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FBN News 
 

https://www.naturisme.be/product-categorie/pet/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 
Beste leden 

Eindelijk is het zomer. Het vaccinatiecircus draait op volle toeren. 

De vakantie komt er voor de meeste mensen aan en het ziet er naar uit dat we er toch van 

kunnen genieten. Ik ben blij dat ik eindelijk na lange tijd een volledig positief woord aan 

jullie kan richten. 

https://www.naturisme.be/product-categorie/pet/
mailto:news@naturisme.be?subject=News%20Francais
mailto:news@naturisme.be?subject=News%20Francais


 

We kunnen misschien niet helemaal “ Back to normal” , maar we komen al een heel eind. 

Laten we vooral focussen op alles wat wel kan en ook ons gezond verstand blijven 

gebruiken. 

We hopen dat jullie deze nieuwsbrief in het geheel zullen lezen want hij zit van A tot Z vol 

suggesties en mogelijkheden . 

Als ons tijdens deze zomer last-minute activiteiten of nieuwtjes ter ore komen zullen we niet 

schromen hier berichten aan te wijden op social media of een extra FBN -News flits…. 

  

Wij wensen jullie alvast een fantastische zomer toe 

  

Liefs Koen en Christel 

 

 

Er komen 3 FBN sportevenementen aan 

Er staan op dit moment drie sportevenementen in de agenda en webshop.  We gaan er op 

dit moment van uit dat deze evenementen door zullen gaan. 

 

Allereerst is  daar het FBN -petanquetoernooi wat gehouden zal worden op 28 augustus op 



het terrein van Zonneleven in Zegelsem. 

U kunt zich aanmelden voor het petanquetoernooi en eventueel een maaltijd bestellen door 

op onderstaande foto te drukken. 

 

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


Op 18 september zal de FBN jogging plaatsvinden bij Athena Ossendrecht.   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. 

 

En dan nu net nieuw aangekondigd en in de webshop...de terugkeer van 

  

FBN Bowling                        

Wij hebben het plezier u aan te kondigen dat we dit jaar weer kunnen gaan bowlen. De 

FBN Bowling vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 november in Bowlingcentrum 

the Pinz in Erondegem (Erpe-Mere). 

De beschikbare plekken zijn beperkt . U kunt vanaf nu uw deelname ( met of zonder 

keuzemaaltijd) reserveren. 

Voor alle informatie en het rerserveren van uw deelname kunt u drukken op onderstaande 

illustraties 

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


voor 6 november kunt u drukken 

op  

https://www.naturisme.be/product-categorie/bowling-zaterdag-6-november/


  

Voor 7 november kunt u drukken 

op  

 

 

Nieuwigheden van Athena 

Athena heeft zijn driemaandelijks verschijnende  ledenmagazine totaal vernieuwd. Ander 

papier, andere lay out en ook qua inhoud  echt totaal opnieuw uitgevonden. Een zeer 

aantrekkelijk magazine om te lezen. 

https://www.naturisme.be/product-categorie/bowling-zondag-7-november/


Het magazine is verdeeld in 3 rubrieken naturistische  lifestyle, travel en campinginfo 

Athena is het ledenmagazine van Athena VZW. Athena stelt diverse lidmaatschapsformules 

voor waarbij in iedere formule het magazine inclusief is. 

Voor informatie over alle lidmaatschapsformules drukt u op de foto van het ledenmagazine 

 

Athena biedt deze zomer veel activiteiten op hun parken Te veel om in deze nieuwsbrief te 

vermelden Daarom melden we in deze nieuwsbrief alleen de activiteiten voor de maand juli 

. 

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen na betaling van een dagbezoek (6 Euro voor 

leden van Athena, 9 Euro voor niet-leden) en voor kampeerders 

Wij zullen de activiteiten voor de rest van juli en augustus zeer binnenkort publiceren 

Agenda Athena 1 tot en met 31 juli 2021 

Athena Ossendrecht 

, contact via ossendrecht@naturisme-athena.org of 0031 (0)164 67 24 89 

https://www.naturisme-athena.org/tarieven/tarieven-belgisch-lidmaatschap/


Wanneer er bij de activiteit geen prijs genoemd wordt dan is deze inbegrepen bij een 

betaald dagbezoek of bij het kamperen 

  

Er zijn gedurende de zomer regulier terugkomende activiteiten zoals aquagym, yoga , 

kinderanimatie etc. Hier komen wij in de volgende publicatie op terug. 

