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WELKOM 
 

Van harte welkom bij de Open Dag 

van Naturistenpark Flevo-Natuur! 
 
 
 
  

 

 

  

3 juni 2018 

http://www.flevonatuur.nl/
http://www.flevonatuur.nl/
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Ontdek Flevo-Natuur 
 

Tijdens de open dag bieden wij je de mogelijkheid om kennis te maken met de 
vele mogelijkheden die Naturistenpark Flevo-Natuur biedt. Dit jaar is het een extra 

bijzonder jaar, want we bestaan in juli 40 jaar! Daarom hebben we een aantal 
hele bijzondere activiteiten op de kalender staan dit jaar. Je leest er meer over in 

dit boekje en we hopen natuurlijk dat we je tijdens die activiteiten kunnen 
verwelkomen.  

 
 

Deze dag kun je het gehele park op eigen gelegenheid verkennen  
waarbij je: 

 

• onze prachtige kampeervelden kunt bezichtigen 

• onze sanitairgebouwen van binnen- en buiten kunt bekijken 

• heerlijk kunt genieten van de faciliteiten als het zwembad en de sauna’s 

• meedoen aan het speciale open dag programma 
 

 
In Grand Café ‘t Centrum kun je terecht voor een lekker kopje koffie, thee, fris 

en/of wat lekkers! 
 

 
Wil je na afloop alvast je bungalow- of kampeervakantie boeken of wil je meer 

informatie over het park dan kun je te allen tijde bij de receptie terecht! 
 
 

Wij wensen je een hele fijne dag en hopen je snel weer terug te zien! 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens alle Medewerkers van  
Naturistenpark Flevo-Natuur 

  

http://www.flevonatuur.nl/
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Speciaal open dag 
programma 

 
Kleurplatenwedstrijd      tot vrijdag 14 juni 
Vraag op de receptie naar de kleurplaat, deze mooi inkleuren en voor 15 juni 
inleveren of opsturen en maak kans op een leuke prijs 
 
Airtrampoline       10.00 -17.00 
Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven op de air trampoline. Doe je schoenen uit 
en spring er lekker op los. 
 
Kano’s     10.00 -17.00 
Vandaag liggen de kano’s voor je klaar op het 
strandje.  Peddel langs de vijver en bekijk het 
kamperen vanaf het water. 
 
Fotospeurtocht    10.00 -17.00 
We hebben een “foto speurtocht”. Dit is een 
boekje welke je kunt lenen bij de receptie. Hierin staat een tocht over het park 
welke je kunt lopen middels de foto’s. Kinderen die de tocht goed volbracht 
hebben ontvangen bij terugkomst een oorkonde. 
 
Massages        vanaf 11.00 uur 
In het binnenzwembad is een masseur aanwezig die je een heerlijke 
ontspanningsmassage kan geven. Vandaag kan je je vanaf 11.00 uur inschrijven 
bij het zwembad. Bij mooi weer staat de masseur bij de buitensauna. Ben je voor 
het eerst bij Flevo-Natuur? Dan kan je gebruikmaken van de gratis 
kennismakingsmassage (1x per gast op vertoon van dit programma boekje). Dit 
kan vooraf gereserveerd worden. 
 
Hindernis baan in het zwembad    12.00 – 15.15 
Kom naar het zwembad en klim en klauter op de krokodil.  

http://www.flevonatuur.nl/
http://www.flevonatuur.nl/
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Opgietdag “Op vakantie bij Flevo-Natuur”  12.00 – 18.00 
Ieder uur een opgietsessie. De opgieter gaat met handdoeken staan 
zwaaien en draaien, en verspreidt zo de vrijkomende 
stoom vanaf de saunakachel verspreiden door de 
sauna. Een weldaad voor lichaam en geest. 
 
Bibliotheek open  13.00 – 16.00 
Ja we hebben een echte bibliotheek op Flevo-
Natuur, al 38 jaar, en die is  vandaag geopend zodat 
je kunt gaan kijken naar de grote collectie boeken die 
er zijn. 
 
Volleybal    vanaf 14.00 
Heb je zin om mee te spelen met volleybal, kom dan naar het eiland. Deze sport 
hoort er natuurlijk echt bij. Weet je de regels niet, dan is er iemand de je alles over 
deze sport kan vertellen. 
 
Jeu de Boules       vanaf 14.00 
Er is een baan vrij gemaakt speciaal voor bezoekers van de open dag om even 
heerlijk deze sport te beoefenen. Er is een vrijwilliger aanwezig om de regels van 
de sport uit te leggen en ballen zijn ook te leen, dus doe mee, geen probleem! 
 
Kids opgiet       15.30 – 15.45 
Een speciale opgietsessie in de opgietsauna voor de kids. 
 
Bewegen in het water voor 40+ ‘ers   15.30 – 16.00 
Even in het water met de armen en benen bewegen middels dumbles en/of 
wetbelts. 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.flevonatuur.nl/
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Kampeervelden & Sanitair! 
Tijdens de open dag kun je zelf een kampeerplekje uitzoeken op één van onze 
ruime kampeervelden. Er zijn kampeervelden zonder elektra of met 4 of 10 
ampère elektra. De comfortplaatsen zijn voorzien van 10 ampère elektra, aan- en 
afvoer van water en een CAI aansluiting. Tevens beschikken wij over verharde 
camperplaatsen. 
 
