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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!
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COVID maatregelen
Vanaf vrijdag 28 januari wordt de coronabarometer ingevoerd door de overheid.
Deze barometer zorgt voor een kleurencode, waarbij elk kleur zijn eigen maatregelen heeft.
Deze maatregelen hebben ook hun effect op onze werking. Als organisatie vinden we het
belangrijk om in te zetten op gezondheid en veiligheid voor iedereen in en rond Dyade. We
bezorgen jullie daarom graag nog even een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar
Iedereen vanaf de leeftijd van 6 jaar zal een mondmasker moeten dragen tijdens de werking,
zowel deelnemers als vrijwilligers.
Dit geldt ook nog steeds voor begeleiders/ouders die deelnemers brengen naar een activiteit.

Covid Safe Ticket
Het Covid Safe Ticket is niet van toepassing voor alle activiteiten!
Voor enkele activiteiten zullen we wel verplicht zijn om een COVID SAFE TICKET te vragen. Bij je
CST hoor je een geldig identiteitsbewijs te tonen.
Naast het CST blijf je een mondmasker dragen tijdens deze activiteiten.
Kijk zeker goed na in 't Boeksje bij welke activiteiten je een COVID SAFE TICKET nodig hebt.

Hou er rekening mee dat de activiteiten die doorgaan steeds
onder voorbehoud zijn.
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Vrijwilliger in de kijker:
Yvonne| Creatieve vrijwilliger bij volwassenen
Yvonne vond het zelf niet echt 'nodig' om in de kijker gezet te worden; maar aangezien
ze zich reeds jarenlang voor Dyade inzet, vonden we het als organisatie toch een gepast
moment haar op deze manier in de bloemetjes te zetten.
Jaren terug leerde Yvonne Dyade (toen nog ’t zonnetje) kennen via een collega van haar
zus Noëlla (ook Noëlla is vrijwilliger bij Dyade). De eerste echte kennismaking was een
familiedag, een dag waar Yvonne nu nog steeds warme herinneringen aan heeft. Ze
voelde zich meteen welkom en zeer goed bij de groep vrijwilligers en deelnemers. Na
deze dag besliste Yvonne vrijwilligerswerk te starten en ze doet dit nog steeds met veel
liefde.
In het verleden hebben zowel Yvonne als haar man geholpen bij klub krokant en grote
activiteiten zoals de zijspan. Nu zet Yvonne zich nog maandelijks in als
verantwoordelijke van de activiteit ‘creadya’ en maakt ze deel uit van het bestuur van
de organisatie.
Bij creadya is het voor Yvonne zeer fijn om telkens opnieuw de deelnemers te zien
genieten en hun creativiteit te zien uiten. De meest bijzondere activiteit was wanneer er
met was geschilderd werd. De techniek bestond eruit wasco’ s te laten smelten met een
strijkijzer en hiermee dan te schilderen. Een activiteit die alle deelnemers de kans gaf
volwaardig deel te nemen en een uitzonderlijke ervaring was.
Voor Yvonne staat Dyade gelijk aan vriendschap, gezelligheid en meevoelen met elkaar.
Ze zou aan iedereen aanraden te vrijwilligen omwille van de losse en open sfeer waar
iedereen meteen aanvaard wordt.
Als Yvonne mag dromen over mogelijkheden voor Dyade, zou er opnieuw een uitstap
georganiseerd worden naar Disneyland voor alle deelnemers, zoals enkele jaren terug.
Ondanks dat ze zelf niet mee was, weet ze dat dit een blijvende fantastische
herinnering is voor vele deelnemers, gezien ze er na al die jaren nog steeds over
praten.
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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

Plankenkoorts: 12 februari

Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)

Woensdaginstuif: 9, 16 en 23 februari
Jeugdatelier: 12 en 19 februari

Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)

Creadya: 5 februari
Jeugdatelier: 12 februari
Kaffee Krakee: 18 februari

Aanbod voor Volwassenen

Creadya: 5 februari
Kaffee Krakee: 18 februari
Bowling: 23 februari
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PLANKENKOORTS
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Zit acteren in je bloed? Heb je geen vrees om in een andere rol
te kruipen en op het podium te staan? Sluit dan zeker aan bij
Plankenkoorts! Iedere maand repeteren we om in juni een leuk
stuk te brengen. Plezier is alvast verzekerd!
Zaterdag 12 februari van 10u tot 12u
Duin & Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Voor alle leden van Dyade
Gratis
Inschrijven kan tot dinsdag 8 februari door te mailen naar
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via
de website
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar!

