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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

???

Eerstelijnsmedewerker +16 werking/Vakantiewerking
Binnenkort verwelkomen we een nieuw gezicht!

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!
AFSCHEID QUINCY
Lieve leden, vrijwilligers en sympathisanten van Dyade,
Enkele jaren geleden begon ik aan een prachtig avontuur binnen deze mooie
vereniging. Ik werd aangenomen om de vakantiewerking vorm te geven en op te
bouwen. Ik ontmoette hier prachtige jongeren en jongvolwassenen die zich tijdens de
vakanties kwamen uitleven en ontplooien. Samen met hen en een bende fantastische
vrijwilligers, deden we de coolste activiteiten en maakten we samen de mooiste
herinneringen. Ook de +18-werking lag me nauw aan het hart.
Intussen kregen Yorrim en ik 2 prachtige dochters, Cilou en Laurice. Tijdens mijn
zwangerschapsrust had ik de kans om veel tijd door te brengen met Cilou en mijn
kersverse dochter Laurice. Ik heb hier prachtige momenten kunnen beleven met hen,
waardoor ik besefte dat ik misschien tijd mis met mijn meisjes. Tijd die ik tijdens de
schoolvakanties niet kan inhalen doordat dit dan de drukste werkperiode is voor mij.
Daarom heb ik besloten om een andere uitdaging aan te gaan buiten Dyade vzw.
Dit was geen gemakkelijke beslissing voor mij, want het mooiste van mijn job was
absoluut die glimlachen doorheen de dag die op jullie prachtige gezichten verschenen.
Ik wil iedereen dan ook hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de mooie
momenten die we samen beleefden. We zullen elkaar nog wel eens kruisen op een
activiteit van deze prachtige vereniging.
Vele groetjes,
Quincy

Bedankt
voor alles
Quincy
vanwege
iedereen van
Dyade
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Vrijwilligers op weekend
Om alle vrijwilligers te bedanken die zich telkens met veel enthousiasme inzetten om
activiteiten voor jullie mogelijk te maken, organiseerden we een vrijwilligersweekend.
Alle vrijwilligers die zin en tijd hadden, konden zich hiervoor inschrijven.
Zo vertrokken we het eerste weekend van oktober met auto's vol goesting, eten en
bagage richting Heuvelland. Een weekend gevuld met activiteiten stond op ons te
wachten...
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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 Bengels (5 - 12 jaar)
Woensdaginstuif: 9, 16 en 23 november
Jeugdatelier: 12 en 19 november
Sintfeest: 4 december

Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)
Crea: 19 november
Jeugdatelier: 19 november
Expo Salvador Dali: 26 november
Sintfeest: 4 december

Aanbod voor Volwassenen
Line-dance: 12 november
Café: 18 november
Crea + De Coulisse: 19 november
Labo de Lux: 25 november
Expo Dali + Klub krokant: 26 november
Bowling: 30 november
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STAGE-ACTIVITEITEN
WAT

In november is het de beurt aan onze stagiairs Budoor en Evi om
allemaal leuke activiteiten te voorzien. Op dit moment kunnen we
nog niet zeggen wat er allemaal op de planning zal staan omdat
ze de activiteiten volop aan het voorbereiden zijn.
Wie na de herfstvakantie graag wil weten welke activiteiten er
voorzien worden, mag dit zeker en vast nog vragen.

WANNEER

Woensdag 9 november van 13u45 tot 16u45
Zaterdag 12 november van 13u45 tot 17u
Woensdag 16 november van 13u45 tot 16u45
Woensdag 23 november van 13u45 tot 16u45

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 7 november (voor 9/11),
woensdag 9 november (voor 12/11), maandag 14 november
(voor 16/11) en maandag 21 november (voor 23/11) door
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany
(0486 24 69 30) of via de website.

JEUGDATELIER:
CINEMA
WAT

Vandaag trekken we erop uit naar de cinema. Degene die
ingeschreven zijn, zullen enkele dagen vooraf nog kunnen kiezen
welke film ze willen zien. Afhankelijk van de gekozen film(s) zullen we
het start- en einduur eventueel nog een beetje aanpassen.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

Zaterdag 19 november van 13u30 tot 16u30 (voorlopige richtlijn)
We verzamelen aan Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12.
Bengels en Tieners
€ 7,50
Breng de dag zelf een beetje zakgeld mee om iets lekkers te kopen.
Gelieve in te schrijven vóór maandag 14 november door
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany
(0486 24 69 30) of via de website.

