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Hoera, het is lente!
Zodra het mooie weer zijn intrede doet op de boerderij veranderen wij teamleden in naarstige duizendpoten. Samen met de dagelijkse vrijwilligers spitten we de moestuin onder, zaaien we groenten
en bloemen, en oogsten alvast de eerste radijsjes. De pony’s en ezels krijgen een grondige borstelbeurt om dat warme winterhaar weg te werken en de stallen worden leeggemaakt. Ondertussen
ontvangen we het ene klasje na het andere. Dagelijks helpen tientallen kinderen met voederen,
maken ze choco of kneden het deeg, terwijl wij alvast de houtoven stoken. Tussendoor verwerken
we de talrijke inschrijvingen voor de zomerkampen. Een stressvolle periode voor het team? Welnee,
het is gewoon lekker druk! Wanneer kom jij nog eens langs?
Vele groetjes, Het Diggieteam

Diggiefeest 2015: de retro-editie

Diggie blaast in 2015 al 41 kaarsjes uit en dat mogen we niet zomaar voorbij laten gaan. Op 29 en 30 augustus vieren
we dit uitbundig op het Diggiefeest. Het belooft alvast een spetterende editie te worden, een editie waarbij we helemaal opgaan in het thema ‘retro’. Op zaterdagavond quizzen we naar hartenlust onder leiding van Daan Hugaert,
daarna gaan we op zoek naar het talent onder de vrijwilligers met “Diggie’s got talent”. Zij die na deze wonderlijke
avond nog niet naar huis willen gaan, kunnen blijven kamperen op onze Diggiecamping. Op zondag beginnen we
met een barbecue en dessertenbuffet. Dit betekent ook het startschot van de ambachtenmarkt, met een heleboel
workshops, waarbij je zelf eens kan experimenteren met nieuwe en originele technieken en activiteiten. Er is het
speeldorp waarin zowel de allerkleinsten als de allergrootsten zich volledig kunnen uitleven. Je kunt komen kijken
naar het Diggietheater, volledig gemaakt door enthousiaste Diggievrijwilligers. Ondertussen kan je genieten van
een hapje en een drankje aan de bar, met ook de mogelijkheid tot het nuttigen van de enige échte Diggieaan, ons
Diggiebier. En wanneer je denkt dat het toch echt niet meer beter kan, komen daar The Jive Cats op het podium, die
met een streepje muziek en een zebrapad aan sfeer het feest uitswingen. Meer info en tickets op www.diggie.be of
via feest@diggie.be.

Opening Belevingstuin

Vroeg in de morgen was iedereen al druk in de weer met de laatste voorbereidingen voor de grote opening. De laatste vlaggetjes werden opgehangen, de bloemetjes op tafel gezet en de eerste
pannenkoeken gebakken. En maar goed ook, want de weide stroomde langzaam vol. Na speeches
van vertegenwoordigers van de Lions Club van Sint-Martens Latem, de provincie Oost-Vlaanderen
en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, dankzij wie het realiseren van de belevingstuin mogelijk is gemaakt, knipten twee kinderen het lint door. Met een hapje en een drankje keuvelden de
bezoekers erop los. Croques en pannenkoeken gingen van hand tot hand. De weide vulde zich met
het gelach van spelende kinderen en de wilgenhut zat propvol op het moment dat verteller Tom
Van Outryve zijn intrede deed. ’s Avonds, nadat alles uitgebreid ontdekt en beleefd was, ademde de
tuin eens goed uit en bedacht dat nog niet zoveel (belevings)tuinen zo’n briljante opening hebben
gehad. Gelukkig loopt de tuin niet weg, dus zij die deze opening misten, zijn van harte welkom om
de belevingstuin te bezichtigen op een open dag of op het Diggieest.

