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1. Redactioneel. 

 

Beste belangstellenden, 

Door werkdrukte voor de zomerperiode zie ik nu pas kans om de tweede 

nieuwsbrief van onze vereniging vorm te geven en af te ronden. Excuses 

daarvoor, maar gelukkig kan ik vanuit Camping Naturiste Les Saules de 

verzending in orde maken. Lang leve de digitale snelweg. 

Er is genoeg nieuws, van allerhande activiteiten tot nieuwsfeitjes, 

ontwikkelingen en oproepen tot meewerken om ons doel in de toekomst te 

kunnen gaan bereiken. Lees de bijdragen van Renske en Wiebe. 

Onze doelstelling blijft dat iedereen inspanningen doet om ons gezamenlijke 

doel te realiseren: samenleven en wonen op naturistische, ecologisch 

verantwoorde en zelfvoorzienende wijze. 

Veel leesplezier,  

wij wensen U een goede zomer,  

laat gerust wat van jullie horen. 

 

Edwin Roovers, voorzitter. 

 

http://www.natu-eco.eu/
mailto:redactie@natu-eco.eu


 

 

2. NFN publiciteit. 

In het zomernummer van de UIT! – het NFN 

blad over naturisme – is een kort artikeltje 

opgenomen over de start van onze vereniging 

met een verwijzing naar de website. Gevolg 

van het gesprek en de lopende contacten van 

Edwin op beleidsniveau met de NFN. Zie het 

groene kader onderaan de pagina. 

Het heeft effecten: er is een toegenomen 

belangstelling voor onze groep op facebook, 

een stevige toename van het aantal 

geïnteresseerden in onze activiteiten, bezoek 

naar onze website, maar vooral en dat is 

helemaal mooi, zelfs nieuwe aanmeldingen 

van lidmaatschappen.  

3. Ontmoetingsdag juni 2017. 

We hadden het goed in voorbereiding. Helaas was het slechte weer een echte spelbreker. Dagen met 

mooi weer gingen vooraf aan deze dag, maar net onze ontmoetingsdag was het somber, miezerig en 

wat temperatuur betreft op het randje zelfs voor de doorgewinterde naturist. Niemand zegde af. 

In de ochtend kreeg ik een berichtje van een mogelijk nieuw lid of deze mocht komen, waartoe ik 

zonder ruggenspraak heb ingestemd, ik stond al zo’n beetje klaar voor vertrek. 

Met 6 personen hebben we de dag gezellig doorgebracht op verenigingsterrein Berkenwoude. Het 

bestuur van Berkenwoude hierbij nog bedankt voor de geboden optie en de steun die we zo hebben 

mogen krijgen. Het leggen van contacten en opbouwen van vriendschap en betrokkenheid is het 

hoofddoel en dat is volgens mij wel gehaald. We hebben veel informatie uitgewisseld, kennis kunnen 

maken en hebben gebruik gemaakt van de sauna en de zwemvijver. Samen hebben we gegeten. 

Daarna zijn we met 4 personen vertrokken naar: 

4. Naked Tour Mapplethorpe 

Bij aankomst bij de Kunsthal in Rotterdam bleek dat we met bijna 100 personen ingetekend hadden 

voor de naakte rondleiding bij de tentoonstelling van Mapplethorpe. Een prima aantal deelnemers 

voor een dergelijke activiteit. De ontvangst was alleszins vriendelijk en in vier groepjes werden de 

rondleidingen verzorgd. Voor diegenen die niet op de foto’s wensten te komen was een aparte 

groep, erg netjes en met respect geregeld door de organisatie. Overigens heeft de organisatie pas 

contact met de NFN gekregen nadat Edwin hen op eerdere naked-tours gewezen had en het bestaan 

van de NFN aan de orde had gesteld. De NFN heeft daarop nog wel een kortingsactie en presentje 

kunnen regelen voor de deelnemers. We houden de contacten maar warm. 

