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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 

Lieve leden, 
  
Weer een nieuw deel van de FBN Corona kronieken deze maand. 
We hopen dat u en uw familie deze periode gezond doorgekomen bent en dat u (thuis) door heeft mogen 
werken. 

 
 
In de maand juni werd de situatie gelukkig steeds beter en als gevolg daarvan kondigde de regering 
gefaseerde verlichting aan. 
Hierbij zat ook goed nieuws voor onze vrije tijd en het toch nog kunnen maken van vakantieplannen. 
Sinds 8 juni zijn de campings en andere FBN-terreinen weer geopend en op 15 juni zijn veel grenzen in het 
Schengengebied opengegaan. 
We moeten echter waakzaam blijven. Daarom zal deze zomer/vakantieperiode anders zijn dan anders. 
Iedereen kan voor zichzelf beslissen of hij zijn vakantie doorbrengt in en om zijn huis, elders in België of 
toch in het buitenland 

mailto:info@naturisme.be


Welke keuze het voor u ook wordt, wij hopen dat u een fijne zomer heeft in goede gezondheid. 
  
Hopelijk komen wij jullie deze zomer tegen op één of meer van onze terreinen. 
  
Liefs van Koen en Christel 
 

 
   

 
Belangrijk !  
Het post-en contactadres van FBN is verhuisd van Wetteren naar Gistel 
Het nieuwe adres is: 
FBN 
Acacialaan 7 
8470 Gistel 



 
   

 



 
https://twitter.com/nijssen1804  

 
Vakantie zomer 2020 
 
Dit speciale jaar willen wij jullie graag voorzien van naturistische vakantie/ vrije tijds suggesties voor deze 
zomer / najaar.  
 
Wij willen graag jullie aandacht vestigen op de FBN terreinen.  
We beginnen met de terreinen waar u ook kunt verblijven 
Een tip : wacht niet te lang met besluiten. Er is gelukkig flink wat belangstelling voor de naturistische 
mogelijkheden dit jaar.  
Soynature 
Naturistisch centrum en verblijfspark in de Belgische Ardennen, op 6 km van Hotton sur Ourthe 
Locatie 
Rue Magerat 38 
B-6997 Soy (Erezée) 
Tel. +32 86 21 88 31 
Technische gegevens  

• oppervlakte: 1,5 ha – gedeelte bos, gedeelte weide 
• open permanent van midden juni tot midden september, weekends gans het jaar 
• 34 vaste plaatsen voor de leden 
• 30 plaatsen voor caravan, tent en motorhome (stroom) voor bezoekers 
• cafetaria – vestiaire – wasmachine 

Accommodatie 
Het terrein bestaat uit bos en weide en dankt zijn naam aan twee dorpjes Ny & Soy. In het midden van het 

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=f170ed76c3&e=d54cef21ec


terrein staat het clubhuis met zwembad (12m x 6m). Er zijn 2 gezinskamers, een vergaderzaal met T.V. 
(satelliet) en een bibliotheek. 
Er is een volledig ingerichte keuken en 2 grote collectieve barbecues. Je kan dranken bestellen en 
maaltijden op aanvraag. 
Het sanitair omvat wc, lavabos en warmwaterdouches. Er zijn afwasbakken en ijskasten voor de 
bezoekers. 
Mogelijkheid tot kamperen met caravan, zwerfwagen, tenten, enz. Er kan ook een caravan ter plaatse 
gehuurd worden. 
Rust & Ontspanning 
Zwemmen, pingpongtafel, 5 verlichte petanquebanen, kinderspeeltuin, vele wandelmogelĳkheden in de 
natuur. 
  

 
https://www.naturisme.be/het-terrein-van-soynature/ 
 
Voor uitstapjes in de omgeving van Soynature: 

https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/hoogtepunten  

 
ZON EN SPORT 
Wil je er een dagje of meer tussenuit, kijk dan hieronder waar je terecht kan : De terreinen van België: 
Les Trois Vallons 
Zon & Sport 
Terrein gelegen in het noorden van “l’Avesnois” op enkele kilometer van Beaumont 
Locatie 
Les Trois Vallons 
La Garde de Willies 
59740 Felleries (Frankrijk) 
Tel. +32 4 263 21 65 
 
