vraag die toch nog wel vaak gesteld wordt. Het woord glamping 

is een samenvoeging van de woorden ‘glamorous’ en ‘camping’, en beschrijft 

een bepaalde stijl van kamperen, waarbij een hoge mate van luxe aanwezig is 

bij de accommodaties en op de campings zelf. 

Deze nieuwe vorm van kamperen heeft ook zijn weg gevonden binnen het 

naturisme, op verschillende terreinen tref je reeds de aangepaste 

accommodaties aan, de ene al wat luxueuzer als de andere.  

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=baae9a1da5&e=aad3f6e2d4
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Woensdag 15 januari zijn op de Vakantiebeurs in Utrecht de BlootKompas! 

Awards 2020 uitgereikt. Lavinia Naturist Resort wint een BlootKompas! Award 

in de categorie ‘Beste accommodatie van het jaar’. Met een gemiddelde 

waardering van een 9,4 op basis van 33 reviews komt deze locatie in hun 

categorie als beste uit de bus. 

Vakantiegangers beoordeelden Lavinia Naturist Resort en schreven lovende 

woorden op www.blootkompas.nl, de locatiezoeker en reviewsite voor 

blootlocaties wereldwijd. 

“We zijn ontzettend blij met deze erkenning die we dankzij onze gasten kregen 

voor het harde werk van het voorbije jaar. Want dit is waar we het voor doen: 

onze gasten een onvergetelijke, zorgeloze vakantie te bieden waar ze zich 

thuis voelen en daardoor volledig ichzelf kunnen zijn. Onze grootste voldoening 

halen we uit het gelukkig maken van onze gasten. Deze award geeft ons nog 

meer power om verder onze droom uit te bouwen en te delen met onze gasten” 

aldus Wim & Annemie.  

 

http://www.blootkompas.nl/


 

15-jarig jubilieum:  

  

La Berle Gites jn het zuiden van de Ardèche viert deze zomer haar 15-jarig 

jubileum! 

Wij kijken terug op zeer succesvolle jaren en hebben veel terugkerende gasten 

in onze naturistische gites mogen ontvangen. Ook hebben we veel nieuwe 

mensen kennis kunnen laten maken met bloot recreëren; door de 

kleinschaligheid is La Berle Gites de ideale plek voor een eerste of verdere 

kennismaking met een naturistische vakantie. 

Het domein, gelegen te midden van kastanjeboomgaarden, bestaat uit 2 

comfortabele gites welke van alle gemakken zijn voorzien. 

In de tuin bevindt zich een zwembad met poolhouse en ligbedden, een hout 

gestookte sauna (met opgietingen) en hottub. Sinds vorige zomer is daar ook 

nog een petanque-baan bijgekomen. 

Bij La Berle Gites vindt u dus alle voorzieningen voor een ontspannen wellness 

vakantie in een 

prachtige natuur; heerlijk genieten van de rust en ruimte! 

De nabije omgeving biedt tal van mogelijkheden voor culturele en/of sportieve 

uitstapjes 

zoals bijvoorbeeld wandelen, fietsen, kano op de rivier de Ardèche, bezoek van 

musea, grotten en de typisch franse markten. Maar u kunt natuurlijk ook lekker 

op het terrein van La Berle blijven, daar relaxen en “luisteren” naar de stilte. 

La Berle Gites wordt gerund door Manuela & Peter, een Nederlands echtpaar. 

Een gezellige sfeer, klantvriendelijkheid en gastvrijheid staan er hoog in het 

vaandel. 

Uw hond is, in overleg, ook welkom. 

Met FBN kaart ontvangt u een korting van 5%. 

Meer info en foto’s: https://www.naturisme.be/la-berle-gites/  

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=706add43ff&e=aad3f6e2d4


 

 

 

Poll: Wie van de drie ? 

De laatste weken zag je steeds meer onze FBN-cartoons opduiken overal. (Met 

een grote dank aan Ben Nijsen hiervoor) We moeten ze zo noemen omdat hun 
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naam nog niet kennen en daarom vroegen we jullie hulp hierbij. 

Het is gelukt, de finalisten hebben allemaal heel wat stemmen gekregen! De 

resultaten van de stemming zijn verwerkt en het was spannend. Zowel op het 

Nederlands gedeelte van de Blog als op het Franstalig gedeelte kwamen er 

heel wat stemmen binnen. 

Een zeer leuke vaststelling van onze stemmen tellers was toch opmerkelijk, de 

stemming via de verschillende kanalen was eenduidig. Voor beide landstalen 

was er eenzelfde winnaar, de communautaire verschillen daar hebben wij geen 

last van. 

En de winnaars zijn Nathalie en Arthur, waarschijnlijk door hun roepnamen Nat 

& tuur 😉 

 

  

 

Wist je dat ... 

Onze voorzitter er reeds heel lang op zit? 

Hij zit reeds maanden op een ei te broeden! 



En eindelijk na heel wat van zijn vrije tijd hieraan te hebben gespendeerd krijgt 

zijn vrouwtje terug wat tijd. 

Of dit lang gaat duren, daar twijfel ik wat aan. 

Er zal wel een nieuwe uitdaging op zijn weg komen! 

Ben je ook nieuwsgierig?   

Ik wel, kom het ontdekken op de grootse onthulling te Lago Rozebroeken nu 

komende zaterdag 7 maart. 

 

  

 

 



 

 

 

 

  

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans, Kapellestraat 58, 9230 Wetteren 
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