Er is ook van 1 juli tot en met 31 augustus een fotozoektocht op het terrein 

3 juli :   Barbecue 3 gangen diner 19 Euro pp ( inschrijven voor 12 uur ) diner tussen 17 en 

19 uur 

10 juli : 3 gangen diner van de chef  19 Euro pp ( inschrijven voor donderdag 8 juli 12 uur) 

diner start tussen 17 en 19 uur 

17 juli : Barbecue 3 gangen diner 19 Euro pp ( inschrijven voor 12 uur ) diner tussen 17 en 

19 uur 

24juli : Mosselavond , 16 Euro pp ( inschrijven voor donderdag 22 juli 12 uur) , diner start 

tussen 17 en 19 uur 

26 tot en met 30 juli Kids week; een week vol met activiteiten voor de jongste bezoekers 

30juli 20 uur30 tot 23 uur  Presentatie reizen Naked Wanderings; de populaire naturistische 

bloggers Nick en Lins komen naar Athena en houden een presentatie over hun reizen 

31 juli Chili sin carne en chili con carne avond, 3 gangen 19 Euro pp (inschrijven voor 

donderdag 29 juli 12 uur) , start diner tussen 17 en 19 uur 

 

Athena le Perron , 

contact via perron@naturisme-athena.org  of 00 32 (0)80 33 03 29 

 

Athena le Perron, gelegen in de Hoge Venen organiseert tijdens de zomervakantie diverse 

activiteiten op regelmatige basis voor de kinderen , maar ook voor volwassenen hierop 

komen we in de volgende publicatie terug. 

 

De agenda voor juli 

3 tot en met 10 juli Circusweek op Le Perron met volop activiteiten voor de kinderen 

13 juli en daarna iedere dinsdagavond tot 17 augustus 

Een optreden van Bob Color, hij zingt wat het publiek kiest uit een repertoire van 350 

liedjes, meezingen mag !! 

31  juli Petanquetoernooi 

 



Athena Helios 

De agenda van Helios kunt u terugvinden in de FBN News van mei 

 te vinden via deze link https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/ 

 

 

Agenda Soynature  

6 augustus    Kinderspelen 

7 augustus    26 jaar Brunat op het terrein van Soynature 

14augustus   Maaltijd ter gelegenheid van 15 augustus: frites met filet américain 

21 aigustus; Molkky LFN op het terrein van, Soynature : brood met worst 

11  September : Petanque LFN op het terrein van Soynature ; ; pistolets met ham, kaas en 

paté 

18 september ;  Wandeling Soynature 

 

Als u aan 1 van de activiteiten wilt deelnemen kunt u een sms sturen naar Martine 

op       00 32 (0)465415978 

 

 

Breaking News 

Sinds afgelopen weekend is de tentoonstelling “ Hyperrealism sculpture- ceci n’est pas un 

corps” tijdens zijn wereldtoernee neergestreken in Tour&Taxis in Brussel. 

  

Misschien dat de naam van deze expo bij jullie een belletje doet rinkelen. Vorig jaar januari 

was deze tentoonstelling in Luik en toen hebben een groot aantal mensen deze 

tentoonstelling in hun favoriete outfit bezocht, bloot dus. 

We hebben goed nieuws voor jullie …..ook in Brussel zal een naturistisch bezoek mogelijk 

zijn en wel op maandagavond 30 augustus. 

De huidige expositie toont deels andere kunstwerken als in Luik. 

Deze mogelijkheid om de Expo bloot te bezoeken wordt georganiseerd door Tempora, de 

organisisator van de tentoonstelling. Wij als FBN zijn gevraagd om deze avond onder de 

aandacht te brengen. 

Het betreft een tentoonstelling waar je tussen beelden loopt die zo realistisch gemaakt zijn 

dat als ze zouden bewegen je zou denken dat je met echte mensen van doen hebt. 

Tussen de beelden is veel ruimte. Afstand houden van andere bezoekers is goed mogelijk. 

https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/


Het dragen van een mondmasker is verplicht. 

Hieronder zullen we nadere informatie plaatsen die wij van de organisator “ Tempora” 

hebben ontvangen. 



 

Brussel wordt de hoofdstad van het hyperrealisme! 



NAAKTBEZOEK EXPO HYPERREALISM SCULPTURE 

CECI N’EST PAS UN CORPS 

Echt of vals? 

Dompel jezelf onder in de verontrustende wereld van het hyperrealisme  

Na de immense successen in Bilbao, Canberra, Rotterdam en Luik houdt een uitgebreide, 

en deels niet eerder vertoonde editie van de reizende tentoonstelling “Hyperrealism 

Sculpture. Ceci n’est pas un corps” halt in Brussel. De tentoonstelling vroeg om een ruimte 

die in verhouding staat tot het uitzonderlijke karakter van de werken die getoond worden. 

Tour & Taxis werd onlangs schitterend gerenoveerd en vervult die rol wonderwel. 

