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Het is nog volop winter en toch zijn de 
eerste lammetjes al geboren. Mama’s 
en baby’s stellen het goed! We verwen-
nen hen met een warmtelamp en een 
bedje van stro. De geitenstal is een echt 
kraamhuis geworden, heerlijk! Binnen 
enkele dagen, als het weer het toelaat, 
mogen de kleintjes hun eerste stapjes 
buiten zetten. Het beeld van spelende 
lammetjes in het groene gras brengt de 
hoopvolle belofte van de lente die na-
derbij komt. Wie hen eens in levende lij-
ve wil zien ravotten kan ons een bezoek-
je brengen tijdens één van onze open 
dagen en ze zijn ook te bezichtigen op 
onze facebookpagina. Wees welkom!

Vele groetjes, Het Diggieteam



Ronsel- en werkweekend
Van 1 tot 3 mei 2015, voor iedereen geboren in 
2001 of vroeger.
Het is mei, de vogeltjes leggen een ei en er 
is weer een heleboel werk te verzetten op de 
boerderij. Op dit weekend is iedereen geboren 
in 2001 of vroeger welkom om zijn of haar han-
den uit de mouwen te steken. Natuurlijk zijn de 
nodige rustpauzes en tussendoortjes voorzien. 
Ben je in 2001 of vroeger geboren? Wil je Dig-
gie ontdekken en kennismaken met de dieren 
en vrijwilligers? Heb je zelf zin om vrijwilliger te 
worden? Of wil je je familie en vrienden laten 
kennismaken met Diggie? Steek je graag een 
handje toe? Dat kan allemaal tijdens dit gratis 
weekend. Interesse om langs te komen? 
Mail dan naar info@diggie.be

Paaskamp 2015: 
De koe en de gouden eieren
Van 6 tot 10 april 2015, voor iedereen geboren

in 2005-2009.
Zoals elk jaar is het weer tijd voor de paashaas! 
Helaas, wegens allerlei reden kan de paashaas 
er dit jaar niet op tijd geraken. Maar de paas-
haas zou de paashaas niet zijn als hij niet voor 
vervangen zou zorgen. Daarom stuurt hij een 
paaskoe naar de Diggieboerderij. Het enige 
probleem, deze legt alleen gouden eieren! 
Ben je geboren tussen 2005 en 2009? Kom dan 
naar Diggie van 6 tot 10 april en ontdek het 
mysterie van de paaskoe met gouden eieren! 
Je betaalt slechts 120 euro! Tot op Diggie!

Opening belevingstuin: 
Wist je al dat er een nieuwe tuin is op Diggie? 
Niet zomaar een ‘gewone’ tuin, neen, een belevings-tuin, een doe-tuin, een speel-tuin, een 
proef-tuin, een ontdek-tuin… Kortom: een DIGGIE-tuin! Het is een tuin met bessenstruiken om 
van te smullen, met bloemetjes en bijtjes, met een huis voor die bijtjes en hun andere vliegende 
vriendjes, met kronkelende paadjes en zitbankjes en een wilgenhut om je in te verstoppen. 
En door dit alles loopt een stevig, nieuw aangelegd pad.
Vele mensen hebben aan deze tuin bijgedragen: onze klusjesman heeft zich in het zweet gewerkt, 
samen met een hele hoop vrijwilligers die tijdens hun vrije uurtjes kwamen spitten, wieden, bou-
wen.. En dankzij de centjes van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Lions Club Sint-Martens-La-
tem en de steun van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, is dit allemaal gebeurd.
Om al deze mensen – letterlijk – in de bloemetjes te zetten, organiseert Diggie een feestelijke 
opening van deze speciale tuin. Iedereen is welkom op zaterdag 2 mei vanaf 10u om deze tuin 
mee in te wijden. Een kleine receptie start om 11u.
Tot dan laten we de natuur rustig haar gangetje gaan zodat die dag alles mooi in bloei kan staan 
om er een feestelijke dag van te maken!



