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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. 

  

Nu zijn we in de laatste maand van dit bizarre jaar aangekomen, een moment 

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


waarop we traditioneel terugblikken. Het was opnieuw een jaar met 

hindernissen, covid hield heel de wereld in onzekerheid. Hoewel het al een 

eeuwigheid lijkt te duren, was dit het eerste volledige kalenderjaar in Covid-tijd. 

We hebben bijna alle FBN activiteiten door kunnen laten gaan, al was het op 

andere data en met aangepaste regeltjes. Enkel de naturistische 

zwemavonden zijn niet kunnen doorgaan dit jaar, we hopen in 2022 wel 

zwemavonden te kunnen organiseren. Zodra we hierover meer weten, lezen 

jullie het in de FBN News . Alle terreinen zijn dit jaar goed tot zeer goed 

bezocht en het lijkt erop dat meer mensen interesse krijgen in de naturistische 

levensstijl . De verjaardag van de Sint wordt over enkele dagen gevierd en nog 

geen 3 weken later is het alweer feest, kerst en dan gaan we bijna weer door 

naar het nieuwe jaar. We hopen dat er in 2022 nu eens een lang doorbrekend 

licht aan de horizon verschijnt. Dat we voor langere tijd zekerheid krijgen waar, 

dat het zorgpersoneel eindelijk aan hun welverdiende rust toekomt, dat we 

weer met een geruster hart vakanties en andere vrijetijdsbestedingen kunnen 

organiseren. 

Frank Janssens 



 



 

 Ondanks alle restricties die er zijn/zullen zijn , wensen wij, het voltalige 

FBN bestuur, U en Uw dierbaren fijne feestdagen toe en een gelukkig & 

gezond 2022. 

 

  

Verslag FBN Bowling 2021  
In het weekend van 6 en 7 november is er door veel leden gebowld en lekker 

gegeten bij Bowling The Pinz in Erpe-Mere. De zaterdag was volledig volzet. 

Op de zondag waren uiteindelijk iets minder mensen aanwezig door last minute 

annulaties als gevolg van de corona restricties. 

Maar al met al was het  zeer geslaagd. 

Hieronder vindt u een aantal foto's 



 

 

  

 



 

  

Vrijwilligers gezocht  
Omdat we als FBN willen blijven groeien en ontwikkelen zijn wij op zoek naar 

extra vrijwilligers. .... Volg onze binnenkort verschijnende newsflash of blog 

voor meer details Wilt u alvast nadenken of u tijd en zin heeft om vrijwilliger te 

worden voor FBN. 

Wij zouden zeer blij zijn met nieuwe aanwas. 

 

  

  

Naturisme in het buitenland  
Nu de wintermaanden zijn aangebroken en er qua evenementen even niet veel 

te melden valt, willen we u natuurlijk wel iets aanbieden om te lezen/ 

ontdekken. 

TIP: als u een site opent die niet in uw eigen taal is, gebruik dan Google 

Chrome als browser, u krijgt dan via Google translate de mogelijkheid om 



desbetreffende website in uw eigen taal te bekijken. 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is de FBN aangesloten bij de INF/FNI, de 

wereldwijde organisatie die naturistenfederaties uit de hele wereld verenigt en 

als doel heeft de naturistische leefstijl wereldwijd te ondersteunen en 

bevorderen. 

U kunt alles over INF/FNI lezen door op het logo te drukken 

 

Vanaf nu en in de komende maanden zullen wij ook de links delen naar alle 

aangesloten federaties die een actieve website hebben... 

We beginnen met de buurlanden en cirkelen steeds verder weg... 

Nederland heeft 1 van de grootste federaties de NFN. De NFN heeft ongeveer 

58000 leden. Ze hebben een zeer informatieve website. 

U kunt de website bereiken door op onderstaand logo te drukken 

https://inf-fni.org/


 

Frankrijk is natuurlijk 1 van de bekendste landen voor een naturistische 

vakantie. 

De FFN heeft 21000 leden en vertegenwoordigt meer dan 200 terreinen 

waarvan 150 verenigingsterreinen. 

U kunt de site van FFN bereiken door op onderstaand logo te drukken 

 

Ook Luxemburg is vertegenwoordigd binnen de INF/FNI, de FLN. De website 

van FLN is te lezen door op onderstaand logo te drukken 

https://www.nfn.nl/
https://ffn-naturisme.com/


 

Het volgende buurland is Duitsland. Duitsland staat bekend als het land van de 

FKK (Frei Körper Kultur). Van oudsher is (vooral in het oosten van het land ) 

het naturisme er breed geaccepteerd. De Duitse Federatie heet DFK.  

U kunt alles over DFK lezen door op onderstaand logo te drukken 

http://sites.internet.lu/folders/FELUNAT/HP_FLN/index.html


 

 

En het laatste buurland ( al is het van ons gescheiden door water) is Groot 

Brittannië 

Hun federatie heet British Naturists en als u meer over hen wilt lezen , kunt u 

op onderstaand logo drukken 

 

 

  

https://www.dfk.org/startseite
https://www.bn.org.uk/


 

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  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 

 

  

 

 

Winterideeën 

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


 

Als jullie nog inspiratie zoeken voor een uitstap of reis  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/
https://www.naturisme.be/product-categorie/hamamdoeken/


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/ 

 

 

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 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/

