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Oktober 2021 

Donderdag 14 tot en met 

zondag 18 oktober 

Kaastour met proeverij bij 

Kaaslust 
Tussen 13.00 en 18.00 uur 

* m.u.v. feestdagen 

Reserveren verplicht via  
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust 

 

Vrijdag 15 tot en met zondag 

17 oktober 

De Kinderkolonie 
www.dekinderkolonie.nl 

 

Zaterdag 16 oktober 

Wandeling met erfgoedgids 
14.00 uur 
Vooraf reserveren 
https://www.bitterenzoet.nl/omgeving/agenda 

 

Bockwalk 

Herfstwandeling gids incl. 

maaltijd en bockbier 
14.00 uur 

Reserveren verplicht 

www.bockwalk.nl 

 

Zondag 17 oktober 

Oktobermaand-Kindermaand 

Kraak de code! 
Smartphone-speurtocht voor kinderen 

vanaf 9 jaar 
www.gevangenismuseum.nl 

 

Bockwalk 

Herfstwandeling gids incl. 

maaltijd en bockbier 
14.00 uur 

Reserveren verplicht 

www.bockwalk.nl 

 

Herfstwandeling 

Staatsbosbeheer 
13.30-15.30 uur 

Vooraf aanmelden: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/dre

nts-friese-wold/activiteiten 

 

Dinsdag 19 oktober 

Paddestoelenexcursie 
13.30-15.30 uur 

Vooraf aanmelden: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/dre

nts-friese-wold/activiteiten 

 

Woensdag 20 oktober 

Bushcraften met de boswachter 
13.30-15.30 uur 

Vooraf aanmelden: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/dre

nts-friese-wold/activiteiten 
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Donderdag 21 oktober 

Paddestoelenexcursie 
13.30-15.30 uur 

Vooraf aanmelden: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/dre

nts-friese-wold/activiteiten 

 

Schemerschim bij 

Staatsbosbeheer 
18.15-19.45 uur 
Vooraf aanmelden: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/dre

nts-friese-wold/activiteiten 

 

Boswachtersspreekuur 

Staatsbosbeheer 
11.00-14.00 uur 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/dre

nts-friese-wold/activiteiten 

 

Donderdag 21 tot en met 

zondag 24 oktober 

Kaastour met proeverij bij 

Kaaslust 
Tussen 13.00 en 18.00 uur 

* m.u.v. feestdagen 

Reserveren verplicht via  
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust 

 

Zaterdag 23 oktober 

Bockwalk 

Herfstwandeling gids incl. 

maaltijd en bockbier 
14.00 uur 

Reserveren verplicht 

www.bockwalk.nl 

 

Fruitshow Staatsbosbeheer 
11.00-16.00 uur 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/dre

nts-friese-wold/activiteiten 

 

Zondag 24 oktober 

Wandeling met erfgoedgids 
11.00 uur 
Vooraf reserveren 
https://www.bitterenzoet.nl/omgeving/agenda 

 

Bockwalk 

Herfstwandeling gids incl. 

maaltijd en bockbier 
14.00 uur 

Reserveren verplicht 

www.bockwalk.nl 

 

Oktobermaand-Kindermaand 

Kraak de code! 
Smartphone-speurtocht voor kinderen 

vanaf 9 jaar 
www.gevangenismuseum.nl 

 

http://www.veenhuizenboeit.nl/agenda
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/drents-friese-wold/activiteiten
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/drents-friese-wold/activiteiten
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/drents-friese-wold/activiteiten
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/drents-friese-wold/activiteiten
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/drents-friese-wold/activiteiten
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/drents-friese-wold/activiteiten
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust
http://www.bockwalk.nl/
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/drents-friese-wold/activiteiten
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/drents-friese-wold/activiteiten
https://www.bitterenzoet.nl/omgeving/agenda
http://www.bockwalk.nl/
https://www.gevangenismuseum.nl/activiteiten/kraak-de-code/


Evenementenkalender  
Veenhuizen 2021 

 
 
 
 

 

. 
Uitgebreide informatie over alle evenementen kunt u vinden op 
www.veenhuizenboeit.nl/agenda 
Wijzigingen voorbehouden 
 

