Voor ons gaat er niets boven blootrecreatie
Dat is alweer jaren geleden. Zowat 34 jaar ongeveer bij de “put van reef”.
Langs de A58 nabij Gilze/ Tilburg gebied Wijkevoort. Een afgraving dat enkele jaren later teruggegeven werd
aan de natuur als broedgebied voor vogels. 34 jaar geleden leerde ik mijn huidige vrouw kennen en zij had
al enige ervaring met bloot recreëren. Omdat je destijds bij de afgraving bloot kon en mocht recreëren zijn
we daar samen naar toe gegaan. De eerste dag na alle moed verzameld te hebben alleen. De eerste minuten
waren best spannend, want stel je komt een bekende tegen of wat denken of hoe reageren anderen als ze
mij zien in mijn blootje. Thuis of de mensen met wie ik altijd omgegaan was/ ben waren voor zover ik wist
geen bloot lopers. Later kwam ik erachter dat er toch wel enkelen waren die dit ook deden maar waarmee
ik er nooit openlijk over had gesproken tot die tijd. Ik had een strandlaken op de grond gelegd en na 15
minuten in mijn kleren aan de kant gezeten gehad te hebben op een wat beschutte plek werd het toch wel
erg warm, het was dan ook volop zomer. Heel voorzichtig en schichtig ontdeed ik me van mijn kleren al
zittend en legde ze op een hoopje om zo snel mogelijk op mijn buik te gaan liggen op want stel je eens voor
dat iemand mijn piemel zou zien dacht ik toen. Het was me al wel opgevallen dat de aanwezige mensen niet
op of neer keken van hoe ik er uit zag. Het leek allemaal zo gewoon als of het zo alle dagen normaal was dat
je bloot liep. Mensen van alle leeftijden jong oud met zonder kinderen die allemaal bloot rondliepen of op
hun handdoek lagen. Het zag er allemaal vredig en ontspannen uit, nou op dat moment voor mij dus toch
nog niet. Maar helaas voor mij kon ik niet de hele dag op mijn buik blijven liggen. Ik zou levend verbranden
en dus kwam er een moment dat ik eraan moest geloven om op mijn rug te gaan liggen.
Na enkele minuten zo gelegen te hebben kwamen er mensen langs lopen, maar ik merkte dat ze me groette
en verder niet echt naar me keken. Alsof ze me daar al vaker gezien hadden. Na dat er nog meer mensen
langs gekomen waren en ook zij niet echt aandacht aan me besteed hadden liet ik wat schroom van me af
vallen en durfde zowaar rechtop te gaan staan om rond te kijken over de afgraving. Het was best wel druk
op het stuk naaktstrand. Aan de andere kant van de afgraving lagen mensen te zonnen in hun badkleding.
Het was daar veel drukker en lawaaieriger van grote radio’s. Aan het einde van mijn eerste dag zag ik dat de
meeste mensen al naar huis waren. Rondkijkend over de afgraving zag ik (helaas) veel achtergebleven
rommel liggen aan de kant van waar mensen lagen te zonnen in badkleding. Aan de kant waar ik lag het
naturisten gedeelte lag beduidend minder rommel en dat stemde mij tevreden. Morgen maar eens opnieuw
gaan, maar dan samen met mijn vrouw dacht ik toen. Na enige jaren werd deze plas helaas gesloten voor
recreatief gebruik en werd het teruggegeven aan de natuur met de bedoeling er een vogelbroedplaats van
te maken. Nu anno 2020 wil men dit gebied gaan betrekken bij een nieuw te realiseren industriegebied
Wijkevoort. We moesten dus op zoek naar een andere plaats om te kunnen zonnen in ons blootje en kwamen
terecht bij Engelenmeer en Flevo-Natuur. Op Flevo-Natuur komen we nu al ruim 30 jaar om 1 a 2 keer per
jaar een weekje vakantie te vieren. Op Flevo-Natuur het park uit zien groeien tot wat het nu is. Een
Naturistenpark waar je heerlijk kan recreëren. Je kan er een huisje huren/ kopen of met je caravan- tent of
camper een plaatsje huren voor een weekje of langer tot een jaarplaats. En je kan je vermaken in het
zwembad/ sauna of wandelen over het park en de natuur rondom het park wat zeker de moeite waard is.
Ook de horeca met binnen/ buitenbar- restaurant mag er wezen. Elke dag gezelligheid. Een kleine
supermarkt en wasserette. Waar je regelmatig kan deelnemen aan allerlei activiteiten voor jong en “oud”.
Kortom een compleet park voor de naturist gelegen hoe kan het anders in de Flevopolder.
Een jaartje geleden zijn we lid geworden van naturistenvereniging Hart van Brabant in Tilburg wat ons erg
goed bevalt. Ook hier treffen we mensen aan waarvan we het vroeger niet wisten dat ze ook naakt
recreëerden.
Zo zie je maar. Voor ons gaat er niets boven naaktrecreatie
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