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foto: Zomerkamp 1 - De Weerman is z’n zon kwijt
Het was weer een heerlijke zomer op Diggie!
WAP (Worst, Appelmoes en Patatten) voor iedereen, een weide vol zonnestralen, de ontdekking van overheerlijke warmoes, plannen maken voor de koestalrenovatie, de zoete geur van
30 verse ovenbroodjes, ouders die vol enthousiasme meezingen met het kamplied, een ezeltje
met dreadlocks en een geit die weer eens ontsnapt...heel veel kinderen op ontdekking op de
boerderij.
Het was weer een heerlijke zomer op Diggie! Bedankt iedereen!
Groetjes,
Het Diggie-team

Carlos: Diggie’s trouwste vrijwilliger

Gandae vzw is een gezinsvervangend tehuis
in Gentbrugge. Mensen met een licht tot matig verstandelijke handicap wonen en werken
in de voorziening. Lang geleden bracht Bart
voor zijn stageproject de mensen van Gandae
mee naar Diggie. Nu, 16 jaar later, komt er nog
steeds een groepje van Gandae werken op de
boerderij. Carlos, die deze zomer 60 kaarsjes
uitblies, is er één van.
Carlos: “Ik kom nog altijd even graag naar de
boerderij. Ik werk bijna altijd buiten. De moestuin is mijn terrein. Ze noemen mij dan ook
‘Boer Carlos’. Ik help onkruid wieden en spitten. Maar ook allerlei andere taken, zoals gras
maaien en de binnenkoer vegen, vind ik leuk.
Zo help ik soms binnen als het slechter weer is.
Dan plooien we de Diggiewijzers, wist je dat?
Ik heb een eigen courgette- en pompoenveld.
Hier kruipt veel tijd in. Dit moet worden voorbereid en onderhouden. De grootste pompoen
ter wereld kweken, daar ga ik voor!”

foto: Boer Carlos

Talent op Diggie

© Hanne Vermeulen

Subsidies kwijt?

Diggie is een boerderij die gedragen wordt
door heel wat getalenteerde vrijwilligers.
Naast hun kwaliteiten als Diggievrijwilliger of
kampanimator hebben we ook heel wat ander talent op onze boerderij. Dat gaat van
zingen tot dansen, filmpjes maken of foto’s
schieten, over paardrijden tot tekenen. Eén
van die fantastische tekenaressen is Hanne, die speciaal voor ons deze prachtige
zwart-wittekening maakte. Bedankt Hanne!
Benieuwd naar meer talent? Kijk uit naar
de volgende Diggiewijzer of kom het zelf
ontdekken op één van onze activiteiten!

Diggie is goed bezig. Dat vinden wij toch, en vele van de bezoekers, scholen, kinderen, ouders en
vrijwilligers vinden dit met ons. We hebben nooit zoveel bezoekers en overnachtingen gehad als
de voorbije periode. Er wordt veel geïnvesteerd in de boerderij, zijn vrijwilligers en het personeel.
Diggie
is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en is voor een goede werking afhankelijk van subsidies op verschillende niveaus (lokaal, provinciaal en Vlaams).
Op
al
deze
niveaus
zijn
serieuze
veranderingen
aangekondigd,
wat
grote gevolgen kan hebben voor onze subsidies en dus op onze werking.
Kort gezegd dreigen wij door hervormingen en besparingen op Vlaams en Provinciaal niveau een heel belangrijk deel van onze subsidies kwijt te raken. Dit zou vertalen in besnoeiing op verschillende vlakken, waaronder personeelsuren, die juist
broodnodig zijn voor het behoud van een kwalitatieve werking van de organisatie.
Wij hopen dat er nog een geschikte oplossing uit de bus komt voor Diggie vzw. Want
uiteindelijk moet Diggie toch de plaats zijn waarvoor ze dient, een unieke ontmoetingsplaats tussen mens en natuur. Wilt u meer weten over deze veranderingen, lees
de volledige tekst hierover op onze website of neem contact op met info@diggie.be.
Wordt vervolgd…

Gezocht: Handige Harry’s

Zoals jullie reeds in de lente-editie van de Diggiewijzer konden lezen, wordt vanaf november onze eetzaal, beter gekend als ‘koestal’, verbouwd. Omdat die werken niet van de poes
zullen zijn, is iedereen die graag de handen uit de mouwen wil steken meer dan welkom.
Naast de werken aan de ‘koestal’, zijn er ook het hele jaar door kleinere en grotere werken en projecten op de Diggiehoeve. Daarom zijn we, onder het motto ‘vele handen maken licht werk’, steeds op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen.
Ben je niet vies van wat labeur? Wil je ons helpen bij de verbouwingen van de
‘koestal’? Of wil je ons gedurende het jaar helpen met verschillende werkjes?
Neem dan zeker contact op met het Diggieteam!

foto: Zomerkamp 2 - De Blaffende Bakker

Herfstkamp,
voor iedereen geboren tussen
2003 en 2007

De zomerkampen zijn alweer achter de rug,
maar daar is het super leuke herfstkamp al!
Diggie opent zijn deuren van 28 oktober tot
1 november voor iedereen die geboren is tussen 2003 en 2007. Op het herfstkamp zullen
weer heel wat toffe spelletjes, boerderij-activiteiten en personages de revue passeren.
Ben je helemaal enthousiast om mee te gaan op
dit kamp? Schrijf je dan zeker in! Dit kamp kost
€110, maar het is ook mogelijk om tijdens dit
kamp thuis te overnachten, dan betaal je €90.

