PERSBERICHT

Open & Bloot op 1 juni 2014
Amersfoort – 20 mei 2014
Zondag 1 juni is het weer tijd voor de Open Dag Naaktrecreatie. Heeft u altijd al eens een kijkje willen
nemen op een naturistencamping? Of wilt u ook eens voelen hoe vrij het voelt om zonder badkleding te
zwemmen? Dat komt goed uit, want tijdens de Open Dag Naaktrecreatie kunt u bij vele campings,
verenigingen en stranden kennismaken met naaktrecreatie.
Vrij genieten
Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen op een naturistenterrein? Of wilt u ook eens beleven hoe vrij het voelt
om te skinnydippen? Heeft u vrienden of familie die wel enthousiast worden van uw verhalen, maar zelf nog wat
aarzelen om naakt te recreëren? Dit is uw kans! Een naaktstrand kunt u met mooi weer natuurlijk altijd bezoeken,
maar de Open Dag Naaktrecreatie kan net dat zetje geven om nu eindelijk eens over die drempel te stappen. Naast
alle openbare locaties voor naaktrecreatie zijn deze dag ook veel naturistencampings vrij toegankelijk voor
geïnteresseerden. Dus wacht niet langer en neem eens een kijkje bij een van de vele naturistenverenigingen die ons
land rijk is. Of neem iemand mee naar het naaktstrand en geniet van zon, zee en strand.

2 miljoen gelijkgestemden
In Nederland recreëren zo’n 2 miljoen mensen regelmatig naakt. Op het naaktstrand, in de achtertuin, op een van de
vele naturistenterreinen die ons land rijk is of op vakantie in het buitenland ontspannen zij in een natuurlijke
omgeving en genieten van het gevoel van vrijheid. Als kenniscentrum en belangenbehartiger van naaktrecreatie
organiseert NFN jaarlijks een open dag. De meeste campings en terreinen openen dan hun deuren van 10.00 tot 17.00
uur. Bloot is op deze dag natuurlijk mogelijk, maar zeker niet verplicht.

Zwemmen
Na het succes van vorig jaar organiseert AquaFun Sportiom in ’s-Hertogenbosch ook dit jaar op de vooravond van de
Open Dag Naaktrecreatie een naaktzwemavond. Op zaterdag 31 mei kunt u een frisse, blote duik nemen in het
gezellige Brabantse recreatiebad. Tickets zijn vooraf te bestellen via www.sportiom.nl/ naaktzwemavond.
Op de website www.nfn.nl/opendag is alles te vinden over de Open Dag Naaktrecreatie en de deelnemers.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Jan Kamerbeek, directeur van de NFN, telefoon 033 – 253 30 50
(kantoor) of 06 - 36 39 76 74 (mobiel).
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