
Musea

Het Gevangenismuseum
Oude Gracht 1, Veenhuizen
+31 (0)592 388 264
Veenhuizen werd ook wel 'Hollands Siberi'
genoemd: armen, wezen en gevangenen sleten
hier hun dagen. Stap in Het Gevangenismuseum
in het dagelijks leven van deze mensen van
vroeger en ontdek

Kinderen: EUR 5,50 | Volwassenen: EUR 11,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2780

Natuurparken

Boswachterij Veenhuizen
Hoofdweg 49, Veenhuizen
=31 (0)592 613 281
Tussen het Fochtelorveen en de voormalige
pauperkolonie Veenhuizen ligt Boswachterij
Veenhuizen: een fraai bos van zo'n 800 hectare.
Hier vind je de zeldzame boommarter en de raaf
heeft er ge

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12570

Tuinen

Koffie- en Theetuin Zunneschien
Hospitaallaan 2, Veenhuizen
+31 (0)592 388 419
Geniet bij Koffie- en Theetuin Zunneschien van de
prachtige natuur en heerlijke lekkernijen. Ook
exposeert de tuin werken van verschillende
kunstenaars.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Open van 4 april
tot 30 september. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6530

Tuinen

De Tuinen van Weldadigheid
Hospitaallaan 48, Veenhuizen
+31 (0)592 388 414
Bij De Tuinen van Weldadigheid vind je bijzondere
groenten, bloemen en kruiden. Pluk zelf een
voorraad bij elkaar of laat je rondleiden door de
verschillende tuinen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11468

Zelf actief

Uniek: speel Fort Boyard in een
graansilo
Hoofdweg 136, Veenhuizen
+31 (0)516 433 309
Net als in het televisieprogramma Fort Boyard,
voer je bij Fort Veenhuizen in teams spannende
opdrachten uit. Ga op avontuur in een graansilo
van vijftien meter hoog, win opdrachten en los pu

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 27,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10893

Galeries

Ontmoetingsplaats Coco Maria
Stoomweg 3, Veenhuizen
+31 (0)592 - 31 87 98
Geniet in een prachtige Drentse omgeving van
theater, film en muziek en loop eens binnen in het
oude koetshuis van Veenhuizen bij Coco Maria!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6528

Klimmen

Actief Veenhuizen: escaperooms
outdoor activiteiten en klimbos
Meidoornlaan 40, Veenhuizen
+31 (0)592 785 804
Klimmen in het klimbos, klootschieten,
puzzeltochten, boogschieten of ontsnappen uit
een cel? bij Actief Veenhuizen is van alles te doen!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12580

Cafe

Het Verenigingsgebouw
Hoofdweg 116, Veenhuizen
+31 (0)592 - 38 86 69
Caf-restaurant-theater Het Verenigingsgebouw is
gevestigd in een statig gebouw, waar verschillende
dagactiviteiten worden georganiseerd.

Kinderen: EUR 10,50 | Volwassenen: EUR 14,50. Het
hele jaar open. Dagen: zo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6344
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