Le Centre Gymnique d’Alsace(CGA)

Het georganiseerde naturisme in de Elzas bestaat al meer dan een eeuw. Toendertijd vestigde de
club die de oudste van Frankrijk is geworden, “Les Naturistes d’Alsace”, zich op een eiland in de rivier
aan de rand van Illkirch-Graffenstaden en van Ostwald. In de zestiger jaren van de vorige eeuw
ervoer het groeiende aantal naturisten meer en meer de beperkte omvang van dat terrein. Een
kleine groep gemotiveerde leden ging op zoek naar een groter terrein. Dit leidde tot de ontdekking
van een glooiend terrein, landelijk en bebost, ten westen van Wasselonne. Tussen de oude
papierfabriek Pasquay en de resten van een steengroeve. Uit deze steengroeve gehakte blokken
zandsteen zijn vroeger gebruikt voor de bouw van de kathedraal van Straatsburg. Het terrein besloeg
ongeveer 5 hectare, grotendeels te koop en de rest te huur. In het voorjaar van 1966 werd het
terrein gepresenteerd. De aanwezige naturisten vonden het allen een goed idee om een nieuwe club
in het leven te roepen, met het nieuwe terrein als plaats om zich te installeren.
Zonder tijd te verliezen en in hetzelfde jaar werd het terrein verkregen dankzij een aantal leden die
een Vereniging van Eigenaren vormde. Deze vereniging verwierf het terrein in dezelfde tijd dat “Le
Centre Gymnique d’Alsace” als vereniging werd opgericht . De term “gymnique” heeft als connotatie
het woord “sportief”. Etymologisch verwijst het naar een bepaald gebruik in het oude Griekenland,
waar de atleten hun sport beoefenden in “adamskostuum”. Dit punt dat alle leden van alle
naturistenclubs gemeen hebben heeft de CGA ertoe gebracht, onder toepassing van de ook vandaag
nog geldende wetgeving, zorg te dragen voor het aan het oog van de buitenwereld onttrekken van
het exploitabele deel van het terrein, geschat 3,5/4 hectare. Daarna zijn, dankzij vrijwillige
medewerking van leden en dankzij de gelden om een beroep te kunnen doen op externe bedrijven,
successievelijk in de loop van het 52-jarig bestaan zaken gerealiseerd die thans kenmerkend zijn voor
het terrein:
-groot groen terrein met wisselend reliëf, omzoomd door bomen, vooral acacias
-boomgaard, levert fruit van het seizoen, zorgt tevens met zijn bladerdak voor schaduw bij warm
weer
-parkeerterrein, omheind en afgesloten
-chalet dat als clubhuis voor verschillende zaken wordt gebruikt: ontmoetingsruimte, kleedruimte,
eerstehulppost, sanitaire voorziening, koel/vrieskasten
-sanitair gebouw met douches, wastafels, toiletten, afwasbakken, bakken voor handwasjes
-zwembad 15x7 m en kleuterbadje, rondom beide een omheining(in Frankrijk is dit verplicht)
-volleybalveld
-overdekte ruimte voor gereedschap e.d., tafels en banken voor feestelijke gelegenheden, pingpongtafels, tafelvoetbal voorziening
-jeu des boules velden
Het terrein is voor de leden een plek om te recreëren en om zich te ontspannen. Er zijn ongeveer 200
leden, vooral gevormd door gezinnen. Er zijn ook standplaatsen op het terrein: 50 plaatsen voor
tenten en caravans zijn beschikbaar voor de leden. De CGA heeft ook tijdelijke plaatsen beschikbaar
voor leden van andere verenigingen. Er zijn 16 plaatsen voor de toeristen(wel naturist natuurlijk) uit
alle windstreken, maar vooral uit Nederland. In de maanden juli en augustus van voorgaande jaren
waren deze plaatsen gemiddeld voor 60% bezet, gemiddeld 260 bezoekers en 1680 overnachtingen.
De kampeerders dragen positief bij aan de inkomsten van de winkels in Wasselonne en omgeving.

De CGA is verbonden met de overkoepelende Franse Naturistenfederatie, die zelf weer lid is van de
Internationale Naturistenfederatie. Door zich aan te sluiten bij deze organisaties verbinden de leden
zich de fundamentele morele waarden van de beweging te accepteren, zoals respect voor zichzelf,
voor anderen en voor de omgeving. Het naturisme is een levensfilosofie, waarbij de sociale
verschillen wegvallen, en het is een manier om ontspannen te leven in verbinding met de elementen
van de natuur. Het plezier dat het naturisme geeft is gemakkelijker te ervaren dan te beschrijven.

