
 

 

WELKOM 
 

Van harte welkom bij de Open Dag 

van Naturistenpark Flevo-Natuur! 
 
 
 
  

 

  

26 mei 2019 

Wielseweg 3, 3896 LA, Zeewolde, Tel. 036-5228880 

www. flevonatuur.nl – info@flevonatuur.nl 



 

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. We hebben 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 sanitair gebouwen 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, lodge- of kampeervakantie boeken of wil je 

meer informatie over het park dan kun je 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 

  



  



 

Speciaal open dag programma 
 

 
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. Ook ligt er een roeibootje en een waterfiets. 
 
 
 
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 programmaboekje). Dit 
kan vooraf gereserveerd worden.  



 

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. Gasten van de 
Open Naturistendag krijgen voorrang.  
 

Kids opgiet               14.00  
Een speciale opgietsessie in de opgietsauna voor de kids tijdens deze open dag. 
 
Bibliotheek    13.00 – 16.00 
Ja we hebben een echte bibliotheek op Flevo-Natuur, 
al 39 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! 
 
 
 



 de sport uit te leggen en ballen zijn ook te leen, dus doe mee, geen probleem! 



 

  



 

Kampeervelden & Sanitair! 
Tijdens de open dag kan je zelf een kampeerplekje uitzoeken op één van onze 
ruime kampeervelden. Er zijn kampeervelden zonder, 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. 
Voor de kampeerders zal er gratis wifi-internet beschikbaar komen op de 
kampeervelden met een snelheid van 2 Mbps. Met dit gratis internet kan je 
makkelijk whats-appen, je mail lezen etc. Het streamen van filmpjes, downloaden 
van grotere bestanden is niet mogelijk! Zodra het netwerk hiervoor gereed is 
worden de kampeerders die op dat moment al op Flevo-Natuur verblijven hiervoor 
bericht middels flyeren. Als kampeerder heb je de mogelijkheid om te upgraden 
naar 5 Mbps, waarmee je wel kan streamen. 
 
Op de kampeervelden zijn comfortabele sanitair gebouwen aanwezig, waarvan 
één zelfs met apart sanitair voor kinderen. De sanitair gebouwen zijn open dus 
neem gerust een kijkje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kamperen bij Flevo-Natuur is volop genieten 
van het buitenleven gecombineerd met alle 
faciliteiten die Flevo-Natuur biedt. 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.   



 

Kamperen in luxe 2019 
Nieuw in de verhuur! 

Hou je van comfort en gemak, maar wil je wel graag buiten zijn? Dan hebben wij 
de gouden tip! Op een mooi plekje en dichtbij het zwembad en de sauna kun je in 
2019 een luxe Flevo-Lodge huren. In deze luxe en grote tent geniet je optimaal 
van het buitenleven in combinatie met de nodige comfort en een vleugje luxe! In 
de Flevo-Lodge slaap je in een comfortabel bed, heb je een eigen badkamer met 
grote inloopdouche, een complete keuken met vaatwasser en combimagnetron en 
een schitterend ruim vlonder terras! De lodge kan aan de voorzijde helemaal open 
gezet worden, waardoor je optimaal kunt genieten van het buitenleven bij 
naturistencamping Flevo-Natuur!  

 
 
  

http://www.flevonatuur.nl/zwembad
http://www.flevonatuur.nl/sauna


 

De Horeca van 
Flevo-Natuur 

 

 

 

Loop binnen en ontdek de gezelligheid van Grand Café ’t Centrum! Ons 
restaurant is namelijk dit jaar uitgeroepen tot leukste restaurant van Zeewolde! 

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. 

 
 
 

  



  



  



 

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 
 

Eiland 

Dit jaar komt er een Multi sportveld met tennisbaan. Heerlijk voor de actievelingen 
onder ons en ook fantastisch om naar te kijken. We zijn nog druk met de planning 
wanneer dit precies gerealiseerd wordt, want we hebben natuurlijk weer meer 
plannen dan tijd, maar hij komt! 
 

 

Supermarkt 
 
 
Op vertoon van dit boekje kan je voor € 1,50 
een bak koffie of thee kopen met een 
heerlijke warme gevulde koek.  
 
  



 

 

Kijk- en verkoopweekend 
In het weekend van 17 en 18 augustus worden op Flevo-Natuur weer kijk- 
en verkoopdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen zullen alle stacaravans, 
chalets en recreatiewoningen welke op het 
park te koop staan van binnen en buiten te 
bezichtigen zijn (nieuw en gebruikt) en kunnen 
geïnteresseerden het park verkennen. Bij 
aankomst krijgen geïnteresseerden een 
wandelroute waarin wij alle te koop staande 
objecten zullen opnemen, zodat 
geïnteresseerden deze op eigen gelegenheid 
kunnen bezichtigen. 
 
Heerlijk elk vrij moment genieten van je eigen 
stacaravan of chalet op een 
naturistencamping. Bij Naturistencamping 
Flevo-Natuur zoek je een eigen jaarplaats uit 
voor een stacaravan of chalet. Het is ook 
mogelijk om een bestaande stacaravan, 
bungalow of chalet te kopen! 
 
 

 

  



 

Evenementen uitgelicht 
 
Hemelvaart – 29 mei t/m 2 juni 
Een vast item op Hemelvaartsdag is uiteraard de Gardensale! Iedereen krijgt de 
gelegenheid zijn of haar overbodige spulletjes op de 
eigen kavel te verkopen. Als men van tevoren bij de 
receptie aangeeft dat men mee doet dan maken wij 
een z.g. looproute waarop iedere locatie aangekruist 
staat zodat potentiele kopers geen locatie missen. 

