
Beleef en relax! 
Leuke dagactiviteiten en unieke 
accommodaties in Zuidoost Drenthe
Stichting het Drentse Veenland brengt via gebiedspromotie de sterke punten van de  
zuidoosthoek van Drenthe onder de aandacht en stimuleert zo het toerisme. Zij werkt 
intensief samen met Tourist Info Emmen, Gemeente Emmen en het Internationaal Natur-
park Moor-Veenland. Voor de zevenentwentig aangesloten ondernemingen promoot de 
Stichting hun activiteiten. En voor velen kan dat nu weer, uiteraard ‘Corona-proof’. 

www.hetdrentseveenland.nl

Aspergeboerderij Sandur – geopend, ook culinaire activiteiten buiten aspergeseizoen. Zie onze 
webshop en schrijf je in voor de nieuwsbrief www.aspergeboerderijsandur.nl

Aspergekwekerij Weiteveen – aspergeseizoen tot 18 juli. Verkoop van aardbeien en aardappelen van 
eigen bodem. Ook veel andere producten www.aspergekwekerijweiteveen.nl

De Snikke – vaart vanaf 1 juli, reserveren via de site of bellen www.snikke.n

Drents Rusthuis voor paarden - open alle dagen, bellen voor reservatie, maar is niet noodzake-
lijk www.drentsrusthuisvoorpaarden.nl

Galerie Bea Venema, kunst en kado - geopend, iedere woensdagochtend en avond beeldhouw-
workshop  www.beavenema.nl

Museum Janning – geopend op afspraak via mail of telefonisch op 06 46223374. 
www.museumjanning.nl

Ons Hoeske - geopend, reserveren via mail of telefonisch. Eigen ingang en parkeerplaats. 

Meeting Nature – op aanvraag (kleine) groepsexcursies, fietsen en wandelen www.meetingnature.nl

Museum Meringa - geopend op woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, reserveren 
www.museumgidsnederland.nl/zandpol/museum-meringa

Museum Collectie Brands – geopend van di t/m vrijdag 11.00-17.00 uur, za en zo 13.00-17.00 
uur reserveren online of bellen www.collectie-brands.nl

Sportlandgoed - recreatiepark en restaurant geopend, reservatie noodzakelijk per mail, telefo-
nisch of via de site www.sportlandgoed.nl

Staatsbosbeheer – dit seizoen geen Veenland Express huifkartochten. Wel mogelijkheden 
(kleine) groepsexcursies www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/veenland

Smalspoormuseum - geopend op woensdag, donderdag (in juli en augustus) en zaterdag van 
10.00-16.30 uur en zondag van 10.00-16.00 uur, reserveren handig maar niet noodzakelijk (via 
telefoon of mail) www.smalspoorcentrum.nl

Theehuis ‘d Aole Pastorie - open van woensdag t/m zondag van 10.00-18.00 uur, gesloten bij 
slecht weer www.theetuindaolepastorie.nl

’t Schoone Schoap – een melkschapenbedrijf. Zorgdeelnemers kunnen zich aanmelden telefo-
nisch of via contactformulier. www.facebook.com/tSchooneSchoap

Van Gogh Huis - geopend van donderdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur, reserveren telefo-
nisch of per mail, activiteiten (workshops, lezingen) vanaf september www.vangogh-drenthe.nl

Veenloopcentrum – informatiecentrum geopend van 10.00-16.00 uur, voor excursies contact 
via de site of telefonisch www.veenloopcentrum.nl

Veenpark - park open alle dagen van 10.00-17.00 uur tot 31 oktober, van 12 juli tot 15 augustus 
tot 18.00 uur, reserveren en kaart kopen alleen online www.veenpark.nl

Eindelijk weer eens  
een lekker dagje uit!

Even wat langer weg, maar dit jaar 
wat dichter bij huis of wellicht een 
tip voor ‘familie over ver’?
B&B Aquamarijn - geopend, reserveren via mail of telefonisch. B&B compleet eigen privé units. 
Camping extra sanitaire buitenvoorziening. www.bij-aquamarijn.nl

B & B Bij Vincent - binnenkort geopend, info en reserveringen per mail of telefonisch  
www.bbvincent.nl

B&B De Blokhut - accommodatie open, reserveren online, telefonisch of per mail  
www.henkenantjevenema.nl

B&M Fokker V.O.F. - farm is open, boerderijwinkel is open van 12.00-18.00 uur, contact via de site 
of telefonisch

B&B Ons Hoeske - geopend, reserveren telefonisch of online.
www.bed-en-breakfast.nl/benb/drenthe/erica/ons-hoeske

B&B Schoonehof - geopend, reserveren telefonisch, per mail, via de eigen site of via b&b NL 
www.schoonehof.nl

B&B Veenloopcentrum - geopend, reserveren telefonisch of online www.veenloopcentrum.nl

Camping Kalmpjes an - geopend, contact via contactformulier, mail of telefonisch
www.kalmpjesan.nl

De Berenshoeve - accommodatie open, reserveren telefonisch of online

Minicamping Amos – geopend. Contact via de mail. www.minicampingamos.nl

Minicamping Bosveen - geopend, reserveren via mail of telefonisch. Ruime douches en overdek-
te verwarmde zwembad. 

Minicamping Veenweide - geopend, reserveren via mail of telefonisch
www.campingveenweide.nl

Sportlandgoed - restaurant en accommodaties geopend, reserveren telefonisch of online 
www.sportlandgoed.nl




