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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 
Het einde van de zomervakantie is gekomen en de herfst komt er aan. De 

zomer was helaas nog niet helemaal normaal, maar toch waren er al veel 

mogelijkheden om te reizen of andere leuke dingen te doen. Ik heb in augustus 

mailto:news@naturisme.be?subject=News%20Francais
mailto:news@naturisme.be?subject=News%20Francais


met Christel met onze kampeerauto diverse terreinen bezocht net zoals in juli.  

De meesten van jullie zullen wel weer moeten gaan werken na de vakantie en 

sommigen hebben de zomer doorgewerkt en voor hun breekt de vakantie nu of 

later aan. 

 

Wat de herfst ons brengen gaat is nog koffiedik kijken. Wie weet een mooie 

nazomerperiode. Dat zou fijn zijn en hopelijk krijgen we meer en meer het 



 

normale leven weer terug. 

Wisten jullie trouwens dat alle FBN terreinen het hele jaar geopend zijn.  Dus 

wilt u een dag of wat langer ontspannen deze herfst of zelfs ook in de winter. 

Bezoek dan 1 of meerdere terreinen. 

Alle informatie vindt u op https://www.naturisme.be/verenigingen/ 

  

Wij wensen jullie een fijne septembermaand 

Koen en Christel 

  

  

  

 

 

Er zijn nog steeds 3 FBN 

sportevenementen in 

aantocht : 
Er staan op dit moment nog drie sportevenementen in de agenda en 

webshop.  We gaan er op dit moment van uit dat deze evenementen door zullen 

gaan. 

  

FBN Jogging 

  

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 14 september. 



 

                      

    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. 

Inschrijven is nog mogelijk tot 19 september 

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


 

 

                   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). 

 BELANGRIJK : ZATERDAG 6 NOVEMBER IS VOLZET. VOOR ZONDAG 7 

NOVEMBER IS ER NOG WAT PLEK U kunt vanaf nu uw deelname ( met of 

zonder keuzemaaltijd) reserveren. 

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

onderstaande illustraties 

voor de bowling kunt u drukken op : 

 

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


 

 

 

 

 

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


 

 

  

 

  

Zwemmen dit najaar 

 

Voor zover we nu weten kan er dit najaar in twee zwembaden naakt gezwommen 

worden georganiseerd door onze verenigingen 

  

Via Solaris kan er gezwommen worden in 

Zwembad Den Uyt, Rode Kruislaan 18, 2400 Mol 

Op zondag 26 september, zondag 10 oktober, zondag 24 oktober, zondag 14 en 

zondag 28 november van 17 uur 30 tot 19 uur 30, reserveren niet nodig 

  

Via Sport et Soleil 

VUB zwembad, Pleinlaan 2 , 1050 Elsene 

Op zaterdag 4 en zaterdag 18 september,2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 

4 en 18 december van 16uur 30 tot 18 uur 30. 

Reserveren is niet nodig. Het dragen van een masker is verplicht in de entree van 

het zwembad. In theorie is vaccinatie verplicht. Toegang 5 Euro, te betalen in de 

kleedkamer. 

  

Helaas is er ook vervelend nieuws te melden. Zonneleven en Athena 

Gravensteen kunnen voorlopig geen zwemactiviteit organiseren omdat zowel 

de Ceder, als het Zenbad wegens verbouwing gesloten is. 

  

  

 



 

  

FBN enquête zomer 2021  
We hebben een enquête opgesteld om te ontdekken hoe u deze zomer heeft 

doorgebracht. Wij hopen dat u hem wilt invullen.  

Dit kan door op onderstaande illustratie te drukken. 

 

 

  

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

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

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

aan Athena Ossendrecht Ze vertellen over de camping en over hun 

belevenissen in de omgeving. De complete blog over Athena Ossendrecht kunt 

u lezen door op de onderstaande foto  te drukken. 

https://www.naturisme.be/fbn-enquete-2021/


 

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

Soynature ter gelegenheid van het 26 jarig jubileum van Brunat.  

