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Beste leden, 

  

Na twee koude en natte april en mei-maanden die eerder aandeden als herfst 

dan als voorjaar, komen we nu aan in de maand juni. De zomer nadert nu echt 

met rasse schreden en we hopen natuurlijk dat het zomerweer ook eindelijk 

tevoorschijn komt.  We willen er graag van gaan genieten. We zijn toe aan 

warme zon op onze huid en een drankje op een terras ( maar dan niet dik 

aangekleed). 

Gelukkig lijkt het nu echt de goede kant op te gaan met de hoeveelheid 

gevaccineerde mensen en het aantal besmettingen en de andere parameters 

worden steeds kleiner. 

Binnenkort kunnen we nog meer gaan genieten in de restaurants en ook gaan 

onder andere de welnesscentra weer open. 

Zoals het er nu uit ziet, zal er deze zomer onder voorwaarden vooral binnen 

Europa gereisd gaan worden.                      

Op 6 juni vindt de open dag van het naturisme plaats. We hopen dat het 

naturisme zich in veel aandacht mag verheugen (op die dag). Wilt u een bezoek 

brengen aan 1 van de terreinen tijdens de open dag, kijk dan hier voor de 

contactgegevens en informeer naar de mogelijkheden. 

We hebben ook nog wel een tip voor jullie. We hebben gehoord dat de interesse 

voor naturisme sinds de Covid période is toegenomen. Als u deze zomer 

naturistisch uw vakantie wilt vieren (liefst binnen België) , wacht dan niet te lang 

met u oriënteren of het reserveren. 

Wij wensen jullie een fantastische zomer toe ! 

  



Liefs Koen en Christel 

  

  

 

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/


  

 

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


ZONNELEVEN, een paradijsje in de Vlaamse Ardennen 

 

  

 

 

 

    

Aan de rand van het natuurgebied Burreken in de Vlaamse Ardennen vind je het 

clubdomein van de vzw Zonneleven. 

Zeer landelijk gelegen, in een gebied met ontelbare wandel- en fietsroutes, ligt 

sinds 40 jaar de trefplaats van de 500 Vlaamse naturisten-leden van de club. 

Ikzelf ben er één van sinds 1978, de start van het droomproject dat Zonneleven 

heet. Vanuit een kleine Kortrijkse kern van gelijkgezinden werd aanvankelijk de 

miniclub Natuur & Sport op gang getrokken met wekelijkse privaat sauna in 

Hoog-Kortrijk. Al snel volgden enkele (geklede!) wandelingen en wat later ook 

de jaarlijkse clubparty in diverse West-Vlaamse feestzaaltjes. En toen kwam de 

doorbraak met de toetreding van een groep Gentse naturisten en de ontdekking 

van een vervallen hoeve, eigendom van de familie Bockstael, in het landelijke 

Zegelsem (Brakel). 

De Bockstaelhoeve bood ons alles waar we van droomden dankzij de zachte 

inschikkelijkheid van de eigenares. Ze liet ons toe de hoeve en de landerij naar 

onze hand te zetten. Geen inspanningen van onze leden waren te zwaar om dat 

doel te bereiken: ons eigen recreatiedomein werd letterlijk uit de grond 

gestampt. 

De vorming van een VZW gaf ons 40 jaar lang orde en structuur. Een tijdlang 

was de hoeve een heuse naturistencamping met 30 standplaatsen. Doch toen 

kwam een streng Vlaams kampeerdecreet ons de das omdoen. Dit heeft 

uiteindelijk de sfeer in onze club versterkt en het ledental doen stijgen naar 500 

ouders, kinderen en alleenstaanden. Op het programma: een mix van 



uitstappen, festiviteiten, zwem- en sportcompetities, wandel- en fietstochten en 

genieten van al het mooie in de buitenlucht onder de zon in een familiale en 

gemoedelijke sfeer. De betekenis van het naturisme is in Zonneleven op zijn 

zuiverst aanwezig: vriendschap, vrijheid en liefde voor de natuur en het 

gezonde leven. Dit vat samen waar onze mooiste momenten, wars van kledij, 

stand of rang in al die jaren plaatsvonden. Met een prachtsfeer binnen de groep 

die mooi aansluit bij de sympathie vanwege de buren en de gemeentelijke 

overheid. 

Kom gerust eens langs en laat je overtuigen. 



  

                                                                 

Mark V, ondervoorzitter Zonneleven. 

 

 

Interview met de nieuwe beheerders van Athena Le Perron 



 

Voor deze editie van het FBN -News heb ik  Corina en Twan , de nieuwe 

beheerders van Athena Le Perron geïnterviewd. Hieronder leest u het resultaat. 

 

 Vraag 1 



Corina en Twan , jullie zijn  de nieuwe beheerders van Le Perron. Kunnen jullie 

iets over jullie zelf vertellen. Hoe zijn jullie op Le Perron terecht gekomen? 

 

Wij zijn op Perron gekomen eigenlijk door nieuwsgierigheid. Wij stonden op een 

textiel camping vlakbij in de buurt. We reden vaak camping Le Perron voorbij. 

