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Si vous souhaitez recevoir ce bulletin d’information en français, merci de nous en informer par e-

mail mailto:news@naturisme.be   

 

Woordje van de voorzitter 
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Lieve leden, 

 

En toen was het alweer 1 mei. Er wordt volop gevaccineerd en dat zou ons 

uiteindelijk de vrijheid terug moeten geven. Maar tot die tijd moeten we nog door 

de zware laatste loodjes heen. Helaas hebben we alle geplande FBN -

activiteiten van dit voorjaar moeten uitstellen tot het einde van de zomer. 

Het goede nieuws is dat de zomer met rasse schreden nadert en dat alle 

terreinen open zijn en dat dit jaar het naaktstrand van Bredene ter  beschikking 

van de naturisten staat. 

Vanaf nu willen we weer proberen jullie zo veel mogelijk nieuws te melden van 

onze verenigingen en terreinen. Zij kunnen al onze steun gebruiken . 

Misschien durft u weer langzaamaan te hopen op een fijne vakantie deze zomer 

in België (of buiten België) ook al zal deze zomer nog echt niet hetzelfde zijn als 

voor 2020. 

Misschien waarderen we die mogelijke vakantie wel extra na alle ontberingen 

van de laatste 14 maanden. 

Ik wens jullie een fijne lente en bij mijn volgende woordje zal het al bijna zomer 

zijn en hebben we allemaal hopelijk al genoten van ons eerste hapje en drankje 

op een terras . 



 

Liefs Koen en Christel 

 

Vandaag 

 



 

 

Open Dag Naturisme 

Op zondag 6 juni vindt dit jaar de opendag van het naturisme plaats. Op deze 

dag kunt u een bezoek brengen aan de verenigingen. Neem als u een bezoek 

wilt brengen van te voren contact op met desbetreffende vereniging . 

De gegevens van de verenigingen kunt u  vinden door op onderstaande affiche 

te drukken. 



 

 

  

 

  

https://www.naturisme.be/verenigingen/


Geplande sportevenementen 2021: om naar uit te kijken:  

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 inschrijving 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. 

 

Helaas hebben we ook  de FBN Petanque  bij Zonneleven in Zegelsem moeten verzetten. 

Er wordt nu petanque gespeeld op 28 augustus. 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/


  

 

Blootkompas Awards 2021 

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


 

Vol trots kunnen we melden dat Athena Helios de 2e prijs heeft bij de Blootkompas awards 

in de categorie Verenigingsterreinen. Vianney, Melody en vrijwilligers, gefeliciteerd met 

deze fantastische prestatie . 

Meer informatie over Hélios vindt u door op onderstaande foto te drukken 

 

Dit is niet het enige mooie Belgische resultaat. 

Bij de categorie Naturistische resorts is de 1e prijs gewonnen door Lavinia 

https://www.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-helios/


Resort bij Alicante in Spanje 

. 

Annemie en Wim, gefeliciteerd met deze prestatie 

Meer info over Lavinia vinden jullie door op bovenstaande  foto te drukken. 

 

Maar dat was nog niet de laatste award. De 3e prijs bij de resorts werd 

gewonnen door het clothing optional resort "The Natural Curacao" wat ook door 

Belgen wordt beheerd. 

Judith en Kris, ook jullie gefeliciteerd. 

Meer informatie over dit resort kunt u vinden door op onderstaande foto te 

drukken  

https://www.naturisme.be/lavinia-naturist-resort/


 

  

 

Activiteiten bij de verenigingen 

Dit jaar willen wij u graag informeren over alle activiteiten van verenigingen die 

toegankelijk zijn voor alle FBN-leden. Op dit moment beschikken wij alleen over 

een activiteitenkalender van Athéna Hélios. 

Voor meer informatie over de onderstaande activiteiten kunt u contact opnemen 

met Athena Helios via e-mail adres  helios@naturisme-athena.org of 

telefoonnummer 

016 488017 

Deze lente en zomer organiseert Athena Helios een grote variatie aan 

activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Athena leden zonder dag-abonnement betalen 6 euro dag-toegang + activiteit 

van die dag. 

Leden van andere verenigingen betalen 9 Euro dag-toegang + activiteit van die 

dag. 

 De geplande activiteiten zijn: 

6 juni                       open dag 

https://www.naturisme.be/the-natural-curacao-clothing-optional-miniresort/


 

26 juni                     Lichtfeest 

 

17 juli                      Bob Color “The Human Jukebox”, concert 



 

17 en 18 juli           Volkspelen weekend, kennismaking met houten spellen 

 



21 juli                      Pingpong toernooi 

 

21 juli                      Concert Just Married Band 

21 juli                      Halve Kippen met frieten avond 

30 juli                     Concert Polemic incredible 

 

31 juli                     Beach Party 

7 augustus             Kaasavond   



     

14 augustus          Concert Buzzard’s Brew 

15 augustus          Petanque Toernooi 

15 augustus          Mosselen met friet avond 

Gedurende het EK voetbal zijn alle wedstrijden van de Rode Duivels op groot 

scherm te zien 

 Body Painting iedere woensdag van 7 juli tot en met 25 augustus 

 

Frituuravond iedere vrijdag van 25 juni tot en met 27 augustus 

Avondmarkt  iedere dinsdag van 6 juli tot en met 31 augustus 

Openlucht bioscoopavond iedere donderdag 8 juli tot en met 27 augustus 



Alle informatie is te vinden op: www.naturisme-athena.org/helios 

  

 

Zomerideeën 

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 

http://www.naturisme-athena.org/helios
https://www.naturisme.be/recreatiedomeinen/
https://www.naturisme.be/vakantiedomeinen/
https://www.naturisme.be/product-categorie/muismat/


 

 

  

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. 

 

https://www.naturisme.be/verenigingen/
https://www.naturisme.be/product-categorie/pet/
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