 
Pinksteren – 7 t/m 10 juni 
Tijdens het Pinksterweekend zullen wij uiteraard voor leuke activiteiten voor jong en oud 
zorgen maar we kunnen nu al verklappen dat we samen met Grand Café ’t Centrum een 
Franse beleving neer zullen zetten op zondag 9 juni. Dit houdt o.a. in een braderie, een 
kaas- en wijnproeverij, een kunstmarkt, lekker eten en drinken met livemuziek. Dus volop 
gezelligheid!! De zaterdag vooraf zal Rene Sancé weer een “benefiet voor de opgiet” 
houden bij de buitensauna. Graag iedereen duimen draaien voor mooi, zonnig weer. 
 

Le Petit France – 9 juni 
We hebben het net al aangekaart maar “Le Petit 
France” is het beste van Frankrijk in eigen land. 
Dit wordt echt een super gezellige dag. Ook 
kunnen we nog wel wat leuke hulp hiervoor 
gebruiken, ben jij als gast een kunstenaar en wil 
je je kunst verkopen of tentoon stellen of wie 
weet wil je een demonstratie geven? Dan zou dit 

een super leuke aanvulling zijn voor deze dag! Dit dient dan in ieder geval dan plaats te 
vinden tussen 16.00 en 21.00 uur. Geef het door bij de receptie. 
 

Haringparty – 15 juni 
Het is inmiddels een traditie bij Flevo-Natuur – de 
jaarlijkse Haringparty. Het draait natuurlijk allemaal 
om de haring, hoe zal deze smaken, lekker vet etc. 
etc. maar er is meer! Een Haring partij zonder 

Glenn Palm is geen Haringpartij dus deze 
Amsterdamse zanger is uiteraard weer van de partij 
met zijn uitgebreide repertoire. Kom gezellig naar de 
Buitenbar en hap lekker mee. 



 

Natufun zomerspecials 
 
Open BBQ avond – 12 juli 
Een zomeravond zonder BBQ is geen echte zomeravond dus steken we op 12 
juli weer eens de BBQ aan. Bij Grand Café ’t Centrum kan je genieten van 
heerlijk vlees/vis, sausjes, stokbrood met smeersels, salades etc. De 
uitgebreide informatie vind je t.z.t. op de flyer welke in de borden komt te hangen. Je kan 
het ook via de app krijgen maar dan moet je je even aanmelden - stuur dan een 
whatsapp met uw naam en AANMELDEN naar: 0613679441  
 

Blootgewoon! Festival Weekend 19 t/m 21 juli 
 
Heb jij zin in een goed meerdaags feest op Nederlands grootste 
blootlocatie? Dan moet je bij het BlootGewoon! Festival op Flevo-Natuur 
zijn van 19 t/m 21 juli! Een samenwerking tussen Flevo-Natuur & NFN. 
Koop nu voordelig een Vroege Vogel ticket! 

Wat kun je op het festival verwachten? Veel! Uiteraard een goede sfeer, 
gezellige mensen, heerlijk vers eten en lekkere drankjes. Uitgebreid 
ontspannen kan zeker. Tijdens een massage bijvoorbeeld, of bij een 
meesterlijke opgieting in de sauna.  

Leer zelf wat bij door deel te nemen aan een van de vele workshops zoals yoga, 
musiceren met klankschalen en nog veel meer. Ook is er een area voor de 
sportievelingen. Doe jij mee aan een volleybalwedstrijdje of heb je zin om te jeu de 
boulen of tennissen? Het kan allemaal! 

Kampvuur en film 
We beginnen op vrijdagavond heel chill bij een groot kampvuur. Zingen en muziek maken 
mag! Voor het slapengaan kijken we een mooie film in de open lucht op een megagroot 
scherm. De dagen ernaar heb je een scala aan mogelijkheden. Er is echt voor ieder wat 
wils. Op zaterdagavond knalt de dj de beste happy vibes de lucht in. Op zondag kun je je 
uitleven in de obstacle run. 

Kijk voor meer informatie & tickets op: www.blootgewoon.nl/festival  

 

 
 
 
 
 

 

tel:0613679441
https://www.blootgewoon.nl/festival/


 

 
Natupop - 27 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. Het festival begint om 09:00 uur met 
een gezellige braderie en vanaf 15:00 tot 01:00 uur barst het feest los met de lekkerste 
muziek! Bekijk de line up op www.flevonatuur.nl/natupop  
 

 

Motortoertocht - 4 augustus 
Vanaf Flevo-Natuur gaan we met een groep een leuke 
motortoertocht maken! Elk jaar weer een groot succes.  
 

Huttenbouwfeest - 7 t/m 9 
augustus 
Drie dagen lang heerlijk bezig zijn met allemaal andere kinderen om een prachtige hut te 
bouwen. 
 

Hondendag - 11 augustus  
Om het extra leuk te maken voor onze gasten 
organiseren wij ieder jaar een speciale hondendag 
met allerlei activiteiten voor hond en baas. Jij en je 
trouwe viervoeter(s) mogen dat natuurlijk niet 
missen! Het programma voor deze dag is al bekend 
en te vinden op onze website: 
www.flevonatuur.nl/hondendag  
 

 

 

Wil je weten wat we nog meer organiseren? Neem dan 
een kijkje op onze website 

www.flevonatuur.nl/recreatieprogramma  
 
 

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/natupop
http://www.flevonatuur.nl/hondendag
http://www.flevonatuur.nl/recreatieprogramma


 

Dagarrangementen 

 


