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Ondertussen is het al eind april, wat vliegt de tijd op de kinderboerderij. Op ‘den bureau’ van 
het Diggieteam hangt er een drukke, enthousiaste sfeer. Het hoogseizoen is aangebroken, groe-
pen leergierige en vrolijke bezoekers komen en gaan. Als team staan we met veel plezier klaar 
om klein en groot een fantastische tijd te laten beleven op hun favoriete boerderij. Samen met 
bezoekende groepen voederen we de dieren, klussen we erop los, bakken we brood en pizza in 
onze houtoven, verwerken we wol en werken in de moestuin. Het is een kroon op ons werk als 
we de gelukkige snoeten zien die blij maar vermoeid terug naar huis gaan. En ja, ook wij als 
team keren blij maar vermoeid huiswaarts. Onze dieren natuurlijk niet. Zij wonen op deze heer-
lijke plaats en voelen zich hier tiptop samen op de grote weide. Terwijl ik dit schrijf is er net een 
lammetje geboren, de eerste nakomeling van onze prachtige houtlanderram Desiré. We waren 
getuige van deze geboorte, het zijn deze wondermomentjes die het zo fijn maken om op de 
boerderij te werken. Vele groetjes, Het Diggieteam

Zomerkampen 2014
Deze zomer zullen de kreten van knotsgekke animatoren en meer dan tweehonderd uitbundi-
ge kinderen weer weerklinken op de binnenkoer van ons geliefde Diggie. Ook krijgt de boer-
derij onverwachts bezoek van enkele vreemde individuen. Er komt een blinde ziener langs, 
die voorspelt dat er een week later een deur in de boom is. Waarna een wesp en een bezige 
bij het heft in handen nemen om te zorgen voor een meer dan fantastische week. “Dar komt 
er een Chirees met eer irteressarte torgval”, ook wel eens “Zomerkamp 4: ‘de r van Chirees” 
genoemd.  En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, wordt er een overval gepleegd door 7 ro-
vers. Gelukkig is Alipapa er om de ontvreemde goederen terug te brengen. En als kers op de 
taart mogen de tieners de opnames van “Diggie’s en Marjetten’ meemaken. Dat belooft alvast! 
Meer info vind je op www.diggie.be, en ook de foto’s kan je hier achteraf terugvinden.



Zondag 31 augustus
• Na het ontbijt is er de mogelijkheid tot het 
opsnuiven van het boerderijleven op zondag-
voormiddag.
• ’s Middags is er traditioneel een fantastische 
barbecue met dessertbuffet. Dat wordt smul-
len!
• In de namiddag is Diggie een waar speelpa-
radijs voor kinderen (nog meer dan anders). Er 
wordt kinderanimatie voorzien, er zal een Dig-
gietheater zijn met eigen Diggievrijwilligers, er 
komt een heuse fanfare van De Letter Geletter-
den spelen en de enige echte Marc De Bel komt 
verhalen vertellen!
• In de vooravond treedt Lait Zammie nog-
maals op, ditmaal om het publiek op te war-
men, want… Als kers op de taart komt de eni-
ge echte Raymond Van Het Groenewoud naar 
onze Diggieweide. Men zegge het voort, want 
dit wordt een onvergetelijk optreden!

Diggiefeest 2014: 
40 kaarsjes uitblazen!
Op een bruin bord aan de voorgevel van de boer-
derij staat het te lezen: “plechtig geopend op 31 
oogst 1974”. Vroeger heette de maand augus-
tus nog “oogst”. Een korte rekensom leert dan 
ook dat het project dit jaar 40 jaar bestaat. Een 
robijnen jubileum dat niet ongemerkt zal passe-
ren. Het laatste weekend van augustus zijn er 
namelijk twee dagen vol Diggiefeestplezier voor 
jong en oud: 30 en 31 augustus 2014. Nu dus 
alvast met stip aan te duiden in je agenda! Hier-
onder een korte introductie over hoe dit schitte-
rende weekend eruit zal zien.