Zomerkampen op Diggie

Het is weer voorbij die mooie zomer, luidt een bekend liedje, maar dat klopt helemaal niet. Nee, ze
is er zelfs bijna die mooie zomer, want ze begint zowat in mei. Je denkt misschien dat er geen einde
aan kan komen (om het met de woorden van Gerard Cox te zeggen). Maar, de kampthema’s liggen
al eeuwen vast, de animatoren broeden op activiteiten en de dieren bereiden zich voor op een drukke zomer. Het is dus hoogst tijd om je in te schrijven voor één van de kampen. Kinderen geboren
tussen 2010 en 2000 zijn deze zomer welkom om samen met hun leeftijdsgenootjes en een team
enthousiaste animatoren de meest mysterieuze mysteries op te lossen en de grappigste figuren te
ontmoeten, en dat een hele week lang. Er zijn nog plaatsen voor deze avonturen. Schrijf je dus vlug
in! Meer info vind je op www.diggie.be en inschrijven kan je via info@diggie.be.

Peter- en meterschap:

Er lopen op Diggie een heleboel beestjes rond, die niet alleen voedsel en een proper, stevig huis
nodig hebben, maar ook liefde en aandacht. Iedereen, groot of klein, kan nu meter of peter worden
van een Diggiedier. Je ontvangt het officieel meter- en petercertificaat voor een jaar, bent eregast
op onze peter- en meterdag op de eerste zaterdag van april en je bent welkom om je dier te bezoeken na afspraak met het Diggieteam. Met het geld dat we ontvangen van het peter- en meterschap
investeren we onder andere in het onderhoud en de huisvesting van de dieren. Meer info vind je op
de site (www.diggie.be) of via een mailtje naar info@diggie.be.

Diggiewijzer 2.0

Er broeit iets op de redactie van de Diggiewijzer. De laatste tijd komt er meer en meer nieuws online, via facebook, mail, website, nieuwsbrieven… Deze tendens merken we ook op Diggie. Daarnaast zijn we op Diggie bezig
met onze belasting op het milieu. We besloten daarom
dat een driemaandelijkse Diggiewijzer niet hoeft. Niettemin heeft de Diggiewijzer nog een enorme meerwaarde volgens ons en vele lezers. Maar denkend aan onze
ecologische voetafdruk, zullen we naar 2 edities per jaar
gaan. Wat verandert er dan precies? De Diggiewijzer
wordt in plaats van driemaandelijks verstuurd halfjaarlijks verspreid. De eerste editie van de nieuwe Diggiewijzer krijgen jullie in het najaar van 2015 in jullie bus.
O, maar vrees niet: we laten jullie de rest van het jaar niet
in de kou staan! Er komt een nieuwsbrief met daarin de
hoogtepunten van het moment, het Diggienieuws in een
notendop. De eerste editie hiervan verschijnt eveneens
in het najaar van 2015. Wilt u deze laatste ontvangen
en krijgt u momenteel de Diggiewijzer nog niet online?
Stuur dan een mailtje naar info@diggie.be. Vragen, ideeën en opmerkingen zijn ook altijd welkom op dit adres.

De Avonturen
van Guust
door Pepijn Claus

Agenda
juni 2015 - oktober 2015
Juni 2015
1.

Open Dag, 6 juni
iedereen welkom, 10-16u, gratis

Juli 2015
1.
2.
3.
4.

Zomerkamp 1, 5-11 juli
iedereen geboren in 2003-2006, €175
Zomerkamp 2, 12-18 juli
iedereen geboren in 2006-2009, €175
Zomerkamp 3, 19-25 juli
iedereen geboren in 2003-2006, €175
Zomerkamp 4, 26 juli - 1 augustus
iedereen geboren in 2010-2007, €175

Augustus 2015
1.
2.
3.

Zomerkamp 5, 2-8 augustus
iedereen geboren in 2006-2009, €175
Tienerkamp, 23-28 augustus
iedereen geboren in 2000-2003, €175
Diggiefeest 2015, 29-30 augustus
iedereen welkom, gratis

September 2015
1.
2.

Open Dag, 5 september
iedereen welkom, 13u-16u, gratis
Fruitplukweekend, 4-6 september
iedereen geboren in 2001 of vroeger, gratis

Oktober 2015
1.

Open Dag, 3 oktober
iedereen welkom, 13u-16u, gratis
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