12-12--2021 
 Pagina 3 van 6 

 

Fruitshow Staatsbosbeheer 
11.00-16.00 uur 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/dre

nts-friese-wold/activiteiten 

 

Paddestoelenexcursie 
13.30-15.30 uur 

Vooraf aanmelden: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/dre

nts-friese-wold/activiteiten 

 

Dinsdag 26 oktober 

Paddestoelenexcursie 
13.30-15.30 uur 

Vooraf aanmelden: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/dre

nts-friese-wold/activiteiten 

 

Donderdag 28 oktober 

Paddestoelenexcursie 
13.30-15.30 uur 

Vooraf aanmelden: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebiede

n/drents-friese-wold/activiteiten 

 

Donderdag 28 tot en met 

zondag 31 oktober 

Kaastour met proeverij bij 

Kaaslust 
Tussen 13.00 en 18.00 uur 

* m.u.v. feestdagen 

Reserveren verplicht via  
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust 

 

Zaterdag 30 oktober 

Bockwalk 

Herfstwandeling gids incl. 

maaltijd en bockbier 
14.00 uur 

Reserveren verplicht 

www.bockwalk.nl 

 

Zondag 31 oktober 

Bockwalk 

Herfstwandeling met gids incl. 

maaltijd en bockbier 
14.00 uur 

Reserveren verplicht 

www.bockwalk.nl 

 

Oktobermaand-Kindermaand 

Kraak de code! 
Smartphone-speurtocht voor kinderen 

vanaf 9 jaar 
www.gevangenismuseum.nl 

 

Stiltewandeling Staatsbosbeheer 
13.30-15.30 uur 
Vooraf aanmelden: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebiede

n/drents-friese-wold/activiteiten 
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November 2021 

Donderdag 4 tot en met 

zondag 7 november 

Kaastour met proeverij bij 

Kaaslust 
Tussen 13.00 en 18.00 uur 

Reserveren verplicht via  
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust 

 

Zaterdag 6 november 

Wandeling met erfgoedgids 
14.00 uur 
Vooraf reserveren 
https://www.bitterenzoet.nl/omgeving/agenda 

 

Donderdag 11 tot en met 

zondag 14 november 

Kaastour met proeverij bij 

Kaaslust 
Tussen 13.00 en 18.00 uur 

* m.u.v. feestdagen 

Reserveren verplicht via  
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust 

 

Donderdag 18 tot en met 

zondag 21 november 

Kaastour met proeverij bij 

Kaaslust 
Tussen 13.00 en 18.00 uur 

Reserveren verplicht via  
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust 

 

Donderdag 25 tot en met 

zondag 28 november 

Kaastour met proeverij bij 

Kaaslust 
Tussen 13.00 en 18.00 uur 

* m.u.v. feestdagen 

Reserveren verplicht via  
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust 
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December 2021 

Donderdag 2 tot en met 

zondag 5 december 

Kaastour met proeverij bij 

Kaaslust 
Tussen 13.00 en 18.00 uur 

* m.u.v. feestdagen 

Reserveren verplicht via  
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust 

 

Donderdag 9 tot en met 

zondag 12 december 

Kaastour met proeverij bij 

Kaaslust 
Tussen 13.00 en 18.00 uur 

* m.u.v. feestdagen 

Reserveren verplicht via  
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust 

 

Donderdag 16 tot en met 

zondag 19 december 

Kaastour met proeverij bij 

Kaaslust 
Tussen 13.00 en 18.00 uur 

* m.u.v. feestdagen 

Reserveren verplicht via  
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust 

 

Donderdag 23 en vrijdag 24 

december 

Kaastour met proeverij bij 

Kaaslust 
Tussen 13.00 en 18.00 uur 

* m.u.v. feestdagen 

Reserveren verplicht via  
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/kaaslust 
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2022 

Woensdag 8 juni tot en met 

zondag 7 augustus 2022 

Het Pauperparadijs 
https://hetpauperparadijs.nl 

 

http://www.veenhuizenboeit.nl/agenda
https://hetpauperparadijs.nl/praktische-informatie/

