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Lieve leden, Het is nu eind september. Voor de meesten van jullie zit de 
vakantie erop en is het “normale” leven weer begonnen. Dit geldt ook voor mij. 
(met uitzondering van hier en daar es een weekend op één van de terreinen, 
want die blijven het ganse jaar geopend). 
Ik hoop dat jullie en jullie dierbaren deze zomer goed zijn doorgekomen. Deze 
zomer heb ik met mijn camper alle FBN terreinen bezocht. En daar natuurlijk 
ook van genoten. OP de meeste terreinen was het deze zomer veel drukker dan 
de afgelopen jaren. Wat natuurlijk ook wel logisch was omdat het reizen naar 
het buitenland omgeven was door grote onzekerheden. Op 1 september is het 
strand van Bredene weer toegankelijk geworden voor de naturisten en gelukkig 
was het in september nog zulk mooi weer dat diverse mensen nog hebben 
profiteren van een uitstap naar zee. Zoals jullie in de pers hebben kunnen 
vernemen is er een grote kans dat er volgend jaar een tweede naaktstrand zal 
zijn aan de Belgische kust in de gemeente Middelkerke. De onderhandelingen 
worden dit najaar voortgezet. Het ziet er nu naar uit dat we deze herfst en winter 
ons leven zullen moeten aanpassen aan het rondwaren van het coronavirus. 
Maar in welke vorm en welke beperkingen dat gaat opleveren is op het moment 
van schrijven nog niet bekend. Blijf goed letten op uw eigen gezondheid en van 
uw omgeving Veel liefs Koen en Christel 



 
  

 

FBN naakt zwemfeest Aqualibi 10 

oktober 2020 



 
Er zijn nog kaartjes te koop. Deze avond is toegankelijk voor leden van alle 
verenigingen en federaties.  
U mag een introducee/gezin meenemen  
 
Als u nog een kaartje wilt kopen kunt u op de foto hieronder drukken 

 

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


Link nodig naar formulier voor introducees. Druk HIER 
  

BELANGRIJK: U heeft naast uw uitgeprinte ticket of 

hetzelfde ticket op uw telefoon ook uw identiteitskaart 

en lidmaatschapskaart van de vereniging of federatie 

waarvan u lid bent nodig om het feest binnen te 

komen. 
 

FBN Bowling op 7 en 8 november 
  
Op zaterdag 7 en zondag 8 november vindt het traditionele FBN Bowlen weer 
plaats . Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. U kunt kiezen of u alleen mee wilt 
bowlen of dat u ook een hapje me wilt eten. (je vind die info en kan je keuze 
maken bij het bestellen van de tickets). 
 
Hieronder vindt u de link naar de boekingspagina voor het bowlenop zaterdag 7 
november door op het plaatje te drukken 



 
En de link voor 8 november vindt u door op onderstaande foto te drukken 

https://www.naturisme.be/product-categorie/bowling-zaterdag-7-november/


 

 
 

Zomer 2020 
Eerder deze zomer ontving u een oproep uw ervaringen van deze zomer met 
ons te delen. Veel van u hebben aan deze oproep gehoor gegeven en ons een 
verslag toegestuurd. Wij zijn heel blij zoveel reacties te hebben mogen 
ontvangen. 
Om van deze nieuwsbrief geen nieuwsboek te maken, hebben we besloten al 
uw ervaringen in het FBN blog te plaatsen. 
Hieronder vindt u per bijdrage een korte omschrijving en een foto. Wanneer u 
op de foto klikt komt u via een link uit op de desbetreffende blog. Wij wensen u 
veel lees-en kijkplezier 

 

https://www.naturisme.be/product-categorie/bowling-zondag-8-november/


Het verhaal van Yanick op Bali, klik op de foto om naar de blog te gaan 

 
 

Het verhaal van Sebastien die naar Euronat ging, kunt u lezen door op 
onderstaande foto te drukken. 

 
 

https://www.naturisme.be/verhaal-yannick/
https://www.naturisme.be/verhaal-sebastien/


De belevenissen van Klazina en haar reismaatje Rudy kun je lezen door op 
onderstaande foto te drukken 

 
 

Druk op de onderstaande foto om het verhaal van het reizen in België van Ingrid 
en Luc. 

 
 

https://www.naturisme.be/verhaal-ingrid-en-luc/


Klik op onderstaande foto voor het verslag van Melissa's roadtrip door Frankrijk 

 
 

Martial reist met Athena Westland naar Athena le Perron, druk op onderstaande 
foto voor het verhaal 

 
 

https://www.naturisme.be/verhaal-martial/


Hans ging in zijn eentje naar Euronat, lees zijn verhaal door op de foto te 
drukken 



 

https://www.naturisme.be/verhaal-hans/


 
Het verhaal van Wilfried in onder andere Ossendrecht kunt u bereiken door op 
onderstaande foto te drukken. 

 
  

 

https://www.naturisme.be/verhaal-wilfried/


Het verhaal van Paul die in België verbleef kun je lezen door op de foto 
hieronder te drukken 

 
 

https://www.naturisme.be/verhaal-paul/


Linda en Vincent gingen naar CHM Montalivet. Druk op de foto om hun verhaal 
te lezen 

 
 

https://www.naturisme.be/verhaal-linda-en-vincent/


Filip schrijft over saunabezoek. Druk op de foto om te lezen 

 
 

https://www.naturisme.be/verhaal-filip/


Daniel ging naar de Dordogne en Normandië, druk op de foto hieronder om zijn 
verhaal te lezen 

 
 

https://www.naturisme.be/verhaal-daniel/


Andre en Christine gingen naar Montalivet, druk op onderstaande FBN 
referentiefoto om hun verhaal te lezen 

 
 

https://www.naturisme.be/verhaal-andre-en-christine/


Het verhaal van Alain die zijn vakantieplannen zag sneuvelen kun je lezen door 
op de fotot te drukken 

+ 

 
Eddy vertelt ons over Vera Playa, om verder te lezen druk op de foto 

 
 

https://www.naturisme.be/verhaal-alain/
https://www.naturisme.be/verhaal-eddy/


Damien ging met zijn familie naar Athena Helios, druk op onderstaande foto om 
verder te lezen. 

 
 

En last, maar zeker not least, ikzelf ben erg blij dat we het onderstaande verhaal 
mochten ontvangen geschreven door Annemie die samen met Wim het mooie 
Lavinia Resort bezit. Zij deelt met ons hoe zij deze speciale zomer beleven. 
Druk op onderstaande foto om hun verhaal te lezen 

 
 

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

https://www.naturisme.be/verhaal-familie-damien/
https://www.naturisme.be/verhaal-annemie-en-wim/


Alle FBN terreinen zijn het hele 

jaar geopend 
U kunt de link bereiken door op onderstaande foto  te drukken 

 
 

Wist u dat ? 

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


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

 

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


 

Belangrijk: de kortingscode van 

LAGO vervalt op 1 januari 
 
 
 
 
 
 
  

  

 



 


