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Woordje van de voorzitter 
Beste leden, 

  

2021  zit er op en is niet onopgemerkt voorbijgegaan. 

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


Het was een jaar vol stress en uitdagingen. 

Wat reeds in 2020 begon hield ons ook in 2021 in spanning, we sleepten ons 

van persconferentie naar persconferentie, telkens opnieuw werden de 

maatregelen aangepast. 

Iedereen kijkt uit naar het licht aan het einde van de tunnel, maar de tunnel 

blijkt lang te zijn en ook nogal rekbaar. 

Na het tweede COVID jaar zijn we er nog  steeds niet, maar we mogen ons 

optimisme niet verliezen. 

We zijn nu aangekomen in 2022 . 

We hopen voor dit jaar dat we toch steeds meer terug kunnen naar 

het  normale leven. 

Dat we weer meer kunnen genieten van het samenzijn met onze dierbaren , 

wie dat ook zijn en dat we  er weer meer op uit kunnen trekken. Genieten van 

al het moois dat de wereld en de natuur ons biedt . 

We hopen in 2022 alle FBN evenementen weer te kunnen organiseren en we 

hopen ook dat u weer in grote aantallen en met veel plezier van onze 

verenigingsterreinen gebruik zult maken. 



  



 

Het bestuur en alle medewerkers van het FBN wensen U een gelukkig en 

gezond 2022 toe. 

 

  

Reisverhaal van Luc en 

Ingrid 
Met de nog geldende beperkingen om naar het buitenland te reizen, hadden we 

besloten om ook dit jaar onze vakanties en (lange) weekends door te brengen 

in België. 

 

Daarom werd gekozen om eind juni voor een mid-week verblijf een pod te 

huren op het Athena Le Perron terrein te Waimes. Hier op maandagmiddag 

aangekomen, werden we ontvangen door de zeer vriendelijke en behulpzame 

uitbaters van deze mooi gelegen en goed onderhouden camping. Als je met 

vragen zat of extra informatie wilde, kreeg je onmiddellijk een antwoord en 

werd je goed geholpen. De medekampeerders waren zeer vriendelijk en er hing 

een zeer gemoedelijke en ontspannen sfeer op de hele camping. Ook tijdens 

onze uitstappen in de omgeving was de plaatselijke bevolking en het personeel 

in de winkels en de horeca aangelegenheden altijd zeer vriendelijk en 

behulpzaam. Ondanks het feit dat het weer niet altijd wilde meewerken, hebben 

we ons hier tijdens ons verblijf zeer goed kunnen ontspannen en onze 

batterijen terug kunnen opladen. De rust en kalmte deden ons zeer goed na 

een zeer drukke en emotioneel zware periode waarin we afscheid moesten 

nemen van mijn vader. Zowel de camping als de omgeving zijn aanraders als je 



 

een aangenaam en rustig verblijf wil in een zeer rustige en mooie omgeving. 

 

  

 

  



 

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... 

Vorige maand hebben we onze buurlanden uitgelicht en deze maand cirkelen 

we dus verder naar buiten. 

We beginnen met Spanje. De site van de FEN biedt onder andere een 

interactieve kaart met alle officiële naaktstranden. U kunt de site van de FEN 

bezoeken door op onderstaand logo te drukken. 

https://inf-fni.org/


 

Hierna lichten we Ierland uit . De Ierse federatie heet INA en bestaat 

sinds1963. Deze federatie laat ook leden toe uit andere landen. 

De site van INA is te bezoeken door op onderstaand logo te drukken. 

https://naturismo.org/


 

Na Ierland bezoeken we Denemarken. 

De site van de Deense Naturisten kunt u bezoeken door op onderstaand logo 

te drukken. 

