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NON Aamsveen (vereniging NON Aamsveen)
NON Aamsveen (vereniging NON
Aamsveen)
Lappenpad 250
7536 PG Enschede
Tel:T: +31 (0) 53 461 55 10
Reserveringen@non-aamsveen.nl
www.non-aamsveen.nl
Lat: 52.180465
Long: 6.938542
Lijkt het je fijn om (weer) eens bloot
te ontspannen. Probeer het eens bij
ons op het kampeerterrein van NON
Aamsveen. Gelegen op een
steenworp afstand van Enschede aan
het Lappenpad 250.
Je kunt drie dagen komen
proefkamperen als je geen lid bent
van de NFN.
Voor elke wat wils
Verscholen onder oude eikenbomen
staat onze Saksische boerderij. Dit is
de ontmoetingsruimte, het hart van
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ons terrein. Hier worden vrijdags
spelletjesavonden gehouden en gaat
op zaterdagavond de bar open. Op
koudere momenten kunt u zich hier
opwarmen bij de open haard.
Rondom de boerderij is er plaats voor
caravans, campers en tenten. De rust
en het gekwetter van vogels zal je
meteen opvallen. En ook de gezellige
sfeer op het terras.
Je kunt genieten van de sauna, die op
zaterdag gratis is. En daarna een
verkoelende duik nemen in ons grote
zwembad.
Wandelen kan in het aangrenzende
Natura 2000-gebied Aamsveen. Dit
is een uniek stukje natuurschoon, dat
grotendeels bestaat uit hoogveen.
Kinderen kunnen hun gang gaan op
onze speeltoestellen, in het
kinderbadje, op de skelters of in het

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl
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jeugdhonk. Jong en oud kunnen een
partijtje jeu de boules spelen op onze
eigen baan.
Activiteiten
Geregeld bakken wij samen pizza's in
de authentieke oven. Ook zijn er
gezamenlijke barbecues.
In de zomervakantie kan eenieder op
de woensdagmiddag smullen van
heerlijke pannenkoeken.
Elke zondagochtend om 11.00 uur
staat er - in het seizoen - een kopje
koffie voor je klaar. Behalve op de
tweede zondag van de maand als er
een brunch wordt georganiseerd.
Al deze activiteiten vinden plaats op
het terras bij de boerderij.
Praktische zaken
- Wifi: uitstekende kwaliteit
(glasvezel), overal en gratis
beschikbaar
- Elektriciteit: Elke plek heeft 230
volt / 10 ampère aansluiting.
- Witgoed: koelkast, vrieskast,
wasmachine, droogtrommel,
magnetron
- Kookgelegenheid voor de gasten
- Jeugdhonk: met TV en biljart
- Mindervaliden: toilet en douche
aanwezig

Alle plaatsen hebben elektriciteit
Auto's op apart parkeerterrein
Internet
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
WIFI / internet
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Sauna
Zwembad
Kinderbad
Sauna
Eten en drinken
Bar
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
kinderen
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Duits gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom

Tips
- Een uitstapje naar nabijgelegen
Huize Holterhof ( bistro & beaty &
sauna )
- Winkelcentrum Enschede-Zuid
voor de boodschappen (2 à 3 km)
- Musea: De Museumfabriek en
Rijksmuseum Twenthe
- Fietsroutes naar Buurserzand,
Haaksbergerveen en Lutterzand
Algemeen
NFN / INF kaart verplicht
Vereniging
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 5
Aantal plaatsen: 80 vaste plaatsen en
12 gastenplaatsen
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