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WANDELING

Neen, onze jaarlijkse wandeling is niet naturistisch. De wandeling gaat door op
het ‘publiek domein’. De FBN-Wandeling 2019 heeft plaats op 12 oktober 2019
en ditmaal in de streek van Mol in samenwerking met Solaris. We worden
ontvangen met een ontbijt en een geurend kopje koffie. Vervolgens gaan we
naar de Meergoren in het hart van de Molse Meren. Dit is een gebied met een
mozaïek van slenken, bultenmoeras, elzen- en berkenbroekbos, dennenbossen,
natte en droge heide, hooilanden, vennen en open water. Voor deze wandeling
zijn laarzen dus noodzakelijk. Voor families met kinderen is er een kleinere
wandelroute gepland met een halte in een speeltuintje. Na de wandeling volgt
nog een barbecue en in de namiddag, voor de avonturiers een wandelzoektocht
met plan en opdrachten.
Deelname aan deze wandeling is gratis maar voorbehouden aan de houders
van een naturistenlidkaart (FBN / IFN), zo ook de deelname aan de
wandelzoektocht. Voor de barbecue (en dessert) vragen wij de matige prijs van
€16 (€8 voor kinderen tot 12 jaar). https://www.naturisme.be/fbn-wandeling2019/
Hier heb je dan meteen ook alle praktische info. Je kan meteen inschrijven (via
de webshop) of op de dag zelf aan de ingang betalen. De uiterste
inschrijvingsdatum voor het eten is 25 september !

SOLARIS
Eén van de verenigingen aangesloten bij het FBN is Solaris. Deze in 1983
opgerichte vereniging telt ondertussen meer dan 300 leden hoewel ze zelfs
geen eigen recreatiedomein uitbaat. Solaris organiseert tweewekelijks
naaktzwemmen in het daarvoor afgehuurde zwembad van VITA Den Uyt te Mol
maar gaat ook regelmatig wandelen en neemt deel aan diverse inter-club
activiteiten. Dit jaar organiseert Solaris trouwens op 12 oktober in
samenwerking met het FBN de jaarlijkse FBN-wandeling en op 17 november de
jaarlijkse Solaris herfstwandeling.
Ben je van de streek en heb je interesse voor naaktzwemmen neem dan gerust
contact op met Solaris: https://toonroyackers.wixsite.com/mijnsite

GENODIGDEN
Zoals aangekondigd in vorige nieuwsbrief kan je eventueel ook zonder lidkaart
deelnemen aan sommige van onze activiteiten. Zo is onze zwemavond in Lago
Mons gereserveerd voor leden (FBN- en INF-kaarthouders). Op voorlegging van
hun naturistenlidkaart en het identiteitsbewijs krijgen ze toegang tot het privaat
afgehuurde tropische zwembad Lago Mons. Echter, als gast van een FBNkaarthouder kan je (eventueel in gezinsverband), als kennismaking, samen met
ons gaan ‘skinny dippen’. Hiervoor moet je enkel het aanmeldingsformulier
invullen en samen met je gastheer/begeleider je op het moment zelf
aanmelden aan onze FBN-desk te Mons op zaterdag 5 oktober waar je
trouwens ook je vooraf betaalde bandjes voor Lago Mons kan afhalen (hoeft
niet, je kan ook ter plaatse betalen aan de kassa van Lago). Eenvoudig niet?
Je vindt het formulier in onze webshop https://fbn.art-istixx.be/productcategory/zwemmen-lago/

GEDRAGSCODE
Deze gedragscode is van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door het
FBN en de jongerenorganisatie Jona.
“Naaktrecreatie heeft als eerste vereiste een hoge mate van tolerantie en
respect voor de fysieke en morele integriteit van alle deelnemers, inclusief
minderjarigen. Om deze reden zijn alle tekenen en gedragingen die een
seksuele bijbedoeling hebben steeds verboden. Hieronder vallen: duidelijk
seksueel gedrag, genitale of erotische piercings en provocerende tattoos. Voor
zover wordt voldaan aan de eisen van een niet-seksueel samenzijn is iedereen
welkom tot het beoefenen van naturisme in groepsverband. ”
De volledige tekst van de gedragscode, met de definitie van het naturisme en
alle do’s en dont’s kan je vinden op onze website onder de
Homepage/Downloads.

NIEUWE VAKANTIEDOMEINEN
LA SORGENTE is onze recente aanvulling van het aanbod aan
vakantiebestemmingen. Samen met Grottamiranda en Suncave Gardens
hebben we nu 3 naturistische bestemmingen in La Dolce Italia. La Sorgente
bevindt zich in de Abruzzen, de knieholte van Italië ter hoogte van Rome. Hier
kan je 2 volledig uitgeruste vakantiewoningen vinden aan een mooi zwembad.
Indien je per trein of met het vliegtuig aankomt biedt de eigenaar graag zijn
diensten aan voor de shuttle naar het domein en eventuele lokale winkels. Maar
natuurlijk kan je ook gewoon even stoppen en uitrusten op je grote rondreis
door Italië. Je bent er hartelijk welkom om te genieten van de lokale wijn en
gastronomie. https://www.naturisme.be/la-sorgente/
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