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Si vous souhaitez recevoir ce bulletin d’information en français, merci de nous en informer par e-

mail mailto:info@naturisme.be   

 

Woordje van de voorzitter 

Beste naturistische vrienden en vriendinnen, 

Januari, traditioneel de maand van de vele recepties met de bijhorende 

drankjes en de massa’s goede voornemens. Ons goeie voornemen is om er 

ook dit jaar weer zwaar voor te gaan! 

Tijdens de donkere maanden zitten we niet stil, achter de schermen zijn er tal 

van vrijwilligers reeds bezig met de aankomende activiteiten. 
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Graag stellen we in deze nieuwsbrief al enkelen aan jullie voor. 

Zoals reeds gemeld zijn er tal van activiteiten in voorbereiding, 2020 zal rijkelijk 

gevuld zijn met leuke sportieve activiteiten, neem je agenda bij de hand zodat 

je niets moet missen. 

Ben je de donkere dagen moe en ben je toe aan wat meer zon, we stellen jullie 

alvast een leuke vakantiebestemming voor. 

Kijk zeker op onze website en breng je stem uit, onze cartoon vrienden rekenen 

op jullie zodat ze met een leuke naam de toekomst in kunnen. 

Koen Meulemans.    

 

Even voorstellen 

Koen Meulemans 

Voorzitter/DPO           voorzitter@naturisme.be  

• Manusje van alles 

• Ondersteuning bestuur en vrijwilligers 

• Pers Nederlandstalig 

• ….. 
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Eric Vermeiren 

Penningmeester/Ondervoorzitter                 finance@naturisme.be  

• Financieel Mastermind 

• Ondersteuning bestuur en vrijwilligers 

 

 

Frank Janssens 

Secretaris                   info@naturisme.be  

• Opvolging INFO-mailbox 

• Ondersteuning bestuur en vrijwilligers 

• Voorbereiden en afhandelen vergaderingen 

• FBN-Kaarten 
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Nancy Lauwers 

Sportverantwoordelijk/Jona 

NL         sport@naturisme.be              info@jongenaturisten.be  

• Voorbereiding en organisatie sport 

• Ondersteuning Jona NL 

 

 

Vianney Waeles 

Wallonië/promo/sociale media/Jona FR                  vianney@naturisme.be  

• Pers Wallonië 

• Opmaak affiches 

• Ondersteuning Jona FR 

• Ondersteuning FR web 

•  
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Hebben jullie vragen, bemerkingen of leuke ideeën kan je steeds iemand van 

deze aanspreken, ze zijn steeds bereid jullie verder te helpen. 

 

Er zijn uiteraard nog een heel groot aantal vrijwilligers die mee werken om FBN 

een succes te laten en blijven worden, we zijn hen niet vergeten. Voel jij je 

aangesproken, zit je nog vol energie, een goed idee zit al jaren in je 

achterhoofd, spreek ons aan. 

   



   

   

 

 

 



Links uit de agenda 

• 7 Maart:            Groots FBN Zwemmen Lago  Rozebroeken 

• 9 Mei:                FBN Jogging    Athena Ossendrecht 

• 16 Mei:              FBN Petanque  Zonneleven 

• 21 mei – 24 mei 2020 : JONA : ENY Youth Spring Rally 2020 in Brongaard in 

Hellevoetsluis (NL) 

• 26 September:   FBN-Wandeling Brunat (meer info volgt) 

•  10 Oktober:       FBN Mega verassing 

• 7 & 8 november: FBN Bowling (meer info volgt) 

Je nu heel eenvoudig tickets en andere zaken kan bestellen via onze 

blootwinkel.  

www.naturisme.be/winkel/ 
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FBN VAKANTIE 

 

In deze nieuwsbrief krijg je nuttige informatie voor je volgende naturistische 

vakantie. De volgende edities zullen telkens een bepaald type vakantie 

belichten maar hier steken we meteen van wal met een bijzonder maar tijdelijk 

aanbod van Grottamiranda.  

 

GROTTAMIRANDA’S 

SUPERAANBOD 

Grottamiranda bevindt zich in Apulië (Puglia), helemaal in de hak van de 

Italiaanse laars. 

In totaal zijn er slechts 9 vakantiewoningen beschikbaar, van 1 (ook singles zijn 

hier welkom) tot 5 personen. 

Een zwembad met ruime terrassen waar je ook Watsu (Shiatsu in het water) en 

Aquagym kan beoefenen, en ook een jacuzzi. Op slechts een paar km bevindt 



zich een uitermate rustig naturistenstrand aan de rand van een 

natuurreservaat. 

Grottamiranda betekent zo veel meer want ze organiseren echt ‘à la carte’ voor 

elke gast. Meer hierover op onze website. 

Grottamiranda geeft heel het jaar door 5% korting op je verblijf met je FBN-

kaart.  

