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Tiffany
Eerstelijnsmedewerker -16 werking
0486 24 69 30 | tiffany.dhoore@dyadevzw.be

???
Eerstelijnsmedewerker +16 werking/Vakantiewerking

 Binnenkort verwelkomen we een nieuw gezicht!

Sara
Brugfiguur/Beleidsmedewerker
0495 50 77 38 | sara.zajc@dyadevzw.be 

Maak kennis met ons
info@dyadevzw.be

/dyadevzw

Maatschappelijke zetel Vaartblekersstraat 12a, 8400 Oostende
ON 0889.471.051 PRP Gent, Afdeling Oostende

???
Vrijwilligerscoach
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Weetjes van de maand!

Tijdens het kerstvakantie nemen de beroepskrachten even de tijd voor welverdiend
verlof!
Het bureau zal gesloten zijn van zaterdag 24 december 2022 tem zondag 8 januari
2023.
Mails, telefoons en andere berichten zullen dus even niet opgevolgd worden. 
Inschrijven voor de komende activiteiten kan je zeker al doen, al zal je even moeten
wachten op bevestiging.

We wensen jullie allen alvast een bijzonder fijne kerst en een voorspoedig 2023 vol
vriendschap en geluk!

SLUITINGSPERIODE
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Nieuwjaarsreceptie - Zaterdag 21 januari 2023 (Zie pagina …)
 

Nieuwjaarsdrink Middelkerke - Vrijdag 27 januari 2023
 

Paaskamp Bengels en Tieners - Maandag 3 tem vrijdag 7 april 2023
 

Vakantiewerking Paasvakantie - Maandag 10 tem vrijdag 14 april 2023
 

Weekend Tieners en Jongvolwassenen - Donderdag 18 tem zondag 21 mei 2023 (Hemelvaartweekend)
 

Zomerreis leden + 18 - Zaterdag 15 tem zaterdag 22 juli
 
 

SAVE THE DATES



Dag vrijwilligers, partners, leden, ouders, betrokkenen....

Via dit berichtje moet ik wat minder leuk nieuws delen.
Zoals velen van jullie weten werk ik halftijds voor Dyade en bijgevolg ook halftijds voor
een andere werkgever. Daar krijg ik de kans om vanaf januari voltijds aan de slag te
gaan. Dit heeft als gevolg dat ik moet afscheid nemen van Dyade als beroepskracht.

Dit is een tot ziens en geen vaarwel!
Graag blijf ik als actieve vrijwilliger betrokken bij Dyade en zal je me dus ook blijven zien
tijdens een aantal activiteiten.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die mee gebouwd heeft aan het stukje van mijn
pad dat ik bij Dyade bewandeld heb. Ik durf te zeggen dat ik dankzij deze job niet alleen
als professional maar ook als persoon gegroeid en veranderd ben. Iedereen die ik op
dat pad ben tegen gekomen, heeft hieraan bijgedragen.

Een extra bedanking wil ik uiten aan mijn lieve (ex)collega's: Tiffany, Sara, Quincy en
Anouk; aan alle vrijwilligers van Dyade en aan de raad van bestuur die ons deze
bijzondere werkkans geeft.

Hopelijk tot binnenkort, op een activiteit van Dyade! 