Maart 2015
1. Open Dag, 7 maart
 iedereen welkom, 10-16u, gratis   
2. Werkweekend, 6-8 maart
 iedereen geboren in 2001 of vroeger
3.  Kleuterweekend, 14-15 maart
 iedereen geboren in 2009-2011
 €40, thuis overnachten mogelijk
April 2015
1. Open Dag, 4 april
 iedereen welkom, 10-16u, gratis   
2. Paaskamp, 6-10 april
 iedereen geboren in 2005-2009
 €120
3. Animatorcursus, 13-18 april  
 iedereen geboren in 1999 of vroeger,
 €125, inschrijven via Uit De Marge vzw
4.  Hoofdanimatorcursus, 15-18 april
 iedereen geboren in 1997 of vroeger,
 €105, inschrijven via Uit De Marge vzw
Mei 2015
1. Open Dag, 2 mei
 iedereen welkom, 10-16u, gratis   
2. Ronselweekend, 1-3 mei
 iedereen geboren in 2001 of vroeger
3.  Gezinsweekend, 15-17 mei
 voor gezinnen
 -12j: €30 +12j: €60
Juni 2015
1. Open Dag, 6 juni
 iedereen welkom, 10-16u, gratis

Juli 2015
1. Zomerkamp 1, 5-11 juli
 iedereen geboren in 2003-2006, €175
2. Zomerkamp 2, 12-18 juli
 iedereen geboren in 2006-2009, €175
3. Zomerkamp 3, 19-25 juli
 iedereen geboren in 2003-2006, €175
4. Zomerkamp 4, 26 juli - 1 augustus
 iedereen geboren in 2010-2007, €175
Augustus 2015
1. Zomerkamp 5, 2-8 augustus
 iedereen geboren in 2006-2009, €175
2. Tienerkamp, 23-28 augustus
 iedereen geboren in 2000-2003, €175
3.  Diggiefeest 2015, 29-30 augustus
 iedereen welkom, gratis

Agenda 
maart 2015 - augustus 2015

Gezinsweekend 2015: 
Ook gezinnen zijn dit voorjaar meer dan welkom op Dig-
gie. Tijdens dit weekend vertoef je met je gezin en andere 
gezinnen  op de boerderij, die schittert in de lentezon. Er 
worden vrijblijvend activiteiten aangeboden. Dit week-
end is ideaal voor zowel de grootsten als de kleinsten 
onder ons om zich ten volle uit te leven op de boerderij, 
maar evengoed te ontspannen in het prachtige Brakelse 
decor. Je bent welkom van 15 tot 17 mei, meer info en 
inschrijven via www.diggie.be en info@diggie.be. Voor 
kinderen onder 12 jaar betaal je €30, iedereen boven de 
12 jaar betaalt €60.

Animator- en 
Hoofdanimatorcursus
Van 13 tot 18 april 2015 en 15 tot 18 april 
2015 gaat er zowel een animatorcursus als 
een hoofdanimatorcursus door op Diggie. Op 
speelse manier worden er tijdens deze cursus 
de zaken aangebracht die je een stap verder 
kunnen brengen als (hoofd)animator. Alle info 
staat vermeld in de flyer die je bij deze Dig-
giewijzer vindt. Hou zeker een gaatje vrij in je 
agenda! 

 Redactie
Sara Pillen,
Elke Seghers
Elen Devlieghere
Isaac Verhaeghe,
Bart Veys
 Mail
redactie@diggie.be
 Vormgeving
Isaac Verhaeghe
 Tekeningen
Hanne Vermeulen
 Adres 
t.a.v. Redactie
Diggieweg 14
9660 Brakel
 Info Diggie?
www.diggie.be
055/42.21.56
info@diggie.be

Diggievrijwilligers worden verwend
In het begin van februari werden een dertigtal dig-
gievrijwilligers naar goede gewoonte eens goed in de 
bloemetjes gezet op het verwenweekend, in ruil voor 
al hun engagement in het jubeleumjaar 2014. Het was 
een weekend met heel diverse verwenarrangementen, 
verzorgd door het speciaal opgerichte Diggie Farmlines. 
Ook was het weekend een culinaire hoogvlieger met on-
der andere Italiaanse pasta, 
English Breakfast en Thaise 
wok! Nogmaals bedankt aan 
al onze vrijwilligers!



Spelletje
Hmmm, wat een mysterieus lijnenspel! Welke figuur herken jij in deze tekening? Geen idee? Geen probleem! Teken 
je eigen wezentje met de lijnen die Hanne al voor je tekende!


