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FBN News 
 

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 
Beste Vrienden, 

Om deze crisisperiode te overbruggen hebben we ons allemaal moeten 

aanpassen. Alles was zo onnatuurlijk en helemaal anders dan wat we gewoon 

zijn. Normaal proberen we zoveel mogelijk te vertellen over onze events en over 

mooie vakantiebestemmingen, extra promoties die je kan volgen met jullie 

lidkaarten, … maar dat gaat nu niet. 
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Het enige wat we nu konden doen was alle promo annuleren, de evenementen 

aflassen, alle deelnemers proberen te verwittigen (alsook iedereen terug te 

betalen), huurcontracten afzeggen, mensen met vragen beantwoorden, ….. 

In plaats van de vele voorbereiding op bureel af te zien wisselen met de leuke 

events, konden we nu enkel nog op bureel bezig zijn : niet leuk ! 

De onderhandelingen voor het tweede naaktstrand zijn stilgelegd en we weten 

niet wanneer en of die terug zullen opstarten! 

Het grote nieuws dat we aankondigden op 7 maart was tweeledig : enerzijds 

Aqualibi op 10 oktober (staat nog op de agenda en de tickets zijn in de webshop 

beschikbaar!) en de extra mogelijkheden die je hebt met jullie lidkaart voor grote 



kortingen op andere plekken (Walibi, Aqualibi, Bellewaerde, Efteling, alle 

Plopsa- en Lago-Parken) zou een zware promo genieten, maar staat nu op een 

extra laag pitje. 

Uitstel is echter geen afstel! Alhoewel bepaalde events geannuleerd en 

terugbetaald zijn, gaan er ook nog andere door. 

Binnenkort kan je de promo van de kortingen verwachten en kan je dus je 

lidkaart gebruiken om mooie kortingen te verkrijgen bij al die pretparken ( in 

afwachting tot ze weer opengaan), ondertussen hou je ook best onze blog en 

sociale media in de gaten : want daar stellen we wekelijks een leuk Belgisch 

alternatief voor jullie zomervakantie voor! 

Ondertussen stellen we voor dat iedereen afstand houd en enkel dichtbij eigen 

gezin staat. En voor de mensen die een tuin hebben : geniet van jullie eigen 

zonnetje en droom van de Corona-vrije periode die komt! 

Veel sterkte en hou jullie veilig, 

Koen Meulemans, Voorzitter/DPO 

Christel Stubbe, Verantwoordelijke verzending shopartikelen/Kandidaat 



Bestuurder 

 

 

Ook andere FBN’ers tijdens de lockdown ... 

  

Tijdens deze buitengewone tijd waarin iedereen genoodzaakt is zijn leven aan 

te passen hopen wij in deze en komende nieuwbrieven te delen hoe FBN’ers 

deze tijd beleven. 

  

Wij hopen dat jullie korte verhalen willen aanleveren met eventueel een of 

meerdere foto’s  of als u zelf niet in de gelegenheid bent om iets te schrijven 



dan kan een interview per telefoon of bijvoorbeeld via skype ook. 

U kunt uw verhaal of aanmelding sturen naar klazinahensen@gmail.com 

En om u aan te moedigen zal ik zelf met u delen hoe ik deze tijd beleef 
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Mijn naam is Klazina Hensen, Nederlandse,  ik ben 49 jaar en ik woon en werk 

in Brussel. Ik werk in het vervoer per spoor en ik heb werk wat ik niet thuis kan 

doen. In de maand april  mocht ik gelukkig nog 7 diensten op kantoor werken, 

maar alle overige dagen moest ik mij zoveel mogelijk in en om huis zien te 

vermaken. Ik moest dingen gaan verzinnen om geestelijk en lichamelijk gezond 

te blijven . Omdat  Ik alleen woon en eigenlijk niemand ken hier behalve mijn 

collega’s en mijn medevrijwilligers in Pairi Daiza moest ik echt op zoek naar 

bezigheden om te voorkomen dat de muren op mij af zouden komen. Ik bleef 

80%  vd tijd thuis, maakte wandelingen vanaf mijn huis en nam hier altijd mijn 

camera mee. Ik ben begonnen met het kleuren van kleurplaten voor 

volwassenen en het tekenen van zentangles .Ik kan eerlijk zeggen dat ik mijn 

leefomgeving nu echt en anders leer kennen. Ukkel, Vorst, Sint Gilles, Elsene 

en het centrum van Brussel bevinden zich allen op wandelafstand en nu er 

minder verkeer is, durf ik eindelijk te gaan fietsen . Vandaag heb ik voor de 

eerste keer in meer dan 5 jaar op een fiets gezeten. Ik ben naar het Ter 

Kamerenbos gegaan. De kleine klimmetjes vallen me nog wel zwaar, maar ik 

zal voorlopig ook fietsen aan mijn activiteiten toevoegen.Verder heb ik mij 

aangemeld om als vrijwilliger aan de slag te gaan in een ziekenhuis of een 

zorgcentrum. Ik ben in afwachting van mijn eerste oproep.Ik hoop voor iedereen 

dat er nu toch echt snel steeds beetje voor beetje meer vrijheid gaat komen. Ik 

gun iedereen dat ze weer zo veel mogelijk in goede gezondheid hun oude 

activiteiten kunnen hernemen. 

En ik droom van de dag dat ik na lange tijd eindelijk weer iemand een knuffel 

mag geven dat niet mogen vind ik nog het moeilijkst van alles. Liefst ook mijn 

moeder, broer en zus die in Nederland wonen. 