AFSCHEID YASMINE

4

https://www.facebook.com/tiffany.dyadevzw.3?__cft__[0]=AZU_Iyqs3aLcTVDfz78E8E7r1UiN9s8tj5J6EvsFYFPHBEeYEYgqetgxQb3s1JJHuQxxrArY1SrwjTfs9pQU_0HufPhitOBO7r288SzL-rWoUaA03zN_lwhExoS4RE_rI8EvsMPlxWMYqkUv5C0P2LYLdiumrOiJyRrqMyspYBcjtg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/sara.dyadevzw.7?__cft__[0]=AZU_Iyqs3aLcTVDfz78E8E7r1UiN9s8tj5J6EvsFYFPHBEeYEYgqetgxQb3s1JJHuQxxrArY1SrwjTfs9pQU_0HufPhitOBO7r288SzL-rWoUaA03zN_lwhExoS4RE_rI8EvsMPlxWMYqkUv5C0P2LYLdiumrOiJyRrqMyspYBcjtg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/AertsQuincy?__cft__[0]=AZU_Iyqs3aLcTVDfz78E8E7r1UiN9s8tj5J6EvsFYFPHBEeYEYgqetgxQb3s1JJHuQxxrArY1SrwjTfs9pQU_0HufPhitOBO7r288SzL-rWoUaA03zN_lwhExoS4RE_rI8EvsMPlxWMYqkUv5C0P2LYLdiumrOiJyRrqMyspYBcjtg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/anouk.bulteel?__cft__[0]=AZU_Iyqs3aLcTVDfz78E8E7r1UiN9s8tj5J6EvsFYFPHBEeYEYgqetgxQb3s1JJHuQxxrArY1SrwjTfs9pQU_0HufPhitOBO7r288SzL-rWoUaA03zN_lwhExoS4RE_rI8EvsMPlxWMYqkUv5C0P2LYLdiumrOiJyRrqMyspYBcjtg&__tn__=-]K-R


Activiteiten deze maand

Woensdaginstuif: 18 en 25 januari
Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)

CreaDya: 14 januari
Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)

Daguitstap Brussel: 8 januari
CreaDya: 14 januari
Bowling: 25 januari
Labo de Lux: 27 januari
Klub krokant: 28 januari

Aanbod voor Volwassenen 

Op de volgende pagina's vind je het aanbod van deze maand. 
Bekijk hieronder de verschillende kleurcodes die we gebruiken.
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Nieuwjaarsreceptie: 21 januari
Hapjes nieuwjaarsreceptie
voorbereiden: 21 januari

Aanbod voor iedereen



WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

We vieren graag samen met jou het nieuwe jaar en brengen een
toast uit op een mooi werkjaar met een leuk aanbod voor jong en
minder jong.
Een feest voor iedereen die graag met ons zijn/haar vrije tijd
doorbrengt!

Zaterdag 21 januari van 17u tot 19u

Lokalen de Kabane, Vaartblekersstraat 12a te Oostende
Alle leden, vrijwilligers en vrienden van Dyade
We bieden u gratis een aperitief en hapje aan.
Wenst u iets anders te drinken, dan kan u daarvoor kiezen aan de
bar (betalend).

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 18 januari door 
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara 
(0495 50 77 38) of via de website. 

NIEUWJAARSRECEPTIE
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Deze middag worden we in 2 groepen verdeeld en belanden we op
eiland ambras. Om de winter te overleven op eiland ambras moet
elke groep een grote wintervoorraad eten verzamelen. Schrijf je
snel in om te ontdekken hoe jullie dit zullen moeten doen.

Woensdag 18 januari van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 16 januari door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF:
EILAND AMBRAS

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Deze avond staat onze nieuwjaarsreceptie gepland! Om voor alle
aanwezigen lekkere hapjes te voorzien hebben we jullie hulp
nodig! 
We maken samen alle hapjes klaar, daarna kunnen jullie
aansluiten op de nieuwjaarsreceptie om samen te klinken op het
nieuwe jaar.
Zin om mee te helpen, schrijf je dan snel in! 

Zaterdag 21 januari van 14u tot 17u
Erna kunnen jullie aansluiten op de nieuwjaarsreceptie

Lokalen de Kabane, Vaartblekersstraat 12a te Oostende
Bengels, Tieners en leden van de +18
Gratis

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 18 januari door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

HAPJES
NIEUWJAARSRECEPTIE
VOORBEREIDEN 
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WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Behangpapier, je komt het niet zo vaak meer tegen aan de muur in
de huiskamer. Maar wist je dat je er ook mooie parels mee kan
maken?
Benieuwd naar hoe dat moet? Schrijf je dan zeker in voor deze editie
van Creadya!

