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Lieve vriendinnen en vrienden, 
Het is september. De zomer van dit allesbehalve saaie jaar loopt op zijn einde. 
Voor de meesten van jullie is de vakantie weer voorbij en gaat het “gewone” 
leven weer beginnen. Hopelijk is de vakantieperiode in goede gezondheid 
verlopen. We hopen dat jullie een fijne zomer hebben gehad ondanks dat de 
zomer heel anders verlopen is dan anders. Wie weet hebben jullie wel heel 
leuke dingen ontdekt. Helaas blijft de situatie zoals het er nu uitziet lange tijd 
onzeker. Heugelijk feit is wel dat het naturistenstrand van Bredene nu weer 
open is. Wij zijn ook heel blij dat onze twee evenementen ( zwemfestijn in 
Aqualibi en het bowlen) deze herfst wel doorgang kunnen vinden al is het 
misschien met aanpassingen. En geen nood : indien er onverwachts toch een 
kink in de kabel komt, dan betalen we iedereen volledig terug. De links naar de 
webshop staan verderop in deze nieuwsbrief. Deze herfst kunnen we alleen 
maar proberen om zo flexibel mogelijk om te gaan met alles wat nog op ons pad 
komt en er het beste van te maken. Hou je allemaal wat aan de voorschriften en 
wees voorzichtig, enkel op die manier kunnen we vlug terug naar een normaal 
leven. 
Liefs Koen en Christel 
 
NOG EEN BELANGRIJKE OPMERKING . OOK NU HET SEIZOEN VOORBIJ 
IS  
ALLE FBN TERREINEN ZIJN NOG GEOPEND 



 
  

 
Bestuurs-en vrijwilligersweekend op Athena Helios 

 
Op zaterdag 23 augustus kwamen het bestuur en de vrijwilligers van FBN bij 



elkaar op Athena Helios. Sommigen verbleven er het hele weekend. 
Doel was elkaar nader te leren kennen in informele sfeer. We speelden 
petanque met andere campinggasten en in de middag volgden we een 
workshop hoe om te gaan met coronamaatregelen tijdens evenementen. 

 
Enkele weken geleden deden we jullie een oproep jullie vakantieverhalen van 
deze zomer met ons te delen. We hebben al best veel reacties en daar zijn we 
heel blij mee. 
Meer verhalen blijven van harte welkom. We zijn nog aan het denken in welke 
vorm we deze gaan publiceren.  
Als voorproefje delen we alvast 3 verhalen 
Uw verhalen kunt u ons sturen door hier te drukken 

 
Het verhaal van Vincent, reisde als koppel 

https://www.naturisme.be/jou-vakantieverhaal/


 
Hallo, dit jaar hadden we onze vakantie al in januari geboekt  op CHM 
Montalivet voor het einde van juli-begin augustus. We besloten om onze 
vakantie in het buitenland niet te annuleren omdat er minder risico is op een 
camping dan in een hotel. Dus we zijn eind juli probleemloos naar CHM 
Montalivet gereisd. Op de camping was het natuurlijk een beetje anders dan 
andere jaren, sommige toiletten waren niet open en het entertainment was ook 
sterk verminderd. Ondanks dit waren we nog steeds erg blij op vakantie te 
hebben kunnen gaan. Het gebruik van het masker was verplicht in winkels en 
de maatregel werd overal gerespecteerd. De opkomst op de camping leek 
vergelijkbaar met de andere jaren, misschien iets meer Duits dan normaal. We 
hebben voornamelijk gebruik gemaakt van de camping tijdens onze 15 dagen 
vakantie, maar we namen de auto om Biarritz en Bayonne 2 dagen te 
bezoeken. We waren aangenaam verrast door de schoonheid van de stad 
Bayonne. Op de camping was onze locatie erg vriendelijk en we leerden de 
Fransen weer kennen, gevolgd door het aperitief en barbecue-avonden... Er 
waren niet veel Belgen op de camping, dus stellen we de vraag, maar waar 
gaan de Belgische naturisten op vakantie? Onze terugreisging ook voorbij 
zonder probleem, net een beetje meer mensen in Parijs. Nu beginnen we al na 
te denken over de volgende vakantie 



