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Hoewel we het niet echt
winter kunnen noemen,
is er hier toch een soort
winterstop op Diggie
aan de gang. Wat een
rust op de boerderij!
Toch wat hollende kinderen en giechelende
tieners betreft, want ook
in de winter mekkeren,blaten,hinniken,snuiven,balken,kakelen de
dieren om eten, moeten
hun stallen worden uitgemest, en hebben de
pony’s Luna en Gustur nood aan een wandelingetje aangezien ze nu op stal staan. Op de
bureau wordt er trouwens ook niet echt stilgezeten: heel wat kinderen en jongeren willen al
een plaatsje bemachtigen voor dat fantastische zomerkamp. Ook families, jeugdgroepen
en organisaties laten van zich horen om een
weekend of dagje te boeken op Diggie.
En dan is er nog de nieuwe collega die het
team en de boerderij leert kennen. Bij deze heten we Nele dan ook van harte welkom op de
boerderij!
Sowieso steken ook elke dag onze dagelijkse
vrijwilligers de handen uit de mouwen, want op
een boerderij is er altijd werk, toch?
Veel groetjes,
Het Diggieteam

www.diggie.be
info@diggie.be

Koestal gerenoveerd! Op naar
het voorste deel van de weide.
Jullie konden het op onze facebookpagina en
in de Diggiewijzer van enkele maanden geleden al lezen dat de eetruimte op Diggie, die
wij ‘de koestal’ noemen omwille van de voormalige functie, eind 2013 en begin 2014 een
grondige opknapbeurt kreeg. Na de keuken,
het sanitair, de moestuin en de voorgevel is
nu ook de koestal helemaal opgewaardeerd.
Zo zijn er onder andere extra ramen voor meer
licht, er werd meer ruimte gecreëerd zodat er
meer mensen kunnen zitten, de vloer werd
aangepakt en de koestal werd toegankelijker
gemaakt. Op die manier is de infrastructuur op
Diggie er de voorbije jaren al heel wat op vooruit gegaan en gebruiksvriendelijker gemaakt.
Na de aanpak van de koestal gaan we ons dit jaar
inzetten om het voorste deel van de weide, dat
leidt naar de moestuin, op te kalefateren. Van
dit deel willen we onder meer op een prijsvriendelijke manier een toegankelijke belevingstuin
en rustplaats maken, waar zowel plaats is om te
ravotten, te ontdekken als om tot rust te komen.
Willen jullie graag de ‘nieuwe’ koestal
zien of heb je ideeën voor voorste deel
van de weide? Kom dan zeker eens op bezoek tijdens een van de open dagen.

Jaarthema:
van ambachten naar ‘Plan K’.

Tijdens 2013 werden op Diggie verschillende
ambachten in de kijker gezet. Er werd tijdens
de zomerkampen aandacht besteed aan de nobele kunst van het ambachten door de kinderen
kennis te laten maken met allerlei vergeten en
minder vergeten ambachten, zoals het bakken
van brood in een traditionele oven, vilten, kaarsen maken en mandenvlechten. Ook op enkele
open dagen en tijdens het Diggiefeest werden
verschillende ambachten sterk in de kijker gezet. Zo waren er onder meer workshops pottenbakken, leerlooien en kaarsen maken.
Zoals 2012 het jaar van de gezonde, ecologische en (bio)logische voeding was, en 2013 het
jaar van de ambachten was, is 2014 het jaar
van PlanK. ‘PlanK?’ hoor ik je denken. PlanK
staat voor Plan Kultuur (met een grote K), want
we zetten jeugdcultuur in de kijker.
Er is al een werkgroepje opgericht, dat zich
naast het bedenken van originele namen, ook
bezighoudt met het organiseren van allerlei
activiteiten. Zo kunnen we al verklappen dat
er één en ander te doen én te zien zal zijn op
het Diggiefeest deze zomer.
Voor meer tipjes van de sluier… hou zeker onze
site en facebookpagina in de gaten.

