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Domein Kiewit 

Dierensafari  
Hele maand april 

Breng in april zeker een bezoek aan Domein    
Kiewit voor de dierensafari: een leuke                
doe-activiteit voor gezinnen met kinderen tot 
acht jaar, georganiseerd door Huis van het Kind 
Hasselt i.s.m. Jeugddienst Hasselt en Domein 
Kiewit. 

De schatkaart haal je gratis af op Domein Kiewit: 
op weekdagen bij het onthaal (9u - 12u + 13u - 
16u), in het weekend bij cafetaria Koe-Vert (10u - 
17u).  

Workshops op Kiewit 
* Werken in de moestuin – 8 april  9 - 16u  

Groeien de bladeren terug aan de bomen, maken de 
vogels een nestje? Dan is het hoog tijd om in de 
moestuin te vliegen en te beginnen ploeteren! Kom 
mee zaaien en planten. We maken ook iets lekkers 
om van te smullen met wat we nu al in de tuin       
vinden.  

€5  - 9 tot 12 jaar - inschrijven: kiewit@hasselt.be 

* Lentekriebels: het boerderijleven - 11 april 9 - 16 u 

Begint het bij jou ook te kriebelen om te klussen en 
buiten te spelen nu het zonnetje opnieuw meer 
schijnt? De boerderijdieren hebben eten en verse 
stro nodig (en ook wat aaitjes en knuffels). In de 
keuken bakken we iets lekker. Doen jullie mee?! 
€5  - 6 tot 8 jaar - Inschrijven: kiewit@hasselt.be 

Erfgoeddag ‘schoolstrijd’ van Kiewit 
24 april tot 30 juni 

Dit jaar staat het thema onderwijs centraal tijdens 
de erfgoeddag. Wist je dat ook Kiewit een lange   
traditie van 'schoolstrijd' kent? Via een wandeling 
ontdek je de schoolse geschiedenis van domein 
Kiewit. Foto 's uit de oude doos maken het extra 
tastbaar en bieden een unieke inkijk in het erfgoed 
van het domein en de educatie die het domein  
voorzag en nog steeds voorziet. 
Dit is een boeiende activiteit voor jong en oud.   
Deze activiteit is geschikt voor 9 tot 12 jaar.   

Buitenspeeldag: avontuurlijk ravotten 
Woensdag 20 april van 13.30 tot 16.30u 

Domein Kiewit verwelkomt je graag op de             
buitenspeeldag. We organiseren doorlopende      
super toffe maar bovenal natuurlijke en              
avontuurlijke buitenactiviteiten: leer vuur maken 
tijdens een bushcraft initiatie of timmer je eigen 
nestkastje. Uitzonderlijk krijg je ook toegang tot de 
schapen- en geitenweide! Uiteraard kan je ook     
ravotten in het speelbos, 't plezante potenpad     
volgen, het mysterie van Kiewit oplossen, ...  

Kortom beleef een super leuke buitenspeeldag op 
Domein Kiewit! 


