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Beste leden, 

 

De tijd vliegt, de dagen worden weer langzaamaan wat langer en ook qua 

COVID lijkt er toch stilletjes aan beter uit te zien. 

Het einde van de vele maatregelen komt steeds meer in het zicht, maar tot die 

tijd moeten wij naturisten in ieder geval nog doorzetten …. 

Vanwege de onzekerheid en de veiligheid van iedereen hebben we helaas 

moeten besluiten ons voorjaarszwemfeest in maart uit te stellen. Alhoewel er 

reeds heel wat voorbereidingen waren gedaan en we er klaar voor waren, lijkt 

het ons beter dat we dit later nog inhalen… 

We hebben ook goed nieuws ….voor de liefhebbers van de petanque , u kunt 

in uw agenda een plaatsje vrijhouden. Op zaterdag 14 mei zal de petanque 

plaatsvinden op het terrein van Natmur. 

Zodra alle belangrijke details bekend zijn zal de verkoop in de webshop 

geopend worden….. 

  

Maar voor nu zeg ik….. 

Nog even geduld 

Nog even volhouden 



Het voorjaar komt er aan en als de epidemiologen gelijk hebben een zomer met 

meer vrijheden. 

  

Groeten van Frank 

 

 

  



 

  

 

  

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... 

De vorige maanden hebben we een groot deel van West Europa uitgelicht en 

deze maand belichten we de rest van Europa 

 

https://inf-fni.org/


We beginnen met Scandinavië 

De federaties van Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland delen een 

portal waarop alle informatie te vinden is. U kunt op de portal kijken door op 

onderstaand logo te drukken 

 

 

 

Na Scandinavië gaan we richting (Zuid) Oost Europa 

We beginnen in Polen Alle informatie over naturisme in Polen kunt u lezen door 

op onderstaand logo te drukken 

 

http://https/www.scandinavianaturist.org/


 

Na Polen leidt de reis naar Servië. Druk op onderstaand logo voor informatie 

over naturisme in Servië 

   

Na Servië komen we aan in Slowakije. Ook daar is men naturistisch actief . U 

kunt er over lezen door op onderstaand logo te drukken. Van de Slowaakse 

bond is alleen het INF logo te downloaden  

http://http/www.fednat.pl/
https://www.nos.org.rs/sr/


 

Ook in Tjechiën kunnen we het naturisme beleven . Lezen over naturisme in 

Tjechië kunt u door op onderstaand logo te drukken 

 

Hongarije heeft ook al jaren een actieve naturistenfederatie en ook diverse 

verblijfs -en recreatie mogelijkheden. U kunt er alles over lezen door op 

onderstaand logo te drukken 

https://asn.sk/
https://www.cmfn.cz/


 

 

Binnen Europa zijn er ook nog 2 andere landen lid van INF,  maar hun sites 

waren niet te openen zijn en we dus op dit moment geen werkende link kunnen 

leveren . Misschien is het binnenkort wel mogelijk die sites te openen. Daarom 

delen we ze wel met u. 

Het betreft Slovenië https://www.naturist.si 

en Zwitserland http://www.snu-uns.ch 

Volgende maand eindigen we met een federatiereis buiten Europa 

 

  

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: 

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? 

https://www.naturist.si/
http://www.snu-uns.ch/
https://namasz.hu/


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  

 

  



 

 

  

 

 

 

Winter/ lente ideeën 
Als jullie nog inspiratie zoeken voor een uitstap of reis deze winter of lente 

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


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 
  

 

https://www.naturisme.be/lesson/lid-worden/
https://www.naturisme.be/verenigingen/

