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Weetjes van de maand!

Na enkele jaren uitstel mogen we dit jaar opnieuw een traditie waar maken! 
De warmste en gezelligste kerstmarkt van Oostende gaat in 2022 door!
En ook Dyade is er bij! 

Op ons standje vind je niet alleen onze bekende marsepein, maar ook handwerkjes en
knutselwerkjes.

Ga ook eens langs bij één van de andere standjes want er zijn er heel wat met leuke
spulletjes en lekkernijen.
Vergeet zeker niet af te sluiten met een (verwarmend) drankje!

Deze kerstmarkt gaat door in Veiling de Kust, Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende, 
op zaterdag 10 december van 14u tot 19u en op  zondag 11 december van 14u tot
18u.

Toegang hiervoor is gratis!

KERSTMARKT NIEUWE KOERSWIJK
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SLUITINGSPERIODE
Ook de beroepskrachten en vrijwilligers van Dyade 
genieten binnenkort van een welverdiend kerstverlof.
De bureaus zullen gesloten zijn van 
zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari.
Op maandag 9 januari 2023 vliegen we er terug volop in!



Doorheen het jaar hebben we steeds kunnen beroep doen op tal van vrijwilligers om onze
activiteiten te helpen bedenken, voorbereiden en begeleiden! Terugblikken doen we met
enkele sfeerbeelden.

DECEMBER 2022 JANUARI FEBRUARI

MAART APRIL MEI

JUNI JULI AUGUSTUS

NOVEMBEROKTOBERSEPTEMBER

Terugblik op 2022
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Activiteiten deze maand

Woensdaginstuif: 7 december
Bengelweekend: 16 t.e.m. 18 december 

Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)

Crea: 10 december
Schaatsen: 10 december
Musical: 18 december

Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)

Toonmoment Ithaka: 4 december
Crea: 10 december
Schaatsen: 10 december
Labo de Lux: 16 december
Kaffee Krakee: 17 december
Musical: 18 december
Bowling: 21 december

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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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Net als vorig jaar maken we 
terug samen kerstkaartjes. 
Dit jaar gebruiken we 
krantenpapier en tijdschriften.
Kom je ook kaartjes maken voor 
je familie en vrienden?
Wie weet wordt jouw ontwerp wel 
uitgekozen als "Dyade"-kerstkaartje. 
Die we zullen sturen naar al onze leden, 
vrijwilligers en betrokkenen. 

Woensdag 7 december van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 5 december door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF:
KERSTKAARTJES MAKEN

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Dit jaar gaan we eindelijk op Bengelweekend!
Iedereen die is ingeschreven ontvangt nog het programma en alle
praktische info hierover. 
Vrijdag 16 december tot en met zondag 18 december

Domein Rietvelde, Veurnevaartstraat 5 te Oostduinkerke
Bengels
€ 70,00
Inschrijven is niet meer mogelijk. Iedereen die is ingeschreven
ontvangt nog een mail met het programma en alle praktische info.

BENGELWEEKEND
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WINTER IN HET PARK:
SCHAATSEN

WAT

WANNEER
WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Deze middag brengen we een bezoekje aan de schaatspiste in het
Leopoldpark. Deze winter vindt de schaatspiste overdekt plaats op
de vijver.  

Zaterdag 10 december van 19u tot 21u 
We verzamelen aan het bloemenuurwerk in het Leopoldpark,
Leopold II-laan te Oostende.
Tieners en leden van de +18 
€ 6,00 (Inkom + huur schaatsen inbegrepen)
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 7 december via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 37) of via onze
website. 

Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kunnen kopen.

WAT

WANNEER
WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Om ons huis wat gezellig te maken tijdens
de feestdagen maken we een mooi
kersttafereel op de achterzijde van een
canvasdoek.

Zaterdag 10 december van 10u tot 12u 
Stille Meers, Sluisvaartstraat 17, 
te Middelkerke
Tieners en leden van de +18 
€ 2,00
Gelieve in te schrijven 
Vóór donderdag 8 december via info@dyadevzw.be, te bellen naar
Sara (0495 50 77 37) of via onze website. 

