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De herfst op Diggie

Wat is er toch altijd veel te beleven
op Diggie! We hadden een prachtige
zomer vol super geslaagde kampen,
gevuld met enthousiaste kinderen,
tieners en animatoren. Het feest was
dit jaar opnieuw een succes, mede
dankzij die fantastische bende Diggievrijwilligers. Ons Diggieteam is sinds
kort voor een jaar uitgebreid met de
Spaanse EVS-ster Julia.
Vorige maand mochten we nog genieten van een Indian Summer, maar nu
worden we toch stilaan gewaar dat de
natuur aan het uitbollen is: langzaam
maar zeker worden alle groenten uit de
moestuin gehaald en de dieren moeten weer af en toe wat hooi bij krijgen.
Onze notenboom laat volop zijn noten
vallen en het fruit van de boomgaard
is geplukt en verwerkt tot heerlijk sap!
De herfst is ook de tijd van de bronst,
en dat ruiken we van ver. Pierre, onze
trotse geitenbok van Diggie, is in zijn
nopjes dat hij terug voor kleine geitjes
mag zorgen.
Wordt vervolgd in de vroege lente.
Tot gauw!

Diggie: ervaar de magie van het voorjaar

Groeten,
Het Diggieteam!

Ken je dat gevoel? Je stapt uit de deur, recht het gras in, je adem vormt wolkjes in de ochtendlucht? Heb je
weleens krokussen zien ontluiken in het ochtendgloren? Wil je die sensatie vaker ervaren? Dat is namelijk
maar één van de bijzondere dingen die je op Diggie kan vinden in het voorjaar.
Te midden van de prachtige Vlaamse Ardennen, met zijn adembenemende vergezichten en glooiende
landschappen, heeft onze boerderij nog net iets magischer bij het ontluiken van al dat leven. Ook tijdens
de levensnoodzakelijke maartse buien en aprilse grillen is er heel wat te beleven op de kinderboerderij:
je kunt een lentewandeling maken, dartelen door de frisse lenteplassen en achteraf genieten van een
warme chocolademelk of een heerlijke kom soep. Of een gezelschapsspelletjesmarathon organiseren,
zaadbommen in elkaar knutselen. Je kan alle hoekjes van onze grasgroene weide ontdekken, verhalen vertellen rond een knisperend kampvuur. Fietsen langs de Verrebeekmolen en de Kaashoeve. Een fakkeltocht
houden met zelfgemaakte fakkels. Gewoon lekker knus koken in de keuken. Of voor de vroege vogels: de
eerste barbecue houden van het jaar. Dat en veel meer ligt binnen handbereik op Diggie in het voorjaar.
Wil je Diggie graag afhuren? Meer info over Diggie en hou je je verblijf kan reserveren op:

diggie.be/jeugdverblijf

Twee prijzen op Diggie, waarom?
Vanaf januari kan je twee verschillende prijzen zien staan in de folder en op onze website. Een beetje gek,
zou je denken? We leggen je uit wat dat betekent:
Vanaf 2016 werkt Diggie vzw met een minimum- en maximumprijs voor al onze kampen en weekends.
De minimumprijs is het bedrag dat Diggie vzw nodig heeft om de kosten van het kamp voor een kind te
dragen (verblijf, eten, verzekering, administratie, verbruik, enz...). Wij houden de financiële drempel (de
minimumprijs) bewust zo laag mogelijk. Zo probeert Diggie vzw elk kind, ongeacht zijn of haar financiële
mogelijkheden, de kans te geven om een kamp of weekend te beleven op onze boerderij. De maximumprijs
geeft deelnemers die dit willen of hiertoe de ruimte hebben de mogelijkheid om naar eigen vermogen een
extra bijdrage te leveren. Bij de inschrijving en de betaling van je kamp kies je dus zelf hoeveel je betaalt,
de minimumprijs, de maximumprijs, of iets daar tussen. Zo hopen wij ook in de toekomst onze kampen en
weekends zo toegankelijk mogelijk te kunnen houden. Meer info op www.diggie.be.