Technische gegevens:  

• oppervlakte 5 ha – weide met bomen 
• open van april tot einde september, zaterdag en zondag, juli en augustus alle dagen open 
• voor de leden is het terrein dagelijks open 
• terrein toegankelijk voor rolstoelgebruikers 
• plaatsen voor caravans en tenten 
• slaapzaal (reserveren) 
• honden zijn toegelaten aan de leiband 
• dranken ter plaatse verkrijgbaar 

Accommodatie 
Het terrein heeft een oppervlakte van 5 ha midden in de natuur en is verdeeld in verschillende zones. Het 
bovenste gedeelte is voorbehouden aan de activiteiten en het kamperen. 
De volgende zone is voor wandelingen en schapenteelt. Er zijn verschillende vijvers in deze zone. 
Ter plaatse is er een gezamenlijk lokaal met keuken, complete sanitaire installatie, een klein zwembad, 
petanquebaan, kinderspelen, een gezamenlijke barbecue en pingpongtafels. 
Plaatsen voor caravans zijn beschikbaar met elektriciteit. 

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=c1d4cc532f&e=d54cef21ec
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Een slaapzaal voor de mensen die niet kamperen is ter beschikking. Sauna op aanvraag (betaalautomaat). 
Rust & Ontspanning 
In de omgeving van het terrein zijn er mooie fiets- en wandelroutes. 
Ook op cultureel vlak zijn er verschillende mogelĳkheden niet ver van het terrein. Trek er even tussenuit en 
maak er een gezellige dag van te midden van je naturistische vrienden. 
  

 
https://www.naturisme.be/het-terrein-van-zon-en-sport/ 
 
Voor uitstapjes in de buurt van het terrein van Zon en Sport 

http://nl.tourisme-avesnois.com/  

 
ATHENA LE PERRON 
Een zeldzame combinatie van zuivere lucht, natuur en gezelligheid 
Technische specificaties  

• Ardennen, België 
• Camping 

129 staanplaatsen (waarvan 33 voor bezoekers)  

• Diverse verhuuraccommodaties 
• Zwembad 

Verblijf en accomodaties 
Wie kiest voor een verblijf bij Athena Le Perron, kiest ongetwijfeld voor de prachtige omgeving en het 
adembenemend uitzicht  in één van de mooiste streken van België. 
Hier zijn 96 vaste staanplaatsen en 33 bezoekersplaatsen op een terrein van 4,5 ha. Ook safaritenten en 
pods kunnen gehuurd worden. Een pod is geen tent maar geeft toch een echt kampeergevoel. De houten 
huls i.p.v. het tentdoek biedt geborgenheid en warmte. Ideaal voor een kort verblijf. 
Rust en ontspanning 
Op het domein vind je diverse mogelijkheden tot ontspanning. Er is een zwembad, plonsbad voor de 
kleintjes, animatie en een speeltuin. 
Vanuit het terrein kan je naar de rivier de Warchenne wandelen en van daaruit een prachtige wandeling 
maken naar Malmedy en Robertville. In de Hoge Venen zijn wandelen en langlaufen de favoriete 
vrijetijdsbesteding  van natuurliefhebbers die deze streek in zomer en winter bezoeken.  
  

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=27a6c8dddd&e=d54cef21ec
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https://www.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-le-perron/ 

Voor uitstapjes in de omgeving van Athéna le Perron: 

https://nl.liegetourisme.be/te-doen-provincie-luik.html  

 
ATHENA HELIOS 
Een oase van rust waar men in Brabant fier op is 
Technische specificaties  

• Vlaams-Brabant, België 
• Camping 
• 73 staanplaatsen 
• 2 safaritenten 
• Huisdieren welkom 
• Zwembad 

Accomodatie 
Dit plekje bosrijke natuur van 5,5 ha ligt in Vlaams-Brabant, in de nabijheid van Brussel en Leuven. Hier 
zijn 100 vaste plaatsen en 13 bezoekersplaatsen. Huisdieren zijn welkom. Er worden ook twee safaritenten 
verhuurd. 
Rust en ontspanning 
Een groot gedeelte van het terrein is voorbehouden aan sport en de gemeenschappelijke activiteiten. Maar 
de parel van dit terrein is het mooie zwembad en plonsbad voor de allerkleinsten, omringd door een 
uitgestrekte zonneweide. 
Het terrein is het ideale vertrekpunt voor tal van wandelingen vermits het gelegen is aan het Grevenbos, 
een pracht van een natuur. 

