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FBN Oproep en extra goed nieuws
Si vous souhaitez recevoir ce bulletin d’information en français, merci de nous en informer par email mailto:info@naturisme.be

Oproep

Vanaf maart willen we (indien er geen negatieve coronaverrassingen zijn ) weer
gaan schrijven over de verenigingen en hun terreinen ( met en zonder
overnachtingsmogelijkheid). Dit jaar willen we dit anders aan gaan pakken en
daar hebben wij uw hulp voor nodig. Wij willen graag van u horen wat er zo leuk
is aan de vereniging waar u lid van bent of het terrein waar u verbleven heeft en
dit het liefst vergezeld van een foto. Wie is er nu een betere ambassadeur van
een vereniging of een terrein dan
het lid of de bezoeker.
Wij
rekenen
op
u
Als u uw verhaal ook op onze site gepubliceerd wilt zien , kunt u dit sturen
naar

foto ter illustratie
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Winterblogs op de site
Er staan weer 2 nieuwe blogs op de site . U kunt ze bereiken via onderstaande links .
Het zomer-en winterverhaal van Patrik en Hilde kunt bereiken door op onderstaande
cartoon te drukken.

Het winterverhaal van Philip kunt u zien door op onderstaande cartoon te
drukken.

Goed nieuws, onze terreinen gaan weer open

Vanaf maandag 8 februari
mogen al onze terreinen weer openen. Neem van te
voren contact op met het terrein dat u wilt bezoeken om
te zien wat de actuele regels zijn die van toepassing
zijn of kijk op de website van het terrein. U kunt de
contactgegevens van alle terreinen vinden door op de naam van het terrein te
drukken
Zonneleven in Zegelsem-Brakel
Zon en Sport in Felleries(Frankrijk)
Natmur in Lesve(Profondeville)
Soynature in Soy(Erezée)
Athena le Perron in Waimes
Athena Hélios in Meerbeek
Natuurleven in Langdorp-Aarschot
Natuur Puur in Herselt

Athena Ossendrecht in Ossendrecht (Nederland)
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