Herfstkamp: een geslaagde schattenjacht
impressie

afgelopen activiteit

diggie.be/fotos

De kinderen zijn net uitgezwaaid en de animatoren blazen
nog even gezamenlijk uit op de strozolder, een plek waar
er deze herfstvakantie heel wat uren speelplezier zijn
doorgebracht. Samen met tante Filomena, Puk en Muk;
hebben maar liefst 34 kinderen 5 dagen lang de Diggieboerderij onveilig gemaakt. Ogenschijnlijk is er niet veel
veranderd op Diggie tijdens deze gekke week. Maar zij die
hun ogen wijd opensperren of hun verrekijker gebruiken
als een echte piraat ontdekken dat het een hele dolle week
was. De verhoging van de composthoop en de verdikking
van Patta’s buik tonen dat die kinderen en animatoren
heel wat voedsel kunnen verwerken, en als echte ontdekkingsreizigers kookten ze dat helemaal zelf. De modderplekken op de laarzen en kleren bewijzen dat er heel
wat gespeeld is tijdens dit kamp. Je kan nu eenmaal geen
schat vinden zonder je door de Seafoodmaffia heen te
sluipen of een zeemeermin te overtuigen. Die zware tocht
was niet zonder gevaren, maar op een aantal schrammen na waren alle 34 ontdekkingsreizigers ongedeerd
toen ze vrijdagmiddag in Onderbergen aankwamen.
Vooraleer ze zichzelf op de schat konden werpen, moesten
ze de ‘Gentse Ontstoppingsdienst’ tegenhouden, die niet
te stoppen leek bij het stelen van hun schat. Maar uiteindelijk konden ze de schatkist openen en de enige échte
schat van Onderbergen in hun armen sluiten: Willem-Jacob Eenpoot, de teergeliefde echtgenoot van de
alombeminde Filomena. Dat was pas een feestje waard! Bekijk de foto’s van herfstkamp 2015 nu op onze
site, en herbeleef deze spannende ontdekkingstocht.

Kerstkamp: “Als sneeuw voor de zon”
26-30 december

iedereen geboren in 2003-2007

diggie.be/kampen

Weerman Eddy Bedoozere is boos! Iemand heeft aan het weer gemorreld en nu zijn alle seizoenen in de
war. Het dondert al in Keulen en de bliksem dreigt er als de bliksem vandoor te gaan. Als dat maar goed
afloopt! Als jij geboren bent tussen 2003 en 2007, kan jij er mee voor zorgen dat Eddy’s weerberichten opnieuw kloppen. Je bent van harte welkom op Diggie tussen 26 december en 30 december. Het kamp kost
120 euro. Laat je zeker niet weerhouden door het weerbericht!

Dier in de kijker: Patta, het hangbuikzwijn
Hoi! Mijn naam is Patta, het enige echte hangbuikzwijn van
Diggie. Ik heb twee hobby’s: eten en slapen, ik hou er echt
van om heerlijk in te dommelen op mijn zelfgemaakt bedje
van stro! En wat eten betreft: mijn maag knort de hele dag,
maar vooral tijdens de kampperiodes ben ik in de zevende
hemel; want dan krijg ik soms de overheerlijke restjes van
het kampeten! Wat ik nog meer doe overdag? Niet veel, al
kan een modderbad soms echt lekker verfrissend zijn!
Af en toe, op een mooie zonovergoten dag, loop ik ook eens
graag over de mooie grote Diggieweide. Maar niet te vaak,
want heb je al eens gezien hoe groot die weide is? Dat is
vermoeiend, hoor. Ik hou er ook van als je me komt aaien
over mijn stekelige haren of komt voelen achter mijn oren,
want daar is het zijdezacht. Wist je dat ze van het haar van
hangbuikzwijnen penselen en borstels maken? Leuk hé?
Al die aandacht is natuurlijk fantastisch, en ik mag echt
niet klagen, maar toch ben ik een beetje jaloers op Gustur,
Luna, Pinkie, Lucy en Ophelia: zij hebben immers allemaal
een meter of peter, die hen keihard verwent... Zij geven Diggie een extra financieel duwtje in de rug om het
dierenvoeder, de stallen en het lekkere stro te betalen. Bovendien komen die peters en meters regelmatig
langs om te knuffelen, en het is net dat waar ik zo blij van word. Dus hou je net als ik van eten, slapen en
rustig genieten in het zonnetje? Geef je graag massages of kietel je graag achter mijn oren? Wel dan denk
ik, dat jij mijn ideale meter of peter bent! Verwacht niet dat we samen tikkertje spelen, maar aan mij heb je
vast en zeker een hele trouwe chillvriend!
Tot binnenkort lieve meter of peter! Meer info over het peter- en meterschap op Diggie?
Wil jij Patta’s peter of meter worden? Dat kan!

