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Een voorjaar zonder weerga, een agenda zon-
der ‘gaten’, dagelijks  sporen van kinderlaar-
zen in de aarde,...
Na de (te) lange winterperiode voelen we dat 
de zon goed doet voor mens, dier en boerde-
rij! De lammetjes groeien als kool, de kolen 
groeien als lammetjes. Verschillende projec-
ten worden verder afgewerkt of kunnen ein-
delijk aangepakt worden. De stallen worden 
afgewerkt door het VTI Aalst. De tuinbouw-
school van Oudenaarde (VLIO) is bezig aan 
de installatie van verhoogde moestuinbakken. 
Nieuwe stevige poorten worden momenteel 
aaneengelast en de bedden in de moestuin 
afgebakend. Enkele oude fruitbomen gingen 
helaas tegen de vlakte, maar deze zijn onder-
tussen al vervangen door jonge exemplaren. 
Zoals u kan lezen is er volop bedrijvig-
heid op de tofste kinderboerderij van het 
land!  Zeker nu de zon zich heeft ingeschre-
ven voor alle zomerkampen, kijken we allen 
reikhalzend uit naar de komende periode!

Groetjes, 
Het Diggie-team!

Zomerkampen lopen vol! 
Eindelijk staat de zomer weer voor de deur! 
De zon doet de boerderij, haar dieren en haar 
prachtige weide weer stralen als nooit te voren. 
Uiteraard betekent de zomer op Diggie ook dat 
de fantastisch leuke zomerkampen bijna weer 
van start gaan. Alles wordt dan ook al in ge-
reedheid gebracht om er opnieuw een onver-
getelijke tijd van te maken. Zoals de titel van 
dit tekstje al verklapt lopen onze zomerkampen 
alweer razendsnel vol. Op verschillende van de 
kampen zijn er nog plekjes vrij. Als je graag 
nog mee wil op een kamp bel je best snel eens 
naar Diggie om te vragen of er  nog een plekje 
vrij is op je favoriete kamp. Je kan je intussen 
ook al inschrijven voor het super leuke herfst-
kamp en voor het kerstkamp vol sneeuwplezier.  



Diggiefeest 2013
Naar jarenlange traditie is er deze zomer tijdens het laatste weekend van augustus het Diggie-
feest,  de 39e editie! Het programma belooft ook dit jaar goed gevuld te zijn. Zaterdagavond 
24 augustus zal alvast een sfeervolle avond worden met een comedy-optreden (van onder 
andere Koen Dewulf) en twee bands. Zij die willen kunnen voor de luttele prijs van twee euro’s 
kamperen op de Diggieweide, om de volgende ochtend verwend te worden met een heerlijk 
ontbijt. Dan begint de zondag. ’s Middags wordt er een biologisch buffet aangeboden, met 
gerechten als cannelloni van pompoen, ricotta en verse munt, stoverij van varkensvlees of sei-
tan met pruimen en bier… Dat wordt smullen geblazen! Koop dus zeker op tijd een eetkaart. 
Ook na deze hemelse maaltijd is er vanalles te doen, naast de mogelijkheid tot het verorbe-
ren van nog meer lekkernijen (pannenkoeken, croques, ijsjes) is er ook een fototentoonstelling 
van de zomerkampen, boerderijworkshops, een springkasteel en natuurlijk plaatsen we het 
jaarthema van dit jaar: ambachten in de kijker. Deze leuke afsluiter van de kampenzomer is 
ook het ideale moment waarop alle kinderen, broers, zussen, neven, nichten, ouders, begelei-
ders welkom zijn om mekaar, de monitoren en de kamppersonages nog eens te ontmoeten.

Een evenement dat je voor geen geld zou willen missen! 

Fruitplukweekend van 6 tot 8 
september
voor iedereen geboren in 1999 of eerder
Van vrijdag 6 tot zondag 8 september vindt op 
Diggie het fruitplukweekend plaats. Tijdens dit 
weekend plukken we het fruit dat een hele zomer 
lang heeft kunnen groeien en genieten van de 
zon. Samen verwerken we dit fruit tot confituur, 
appelmoes of ander lekkers. Uiteraard staan 
er nog tal van andere leuke activiteiten op het 
menu. Ben je geboren in 1999 of vroeger en heb 
je zin in een weekend vol plezier, fun en fruit? 

Kom dan op 6 september om 19u naar de tofste boerderij van de hele wereld om mee de handen 
uit de mouwen te steken. Het weekend duurt tot zondag 8 september (16u) en is volledig gratis. 



