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1. Redactioneel. 

Beste lezers, 

De zomer was natuurlijk prachtig en volgens mij heeft iedereen er van genoten. 

Het najaar is in beeld, de wintertijd wordt ingezet en we zijn actief om de volgende stappen van 

onze vereniging te zetten met de lancering van het initiatief in Oosterwold, ten zuiden van Almere. 

Daarover meer in deze nieuwsbrief. De start is dus binnenkort! 

We hebben een goede bijeenkomst op Gravingen gehad, contacten gelegd, heerlijk van de sauna 

genoten en het avondeten gezamenlijk genoten. Daarnaast vergaderd en de nodige besluiten 

genomen. Waaronder wat je misschien opvalt een meer herkenbaar logo richting onze 

doelstellingen, lees hierover meer in deze nieuwsbrief. 

Wiebe heeft de draad in Spanje weer opgepakt en nodigt belangstellenden graag uit om met hem 

de initiatiefgroep Spanje uit te breiden en naar huisvestingsmogelijkheden daar te zoeken. 

Handig als je ons blijft volgen via de website of via de facebookgroep. Helemaal mooi als er 

mogelijke andere geïnteresseerden via lezers zich melden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, of zelfs 

als leden/bewoners in de toekomst. Misschien het lidmaatschap overwegen? 

Dit is trouwens al nieuwsbrief nummer 6 van onze jonge vereniging. 

Ik hoop dat we leuke en voor jullie interessante nieuwtjes hebben en dat jullie op termijn 

mogelijkheden kunnen pakken / ondersteunen of gewoon blijven volgen als lezer. 

Laat eens wat van je horen!  

Edwin Roovers, voorzitter. 
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1. Woongroep Nederland / Initiatief Oosterwold 

Zaterdag 17 november a.s. gaat de lancering plaatsvinden van het project Oosterwold van onze 

vereniging. Je kunt je hiervoor aanmelden via Edwin: voorzitter@natu-eco.eu . Hij is de kartrekker / 

initiatiefnemer van dit initiatief in onze vereniging.  

Er is na veel voorwerk een uitgewerkt plan beschikbaar om gezamenlijke gegroepeerde 

gronden daar aan te gaan kopen, inclusief aanleg van de infrastructuur en enkele 

gezamenlijke voorzieningen. Denk bij de gezamenlijke voorzieningen aan o.a. een 

natuurlijke zwemvijver, een sauna, helofytenfilter voor de waterzuivering, 

gemeenschapsruimte, wasmachines en de afscherming naar de omgeving. Zaken die 

alleen vaak onbetaalbaar en onrealiseerbaar zijn vanwege de benodigde financiële 

middelen. Samen kan het wel bereikt worden en op betaalbare bijdragen uitkomen. 

Er zijn uitgebreide plannen en doorrekeningen opgezet, samen met alle informatie van een 

projectontwikkelaar / architect. Het minimum aantal deelnemers is op 6 afgestemd, maar ideaal zou 

het zijn – mede vanwege samen te dragen kosten – als we naar 12-14 percelen / participanten 

(man/vrouw/stel/gezin) zouden groeien. 

Naast de koopoptie komt er misschien – afhankelijk van wat andere deelnemers aan kunnen en 

willen gaan – de mogelijkheid om op huurbasis in te gaan stappen. We hebben zelfs met een 

mogelijke investeerder daarover contacten aan kunnen knopen. 

Prachtig en wenselijk als 

jullie van begin af aan er 

bij betrokken zijn, dan 

heb je de beste inspraak 

namelijk. Later instappen 

betekent dat bepaalde 

besluiten al genomen 

zullen zijn en dat de 

eerste plekken in dat 

domein al door anderen 

geclaimd zijn. Als lid van 

de vereniging wordt je er 

vanaf het begin bij 

betrokken, dus dat levert 

je voordelen en 

inspraakmogelijkheden 

op. 

Als je in dit project een eigen woonunit wilt realiseren inclusief een gezamenlijk terrein met de extra 

voorzieningen, dan kun je het beste snel contact leggen via voorzitter@natu-eco.eu .  

Je kunt hem mailen als je niet naar de lancering kunt komen zodat hij je de documentatie van dit 

initiatief na de lancering/bijeenkomst toch kan toezenden. 

Via secretaris@natu-eco.eu kun je het lidmaatschap van de vereniging aanvragen, een voorwaarde – 

zo niet de eerste logische stap - om in dit initiatief in te stappen. Kijk voor de voordelen van het 

lidmaatschap eens naar deze link: https://www.natu-eco.eu/informatie-lidmaatschap  
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2. Tweede Algemene Ledenvergadering 2018 

23 september is een tweede algemene ledenvergadering gehouden bij Inge thuis in Utrecht. Daarbij 

hebben we samen heerlijk gegeten en van elkaars kookkunsten mogen proeven. Inge dank ik hier 

nog maar even voor de gastvrijheid om ons bij haar in huis te ontvangen. 

Voorafgaand hebben we op het terrein van Gravingen (Zon & Leven) een lunchsessie met nieuwe 

belangstellenden gehad die op de nodige belangstelling mocht rekenen. Deelnemers absorbeerden 

de informatie gretig en allerhande vragen konden direct beantwoord worden. Daarna hebben we 

heerlijk genoten van de sauna (het was de eerste echte regendag in weken, en de buitentemperatuur 

was dientengevolge behoorlijk gedaald). Vooral het afkoelen in het natuurlijke zwemwater was 

fantastisch. Dank aan Gravingen voor de mogelijkheid met hun leden contact te leggen. 

In de algemene ledenvergadering zijn besluiten genomen over: 

• Het voeren van een nieuw logo voor onze vereniging. 

• De contributie / inschrijfgelden voor 2019 (ongewijzigd / kortingsregeling 

november/december). 

