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De boerderij is een boeiende plaats om jaar in jaar uit mee te leven met 
de seizoenen en het boerderijwerk aan te passen aan het veranderende 
weer. De groentenoogst uit onze moestuin is zo goed als  verwerkt en zit 
klaar in de diepvriezer om lekker van te smullen tijdens de volgende kam-
pen. De stro- en hooizolders zitten volgeladen, binnenkort slaan we een 
voorraad voederbieten in en mogen de dieren naar hun wintervertrek ver-
huizen. Er zijn ook twee nieuwe bewoonsters op Diggie, twee lieve boeren-
geiten die de kudde opvrolijken met hun grappig uiterlijk. Wie ze nog niet 
kon bewonderen moet zeker eens komen piepen! Naar gewoonte zijn de 
laatste maanden van het jaar iets rustiger wat betreft bezoekende groepen. 
Maar zoals jullie weten blijven we niet bij de pakken zitten. Het is het moment 
om onze dieren extra te verzorgen, om nieuwe activiteiten uit te dokteren en 

om de boerderij terug op te blinken in afwachting van het drukkere seizoen. Terwijl dit geschreven wordt hoor ik vanuit 
onze oude koestal, die dienst doet als eetplaats, een uitbundig gehamer en geklop. De verbouwingswerken zijn begonnen. 
Nu ziet het er nog een puinhoop uit, maar we kijken al uit om vol trots onze bezoekers te mogen verwelkomen in de 
nieuwe koestal!  Groetjes, het Diggie-team.

De Verrebeekmolen 
Al van ver kun je hem zien, een indrukwekkende stenen molen. 
Met zijn fundamenten in de grond trotseert hij op de top 
van een heuvel in Opbrakel de wind om graan te malen. 
Zijn eerste windvlaag maakt hij al mee in 1789, maar sinds hij bijna volledig 
gerestaureerd is in 1996 maalt hij niet om een Beaufortje meer of minder. 
De molen is perfect te voet bereikbaar vanaf Diggie. 
De wandeltocht voert je langs de mooie Brakelse heuvels, voorbij de kerk 
van Opbrakel, langs de vele velden. Je zou je bijna in een schilderij wanen. 
Hoewel de buitenkant van de molen niet te ver-
smaden is, is de binnenkant zeker een blik waard. 
Het oeroude ambacht van meel maken leeft hierbinnen terug op. 
De molen is open elke laatste zondag van de maand van 14u tot 17u. Dan kun 
je er meel kopen, maar ook een rondleiding voor 12,5 euro (vooraf af te spreken 
met molenaar). Meer info vind je op de site (www.verrebeekmolen.be)  

Sta je al te trappelen voor een heerlijke wandeling in Brakel en omstreken, dan is de wandeling niet de eni-
ge die tijdens je verblijf op Diggie op je ligt te wachten. Er zijn ook wandelingen naar onder andere de Uitkijkto-
ren, het Brakelbos, het natuurreservaat ‘Het Burreken’… Voor meer info, stuur een mailtje naar info@diggie.be  

Kerstkamp van 26-30 december 2013
Het kerstkamp op Diggie is veruit het gezelligste kamp dat je kunt bedenken! Hopen (sneeuw)pret, lekker eten, dieren 
in hun winterjas, spelen op de strozolder, het zijn maar enkele van de leukste activiteiten die je gaat beleven op kerst-
kamp. Heb geen schrik voor de koude temperaturen want tussen kerst en nieuwjaar is Diggie de warmste plek op aarde!
Wil je ook graag de Kerstman en zijn vrienden leren kennen? Ben je geboren tussen 2001 en 2005? Heb je €110? 
Dan moet je je zeker inschrijven voor het spetterende en gezellige kerstkamp van 26 tot en met 30 december 2013! 

Er zijn nog verschillende plaatsjes vrij op dit kamp, dus schrijf je snel in!



Diggie als verblijfcentrum
Ben je met je jeugdbeweging, klas, 
familie of vrienden op zoek naar een 
leuke locatie om af te huren? Dan is 
Diggie dé plek! Het is een hele leu-
ke ervaring om te vertoeven op de 
boerderij met de dieren en de grote 
weide. Je kan er voor een paar uren 
tot dagen verblijven. Tijdens die tijd 
kan je de boerderij gebruiken voor 
jullie activiteiten zoals boerderijklas-
sen, verjaardagsfeestjes, enzover-
der. Daarnaast kan je ook begeleide 
boerderij-activiteiten vastleggen op 
voorhand. Er is een capaciteit van 40 
bedden, maar als je enkel overdag de 
boerderij bezoekt dan is het mogelijk 
om met meer personen te komen.  

Wil je graag de Diggiehoeve afhuren? Neem dan zeker eens een kijkje op onze site om de mogelijkheden en prijzen te 
bekijken of neem gerust contact op met het Diggieteam. Handig om weten is dat er voor jeugdwerkorganisaties geredu-
ceerde prijzen gelden.   Tip: bekijk zeker ook onze website voor meer foto’s van de infrastructuur.

