Voorzieningen.

Bereikbaarheid.

Het terrein is gelegen in het recreatiegebied Grote Rietplas.
Het terrein is ± 7 ha groot met ruime
plaatsen voor campers, caravans en tenten
met stroom. Tentjes zonder stroom kunnen
overal op het terrein staan.
Op het terrein is Wifi aanwezig.
Het centrale gebouw "Nulpunt" bezit een
grote sanitaire ruimte met gratis warme
douches.
De sanitaire ruimte is gebruiksvriendelijk
voor rolstoelgebruikers en een apart invalidentoilet + douche is aanwezig.
Er is ook een wasmachine beschikbaar en
een keuken met kookgelegenheid en koelvrieskast voor tentkampeerders.
De ontmoetingsruimte is voorzien van een
bibliotheek en diverse spellen.
Op het terrein is een waterplas van ± 1,5 ha
waarin men kan zwemmen en varen met een
vlot, kano`s of surfplanken.
Rondom de plas is een grote zonneweide en
bij het "Nulpunt" zijn diverse speeltoestellen en een zandbak geplaatst.
Er is ook gedacht aan onze tafeltennissers
en boulers.

Ons terrein is goed bereikbaar.
De Verlengde Herendijk ligt parallel aan de
noordzijde van de A37.
Komende vanuit westelijke richting via de
A37 neemt U afslag 5 (Erica/ Schoonebeek). U gaat bij de rotonde linksaf en op
de 2e rotonde rechtdoor. Na 200m neemt u
de afslag Parc Sandur, rechts af. U bevindt zich nu op de Verlengde Herendijk, na
ongeveer 800 meter vindt u ons terrein aan
de linkerkant.
Vanuit oostelijke richting neemt u afslag
5 (Schoonebeek/ Nw-Amsterdam).U gaat
bij de rotonde rechtaf. Na 200m neemt u
de afslag Parc Sandur, rechts af. U bevindt zich nu op de Verlengde Herendijk, na
ongeveer 800 meter vindt u ons terrein aan
de linkerkant.
Vanuit Emmen gaat u richting NieuwAmsterdam en neemt u de afslag “Parc
Sandur”. U bevindt zich nu op de Verlengde
Herendijk na ± 800 meter vindt u ons terrein aan de linkerkant.
Het terrein is ook bereikbaar met de
Qbuzz Belbus lijn 7.

Informatiefolder
Naturistenvereniging
"Niks Um 't Lief" Emmen

Terrein "Bargerhoek"
Verlengde Herendijk 45
7833 JD Nieuw-Amsterdam
Telefoon (0591) - 30 32 66
GPS: (N) 52 ° 43′ 33,9″ (O) 6 ° 53′ 42,0″
Mail: bargerhoek@nul-emmen.nl

Aangesloten bij de NFN
Nederlandse Federatie van Naturisten
Verenigingen.

Mogen wij ons voorstellen,

De omgeving.

Wij zijn de naturistenvereniging "Niks Um
't Lief" Emmen die voortgekomen is uit het
naturistisch zwemmen in Emmen.
Wij zijn in 1979 opgericht. Van onze vereniging is het doel: Het scheppen van mogelijkheden tot naturistische recreatie.
Een van onze activiteiten is dan ook het
organiseren van een naturistisch zwemuur.
Dit zwemuur vindt plaats in de winterperiode (half sept. tot eind april) van 18:30 t/m
19:30 uur op zondag in het Aquarenabad te
Emmen.
Daarnaast hebben wij het beheer over
het naturistisch terrein "Bargerhoek" ten
zuidwesten gelegen van de plaats Emmen.
Hier kan gedurende de zomerperiode
(begin april tot eind sept.) naturistisch
gerecreëerd en gekampeerd worden.

In de directe omgeving van ons terrein bevindt zich op loopafstand het Center Parcs
"Parc Sandur". Hier vindt u een supermarkt
die 7 dagen in de week geopend is en enkele
restaurants, tennisvelden, kegelbanen en
fitnessruimten.
In Emmen centrum treft u een van de
bekendste toeristische trekpleisters "Het
Dierenpark Emmen" aan. Hier kunnen vele
uitheemse diersoorten bewonderd worden
in een natuurlijke leefomgeving. In BargerCompascuum vinden we het "Veenmuseum"
waar een permanente tentoonstelling is
ingericht over het wonen en werken in het
veen. Hier worden demonstraties gegeven
over persturf maken met behulp van een
stoomlocomotief. Men kan ook met een
stoomtrein een tocht maken over het terrein van dit museum.

In de omgeving van Emmen zijn vele fietsroutes en wandeltochten uitgezet. Deze
voeren onder andere door het hoogveenreservaat Bargermeer.

Activiteiten.
Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd tijdens het zwemmen, op het
terrein en nemen we deel aan landelijke
activiteiten die door de NFN worden georganiseerd (zwemwedstrijden, volleybal- en
pétanquetoernooien).
Op het terrein is een tafeltennistafel en
een jeu de boulesbaan. In de waterplas
liggen kano's, surfplanken en een vlot voor
algemeen gebruik.

Voor meer informatie en inlichtingen verwijzen wij u naar ons correspondentie
adres in deze folder en onze website :
www.nul-emmen.nl

Correspondentieadres:
Niks Um ‘t Lief
Postbus 371
7800 AJ Emmen
Mail: info@nul-emmen.nl
www.nul-emmen.nl
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