We hadden gehoord dat het een naturistencamping is. Het was op een open 

dag dat Twan zei, laten we eens gaan kijken.  Ik zei nog, maar ik ga niet uit de 

kleren hoor. We gingen wel regelmatig naar saunaparken maar dit was toch wel 

vreemd, zo op een camping. 

Eenmaal daar werden we hartelijk ontvangen door de beheerders. We hebben 

een rondje over de camping gelopen (voelde ons bekeken omdat we kleding 

aanhadden) en zijn daarna op het terras gaan zitten en kregen een drankje 

aangeboden. 

We hadden gesprekken met mensen die daar kampeerden, en het voelde zo 

goed en al zo vertrouwd. Heel bijzonder maar het was heel anders als op een 

textiel camping. Dit is moeilijk om te omschrijven. Maar het voelde als een 

warme deken. 

Dit gevoel is bij ons blijven hangen. We hebben een keer een paar dagen een 

Pod gehuurd om te kijken hoe de camping ons zou bevallen. Het was heerlijk. 

Er viel iets van ons af. 

Daarna hebben we ook nog een week een Safaritent gehuurd. Die week 

hebben we gebruikt om onze caravan die we gekocht hadden op de camping te 

plaatsen. We wilden er niet meer weg. 



  

Vraag 2 

Kunnen jullie vertellen wat er zo leuk is aan Le Perron en wat er in de omgeving 

te zien is en voor wat voor soort mensen Le Perron de ideale camping is? 

 

Het leuke en mooie van Le Perron is dat het een open terrein is. Het is er licht 

en de bomen staan aan de rand van de camping. Onze caravans of tenten 

staan niet in vakjes.  Niet alleen het campingterrein is open maar ook de 

mensen. Iedereen praat eigenlijk wel met elkaar of zegt elkaar gedag. De 

camping heeft een open blik, je hebt een mooi uitzicht over de vallei. De 

mensen die bij ons op de camping komen zijn van jong tot oud. Je kunt genieten 

van de mooie omgeving en de natuur. Voor de kinderen is er de speeltuin, 

trampoline en het Jeugdhonk. Er liggen diverse gezinsspelletjes in het clubhuis 

wat gespeeld kan worden. Met koud weer is heerlijk vertoeven in onze 

sauna.  Vanuit de camping kunnen er mooie wandelingen worden gemaakt 

zoals bijvoorbeeld langs de steengroeve, of naar Kasteel Reinhardstein. Verder 

wordt er vanuit de camping ook veel gefietst. In de omgeving van de camping 

zijn ook genoeg leuke dingen te doen als je er even op uit wilt gaan zoals 

bijvoorbeeld de grotten van Remouchamps, of met de kleinste kinderen naar 



Plopsa Coo, of een kijkje gaan nemen bij de leisteenmijn. Genoeg te zien en te 

doen in de omgeving. 

  

Vraag 3 

Zijn er dit seizoen veranderingen ten opzichte van vorig seizoen? 

 

Er zullen weinig veranderingen plaatsvinden, de camping is fijn zoals deze 

is.  Alleen een andere beheerder, en weer nieuwe campinggasten. 

Maar hopen dat de Covid-19 maatregelen snel gaan versoepelen zodat we wat 



meer samen kunnen zijn. 

We hopen er zeker een mooi jaar van te kunnen maken. 

  

Vraag 4 

Zijn er deze zomer speciale activiteiten gepland en kunnen jullie daar iets meer 

over vertellen? 

 

We zijn nog een beetje voorzichtig geweest in het plannen van activiteiten. We 

vinden het zo jammer als het niet door zou kunnen gaan. We hebben wel Bruno 

die 2 weken de kinderen komt animeren. Dit is echt geweldig hoe deze man de 

kinderen maar ook de volwassenen kan bezig houden. En Bob Color komt een 

aantal avonden. Bob zingt en laat ook de gasten zingen. Dat worden weer 

gezellige avonden. 

Verder gaan we het op het moment zelf bekijken. We hebben ideeën genoeg. 

Maar we zijn afhankelijk van het weer en de mensen. 



  



Vraag 5  

Als jullie Le Perron in een paar sleutelwoorden moeten beschrijven ….welke 

zouden dat zijn? 

 

Natuur, Vrij, gezellig, open, panorama, jong en oud, samen zijn. 

  

Bedankt voor dit interview en het FBN wenst jullie een fantastich seizoen toe 

  

  

  

 

  

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/recreatiedomeinen/


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

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

  

 

Een beetje FBN bij jou ... 

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 

 

De terrasjes zijn open en de zon schijnt eindelijk weer. Koop uw eigen FBN -

petje door op onderstaande foto te drukken. 

https://www.naturisme.be/vakantiedomeinen/
https://www.naturisme.be/product-categorie/muismat/


 

 

Wist je dat ... 
We heel graag jullie verhalen ontvangen voor de Nieuwsbrief en voor de blog op 

de FBN website. 

Je verhaal insturen kan door op de onderstaand plaatje te drukken



 

 

  

 

  

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans,Acacialaan 7, 8470 Gistel 
  

 

https://www.naturisme.be/verhalen/

