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------------------------------------------------------------------------------------------1. Redactioneel.
Beste lezers,
Het gaat goed met het ledental van onze vereniging. 16 personen hebben zich nu aangemeld en er
zijn veel nieuwe en soms veelbelovende contacten ontstaan vanuit de ontmoetingsdag op
Gravingen en de nieuwsbrief van Zon en Leven afdeling Gravingen. Leuk die goede samenwerking,
dat wordt zeer gewaardeerd.
De nieuwsbrief mag zich verder verheugen in een groeiende belangstelling en nadert de oplage
van 100 lezers. De facebookgroep groeit naar bijna 170 belangstellenden en het lijkt er dus op dat
we in een jaar tijd – opgericht oktober 2016 - een basis/groep voor ons concept hebben
opgebouwd.
Speciale aandacht voor de aanbieding van onze penningmeester, Wiebe, die graag komende
maanden mensen ontvangt om in Spanje op zoek te gaan naar mogelijkheden om de Spaanse
woongroep te starten. Kijk hiervoor op pagina 4!
In deze nieuwsbrief verder kort allerhande nieuwtjes en weetjes. Hopelijk interessant voor jullie om
er weer eens verder in te duiken.
Samen maken we de vereniging, laat eens wat van jullie horen.

Edwin Roovers, voorzitter.
Laatste nieuws: Er is een oproep van ons verschenen in tijdschrift ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers,
uitgave van de Omslag (oplage 1.400). www.omslag.nl. Doel: extra leden vinden en interesseren met
kennis van duurzame landbouwontwikkeling.

2. Wadlopen Lauwersoog – Schiermonnikoog.
Met een groep leden hebben we deelgenomen aan de naturistische wadlooptocht van Lauwersoog
naar Schiermonnikoog. Wat een prachtige natuur, wat een prachtig gebied. Na een kort oponthoud
zijn we met een boot overgezet naar de eerste plaat. Vandaar liepen twee groepen textiellopers
voorop, waarna onze groep (de grootste met bij 36 deelnemers) een wat afwijkende route in ging
onder leiding van twee gidsen. Vaste gids hierbij is Ulco de Haan. Ondanks het vroege tijdstip (we
starten met wandelen rond 07.00 uur) liepen de meesten al snel al dan niet geheel naakt, de
temperatuur was prima, zo rond de 21 graden verwacht en veel zon.
De tocht was zwaarder dan vorig jaar,
minder droge stukken en vooral meer
slik, dus het was stevig lopen, glibberen
en soms dieper wegzakken in de zwarte
wadmodder. Zonder echte
bijzonderheden of oponthoud hebben
we na 4 uur het eiland weten te
bereiken. Enkele geulen werden
gepasseerd, maar dieper dan
halverwege een dijbeen hebben we
niet door water hoeven lopen.
Op het eiland een crossing naar het
zeer brede strand aan de noordzijde
gemaakt, waarna iedereen heerlijk de zee in ging, schoonspoelen en op het strand rusten. In
groepjes werd in de loop van de dag richting het strandpaviljoen gewandeld over het strand, een
stevige naturistische tocht van ruim 6 kilometer. Sommigen hebben zelfs de hele dag op het eiland
gezeten, lekker ontspannen, lekker gegeten en vertrokken met de laatste boot. Het was een ervaring,
heerlijk om te doen. Moe maar voldaan ging ieder huiswaarts of naar de overnachtingsplek.

3. Ontmoetingsdag oktober 2017.
Na een ontvangst voor de poort van Gravingen zijn we samen door Paul en Inge welkom geheten en
richting een eerste kennismaking gegaan. Paul en Inge nog bedankt voor het regelen daar en het
aanbod van de mogelijkheden. Met 10 leden hebben de dag doorgebracht.
Na een kennismaking hebben we samen geluncht in Zoddesteijn. Na de lunch een rondleiding over
Gravingen (wat een pracht-terrein is dat) gehad, waarna liefhebbers de sauna (en het water ter
afkoeling) opzochten. Daarna hebben we wat zaken en ideeën doorgenomen in Zoddesteijn (zie
hierboven) en hebben we helaas van sommigen afscheid moeten nemen in verband met andere
afspraken. Met de overblijvende mensen hebben we daarna gezellig samen gekookt (vooral Paul
dan) en gegeten. Na het opruimen / afwassen zijn we huiswaarts gegaan..
Nieuws: De opname van een bericht namens onze vereniging in de nieuwsbrief van Gravingen
(oplage 900) heeft de nodige reacties opgeleverd. Paul en Inge bedankt voor het regelen hiervan!

Dank aan Gravingen (en speciaal Paul
en Inge) voor de geboden gastvrijheid.
Een terrein om vaker terug te keren en
aan hun doelstellingen mee te gaan
werken, als leden van onze vereniging
misschien? Hiernaast een sfeerfoto
van Zon en Leven terrein Gravingen.
https://www.zonenleven.nl/gravingen
Han bedankt voor het verslag!

