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Met de steun van

Maak kennis met ons
info@dyadevzw.be
/dyadevzw
Tiffany

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

Quincy

Eerstelijnsmedewerker +16 werking/Vakantiewerking
quincy.aerts@dyadevzw.be | 0474 09 35 75

Sara

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

Yasmine

Vrijwilligerscoach
vrijwilligerscoach@dyadevzw.be |0478 67 05 55
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Maatschappelijke zetel Vaartblekersstraat 12a, 8400 Oostende
ON 0889.471.051 PRP Gent, Afdeling Oostende

Weetjes van de maand!
LIDGELD
Een nieuw werkjaar gaat van start! Een werkjaar waarin we voor iedereen weer tal van
activiteiten organiseren. Wil je terug kunnen deelnemen aan deze activiteiten dan zal je
je lidgeld voor dit werkjaar opnieuw in orde moeten brengen.
Het lidgeld bedraagt €15 en kan betaald worden op de rekening van Dyade.
Ben je 30 jaar of jonger dan betaal je op rekening BE69 0682 4890 7178
Ben je ouder dan 30 jaar dan betaal je op rekening BE08 0688 8947 8913
In de mededeling zet je jouw naam + lidgeld 2022-2023 (+ eventueel UiTPASnummer)
EXTRA UiTPAS!
Heb je een UiTPAS geef dan in de mededeling je UiTPAS nummer mee!
Zo kan je extra punten sparen bij de betaling van je lidgeld.
Woon je in Oostende en heb je een UiTPAS met kansentarief, dan heb je recht op een
vermindering op de prijs van het lidgeld. Je betaalt dan slechts €3,00!
Vermeld zeker in de mededeling je UiTPAS nummer, anders kunnen wij de
vermindering niet toepassen.
Deze vermindering is enkel van toepassing voor de leden die jonger zijn dan 30 jaar.
Punten sparen kan iedereen met een UiTPAS.
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Vrijwilligers zomerreis e.a.
De zomer staat ook gelijk aan... zomerreis voor volwassenen
Nu de zomer echt wel uitgezwaaid is, werpen we er nog
een laatste blik op terug.
Elk jaar gaan een groep vrijiwilligers op reis samen met volwassen
deelnemers tijdens de grote vakantie. Tien dagen gevuld met activiteiten
en een eindeloos enthousiasme. Om die vrijwilligers te bedanken, zetten
we ook hen hier even in de spotlight.

Vrijwilligersweekend
Ook kijken alle deelnemende vrijwilligers uit naar het (lang verwachte)
vrijwilligersweekend. Een fijne bedankingen voor hun inzet het afgelopen
werkjaar. Het weekend van 30 september tot 2 oktober zullen
beroepskrachten en heel wat vrijwilligers dus moeilijk bereikbaar zijn
In de volgende editie van 't boeksje mag je hier een foto-verslagje van
verwachten.
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Activiteiten deze maand
Op de volgende pagina's vind je het aanbod van deze maand.
Bekijk hieronder de verschillende kleurcodes die we gebruiken.

Aanbod voor Iedereen
Basket: 15 oktober
Oktoberfoor: 26 oktober

Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)
Woensdaginstuif: 12 en 19 oktober
Jeugdatelier: 29 oktober

Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)
Crea: 22 oktober
Uitstap Kermis: 8 oktober
Dag van de jeugdbeweging: 21 oktober
Jeugdatelier: 29 oktober

Aanbod voor Volwassenen
Crea: 22 oktober
Uitstap Kermis: 8 oktober
Bowling: 19 oktober
Dag van de jeugdbeweging: 21 oktober
Klub Krokant: 22 oktober
Labo de Lux: 28 oktober
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BASKETBAL FILOU
WAT

Kom je mee supporteren voor basketploeg Filou van Oostende?
Ze nemen het op tegen Okapie Aalst. Laten we ze samen naar de
overwinning schreeuwen!

WANNEER
WAAR

Zaterdag 15 oktober van 20u tot +/- 22u30
We spreken af aan de Northlaan ter hoogte van de Sea'rena, te
Oostende.
Iedereen die lid is
€ 10,00 (inkom en drankje inbegrepen)
Gelieve in te schrijven vóór maandag 10 oktober door te mailen
naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via
de website.

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

OKTOBERFOOR
WAT

Oktober is kermismaand in Oostende en dit jaar kunnen we
opnieuw gratis naar de kermis dankzij de stad Oostende en de
foorkramers. Een middag vol plezier verzekerd!

WANNEER
WAAR

Woensdag 26 oktober van 14u tot 17u.
We spreken af vóór Spar Maenhout op de Groentemarkt te
Oostende.
Iedereen die lid is
Gratis, dankzij de foorkramers en Stad Oostende
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 19 oktober door
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany
(0486 24 69 30) of via de website.