 
 
Het verhaal van Martial reisde met een groep 

 
Lang voordat er sprake was van een CORONA crisis en een lock-down hadden 
we het idee om met een aantal leden van Athena Westland een Westland-
kampeerweek te organiseren op Le Perron in Waimes. Deze gedachte kreeg 
meer en meer vaste vorm in de cafetaria van de sporthal te Bredene, na ons 
zwem-uurtje. Even werd gevreesd dat de CORONA pandemie ervoor ging 
zorgen dat de geplande kampeerweek op Le Perron niet zou kunnen doorgaan. 
Maar dan mochten plots de campings terug open en was de weg toch 
onverwacht vrij om ons naar de Ardennen te begeven. We hebben gedurende 
de week van 13 juli tot 20 juli, 4 kampeerplaatsen, 2 Pod's en 1 safaritent 
kunnen bezetten met geïnteresseerde leden van Westland. Ook kregen we 
dagrecreanten van Westland op bezoek. 



Wij waren reeds een hele tijd niet meer op Le Perron geweest en stelden vast 
dat het terrein een ware metamorfose had ondergaan in vergelijking met de 
laatste keer dat wij er gekampeerd hadden. De toegangswegen zijn verzorgd en 
verhard, het sanitair werd uitgebreid (en CORONA proof gemaakt), de caravan 
plaatsen zijn vlakker geworden en de bar en de gemeenschappelijke ruimte is 
een juweeltje. Ook het uitzicht over het dal viel bij velen in de smaak. 
Wij waren voor elke deelnemer een pak toeristische documentatie gaan halen in 
het bureau van toerisme van de Oostkantons in Malmedy. Nadat iedereen 
geïnstalleerd was werd heel de groep op onze plaats verwacht voor een 
verzorgd aperitief en kregen de geïnteresseerden uitleg over de streek. De 
volgende dagen volgden nog: een gemeenschappelijke wandeling in de Hoge 
Venen (Mont Rigi) met nadien een drankje in een plaatselijke brouwerij, een 
mosselavond, een uitgebreid ontbijt, een optreden van Bob Color, een 
petanquewedstrijd en een pizza-avond. Er was werkelijk geen tijd om zich te 
vervelen. 
De gratis verstrekte toeristische documentatie bleek ook nuttig te zijn geweest 
voor enkele persoonlijke ontdekkingstochten in de streek, waarover dan weer in 
de groep van gedachten gewisseld kon worden. 
We kunnen deze kampeerweek dus als zeer aangenaam en succesvol 
bestempelen. Enkele deelnemers waren zo positief over het terrein dat ze zeker 
nog eens wilden terugkomen. Deze reünie van Westland-leden werd natuurlijk 
ook een succes door de inzet van de terreinbeheerders Liliane en Paul en 
natuurlijk ook door onze Westland-barman Johan. 
Martial en Clairette 

 
 
