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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!
SPAARACTIE SPAR

Net als vorig jaar vind je onze spaar-urne terug bij Spar Bredene Shoppingcentrum.
Toen hebben we een mooi bedrag van 346€ bijeen kunnen sparen. Hiermee kochten we vele
lekker koekjes en drank voor onze activiteiten.
Help jij dit jaar ook meesparen? Hoe je dat kan doen vind je terug op de flyer hieronder.
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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:

Mondmasker
Nu we in code oranje zitten, is het mondmasker enkel nog verplicht voor +12 jaar in volgende
situaties:
1. Wanneer we een activiteit organiseren waarbij er externen aanwezig zijn. Vb. Bij een
workshop.
2. Wanneer we op uitstap gaan en het daar nog steeds verplicht is. Vb. Bij een bezoekje aan de
cinema.
We zullen steeds duidelijk communiceren, bij de verschillende activiteiten wanneer het
mondmasker verplicht is.
Uiteraard mogen degene die het wensen nog steeds een mondmasker dragen.

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.
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:
Annelien| Van lid tot vrijwilliger
Annelien, een vrijwilligster die ooit lid was. Want ja, ook dat kan bij Dyade. Annelien en
haar zus hebben beiden deze weg gevolgd en daarom deze keer Annelien ‘in de kijker’.
Annelien koestert verschillende warme herinneringen aan haar kindertijd bij Dyade, ze
bracht er regelmatig haar vrije tijd door. Heel leuke momenten waren vooral de korte
weekendjes weg als tiener, waar er altijd zot werd gedaan en er leuke begeleiding en
activiteiten waren.
Annelien en haar zus komen nu dus als vrijwilliger naar Dyade maar ook hun mama
deed dit al wanneer de zussen zelf nog lid waren, en doet dit nu nog steeds. De warmte
die Annelien zelf voelde, wil ze nu doorgeven aan de kinderen én krijgt ze van hen ook
terug. Dat is wat vrijwilliger zijn bij Dyade zo waardevol maakt: het enthousiasme van
de deelnemers, hoe fijn ze het vinden dat je samen met hen speelt en hen toffe
momenten bezorgt.
Een bijzondere herinnering voor Annelien: ze organiseerde zelf een activiteit naar
aanleiding van haar cursus tot animator en alle kinderen leefden zich bij het vuil spel
volledig uit. Die genoten duidelijk van zich eens lekker vuil maken.
Hét lied dat Annelien ongetwijfeld aan Dyade doet denken is 'Happy – Pharell Wiliams'.
Enkele jaren terug deed Annelien mee aan een toneelstuk die door verschillende leden
van Dyade werd opgevoerd. Het liedje kwam heel vaak terug tijdens de repetities en
werd dan ook verwerkt in de opvoering.
Annelien heeft nog veel toffe ideeën voor activiteiten, zoals boogschieten, een blote
voeten-pad, en nog veel meer. Het zou tof zijn volgens Annelien, moest Dyade wat
meer naambekendheid krijgen. We zijn een kleine organisatie en dat is fijn maar het is
zo’n mooie kans voor mensen met een beperking om vrije tijd te beleven en voor
vrijwilligers om hier samen voor te zorgen. Dyade is voor Annelien vooral een plaats
van sfeer, iedereen komt er overeen, er is een goede band tussen verschillende
mensen en zowel deelnemers als vrijwilligers komen met plezier!
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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 en 26 maart
Rondvaart Catamaran: 21 mei

Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)

Woensdaginstuif: 9, 16 en 23 maart
Jeugdatelier: 5 en 19 maart

Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)

Musical Joelia: 5 maart
Creadya: 19 maart
Jeugdatelier: 19 maart
Kaffee Krakee: 25 maart
Aanbod voor Volwassenen

Musical Joelia: 5 maart
Labo De Lux: 11 maart
Klub Krokant: 12 maart
Creadya: 19 maart
Kaffee Krakee: 25 maart
Bowling: 30 maart
6

