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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 
Lieve leden, 

En er is weer een maand voorbij in coronatijd. Ook nu vliegt de tijd voorbij. 

In deze maand kregen we gelukkig een klein beetje meer vrijheid. 

De afgelopen maand ben ik vooral bezig geweest met het werken aan ons 

nieuwe thuis. 

Ik heb me niet verveeld. 
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Halverwege de maand was het druk rondom het besluit van de burgemeester 

van Bredene het naaktstrand van Bredene dit jaar te gebruiken voor geklede 

strandgasten om daarvoor de social distancing makkelijker te kunnen 

handhaven in het kader van de coronamaatregelen. 

Natuurlijk waren en zijn we niet blij met dit besluit . We begrijpen het wel. De 

burgemeester heeft beloofd dat er volgende zomer een groot feest zal zijn op 

het naaktstrand. In het najaar hopen we ook opnieuw verder te gaan met de 

onderhandelingen  om tot een tweede naaktstrand in België te komen. 

Dit jaar kunnen naturisten binnen België dus alleen naar de FBN terreinen en 

campings ( op dit moment kunnen alleen mensen met een jaarplek hier gebruik 

van maken). 

Het is nu alleen een kwestie van duimen dat deze zo snel mogelijk na 8 juni 

open mogen gaan voor iedereen. 



Hopelijk zullen ook de grenzen zo snel mogelijk open gaan en kunnen we in 

aangepaste vorm toch nog uitstapjes naar het buitenland maken. 

De tijden blijven nog even spannend 

 

  

 

Andere  FBN leden in coronatijd 

 

We beginnen met het verhaal van Chantal en Christian 

 

Lieve naturistenvrienden, 

Wij zijn twee “jonge” gepensioneerden die tijdens de winter zon en warmte 

zoeken. Sinds onze pensionering eind 2015 brengen we 6 maanden, van begin 

november tot eind april, door in een naturistische toeristische accommodatie in 



Andalusië door. Aan de Middellandse Zee in het zuidoosten van Spanje. 

Dit jaar, heeft de coronapandemie ons verblijf verstoord. Met nog strengere 

lockdown regels dan Frankrijk ( de strengste van Europa volgens de media) 

moesten we 2 maanden afzien van al onze verplaatsingen en onze 

ochtendwandelingen aan zee. 

Ons universum hield drie passen buiten ons terras op bij een politie afzetting 

waar ons verboden werd naar het strand te gaan. De enige uitstap die werd 

toegestaan was boodschappen doen ( door 1 persoon). 

Moreel was het tamelijk zwaar, vooral om geen normaal contact te hebben  met 

mensen, de buren de handelaren op de markt. 

Onze dagen hebben we gevuld met handarbeid, lezen , gezelschapsspellen en 

televisie. Deze private en vrijheidsbeperkende periode hebben we als lang 

ervaren en we wachtten met ongeduld  op de eerste etappe van verlichting van 

de lockdown . 

Deze eerste verlichting bestond uit een tijdvak waar binnen we een wandeling 

met een straal van maximum 1 kilometer rondom ons huis. De lokale politie ging 

nog vaker patrouilleren. 

Deze periode heeft ons ervan bewust gemaakt hoe essentieel vrijheid is in ons 

leven 

Die vrijheid ons ontnemen heeft ons een beetje gedood… 

  

Christian en  Chantal 



 

  

 

We gaan verder met het verhaal van Katy en Gabriël 

 

Beste vrienden naturisten, 

Hierbij wil ik jullie vertellen hoe wij deze periode overbrugd hebben. 

Daar we beiden 65-plussers zijn, was het wel echt schrikken toen we het eerste 

nieuws hoorden over de pandemie. Vooral omdat Gabriel een tweetal jaar 

geleden een zware kankerbehandeling heeft moeten doorstaan en we bang 

waren om elkaar te besmetten. Hoe pak je dit aan ? 