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=fe2d65552e&e=d54cef21ec
https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=709f5ff8c3&e=d54cef21ec


 
Meer info over het domein, de faciliteiten 
https://www.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-helios/ 
en de omgeving 

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/  

 
NATUUR PUUR 
t Hoeveke 
Natuur Puur 
Recreatie- en kampeerterrein gelegen in zeer bosrijke omgeving nabij “drieprovinciënpunt” (Antwerpen-
Limburg-Vlaams Brabant) 
Locatie 
Rĳselberg 
B-2230 Herselt 
Tel. +32 497 28 10 66 
Technische gegevens  

• oppervlakte: 1 ha – gras 
• zomerseizoen van 1 april tot 30 september 
• 25 vaste plaatsen 
• 7 bezoekersplaatsen 
• stroomvoorzieningen 
• WiFi over heel het terrein 
• camping erkend door Toerisme Vlaanderen 
• honden toegelaten aan de leiband 
• clubhuis met bibliotheek en info over naturisme en vakantiebestemmingen 

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=c1ffbef38e&e=d54cef21ec
https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=eb9204cdac&e=d54cef21ec


Accommodatie 
Het terrein van de naturistenvereniging Natuur Puur ligt in de driehoek Aarschot – Olen – Geel en is 
geschikt voor lang of kort verblijf. Het ligt midden in de bossen van Herselt, ideaal voor fietsen en 
wandelen. 
Rust & Ontspanning 
Het terrein zelf is rustig, net en eenvoudig ingericht, in harmonie met de natuur. Er is een gezellig clubhuis 
voorzien (met bar) en een zonneweide. De kleintjes kunnen er naar hartenlust ravotten, de volwassenen 
kunnen sporten of gewoon een babbeltje doen en wat zonnen. 
  

 
 https://www.naturisme.be/het-terrein-van-natuur-puur/ 
Voor uitstapjes in de omgeving van Natuur Puur 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/toerisme-provincie-antwerpen.html  

 
NATUURLEVEN 
’t Vennebos 
Natuurleven 
Het familiaal gerichte naturistenterrein in Vlaams Brabant 
Locatie 
Klein Opperstraat 8-10 
B-3201 Langdorp-Aarschot 
Tel. +32 498 65 32 95 
Technische gegevens  

• oppervlakte: 2,3 ha – dennenbos 
• open gedurende het ganse jaar voor leden en residenten 
• open voor toeristen van 1 april tot 31 oktober na afspraak 
• 32 vaste kampeerplaatsen, 

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=0d8d032962&e=d54cef21ec
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• 4 bezoekersplaatsen, allen met stroom 
• verblijfspark erkend door Vlaanderen Internationaal 
• honden toegelaten aan de leiband 
• cafetaria – vestiaire – sanitair gebouw 

Accommodatie 
’t Vennebos is een familiaal naturistenterrein voorzien van een volledig uitgerust verblijfspark. Het terrein is 
gelegen op de grens van de Vlaamse Kempen en het glooiend Vlaams Brabants landschap, beschermd in 
een prachtige natuurlijke omgeving en uitstekend geschikt voor wandel- en fietsuitstapjes. Er is een 
uitgebreid Cultureel, historisch aanbod in de onmiddellijke nabijheid. 
Op het terrein: een receptiegebouw met vestiaire en EHBO-ruimte, een gezellig clubhuis met bar en een 
volledig uitgerust hygiënisch sanitair gebouw. Kamperen met tent, caravan en mobilhome is mogelijk van 1 
april tot 31 oktober, na afspraak. 
Rust & Ontspanning 
Er is een ruime zonneweide, een recreatiezone voor petanquespel, een plonsbad met zuiveringsinstallatie 
en tal van andere mogelijkheden om naar hartenlust te ravotten. 