4. Overige activiteiten.
Onze vereniging heeft de afgelopen maanden actief gewerkt aan een aantal ledendagen, promotie
gemaakt op evenementen van de NFN (Zwemfestijn Soest), Tiny Houses Jamboree (Almere Poort),
etc. Soms met een leuk en verrassend effect. Onze bekendheid in de doelgroep van het naturisme
groeit gestaag en we zien dan ook regelmatig bekende gezichten. We merken dat veel mensen ons
volgen en dat is prettig, het concept blijkt een bestaansrecht te krijgen.
Edwin heeft als voorzitter Nicolette bezocht en haar voor haar inzet bij de oprichting en als secretaris
een geschenkje namens de vereniging overhandigd. Nicolette hierbij nogmaals bedankt, sterkte met
de gezondheid en gelukkig blijf je lid van onze vereniging.
5. Inschrijfformulier / Profieldeel leden.
Voor aankomende leden zal voortaan gewerkt gaan worden met een inschrijfformulier, waarbij we
meer vragen dan alleen de NAW-gegevens en dergelijke. Er is een deel toegevoegd met enkele
vragen om meer inzicht te krijgen in wat iemand beweegt om zich bij ons aan te gaan sluiten. De
informatie die uit deze vragen komt wordt als basis gebruikt voor een profiel per lid dat op het
besloten ledendeel van de website wordt geplaatst.
De huidige leden krijgen allemaal een dergelijk formulier toegezonden. Hiermee gaan we zorgen dat
iedereen zich kan presenteren op het ledendeel van de website zodat we elkaar gemakkelijker
kunnen vinden en linken aan bepaalde ontwikkelingen.
6. Agenda bijeenkomsten en activiteiten.
Huiskamerbijeenkomsten (voor informatie / deelname mailen aan communicatie@natu-eco.eu )
Maandelijks - in het midden van de maand en verspreid over het land - wordt een
huiskamerbijeenkomst voor de leden belegd om elkaar verder te leren kennen. Immers in een
woongroep is het noodzakelijk elkaar steeds beter te kennen om er samen de schouders onder te
gaan zetten. Deelname is vooralsnog voorbehouden aan de leden van onze vereniging.
Bestuursvergaderingen (voorstellen en suggesties aan secretaris@natu-eco.eu mailen)
Het bestuur vergadert via skype, minimaal één keer per maand, in verband met het verblijf van de
penningmeester in Spanje. Verder wordt zo nodig vaker met elkaar overlegd via skype.
Zondag 26 november 2017:

Sauna de Waterakkers in Heemskerk.

Maandag 1 januari 2018:

Nieuwjaarsduik met leden bij s’Gravenzande / Vlugtenburg.

7. Onderzoek / optie Spanje.
Op 8 oktober j.l. is jullie aanspreekpunt voor Spanje ( Wiebe Anema) weer neergestreken in het
naturistenresort Vera Playa in Spanje. Ik heb hier een appartement gehuurd van 2 verdiepingen ( 2e
en 3e) waarvan op de laagste verdieping een zit-ruimte met (Ned) TV, de woonkeuken en een klein
ochtendzon-terrasje. Op de hoogste verdieping zijn er 2 slaapkamers, 2 badkamers met
regendouches en een werkkamer met tafel voor 2 computers en een groot zonneterras, waar vanaf
11.30u naar gelang het jaargetijde, tot einde dag zonkansen zijn.
Het resort ligt pal aan zee (Primera Linea (zoals de Spanjaarden dat noemen) dichterbij kan niet
De temperatuur is hier het hele jaar boven de 16 graden, uitzonderingsdagen daargelaten, meestal
hoger. Op dit moment heb ik dagelijks 25 graden.