Animatorcursus

van 14 tot 19 april 2014,
voor iedereen geboren in
1998 of vroeger.
Zoals ieder jaar gaat er
ook dit jaar in de paasvakantie weer een ‘cursus animator in het jeugdwerk’ door op Diggie.
Tijdens deze cursus ontdek je op een leuke manier hoe je zelf spelen in elkaar kan steken, wat
je met een bestaand spel kan doen om het nog
leuker te maken, hoe je met kinderen van verschillende leeftijden kan omgaan, hoe je met
materiaal, muziek, je stem en via andere expressievormen je creativiteit de vrije loop kan
laten gaan. Spreken deze zaken je aan en ben
je enthousiast om met kinderen te werken? En
heb je zin om met een leuke groep mensen een
creatieve en boeiende cursus te volgen?
Dan is deze cursus in samenwerking met het
Pedagogisch Instituut J.L. Vivès ongetwijfeld
iets voor jou! Na het volgen van de cursus en
het volbrengen van een stage van 60
uur kan je het attest ‘animator in het
jeugdwerk’ behalen.
Hou zeker 14 tot 19 april vrij in je
agenda en schrijf je in via J.L. Vivès
(www.vives-vzw.be) voor € 210. De
jeugddienst van je gemeente of stad
betaalt meestal een groot deel van dit
bedrag terug.

Diggie als vrijwilligerswerking.

Diggie zou Diggie niet zijn en zou niet kunnen
bestaan zoals we het kennen zonder de vele
vrijwilligers die zich het ganse jaar, helemaal
onbezoldigd, inzetten. Mensen van alle leeftijden besteden een deel van hun vrije tijd aan
het Diggie-project op een manier die zij het
leukste vinden. Zo zetten ze zich in om kampen, weekends en open dagen te begeleiden,
de boerderij op te knappen en te onderhouden, vrijwilligersactiviteiten te organiseren,
de moestuin te onderhouden, lid te zijn van de
raad van bestuur, het jaarlijkse feest te organiseren, deze Diggiewijzer te maken, en nog zoveel meer. Ze zijn het hart van Diggie! Het Diggieteam, bestaande uit vier deeltijds werkende
personeelsleden Pieter, Emmy, Nele en Luce,
ondersteunen de werking en de vrijwilligers.
Wil je graag zelf vrijwilliger worden op Diggie?
En zou je graag kampen geven of tijdens de
dagelijkse werking helpen op de boerderij?
Bekijk dan zeker de site voor meer informatie
en aarzel niet om contact op te nemen!
Via info@diggie.be of 055/ 42 21 56 kan je ons
bereiken. Wees wel gewaarschuwd want vrijwilliger zijn op Diggie kan verslavend werken.

Paaskamp: Paniek in het mierennest.

Van 7 tot 11 april 2014, voor iedereen geboren tussen 2004 en 2008.
De zon breekt alweer door de wolken en de
paaslelies staan al in bloei. Alles lijkt er vredig
uit te zien.
Tot je een beetje dichter kijkt. In het mierennest is er een verwarring van jewelste. Alles
was klaar voor de komst van de paashaas met
zijn lekkere chocolade-eieren, maar nu is er een
grote schaduw gevallen over het mierennest.
Zou het de hemel zijn die op hun hoofd valt?
Ben je ook nieuwsgierig naar wat die schaduw
precies zou zijn? Durf je op ontdekkingstocht
te gaan? En heb je zin om dit mysterieuze geheim op te lossen als een echte detective?
Ben je geboren tussen 2004 en 2008 en heb
je €120? Dan kan je van maandag 7 april tot
vrijdag 11 april een heerlijke tijd beleven op
Diggie.

Instructeurscursus: van 16 tot
19 april 2014

Min. 18 jaar bij aanvang cursus en in bezit
attest hoofdanimator OF 3 jaar jeugdwerkervaring.
Dit jaar gaat voor de eerste keer op Diggie een
instructeurscursus door. Gedurende deze cursus kom je alles te weten over groepsdynamica, begeleidersstijlen, hoe je een groep cursisten begeleid op cursus en welke methodieken
je hierbij kan gebruiken, communicatieve vaardigheden en nog zoveel meer. Heb je al wat
jeugdwerkervaring, ben je minimum 18 jaar en
wil je graag instructeur in het jeugdwerk worden? Schrijf je dan snel in via het pedagogisch
instituut J.L. Vivès (www.vives-vzw.be) voor
€180. De jeugddienst van je gemeente of stad
betaalt meestal een groot deel van dit bedrag
terug. Wanneer je deze cursus gevolgd hebt en
een stage doet van 60 uur kan je het attest instructeur in het jeugdwerk behalen.