 https://www.naturisme.be/het-terrein-van-natuurleven/ 
Voor uitstapjes in de buurt van het terrein van Natuurleven 

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/  

 
ATHENA OSSENDRECHT 
Aan de Nederlands-Belgische grens, vind je een terrein waar natuur en accomodatie elkaar aanvullen 
Locatie 
Zandvlietseweg 15 
NL – 4641 SR Ossendrecht 
Tel. +31 164 67 24 89 
Technische gegevens  

• oppervlakte: 14 ha – zandgrond 

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=ea2ab1835f&e=d54cef21ec
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• open gans het jaar, van oktober tot april is aanmelden vooral noodzakelijk 
• 283 vaste plaatsen, 53 bezoekersplaatsen, waarvan 29 met stroom (reserveren is aangeraden), 5 

plaatsen voor zwerfwagens 
• plaatsen voor stacaravans 
• verhuur van volledig ingerichte cottages en tenten 
• officiële kampeervergunning 
• honden nlet toegelaten 
• cafetaria – wasserette – vestiaire 

Accommodatie 
Athena Ossendrecht ligt op 20 minuten van Antwerpen en is gemakkelijk bereikbaar. Toch is het terrein 
zeer rustig gelegen in een heuvelachtige en bosrĳke omgeving aan de rand van de polders. Genieten van 
de ongerepte natuur op een terrein van 14 hectare. Genieten van het uniek gebouw met z’n gezellige bar 
en praathoek, activiteitenzaal en aparte TV-hoek, kleedkamer met douches voor dagbezoekers, een 
volledig uitgeruste wasserette. Verhuur van volledig ingerichte cottages. 
Rust & Ontspanning 
Bĳ Athena Ossendrecht kiest elk zijn eigen ontspanning: 2 volleybalvelden, 7 petanquebanen, 2 
badmintonterreinen, minivoetbalveld, zwembad, peuterbad en grote speeltuin. De troef van dit terrein is 
zeker de ruime sauna tot 20 personen. Bovendien worden er tĳdens de zomermaanden veel sport- en 
spelactiviteiten georganiseerd en is er een volledig animatieprogramma, of kan je gewoon lekker luieren en 
zonnebaden. 

 
 https://www.naturisme.be/het-terrein-van-athena-ossendrecht/ 
voor uitstapjes in de omgeving van Athena Ossendrecht 

https://grensparkkalmthoutseheide.com/  

 
We gaan door met de terreinen waar jullie een dag kunnen verblijven , LET OP ook hier is aanmelden vaak 
noodzakelijk  

 

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=151847e7a6&e=d54cef21ec
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NATMUR 
Een prachtig klein terrein, zonder camping, voor rust en ontspanning… 
Locatie 
Rue Joseph Misson 48 
B-5170 Lesve (Profondeville} 
Tel. +32 474 088 698 
Technische gegevens  

• oppervlakte: 0,7 ha met zonnige en schaduwrijke plekken 
• open van mei tot september (voor niet leden van Natmur is aanmelding vooraf noodzakelijk) 
• enkel dagrecreatie, kamperen is niet toegelaten 
• honden worden toegelaten aan de leiband 

Accommodatie 
Natmur stelt haar leden een klein maar gezellig plekje natuur voor. Gelegen in het hart van het dorpje 
Lesve, bekoort dit terrein door haar mooi bosrijk kader en haar zuidgeoriënteerde open plekken. 
Er heerst een sereen en rustgevend gevoel. 
De toegang is vrij en gratis voor de leden van Natmur. Een klein sanitair gebouw is altijd toegankelijk. Er is 
een koelkast en een microgolfoven. 
Bij goed weer is het comfortabele clubhuis in het weekend open. 
Er is een vestiaire, een cafetaria, een keuken, spelen… 
Rust & Ontspanning 
  
  
Watersporten, mountainbike, speleologie, golf, deltavliegen, minigolf, fitnessroute, hengelen, “Route des 
Monasteres de la Marlagne”, ”Circuit Charlemagne” (toeristische route), Ravel 2. 

https://www.naturisme.be/het-terrein-van-natmur/ 
Voor uitstapjes in de omgeving van het terrein van Natmur 