Bij toeval kwam ik een verpleegkundige tegen, in een lokale groentewinkel , die 

ons op het hart drukte dat het Covid-virus een heel erg besmettelijk virus was 

en dat de lockdown of quarantaine zeker zes weken kon duren. Met dit in onze 

gedachten, hebben wij ons snel georganiseerd. Daar we op pensioen zijn, zijn 

we gewoon om samen thuis te zijn. 

Om zoveel mogelijk verplaatsingen te vermijden , heb ik bijna dagelijks een 

eenvoudige maar lekkere dagschotel besteld hier, bij het restaurant om het 

hoekje. Dit restaurant bekend voor groepsmaaltijden en dagschotels, mocht niet 

open zijn en bracht nu maaltijden aan huis. 

Heel lekker resultaat : natuurlijk hebben we nu een paar coronavirus-kilootje bij. 

Verder moesten we opnieuw zelf poetsen want onze sympathieke poetsvrouw 



mocht niet meer komen. 

Ook de strijkdienst werkte niet meer. Dan maar t-shirts en polo’s dragen. 

Ook heb ik dan ook enkele mondmaskers genaaid. 

Maar we zijn gezond, dat is wat telt. 

Het ergste vind ik dat onze zoon niet meer mocht komen, hij is single en was 

weken heel alleen op zijn appartementje . Hij mocht niet meer naar zijn vrienden 

en ook niet naar zijn werk, hij moest telewerken. 

Dagelijks hadden we contact via Skype waar we veel weglachten, maar toch. 

Gelukkig hebben wij een zestal maanden geleden een kleine sauna laten 

installeren hier in onze woning waar we wekelijks van kunnen genieten. Reeds 

jaren voel ik me het best wanneer ik wekelijks een saunabezoek doe. Vroeger 

genoten we van een wekelijkse sauna in een saunacomplex bij een andere 

afdeling van de FBN . 

Gabriel heeft er een luidspreker in geplaatst, zodat we er kunnen genieten met 

rustgevende muziek. 

Na wat snuffelen hebben we op zolder een grote doos vol met onze oude 

favoriete LP’s terug gevonden en ook de platendraaier van onder het stof 

gehaald. Bij wonder werkte dit ding nog en hebben we platen beluisterd, heerlijk 

toch? 

Daardoor kwamen ook veel leuke herinneringen los. 

Verder heeft Gabriel wat geschilderd in huis en verder veel in de tuin vertoefd 

en veel kleine klusjes gedaan die we wat uitgesteld hadden. 

Op de website van de FBN vond ik mooie plaatjes om te kleuren, daar was ik 

ook een tijdje mee zoet. 

We hebben samen af en toe een heerlijke cake gebakken. 

Gelukkig was het weer prachtig waardoor we buiten in de tuin koffie dronken, 

gewoon met op de achtergrond het fluiten van de vogeltjes. 

We houden veel van onze tuin maar weten niet goed hoe inkijk te vermijden om 

er in ons blootje te zonnen . Vooral omdat er appartementen zijn waaruit ze  zo 

in onze tuin kunnen kijken. 

Ik zou een afgesloten groen zithoekje willen maken met plantenbakken of zo 

maar ben nog aan het uitdenken hoe. Stof tot nadenken nog. 

Maar we zijn gezond, dat is wat telt. 

Wees voorzichtig, zorg goed voor elkaar! 



Liefs, Katy 

en Gabriel 

 

 

 

en we eindigen met  het verhaal van Frank en Nancy 

Het Corona verhaal van Frank & Nancy. 

  

Het Corona virus heeft iedereen wel in zijn greep echter heeft het niet voor 

iedereen een zelfde impact. Wij behoren beide tot de groep van de samenleving 

die aan de slag konden blijven, onze werkplek kon niet naar huis worden 



verplaatst, dus dagelijks naar de werkplek.   

