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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 vrienden en vriendinnen. 

  

Als kersverse voorzitter is het wel wennen om de nieuwe en uitdagende taken 

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

Mijn eerste voorwoordje ga ik alvast starten met Koen te bedanken voor zijn 

inzet en toewijding. 

We zijn enorm blij dat hij nog steeds deel blijft uitmaken van het FBN-team. 

Net als voorheen gaan we als één team verder. 

  

Voor wie me niet of nog niet kent, zal ik me even kort voorstellen. 

Ik ben Frank Janssens, 57 Jaar jong  getrouwd met Nancy. 

Samen vormen we een nieuw samengesteld gezin met drie kinderen, variërend 

in leeftijd van prille dertiger tot hippe twintigers, bovendien hebben we 2 

kleinkinderen. 

Dit alles samen geeft de mogelijkheid om de binding met de verschillende 

leeftijdscategorieën te behouden. 

  

Tot enkele dagen terug maakte ik deel uit van het FBN bestuur en nam de taak 

van secretaris op me en daardoor is er reeds de binding met de werking van 

het bestuur. 

Samen met alle bestuursleden en mandatarissen ga ik me engageren om de 

werking van het bestuur verder te zetten. 

We hebben met zijn allen een koers uitgezet en zetten die verder. 

  



Maar nu genoeg van dit officieel gemekker. 

De zomer bracht ons dit jaar maar een beperkt aantal uurtje zon en veel 

millimeters waterkolom, zo zeggen de weermannen dat toch hé. 

Met andere woorden “twas gene vette dit jaar”. 

De herfst is nu al goed van start gegaan, de bomen en planten trekken hun 

ander jasje aan. 

Op vele terreinen is men al stevig bezig om de winterperiode voor te bereiden, 

bladeren opruimen, planten en struiken snoeien en diverse spullen naar de 

winterberging verplaatsen. 

Echter heeft elke periode wel zijn eigen schoonheden, de bladeren met hun 

mooie herfstkleuren, de paddenstoelen die her en der opduiken. 

Heel wat terreinen blijven open, sommige met en anderen zonder aangepaste 

openingstijden. 

Er blijft zeker nog wel mogelijkheden om elkaar ook tijdens de donkere periode 

te ontmoeten en bij te dragen aan jou vereniging. 



 

  

  

  

Frank Janssens 

  

  



 

  

 Uitslag FBN enquête zomer 

2021  
We hebben veel ingevulde enquêtes ontvangen We zijn heel blij dat zoveel van 

jullie de moeite hebben genomen de enquête in te vullen 

We zullen hier de belangrijkste resultaten met jullie delen 

80% van de deelnemers is deze zomer met vakantie geweest 

We hebben ook gevraagd waarheen 

De Top 4 

1 Frankrijk 

2 België 

3 Nederland 

4 Spanje 

En voor 74% van de invullers was de vakantie naturistisch 

 

  

 

  

FBN blog 



In de FBN Blog staan een aantal nieuwe verhalen. 

Allereerst is daar het verhaal van Thierry over la Domaine de Chaudeau in 

Frankrijk. Ten oosten van Bordeaux. 

U kunt het hele verhaal lezen door op onderstaande foto te drukken 

 

We hebben ook een mooi verhaal ontvangen van Melissa. Zij is met haar twee 

zonen naar Frankrijk gegaan. Hun belevenissen kunnen jullie lezen door op 

onderstaande foto te drukken 

https://www.naturisme.be/het-vakantieverhaal-van-thierry/


 

En als laatste voor deze maand hebben we het verhaal over de vakanties van 

Wim en  

Laurian. 

https://www.naturisme.be/het-vakantieverhaal-van-melissa/


 

U kunt hun verhaal lezen door op onderstaande foto te drukken 

 

  

https://www.naturisme.be/het-vakantieverhaal-van-wim-laurian/


 

Herhaalde oproep 
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 

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


 

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/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 

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

 



 

 

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/ 
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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 nog open en de zon schijnt nog af en toe. 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 

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


 

te drukken 

 

 

 

 

Verantwoordelijke Uitgever: FBN VZW ,Acacialaan 7, 8470 Gistel 

 

 

  

 

https://www.naturisme.be/verenigingen/