 

 

 

En van Denemarken gaan we naar Oostenrijk. De OOstenrijkse federatie heeft 

flink wat aangesloten verenigingen en terreinen. U kunt alles over naturisme in 

Oostenrijk vinden door op onderstaand logo te drukken 

https://irishnaturism.org/
http://www.dansknaturistunion.dk/index.php/nl/


 

 

Na Oostenrijk gaan we door naar Kroatië . Kroatië staat bekend om zijn mooie 

kust waar een aantal grote naturistencampings liggen. U kunt alles over 

naturisme in Kroatië lezen door op onderstaand logo te drukken 

 

Als eennalaatste federatie deze maand behandelen we de Portugese federatie. 

Portugal heeft al sinds 1977 een naturistenfederatie. U  kunt alles over 

naturismz in Portugal lezen door op onderstaand logo te drukken. 

http://www.naturismus.at/
http://www.dnh.hr/index.html


 

De laatste federatie voor deze maand is die van Italië. De federatie heet 

FENAIT. Naturisme bestaat al meer dan 50 jaar in Italië .  

U kunt alles lezen over naturisme in Italië door op onderstaand logo te drukken 

http://www.fpn.pt/index.html


 

 

Volgende maand kunt u weer een lijst met links tegemoet zien. Wij wensen u 

veel leesplezier toe en wie weet inspiratie voor uw volgende vakantie. 

 

  

Oproep van de secretaris 
Hallo  allemaal! 

Ik wil graag van de publicatie van deze  editie van FBN News gebruik maken 

om een paar woorden te zeggen: 

https://fenait.org/associazioni-federate/


Als het goed is genieten jullie van het naturist zijn (in jullie vrije tijd) en maken 

jullie leuke dingen mee. 

VRIJE TIJD?  De vraag is, is naturisme een hobby of is het echt een manier 

van leven waarin het leven in de natuur, het respect voor de andere mensen en 

onszelf , de aandacht voor anderen , te genieten van de lucht en de zon, het 

eenvoudige levensgeluk centraal staat? 

We leren, tijdens ons leven  , dat  naturisme dagelijks  wordt geleefd en gevoed 

wordt  door onze ervaringen en   onze uitwisselingen. 

In januari houden wij ons altijd bezig met goede voornemens zoals het stoppen 

met roken, meer sporten , het opnieuw contact leggen met mensen., meer 

fietsen, minder eten etc. BRAVO 

MAAR TOCH ... als ieder van jullie,beste  lezers,   een paar regels zou kunnen 

schrijven,   wat tekst over  je naturistische  ervaringen?  Uw 

favoriete  adressen, uw resorts, uw reistips ,uw goede deals, 

overnachtingsplekken onderweg of mooie routes  of "in tegendeel ", de 

plaatsen om te vermijden.  

U bent 1 van de   duizenden   leden van de FBN! uw kennis is van groot 

nut.!  Deel deze informatie!   Deel het zodat  andere leden en hopelijk ook 

nieuwe naturisten  (verder) op weg kunnen worden geholpen in de wereld van 

het naturisme. met dank aan jullie allemaal!    

Dank u voor uw vriendelijke aandacht. Ik wens u veel geluk, de zon, de 

zoetheid van het leven,en ik wens veel van uw reacties te lezen. 

Thierry Strecker 

 

Uw reacties kunt u sturen naar  news@naturisme.be  

 

  



 

 

  

 

 

 

Winterideeën 
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 

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

• 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 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 ... 
Misschien bent u door het lezen van deze of eerdere FBN news edities zo 

geînteresseerd geraakt in het naturisme dat u zich wilt aansluiten bij de FBN . 

Dit kan op 2 manieren : 

-  U kunt zich aansluiten door lid te worden van 1 vd verenigingen . U kunt 

kiezen uit 11 

   verenigingen. U kunt hun gegevens vinden door op onderstaande foto te 

drukken 

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


 

 

Als u nog geen keuze kunt of wilt maken welke vereniging u het meest 

aanspreekt, kunt u ook rechtstreeks lid worden van de FBN 

Dat kan via deze link https://www.naturisme.be/lesson/lid-worden/ 

  

 

 

 

Verantwoordelijke Uitgever: FBN VZW ,Acacialaan 7, 8470 Gistel 
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