Na afloop hebben we met verschillende mensen gesproken en kaartjes uitgedeeld om onze 

vereniging meer naamsbekendheid te geven. Leuk was het te constateren dat er een paar mensen 

ons initiatief kenden, voor de nieuwsbrief hadden ingeschreven en in de facebookgroep zaten. We 



troffen er de nodige bekenden van het naturisme-circuit. Met zijn viertjes hebben we nog gezellig 

wat gedronken in een café in Rotterdam, waarna we allemaal naar huis vertrokken. 

 

5. Ranglijst voor deelname aan de woongroepen. 

Om het lidmaatschap meer op waarde te kunnen inzetten zijn we gestart met een ranglijst van de 

lidmaatschappen. Op basis van de datum van ontvangst van het inschrijfgeld wordt U een 

nummer/code toegekend waarmee op volgorde onze leden een keuze/voorkeursrecht krijgen op het 

moment dat een woongroep gevormd gaat worden. Zo snel mogelijk lid worden van de vereniging 

heeft dus voordelen als het gaat om later daadwerkelijk deel te nemen aan onze woongroep(en). 

Binnenkort komt de eerste ranglijst / ledenlijst in het besloten ledendeel van de website beschikbaar 

voor alle leden van de vereniging. Hiermee blijven de leden dus op de hoogte. 

6. De voordelen van een lidmaatschap van onze vereniging. 

Onze vereniging is ontstaan nadat er een oproepje over naturistische woongroepen werd geplaatst 

en enkele mensen zich achter dat initiatief hebben geplaatst. Daarna zijn voorzichtige stappen gezet 

en is de facebookgroep opgestart. Uiteindelijk is er een echt vereniging opgericht om de serieuze 

mensen en belangstellenden de kans te geven zich verder te groeperen. Er is ondertussen een 

website opgebouwd en zo ontwikkelen we samen steeds verder. 

De vereniging kan U nu de volgende voordelen bieden: 

- Contactmogelijkheden met serieuze gegadigden aan de woongroepen, oftewel met de leden 

van de vereniging. 

- Directe inspraak in de mogelijkheden / vormgeving / locatie-bepaling / samenstelling / etc. 

van de toekomstige woongroepen. 



- Op basis van de ranglijst (zie onder 5. hierover extra informatie) voorkeursrechten op 

instapmogelijkheden in woongroepen. 

- Toegang tot uitgebreide informatie (hetgeen we samen opbouwen), waaronder binnenkort 

ledenprofielen op het besloten ledendeel van de website www.natu-eco.eu . 

- Directe participatie in de vereniging, de ontwikkelingen en bijeenkomsten. 

- Extra aanbiedingen die alleen voor de leden bestemd zijn (zie 14. In deze nieuwsbrief). 

- Mogelijkheden om visie en discussie met de leden / lezers te delen. 

 

7. Woongroepen per land. 

Momenteel zijn de oriëntaties voor Spanje nog bezig en zal vanaf het najaar Wiebe weer in Spanje 

verblijven. Hij zal zich daar weer zeker op de Spaanse onroerend goed markt gaan begeven. 

Belangrijk is wel dat er meerdere mensen zich voor een woongroep in Spanje willen committeren, 

dus als U interesse /mogelijkheden hebt om daarheen te trekken, laat het vooral Wiebe even weten. 

Voor wat betreft een mogelijke aankoop van camping Les Saules hebben enkele serieuze gegadigden 

– met financiële mogelijkheden – even een adempauze gevraagd door persoonlijke omstandigheden. 

Wordt dus nog wel vervolgd. Vanuit onze leden hebben zich tot op heden weinig echte serieuze 

belangstellenden met financiële middelen en participatiemogelijkheden gemeld. Mocht iemand daar 

wel interesse in hebben laat dat dan richting Edwin gaan, hij coördineert. Overigens is de aanbieding 

voor september nog steeds geldend, zie onderaan deze nieuwsbrief. 