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=fbe658b490&e=d54cef21ec


https://www.provincedenamurtourisme.be/nl 
   

 
ZONNELEVEN 
Bockstaelhoeve 
Zonneleven 
Het recreatieterrein “De Bockstaelhoeve” is gelegen in de Vlaamse Ardennen 
Locatie 
Weistraat 2 
B-9660 Zegelsem-Brakel 
Tel. +32 55 45 54 56 
Technische gegevens  

• oppervlakte: 1.5ha – weide 
• open van mei tot september 
• enkel dagrecreatie 
• onze leden hebben tussen 1 mei en 30 september gratis toegang 
• bezoeken voorafgaandelijk telefonisch melden 
• honden toegelaten aan de leiband 
• cafetaria – vestiaire 

Accommodatie 
Er zijn 3 toiletten, een kleedkamer, 2 warme en 1 koude douche en 2 wastafels, een kantine met praat- en 
TV-hoekje, een biljart- en leeszaal en een ruime parking. Zeer rustig gelegen biedt ”De Bockstoelhoeve” tal 
van recreatiemogelijkheden. 
Rust & Ontspanning 
Op het terrein zijn er 5 petanquebanen, 1 volleybalveld, een openlucht pingpongtafel en een grote 
zonneweide met zwembad. Tuinmeubilair is gratis ter beschikking. Voor de kleinsten zijn er speeltuigen, 
schommel, zandbak en een trampoline voorzien. ln de prachtige natuur van de Vlaamse Ardennen kan 
men naar hartelust wandelen en fietsen. 
  

 
https://www.naturisme.be/het-terrein-van-zonneleven/ 
Voor uitstapjes in de buurt van het terrein van Zonneleven 

https://www.routen.be/ 
   

 
Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met naturisme tijdens vakantie en vrije tijd in België , maar daar 
buiten mag ook. 
Als u deze met mede FBN'ers willen delen stuur uw stukje dan naar  

klazinahensen@gmail.com  

https://naturisme.us7.list-manage.com/track/click?u=2fe0c8466495526f3bee3b727&id=38ccd61c13&e=d54cef21ec
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Wij hopen u in de FBN News van augustus de eerste ervaringen te kunnen delen.  

 
 
 
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/ 

   

 
Wij begrijpen dat ook dit jaar sommige leden nood zullen hebben aan zee en strand. Helaas is dit jaar het 
strand van Bredene door de gemeente Bredene toegewezen aan de geklede badgasten om makkelijker 
social distancing te kunnen handhaven. 
Ik geef eerlijk toe, ik hoor zelf bij deze categorie mensen.  
U heeft natuurlijk zelf ook gemerkt dat het de laatste maanden vaak erg mooi weer was. 
Zodra de grens met Nederland open was, ben ik dan ook naar Zeeland gegaan. 
Inmiddels heb ik er 2 stranden bezocht die ik van harte kan aanraden. 
Het strand van Groede bij Breskens ( dus zeer goed te bereiken vanuit de Belgische kuststrook)  
https://blootkompas.nl/locaties/naaktstrand-breskens-groede/ 
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en het strand van Vrouwenpolder ( gelegen links van de Aloha Beachclub) 

https://blootkompas.nl/locaties/naaktstrand-vrouwenpolder/ 
Op dit laatste strand kun je overigens ongeveer 3 kilometer bloot wandelen voordat je weer bij een gekleed 
strand komt  

https://blootkompas.nl/locaties/naaktstrand-vrouwenpolder/


 



 

Meer tips en ervaringen zijn van harte welkom via 

klazinahensen@gmail.com 

  

 
 

  
Wist je dat ... 
Er op de FBN site ook een link staat naar allerlei vakantiedomeinen in België en daarbuiten. U heeft hier 
vaak korting met uw FBN kaart.  

https://www.naturisme.be/vakantiedomeinen/ 

 
   

 
Alvast een vooraankondiging .............. 

Let deze maand op jullie mailbox . Er volgt nog een extra  FBN News met daarin leuk 

nieuws.  

 
Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans, Post- en contactadres: Acacialaan 7, 8470 Gistel 
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