diggie.be/peter-meterschap

Krokuskamp: “De blaffende panda”
8-12 februari

iedereen geboren in 2004-2008

/kampen-2016

PANIEK! De dierentuin Beestenboel staat in rep en roer. Tijdens de voedershift is er van alles misgegaan.
De panda is plots beginnen blaffen. Hij blaft naar alle kinderen, waardoor niemand nog naar de dierentuin
durft te komen. En tot overmaat van ramp is de tandarts die dit probleem moet oplossen ontsnapt uit de
dierentuin. De directeur weet niet meer wat te doen. Straks moet hij zijn dierentuin nog sluiten!
Ben jij geboren tussen 2004 en 2008? Kom dan van maandag 8 februari om 9u tot vrijdag 12 februari 16u
naar Diggie en help dit probleem mee oplossen. Je kan ook thuis blijven slapen tijdens dit reuze(panda-)
leuke kamp. Meer info en inschrijven op www.diggie.be/kampen.

Tienerweekend: “De decadente Honneybee-valleygang”
19-21 februari

iedereen geboren in 2000-2004

/kampen-2016

Op het eerste gezicht lijkt er niets te beleven in de Honeybeevalley, maar schijn bedriegt. Heel de streek
wordt geterroriseerd door een gestoorde bende. De Honeybeevalleygang heeft heel de vallei onder zijn
duim en verhandelt alle goederen die je maar kunt wensen. Maak kennis met de volledige gang en probeer
je plaats in de familie te verankeren. Wie weet kom jij wel in het testament van het stokoude familiehoofd.
Lijkt dat je wel een leuke uitdaging? Denk je wel te kunnen aarden in de Honeybeevalley? Of heb je gewoon
zin in een weekend vol fun op Diggie? Meer dan redenen genoeg om je in te schrijven voor het tienerweekend van 19 tot 21 februari. Meer info en inschrijven via diggie.be/kampen

Kleuterweekend: “De Bere(n)boerderijband”
5-6 maart

iedereen geboren in 2010-2012

/kampen-2016

Weten jullie wat de leukste band van het land is? Het is de bere(n)boerderijband. Deze band bestaat niet
uit beren die broodjes smeren, maar uit beren met muziek in hun poten. Wij duwden ze uit hun hangmat
om een hele week met jullie te dansen, zingen en nog vele andere leuke dingen te doen. Want, als je van
beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet. Kom jij ook mee dansen op 5 en 6 maart 2016? Ben
je geboren in 2010-2012? Dan is dit bere-kleuterweekend iets voor jou! Ook thuis slapen is helemaal geen
probleem! Tot dan!

Paaskamp: “Het slapeloze oog en de luie soldaten”
28 maart - 1 april

iedereen geboren in 2006-2010

/kampen-2016

Het leger kreeg een nieuwe grote missie. De soldaten moeten dus getraind worden, maar ze zijn nogal
lui. Tot grote ergernis van de Sergeant slapen ze de hele dag door. Daar kan hij helemaal niet mee lachen.
Daarom heeft hij ervoor gezorgd dat de soldaten allemaal slapeloze ogen hebben, zodanig dat ze niet
langer kunnen slapen. Benieuwd hoe dit afloopt? Kom dan van maandag 28 maart 2015 om 9u tot vrijdag
1 april 2015 16u naar Diggie, voor dit fantastische Paaskamp!

Op uitstap naar het Burreken

Op een boogscheut van Diggie ligt het lieflijke natuurreservaat
het Burreken. Het is een uniek natuurgebied van ruim 50 hectare
groot, dat zich uitstrekt over drie beekvalleien. Samen vormen ze
een zeer afwisselend landschap van bosjes, hooilanden, en loofbossen. De stilte is er heerlijk! In het Burreken zijn twee mooie
wandelroutes van zo’n 7 km te doen, maar de absolute aanrader
is het speelbos: daar kan je verder bouwen aan de twee kampen
die in aanleg zijn of op verkenning gaan in het jonge bos. In het
oudere bosdeel kan je dan weer bomen knuffelen. De gigantische
bosreuzen houden best van een omhelzing! Ten slotte kan je ook
de ‘Grote Grazers’ gaan bewonderen. Zij staan mee in voor het beheer van het Burreken. In de zomer zijn dat Roodbontkoeien, en
het jaar rond kan je ook de Exmoor- pony’s ontmoeten. Zij hebben
het afgelopen jaar twee veulens gekregen. Een bezoekje waard!
Wil je graag het Burreken bezoeken onder begeleiding van een
natuurgids? Maak een afspraak via het Diggieteam!
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Aan elk blad hing ooit een boom,
ook aan deze Diggiewijzer. Uitgelezen?
Geef ‘m door!
De Diggiewijzer liever via mail ontvangen?
Dat kan: diggie.be/diggiewijzer