Kerstkamp,
voor iedereen geboren tussen
2001 en 2005

De kerstvakantie lijkt misschien nog ver weg,
maar als je goed luistert kan je de Kerstman
en zijn vele hulpjes al naarstig horen werken.
Hij is zoals elk jaar bezig met het maken van
heel veel cadeautjes voor groot en klein. En
wanneer dat werk er op zit zal hij er weer op
uit trekken om iedereen een bezoekje te brengen. En uiteraard staat ook Diggie weer op
zijn lijstje van ‘zeker te bezoeken plaatsen’.
Wil ook jij graag eens de Kerstman en zijn
vrienden leren kennen? Ben je geboren in
2001-2005? En heb je €110? Dan moet je
je zeker inschrijven voor het spetterende
kerstkamp van 26 tot 30 december 2013.

Uit De Oude Doos: Het Diggiefeest, een lange traditie

Op 24 en 25 augustus ging te Diggie terug het
jaarlijkse hoevefeest door. Dit feest is steeds
zeer belangrijk geweest voor Diggie: Diggie is
immers feestend begonnen. Het past ook prima binnen onze missie: het tegengaan van
vervreemding. Met de eerste hoevefeesten
in 1974 vond ook de inhuldiging en de start
van de werking plaats. Het feest duurde maar
liefst drie dagen. Een aantal uitschieters van
het feest waren onder andere een optreden
foto: Pannenkoeken op het Diggiefeest
van Jan De Wilde, Wim De Craene en Urbanus.
Ook Vuile Mong kwam met zijn Vieze Gasten opdraven naar het feest. We kregen een maaltijd aangeboden van een voorganger van Piet Huysentruyt. T.V.-kok John Bultinck kookte iets
bijzonder terwijl de Polderfanfare in hemdsmouwen door de weide stapte. De plaatselijke vedette Marino Falco (beter bekend als alterego Balthazar Boma) kwam ons groot bal opvrolijken. Marino Falco was tevens op latere edities van het feest een welgekomen gast. Ondanks
de vele vedetten die ons feest kwamen opvrolijken, blijven de vele vrijwilligers die meehielpen dit feest telkens tot een goed einde te brengen nog meer in het Diggiegeheugen gegrift.

Agenda september 2013 - maart 2014
September 2013

1. Open Dag, 7 september
iedereen welkom, 10-16 u
Vanaf 13u30 komt de imker naar Diggie
met een fantastische workshop voor
jong en oud!
Doorlopend gezellige Diggiebar
2. Fruitplukweekend, 6-8 september
iedereen geboren in 1999 of vroeger,
gratis
3. Terugkoppelweekend, 27-29 september
alle kampmonitoren, gratis

Oktober 2013

1. Open Dag, 5 oktober
iedereen welkom, 13-16 u
2. Woonweek, 14-18 oktober
iedereen geboren in 1999 of vroeger
gratis
3. Herfstkamp, 28 oktober - 1 november
iedereen geboren in 2003-2007
intern (€110) of extern (€90)

November 2013

1. Open Dag, 2 november
iedereen welkom, 13-16 u
2. Teambuildindsweekend, 1-3 november
iedereen geboren in 1999 of vroeger
gratis

December 2013

1. Open Dag, 7 december
iedereen welkom, 13-16 u
2. Kerstkamp 26-30 december
iedereen geboren in 2001-2005
€110

Januari 2014
Gelukkig nieuwjaar!

Februari 2014

1. Open Dag, 1 februari
iedereen welkom, 13-16u
2. Verwenweekend, 31 januari - 2 februari
uitgenodigde vrijwilligers, gra tis
3. Tienerweekend, 21-23 februari
iedereen geboren in 1999 - 2002
€60

Maart 2014

Redactie
1. Open Dag, 1 maart
Sara Pillen,
iedereen welkom,
Fleur Van Oyen,
10-16 u
Isaac Verhaeghe,
2. Werkweekend,
28 februari - 2 maart Bart Veys
iedereen geboren in Met bijdragen van
Diggieteam
2000 of vroeger
3. Krokuskamp, 3-7 maart Tieme Verlinde
iedereen geboren in Mail
redactie@diggie.be
2002-2006
Vormgeving
intern (€110)
Isaac Verhaeghe
of extern (€90)
Tekening
4. Kleuterweekend,
Hanne Vermeulen
8-9 maart
iedereen geboren in Adres
t.a.v. Redactie
2009-2011
Diggieweg 14
€40
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