Het verhaal van Melissa, reisde solo 



 
Op 28 juli ben ik vertrokken op roadtrip door Frankrijk, wou dit al heel lang eens 
doen. Ik ben vertrokken samen met mijn kevertje en bijpassende remorque die 
ik in Corona lockdown met de hand geschilderd heb. Ik ben vertrokken uit Tielt, 
heb ‘s middags een stop gemaakt in Le Touquet Paris plage om lekker te gaan 
eten en vandaar richting Versailles, op ongeveer een half uur voor Versailles 
een eerste overnachting gemaakt op een textielcamping. ‘s Morgens het kasteel 
van Versailles bezocht en daarna richting Luzeret gereden voor mijn 2 de 
overnachting op naturistencamping la Petite Brenne, in mijn ogen de beste 
naturistencamping om met kinderen naar toe te gaan van de verschillende 
campings die ik bezocht heb. Onderweg naar daar wel even naar de Speedy 
garage geweest in Paris St Germain want mijn remmen deden het niet meer, 
gelukkig konden ze het oplossen! Op petite brenne  heb ik 3 nachten geslapen. 
Van daaruit Oradour sur glane het verwoeste stadje bezocht en doorgereden 
naar cologne la rouge, ingecheckt op naturistencamping Domaine du coq rouge 
en het mooie rode stadje bezocht. ‘s Morgens vroeg vertrokken naar Barjac 
waar ik 4 nachten geslapen heb op naturistencamping Domaine de la sablière. 
Van daaruit heel wat uitstappen gedaan, met de stoomtrein meegereden en la 
Bambouserai bezocht, de krokodillenfarm, lavendel museum, het stadje Valon 
pont d’arc en de avond markt in Salavas. En op de camping aquabike gedaan, 
super leuk! Van Barjac vertrokken naar Saintes Marie de la Mee in de 
Camargue , geslapen op textielcamping la Brise, de meest onvriendelijke en 
luidruchtigste camping van mijn vakantie. Op een 45 min van de camping in le 
Grau du Roi naar het mooie naaktstrand geweest en een uurtje gaan 
paardrijden, ‘s Avonds na het paardrijden naast de manege naar een show 



gaan kijken met paarden en flamenco dans, prachtig! Doorgereden richting St 
Tropez En het Camargue museum bezocht. in Grimaud op een mooie en goede 
textielcamping geslapen op 5 minuutjes stappen van een mooi en rustig 
naaktstrand. In Port Grimaud de boot naar St Tropez genomen om de 
hippiemarkt te bezoeken en achteraf gaan snorkelen op het naaktstrand. Aan 
alle moois komt helaas een eind dus ik moest stilaan huiswaarts keren. Nog 
even door St Tropez gereden, in l’escalet gepaddeld en een dik uur gesnorkeld 
en van daaruit doorgereden naar Mirabel et blacons, er op naturistencamping 
val Drôme soleil geslapen, helaas kon ik er maar 1 nacht blijven. De volgende 
ochtend richting Luzy voor naturistencamping Domaine de la Gagère ook voor 1 
nacht. De volgende en laatste nacht was op Textielcamping Haliru In Bouillon 
waar ik al heel mijn leven ga. Ook daar ‘s Morgens vertrokken want ik moest 
nog wat boodschappen doen in de regio en dus op woensdag 12 augustus 
terug thuis gekomen van een prachtige reis. Volgende jaren ga ik samen met 
mijn 2 kids op reis maar binnen 4 jaar hoop ik opnieuw een roadtrip te kunnen te 
kunnen doen  
  
  

 
  

 
 
Voor uw gemak plaatsen we nogmaals de links naar alle FBN terreinen. 



U kunt de link bereiken door op onderstaande foto  te drukken 

 
 

Op dit moment staan  er 2  evenementen waar kaartjes voor te verkrijgen zijn in 
de Webshop de Poolparty in Aqualibi op 10 oktober en FBN bowling op 7 en 8 
november. 
Wij gaan er beiden vanuit dat beide evenementen nog door zullen gaan. Wij 
zullen ons houden aan alle dan geldende veiligheidsregels. 
Als de situatie zo evalueert dat we zullen moeten annuleren , dan krijgt u 
het betaalde geld integraal terugbetaald 
 
U kunt tickets kopen door op de onderstaande afbeeldingen te drukken 
 

https://www.naturisme.be/recreatiedomeinen/


 
  

https://www.naturisme.be/product-categorie/zwemmen-oktober-2020/


 

 
 

 
Wist u dat ? 
Er op de FBN site ook allerlei ledenvoordelen staan 
U kunt alle informatie vinden door op onderstaande afbeelding te drukken 

https://www.naturisme.be/product-categorie/tickets/


 
 
 
 
 
 
 

https://www.naturisme.be/ledenvoordelen/


 

 
  

  

 
 

 



 