“Hyperrealism Sculpture. Ceci n’est pas un corps” is een tentoonstelling rond 

hyperrealisme, een vorm van figuratieve kunst die in de jaren ’60 de Amerikaanse 

kunstscène binnendrong, waarvan de technieken sindsdien door vele hedendaagse 

kunstenaars worden toegepast in hun artistieke praktijk.  

De tentoonstelling presenteert een reeks hyperrealistische sculpturen, die onze visie op 

kunst aan het wankelen brengt. Realiteit, kunst of kopie? De hyperrealistische kunstenaar 

keert zich resoluut af van het abstracte en probeert net om een zo nauwkeurig mogelijke 

weergave van de natuur te creëren. Ze geven het menselijk lichaam zo levensecht weer, 

dat toeschouwers zich gaan afvragen of het echt is. Hierdoor wekken de kunstwerken een 

gevoel van vervreemding op, zonder aan betekenis te moeten inboeten. 

De ondertitel van de tentoonstelling verwijst vanzelfsprekend naar het beroemde werk 

van René Magritte ‘Ceci n’est pas une pipe’, dat de relatie tussen kunst en werkelijkheid in 

vraag stelt. Sommige kunstenaars wiens werk te zien is in Tour & Taxis gaan tot het 

uiterste om het menselijk lichaam zo natuurgetrouw en levendig mogelijk weer te geven. 

Anderen onderzoeken dan weer de beleving van de werkelijkheid: nieuwe technologieën, 

populaire afbeeldingen die gewijzigd worden, vervormingen .... 

Het parcours presenteert meer dan 40 sculpturen – meerdere daarvan voor het eerst te 

zien in België – van vooraanstaande internationale kunstenaars: George Segal, Ron 

Mueck, Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson, Carole A. Feuerman, 

John DeAndrea ... 

Kunstenaar Fabien Mérelle heeft de nieuwe Gare Maritime ingenomen met “A l’Origine”, 

een niet te missen, monumentaal kunstwerk – en tegelijk de mascotte van de 

tentoonstelling.  

De tentoonstelling is representatief voor een artistieke stroming in haar geheel en neemt je 

mee naar de grenzen van de werkelijkheid. 



Sommige fabricagegeheimen van de werken worden door de kunstenaars zelf onthuld. 

Tour & Taxis is één etappe van een wereldtournee. De tentoonstelling is nadien te zien op 

twee andere opmerkelijke locaties: La Sucrière in Lyon en het Musée Maillol in Parijs

 

 artwork copyright Sam Jinks 

Praktische informatie : 

  

Maandag 30 augustus 2021van 18u tem 21u 

Tour & Taxis, Brussel 

 

Prijs die avond : 14,50 euro pp (ipv 16 euro) 

Vrij bezoek (zonder gids) 

Alle informatie over de tentoonstelling en hoe er te geraken vindt u op  

https://expo-corps.com/?lang=nl 

Inschrijven via online ticketing , er zijn twee tijdsblokken om uit te kiezen 1 om 18 uur 30 en 

1 om 19: 00 uur waarbinnen u de  

expositie binnen kunt gaan. Eenmaal binnen kunt u blijven tot sluitingstijd. 

Masker verplicht 

 

U kunt uw ticket reserveren via  

https://expo-corps.tickoweb.be/schedule 

https://expo-corps.tickoweb.be/schedule


Kies de datum 30 augustus en uw gewenste tijdslot 

U krijgt uw gereserveerde ticket(s) na betaling via e-mail toegestuurd. 

 

 



Artwork copyright Sam Jinks  

 

 

Zomerideeën 

  

Als jullie nog inspiratie zoeken voor een uitstap of reis deze zomer, kunnen jullie 

dit vinden door te drukken op onderstaande 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 

  

 

Een beetje FBN bij jou thuis of on tour met 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 

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


 

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

petje door op onderstaande foto te drukken. 

 

We hebben ook iets nieuws in de webshop .....stickers voor op uw auto/ 

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


caravan/camper, te bestellen door op de afbeelding te 

drukken  

 

 

Wist je dat ... 
We heel graag jullie zomerbelevenissen ontvangen voor de Nieuwsbrief en voor 

de blog op de FBN website. Wij zijn heel erg geïnteresseerdhoe jullie deze 

zomer doorbrengen en ook willen wij heel graag jullie foto's zien. Vertel ons wat 

je wel en ook wat je deze zomer niet bevalt.... 

Je verhaal insturen kan door op de onderstaand plaatje te drukken

https://www.naturisme.be/product-categorie/stickers-fbn-on-the-road/


 

 

  

 

  

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans,Acacialaan 7, 8470 Gistel 
  

 

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