Praktisch
U hebt het ongetwijfeld al gemerkt: een groep 
erg enthousiaste vrijwilligers heeft al heel veel 
energie gestoken in de voorbereidingen van dit 
onvergetelijke feest. Afkomen is dus de bood-
schap! Vanaf binnenkort kan je via de website 
www.diggie.be alle verdere informatie vinden 
(hoe kan je je inschrijven, op welke uren vindt 
wat plaats, hoe kan je kaarten kopen,…). 
Heb je nu al een prangende vraag? Contacteer 
ons dan via feest@diggie.be. Nog steeds niet 
overtuigd? Kom dan gewoon eens langs om het 
Diggiebier, speciaal gebrouwen ter ere van het 
40-jarig bestaan, te proeven. Tot dan!

Zaterdag 30 augustus
• Het feestweekend wordt in de voormiddag op 
gang geschoten met een boerenbrunch voor 
(oud-)vrijwilligers, (oud-)medewerkers, geno-
digden en pers.
• Aansluitend is er gedurende de namiddag 
doorlopend een sneukeltocht voor jong en oud. 
Je kan 6 of 12 kilometer wandelen of fietsen in 
de prachtige streek met de nodige natjes en 
droogjes.
• Doorlopend zullen er een ambachtenmarkt, 
boerderij-activiteiten voor kinderen, een Dig-
giebar en tentoonstelling “40 jaar Diggie” op 
de boerderij plaatsvinden, dit opgeleukt met 
live-muziek.
• Het avondprogramma gaat van start met im-
provisatietheater met Diggievrijwilligers.
• Zaterdagavond is er een quiz, gepresenteerd 
door niemand minder dan Daan Hugaert, ook 
wel gekend als “den Eddy” uit Thuis.
• De avond wordt muzikaal afgesloten met 
een spetterend optreden van de opkomende 
groep Lait Zammie, kleinkunst van de boven-
ste plank.
• Er is mogelijkheid tot overnachting op de 
Diggiecamping of voor bed-en-breakfast in een 
Diggiebedje.



Interview met meester Martin
Voor deze Diggiewijzer interviewden we Mees-
ter Martin, een leerkracht die regelmatig met 
zijn klas op Diggie vertoeft.

Wie ben jij en waar ben je leraar?
Ik ben Martin en ik geef les in het eerste leer-
jaar in de Pius x school van Kortrijk.

Hoe lang komen jullie al naar Diggie?
Ik leerde Diggie eerder per toeval kennen. Toen 
we met de Chiro op kamp waren in Galmaar-
den kwamen we op tweedaagse heel toevallig 
voorbij de kinderboerderij. We vroegen er aan 
de boer of we mochten blijven overnachten en 
dat was geen probleem. We sliepen toen op de 
hooizolder. Dit was in 1978! We vonden het er 
zo tof en bleven er de volgende dag plakken 
om mee te helpen. Sinds dat jaar kom ik bijna 
ieder jaar een weekend naar Diggie. In het be-
gin met speelpleingroepen en daarna telkens 
met mijn klas.

Wat is jouw meest memorabele Diggiemo-
ment?
Er zijn er teveel om op te noemen maar toen 
we koning Albert op Diggie uitnodigden was 
wel heel memorabel. Pascal, (iemand van onze 
kookploeg) leek toen vrij goed op koning Al-
bert, we staken hem in een kostuum en samen 
met King (het paard) hielden we een plechtige 
intrede!

Waarom blijf je naar de boerderij komen?
Omdat deze boerderij uniek is! Een beetje 
moeilijk om uit te leggen maar op Diggie voe-
len we ons perfect gelukkig! De combinatie na-
tuurbeleving, omgang met dieren en elkaar, de 
vrijheid die je krijgt als groep, enzovoorts.

