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Beste leden, 

 

En nu is april alweer aangebroken. Het schiet nog niet echt op met het licht aan 

de horizon. We zitten 

 in een soort versoepelingen- verstrengingen schommel. Iedereen is het zo 

langzamerhand zat. 

Iedere keer als we denken dat het de goede kant op gaat, komt eer weer een 

terugval. Gelukkig begint het vaccinatietempo nu toe te nemen. De 

beleidsbepalers zeggen dat vaccinatie de weg naar vrijheid is. Nu hopen dat dit 

eindelijk wel bewaarheid lijkt te worden. 

Er is wel 1 lichtpunt te melden….. Het naaktstrand van Bredene is terug 

officieel van de naturist en open !  

Meer info via de link ! 

Iets gaat terug naar “soort van normaal”. 

We blijven hoop houden op meer vrijheid richting de zomer. 

Maar tot die tijd moeten we doorbijten. Het wordt hopelijk wel doorbijten bij 

mooier en warmer weer waardoor het weer fijner wordt buiten actief te zijn. 

Hopelijk wordt mijn woordje van mei een stuk positiever. 

Hou vol 

Lieve groeten 

Koen en Christel 

  

 

  

Naturistisch zwemmen in het VUB zwembad in Brussel 

  

https://www.naturisme.be/naaktstrand/
https://www.naturisme.be/naaktstrand/
https://www.naturisme.be/naaktstrand/


Op zaterdag kon er voor de eerste keer sinds maanden naturistisch 

gezwommen worden in het zwembad van de VUB georganiseerd door de 

vereniging Zon en Sport. 

 

Vanwege de coronarestricties was de beschikbare tijd van 2 uur verdeeld in 2 

blokken van 1 uur. Per uur konden maximaal 10 personen zwemmen ( 2 per 

baan) .  Zo konden er toch nog maximaal 20 mensen profiteren. 

Ik was 1 van de zwemmers. Het was mijn eerste keer. Het VUB zwembad is 

een modern zwembad met goed verzorgde faciliteiten. Het zwemmen was erg 

fijn en de sfeer was erg gezellig en ontspannen. Wanneer mijn werk het toelaat 

zal ik zeker vaker naar het naturistisch zwemmen gaan in het VUB zwembad. 

Zon en Sport , bedankt voor de fijne organisatie en de goede sfeer 

De volgende geplande data zijn 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni telkens vanaf 

16 uur 30 tot 18 uur 30 ( ivm corona restricties in 2 blokken verdeeld). 

Aanmelden via: sport-et-soleil@belgacom.net . De kosten zijn 5 Euro, ter plekke 

contant te betalen. 

  

 

 

Onderstaand artikel is met toestemming overgenomen uit het clubblad van Zon 

en Sport 

 

 

Het was op een mooie avond in april 2003 dat ik het geluk had de Art Deco-s 

feer van het zwembad van Sint- 
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Joost terug op te snuiven waar ik, toen ik nog school liep in het basisonderwijs, 

leerde zwemmen. Het enige 

verschil was dat ik toen een zwembroek droeg.27 Jaar later, ontdaan van elke 

vestimentaire beperking, werd 

ik door Christian uitgenodigd om, letterlijk en figuurlijk, een ‘duik’ te nemen in 

het naturisme. Sindsdien heb 

ik via de activiteiten van de club of van de Federatie van Belgische Naturisten 

heel wat vrienden mogen maken 

waarbij ik u zeker ook reken. 

Enkele jaren later, overtuigd dat ik onze Club van dienst kon zijn, heb ik de 

functie aanvaard van Sportafgevaardigde 

om op die manier de contactpersoon te kunnen zijn tijdens door de FBN 

georganiseerde competities. 

Ondertussen werd ik verkozen tot lid van de beheerraad. Mocht er nog twijfel 

over bestaan, deze verki ezing 

is een bewijs van mijn trouwe en enthousiaste inzet binnen onze gezellige 

vereniging ‘Zon en Sport’.als 

administratief medewerker ben ik dus uw contactpersoon wanneer Christian 

wegens onvoorziene omstandigheden 

afwezig is of tijdens zijn vakantie. 

In deze moeilijke tijden waarin geen enkele activiteit kan plaatsvinden en elke 

verplaatsing naar het buitenland 

verboden is, is er weinig gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ik blijf er echt er 

van overtuigd dat het 

einde van deze situatie voor ons allemaal in zicht is. We zullen elkaar inderdaad 

terugzien en die dag zullen 

we de kostbare band die ons binnen Zon en Sport verenigt, deze 

levensvreugde, deze saamhorigheid die ons 

zo doet verlangen naar onze gezamenlijke zwempartijen en een weerzien op 

ons terrein, herstellen. 

In afwachting van de herneming van onze activiteiten wil ik u graag uit de grond 

van mijn hart bedanken voor 

uw trouw en uw steun aan onze sympathieke club. Ik zend u een levendig en 

warm « Tot heel gauw ! ». 



Jean -Marie 

 

 

Geplande sportevenementen 2021 

Er staan op dit moment twee sportevenementen in de agenda en webshop. 

Als gevolg van de coronamaatregelen is de FBN jogging op Athena 

Ossendrecht uitgesteld tot 18 september.   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 12 september. 

Iedereen die zich had ingeschreven voor 24 april is al terugbetaald. 

Wanneer de FBN jogging niet doorgaat krijgt u uw betaalde geld integraal 

terugbetaald. 



 

Wij hebben nog steeds goede hoop op het doorgaan van 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 

https://www.naturisme.be/product-categorie/fbn-jogging-24-april-2021/


  

 

Zomerideeën 

https://www.naturisme.be/product-categorie/fbn-petanque-8-mei-2021/


Als jullie ondanks alles wat er nog steeds speelt inspiratie op willen doen voor 

de zomer kan dat via deze links 

in het binnenland 

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

en in het buitenland 

https://www.naturisme.be/vakantiedomeinen/ 

Voordat je iets reserveert....let op de geldende (reis) regels 

  

 

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 
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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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