INSCHRIJVEN
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SINTFEEST
Het lijkt nog wat vroeg, maar we zijn ons bij Dyade toch al een beetje aan het
voorbereiden op de komst van de Sint.
Dit jaar zal de Sint opnieuw een bezoekje brengen aan Dyade en zijn leden.
We maken er op zondag 4 december 2022 opnieuw een spetterend feest van.
Naast dolle pret beleven, voorzien we ook een activiteit en een lekker 4-uurtje.
Natuurlijk brengt de Sint ook cadeautjes mee voor alle kinderen.
Even wat praktische informatie over het Sintfeest:
Datum:
Uur:
Locatie:
Voor Wie:
Prijs:

Extra:

Zondag 4 december 2022
Van 14u30 tot 17u
Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Bengels en Tieners
€ 10,00 per lid
Dit mag op voorhand gestort worden op het volgende rekeningnummer:
BE69 0682 4890 7178 met vermelding: “Naam lid“ + Sintfeest 2022
Ouders die wensen te blijven kunnen een drankje nuttigen in het café.
Broer en/of zus die meewillen doen aan de activiteit en willen smullen
van het 4-uurtje betalen € 2,00

Omdat Sinterklaas zou weten wie er aanwezig zal zijn én welke cadeautjes hij mag
meebrengen, zouden we graag aan jullie het volgende vragen:
Kunnen jullie laten weten of jullie aanwezig zullen zijn op het Sintfeest op
zondag 4 december?
Zouden jullie voor elk lid dat deelneemt één cadeautje kunnen kiezen die de Sint voor hen
mag meebrengen? Hoe jullie dit het beste doen, vind je terug op de pagina hiernaast.
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Jullie kiezen voor een cadeaubon van Standaard Boekhandel, Bol.com of Dreamland
ter waarde van € 20,00
OF
Jullie mogen ZELF een cadeautje kiezen uit de Webshop van Dreamland:
Surf naar: https://www.dreamland.be
Ga op de website op zoek naar een geschikt cadeautje voor elk kind dat je wil
inschrijven.
Per lid kan voor max. € 20,00 een cadeautje gekozen worden (jullie betalen zelf
slechts €10,00 voor alles)
Je hoeft het cadeau niet zelf te kopen, maar je mag ons een mail sturen met deze info:
VOLLEDIGE NAAM VAN HET PRODUCT
ARTIKELNUMMER
KOSTPRIJS
(OF DE JUISTE, RECHTSTREEKSE LINK VANOP DE WEBSITE DOORMAILEN MAG OOK)
Daarna geef ik alle bestellingen door aan De Sint zodat hij op zondag 4 december
iedereen erg blij kan maken.
Om alles nog tijdig te kunnen bestellen, graag de inschrijvingen en gewenste cadeautjes
doorgeven VÓÓR VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022.
Dit mag via mail naar tiffany.dhoore@dyadevzw.be.
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CREADYA:
TAFELSTUKJE
WAT

Deze ochtend gaan we aan de slag
met herfstbladeren en dennenappels.
Hiermee maken we een mooi
tafelstukje om een gezellige sfeer te
creëren thuis.

WANNEER
WAAR

Zaterdag 19 november van 10u tot 12u
Stille Meers, Sluisvaartstraat 19, te Middelkerke
Tieners en leden van de +18
€ 2,00
Gelieve in te schrijven
vóór woensdag 16 november via info@dyadevzw.be, te bellen naar
Sara (0495 50 77 37) of via onze website.

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

DINC: EXPO
SALVADOR DALI
WAT

Deze middag stappen we binnen in de stadshallen van Brugge om
er de fantastische collectie wereldberoemde grafische werken en
beelden van de roemruchte kunstenaar Salvador Dalí te
bewonderen.

WANNEER
WAAR

Zaterdag 26 november van 12u45 tot 16u30
We verzamelen aan het station van Oostende en nemen van
daaruit de trein naar Brugge.
Tieners en leden van de +18
€ 15,00 (Inkom + vervoer inbegrepen)
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 23 november via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 37) of via onze
website.

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Heb je een treinabonnement, recht op een verhoogde
tegemoetkoming of een kaart voor kosteloze begeleider neem deze
dan zeker mee en laat dit aan ons weten bij je inschrijving.
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CLUB 30: LINE-DANCE
WAT

Trek maar je dansschoenen aan want deze middag gaan we naar
Heart of the west, waar we een workshop linedance krijgen.