Herfstkamp, 
voor iedereen geboren tussen 2003 en 2007
Ook in het najaar kan je volop Diggie-pret beleven. Dan gaat het plezierige herfstkamp door van 28 
oktober tot 1 november voor iedereen die geboren is tussen 2003 en 2007. Tijdens herfstkamp zullen 
er leuke spelletjes gespeeld worden en maak je heel wat boerderij-activiteiten mee. Je zal zoals op elk 
Diggie-kamp ook weer dolle avonturen beleven met de monitoren en met enkele fantasierijke figuren. 
Wil jij graag mee op dit kamp? En heb je €110? Schrijf je dan zeker in!  
Het is ook mogelijk om tijdens dit kamp thuis te overnachten, dan betaal je €90. 

Bezige bijen op de boerderij
Dankzij de imkers van Bee Yourself, een coöperatieve venootschap die de imkerstiel en de bij 
in een beter daglicht wil stellen,  staan er in een verdoken hoekje bijenkasten op de boerderij. 
Zo hebben we er niet alleen dieren bij om te bewonderen, ze zorgen ook voor een goede bestuiving 
voor tal van vruchten. Denk maar aan appels, kersen, peren, aardbeien, boontjes en ga zo maar door. 
Naast het bestuiven van bloesems, maken bijen honing, propolis (dit is een kleverig goed-
je dat de bijen maken van het sap uit planten en bomen en dat ze gebruiken om kie-
ren en gaten in het nest te dichten), stuifmeel en was. Bijenwas is heel geschikt om kaar-
sen van te maken, maar je kan er ook mee boetseren en knutselen. Zelfs kunstenaars 
gebruiken bijenwas om beelden uit te snijden.  Zo zie je maar, bijen zorgen voor veel meer 
dan de honing op je boterham. Het komende seizoen zal Ruben, de imker van Beeyour-
self ons tonen dat bijen veel meer zijn dan vliegende diertjes die op bloemen zitten.  

Neem zeker eens een kijke op beeyourself.be of vraag gerust info aan het Diggieteam over deze 
samenwerking!
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Uit De Oude Doos: een droom krijgt vorm
Graag maken we met u terug een tijdssprong in het rijke Diggieverleden. We gaan terug naar 
de tijd toen de dieren nog spraken. Anno 1973 zaten de pioniers van Diggie samen en filoso-
feerden met een glas wijn over de grote problematieken in de wereld.  Eén woord viel opmer-
kelijk veel tijdens deze gesprekken: vervreemding. Bij de droomfase was het nog heel onzeker 
welke vorm het project zou krijgen. Zo werd eerst onder andere gedacht om een kinderkribbe 
op te richten. De droom kreeg steeds meer vorm door stagebezoeken te brengen in het bui-
tenland. Zo werd onder andere de bekende Summerhill-school te Leiston bezocht in Engeland. 
Deze school werd bekend als toonmodel van anti-autoritaire opvoeding. Ook de Bygelegeplads 
te Kopenhagen werd bezocht. Dit is één van de oudste bouwspeelplaatsen ter wereld. Tevens 
werden een aantal andere kinderboerderijen bezocht. Over het ontstaan van Diggie vertelt 
één van de oprichters het volgende: “Het is dankzij onze vrouwen dat er uiteindelijk werd 
beslist om een project op te richten. Zonder onze vrouwen bleven we vast vasthangen in de 
droomfase.” 

Agenda juni-december 2013
Juni 2013
1.  Voorbereidingsweekend, 28-30 juni   
 alle kampmonitoren, gratis
Juli 2013
1. Zomerkamp 1:  
 De weerman is zijn zon kwijt,  
 30 juni-6 juli 
 iedereen geboren in 2001-2004, €150
2. Zomerkamp 2:  
 De blaffende bakker, 
 7-13 juli 
 iedereen geboren in 2004-2007, €150
3. Zomerkamp 3:  
 De notaris en het onvindbare testa  
 ment,  
 14-20 juli, iedereen geboren in 2001- 
 2004, €150
4. Zomerkamp 4:  
 Wit en lof, de onafscheidelijke tweeling,  
 21-27 juli, iedereen geboren in 2005- 
 2008, €150
5. Zomerkamp 5: 
 Het verdwenen klavertje zeven, 
 28 juli-3 augustus 
 iedereen geboren in 2004-2007, €150
Augustus 2013
 1. Tienerkamp: 
 So you think you can farm?, 
 18-23 augustus
 iedereen geboren in 1998-2001, €130
2. Diggiefeest, 24-25 augustus
 iedereen welkom

September 2013
1.  Open Dag, 7 september 
 iedereen welkom, 10-16u
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,  13-16u
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 
 en extern €90 

VOLZET

VOLZET

November 2013
1.  Open Dag, 2 nov
 iedereen welkom,  
 13-16u
2.  Teambuildingsweek 
 end, 1-3 november
 iedereen geboren in  
 1999 of vroeger,   
 gratis
December 2013
1.  Open Dag, 7 dec  
 iedereen welkom,  
 13u-16u
2.  Kerstkamp, 26-30  
 december, Iedereen  
 geboren in 2001-  
 2005, €110


