
Ten voordele van de sociale projecten  
van Kiwanis Club Dendermonde Beyaert

TERUGBLIK VORIGE EDITIE
Op Domein Kiewit kwamen 160 enthousiaste 
kinderen op bezoek. Speciaal voor hen hadden wij 
een echte circustent opgezet!         

Het domein leent zich uitstekend voor een dag 
spelplezier. De speelweide is ideaal voor een potje 
voetbal of pleinspelen. In het speelbos kunnen de 
kinderen kampen maken en avonturen beleven.  
Er is een klim- en klauterhoek met speelbrug.
De speeltuin zelf ligt aan het terras van taverne Koe-
Vert. De kinderboerderij is een echte belevenis. In 
de stal zie je konijnen, cavia’s en kippen.  
Op de weiden grazen geitjes, schapen, ezels en een 
paard. Varkens rollen in de modderpoel.  
In de parkvijver zwemmen eenden en ganzen.  
En in de buurt van de bijenhal kan je zowel de wilde 
als de honingbijen aan het werk zien.

Meer info over KIWANIS Kids Day vindt u op onze 
website of op facebook: @kiwanisdivisielimburg                               

www.kiwanis.be

BELGIUM LUXEMBOURG

KIWANIS dankt uitdrukkelijk de directie en medewerkers van domein KIEWIT Kinderboerderij,  
alsook de burgemeester, de  schepenen en het gemeentebestuur van de stad Hasselt.  

‘Op zoek naar de Schat van de Bokkenrijders’ 
ZATERDAG 3 JUNI 2023 

Domein Kiewit | Putvennestraat 108, HASSELT

DIVISIE LIMBURG KEMPEN

KIWANIS Internationaal is, in samenwerking met het 

Kiwanis Children’s Fund, een wereldwijde organisatie 

van clubs, leden en partners, die zich inzetten voor het 

verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen, 

kind per kind en gemeenschap per gemeenschap.  

Trouw aan de KIWANIS filosofie organiseren de  KIWANIS 

vrijwilligers samen allerlei activiteiten om het welzijn en de 

ontwikkeling van kinderen te verbeteren. Het wereldwijde 

motto van KIWANIS is dan ook  ‘Serving the Children of 

the World’.  

Het KIWANIS district België-Groothertogdom Luxemburg 

telt momenteel 4200 leden in 201 lokale clubs.                               

Kiwanis België-Groothertogdom Luxemburg  maakt deel 

uit van KIWANIS International, dat zijn wortels heeft in 

Amerika.  Wereldwijd heeft KIWANIS International meer 

dan 550.000 leden van alle leeftijden en geslacht, in meer 

dan 80 landen. Voor meer info :  zie www.kiwanis.be

 

KIWANIS dankt uitdrukkelijk de directie en medewerkers 

van domein KIEWIT Kinderboerderij, alsook de 

burgemeester, de schepenen en het gemeentebestuur van 

de stad Hasselt.  



4E EDITIE  KIWANIS KIDS DAY 
‘Op zoek naar de Grote Schat van de Bokkenrijders’ 

Om 10 uur worden de kinderen opgewacht door 
Kiwanis leden-vrijwilligers en worden in groepjes 
begeleid naar de verschillende ateliers. Daar  
knutselen ze allerlei attributen in functie van het 
thema. Na de lunch gaan ze op zoek naar de Grote 
Schat van de Bokkenrijders, die ergens op het domein 
Kiewit verstopt ligt.   

Programma:
10u00 ontvangst en inschrijving van de deelnemers
10u30 opening van de verschillende ateliers
12u00 einde ateliers
12u15 lunch
13u30  start zoektocht 'Schat van de Bokkenrijders'
14u30    finale
15u30 afsluiting
16u00  vertrek van de deelnemers
                                                                                                                  
Dankzij de onbaatzuchtige inzet en steun van velen 
maken wij er weer een fijne dag van!

WAT IS KIWANIS KIDS DAY?
 
De Limburgse Kiwanis clubs organiseren op 
zaterdag 3 juni 2023 voor de 4de keer een leuke 
dag voor maatschappelijk kwetsbare kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Er wordt een Kiwanis Kids Day 
georganiseerd op 10 verschillende locaties in België  
en het Groothertogdom Luxemburg.                          

De Limburgse Kiwanisclubs zijn niet aan hun 
proefstuk toe: 
Editie 2017 – BOKRIJK: 175 kinderen
Editie 2018 – Bokrijk: 221 kinderen
Editie 2019 – Kiewit: 160 kinderen 

Enkele getuigenissen:
“de kinderen hebben een superdagje gehad.   
We willen jullie graag bedanken om ze eens een 
dagje onbezorgd te laten genieten.”   
N.P., directiemedewerker van vzw De Wiekslag.

“bij deze wil ik jullie in naam van onze voorziening, 
begeleiding en kinderen, hartelijk danken voor 
de Kids-Day.  Ik kreeg van de begeleiding die 
daar was de feedback, dat het een zeer goed 
georganiseerde, super leuke dag was voor de 
kinderen. Ze hebben er met zijn allen van genoten 
en het is absoluut voor herhaling vatbaar.”   
L.M, projectmedewerker bij vzw H S A.      

CLUB LEUVENDIVISIE LIMBURG KEMPEN


