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Hörsching, 14.09.2016
Beste vrienden naturisten,
U bent waarschijnlijk al op de hoogte dat de kans groot is dat de prachtige, zeer familiale
en puur naturistische camping « La Grande Cosse », die werd overgekocht door
Franceloc, volgend jaar een textielcamping zal worden.
Er werd reeds een petitie opgestart hieromtrent :
http://www.mesopinions.com/petition/social/grande-cosse-reste-naturiste/24626
( vertaling van de tekst van de petitie hieronder )
Wij hopen dat mede met de steun van de federaties uit de hele wereld er een kentering
kan komen in de plannen.
Wij rekenen op jullie, teken de petitie!

Opdat «La Grande Cosse » naturistisch zou blijven
Auteur : Lemeur
Opgesteld op 02/09/2016
Ter attentie van: FranceLoc
Omdat het naturisme een volwaardige en specifieke levenswijze is, zal FranceLoc onze
camping (La Grande Cosse) van ons af te nemen door hem aan de geklede
gebruikers open te stellen.
Met onze volledig afgelegen, familiale camping, met een 100% naturistisch strand, zijn
wij zeer talrijk om Franceloc te steunen in haar nieuw beleid, maar met behoud van de
bijzonderlijkheid van het naturisme op het domein.
Dank om deze petitie te ondertekenen indien u wenst dat het domein naturistisch
blijft.
In de hoop dat FranceLoc zich respectvol zal opstellen ten aanzien van haar klanten door
onze verlangens in acht te nemen.
Adres:
Camping Grande Cosse
Saint Pierre sur la Mer, La Grande Cosse
11560 Fleury d'Aude, Frankrijk
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Knop 1: om te weten wie de petie al heeft ondertekend
Knop 2: meer informatie
Knop3: de commentaren bekijken
Rechts : om de petitie te ondertekenen : druk op de grote knop met « signer la pétition »
(Namens FBN-België)
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