Dan zijn we met Nederland wel verder zoekende, er lijken zich verschillende personen te groeperen 

en zo een meer stabiele groep te gaan vormen om in Nederland te gaan combineren tot een 

woongroep. Handig kan de combinatie zijn van mensen die nog werken en anderen die niet meer 

hoeven te werken, maar toch in Nederland willen blijven. De leden zullen hierover na de zomer zeker 

meer gaan horen om te zoeken naar een uitbreiding van deze groep medestanders. 

8. World Naked Bike Ride. 

Lambert heeft als enige lid van onze vereniging uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en 

heeft meegereden. Hij heeft daarbij onze vereniging in beeld gebracht. Het was een goede ervaring, 

zo heeft hij gerapporteerd, ondanks het wat mindere weer na een paar heerlijke dagen voorafgaande 

aan de tocht. Voor volgend jaar weer een nieuwe poging wagen, want samen meedoen kan handig 

zijn om meer bekendheid van onze vereniging en voor onze doelstellingen te krijgen. Bovendien is de 

doelstelling van de tocht (groen / vrij van fossiele brandstoffen verplaatsen) zeker een link naar onze 

ecologische en zelfvoorzienende doelstellingen. 

9. Wadlopen (naakt) op 27 augustus 2017. 

Zaterdag 27 augustus, vroeg in de ochtend (vertrek rond 06.15 uur), gaan zes leden van onze 

vereniging de wadlooptocht maken van Lauwersoog naar Schiermonnikoog. Ulco de Haan zal als gids 

meelopen. De ervaringen van eerdere tochten zijn ons ter ore gekomen en zet anderen nu aan om 

deel te gaan nemen. Wiebe liep vorig jaar al eens mee. Uiteraard hopen we op mooi weer en kunnen 

we de rest van die dag lekker op het strand van Schiermonnikoog lekker recreëren voordat we weer 

met een boot terug gaan varen. Samen zo een dag er op uit zal goed werken voor ons groepsgevoel, 

en dat is nodig voor een woongroep. 

Inschrijven kan misschien nog via Ulco de Haan, mocht je interesse hebben, zie hiervoor ok de 

informatie en de link op onze website en in de facebookgroep. Lees ook de ervaringen van de tocht 

in 2016 van Wiebe bij punt 15. van deze nieuwsbrief. 

http://www.natu-eco.eu/


10. Van het bestuur. 

 

Zoals iedereen heeft kunnen merken is Nicolette helaas door persoonlijke omstandigheden wat 

buiten beeld geraakt. Zij heeft verzocht iemand anders te zoeken voor het voeren van het 

secretariaat van onze vereniging. Via deze weg wil ik namens alle betrokkenen Nicolette enorm 

bedanken voor haar inzet voor onze vereniging. 

 

Ik denk dat we blij mogen zijn dat Renske Hoekstra het stokje over gaat nemen. De vereniging 

bestaat bij de gratie van de inzet van alle leden, dus hopelijk kan ieder lid zich extra gaan 

inspannen om tot realisatie van ons doel: een eerste woongroep op basis van onze principes 

realiseren. Samen moeten we het doen, het kan niet aan een paar actieve leden hangen. 

Een korte introductie van Renske: 

Ik ben dus Renske Hoekstra ben 53 jaar en heb een relatie met Eddy, ben moeder van twee zonen  van 

22 en 25 jaar en woon in Hoofddorp. 

Samen hebben wij interesse in naturistisch, ecologisch en leven in woongroep in Nederland, dus het 

naturistisch wonen en leven in al zijn facetten. Het vrij voelen en zijn. En het samen met elkaar wonen 

en leven. Anderen ontmoeten en dingen samen te doen. Ik vind het leuk om het secretarisschap op 

me te nemen van onze vereniging.  

Met vriendelijke groet, Renske 

 

De bestuurssamenstelling en mailadressen per 8 juli 2017 zijn: 

 Renske Hoekstra, secretaris, secretaris@natu-eco.eu 

 Wiebe Anema, penningmeester, penningmeester@natu-eco.eu 

 Edwin Roovers, voorzitter, voorzitter@natu-eco.eu 

 

Edwin regelt tijdens de zomerperiode en tot aan de overdracht de mail voor het secretariaat. 

