
Musea

Museum Krona - Kunst Klooster
Kruidentuin
Veghelsedijk 25, Uden
+31 (0)413 26 34 31
Bewonder religieuze kunst in Museum Krona,
voorheen het Museum voor Religieuze Kunst MRK
Uden. Het gebouw alleen al is prachtig; een
historisch klooster in de 'klooster-bedevaartbelt' in
het
Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5160

Speeltuinen

Heerlijk spelen avonturengolfen en
lasergamen bij Hullie
Canadasweg 3a, Uden
+31 (0)41 325 75 34
Bij Hullie rennen, klimmen en springen kinderen in
de binnenspeeltuin of racen ze buiten over de
skelterbaan. Stap ook in de Hullie-trein of ga aan
de slag in de knutselhoek.

Kinderen: EUR 9,50 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10748

Theaters

Openluchttheater Naat Piek
Pnemstraat 1, Uden
+31 (0)413 - 26 16 22
Verscholen in de bossen van Uden bevindt zich
Openluchttheater Naat Piek. Hier verzorgt de
gelijknamige toneelvereniging bijzondere
voorstellingen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7980

Zelf actief

Kartbaan Uden
Vluchtoord 46, Uden
+31 (0)413 - 33 77 11
Kom sumoworstelen of lasergamen. Kartbaan
Uden heeft zowel binnen als buiten gave
attracties.

Kinderen: EUR 14,50 | Volwassenen: EUR 16,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7927

Wintersport

Ski  Snowboardclub De Schans
Ariekesweg 1, Uden
+31 (0)413 - 26 71 76
Ski  Snowboardclub De Schans heeft een aantal
hellingen waar bezoekers vast kunnen oefenen
voor de wintersport. Leden mogen gratis de
hellingen op.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 10,-. Open van 1
september tot 1 april. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6402

www.dagjeweg.nl/dagjeuit/uden

Wat is er de komende weken te doen?
Open van 25 april 2021
tot 26 september 2021

Expositie Tussen werelden: Chagall & kunstenaars

De tentoonstelling Tussen werelden combineert het werk van Chagall met die van hedendaagse kunstenaars en
daarmee hun zoektocht naar identiteit.
Adres: Veghelsedijk 25 - Uden  | Volwassenen: EUR  9,-, Kinderen: Gratis | Internet: https://dagjeweg.nl/k37856235
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