
VERSCHIL TUSSEN LOCATIE AARTSELAAR EN LICHTAART 
 

Sommigen vragen ons naar het verschil tussen de bijeenkomsten in Hoge Rielen te 
Lichtaart en onze naakte zwem- en sauna sessies in Aartselaar bij Antwerpen. 

Het grootste verschil zit hem in de ruimtes waar we elkaar ontmoeten. 

In Hoge Rielen, een groot natuurdomein, komen we samen in een grote zaal met tafels 
en stoelen die we gedeeltelijk tegen de muur plaatsen en in de gang is er een wasbekken 
voorzien.  Geen douche.  

 

Er is een grootbeeld tv met masturbatiefilms. 

We hebben wel het voordeel dat we kunnen overnachten in slaapkamers van vier bedden 
in een zeer modern hostel, in Italiaanse design.  Met douche, bureelblad, enz. Het laat 
toe masturbatie of andere intieme activiteiten verder te zetten in de gedeelde 
slaapkamers. 

 



De toegangsprijs is slechts 15 euro en een overnachting met ruim ontbijt is 40 euro per 
persoon. 

In Aartselaar huren we een wellnesscomplex af. Het omvat een zwembad, een sauna, 
een jacuzzi, een massagetafel, een meer persoons waterbed en ruimtes om zich te 
ontspannen 

 

Er is hier ook een grootbeeld tv voorzien met masturbatiefilms. 

Hier is de toegangsprijs 35 euro voor het wellnesscomplex en 15 euro voor de 
masturbatiesessie 

 

Maar je kunt dus uitgebreid genieten van het zwembad en de sauna. 

En er is een koelkast voorzien voor niet alcoholische dranken voor slechts 2 euro. 



We voeren een open deur beleid en nodigen iedereen uit: alle leeftijden, alle rassen en 
nationaliteiten, alle lichaamstypes, groot of klein geschapen. We vragen alleen om 
beleefd en met respect met elkaar om te gaan. 

Bij ons komt een fantasiewereld tot leven. Je verblijft in een wereld waar we de sociale 
normen voor een paar uur even achterlaten. Naaktheid maakt iedereen “gelijk voor de 
wet”, is zeer bevrijdend op een semiopenbare plaats en masturbatie mag gewoon zonder 
enig schuldgevoel of schaamte. 

 Wij geloven dat masturbatie gezond en goed voor je is en dat we graag delen met 
anderen.    

Voor diegenen die voor het eerst komen mag het een beetje intimiderend lijken maar de 
ervaring wijst uit dat iedereen na heel korte tijd opgenomen wordt in de groep, precies 
omdat er zo een vriendelijke en open sfeer heerst.  

 

 

 