Ook ons leven ziet er door het corona virus toch wel anders uit, wat voorheen 

zo vanzelfsprekend was is nu een uitdaging. De werkplekken zijn aangepast 

zodat de opgelegde en noodzakelijke regeltjes goed te volgen zijn. Afstand 

houden, handen veelvuldig wassen, ontsmetten behoort nu tot de dagelijkse 

routine. 

De vrije tijd krijgt wel andere invulling, de boodschappen worden anders 

ingepland. Genieten in de tuin kan wel, maar toch met de nodige afstand van 

elkaar. 

Met nog studerende kinderen, zeg maar jong volwassenen, in huis die nu aan 

huis gekluisterd zijn is het wel even wennen.  De ruimte moet gedeeld worden 

en iedereen heeft wel zijn taken of werkjes die moeten worden afgewerkt. 

Gelukkig verloopt het vlot, weinig aanvaringen of huiselijke geweldplegingen, 

samen moeten we door deze moeilijke periode heen. Top om over zulk een 

gezin te mogen beschikken. 

Echter moeten we wel toegeven dat er heel wat gemis is aan het sociale 

contact, wat iedereen als zo vanzelfsprekend leek, blijkt enorm waardevol te 

zijn. De vrienden, de camping, de sauna, de federatie we stonden er niet bij stil, 

alles vulde de vrije momenten helemaal op en bezorgde voldoening. Nu we 

reeds enkele weken al deze zaken moeten missen, de uitgestelde klussen zijn 

afgewerkt en het gemis neemt toe. 

In het kort. 

• Werk      zelfde als voorheen, enkel de lotions en zeep 

• Vrije tijd 

o Opgehokt en aangepast 

o Camping on hold 

o Sauna on hold 

o Bar  on hold 

o FBN on hold ( dringende zaken lopen verder of uitgesteld) 



  

  

 

Toplessdag 

De NFN ( Nederlandse naturisten federatie) heeft 21 juni omgedoopt tot 

toplessdag. Vanwege corona zal dit een digitaal evenement zijn. 

Waarom? 



Het lijkt erop dat in veel minder vrouwen topless zonnen dan vroeger. NFN 

vraagt zich af hoe dat komt. 

Om daar achter te komen en om een plek te maken waar vrouwen met elkaar 

kunnen praten hebben zij een Facebookgroep speciaal voor vrouwen 

gecreëerd. 

Mochten hier vrouwen zijn die mee willen praten…de link 

is: https://www.facebook.com/groups/zonnenzondertopje/?ref=share 

  

  

  

  

https://www.facebook.com/groups/zonnenzondertopje/?ref=share


 

 

Licht aan het eind van de tunnel? 

  

En toen op vrijdag 29 mei  ’s avonds, maakte federaal minister van 

Binnenlandse Zaken en Veiligheid bekend dat vanaf 30 mei 

grensoverschrijdingen voor familiebezoek weer toegelaten zijn. In de ochtend 

van 30 mei bleek uit de officiële communicatie van de Belgische overheid dat 

het ook is toegestaan om de grens te passeren om boodschappen te doen. 

Bovendien meldde hij dat er gewerkt wordt om de grenzen van de 

Schengenlanden uiterlijk 15 juni weer te openen. 

Nu maar hopen dat dit waarheid wordt. Dan hebben we allemaal de keus tussen 

in België blijven deze zomer of toch binnen Europa te reizen al is nog niet 

bekend onder welke voorwaarden. 

Hopelijk gaan we binnenkort ook goed nieuws krijgen over het openen van onze 

campings en verenigingsterreinen. 

Het zal waarschijnlijk niet zijn als voorheen, maar hopelijk vinden we onze 

broodnodige ontspanning na deze stressvolle periode. 

Wij hopen zo snel mogelijk definitief goed nieuws te kunnen melden. 

 

 



 

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 meer 

dan voorheen 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 juli 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 een webshop is  

https://www.naturisme.be/winkel/ 

 

 

  

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans, Kapellestraat 58, 9230 Wetteren 
  

 

 

https://www.naturisme.be/winkel/
https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/


 


