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We kregen dit jaar een prachtige Indian Summer, en daar hebben we op Diggie met volle teu-
gen van genoten. De dieren lagen gelukzalig te soezen in het herfstzonnetje, en de kinderen 
speelden hier tijdens het herfstkamp nog buiten met korte mouwen. En voor ons als team is dat 
natuurlijk ook genieten!
Anderzijds hebben het ook wel heel druk gehad dit najaar. Het was een komen en gaan van 
groepen en scholen, daarnaast ging ook veel van onze tijd naar het lopende project: de bele-
vingstuin. Deze begint nu zo stilaan vorm te krijgen. Tijdens de workshop ‘wilgenhut bouwen’ 
gingen we met een twintigtal geïnteresseerden aan de slag, en aan het eind van de middag 
stond er zowaar een knusse wilgenhut! Ondertussen legt onze klusjesman Luce de laatste hand 
aan het rolstoeltoegankelijk pad doorheen de belevingstuin.
Nu de rustige maanden eraan komen, hebben we tijd om de belevingstuin verder af te werken, 
en klaar te maken voor de opening, op zaterdag 3 mei. Maar ook om enkele taken aan te pakken 
waar we doorheen het drukke seizoen geen tijd voor vonden. Stilzitten op Diggie? Onmogelijk! 
Er zijn trouwens nog heel wat vrije weekends in december en januari. Dus als je met je familie 
of vrienden graag op weekend wil: mail of bel ons!

Vele groetjes, Het Diggieteam



In de winter is ‘t hier ook ple-
zant!
Ook in de winter is er heel wat te beleven op 
Diggie. Te midden van de prachtige Vlaamse 
Ardennen, met zijn adembenemende verge-
zichten, wordt onze boerderij nog net iets ma-
gischer onder een laagje sneeuw. De gezellige 
winterkou lijkt alles tot rust te brengen, deson-
danks valt er heel wat te beleven op de boer-
derij.  Je kan een winterwandeling maken en 
achteraf genieten van een warme chocomelk 
of een heerlijke kom met soep. Een gezelschap-
spelletjesmarathon organiseren . Mezenbollen 
maken. Verhalen vertellen rond een knisperend 
kampvuur.  Fietsen langs de Verrebeekmolen 
en de Kaashoeve. Een fakkeltocht doen met 
zelfgemaakte fakkels. Of gewoon lekker knus 
koken in de keuken. Of voor de durvers: een 
winterbarbecue houden.
Dat en veel meer kun je deze winter op Diggie 
doen. Wil je Diggie graag afhuren? Meer info: 
055/42 21 56, diggie.be of info@diggie.be.

Kerstkamp 2014: De Kerstelfen 
en het cadeautjesprobleem
Voor iedereen geboren in 2002-2006
Aiaiaiaiai! Een ramp is het, een regelrechte 
ramp! Een catastrofe! De kerstelfen zitten met 
hun handen in het haar. Alle cadeautjes zijn 
plotseling verdwenen. Wat zal de kerstman daar 
niet van zeggen? Help jij hen het probleem op 
te lossen? Ben je geboren tussen 2002-2006?  
Kom dan zeker naar het kerstkamp van 26-30 
december. Dit kamp kost €120. Krijg je al kerst-
kriebels? Schrijf je snel in via info@diggie.be.

Krokuskamp 2015: De worm in 
de knoop
Voor iedereen geboren in 2003-2007
Het leven als worm is niet zo simpel als het 
eruitziet. Met een wormenlijfje is het al moei-
lijk de meest dagdagelijkse hindernissen te ne-
men. En alsof dat nog niet het ergste is, be-
land je af en toe in de knoop. Weet je iets over 
knopen ontwarren? Stamp je wormen niet plat 
en voer je ze niet aan de kippen? Ben je tus-
sen 2003 en 2007 geboren? Dan ben je zeker 
welkom van 16 tot 20 februari. Voel je al een 
wormpje kriebelen in je buik? Of ligt je maag 
al in de knoop? Schrijf je dan zeker snel in! Dit 
kamp kost €120, maar je kunt ook thuis over-
nachten, dan betaal je €100. Tot op Diggie!
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Tienerweekend 2015: 
Yo en Lo in FarmVille
Voor iedereen geboren in 1999-2003
Yo en Lo zijn onafscheidelijk en trekken samen 
de (virtuele) wereld rond. Op een mooie febru-
aridag belanden ze plots in Farmville. Wil jij 
ook weten wat er hen daar overkomt? En ben 
je geboren tussen 1999 en 2003? Dan ben je 
welkom op het keiwijze tienerweekend van 27 
februari tot 2 maart! Ben je al aan het oefenen 
met Farmville? Vraag je je af hoe het nu wer-
kelijk zit tussen Yo en Lo? Dan is dit je ding! 
Schrijf je snel in via info@diggie.be. 
Dit weekend kost €50.

December 2014
1.  Open Dag, 6 december
 iedereen welkom, 13-16u, gratis
2.  Kerstkamp:  De kerstelfen en het 
 cadeautjesprobleem
 26-30 december
 iedereen geboren in 2002-2006
Februari 2015
1.  Open Dag, 8 februari
 iedereen welkom, 13-16u, gratis
2. Krokuskamp, 16-20 februari
 iedereen geboren in 2003-2007
 intern: €120, extern: €100
3.  Tienerweekend, 27 februari - 1 maart
 Iedereen geboren in 1999 - 2003
 €50
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
April 2015
1. Open Dag, 4 april
 iedereen welkom, 10-16u, gratis   
2. Paaskamp, 6-10 april
 iedereen geboren in 2005-2009
 €120
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
 iedereen 
 -12j: €30 +12j: 
€60
Juni 2015
1. Open Dag, 6 juni
 iedereen welkom,  
 10-16u, gratis

Agenda 
december 2014 - maart 2015



Spelletje
Hoppa! Maak een grappig mannetje met deze toffe seizoensgroentjes en stuur je mooiste cre-
atie door naar Diggie! Het enige wat je nodig hebt is een potlood, papier en een dobbelsteen! 
Plezier verzekerd!


