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De eerste helft van de zomervakantie zit erop. 

De verenigingen lopen als een trein. Er zijn veel kampeerders en bezoekers .Er 

zijn er veel activiteiten te doen 

Door op onderstaande foto te drukken komt u in de agenda van alle gekende 

activiteiten: 

 

  

Helaas was niet heel juli positief. 

Rond de 15e was er heel veel waterellende met desastreuze gevolgen in vooral 

de oostelijke helft van België. Wij hopen dat u en uw dierbaren niet getroffen 

zijn. Mochten u en uw dierbaren wel slachtoffer zijn dan wensen wij u veel 

sterkte. Alle FBN terreinen zijn gelukkig gespaard gebleven. 

Ook de coronasituatie is niet helemaal ideaal, maar wel beter dan in onze 

buurlanden. Nu hopen we maar dat augustus voor iedereen een betere maand 

wordt. 

In augustus en september zijn er een aantal evenementen waarover u meer 

kunt lezen in deze FBN News. 

https://www.naturisme.be/agenda/


 

 

Wij wensen u een heel fijne tweede vakantiemaand toe 

Liefs Koen en Christel 

  

 

 

Er komen 4 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. 



 

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. 

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


De inschrijving is mogelijk tot 12 september. 

 

En last, but not least .....de 

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 

voor de bowling kunt u drukken op : 

 

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


 

 

 

 

 

https://www.naturisme.be/winkel/


 

 

  

 

En Nieuw: de FBN Wandeling 
Op zaterdag 25 september vindt de traditionele wandeling plaats . Deze keer 

wordt deze georganiseerd door Brunat en de startplek is het terrein van 

Soynature in Erezee . We gaan dus heerlijk aan de wandel in de Ardennen. De 

wandeling is ongeveer 9 kilometer lang en duurt ongeveer 2 uur. 

Als bijkomende activiteit is er een initiatie geblinddoekt petanque voor de 

volwassenen en kinderen kunnen boogschieten. 

De wandeling en de bijkomende activiteiten zijn gratis,  maar u kunt een maaltijd 

bijboeken. 

Het FBN zorgt voor een ontbijt en een receptie aan het einde van de dag 

Alle informatie en reserveermogelijkheden vindt u door op onderstaande foto te 

drukken. 

 

  

https://www.naturisme.be/product-categorie/fbn-wandeling/


 

 

 

  

FBN in de media  
De laatste tijd is er aardig wat in de pers verschenen over Processen 

Verbaal die zijn uitgedeeld rond het strand van Bredene.  Let wel niet op het 

strand zelf. Onze voorzitter, Koen Meulemans, is hierover geïnterviewd voor de 

radio. 

Het geluidsfragment is hier te beluisteren 

https://www.naturisme.be/wp-

content/uploads/2021/08/naturismeRadio.mp3?fbclid=IwAR1lyYS8c0D1DPIc5F

FnhbRtSTzQkk9kSd7etjFCODhgXuvGSwXBkzB2e7I 

 

  

FBN blog 
In de FBN Blog staan een aantal nieuwe verhalen over de campertour die Koen 

en Christel deze zomer maken. De eerste reeks blogs is er nu.Waar zijn ze 

geweest? Het eerste blog gaat over het bezoek van Koen en Christel aan 

Grensland  Ze verteleen over de camping en over hun belevenissen in de 

omgeving. De complete blog over Grensland kunt u lezen door op de 

onderstaande foto  te drukken. 

https://www.naturisme.be/wp-content/uploads/2021/08/naturismeRadio.mp3?fbclid=IwAR1lyYS8c0D1DPIc5FFnhbRtSTzQkk9kSd7etjFCODhgXuvGSwXBkzB2e7I
https://www.naturisme.be/wp-content/uploads/2021/08/naturismeRadio.mp3?fbclid=IwAR1lyYS8c0D1DPIc5FFnhbRtSTzQkk9kSd7etjFCODhgXuvGSwXBkzB2e7I
https://www.naturisme.be/wp-content/uploads/2021/08/naturismeRadio.mp3?fbclid=IwAR1lyYS8c0D1DPIc5FFnhbRtSTzQkk9kSd7etjFCODhgXuvGSwXBkzB2e7I


 

Het tweede blog gaat over het bezoek van Koen en Christel aan het terrein van 

Sport &Soleil wat zich net over de grens van Frankrijk ten zuiden van Charleroi.  

Een verslag van hun verblijf op het terrein wat luistert naar de naam Les trois 

Vallons geïllustreerd met vele foto's kunt u lezen door op onderstaande foto te 

drukken 

https://www.naturisme.be/fbn-on-the-road-grensland/


 

Het derde en laatste verhaal van deze maand gaat over de belevenissen van 

Koen en Christel op het terrein Vennenbos van Natuurleven in Langdorp. Dit 

terrein ligt vlakbij Aarschot. 

