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Beste vrienden van de boerderij,
Na een barkoude winterperiode maakt
Diggie zich weer op voor het hoogseizoen. Vanaf maart komen er bijna
iedere dag groepen naar onze boerderij. Ook de kampinschrijvingen komen als zoete broodjes binnen. Indien
je nog een plaats wil op je lievelingskamp ben je er best als de bliksem bij!
De winter bracht sprankelend nieuw
leven op Diggie. Twee schapenlammetjes zagen het eerste licht in de oogjes
rond half januari. Er zijn tevens twee Indische loopeendjes op Diggie aangekomen. Verder hebben we ook nog twee
nieuwe witte konijntjes rondhuppelen.
Naast al deze nieuwe dieren beschikken
we sedert kort ook over een bakfiets.
Het is de bedoeling dat we hierdoor nog
meer de fiets als transportmiddel kunnen gebruiken voor onze aankopen. De
bakfiets werd gekocht met de steun van
de broeders van Orval en Westmalle.

Diggie renoveert!
Of het nu op kamp, boerderijklas of met de jeugdbeweging is, een verblijf op Diggie is een fantastische ervaring voor velen. Diggie investeerde de voorbije jaren al
veel in de infrastructuur en dat loonde. Onder andere de
keuken, het sanitair en de voorgevel ondergingen een
ware metamorfose. Maar dat is nog niet alles, want eind
2013 wordt de koestal aangepakt. De koestal is de eetruimte van Diggie, die in een héél ver verleden dienst
deed als stal waar de koeien konden eten uit eetbakken.
Nu eten er geregeld Diggieverblijvers, uiteraard niet
meer uit de eetbakken, maar met bord, mes en vork!
Dit alles zal ons natuurlijk een aardige stuiver kosten. Indien je ons een financiële riem onder het Diggiehart wil steken, staat daar eeuwige dankbaarheid
van het Diggieproject tegenover. Voor meer info kan
u steeds contact opnemen met het Diggieteam via
info@diggie.be
of
055
42
21
56.

Groeten,
het Diggie-team

Paaskamp
van 1 tot 5 april 2013,

voor iedereen geboren tussen 2003 en 2007.
De bloemen van de krokussen en de paaslelies
staan alweer prachtig in bloei, de zon schijnt
opnieuw haar warme stralen en de diertjes
huppelen gelukkig over de weide. Dit alles
zorgt ervoor dat de paashaas en zijn vrienden alweer vol ongeduld staan te trappelen
om op bezoek te komen en alle kinderen blij
te maken met lekkernijen en leuke spelletjes.
Naar jaarlijkse gewoonte komt de paashaas
ook naar zijn favoriete plek en dat is natuurlijk
Diggie. Ben je geboren tussen 2003 en 2007
en heb je €110? Dan kan je van maandag 1
april tot vrijdag 5 april 2013 samen met hem
en zijn vrienden een fantastische tijd beleven.

2013: Het jaar van de ambacht
Zoals 2012 het jaar van de gezonde, ecologische en (bio)logische voeding was, staan dit
jaar de ambachten in de kijker.
Zo is er al een werkgroepje opgericht dat allerlei activiteiten zal organiseren en de bestaande
activiteiten zal bijkruiden met een snuifje ambacht. Zo zullen ambachten op het Diggiefeest
dit jaar centraal staan. Daarom zijn we nog op
zoek naar ambachtslui die hun ‘skills’ komen tonen op het Diggiefeest, of tijdens één van de
weekends.
Interesse? Of ken je iemand die wel eens geïnteresseerd zou kunnen zijn?
Neem contact op met Diggie VZW!

Ronsel- en werkweekend van 3 tot 5 mei 2013,
voor iedereen geboren in 1999 of vroeger

Tijdens het weekend van 3 tot 5 mei steken de Diggievrijwilligers de handen uit de mouwen. Er zal weer
naarstig gewerkt worden afgewisseld met de nodige rustpauzes en aangevuld met leuke activiteiten.
Ben je in 1999 of vroeger geboren? Wil je Diggie eens ontdekken en kennismaken met de vrijwilligers
en de dieren? En heb je zin om samen met de vrijwilligers een licht of iets zwaarder werk te verzetten en vol trots het resultaat te aanschouwen? Dan ben je meer dan welkom op dit gratis weekend.

Cursussen 2013

Diggie doet wat met een mens...

voor iedereen geboren in 1997 of vroeger.
Ben je geboren in 1997 of vroeger en wil je tijdens een avontuurlijke en plezante cursus leren op welke manier je leuke activiteiten in
elkaar kan steken, hoe je bestaande spelen
op een leuke wijze kan transformeren, wat
je kan doen met verschillende expressievormen en hoe je met kinderen van verschillende
leeftijden moet omgaan? Dan is deze cursus
in samenwerking met het Pedagogisch Instituut J.L. Vivès zeker iets voor jou! Na het volgen van de cursus kan je het attest ‘animator
in het jeugdwerk’ behalen. Voor het bescheiden bedrag van €171 kan je je inschrijven (de
jeugddienst van je gemeente of stad betaalt
meestal een groot deel van dit bedrag terug).

Zo’n twintig jaar geleden waren Willem en Krista
bezige bijtjes op Diggie. Willem deed klusjes
en verzorgde de dieren, terwijl Krista vooral de
kampen begeleidde. Kort nadien, in 1993, werd
Willem aangesteld als coördinator van Diggie.
Nu, zoveel jaar later, zijn ze druk in de weer
om hun Schapenmelkerij te runnen. Redenen genoeg om een bezoekje te brengen aan de makers van “Brebis de Brakel”.
Het is nu volop lammertijd op de Schapenmelkerij. Dit jaar worden hier ongeveer 100 lammetjes geboren. Wij melken hier zo’n 60 ooien.
Van die melk maken we vaste kazen en ijsjes!

