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Woordje van de voorzitter

Lieve leden,
Inmiddels is het jaar 2021 alweer een maand oud. In het jaar waarin alles
hopelijk langzaamaan weer beter wordt, slechter dan 2020 kan niet.

Het jaar van licht aan het einde van de tunnel. Het vaccinatieproces is
begonnen en het lijkt erop dat in België veruit de meeste mensen tijdens de
kerstvakantie voorzichtig geweest zijn. Per 100 geteste personen, zijn gelukkig
steeds minder mensen besmet. Er is dus hoop dat we langzaam maar zeker
steeds meer vrijheid zullen gaan krijgen in de komende maanden. Hopelijk
kunnen we later dit jaar grotendeels ‘back to normal’… in België naar het
strand(en) en de verenigingen reizen en eindelijk weer gewoon knuffelen wie we
willen. Als er deze maand goede ontwikkelingen blijven komen dan zullen we
vanaf de nieuwsbrief van maart weer gaan schrijven over bestemmingen in
binnen -en buitenland : iets om naar uit te kijken dus. De eerste events staan al
op de kalender en we betalen iedereen wel integraal terug moesten deze niet
kunnen doorgaan, maar laten we er nu gewoon van uitgaan dat deze op een
betrekkelijk normale manier kunnen doorgaan. Nog iets om naar uit te kijken

dus. Zorg allemaal goed voor elkaar, zodat we elkaar binnenkort in een goeie
gezondheid en spirit kunnen ontmoeten !
Veel liefs Koen en Christel

De corona avonturen van Klazina

Helaas heeft er nog niemand gereageerd op de eerdere oproepen om verhalen
hoe onze leden deze tweede lockdown-light beleven. Dus deel ik, Klazina

Hensen, redactrice van FBN News, ter inspiratie mijn eigen verhaal.
Hallo, ik wil jullie graag vertellen hoe ik mijn tijd deze tweede lockdown- light vul.
Als gevolg van de corona pandemie ben ik parttime economisch werkloos. Ik
mag gelukkig gemiddeld nog wel 10 dagen per maand naar mijn werk. Ik heb
een lange zoektocht naar hobby’s achter de rug Ik ben begonnen met kleuren
voor volwassenen, maar ik kwam er steeds meer achter dat binnen de lijntjes
blijven niet mijn ding was Ondertussen had ik wel geëxperimenteerd met allerlei
stiften, krijtjes en potloden
Fotograferen en wandelen, wat ik ook voor de pandemie al deed, ben ik blijven
doen. Ik ben 1 dag in de sneeuw gaan wandelen bij de Signal de Botrange,

ik ben in
de Plantentuin van Meise geweest en in Trainworld. Het lastige is wel dat je
vrijwel nergens in de stad of in de natuur een toilet kunt gebruiken Intussen heb
ik nog wat nieuwe hobby’s ontdekt: Diamondpainting (of dat een blijvertje is, valt
nog te bezien), het bakken van taart etc. ( ja , heel fout qua coronakilo’s, ik geef
het eerlijk toe), maar de allerleukste vind ik het beschilderen of tekenen op
steen en paint pouren gaat het ook helemaal worden.

Verder doe ik binnenshuis ook nog wat aan krachttraining.
Ik heb me ook aangemeld om als vrijwilliger te assisteren in een
vaccinatiecentrum of een ziekenhuis. Daar is het nog even wachten op waar ze
mij kunnen gebruiken. En zodra Pairi Daiza weer open mag, zal ik ook daar
weer als vrijwilliger aanwezig zijn.
Natuurlijk hoop ik net als iedereen dat er binnenkort geleidelijk aan
versoepelingen zullen komen, maar ik zeg tegen iedereen …Hou vol
Als er andere leden zijn die willen vertellen welke hobby’s, boeken of andere
dingen hun door deze lockdown -light heen helpen stuur dan jouw verhaal naar

news@naturisme.be

Alvast bedankt
Klazina

Nieuw in de webshop

Vanaf nu zijn de webshop baseballcaps en muismatten te koop met ons nieuwe
logo. Klik op de foto's onderstaande om ze te bestellen. Bij bestelling van
artikelen in de webshop die per post moeten worden toegestuurd , krijgen jullie
als extraatje stickers met het nieuwe logo
Voor de muismat

voor de cap

Geplande sportevenementen 2021

Er staan op dit moment twee sportevenementen in de agenda en webshop.
Allereerst is daar de FBN jogging op Athena Ossendrecht op 24 april. Als u op
onderstaande foto drukt kunt u zich inschrijven voor de jogging. U kunt ook
blijven eten als u wilt. Via diezelfde link kunt u ook uw maaltijd reserveren.
De inschrjving is mogelijk tot 19 april.
Wanneer de FBN jogging niet doorgaat krijgt u uw betaalde geld integraal
terugbetaald.

en een paar weken later kunnen we elkaar weer gezellig en sportief ontmoeten
bij de FBN Petanque op 8 mei bij Zonneleven in Zegelsem. Wanneer u op
onderstaande foto drukt , kunt u zich aanmelden voor de petanque en u kunt via
dezelfde link ook hier een maaltijd bestellen

Wist je dat ...

Je als je lid wilt worden van FBN wij het liefste willen dat je dit doet door middel
van het lidmaatschap van 1 van de bij ons aangesloten verenigingen. Meer
informatie over de verenigingen kunnen jullie vinden via deze
link https://www.naturisme.be/verenigingen/
Sluit je aan bij de vereniging die het beste bij jou past
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