
za 08.10 & 22/10 • 9 - 13u • volw 

VOLZET - Workshop
zuurdesembrood
Ben je op zoek naar smaakvol brood en zit je
graag met je handen in het deeg? Tijdens een
2-delige workshop, leer je zuurdesembrood
bakken. Je krijgt tips over hoe je best het
moederdeeg onderhoudt en hoe je tot een
rijk smakenpalet komt. Je gaat zowel aan de
slag met tarwe als met rogge en je leert hoe
je noten en zaden kan toevoegen. De
lessenreeks kost 25 euro.

zo 16.10 • vanaf 7 jaar • gratis

Do 03.11 • 7 tot 9 jaar • €6

zo 09.10 • volw • €30
Boswandeling met
natuurgids

Kinderatelier: 
Heksen en magiërs

Kampernoelekestocht
met brunch

"Aandacht, aandacht! Alle heksen en magiërs
worden op Domein Kiewit verwacht om het
magische Halloweenfeest te vieren!” Trek
mee het bos in om natuurrituelen uit te
voeren en steek je handen uit de mouwen om
betoverende attributen te knutselen en
lekkers klaar te maken in onze heksenketel.
Geen heksenfeest is compleet zonder gezellig
rond een vuur te zitten om verhalen te
vertellen met een lekker hapje! Dit atelier 
 gaat door op 3 november van 9u tot 16u.

Een bos is meer dan een verzameling bomen.
Er zijn naald- en loofbossen. Een bos kan
natuurlijk zijn of aangeplant. Naast bomen
vind je nog heel wat andere planten in een
bos. Een bos is ook een belangrijke thuis voor
veel dieren. Welke dieren doen het vandaag
goed en welke hebben het bijzonder lastig? En
waarom worden er soms bomen gekapt?
Natuurpunt neemt om 14u mee in de wondere
wereld van het bos en geeft je wat duiding bij
het bosbeheer.

Zondag 9 oktober neemt Cafétaria Koe-vert je
mee op pad door de Kiewitse bossen. Op zoek
naar de geur en de schoonheid van
paddenstoelen. Aansluitend kan je genieten
van een heerlijke brunch. De wandeling met
brunch start om 9u en kost 30 euro per
persoon. Inschrijven: info@koevertkiewit.be
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Za 19.11 • volw • gratis

za 26.11 • volw • €2

Snoeien van fruitbomen

Domein Kiewit volgen ...

workshop 
‘Maak je moestuin
winterklaar’

Zo 20.11 • iedereen • gratis • 14 tot 17 uur

Dierendag
Wat kan je (nog beter) doen om het welzijn van
je huisdier te verhogen? Op zondagnamiddag
20 november staat je huisdier centraal op
Domein Kiewit. Je leert de lichaamstaal van je
huisdier interpreteren en EHBO-technieken
toepassen. Hondenbaasjes kunnen met hun
viervoeter deelnemen aan woofcamp en
hondenwandelingen, maar ook
massagetechnieken toepassen. Daarnaast
staan er ook een infomarkt, fotoshoot met je
huisdier en kinderanimatie op het programma.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:
nieuwsbrief.hasselt.be
Volg ons op FaceBook:

https://www.facebook.com/domeinkiewit
Volg ons op Instagram: domeinkiewit

Inschrijven voor activiteiten: kiewit@hasselt.be

DOMEINKIEWIT.BE

Het snoeien van fruit- en vruchtbomen is een
vak apart wat je niet zomaar uit een
handboek leert. Vandaar dat je actief aan de
slag gaat in de fruitboomgaard van Domein
Kiewit. Onder leiding van Maarten Gelders
van De Boogerd leer je doordacht te snoeien
om mooi en kwalitatief fruit te produceren.
De workshop gaat door van 9u tot 16u.
Voorzie zelf een lunchpakket of je kan
lunchen in de Koevert. Er is ruimte voor
maximaal 25 deelnemers. Inschrijven is
verplicht.

2022 

Je moestuin klaar maken voor de winter is
belangrijk zodat de tuin op zijn vruchtbaarst is
in het voorjaar. ’t Is belangrijk om de grond nog
eens te bewerken zodat ze beschermd is
tegen de grillen van het winterweer. Je maakt
een planning op voor volgend jaar zodat je in
het voorjaar meteen kan beginnen. Wim van ‘In
de buitenlucht’ gaat met jou praktisch aan de
slag in de moestuin van Domein Kiewit van
9u30 tot 12u.


