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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 
Beste leden, 

Deze maand is er geen "woord van de voorzitter, maar is er wel groot het 

nieuws van de voorzitter. Er vindt namelijk een belangrijke verschuiving plaats 

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


 

in de raad van bestuur en deze heeft de voorzichter voor jullie neergeschreven 

op ons blog, omdat dit hier teveel plaats in beslag zou nemen. We vinden het 

wel erg belangrijk dat u deze verandering weet en vragen daarom om op 

onderstaande foto te drukken om deze even door te nemen. Indien jullie een 

reactie willen plaatsen, kan dit altijd rechtstreeks onder het bericht op het blog. 

Bedankt alvast. 

 

  

  

 

 

Nog 1 sportevenement dit 

jaar ,allerlaatste kans om te 

boeken, op=op 

https://www.naturisme.be/neerlegging-mandaat-voorzitter/


Er staat op dit moment nog 1 sportevenement in de agenda en webshop.  En 

dat is 

  

              FBN Bowling                        

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 ZIJN ER NOG SLECHTS 5 PLEKKEN. DUS BOEK SNEL WANT 

OP=OP U kunt nog uw deelname ( met of zonder keuzemaaltijd) reserveren. 

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

onderstaande illustratie 

voor de bowling op 7 november kunt u drukken op : 

 



 

 

 

 

 

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


 

 

  

  

  

 FBN jogging en 

FBN wandeling 

 

Op 18 september werd er door FBN - leden gejogd op het terrein van Athena 

Ossendrecht. Het was een mooie , sportieve en gezellige dag . 

Een verslag kunt u lezen door op onderstaande foto te drukken 

 
En op 25 september was de FBN wandeldag vanaf het terrein van Soynature. De 

organisatie werd voortreffelijk verzorgd door Brunat. Het weer was fantastisch en 

de omgeving mooi.  

Een verslag over de FBN -wandeldag kunt u lezen door op onderstaande foto te 

drukken 

https://www.naturisme.be/fbn-jogging-18-09-2021-athena-ossendrecht/


 

 
. 

  

  

 

  

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. Tot nu toe is de enquête al 

veelvuldig ingestuurd. U kunt de enquête nog invullen tot en met 15 oktober. 

Het resultaat wordt gepubliceerd in de FBN News van november. 

Wilt u de enquête invullen? 

https://www.naturisme.be/fbn-wandeling-by-brunat/


 

Dit kan door op onderstaande illustratie te drukken. 

 

 

  

FBN blog 
In de FBN Blog staat een  nieuwe verhaal over de campertour die Koen en 

Christel deze zomer maken. In september zijn Koen en Christel bij Natuur Puur 

geweest waar een petanquetoernooi gehouden werd waarbij ook leden van van 

Solaris en Brunat aanwezig waren. Het verhaal over deze dag en meer uitleg 

over het terrein van Natuur Puur kunt u lezen door op onderstaande fotot te 

drukken 

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


 

 

En dan hebben we het vakantieverhaal ontvangen van Rudy en Klazina, 2 heel 

goede vrienden die samen uitstapjes maken en vakantie vieren. Dit jaar ging 

hun reis naar Frankrijk. Een zeer uitgebreid verslag met foto's kun je lezen door 

op ondderstaande foto te drukken 

 

 

  

Herhaalde oproep 

https://www.naturisme.be/het-vakantieverhaal-van-klazina-en-rudy/


 

Wij zouden vanaf nu en  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 

 

  

 

 

Herfst- en winterideeën 
Als jullie nog inspiratie zoeken voor een uitstap of reis deze  herfst of winter 

dan  kunnen jullie dit vinden door te drukken op onderstaande links 

in het binnenland. 

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


 

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

Alle terreinen in België blijven open  

en in het buitenland 

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

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

 

 

 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 

 

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

pretpakket. 

Bestaande uit  

• Het boek Alles Uit van Nik en Lins  

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


• 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 

 



 

 

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 ... 
Heeft u de laatste tijd uw eerste kennismaking met het naturisme meegemaakt 

en bevalt deze leefstijl u dan is het misschien tijd geworden om (via een 

vereniging) lid te worden van het FBN. Neem dit najaar de tijd om u te 

oriënteren welke vereniging u het meeste aanspreekt  Er zijn verenigingen in 

bijna alle provincies van België 

Alle informatie over de verenigingen kunt u vinden 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/verenigingen/