11. Adviseurs. 

De vereniging is blij dat zich mensen beschikbaar hebben gesteld om onze vereniging te 

ondersteunen als adviseur. Jan Veerkamp heeft zich beschikbaar gesteld om ons op juridisch gebied 

van advies te gaan dienen en te steunen. Kees Spruit gaat ons helpen. Hij geeft aan: Ik ben, met 

nadruk, geen bouwkundige maar wel zeer geïnteresseerd en met een boel praktijkervaring. Mijn voorkeur 

is eco-neutraal bouwen op een praktische manier. Dat wil zeggen dat het ook economisch haalbaar en 

doenbaar moet zijn. Te verwezenlijken door niet ervaren bouwers op een bouwplaats waar een ervaren 

kracht als coördinator rondloopt. 

Daarnaast hebben we als bestuur contact op kunnen bouwen - via “It’s the Food” in de Rode Hoed in 

Amsterdam - met iemand die ons op het gebied van ecologisch leven en wonen op ad hoc basis wil 

adviseren zonder dat deze officieel aan onze vereniging verbonden wil zijn. Edwin onderhoudt met 

hem het lijntje. 

  

mailto:secretaris@natu-eco.eu
mailto:penningmeester@natu-eco.eu
mailto:voorzitter@natu-eco.eu


12. Agenda. 

Het is al bekend dat enkele van onze leden / lezers deel gaan nemen aan de onderstaande 

evenementen. Sluit U bij hen aan zou ik zeggen en zoek de contactmogelijkheden. 

12-13 augustus  Festival Onder de Blote Spanten (Alkmaar). 

19-20 augustus  Open dagen Flevonatuur (Zeewolde). 

27 augustus  Naturistisch wadlopen (Lauwersoog – Schiermonnikoog). 

9-10 september NFN Evenement (alleen vooraankondiging ontvangen). 

Wie heeft er verder nog gezamenlijke evenementen / voorstellen voor evenementen? 

13. Gezocht vrijwilligers. 

Er is nog veel te doen binnen de vereniging om de eerste woongroep van start te laten gaan. Als U 

kunt en wilt helpen wordt dat zeer op prijs gesteld. We zoeken bijvoorbeeld nog personen die willen 

meewerken en participeren: 

- Iemand die de activiteiten (woonkamerbijeenkomsten / workshops / evenementen- 

deelnames) van de vereniging wil bijhouden / starten, communiceren en zo. 

- Deskundigen op het gebied van ecologisch / zelfvoorzienend wonen / bouwen. 

- Deskundigen met een achtergrond in ecologisch landbouwen. 

- Een persoon die thuis is in sociale media en de facebookgroep wil beheren. 

- Iemand die de redactie kan / wil voeren voor o.a. de nieuwsbrieven. 

- Een lid dat thuis is in de websitebouw en –onderhoud. 

Via de bestuursleden zijn aanmeldingen welkom. 

14. Vraag en aanbod. 

 

Special aanbieding voor de leden van onze vereniging: 

U kunt tegen een speciaal tarief gebruik maken van de mogelijkheden op Camping Naturiste Les 

Saules bij Sussac. De leden hebben hier al een aparte mail ontvangen begin juli. Kort door de 

bocht: Met een eigen kampeermiddel hoef je geen staanplaats te betalen. Voor een lager tarief (€ 

25,- per nacht) kun je de huurcaravan of de huursafaritent in die periode boeken. De gelegenheid 

om er te ervaren wat voor paradijsje deze camping is, en de eerste optie voor de woongroep 

Frankrijk met eigen ogen te zien. Het betreft een aanbieding voor de eerste twee weken van 

september. Kijk ter informatie op de website www.lessaules.com  

 

15. Ervaring naakt wadlopen 2016. 

Georganiseerd door gids Ulco de Haan, (is ervaren met naturistische groepen). 
Verslag van Wiebe. 
 
