
OVERZICHT KAMPEN EN WEEKENDS 2023
wanneer? kamp voor wie? prijs 

minimum-maximum
18-19 

februari
Kleuterweekend   

De knallende molshoop
2016-2018 € 55 - € 85

20-24 
februari

Krokuskamp
De loerdraaiers draaien door

2010-2014 € 140 - € 180

10-12 maart Tienerweekend ++
Ceci n’est pas Diggie

2004-2008 € 70 - € 110

31 maart -
2 april

Tienerweekend 1
De nacht van DJ GUY

2007-2011 € 70 - € 110

3-8 april Paaskamp (Optie extern)
Het ei van Sahasapa

2013-2017 € 170 - € 220 

10-15 april Animatorcursus
(i.s.m. Uit De Marge VZW)

vanaf 15j meer info 
op de website 

10-15 april Hoofdanimatorcursus
(i.s.m. Uit De Marge VZW)

vanaf 16j meer info 
op de website

28 april - 
1 mei

Gezinsweekend
De bakermat van de bakoven

iedereen -12j: €45 - €85, 
+12j: €70 - €110

2-8 juli Zomerkamp 1
Zeespiegeltje aan de wand

2014-2017 € 210 - € 260

9-15 juli Zomerkamp 2
Koning Dominant van Myxolydië

2011-2014 € 210 - € 260

16-18 juli Kleuter-3-daagse (Optie extern)
Kriebelwiebels in de moestuin

2017-2019 € 75 - € 115

19-22 juli Zomer-vierdaagse 
De schatten van de Diggiezolder

2013-2016 € 105 - € 145

23-29 juli Tienerkamp 
Tiktoktoktok

2008-2011 € 210 - € 260

30 juli -
5 augustus

Zomerkamp 3 (Optie extern)
Diggiedankeldoek is zoek

2011-2014 € 210 - € 260

19-24 
augustus

Zomerkamp 4 (Optie extern)
Zweetvoet op spoorzoektocht

2015-2018 € 170 - € 220

26-27 
augustus

Diggiefeest iedereen Gratis

6-8 oktober Tienerweekend 2
Het bal van Cronos Mysterios

2008-2011 € 70 - € 110

29 oktober -
3 november

Herfstkamp
Kolonel Puit en de Kikkerdril

2012-2016 € 170 - € 220

30 oktober - 
3 november

Dagjeskampen
Knopen in het Wolhol

2017-2019 € 30/dag - € 40/dag

26-30 
december

Kerstkamp
Ruby en de kasseiKwestie

2011-2015 € 140 - € 180

kinder- en gezinsboerderijkinder- en gezinsboerderij



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 is in 1974 opgericht met als 
doel de vervreemding tussen mens 
en natuur, en tussen mensen onder-
ling tegen te gaan. Meer dan 45 jaar 
later is dit uitgangspunt actueler 
dan ooit en zetten we er ons met 
minstens even grote passie voor in.
We zijn een vzw te vinden in en 
rond een vierkantshoeve gelegen 
in Brakel, midden in de prachtige 
Vlaamse Ardennen. 
De boerderijdieren, de moestuin, de 
speelweide en het verblijfcentrum 
vormen een unieke combinatie voor 
jong en oud. 
Je kan er als kind op kamp komen, 
met de school boerderijklassen 
organiseren of onze stek afhuren 
met de jeugdbeweging, groep of fa-
milie. Je bent ook welkom om je ver-
jaardagsfeestje te organiseren, als 
vrijwilliger een steentje bij te dragen, 
om kampen te begeleiden en nog 
zo veel meer. Kortom, we zijn een 
echte kinder- en gezinsboerderij.
Meer dan honderdtwintig enthousi-
aste vrijwilligers en vijf enthousiaste 
personeelsleden zorgen ervoor dat 
Diggie veel meer is dan een gewone 

boerderij. Het is een plek waar kin-
deren, jongeren en volwassenen vrij 
kunnen werken, spelen en zichzelf 
ontplooien. Laat je inspireren door 
de natuur en kom je talenten inzet-
ten of nieuwe ervaringen opdoen!

WAAR KOM JE TERECHT?
Achter onze gevel met blauw-wit-
gestreepte poorten kom je op onze 
prachtige boerderij terecht waar de 
buitenwereld ver weg lijkt. 
Onze grootste troeven zijn de grote 
speelweide waar je tussen de dieren 
kan ravotten, onze authentieke bin-
nenkoer en de schuren en stallen 
met vele hoeken om te ontdekken. 
De slaapruimtes met stapelbedden, 
de keuken en eetzaal zijn ingericht 
voor groepen tot 41 personen. Alles 
is voorzien zodat een groep volle-
dig zelfstandig van hun verblijf kan 
genieten. Er is ook een polyvalente 
binnenruimte, modern sanitair met 
(rolstoel)toegankelijke toiletten en 
douches en nog een extra (reeds 
bruikbare) zolderruimte in aan-
bouw.

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

Uiteraard is de boerderijbeleving een 
uitgesproken ervaring op een kamp. 
Daarnaast streven de animatoren 
naar een rijkelijke inkleding, wat 
maakt dat onze kampen een 
fantasie rijke verhaallijn hebben met 
originele spelen die in het verhaal 
passen. Onze animatoren zijn heel 
geëngageerd, zijn gevormd in het 
jeugdwerk en worden ondersteund 
door een professioneel Diggieteam. 
Zij begeleiden de kampen geheel 
vrijwillig, omdat ze het zo graag 
doen. 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/diggiekamp.

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
Ondernemingsnr.: 0414 014 311
RPR Gent, afd. Oudenaarde
www.diggie.be
info@diggie.be
facebook/diggievzw
instagram/diggievzw
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