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Woordje van de voorzitter
Lieve leden,
En toen kwam maart 2020, de maand waarin langzaam maar gestaag een
gewenningsproces moest plaats vinden aan een nieuwe werkelijkheid. Een
wereld met coronapandemie. We moesten en moeten allemaal onze levensstijl
hier op aanpassen.
Elkaar in elk geval tijdelijk niet meer begroeten met een kus of een

handdruk, zoveel mogelijk binnen blijven en als je naar buiten gaat om te
werken , boodschappen te doen of een broodnodige frisse neus te halen, dan
is daar de noodzakelijke minimale onderlinge afstand.
Het vergt veel van ons aanpassingsvermogen, jezelf afzonderen en isoleren,
maar ook zorgen dat je niet vereenzaamt. Blijven werken aan je weerstand,
blijven bewegen (al is het binnenshuis), je niet volstoppen met chocolade en
chips en ander troostvoer. In de hoop dat we allemaal weer zo snel mogelijk
,maar nu echt voluit kunnen genieten van alles wat we misschien niet meer
volledig waardeerden omdat we het als normaal of standaard zagen.
Als gevolg van de coronacrisis is de FBN in ieder geval genoodzaakt alle
activiteiten tot nader order te annuleren.
Mijn hoop is jullie toch weer te kunnen ontmoeten in goede gezondheid op 1
van onze FBN activiteiten.
Mede namens de mede bestuursleden en mandatarissen wens ik jullie sterkte
in deze moeilijke periode.
Stay healthy en stay safe

Koen Meulemans.

Terugblik op de FBN Poolparty op
7 maart

Op 7 maart vond in Lago Rozebroeken in Gent de FBN Poolparty plaats. We
waren blij bijna 500 gasten te verwelkomen uit België. maar ook uit onder
andere Frankrijk en Nederland.
Dat de avond een succes was bleek onder andere uit onderstaande reactie die
we mochten ontvangen

Goedenavond Vianney,
Zelfs nadat ik je al mondeling mijn dank heb overgebracht, vind ik het toch
nodig dit ook schriftelijk te doen , omdat het veel mensen aangaat. Ik reken er
op dat jij de boodschap doorgeeft aan de geïnteresseerden
1. Het aanwezige team: we zijn met veel welwillendheid en sympathie
ontvangen door coole en lachende mensen. Het was aangenaam.
Ik merkte meteen na binnenkomst op dat de ramen geblindeerd waren, ik
glimlachte en zie tegen mezelf “we zijn op de goede plek”
2. Alle attracties waren leuk! De glijbanen, het golfslagbad, het
opblaasbare bouwwerk, het babybad (ja, dat heb ik ook uitgeprobeerd).
De muziek , het witte doolhof, de sauna, de hammam en de bubbelbadruimte.
Ik heb alles met veel gelach gedaan en zonder teveel pijn.
3. De sfeer: ik was er dol op. Om al die gezinnen, de kinderen met hun
ouders en grootouders , al die leeftijden samen te zien….ik hield erecht
van.
4. De mannen in het rood, de badmeesters. Ze waren ook erg sympathiek.
Aanwezig , maar ook erg discreet. Een speciaal eerbetoon aan de

kleinste. Ik vroeg hem wanneer er weer golven zouden zijn ? Hij keek
me aan , drukte op een knop en zei “nu”
5. De bar; glimlachende en beschikbare meisjes in de bar van het
zwembad en daarna boven ook een erg fijne ploeg, we hebben goed
gegeten en gedronken
6. De locatie was erg schoon en goed onderhouden Ik wil dezelfde
douches bij de ANP Zelfs de druk in de douchekoppen was top Jullie die
geen haren hebben, jullie spotten daarmee, het was puur geluk om een
keer ECHT mijn haar te kunnen wassen Een laatste treffer: het kleine
systeem voor de voeten, toppunt van raffinement
Dus, jullie hebben het begrepen: ik ben er dol op! Ik zal terugkomen
Als er dingen goed zijn, zelfs erg goed ; moet je dat ook kunnen zeggen

Opnieuw bedankt allemaal
Graag tot snel ziens
Met vriendelijke groet
Sandrine

Wat te doen in 2020: Agenda
De jaarlijkse jogging (9 mei 2020) is geannuleerd in verband met de
corona maatregelen

De FBN Petanque (16 mei 2020) is geannuleerd in verband met de corona
maatregelen

De INF jeugdrally in Hellevoetsluis is uitgesteld naar hemelvaart 2021

Op dit moment is het enige evenement waar kaartjes voor te verkrijgen zijn in
de Webshop de Poolparty in Aqualibi op 10 oktober

Alle tickets beschikbaar in onze webshop.

https://www.naturisme.be/product-categorie/zwemmenoktober-2020/

In verband met de onzekere situatie rondom Corona plaatsen we nu geen
vakantielocaties

Wist je dat ...
Er op de FBN site een heel handige landkaart staat waarop alle aangesloten
verenigingen staan.

Hieronder vind je de link

https://www.naturisme.be/verenigingen/
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