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Onze  gemeenschapshut

    Een  volkstuintje  of  een  
staanplaats  op  een  camping?

  Maar  de  volkstuin  heeft  een  
lange  wachtlijst  en  de  campings  

duur?

Gegevens  voor  het  navigatiesysteem:

Weg  van  de  grote  wegen,  
midden  in  het  bos

Iedereen  kan  hier  
barbecueën,  ook  samen

Ons  bad  -  38.000  liter,  verwarmd  door  zonne-energie

33699  Bielefeld-Selhausenstr.  129

en  ga  nog  550m  verder.  Sla  rechtsaf  bij  het  bord  "BvfG"  en  

neem  het  kleine  pad  omhoog.

We  kijken  uit  
naar  je  bezoek!

Bent  u  op  zoek  naar  een  plek  
op  het  platteland?

Er  is  een alternatief  in  
Bielefeld!op  onze  website  op:

Terrain-adres:

bvfg  Bielefeld  e.V.

Selhausenerstraße  
101 
33699  Bielefeld

Koordinaten:  51°59‘15.1“N  8°35‘58.7“E  

   Meer  informatie  persoonlijk
op  het  terrein  na  tel.  Registratie.

Telefoonsite:  0177-3781056

E-mail:  vorsitz@bvfg-bielefeld.de

Vind  alle  verdere  informatie



www.bvfg-bielefeld.de

Probeer  het  maar  eens,  natuurlijk  hoeft  niemand  

zich  uit  te  kleden  als  ze  elkaar  leren  kennen  en  

de  terrein  voor  het  eerst  bezoeken.

En  alles  voor

Jullie  zijn  allebei

zowel  nieuw  lid  als  

daggast/

Vakantiegangers  van  harte

In  ruil  daarvoor  verwachten  we  dat  je  12  uur  

per  jaar  actief  meehelpt  in  het  veld.  

Werkzaamheden  als  snoeien,  onkruid  

verwijderen,  etc.  -  gewoon  het  onderhouden  van  de  

gemeenschappelijke  ruimtes  -  moeten  worden  

stopgezet.  (niet  van  toepassing  voor  personen  ouder  

dan  65  jaar)

Het  terrein  is  volledig  omheind  en  ideaal  voor  

kinderen.  Er  is  ook  een  jeugdhut  met  darts  en  

tafelvoetbal  etc.

Zoals  aan  het  begin  vermeld,  zijn  we  één 

Naturistenclub  en  bij  warm  weer  bewegen  we  

ons  naakt  op  de

gehele  terrein.  We  beseffen  dat  dit  niet  voor  iedereen  

weggelegd  is.  Maar  je  raakt  er  snel  aan  gewend  en  al  snel  

wil  je  niet  meer  zonder  -  naakt  zijn  betekent  vrij  zijn.

Verder  is  de  

infrastructuur  

rondom  het  

terrein  top,  

diverse  winkels  

zoals  Aldi,  Lidl,  

Rewe,  Netto,  dm,  drankenmarkt,  bakker  etc.  zijn  op  

loopafstand,  evenals  snackbars  en  restaurants  met  

biertuinen,  buitenzwembad  en  bus  hou  op.

Genoeg  gezegd,  bel  ons  gewoon,  kom  en  zie  het  

zelf.

U  kunt  ook  lid  worden  zonder  caravan  of  tent.

Tot  ziens

BvfG  Bielefeld  eV

welkom.  

Jij kan  gebruik  maken  van  alle  faciliteiten  zoals  

zwembad,  sanitair,  warme  douches,  barbecue,  

gemeenschappelijke  hut  met  ingerichte  keuken  &  TV,  

jeu  de  boules,  tafeltennis,  boogschieten  &  luchtbuks  

(onder  toezicht).

een  lidmaatschapsbijdrage  

van  minder  dan  500  euro  per  

jaar!!

Wij  zijn  een  geregistreerde  vzw  met  een  prachtig,  volledig  

ontwikkeld  naturisme  bosgebied  aan  de  rand  van  Bielefeld.  

Een  oase  van  welzijn

op  het  platteland  en  we  hebben  vrije  plaatsen,  

zowel  zonnig  als  schaduwrijk.

Bij  ons  heb  je  bijna

alle  vrijheden,  er  zijn  

geen  specificaties  over  het  

gebruik  van  je  ruimte,  je  

kunt  alles  verbouwen  maar  

het  hoeft  niet  en

het  maakt  niemand  uit  hoe  vaak  u  uw  gazon  maait.  En  

daar  mag  jij  ook  op

Overnachting  ter  plaatse.  Je  hoeft  niet bang  te  zijn

voor  hoge Kosten.