Ik ben wel heel blij dat we een tijd heel mooi weer hebben gehad . Daardoor kon 



ik al zonnend kleuren in mijn kleine tuin. 



 



  

 

Ook onze penningmeester Eric Vermeiren heeft beschreven hoe hij deze 

tijd beleeft 

 

Plots was het daar: continu thuis werken. Niet dat ik het niet zag aankomen om 

meer van thuis uit te werken, dat niet, maar we hadden afspraken om 

beurtelings naar bureau te komen om de permanentie waar te nemen. Met z'n 

tweeën zouden we telkenmale komen. Niet dus, van de ene dag op de andere 

geen contact meer met de collega's dan via Skype, Zoom, Webex, Whereby en 

ten slotte ook Teams. Een mens leert die dingen snel kennen. En hilarische 

momenten mee beleefd ook. Maar nu kent iedereen de werking van het online 

vergaderen en gebruiken we enkel nog de chatfunctie om toch wat commentaar 

te geven (meestal over mekaar dan). Enfin, week 8 is dus begonnen nu. 

Maar klagen, neen, dat zal je me niet horen doen. Gedaan met om half zes op 

te staan, de trein te nemen om zeven en pas terug thuis te zijn rond zes uur 's 

avonds. Gedaan met dagelijks scheren, netjes opkleden, enz. Na een ietwat 

onwennige beginperiode heb ik mijn draai gevonden. Met als resultaat dat ik nu 

langere uren klop, geconcentreerder kan werken, betere koffie drink (nog een 

groot voordeel) en mij de ganse dag in het gezelschap bevind van mijn lieve 

echtgenote. De dag dat zij voor haar werk permanentie moet gaan doen, mis ik 

haar warempel. Een mens past zich snel aan. En zo hoort het ook. 

Maar toch mis ik de contacten 'in levende lijve' met de familie, de vrienden, de 

collega's. Dit is niet voor eeuwig, dit is tijdelijk. Maar ik hoop van ganser harte 

dat de lessen die we hieruit leren, het minder gejaagd zijn, het belangrijke van 

het onbelangrijke kunnen onderscheiden, het respect voor eenieder ongeacht 

beroep of maatschappelijke status, niet worden vergeten en de basis vormen 

van een nieuwe andere samenlevingsvorm. Zeg gerust een levensvorm die 

naturisten er al lang op nahouden. Hoe langer deze crisis duurt, hoe meer van 

de fundamentele naturistische waarden ik overal zie opduiken, hoewel verpakt 

in kledij. Respect voor de medemens zonder onderscheid, respect voor de 

natuur en onze plaats daarin. Voldoening met wat we hebben en geen afgunst 

om wat we niet hebben doch de ander wel. Delen wat we hebben in plaats van 

bezit na te streven. Maar dit was jullie ook ongetwijfeld al opgevallen. Ieders 



individuele wereld is even stilgevallen (behoudens voor de helden van de zorg, 

winkels, transport, enz die het nu veel hectischer hebben en die ik daarna hun 

oververdiende rust gun), de wereld zelf heeft ook de pauzeknop ingedrukt. Het 

is nu aan ons om de stopknop in te drukken, een nieuwe maatschappelijke visie 

te ontwikkelen en dan pas verder te gaan. Het heeft echt geen zin om direct 

terug op ‘play’ te duwen. 

Net als ik zullen er velen zijn die nu alles heroverwegen, en dat is goed. Deze 

corona-tijden geven ons immers de tijd om uit de waan van de dag te stappen 

en alles wat ballast is van ons af te schudden. Samen komen we er door en 

hopelijk wordt het een fantastische zomer. Maar dat hangt af van hoe we ons nu 

verder gedragen. 

En zo kruip is dus zachtjes terug achter mijn computer voor alweer een online 

overleg, in Teams welteverstaan.. 



 



. 

 

World Naked gardening day 

 

Afgelopen zaterdag was het een erg frisse versie van World Naked gardening 

day. Hopelijk is het volgend jaar droog en lekker warm 



 



 

 

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/zwemmen-

oktober-2020/ 
   

 

Omdat het er nu naar uitziet dat we deze zomer waarschijnlijk in 

België gaan doorbrengen, hebben wij besloten  iedere week een blog 

en een facebookbericht aan de  naturistische mogelijkheden in ons 

eigen land te wijden  
 

en via deze link/blogs kunt u vind ze 

https://www.naturisme.be/category/fbn-news/ 

Mocht u nog leuke (naturistische) tips hebben in België (ook bij minder fantastisch 

weer) al dan niet in de omgeving van een naturistenplek dan kunt u die sturen naar 

klazinahensen@gmail.com  

 

Wij hopen u in de FBN News van juni suggesties te kunnen doen 

 

https://www.naturisme.be/winkel/
https://www.naturisme.be/product-categorie/zwemmen-oktober-2020/
https://www.naturisme.be/product-categorie/zwemmen-oktober-2020/
https://www.naturisme.be/category/fbn-news/
mailto:klazinahensen@gmail.com


 

 

  
  

 

Wist je dat ... 
Er staan op de FBN site ook allerlei documenten staan om te lezen of te 

downloaden 

Hieronder vind je de link 

https://www.naturisme.be/lesson/docjes-download/ 

 

 

 

  

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans, Kapellestraat 58, 9230 Wetteren 
  

 

 

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


 