• De basiswaarden die we willen hanteren in de leefgemeenschappen. 

• De resultaten van het onderzoek dat we hebben uitgevoerd onder de achterban. 

• De stappen tot uiteindelijke aansluiting als vereniging bij de NFN. 

• Het voortzetten en verder uitrollen van het initiatief Oosterwold. 

• Opvoeren van promotie / naamsbekendheid / ledenwerving en dergelijke. 

Het verslag is een week na de vergadering aan alle leden in concept verzonden. 

Verschillende zaken zullen op termijn beschikbaar komen op de website, al dan niet in het besloten 

ledendeel waar de leden met elkaar interne zaken bespreken en contacten kunnen leggen. 

3. Nieuw Logo voor onze vereniging! 

Ons oude logo zeggen we vaarwel, het was een beeldmerk dat niet door de leden was goedgekeurd 

of waartoe ooit echt was besloten, maar we moesten iets hebben dat herkenbaar was. Het nieuwe 

logo is in de Algemene Vergadering via een besluit bekrachtigd. Max heeft vooral aan het ontwerp en 

de realisatie gewerkt, mooi werk. Het nieuwe logo straalt alles uit waar we voor staan: 

➢ Het groen en de blaadjes uit het dak geven ons 

ecologische / zelfvoorzienende aspect weer.  

➢ De personen staan voor een brede doelgroep: man / 

vrouw / stel / gezin / partners / andere varianten en 

ongeacht seksuele voorkeuren. 

➢ Het naturisme komt via deze figuren enigszins, maar 

respectvol in beeld. 

➢ Het huisje staat voor huiselijkheid / permanente 

bewoning / woonopties (dus geen vakantiehuisjes). 

Het nieuwe logo is in verschillende vormen beschikbaar voor promotiedoeleinden. Max werkt nog 

verder aan het ontwerp van een avatar voor de sociaal media en b.v. onze facebookpagina. 

Hopelijk draagt dit logo verder bij aan onze doelstelling, herkenbaarheid en naamsbekendheid. 

 



4. Onderzoek achterban / draagvlak 

Onze vereniging heeft een onderzoek opgezet en daarop zijn de nodige reacties gekomen. De eerste 

resultaten staan op onze website bij het onderzoek. De bestanden zijn nu zo bewerkt dat iedereen er 

met de bijgevoegde instructie zijn eigen selectie in kan maken en de resultaten grafisch kan aflezen. 

Heb je interesse om de bestanden te ontvangen dan kun je een mailtje sturen aan: 

communicatie@natu-eco.eu en zullen we het op termijn aan je gaan toezenden. De bestanden 

komen later als link beschikbaar op onze website. Handig als je er mee wilt leren werken om er dan 

samen naar te kijken. Op vrijdagavond 2 november bieden we daar de gelegenheid toe in Gouda. 

Aanmelden is wel vooraf nodig via het eerder vermelde mailadres in dit berichtje. 

 

 

Voorbeeld-grafiek van een selectie / vraag uit het onderzoek.  

14 van de 28 respondenten willen op een termijn van ongeveer 2 jaar dus instappen in een project in 

Nederland. Voor Oosterwold goed om te weten. 12 respondenten zien op korte termijn Spanje als 

vestigingsland zitten, net als Nederland een speerpunt voor onze vereniging. 

 

5. Activiteiten 

Wat staat er de komende maanden op de rol? 

• Vrijdag 2 november:   

Presentie / werken met het onderzoek (Gouda) 

• Zaterdag 17 november:  

Presentatie/Start Initiatief Oosterwold (afhankelijk van de 

inschrijvingen wordt een geschikte locatie gezocht). 

• Zaterdag 1 december:  

Ledendag / saunabezoek (Wie doet een suggestie?) 

• Dinsdag 1 januari 2019:  

Blote Nieuwjaarsduik 2019 (Zandvoort) 

Volg onze website met de agenda, daar kun je zelf 

activiteiten toevoegen of anders mail ons even als je leuke 

opties ziet om leden / lezers te gaan ontmoeten. 
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6. Opties Spanje oktober 2018 – maart 2019. 

In de komende winterperiode zijn er weer mogelijkheden om contact te leggen met Wiebe die via 

een plaatselijke verhuurder huuropties kan aandragen in de vijf naturistenresort van Vera Playa.  

Edwin en Jan zijn er in februari ook een week geweest. Wij hebben een mooi en betaalbaar 

appartement gehuurd met alle luxe, goede voorzieningen, heerlijk zwembad (overdekt en verwarmd) 

in naturisten-resort Bahia de Vera. Heerlijk om zonder kleding over straat naar het strand te kunnen 

wandelen en te gaan zwemmen. Een aanrader, iets dat voor herhaling zeker in beeld zal komen.  

Ideaal dus om beter kennis met elkaar te maken en samen de opzet en uitbouw van gezamenlijk 

wonen in Spanje vorm te gaan geven. Contact leg je via penningmeester@natu-eco.eu . 

 

 

7. Website www.natu-eco.eu 

Max is ondertussen – naast zijn lidmaatschap en betrokkenheid bij onze vereniging – steeds actiever 

met de website aan de gang. Leuk, maar we zouden graag wat meer input van anderen willen 

ontvangen, waarbij je kunt denken aan: 

- Zelf geschreven bijdragen, b.v. voor de nieuwsbrief. 

- Websites die we volgens jou zeker moeten volgen. 

- Artikelen die voor ons initiatief het lezen waard zijn. 

- Activiteiten die we als vereniging kunnen bezoeken. 

- Nieuws van andere verenigingen in ons interessegebied. 

- Etc. 

Suggesties en bijdragen kun je rechtstreeks aan Max sturen via webmaster@natu-eco.eu .  
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