Heb je Diggie zien evolueren?
Ja en neen: er is natuurlijk enorm veel veran-
derd . De verbouwingen, de honderden mede-
werkers die elk op hun beurt hun eigen bijdrage 
leverden, ... . Maar Diggie blijft Diggie; moeilijk 
om in 1, 2, 3 uit te leggen.

Heb je nog tips voor Diggie?
Ja! Blijf zo verder doen!

Meester Martin is lid van de ‘De Letter Gelet-
terden’, een gekke meespeelfanfare. 
Op het Diggiefeest zal deze prettig gestoorde 
bende de feestweide onveilig maken met hun 
muziek en animatie.

Zoek de 7 verschillen:
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Juli
1.  Zomerkamp 1: De blinde Ziener
 29 juni - 5 juli 2014
 iedereen geboren in 2002-2005
 €175
2.  Zomerkamp 2: De Deur in de Boom
 6-12 juli 2014
 iedereen geboren in 2005-2008
 €175
3.  Zomerkamp 3: De Wesp en de Bezige Bij
 13-19 juli 2014
 iedereen geboren in 2006-2009
 €175
4.  Zomerkamp 4: De ‘r’ van de Chirees
 20-26 juli 2014
 iedereen geboren in 2002-2005
 €175
5.  Zomerkamp 5: Alipapa & de 7 Rovers
 27 juli - 2 augustus
 iedereen geboren in 2005 - 2008
 €175
Augustus
1.  Tienerkamp: Diggie’s en Marjetten
 24-29 augustus 2014
 iedereen geboren in 1999 - 2002
 €155
2. DIGGIEFEEST : 40 jaar Diggie
 29-31 augustus 2014
 iedereen welkom! 
September
1.  Fruitpluk- en terugkoppelweekend, 
 26-28 september
 iedereen geboren in 2000 of vroeger
Oktober
1.  Woonweek, 13-17 oktober
 iedereen geboren in 2000 of vroeger
 iedereen welkom, 10-16u
2.  Herfstkamp: De kelner in de kelder
 27-31 oktober
 iedereen geboren in 2004-2008
 intern: €120, extern: €100 
November
1.  Open Dag, 1 november
 iedereen welkom, 13-16u
2.  Gezinsweekend, 21-23 november
 gezinnen, jong en oud
 -12 j: €30, +12 j: €60
December
1.  Open Dag, 6 december
 iedereen welkom, 13-16u
2.  Kerstkamp:  De kerstelfen en het 
 cadeautjesprobleem
 26-30 december
 iedereen geboren in 2002-2006

Agenda juli - december 2014

Fruitplukweekend van 26 tot 28 
september
Voor iedereen geboren in 2000 of vroeger.
Plof! Plof! Plof! De appels vallen al op de grond! 
En niet alleen de appels. Het is september en 
dat betekent: fruit plukken! Tijd om al die rij-
pe fruitsoorten eens goed onder handen te ne-
men.! Heb je zin om je handen een weekend 
lang uit de mouwen te steken, de boerderij op 
een andere manier te leren kennen, een berg 
nieuwe vrienden te maken en je heerlijk te 
amuseren. Kom dan tussen 26 en 28 septem-
ber naar de heerlijke Diggieboerderij. Iedereen 
geboren vanaf 2000 is van harte welkom.

We zoeken jouw foto’s! 
Diggie bestaat 40 jaar! We willen dat natuur-
lijk ook tonen. Daarom organiseren we tijdens 
het spetterende Diggiefeest een fototentoon-
stelling, maar dat kunnen we niet zonder jouw 
hulp. Heb je nog oude 
foto’s liggen van/met/
op/in Diggie? We zijn 
vooral op zoek naar fo-
to’s van 1999 of vroe-
ger. 
Scan ze in en stuur ze 
zo snel mogelijk naar 
feest@diggie.be.
Heb je ook nog een ori-
ginele naam voor onze 
fototentoonstelling? Vul 
dan de enquête op onze 
site in voor 15 juli. De 
origineelste naam wint 
een verrassing. 
Alvast bedankt!

VOLZET


