
OVERZICHT KAMPEN EN WEEKENDS 2020

wanneer? kamp voor wie? prijs 
minimum-maximum

24- 27
februari

kleuterweek 
Het Boomcircus

2015-2017 extern: 9-17u
€ 100 - € 130

24-28
februari

krokuskamp
De 40 rovers van het wolhol

2010-2014 € 125 - € 165

4-7
april

tienervierdaagse
Route 9660

2004-2008 € 100 - € 130

8-12
april

paaskamp
Graaf Braaf

2008-2012 € 125 - € 165

13-18
april

animatorcursus
(i.s.m. Uit De Marge VZW)

vanaf 15j meer info 
op de website 

13-18
april

hoofdanimatorcursus
(i.s.m. Uit De Marge VZW)

vanaf 16j meer info 
op de website 

1-3
mei

gezinsweekend
Patta ti, patta ta!

iedereen -12j: €40 - €55, 
+12j: €62.5 - €70 

5-11
juli

zomerkamp 1
Krantkopje & Papa Razzi

2008-2011 € 180 - € 230

12-18
juli

zomerkamp 2
Het spook van de waterput

2011-2014 € 180 - € 230

19-25
juli

tienerkamp
Instagras & KoeTube

2005-2008 € 180 - € 230

26 juli - 
1 augustus

zomerkamp 3
Het Verdrag van Diggielonië

2008-2011 € 180 - € 230

2- 8 
augustus

zomerkamp 4
Turnclub Groentesoepel

2011-2014 € 180 - € 230

22-27 
augustus

zomerkamp 5
De wilde wilgenhut

2012-2015 € 150 - € 185

29-30
augustus

Diggiefeest iedereen gratis

2-4
oktober

tienerweekend
Rellen in de Riebeke

2005 - 2008 € 63 - € 70

31 oktober- 
3 november

halloweenweekend
Het mysterie van de Diggieheuvel

2010-2014 € 100 - € 130

26-30
december

kerstkamp
Ridder Zeebroek & Kornuiten

2008-2012 € 125 - € 165

kinder- en gezinsboerderijkinder- en gezinsboerderij
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EEN DIGGIEKAMP,
DAT IS...

CONTACTGEGEVENS
Diggie vzw
Diggieweg 14
9660 Brakel
055/422156
www.diggie.be
info@diggie.be
facebook/diggievzw
instagram/diggievzw

Onze animatoren zijn heel geën-
gageerd en zijn gevormd in het 
jeugdwerk, en worden begeleidt 
door een professioneel Diggi-
eteam. Zij begeleiden de kampen 
geheel vrijwillig, omdat ze het zo 
graag doen. Al onze kampen heb-
ben een fantasierijke verhaallijn en 
originele spelen die in het geheel 
passen. In totaal gaan er steeds 
6 à 8 animatoren samen met
33 kinderen mee op kamp. 

Inschrijven voor een kamp kan op 
www.diggie.be.

OP KAMP KAN JE...
heel erg veel spelen
zelf brood of pizza maken in een 
echte steenoven
in bomen klimmen
melk halen bij een échte boer(in)
dieren voederen en verzorgen
ponyritjes, wolverwerking en 
andere boerderijactiviteiten
op uitstap naar het bos of  
speelplein
altijd samen koken
de wildste avonturen beleven 
met leeftijdgenootjes

 Huh, DIGGIE?
Diggie is in 1974 opgericht met als doel de vervreemding tussen mens 
en natuur, en tussen mensen onderling tegen te gaan. Meer dan 44 
jaar later is dit uitgangspunt actueler dan ooit. Diggie wil meer zijn dan 
een gewone boerderij. We doen ons uiterste best om iedereen zich er 
thuis te laten voelen. 

WAAR KOM JE TERECHT?
De eetzaal, slaapruimtes met stapelbedden en keuken zijn ingericht 
voor groepen tot 41 personen. Er is een polyvalente binnenruimte, 
modern sanitair met toegankelijke toiletten en douches. 
Er is veel ruimte om buiten te spelen, met onder andere een grote 
speelweide met dieren, een authentieke binnenkoer, 
een belevingstuin en een strozolder.