EXCLUSIEF AANBOD voor FBN-aangesloten leden  

( Ja, uiteraard horen de leden van de Belgische clubs hier ook bij ) 

Maar, speciaal voor klanten van het FBN heeft Grottamiranda een speciaal 

groepsaanbod vastgelegd:  

• Van vrijdag 16 tot vrijdag 23 oktober 2020 (bespreekbaar volgens de 

beschikbare vluchten). Zelfs in oktober is het weer hier nog steeds 

prachtig (en het zwembad kan steeds verwarmd worden) 

• Verblijf van 7 nachten 

• Naturistische boottocht 

• 3 sessies Aquagym 

• 3 naturistenavonden: een Panzarotti, een typisch buffet en een 

wijndegustatieavond 

• 2 georganiseerde uitstapjes: een bezoek aan een olijfoliefabriek en een 

bezoek aan het witte stadje Locorotondo 

Prijzen, meer info en voorwaarden met betrekking tot dit uitzonderlijk aanbod 

vind je op onze website: 

https://www.naturisme.be/exclusief-aanbod-van-grottamiranda-naturist-resort/ 
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De Grote FBN-POLL 

Uit de vele inzendingen hebben we een selectie gemaakt, zie hier de drie 

geselecteerde namen voor het stelletje. 

Nathalie & Arthur 

Charlotte & Charles 

Nelly & Max 

Bezoek onze website en breng alvast je stem uit. 

https://www.naturisme.be/wie-van-de-drie/  
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Hoe was het nu écht in het 

museum van Luik ? 

(noot: Afgelopen woensdag 29 januari 2020 namen 300 naturisten deel aan de 

tijdelijke tentoonstelling "Hyperrealism Sculpture" in het Musée de la Boverie in 

Luik. 

Naturisten van alle leeftijden (tussen 10 en 86), met een mooi 

genderevenwicht, waren in staat om op een eenvoudige manier de meer 

waarachtige dan levenswerken van deze prachtige tentoonstelling te 

bewonderen.). 

Getuigenis van een bezoekster 

Het betrof een hyperrealistische tentoonstelling die we konden bezoeken. 

Ik had vorige week mijn ticket besteld. Ik zou er in mijn eentje naartoe gaan. 

Het bestellen van een ticket was al de 1e sprong in het diepe. 

Wie ben ik? Ik ben Klazina, een 49 jarige Nederlandse die in Brussel woont. Ik 

ben pas sinds kort naturiste en heb vorig jaar mijn eerste naaktstrandervaring 

op gedaan.  



 

Nu in mijn eentje naar zo’n evenement waar je niemand kent, is natuurlijk even 

een drempel om over te gaan.  Toen ik net voor 18 uur bij het museum 

aankwam , was al heel duidelijk dat ik bepaald niet de enige was. Er stond een 
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lange rij binnen in de hal. Bij het tonen van mijn ticket werd mij uitgelegd waar 

de kleedkamer was . Er werd vermeld dat er pers aanwezig was en dat als je 

helemaal niet in beeld wilde (ook niet met alleen de rugzijde) dan kreeg je een 

rood armbandje. 

Ik koos er op dat moment spontaan voor geen armbandje te dragen. In de 

kleedkamer kon iedereen zich ontkleden . Er was voldoende ruimte voor jassen 

en schoenen en persoonlijke bezittingen konden bewaakt gestald worden. Echt 

perfect geregeld. 

Toen ik mij uitgekleed had, ben ik bloot en op blote voeten naar de 

tentoonstelling gelopen. Ik was meteen al onder de indruk van hoeveel mensen 

er waren . De sfeer was goed en er was inderdaad veel pers. De 

tentoonstelling zelf was op sommige plekken van bijna ontroerende 

schoonheid. De beelden zijn zo hyperrealistisch dat je soms het gevoel had 

centimeters van een ander mens vandaan te zijn. Alsof je echte huid zag 

inclusief rimpels etc. 

Hier bloot te zijn met zijn allen voelde voor mij alsof het zo  hoorde. Deze 

tentoonstelling leent zich hiervoor. 

Voor mij als nieuweling in de naturistenwereld voelde het heel fijn en 

bevrijdend. 

Ik voelde mij zo op mijn plaats hier dat ik spontaan heb toegestemd in 

interviews met de Vlaamse en Waalse TV. 

Ik hoop echt dat dit soort evenementen vaker georganiseerd worden en bij de 

pers proefde ik echt oprechte interesse in hoe het voelt om naturist te zijn.  Wij 

werden echt niet gezien als rariteit. 

Wat ik ook mooi vond om te zien was dat er echt mensen van allerlei leeftijden 

aanwezig waren. Jong , oud, dik, dun. Alles door elkaar. En Franstalig en 

Nederlandstalig door elkaar. De sfeer was zeer gemoedelijk. 

Voor mij smaakte dit echt naar meer! 

Klarina Hensen 



(tweede noot: Vind het volledige rapport van dit bezoek op onze blog: 

https://www.naturisme.be/300-naturisten-bezochten-de-expo-hyperrealism-

sculpture-in-luik/ 

Een tweede editie kan worden gepland, blijf alert ...  
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WIST JE DAT … 

Je nu ook de banner van je bedrijf kan plaatsen op de FBN-website ? 

Dit geeft ons meer middelen zonder het lidgeld de hoogte in te jagen en vooral : 

het zet jou vakantiedomein of sauna in the picture bij een hele grote groep 

geïnteresseerden die jou kunnen (her)ontdekken. 

Meer info : www.naturisme.be/uw-banner-op-de-fbn-website/ 

  

 

 

 

 

 

  

Verantwoordelijke Uitgever: Koen Meulemans, Kapellestraat 58, 9230 Wetteren 
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