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN
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WOENSDAGINSTUIF:
OP PLANETENJACHT
WAT

Vandaag gaan we op planetenjacht in Cozmix. We doet dit aan de
hand van een kindervoorstelling die als volgt gaat:
"Celeste krijgt tijdens een slapeloze nacht het bezoek van de
mysterieuze Moon en zijn lichtgevende helpers. Het
nieuwsgierige meisje weet al bijzonder veel over het zonnestelsel
maar gaat samen met Moon op zoek naar planeten rond andere
sterren. Deze exoplaneten zijn erg moeilijk te vinden en te
onderzoeken. Toch slagen ze er samen in om detectiemethoden
te ontrafelen en volgen er spectaculaire ontdekkingen."
Tussendoor verkennen we ook nog exoplaneten vol vulkanen,
ijswerelden en zelfs superaardes. Wie weet vinden we ook een
leefbare planeet, zoals de aarde, rond een andere ster...

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Woensdag 12 oktober van 13u45 tot 17u
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 10 oktober door
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany
(0486 24 69 30) of via de website.

EXTRA

OPGELET! Plaatsen zijn beperkt!
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WOENSDAGINSTUIF:
STAGE-ACTIVITEIT
WAT

Vandaag is het de beurt aan onze stagiaire Penelope om een leuke
activiteit te voorzien. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen
wat er op de planning zal staan omdat ze de activiteit nog volop
aan het voorbereiden is.
Wil je weten welke activiteit het zal zijn, dan mag je dit zeker en
vast een weekje op voorhand nog eens vragen.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Woensdag 19 oktober van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 17 oktober door
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany
(0486 24 69 30) of via de website.

JEUGDATELIER:
ZWEMMEN LAGO
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WAT

We gaan zwemmen in het zwemparadijs van Lago in Brugge waar de
3 coole glijbanen, een wildwaterbaan, het golfslagbad en de
waterspeeltuinen op ons wachten voor een middag vol waterpret.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Zaterdag 29 oktober van 13u tot 17u
We verzamelen aan Hangtime, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels & Tieners
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 26 oktober
door te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar
Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.

UITSTAP KERMIS
WAT
WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Vanavond gaan we naar de oktoberfoor om de gezellige sfeer op te
snuiven en enkele attracties uit te testen.
Zaterdag 8 oktober van 19u30 tot 21u30
We spreken af vóór Spar Maenhout op de Groentemarkt te
Oostende.
Tieners en leden van de +18 van 14 tot 30 jaar.
Gratis, neem voldoende geld mee voor de attracties.
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 5 oktober via
info@dyadevzw.be te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via onze
website.

CREADYA: FOTOKADER
WAT

Say Cheese, want vandaag maken we een fotokader.
Benieuwd hoe we dat gaan doen, kom dan zeker af en vergeet je
foto niet mee te brengen.

WANNEER
WAAR

Zaterdag 22 oktober van 10u tot 12u
Stille Meers, Sluisvaartstraat 19, te Middelkerke
Tieners en leden van de +18
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 19 oktober via
info@dyadevzw.be te bellen naar Sara (0495 50 77 37) of via onze
website.

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Neem een foto van 10 x 15 cm mee waar jezelf, vrienden, familie,
huisdier of ... opstaan.
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DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING
WAT

Twee weken voor de herfstvakantie staat elk jaar de dag van de
jeugdbeweging gepland. Dit jaar trakteert Middelkerke met een
frietmobiel voor al haar jeugdbewegingen. Een lokale dj zal voor de
muzikale noot zorgen. Ook Dyade mag langskomen voor een frietje,
drankje en dansje! Heb je zin om mee te gaan, schrijf je dan snel in!

WANNEER
WAAR

Vrijdag 21 oktober van 19u tot 22u
We verzamelen aan de Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende.
Van daaruit rijden we gezamenlijk naar Middelkerke.
Tieners en leden van de +18 van 14 tot 30 jaar.
Gratis

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 19 oktober via
info@dyadevzw.be te bellen naar Sara (0495 50 77 37) of via
onze website.

BOWLING
WAT
WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

10

We laten ons volledig gaan en gooien opnieuw alle kegels om tijdens
onze maandelijkse bowlingavond.
Woensdag 19 oktober van 18u30 tot 20u
Bowlingpaleis Steensedijk 186 te Oostende
Voor leden van de +18
€ 4,00 voor 1 spelletje
€ 35,00 voor een 10-beurtenkaart
Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
Inschrijven is niet nodig.

KLUB KROKANT
WANNEER
WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Tomatenmousse met
basilicum, proscuitto
crudo en grissini

Zaterdag 22 oktober
Witloof in roquefortsaus
van 17u30 tot 22u.
met druiven, gebakken
We koken in de Antenne,
patatjes en hamburger
Torhoutsesteenweg 291
te Oostende
Crumble met appel/peer
Voor leden van de +18
€ 12,50.
IJK
L
E
K
Gelieve dit bedrag vóór donderdag
SMA
20 oktober te storten op het
rekeningnummer BE08 0688 8947 8913
Met als mededeling "Naam lid + Klub Krokant"
Vóór donderdag 15 september 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!

LABO DE LUX:
KUNSTSTREPEN
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Deze maand gaan we aan de slag met kunstenaar Max
Kesteloot. We maken een prachtig werk rond het thema
'kunststrepen'.
Vrijdag 28 oktober van 18u45 tot 21u
Edith Cavellstraat 10b, Oostende
Voor leden van de +18
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 26 oktober via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via
onze website
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