WAT IS DIGGIE?
Diggie vzw is een vierkantshoeve in Brakel, midden in de prachtige 
Vlaamse Ardennen. Je kan er als kind op kamp komen, je boerderijklas 
er laten doorgaan, de boerderij afhuren als jeugdbeweging, groep of 
familie, je verjaardagsfeestje organiseren, vrijwilliger zijn, kampen 
begeleiden en nog veel meer. Kortom, we zijn een echte kinder- en 
gezinsboerderij. 

Meer dan honderdtwintig enthousiaste vrijwilligers en vijf enthousias-
te personeelsleden zorgen ervoor dat Diggie veel meer is dan een ge-
wone boerderij. Het is een plek waar kinderen en jongeren vrij kunnen 
werken, spelen en zichzelf ontplooien. Je kan er volledig jezelf zijn.

... 

... 

... zo’n mooie boerderij, toffe 
animatoren (we hebben verha-
len gehoord! :)), zoveel dieren, 
leuke activiteiten! 
(Marieke, ouder)

...

... leven op de boerderij!
(Fien, coördinator)

WAT IS DIGGIE?
Diggie vzw is een vierkantshoeve in Brakel, midden in de prachtige 
Vlaamse Ardennen. Je kan er als kind op kamp komen, je boerderijklas er 
laten doorgaan, de boerderij afhuren als jeugdbeweging, groep of familie, 
je verjaardagsfeestje organiseren, vrijwilliger zijn, kampen begeleiden en 
nog veel meer. Kortom, we zijn een echte kinder- en gezinsboerderij.

Meer dan honderdtwintig enthousiaste vrijwilligers en vijf enthousiaste 
personeelsleden zorgen ervoor dat Diggie veel meer is dan een gewone 
boerderij. Het is een plek waar kinderen en jongeren vrij kunnen werken, 
spelen en zichzelf ontplooien. Je kan er volledig jezelf zijn.

Huh, DIGGIE?
Diggie is in 1974 opgericht met als doel de vervreemding tussen mens en 
natuur, en tussen mensen onderling tegen te gaan. Meer dan 44 jaar later 
is dit uitgangspunt actueler dan ooit. Diggie wil meer zijn dan een gewone 
boerderij. We doen ons uiterste best om iedereen zich er thuis te laten 
voelen.

WAAR KOM JE TERECHT?
De eetzaal, slaapruimtes met stapelbedden en keuken zijn ingericht voor 
groepen tot 41 personen. Er is een polyvalente binnenruimte, modern 
sanitair met toegankelijke toiletten en douches.

Er is veel ruimte om buiten te spelen, met onder andere een grote 
speelweide met dieren, een authentieke binnenkoer, een belevingstuin en 
een strozolder.

OP KAMP KAN JE...
● heel erg veel spelen

● zelf brood of pizza maken in een 
echte steenoven

● in bomen klimmen

● melk halen bij een échte boer(in)

● dieren voederen en verzorgen

● ponyritjes, wolverwerking en 
andere boerderijactiviteiten

● op uitstap naar het bos of 
speelplein

● altijd samen koken

● de wildste avonturen beleven 
met leeftijdgenootjes

Onze animatoren zijn heel ge ën-
gageerd en zijn gevormd in het 
jeugd werk, en worden begeleid 
door een professioneel Diggieteam. 
Zij begeleiden de kampen geheel 
vrijwillig, omdat ze het zo graag 
doen. Al onze kampen hebben een 
fantasierijke verhaallijn en originele 
spelen die in het geheel passen. 
In totaal gaan er steeds 6 à 8 
animatoren samen met 33 kinderen 
mee op kamp.
Inschrijven voor een kamp kan op 
www.diggie.be.

EEN DIGGIEKAMP, DAT IS...
... echt superleuk! 

(Eppo, 5 jaar)

... plezier maken met allemaal 
andere toff e kinderen! 
(Tina, 9 jaar)

... zo’n mooie boerderij, toff e 
animatoren (we hebben 
verhalen gehoord! :)), zoveel 
dieren, leuke activiteiten! 
(Marieke, ouder)

... de ervaring van je leven! 
(Jelle, animator)

... leven op de boerderij! 
(Fien, coördinator)

CONTACTGEGEVENS
Diggie vzw
Diggieweg 14
9660 Brakel
055/422156
www.diggie.be
info@diggie.be
facebook/diggievzw
instagram/diggievzw

CONTACTGEGEVENS
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