Faciliteiten
–– Ruim opgezette plaatsen
–– Mindervalidenplaatsen (met
parkeerplaats naast de caravan of tent)
–– Gezamenlijke
parkeerplaats
–– Elektra (6 amp),
water en afvoer zijn
per plaats aanwezig
–– Luxe sanitair
(met vloerverwarming
en geen douchebeperking)
–– Mindervalide sanitair
(ook te gebruiken
voor baby’s)
–– Toilet stortplaats
–– Overdekte
afwasgelegenheid
–– Wasmachine en
droger aanwezig
–– Overdekte ruimte met keuken
(mits niet verhuurd)
–– Buiten zitgelegenheid
–– Speelgelegenheid
–– Winkels op ±1,5 km afstand
–– Srv-wagen (dinsdag en zaterdag)
Minicamping
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Route
Met de auto vanaf Hoogeveen (A37) neemt u
afslag nr. 4 Nieuw-Amsterdam/ Veenoord. U rijdt
richting Nieuw-Amsterdam/ Veenoord (Boerdijk).
Na de spoorwegovergang de eerste brug rechts
(Schooldijk). Bij de t-splitsing rechts en dan
met de bocht mee naar links (Ermermarkeweg,
Veenoord). De Ermermarkeweg loopt over in de
Dennenweg, Zandpol. Na ongeveer 1100 meter
ligt de camping aan uw linkerkant.

Contact
Gerben en Els Boogerd
Dennenweg 16
7764 AA Zandpol
0591-850150
info@dennenpol.nl

www.dennenpol.nl
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Welkom

Omgeving

Hartelijk welkom op
Minicamping Dennenpol.
Dennenpol is een
gezellige minicamping
in de rustgevende
omgeving van
zuidoost Drenthe.

Minicamping Dennenpol ligt in het vroegere
veengebied van zuidoost Drenthe, vlakbij
de Duitse grens. Er zijn nog prachtige
natuurgebieden waarin de veenhistorie
duidelijk te zien is. In de directe omgeving van
de camping kunt u volop genieten, heerlijk
wandelen en fietsen.

Door de ruim opgezette
kampeerplaatsen met natuurlijke
afscheidingen wordt uw privacy
gegarandeerd. U kunt rustig zitten en
volop genieten van natuur, vogels en
andere dieren die u hoort of ziet.
Alle campingplaatsen zijn voorzien
van elektra, water en
een eigen afvoer. Het
gebruik van douche
en warm water in ons
nieuwe (verwarmde)
sanitairgebouw is
gratis.

De camping ligt net buiten
het dorp Nieuw-Amsterdam/
Veenoord waar u al uw
boodschappen kunt doen. De
stad Emmen ligt op ongeveer
12 kilometer afstand van de
minicamping. Emmen staat
bekend om haar zomerse vlindermarkten, de
dierentuin, het uitgebreide winkelcentrum en
gezellige terrasjes.

Wij houden ons aan de christelijke
normen en waarden, zo wordt de
zondagsrust door ons in ere gehouden.
Iedereen, jong en
oud, is van harte
welkom om te komen
genieten van de rust,
ruimte en natuur die
Minicamping 			
Dennenpol u biedt.
Graag tot ziens op
onze camping!

www.dennenpol.nl

Tegenover de camping ligt
een grote recreatieplas
waar u kunt zwemmen
en zonnebaden. Aan het
einde van de straat ligt het
Stieltjeskanaal waar u naar
hartenlust kunt vissen. In het
Stieltjeskanaal ligt een mooie
grote boot met de naam “de
Snikke”. Met deze boot kunt u
een rondvaart maken. De boot
meert aan bij verschillende
plaatsen die u vervolgens kunt
bezichtigen.
Daarnaast is er op en rond
de Minicamping nog veel
meer te beleven!

Uitstapjes
––
––
––
––
––
––
––
––

Smalspoormuseum
Veenpark
Ellert en Brammert
Van Gogh museum
“de Snikke” (vaartocht)
Plopsaland
Noorder Dierenpark Emmen
Aquarena (zwembad Emmen)
–– Cowboy en 			
Indianenspeelreservaat
–– Griendsveenpark 		
(kinderboerderij)
–– Sprookjeshof
–– Drouwenerzand
–– Kabouterland
–– Wonderwereld
–– Speelstad Oranje
–– Verschillende Hunebedden

Algemeen
–– Aanvang na twee uur
en vertrek voor twaalf uur.
Later vertrekken of eerder
komen kan alleen in overleg.
–– Meer informatie over
voorseizoen, seizoen of
naseizoen? Neem gerust
contact met ons op.
–– Voor groepen of
speciale gelegenheden
kunt u natuurlijk ook
contact met ons opnemen
om te kijken wat de
mogelijkheden zijn.

info@dennenpol.nl

