
Kinderboerderijen

Kinderboerderij De Kleine Meer
Bosstraat 45, Valkenswaard
+31 (0)40 207 61 53
Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard
wil kinderen kennis laten maken met dieren en het
boerenleven. Ook is er te zien hoe wol en kaas
wordt gemaakt.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6731

Musea

Bewonder fraaie steendrukkunst en zie
gigantische persen aan het werk
Oranje Nassaustraat 8C, Valkenswaard
+31 (0)402 049 841
Ontdek in het Nederlands Steendrukmuseum hoe
belangrijk de steendruk voor ons is geweest.
Bekijk prachtige steendrukkunst, posters en
boekillustraties en zie hoe ze worden gemaakt op
gigantis
Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 6,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4192

Recreatieparken

Vakantiepark Brugse Heide
Maastrichterweg 183, Valkenswaard
+31 (0)493 326 977
Oostappen Vakantiepark Brugse Heide in
Valkenswaard bestaat uit een mooi aangelegd
recreatiepark met camping, chalets en een
zwemparadijs.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6074

Speeltuinen

Speeltuin Geenhoven Valkenswaard
Hoppenbrouwers 15, Valkenswaard
+31 (0)40 20 16 007
Speeltuin Geenhoven in Valkenswaard biedt
kinderen uren speelplezier. Race over de
fietscrossbaan, spring op de trampoline of duik in
het kleuter-buitenzwembad.

Kinderen: EUR 1,80 | Volwassenen: EUR 1,80. Open
van 1 maart tot 31 oktober. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t868

Zelf actief

Puur Buitensport en Kanoverhuur
Molenstraat 211, Valkenswaard
+31 (0)6 109 41 137
Ontdek de Brabantse Kempen vanaf een fiets voor
drie personen, of volg een GPS-tocht met een
barbecue aan het einde van de rit. Puur
Buitensport en Kanoverhuur heeft allerlei
groepsuitjes voo

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1385

Zelf actief

Avontuurlijke activiteiten bij Rofra
Molenstraat 203a, Valkenswaard
+31 (0)40 20 42 593
Groepsactiviteiten krijgen een extra spannende
dimensie in het Brabantse Valkenswaard. Rofra
heeft een hoop sportieve en spannende uitjes voor
je in petto!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 18,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9523

Bowlen

Partycentrum Bowling Valkenswaard
Peperstraat 24, Valkenswaard
+31 (0)40 - 20 17 499
Vier je vrijgezellenfeest bij Partycentrum Bowling
Valkenswaard! Of trommel je vrienden op en kies
voor een sportief uitje.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 25,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10157

Lasergamen

Gotcha Outdoor Lasergames
Valkenswaard
Eindhovenseweg 264 (Ã¢Â€Â™t Oude
Wandelpark), Valkenswaard
+31 (0)900 - 12 34 682
Duik het bos bij Valkenswaard in voor een
spannend potje lasergamen. Geweer op de
schouder, helm op je hoofd en iedereen verandert
hier in een echte jager.
Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 17,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10679

www.dagjeweg.nl/dagjeuit/valkenswaard

Wat is er de komende weken te doen?
Open van 11

september 2021 tot 12
september 2021

Corso Valkenswaard

Geen rondtrekkende bloemenstoet, maar het Corso Valkenswaard gaat wel door! Bewonder de mooiste creaties
in het dorp!
Adres: Markt - Valkenswaard  | Entree: Gratis | Internet: https://dagjeweg.nl/k37869173
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