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Woordje van de voorzitter 
Lieve leden, 

Inmiddels zijn we aangekomen in de maand november. We hebben de zomer 

en nazomer echt achter ons gelaten en gaan op rasse schreden via de herfst op 

naar de winter. 
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Helaas hebben we de FBN Bowling moeten annuleren omdat we dit evenement 

niet op een coronaveilige en gezellige manier konden organiseren. Het zal zoals 

het er nu uit ziet een moeilijke winter worden voor veel mensen waarvan we 

alleen maar kunnen hopen dat we er met zoveel mogelijk mensen gezond 

doorheen zullen komen. We zullen waarschijnlijk allemaal bezigheden moeten 

vinden om de komende tijd zoveel  mogelijk binnenshuis door te komen. 

We zullen er met zijn allen het beste van moeten gaan maken. En kijk ook of je 

iets voor een ander kunt betekenen 

Ik wens jullie ondanks de uitdagende omstandigheden een fijne 

novembermaand toe. 

Koen 



 

 

 

Terugblik FBN zwemavond in 

Aqualibi 
Op zaterdag  oktober was het dan eindelijk zo ver , de langverwachte 

zwemavond. Gelukkig mocht dit ondanks de corona-crisis “ gewoon” doorgaan. 

Weliswaar met een maximaal deelnemers en met inachtneming van diverse 

voorzorgsmaatregelen. 



 

Er waren ongeveer 40 personeelsleden van Aqualibi en ruim 20  FBN 

vrijwilligers aanwezig om te zorgen dat alles zo veilig en plezierig mogelijk zou 

verlopen 

Ruim 400 bezoekers kwamen naar Aqualibi toe ( het zwemparadijs is zo groot 

dat de  de maximale  capaciteit nu s 700 bezoekers was) en de avond verliep 

zonder problemen. 



 

Jong, oud, man en vrouw… we zagen ze allemaal plezier hebben. 

Nu duimen we ervoor om in het voorjaar van 2021 weer een zwemfeest te 

kunnen organiseren. 



 

Wist je dat ... 
Nu in deze tijden van veel elkaar opvolgende veranderingen is het wel handig 

over een directe link te beschikken naar  de FBN blog 

https://www.naturisme.be/blog/ 
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