Ronsel-en werkweekend:
van 2 tot 4 mei 2014,

voor iedereen geboren in 2000 of vroeger.
In dit weekend steken de Diggievrijwilligers de
handen uit de mouwen. Ook deze keer zullen
ze bergen werk verzetten, afgewisseld met de
nodige rustpauzes en fantastische activiteiten.
Ben je in 2000 of vroeger geboren? Wil je Diggie ontdekken en kennismaken met de dieren
en vrijwilligers? Heb je zelf zin om vrijwilliger te
worden? Of wil je je familie en vrienden laten
kennismaken met Diggie? Steek je graag een
handje toe? Dat kan allemaal tijdens dit gratis
weekend.

Gezinsweekend: van 16 tot 18
mei, voor alle gezinnen.

Wil je graag eens met je gezin de boerderij ontdekken? Dan is dit gezinsweekend het ideale
moment. Samen met andere gezinnen verblijf
je een weekend op Diggie. Een gezinsweekend
is een ontspannend weekendje weg met het
hele gezin. Tijdens het weekend kan je vrijblijvend deelnemen aan tal van activiteiten die
je worden aangeboden door Diggiekampvrijwilligers. Kinderen onder de 12 jaar betalen
€30, iedereen boven de 12 jaar betaald €60.

Agenda april - september 2014
April
1.
2.
3.

4.

Augustus

1.
Tienerkamp: Diggie’s en Marjetten
Open Dag, 5 april
24-29 augustus 2014
iedereen welkom, 10-16u
iedereen geboren in 1999 - 2002
Paaskamp, 7-11 april
€155
iedereen geboren in 2004-2008, €120
2.
DIGGIEFEEST : 40 jaar Diggie
Animatorcursus, 14-19 april
29-31 augustus 2014
iedereen geboren in 1998 of vroeger
iedereen welkom!
€210, inschrijven via Pedagogisch
Instituut J.L. Vivès vzw
September
Instructeurscursus, 16-19 april 2014
1.
Open Dag, 6 september
Min. 18 jaar bij aanvang cursus,
iedereen welkom, 10-16u
in bezit attest hoofdanimator OF 3 jaar 		2.
Fruitplukweekend, 5-7 september
jeugdwerkervaring
iedereen geboren in 2000 of 		
€180, inschrijven via Pedagogisch
vroeger
Instituut J.L. Vivès vzw

Mei

Puzzelen maar!

In deze Diggiewijzer zitten heel wat tekeninOpen Dag, 3 mei
gen verspreid. Waar dienen die voor, denk je
iedereen welkom, 10-16u
nu waarschijnlijk? Wel, heel makkelijk:
2.
Ronsel- en werkweekend, 2-4 mei
* Knip elke tekening uit. Je hebt nu verschilleniedereen geboren in 2000 of vroeger, 		
de lichaamsdelen, van een Diggiegeit, en van
gratis
Luna, onze pony.
3.
Gezinsweekend, 16-18 mei
* Met een splitpen kan je de lichaamsdelen aan
-12j: €30, +12j: €60
het juiste dier hangen. Of verzin een nieuw
Juni
dier, met ontelbaar veel combinaties!
1.
Open Dag, 7 juni
- Tip: de gekleurde delen horen achter de aniedereen welkom, 10-16u
dere delen te zitten.
Juli
- Tip: vergeet je dier niet in te kleuren!
1.
Zomerkamp 1: De blinde Ziener
29 juni - 5 juli 2014
iedereen geboren in 2002-2005
€175
2.
Zomerkamp 2: De Deur in de Boom
6-12 juli 2014
iedereen geboren in 2005-2008
€175
3.
Zomerkamp 3: De Wesp en de Bezige Bij
13-19 juli 2014
iedereen geboren in 2006-2009
€175
4.
Zomerkamp 4: De ‘r’ van de Chirees
20-26 juli 2014
iedereen geboren in 2002-2005
€175
5.
Zomerkamp 5: Alipapa en de Zeven Rovers
27 juli - 2 augustus
iedereen geboren in 2005 - 2008
€175
1.

Redactie
Mail
Vormgeving
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Adres
Info Diggie?

Sara Pillen, Fleur Van Oyen, Isaac Verhaeghe, Bart Veys
redactie@diggie.be
Isaac Verhaeghe
Hanne Vermeulen
t.a.v. Redactie
Diggieweg 14
9660 Brakel
www.diggie.be
055/42.21.56
info@diggie.be