Het verhaal en de foto's kunt u zien door op onderstaande foto te drukken 

https://www.naturisme.be/fbn-on-the-road-sport-soleil/


 

 

Wordt vervolgd ... 

 

  

Waarschuwing 
Vrienden, Opgelet !!!!! Er is een organisatie die zogezegd waarschuwt voor 

filmers op het naaktstrand : DIT IS SPAM !! Dit is geen echte nieuws-website, 

maar verdoken reclame voor een pornosite. Dit wordt gedeeld door valse 

profielen (ook op onze facebook, we verwijderden de berichten al) Best dus niet 

delen, en geen reclame mee maken, want je maakt eigenlijk gewoon reclame 

voor de link (de pornowebsite) die in het valse "artikel" staat. Ik stel voor dat je 

eerst eens goed nadenkt over de echtheid en betrouwbaarheid van een website 

eer je een zogezegd artikel deelt : je kan, zoals hier, gewoon verdoken reclame 

voor porno verspreiden. Dus beter die posts verwijderen, ze kloppen toch voor 

https://www.naturisme.be/fbn-on-the-road-natuurleven/


 

geen meter !! 

 

 

 

Naaktbezoek Expo 

Hyperrealism sculpture 
Er zijn nog steeds kaarten te koop voor een naaktbezoek op 30 augustus 's 

avonds aan de Expo Hyperrealism Sculpture- ceci n'est pas un corps in 

Turm&Taxis in Brussel. 

De huidige expositie toont deels andere kunstwerken als in Luik. 

Deze mogelijkheid om de Expo bloot te bezoeken wordt georganiseerd door 

Tempora, de organisator van de tentoonstelling. Wij als FBN zijn gevraagd om 

deze avond onder de aandacht te brengen. 



  



 

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/evenement/?lang=nl 

Inschrijven via online ticketing , er zijn drie  tijdsblokken om uit te kiezen 1 om 

18 uur 30 , 1 om 19: 00 uur  en 1 om 19 uur 30 .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 

Kies de datum 30 augustus en uw gewenste tijdslot 

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

  

 

 

 

Zomerideeën 
Als jullie nog inspiratie zoeken voor een uitstap of reis deze (na) 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 

 

 

Bezoek Naked Wanderings 

https://expo-corps.com/evenement/?lang=nl
https://expo-corps.tickoweb.be/schedule
https://www.naturisme.be/recreatiedomeinen/
https://www.naturisme.be/vakantiedomeinen/


 

Nick en Lins, bloggers die het blog Naked Wanderings maken over hert 

naturistische leven en reizen hebben in de laatste week van juli een bezoek 

gebracht aan alle 3 terreinen van Athena. 

Ze hebben er onder andere een presentatie gegeven over hun werk als blogger 

. 

Nick en Lins zijn onder andere te volgen via hun website  

https://www.nakedwanderings.com/ 

 

 

 

 Speciale aanbieding 
Er zijn twee speciale aanbiedingen in onze webshop. 

Allereerst de Hamamdoek die u nu kunt aanschaffen voor de prijs van 16 Euro 

95 in plaats van 26 Euro 95 .  

U kunt deze bestellen door op onderstaande foto te drukken 

https://www.nakedwanderings.com/


 

Daarnaast hebben we een nieuwigheid in onze webshop .....het FBN 

pretpakket. 

Bestaande uit  

• Het boek Alles Uit van Nik en Lins  

• De muismat  

• De baseballcap 

• Verscheidene FBN-stickers. 

Dit alles in een pakketprijs van €44,99 in plaats van €54,49. 

Dit pakket wordt bovendien gratis thuis bezorgd. 

U kunt dit pakket bestellen door op onderstaande foto te drukken 

 

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


 

 

Dit pakket is GRATIS te winnen door 1 van onze lezers..... 

Hoe?  We verloten er 1 onder de inzenders van een zomerverhaal.  

Al uw zomerverhalen zijn nog steeds in te sturen via onderstaande link 

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

 

 

https://www.naturisme.be/verhalen/
https://www.naturisme.be/product/fbn-pret-pakket/?fbclid=IwAR3QWb6o-Ycf6ee5Ed_IfXJhWwjiOIuPw3i32I1r0heVuhknkjy6qwvoqR4


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/product-categorie/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/product-categorie/pet/


 

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

caravan/camper, te bestellen door op de afbeelding te drukken : 

 

 

 

Wist je dat ... 
We weten dat er in de coronatijd meer interesse is ontstaan voor het naturisme. 

Missschien zijn er onder de lezers mensen die meer willen weten over dit 

onderwerp en nog twijfelen over het passeren van die eerste drempel of zich 

eerst meer willen inlezen. 

Informatie kunt u op onze website vinden en wel door op onderstaande foto te 

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


 

drukken 

 

 

 

 

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans,Acacialaan 7, 8470 Gistel 

 

 

  

 

https://www.naturisme.be/lesson/wat-is/