Op de kampeervelden zijn comfortabele sanitairgebouwen aanwezig, waarvan 
één zelfs met apart kindersanitair. De sanitairgebouwen zijn open dus neem 
gerust een kijkje.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamperen bij Flevo-Natuur is volop genieten van het buitenleven gecombineerd 
met alle faciliteiten die Flevo-Natuur bied. Je kinderen beleven elke dag iets 
nieuws. ‘s Ochtends croissantjes halen in de supermarkt. Een duik in het 
zwembad, hutten bouwen óf lekker knutselen in de Recreade. ‘s Middags een ijsje 
bij het restaurant en een rondje in de kano over de vijver.   

http://www.flevonatuur.nl/
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(Ver)Nieuw(d) in de verhuur! 
Zoek jij een fijn vakantie chalet voor bijvoorbeeld de zomervakantie of voor een 
andere periode dit jaar? We hebben 3 prachtige (ver)nieuw(d)e chalets in de 
verhuur gekregen! 
- Adelaar 1a 
- Arend 15 
- Adelaar 48 
Kijk voor de volledige inrichting op www.flevonatuur.nl/verhuur 
  
  

http://www.flevonatuur.nl/
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De Horeca van Flevo-Natuur 
 

Loop binnen en ontdek de 
gezelligheid van Grand Café ’t 
Centrum! 

Naast de gezellige bar en het 
restaurant is er tevens een groot 
buitenterras, met een heerlijke 
loungehoek en een buitenbar welke 
uitzicht biedt op het eiland en het 
buitenzwembad. Bij de buitenbar 
kan 's avonds ook het diner 
geserveerd worden onder de 

prachtige terrasoverkapping. Er zijn zitjes met en zonder parasol, dus voor ieder 
wat wils. 

 
Smokin’ Kitchen terras  
Aan de vijver vind je een gezellig 
terras voor een heerlijk drankje! Het 
is erg mooi aangekleed met een 
Smokin’ Kitchen barbecue voor 
heerlijke snacks en de aller lekkerste 
spare-ribs!  
 
 

 
 
Lekker uit tijdens de open dag 
Deze dagen bieden wij je de mogelijkheid om 
kennis te maken met alle aspecten van 
Naturistenpark Flevo-Natuur en zo ook met het 
restaurant.  

 
 
 

http://www.flevonatuur.nl/
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Dagrecreatie 
 
Zin om een dagje blootgewoon te genieten van 
alle faciliteiten van Flevo-Natuur? Ook dat kan! 
Kom heerlijk zonnen en zwemmen bij het 
strandje aan de vijver of aan het zwembad. 
Ook geniet je van de diverse sauna’s 
waaronder de stilte sauna, babbel sauna en de 
opgietsauna. Opgietsessies vinden plaats op 
diverse tijdstippen: 

 
Vrijdag: 20.00 uur 
Zaterdag: 12.00, 15.00 en 20.00 uur 
Zondag: 12.00 en 15.00 uur 

 

Dagarrangementen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Supermarkt 
Bij mooi weer staat de supermarkt buiten met div soorten frisdrank en Heineken 
voor € 1,00 per blikje. Nieuw in het assortiment: een kebabbroodje introductieprijs 
€ 1,50 en 2 voor € 2,50. Tevens een proeverij(tje) van een nieuwe frisdrank – wat 
het is??? Dat maken we van te voren niet bekend. 

WELLNESS + LUNCH 
ARRANGEMENT v.a. € 17,50 

p.p. 

WELLNESS + DINER 
ARRANGEMENT v.a. € 20.00 

p.p. 

http://www.flevonatuur.nl/
http://www.flevonatuur.nl/
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Evenementenkalender 
                  

 
  

http://www.flevonatuur.nl/
http://www.flevonatuur.nl/


 

 Wielseweg 3 • 3896 LA Zeewolde • 036-5228880 • www.flevonatuur.nl    

Evenementen uitgelicht 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

 
Caribisch zomerfestival 

11 augustus 
Heerlijke middag met opzwepende 
optredens van Latin zangers en een 
heerlijke Caribische band. Trek je Hawaii 
shirt maar vast aan want iedereen die 
tropisch gekleed komt krijgt een heerlijke 
cocktail van Grand Café 't Centrum! 

 
Natupop – 28 juli 

Het GRATIS festival voor de 
naturist! 's Middags heerlijk 
ontspannen en genieten van de 
muziek en ‘s avonds gaan de 
voetjes van de vloer!  

Lazy Saturday 
4 augustus 

Een geweldige verwendag  
die je echt niet mag missen! 
GRATIS ENTREE 

 
Flevo loopt voor KIKA – 

3 augustus 
Deze dag willen we samen veel geld 
ophalen voor de stichting Kinderen 
Kankervrij. Doe je mee? GRATIS ENTREE 

So You think you can 
opgieten 26 
augustus 

Een BlootGewoon! opgiet 
talentenjacht, So You Think You Can 
Opgieten! Doe je ook mee? Ervaring 
is niet vereist. 

http://www.flevonatuur.nl/
http://www.flevonatuur.nl/


 

 Wielseweg 3 • 3896 LA Zeewolde • 036-5228880 • www.flevonatuur.nl    

Breng ook eens een bezoek aan Naturistencamping 
Natukreek in Zuid-Holland! 

 
Naturistencamping Natukreek is een Naturistenterrein in een mooie  

waterrijke omgeving gelegen op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten.  
Bij Natukreek kun je recreëren en genieten van, rust, ruimte, zon, wind, lucht  
en water. Natukreek ligt aan het Brielse Meer, vroeger een zoute zeearm met  

Den Briel - de Geuzenstad - als middelpunt, nu een ideaal zoetwater 
recreatiegebied achter de deltadijken. 

 

www.natukreek.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij hopen dat je genoten hebt van je bezoek aan 
Naturistenpark Flevo-Natuur en we hopen je gauw 

terug te zien! 
Onze missie? Jouw glimlach als je terugdenkt aan 

ons en je vakantie. 

http://www.flevonatuur.nl/
http://www.flevonatuur.nl/
http://www.natukreek.nl/