Ik heb de tocht vorig jaar voor het eerst gemaakt en vond het een geweldige 
ervaring.  Geholpen door mooi weer, dat wel. Het weer is niet te beïnvloeden zo'n dag, dus 
je hebt daarbij een beetje geluk nodig.  Als het te slecht weer is, gaat de tocht niet door, 
maar bij goed weer, alleen een beetje te koud voor naturistisch lopen, gaat het toch door.  
en loop je de tocht dus (deels) gekleed, met opgerolde broekspijpen, of met korte broek.  

http://www.lessaules.com/


Het is een droge tocht (de makkelijkste tocht die er naar de Waddeneilanden is), dat 
betekent voor 85 % - 90 %, de andere 10- 15 % moet je een beetje waden of even 
inspannen, of loop je alsof je door plassen loopt.  Dat hoort er natuurlijk ook bij. De 
wandeling duurt ongeveer 4 uur, dus je moet wel 4 uur achtereen kunnen wandelen,  
normaal tempo, gewoon lopen.   
 
En is er iets aan de hand, dan is er dus altijd de gids die kan helpen. Vorig jaar was de groep 
waarvan de meesten elkaar niet kenden, een leuke groep, er waren toen 24 mensen, 
vrijwel allemaal bereid elkaar te helpen, of te ondersteunen of iets rustiger aan te doen, 
indien nodig, praatje maken, geweldig. In noodgevallen, wat nooit gebeurt, maar het kan 
wel, wordt een helikopterdienst ingeschakeld.     
 
Op de heenreis wordt je afgezet met een apart schip nabij de 1e zandbank, je moet dan een 
klein stukje door water, om op de zandbank te komen, want de boot mag natuurlijk niet 
vastlopen op de zandbank. Op de boot kun je je vlak voordat je de zee instapt je kleren al 
in de rugtas doen, of dat op die zandbank doen. Eigen keus. We gingen vorig jaar als laatste 
van boord. 
 
Op Schiermonnikoog, zelf kom je aan op dat deel van het eiland, waar je ook gewoon 
naturistisch kunt blijven lopen tot aan de overkant van het eiland, aan de Noordzeekant dus, 
daar kun je dan nog 4 km langs het strand naturistisch wandelen of eerst uitrusten en een 
poosje zonnen, en in zee zwemmen, uiteraard naakt.  
Pas als je aan de strandtenten (restaurants met goede menu's) komt en de doorgang vanaf 
het strand naar de bus (een reguliere busdienst),  dien je je weer aan te kleden, op dat 
deel zijn ook de dorpjes van het eiland.  De tochten starten altijd vroeg, door de getijden, op 
een enkele uitzondering na, daarom moet je er rekening mee houden, dat je al de avond 
daarvoor naar Lauwersoog (grens noord Friesland/ noord Groningen) moet rijden en een 
overnachting moet boeken. Tenzij, je heel vroeg van huis wil vertrekken, of relatief dichtbij 
Lauwersoog woont. 
 
De gids levert je af  aan de Noordzee kust van het eiland, tenzij het te koud is voor het 
strand, dan nemen we een iets kortere route naar de strandtenten/ restaurant, de rest is 
vrij. Terug hetzelfde, je kunt na de tocht meteen terug gaan en achter de gids aan lopen, 
naar de bus ( 4 km extra dus nog.). Maar je kunt ook natuurlijk eerst uitrusten voordat je dat 
gaat doen ) en naar huis gaat. 
Bij lekker weer is het zeker de moeite waard, rustig de dag recreatief vol maken, en de 

laatste (reguliere) veerboot) naar Lauwersoog terug te nemen ( 18.30u of 19.00u )     

en nogmaals te overnachten, of daarna direct naar huis te rijden. (Je kunt ook op het eiland 

overnachten, maar dat is wat duurder). 

 

Er zijn diverse parkeerterreinen in de haven van Lauwersoog. Het onbetaalde terrein is 

natuurlijk het verste weg, maar nog steeds op loop afstand, de betaalde dichtbij ( 5 tot 7 

Euro per dag) maar dan moet je toch ook nog een klein stukje lopen. 

Groet, Wiebe. 