Speciale Aanbieding!
Je kunt - in overleg - bij mij logeren voor één of meer weken.
Als bijdrage in de kosten reken ik € 100,- per week per persoon en verder een bijdrage in
maaltijden, die we samen klaarmaken. Ik kom je of jullie dan halen vanuit Alicante (2 uur
rijden heen en terug 4 uur) de beste luchthaven om op te vliegen vanuit Nederland zowel
vanuit Amsterdam als Eindhoven.
Overleg voor een verblijf daar via mail naar Wiebe, onze penningmeester@natu-eco.eu /
william641952@outlook.com of contact via mobiel 0031620191702, evt. per sms.
Ik ben hier - uitgezonderd de periode van Kerst en Oud en Nieuw - tot eind maart 2018.
Activiteiten naar de woongroep.
Er lopen contacten met een makelaar hier op Vera Playa. Ik heb enige mogelijke locaties bekeken,
maar omdat ik geen bouwkundige of klusser pur sang ben is het nuttiger om met meerdere personen
de bezoeken af te leggen dan ik alleen. De opzet is samen bekijken, overleggen en tot een besluit
zien te komen. Er zijn (heel) veel mogelijkheden, maar als naturisten hebben we een aantal
basisvoorwaarden , die voor textiele mensen niet gelden. Zoals een plek met een hoge gemiddelde
temperatuur het jaar rond en dan met name in de wintermaanden. Verder zijn het ecologische
aspect en nog meer de zelfvoorzienende mogelijkheden niet altijd te combineren en te realiseren.
Spanje is een droog land, buiten de kuststrook en water (bij voorkeur uit eigen bron) is een belangrijk
aspect voor onze plannen. De prijzen aan de kust zijn vanzelfsprekend veel hoger. In het binnenland
lager dan gemiddeld. Verder is het in de streek waar ik nu zit heerlijk toeven, en Spanje is een
prachtig land voor natuurschoon en cultuur. Het is voor mij persoonlijk een droom als we hier met
een groepje zouden kunnen slagen.
De enige manier om dat te bewerkstelligen is, langs komen en samen rond kijken en veel praten,
overleggen, nadenken, laten bezinken en tenslotte toeslaan.
Ik hoop jullie bij mij te mogen ontvangen , dan kunnen we aan de slag.
8. Website www.natu-eco.eu
Paul heeft aangegeven de website en het beheer over te willen nemen. Voor het bestuur erg prettig
om te constateren dat er weer iemand actief mee wil werken aan het bereiken van ons doel.
Komende tijd zal de overdracht gaan plaatsvinden. Paul zal vast nieuwe ideeën hebben en de website
verder kunnen gaan ontwikkelen en perfectioneren. Paul veel succes als webmaster.

9. Status onderzoeken Frankrijk.
Zoals lezers hebben kunnen volgen via mailtjes, nieuwsbrieven en de website zijn we het afgelopen
jaar met een paar opties in Frankrijk aan de gang geweest. Even een update.
We hebben gesproken tijdens twee bezoeken met Peter Nip van Domaine Naturiste Petits Fours (Les
Busserolles) https://www.petits-fours-naturiste.eu/ over de mogelijkheden om op dit - bijna 25 ha
omvattende terrein - vestigingsmogelijkheden voor een woongroep te realiseren. Vooralsnog lijkt dit
niet tot een concrete mogelijkheid voor onze vereniging uit te gaan groeien.
Verder is er al meer dan een jaar overleg met de eigenaren, mogelijke medefinanciers en andere
belangstellenden over de overname van camping Naturiste Les Saules van Hans & Gaby,
http://www.lessaules.com/ . Het is een prachtig idyllisch terrein van 4 ha, 40 kampeerplekken, met
alle voorzieningen, en een fiks open veld van 1,5 ha direct in te zetten voor landbouwactiviteiten.
Permanente huisvesting zou er geen probleem zijn, zowel in het bestaande huis dat opnieuw in te
delen is, als met bij te plaatsen Tiny Houses. Verschillende van onze leden hebben deze optie bezocht
in zowel voorjaar als de zomerperiode, zelfs langdurig, en er zijn plannen voor de uitbouw / realisatie
van onze plannen gemaakt. Iedere bezoeker zag mogelijkheden en was enthousiast. Helaas heeft dat
niet tot de aankoop van dit prachtige terrein mogen leiden.
Laatste nieuws: Camping Les Saules is verkocht (en wordt helaas een textiel-terrein).
Als derde is er een mogelijkheid
geboden tot permanente huur /
verkrijging van een 4-persoons-gîte
met bijbehorend terrein voor
ecologisch tuinieren van 1 hectare.
Gelegen direct naast het luxe
Domaine Naturiste Le Mas Chouchet
http://www.lemaschouchet.com/ van
welke voorzieningen dan ook gebruik
zou kunnen worden gemaakt.
Ombouw tot zelfvoorzienend wonen
en verdere inrichting van gîte en
terrein kan in overleg met de
eigenaren Tineke & Frank. Deze optie
is bezocht, en geeft prachtige mogelijkheden voor een kleinschalige start, echter geen van onze leden
heeft hierop kunnen/willen inhaken. Als je het bezoekt zie je de charme en de mogelijkheden zeker.

10. Onderzoek optie Nederland.
We zijn bezig met onderzoeken en de eerste oriënterende gesprekken om tot een vestiging van een
woongroep in het gebied Oosterwold (Flevopolders/Almere) te komen. Hier zijn nog veel
mogelijkheden en vooral veel terreinen beschikbaar. Het is een echt ontwikkelgebied voor
ecocentrisch wonen en initiatieven van groepen. Edwin heeft op de Tiny House Jamboree begin
oktober enkele contacten gelegd. 26 oktober heeft een eerste oriënterend overleg plaatsgevonden in
Lelystad. Direct naar onze leden zal spoedig nadere communicatie hierover gaan plaatsvinden.
Eveneens komen gebieden verderop in de Flevopolders in beeld via deze contacten.