CREADYA:
KERSTTAFEREEL OP
CANVAS
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MUSICAL: CHARLIE
AND THE CHOCOLATE
FACTORY

WAT

WANNEER
WAAR

VOOR WIE

KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

De wereldberoemde Willy Wonka opent de poorten van zijn
mysterieuze fabriek, maar alleen voor enkele gelukkigen. De jonge
Charlie Bucket en vier andere gouden ticketwinnaars gaan op een
onvergetelijke reis in de wondere wereld van Willly Wonka's
chocoladefabriek.
Een chocoladetuin, een leger van eekhoorns en de eigenaardige
Oempa Loempa's moet je zelf gezien hebben voordat je het gelooft.
'Charlie and the Chocolate Factory' is een spectaculaire nieuwe
musical boordevol zoete traktaties.

Zondag 18 december van 12u tot +/- 20u 
We verzamelen aan De Kabane, Vaartblekersstraat 12A te
Oostende. Van daaruit gaan we met eigen wagens naar Antwerpen. 
Tieners en leden van de +18 
Er kunnen 11 leden mee en er zijn 2 plaatsen voorzien voor
rolwagengebruikers.

€ 30,00 per ticket, dankzij de succesvolle sintverkoop kan Dyade een
stukje van de ticketprijs zelf bekostigen.
Gelieve dit bedrag vóór donderdag 15 december over te schrijven
op rekeningnummer BE69 0682 4890 7178 met als mededeling 
'Naam lid + musical'.

Gelieve in te schrijven vóór donderdag 15 december via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 37) of via onze
website. 

Breng wat extra zakgeld mee om eventueel een drankje te kopen.
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CLUB 30: TOONMOMENT
TONEEL ITHAKA

 
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Zowel ons trouwe lid Karine als vrijwilligster Anouk schitteren op de
planken!

Zondag 4 december van 14u45 tot 16u30.
De Grote Post, Hendrick Serruyslaan 18a te Oostende
Voor leden van de +18
€ 3,00
Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kopen! 
Inschrijven is niet meer mogelijk.

LABO DE LUX:
ZEEFDRUKKEN

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Deze editie gaan we zeefdrukken! 
Doe jij mee? Schrijf je dan snel in!

Vrijdag 16 december van 18u45 tot 21u
Edith Cavellstraat 10b te Oostende
Voor leden van de +18
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 14 december via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 38) of via onze
website
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KAFFEE KRAKEE
KERSTCAFÉ

 
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE

KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Het is misschien nog wat vroeg, maar we dompelen ons al volop in
de kerstsfeer! Naast de kerstsfeer en het toffe gezelschap krijgen
alle deelnemers ook een leuk geschenk, in de vorm van een
cadeaubon, en een lekkere traktatie. 

Zaterdag 17 december van 19u tot 22u
Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Voor leden vanaf 18 jaar

€ 10,00 (cadeaubon en traktatie inbegrepen)
Je kan kiezen voor een bon van Dreamland, Media Markt, Hema,
Standaard boekhandel of Bol.com. Gelieve bij inschrijving door te
geven welke bon je wenst.
Gelieve je bijdrage te betalen vóór donderdag 15 december op het
rekeningnummer BE69 0682 4890 7178 met als mededeling
'Naam lid + Kerstcafé'.

Wil je geen cadeaubon, maar kom je graag naar het café, dan hoef je
de bijdrage niet te betalen.

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 14 december via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 37) of via onze
website. 

Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
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BOWLING
 

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

We laten ons volledig gaan en gooien opnieuw alle kegels om tijdens
onze maandelijkse bowlingavond.
Woensdag  21 december 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 19 december via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 38) of via onze
website
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Zaterdag 21 januari  gaat onze nieuwjaarsreceptie door in

de Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende. 
Deze zal plaatsvinden in de vroege avond.

Om het nieuwe jaar goed in te zetten voorzien we lekkere
hapjes gemaakt door onze leden! 

Meer info volgt nog in 't Boeksje van januari
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Yes, iedereen kan online shoppen én ons steunen! 
Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online shopping die ervoor 
zorgt dat je Dyade gratis steunt met je online aankopen, zonder één euro 
meer te betalen.

Hoe werkt Trooper ?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/dyadevzw).
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder extra te betalen.
4. De shop betaalt een percentje aan onze vereniging.

Wat vind je allemaal bij Trooper?
Shop bij honderden webshops:
Cool blue, Selection, Dreamland, Collect&Go, Media Markt en Plopsaland zijn 
slechts enkele voorbeelden.
Via de handige zoekfunctie vind je zeker de webshop die je zoekt!

Dankzij jullie aankopen op Trooper maken jullie het mogelijk om te gekke activiteiten te
organiseren, zoals op onderstaande foto's 

ONLINE SHOPPEN VIA TROOPER
DYADE STEUNEN 