Zaterdag 14 januari van 10u tot 12u 
Stille Meers, Sluisvaartstraat 17, te Middelkerke
Tieners en leden van de +18 
€ 2,00

Gelieve in te schrijven vóór donderdag 12 januari via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 37) of via onze
website. 

CREADYA: PARELS IN
BEHANGPAPIER

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

De kerstman zorgt samen met zijn elfjes voor magische momenten
en mooie witte landschappen over heel de wereld. Maar er is 1
groot probleem zijn rendieren wilden een grapje uithalen en zijn er 
vandoor met het kerstsneeuw. Helpen jullie de kerstman en zijn 
elfjes het kerstsneeuw en zijn rendieren terug te vinden?

Woensdag 25 januari van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00

Gelieve in te schrijven vóór maandag 23 januari door 
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF:
HET VERDWENEN
KERSTSNEEUW
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CLUB 30: DAGUITSTAP
BRUSSEL

 
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

De laatste zondag van de kerstvakantie trekken we een dagje naar
Brussel om er 2 boeiende tentoonstellingen te gaan bezoeken nl. de
tentoonstelling van Toetanchamon en deze van Banksy. 
Wil ook jij wat cultuur opsnuiven in onze hoofdstad? Schrijf je dan
snel in!

Zondag 8 januari van 7u15 tot 19u15.
We spreken af aan de inkomhal van het station te Oostende.
Voor leden van de +18
€ 51 (vervoer + bezoek aan beide tentoonstellingen inbegrepen)
Gelieve dit bedrag voor dinsdag 3 januari over te schrijven op
rekeningnummer BE08 0688 8947 8913 met als mededeling 'Naam +
uitstap Brussel'.

Gelieve in te schrijven voor dinsdag 3 januari.
OPGELET!! Inschrijven voor deze activiteit doe je bij Karine via
karine.vanroose@telenet.be of op het nummer 0496 27 91 60.

Breng wat extra zakgeld mee om iets te kopen om te eten.

BOWLING
 

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

We laten ons volledig gaan en gooien opnieuw alle kegels om tijdens
onze maandelijkse bowlingavond.
Woensdag  25 januari van 18u30 tot 20u
Bowlingpaleis Steensedijk 186 te Oostende
Voor leden van de +18
Omwille van een prijsstijging bij de bowling, moeten ook wij jammer
genoeg de bijdrage verhogen.
Voor een individueel spel betaal je vanaf nu € 4,50
Een 10-beurtenkaart kan je kopen voor € 40,00
Wie nog een 10-beurtenkaart aan het oude tarief heeft, kan deze
nog opgebruiken.
Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
Gelieve in te schrijven vóór maandag 19 december via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 38) of via onze
website



LABO DE LUX: COOLE
KUNST TECHNIEKEN

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Deze editie ontdekken we "Coole kunsttechnieken" onder
begeleiding van kunstenaar Igor Delaplace.
Doe jij mee? Schrijf je dan snel in!

Vrijdag 27 januari van 18u45 tot 21u
Romestraat 11A te Oostende
Voor leden van de +18
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 25 januari via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 38) of via onze
website

CLUB 30:
KLUB KROKANT

WANNEER

WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Zaterdag 28 januari
van 17u30 tot 22u.
We koken in de Antenne, 
Torhoutsesteenweg 291 
te Oostende
Voor leden van de +18
€ 12,50
Gelieve dit bedrag vóór donderdag 
26 januari te storten op het 
rekeningnummer BE08 0688 8947 8913
met als mededeling "Naam lid + Klub Krokant"
Vóór donderdag 26 januari door te 
mailen naar info@dyadevzw.be, te
bellen naar Sara (0495 50 77 38) of via onze website.
OPGELET! 
Plaatsen zijn beperkt tot 25 leden!

 
Bloemkoolsoep met

kruidenkaas en grijze
garnalen

 
Coq-au-vin met pommes

dûchesse
 

Pannenkoekjes met ijs

 
SMAKELI

JK
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