Een verslag van hun verblijf op het terrein van Soynature geïllustreerd met vele 

foto's kunt u lezen door op onderstaande foto te drukken 

 

Het derde verhaal van deze maand gaat over de belevenissen van twee 

https://www.naturisme.be/fbn-on-the-road-athena-ossendrecht/
https://www.naturisme.be/fbn-on-the-road-brunat-en-soynature/


van  onze leden op het terrein  van Grensland en wat er in de omgeving te doen 

is 

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

 

Dezelfde twee leden hebben ook nog het terrein Les Trois Vallons van Sport en 

Soleil bezocht. Zij hebben de omgeving uitgebreid verkend. Hun enthousiaste 

verslag vind je door op onderstaande foto te drukken 

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


 

We zijn erg blij dat we ook nog een blog hebben  gekregen van Dominique en 

Gabriëlle. Zij zijn deze zomer naar diverse Franse bestemmingen geweest…wilt 

u hier meer over lezen , druk dan op onderstaande foto 

 

https://www.naturisme.be/fbn-on-the-road-les-trois-vallons-sport-et-soleil/
https://www.naturisme.be/leden-on-the-road-gabrielle-dominique/?fbclid=IwAR1H1mQGc_FMp6AVEChKAq99wOKgN4xeONM8T0T9VF_EjbH71eK7heM7Ttg


 

We hopen de komende tijd meer verhalen van onze lezers te krijgen 

Wordt vervolgd ... 

  

 

 

  

Oproep 
Wij zouden in de komende maanden heel graag tips van jullie willen krijgen 

welke naturistische lokaties de moeite waard zijn. Zodat onze lezers voor de 

herfst, winter en het jaar 2022 ideeën op kunnen doen. Het mag gaan om 

sauna's, stranden, campings, hotels , resorts .....in België , maar ook daarbuiten 

Dit in de vorm van recensies/verhalen. 

Willen jullie de mede-naturisten helpen in hun zoektocht naar fijne plekken? 

Alle recensies /verhalen kunnen jullie insturen door op onderstaande foto te 

drukken 

 

  

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


 

 

Naaktbezoek Expo 

Hyperrealism sculpture 
Maandag 30 augustus hebben ongeveer 320 bezoekers een naakt bezoek 

gebracht aan de expositie Hyperrealism Sculpture in Tour &Taxis in Brussel. 

Het evenement was uitverkocht. De sfeer was zeer goed, er was een leuk 

gemengd publiek met zeker later op de avond ook veel jongere bezoekers en 

iedereen die we spraken, was positief. Een lidmaatschap van een federatie was 

niet nodig voor dit door Tempora georganiseerde evenement. Er waren dus ook 

mensen die zich voor het eerst waagden aan bloot zijn buitenshuis. Dat is ook 

waar wij op hoopten , dat meer mensen zouden ontdekken hoe gewoon bloot 

zijn eigenlijk is. 

Hieronder vindt u een fotocollage. Wilt u meer foto"s zien....druk dan op de 



 

collage 

 

 

 

 

Herfst ideeën 
Als jullie nog inspiratie zoeken voor een uitstap of reis deze (na) zomer, en 

herfst  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 

https://www.naturisme.be/recreatiedomeinen/
https://www.naturisme.be/vakantiedomeinen/
https://www.naturisme.be/expo-hyperrealism-sculpture-in-tourtaxis-in-brussel/


 

 

 

FBN Petanque 
Op zaterdag 28 augustus vond de FBN Petanque plaats op het terrein van 

Zonneleven te Zegelsem bij Brakel. Dit was natuurlijk een sportieve en gezellige 

dag. Koen en Christel hebben een uitgebreid verslag geschreven en vertellen 

ook meer over het fantastische terrein van Zonneleven. U kunt dit lezen door op 

onderstaande foto te drukken 

 

  

 

 

 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.naturisme.be/fbn-ont-the-road-fbn-petanque-te-zonneleven/


 

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 

en deze maand verwelkomen we relatief veel nieuwe lezers voor deze 

nieuwsbrief. Daarom zijn er misschien  er onder de lezers mensen die meer 

willen weten over naturisme https://www.naturisme.be/lesson/wat-is/ 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/lesson/wat-is/
https://www.naturisme.be/product-categorie/stickers-fbn-on-the-road/


 

drukken 

 

 

 

 

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans,Acacialaan 7, 8470 Gistel 

 

 

  

 