Animatorencursus, van 14 tot 19 april 2014, voor iedereen geboren in 1998 of vroeger. Naar goede jaarlijkse 
traditie vindt ook dit jaar weer een fantastische animatorcursus plaats op Diggie! Ben je geboren in 1998 of vroeger en wil 
je er graag bij zijn? Hou dan zeker de tweede week van de paasvakantie vrij. Meer informatie volgt spoedig via facebook, 
site en in de volgende Diggiewijzer.



 
Tienerweekend:
Et hegeim van et muhhen-
heheuhen 
Don Mos Quito is de voorzitter van de 
Brakelse afdeling van MUG (Maffiose 
Ultieme Gemeneriken). 
Sinds de oprichting van de Bra-
kelse cel beoefent Don Mos Qui-
to die functie met hart en ziel. 
Geen enkele schurkenstreek is te 
veel voor hem en zijn organisatie:
Zo laten zij meermaals per jaar de Bra-
kelse velden overstromen, ontregelen 
ze de verkeerslichten, en steken ban-
den plat van de lokale tractoren… maar 
hun grootste misdaad, die Mos Qui-
to en z’n kompanen pas echt berucht 
maakte, was het stelen van de Muur 
van Geraardsbergen uit de Ronde van 
Vlaanderen. Vrij onschuldig voor een 
groep Ultieme Maffiose Gemeneri-
ken zou je denken? Niets is minder 
waar: Don Mos Quito en zijn MUGgen 
zijn met een groots complot bezig… 
Ware het niet dat Don Mos Quito stil-
laan meer en meer begint te verge-
ten… 

Krokuskamp 
van 3-7 maart 2014: 
Ga mee op het grote theaterdrama! 
Het theaterleven is niet altijd rozengeur 
en maneschijn. Waarom? Dat kom je 
te weten tijdens het krokuskamp op 
Diggie. Iedereen geboren tussen 2002 
en 2006, is van 3 tot 7 maart welkom.  
Word ingewijd in de mysteriën van het 
theater, ontdek wat er in de coulissen 
gebeurt en leef mee met het leven van 
de grote diva’s. Maar geniet ook van 
het uitstekende eten in de artiestenlo-
ges en de vele spelletjes die we doen 
tussen de voorstellingen door. Heb 
je geen plankenkoorts? Schrijf je dan 
zeker in! Dit kamp kost €120, maar je 
kunt ook thuis overnachten, dan betaal 
je €100. 
We verwachten je! 



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

Agenda december - juni 2014

December 2013
1.  Open Dag, 7 december
 iedereen welkom, 13-16u
2.  Kerstkamp:
 De Baron en het Koestalbal,
 26-30 december
 iedereen geboren in 2001-2005, €110

Februari 2014
1. Open Dag, 1 februari
 iedereen welkom, 13-16u
 breinamiddag met Diggiebar
2. Tienerweekend 
 Et hegeim van et muhhenheheuhen,    
 21-23 februari
 iedereen geboren in 1998-2002, €50

Maart 2014
1. Open Dag, 1 maart 
 iedereen welkom, 10-16u 
2. Werkweekend, 28 februari - 2 maart
 iedereen geboren in 2000 of vroeger
3.  Krokuskamp, 3-7 maart
 iedereen geboren in 2002-2006
 intern: €120, extern: €100
4.  Kleuterweekend, 8-9 maart
 iedereen geboren in 2009-2011, €40

April 2014
1.  Open Dag, 5 april 
 iedereen welkom, 10-16u
2.  Paaskamp, 7-11 april
 iedereen geboren in 2004-2008, €120
3.  Animatorcursus, 14-19 april
 iedereen geboren in 1998 of vroeger
 €190, inschrijven via Pedagogisch Instituut J.L.  
 Vivès vzw

Mei 2014
1.  Open Dag, 3 mei
 iedereen welkom,  10-16u
2.  Ronsel- en werkweekend, 2-4 mei
 iedereen geboren in 2000 of vroeger,  
 gratis
3.  Gezinsweekend, 16-18 mei
 -12j: €30, +12j: €60

Juni 2014
1.  Open Dag, 7 juni
 iedereen welkom, 10-16u

Puzzel

Verbind de nummertjes. Wat komt daar tevoorschijn?

1. Kleur de kleurplaat in.
2. Knip de puzzelstukjes uit.
3. Laat je broer, zus, mama, papa, oma of opa de puzzel 
    oplossen.
4. Om ter eerst!

Breinamiddag 
Diggie wil iedereen aanzetten zijn of 
haar eigen sjaal, muts, sok of want 
te (leren) breien. Daarom organiseert Diggie op de Open 
Dag van februari een heuse breinamiddag. Op onze bin-
nenkoer voorzien wij een lekker warm vuur en opkikkeren-
de chocomelk, soep, koffie of glühwein! Kom daarvoor op 
zaterdag 1 februari 2014 tussen 13 en 16u naar Diggie en 
breng je breinaalden, wol en je favoriete brei-oma mee! 