WOENSDAGINSTUIF:
SNEEUWBOL MAKEN
WAT

Ooit al een eigen sneeuwbol willen maken? Kom dan vandaag
zeker mee knutselen.
We toveren een lege bokaal om tot een prachtige sneeuwbol vol
glitters.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Woensdag 9 februari van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 7 februari door
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany
(0486 24 69 30) of via de website.
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.

EXTRA
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JEUGDATELIER:
RED HET EI
WAT

Jullie opdracht vandaag is simpel, red het ei!
Zorg ervoor dat het ei heelhuids van punt A naar punt B geraakt.
Let op, het ei mag de grond niet raken en jullie mogen jullie
handen niet gebruiken! Materiaal om dit te doen lukken, kan je
winnen door opdrachten tot een goed eind te brengen. Succes!

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Zaterdag 12 februari van 13u45 tot 17u.
Lokalen Duin & Zee, Fortstraat 128, Oostende.
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 9 februari
door te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar
Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.

EXTRA

WOENSDAGINSTUIF:
STAGE-ACTIVITEIT
WAT

Vandaag is het de buurt aan onze stagiair om een leuke activiteit te
voorzien voor jullie. 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.

WANNEER

Woensdag 16 februari van 13u45 tot 16u45
Woensdag 23 februari van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 14 februari (voor 16/02) en
vóór maandag 21 februari (voor 23/02) door te mailen naar
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via
de website.
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA
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JEUGDATELIER:
SEA LIFE
WAT

Vandaag nemen we de tram en gaan we richting Blankenberge
om een bezoekje te brengen aan SEA LIFE. Dit is het enige
centrum in België dat aangespoelde zeehonden opvangt.
Daarnaast vind je ook pinguïns, zeeleeuwen, otters, haaien,
roggen en nog heel veel verschillende soorten vissen terug.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Zaterdag 19 februari van 13u30 tot 17u.
We spreken af aan Hangtime, Fortstraat 128 te Oostende.
Bengels
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 16 februari
door te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar
Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.

EXTRA

JEUGDATELIER:
RED HET EI
WAT

Jullie opdracht vandaag is simpel, red het ei!
Zorg ervoor dat het ei heelhuids van punt A naar punt B geraakt.
Let op, het ei mag de grond niet raken en jullie mogen jullie
handen niet gebruiken! Materiaal om dit te doen lukken, kan je
winnen door opdrachten tot een goed eind te brengen. Succes!

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Zaterdag 12 februari van 13u45 tot 17u.
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende.
Tieners
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 19 januari via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of
via de website.
Mondmasker verplicht!

EXTRA
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CREADYA:
VALENTIJNSKAARTJE
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Februari is de maand van de liefde. Om jullie valentijn te verrassen
maken we samen een valentijnskaartje. Niet ééntje van papier,
maar van ijsstokjes. Benieuwd hoe we dat zullen doen? Schrijf je
dan snel in!
Zaterdag 5 februari van 10u tot 12u
Stille Meers, Sluisvaartstraat 19 te Middelkerke
Tieners en leden van de +18
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag
2 februari via info@dyadevzw.be,
te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of
via onze website
OPGELET!
Mondmasker verplicht!

KAFFEE KRAKEE:
VALENTIJNSCAFE
WAT

Kom je mee klinken op de liefde in ons valentijnscafé?

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

Vrijdag 18 februari van 19u tot 22u
Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Iedereen
Gratis
Breng extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
Inschrijven kan tot donderdag 17 februari door te mailen naar
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via de
website.
COVID SAFE TICKET is nodig voor deze activiteit!
Heb je problemen om deze te downloaden, laat dit dan zeker weten.
Voor deze activiteit gelden de horecaregels.
Mondmasker verplicht!

INSCHRIJVEN

EXTRA
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BOWLING
WAT
WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN
EXTRA

We laten ons volledig gaan en gooien opnieuw alle kegels om tijdens
onze maandelijkse bowlingavond.
Woensdag 23 februari 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.
OPGELET!
COVID SAFE TICKET is verplicht voor deze activiteit!
Heb je problemen om deze te downloaden, laat dit dan zeker weten.
Mondmasker is verplicht!

Babynieuws

't Boeksje afsluiten doen we met super leuk nieuws!
Onze vrijwilligers Bert en Natacha zijn in
december trotse ouders geworden van Elodie!
Dikke proficiat van iedereen uit Dyade en geniet van
jullie kleine wonder!
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DYADE STEUNEN

ONLINE SHOPPEN VIA TROOPER
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
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