WANNEER
WAAR

Zaterdag 12 november van 13u15 tot 17u15.
We verzamelen aan de Kabane en gaan van daaruit met de auto
naar Heart of the west te Ettelgem.
Voor leden van de +18
Gratis
Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 23 november via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 37) of via onze
website.

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Deze activiteit is ook toegankelijk voor rolwagens!
Opgelet! Plaatsen zijn beperkt, er kunnen 15 leden mee.

KAFFEE KRAKEE
KARAOKE NIGHT
WAT

Warm je stembanden maar op want deze avond zingen we de
longen uit ons lijf tijdens onze karaoke night. Een liedje van Willy
Somers, Sam Gooris of Bart Kaëll het kan allemaal!

WANNEER
WAAR

Vrijdag 18 november van 19u tot 22u
Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Iedereen
Gratis
Breng extra zakgeld mee om een drankje te kopen!

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

10

Gelieve in te schrijven vóór donderdag 17 november via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 37) of via onze
website.

CLUB 30: DE COULISSE
WAT

John De Zwart is beroepshalve een taxichauffeur. Op zich niets
bijzonders, ware het niet dat dit beroep hem al meer dan 18 jaar een
perfect alibi bezorgt om er een geheim dubbelleven op na te houden.
Hij is immers niet alleen de wettige echtgenoot van Marleen, met wie
hij overdag samenwoont op het ’t Sas en met wie hij een schijnbaar
perfect huwelijk heeft.
Tegelijk vormt hij tevens de halve trouwboek van Vera. Met haar
woont hij ’s nachts samen in Bredene aan zee. Maar na een stom
accident dreigt zijn geheim aan het licht te komen.
Samen met zijn bemoeizieke buurman Stan komt Johan in een
wespennest terecht van nieuwsgierige wijkagenten, twee steeds
meer geërgerde vrouwen, de pers en een flamboyante bovenbuur
die om de haverklap binnenvalt!
U begrijpt dat één en ander niet van een leien dakje loopt.
Gelukkig maar voor de toeschouwers want daar komen uiteraard
hilarische misverstanden en slaande deuren van!

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

Zaterdag 19 november van 19u30 tot 23u
MEC Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene
Voor leden van de +18
€ 10,00
Breng extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 17 november via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 38) of via onze
website.
Opgelet! Plaatsen zijn beperkt, er kunnen 8 leden mee.

INSCHRIJVEN
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LABO DE LUX:
SUPERSTOF
WAT

Deze maand komt Liesbeth Feys langs om samen met ons
kunstwerken te maken met stukken stof.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Vrijdag 25 november van 18u45 tot 21u
Edith Cavellstraat 10b, Oostende
Voor leden van de +18
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 23 november 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
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Butternutsoep

Zaterdag 26 november
Vis in parmezaankorst
van 17u30 tot 22u.
met puree en stoofprei
We koken in de Antenne,
Torhoutsesteenweg 291
te Oostende
Taart van te lande
Voor leden van de +18
€ 12,50.
IJK
L
E
K
Gelieve dit bedrag vóór donderdag
SMA
24 november te storten op het
rekeningnummer BE08 0688 8947 8913
Met als mededeling "Naam lid + Klub Krokant"
Vóór donderdag 24 november 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!

BOWLING
WAT
WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

We laten ons volledig gaan en gooien opnieuw alle kegels om tijdens
onze maandelijkse bowlingavond.
Woensdag 30 november 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!
Gelieve in te schrijven vóór maandag 28 november via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 38) of via onze
website

Zondag 4 december kunnen alle leden van de +18
Karine zien schitteren op de planken. Verdere info
volgt nog via mail, post en in 't Boeksje van december.

Vrijdag 16 december zijn alle +18 leden welkom op
ons kerstcafé. Verdere info volgt nog in 't Boeksje van
december.
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Terugblik naar de Efteling
't Boeksje afsluiten doen we met een terugblik naar de start
van ons werkjaar.
In september hadden we onze mooie daguitstap naar de
wondere sprookjeswereld van de Efteling.
Dit konden we onze leden aanbieden dankzij een mooie
sponsoring van de lions club Oostende.
Waarvoor een dikke merci van iedereen!
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