Animatorcursus van 8 tot 13 april 2013,

Hoofdanimatorcursus van 10 tot 13 april
2013,

voor iedereen geboren in 1995 of vroeger
Heb je reeds een attest ‘animator in het jeugdwerk’ of heb je 2 jaar ervaring in het jeugdwerk?
Heb je de smaak volledig te pakken en wil je
hoofdanimator worden? De hoofdanimatorcursus, die Diggie vzw organiseert met de steun
van het Pedagogisch Instituut J.L. Vivès, is dan
volledig hetgeen jij zoekt! Tijdens deze cursus
leer je hoe je een monitorenteam kan begeleiden en hoe je de grote en kleine problemen kan
aanpakken die hierbij opduiken. Je krijgt ook
tips in verband met communicatie, participatie, evalueren en feedback geven, programmeren en nog zoveel meer. Je kan na het volgen
van deze cursus het attest ‘hoofdanimator in
het jeugdwerk’ behalen. Inschrijven voor deze
leerrijke en amusante cursus kan als je geboren
bent in 1995 of vroeger en kost slechts €135
(de jeugddienst van je gemeente of stad betaalt
meestal een groot deel van dit bedrag terug).

Willem, hoe maak je eigenlijk van melk kaas?
“Weet je dat kaas eigenlijk een manier is om
melk te bewaren?” Wat je nodig hebt is goede melk. Na het pasteuriseren, laat je de melk
verzuren (door het toevoegen van melkzuurbacteriën) en je voegt stremsel toe. Het stremsel zorgt ervoor dat de melk “gescheiden”
wordt. Je krijgt een vast gedeelte, de wrongel en een helder gele vloeistof, de wei. Wanneer je de wei aftapt, blijft de wrongel over.
Die wrongel gaat dan in kaasvormen en wordt
geperst tot kaas. Tenslotte gaan ze voor enkele weken of maanden in de rijpingskamer,
waardoor de kaas zijn typische smaak krijgt.
Waar kunnen we “Brebis de Brakel” kopen?
“We hebben helaas geen tijd voor een hoevewinkel op de boerderij en verkopen onze
kazen daarom uitsluitend via winkels. Je kan
onze kaas in Brakel, Geraardsbergen, Ronse en Zingem kopen. Je vindt al de verkoopadressen op onze website www.schapenkaas.be. Neem dus zeker eens een kijkje.”

Agenda
maart – augustus 2013
Maart 2013

1. Kleuterweekend, 9-10 maart 2013
iedereen geboren in 2007-2009, €40
mogelijkheid tot thuis slapen

April 2013

1. Paaskamp, 1-5 april 2013
iedereen geboren in 2003-2007, €110
2. Open Dag, 6 april 2013
iedereen welkom, 10-16u
3. Monitorencursus, 8-13 april 2013
iedereen geboren in 1997 of vroeger, €171
4. Hoofdmonitorencursus, 10-13 april 2013
iedereen geboren in 1995 of vroeger, €135

Mei 2013

1. Ronsel- en werkweekend, 3-5 mei 2013
Iedereen geboren in 1999 of vroeger, gratis
2. Open Dag, 4 mei 2013
iedereen welkom, 10-16u
3. Gezinsweekend, 10-12 mei 2013
prijs: €30 -12 j. en €60 +12 j.

Juni 2013

1. Open Dag, 1 juni 2013
iedereen welkom, 10-16u
2. Voorbereidingsweekend, 28-30 juni 2013
alle kampmonitoren, gratis

Juli 2013
1.
Zomerkamp 1: De weerman is zijn zon kwijt, 30 juni-6
juli 2013
iedereen geboren in 20012004, €150
2.
Zomerkamp 2: De blaffende bakker, 7-13 juli 2013
iedereen geboren in 20042007, €150
3.
Zomerkamp 3: De notaris
en het onvindbare testament,
14-20 juli 2013
iedereen geboren in 20012004, €150
4.
Zomerkamp 4: Wit en lof,
de onafscheidelijke tweeling,
21-27 juli 2013
iedereen geboren in 20052008, €150
5.
Zomerkamp 5: Het verdwenen klavertje zeven, 28 juli3 augustus 2013
iedereen geboren in 20042007, €150

Augustus 2013

1.
Tienerkamp: So you think you can farm?,
18-23 augustus 2013
iedereen geboren in 1998-2001, €130
2.
Diggiefeest, 24-25 augustus 2013
iedereen welkom

Uit de Oude doos
Nog voor het digitale internettijdperk is losgebarsten, was er in Brakel al een kinder- en gezinsboerderij met de lieflijke naam “Diggie”. De oorsprong
van de naam is voor de meesten nog steeds onduidelijk. Is het misschien een samenvoegsel van
de naam van een aantal oprichters? Komt het van
een song van de Beatles? De oprichters houden
alvast hun lippen stevig op elkaar. Feit blijft dat
de naam Diggie tot op de dag van vandaag goed
blijft klinken. In het kielzog van Diggie werd een
tiental jaren geleden zelfs een heuse band opgericht met de naam Diggietalis. Al even onsterfelijk
als de naam Diggie is het logo dat oorspronkelijk
ontworpen werd door een Marc Cox (broer van oprichter Paul Cox). Dit logo werd op de alombekende Diggiestickers gezet. In 1974 werden er maar
liefst 100 000 van deze stickers gedrukt. Deze stickers werden oorspronkelijk verkocht om geld in te
zamelen voor het project. Eind 2012 gingen de
laatste originele stickers de deur uit. Het logo aan
de gevel van Diggie kreeg tevens een opfrisbeurt.
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