PLANKENKOORTS
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

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 en 26 maart van 10u tot 12u
Duin & Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Voor alle leden van Dyade
Gratis
Inschrijven kan tot dinsdag 8 maart (voor 12/03) en
dinsdag 22 maart (voor 26/03) door te mailen naar
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via
de website

RONDVAART
CATAMARAN
WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN
EXTRA

Oostende voor Anker komt na 2 jaar opnieuw terug naar Oostende.
Altijd een bijzonder spektakel met veel mooie boten en schepen!
Maar wat bijzonder is, is dat er ook een Catamaran aanmeert die
bovendien toegankelijk is voor rolwagens! Gedurende 4 dagen zijn
er verschillende afvaarten met de Catamaran en ook Dyade vaart
mee! Wil jij graag deelnemen? Schrijf snel in!
Zaterdag 21 mei 2022 tussen 13u30 tot 17u30
Eerste afvaart om 13u30
Tweede afvaart om 15u30
We spreken af aan de Amandine, te Oostende
Voor alle leden van Dyade
Max. 8 deelnemers waarvan 3 rolwagens, per rondvaart
De vaartocht zelf is gratis
Breng wel wat zakgeld mee om eventueel een drankje te kopen
Inschrijven kan tot dinsdag 10 mei 2022 op het nummer
0495 50 77 38 of via info@dyadevzw.be.
Afhankelijk van het aantal rolwagens wordt de groepsverdeling
gemaakt. Bij inschrijving mag je wel doorgeven welke afvaart je
verkiest. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te
houden.
OPGELET! Doe een dikke pull en/of dikke jas aan. Ook al is het
zonnig en warm op zee kan het heel fris worden!
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JEUGDATELIER:
PINATA
WAT

Om de krokusvakantie af te sluiten gaan we allemaal een piñata
maken. Deze zullen we dan vullen met lekkere snoepjes. Wanneer
iedereen zijn piñata klaar is, zullen we de piñata van de
begeleiders kapotslaan. Jullie eigen piñata mogen jullie
meenemen, naar huis.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Zaterdag 5 maart van 13u45 tot 17u
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 2 maart door
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany
(0486 24 69 30) of via de website.

WOENSDAGINSTUIF:
SPELLETJESMIDDAG
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WAT

Vanmiddag doen we allerlei actieve spelletjes, denk maar aan een
spelletje Kiekeboe of spion tikkertje. Weet je zelf nog een leuk
spelletje, zeg het dan zeker aan de begeleiders.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

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

WOENSDAGINSTUIF:
BINGO
WAT

Vandaag staat er een bingo op de planning. Niet zomaar een
bingo, maar ééntje waarbij er ook opdrachten zijn. Ik ben
benieuwd wie zijn kaart het eerste vol is.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Woensdag 16 maart van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 14 maart door te mailen
naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of
via de website.

JEUGDATELIER:
BROOD BAKKEN
WAT

Vandaag brengen we een bezoekje aan de kinderboerderij van
Oostende om samen brood te bakken. Wanneer ons broodje in
de oven zit, kunnen we alle dieren gaan bewonderen en ons
uitleven op het speelplein.

WANNEER
WAAR

Zaterdag 19 maart van 14u tot 17u.
We spreken af aan de kinderboerderij "De lange schuur".
Stuiverstraat 599, 8400 Oostende.
Jullie kunnen jullie Bengels hier ook terug oppikken om 17u.

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Bengels
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 16 maart
door te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar
Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.
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WOENSDAGINSTUIF:
PAAS-SPEURTOCHT
WAT

Haal jullie speurneuzen boven, want vandaag gaan we op
speurtocht. Vinden jullie de weg terug naar Duin en Zee?
Het lijkt simpel maar pas op want er zullen tal van
obstakels/opdrachten langs de weg zijn.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

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

JEUGDATELIER:
ESCAPE-WANDELING
WAT

We gaan Oostende ontdekken aan de hand van een gezellige
wandeling met onderweg enkele raadsels, lokale weetjes, culturele
pareltjes en fotomomenten op iconische plekjes in Oostende.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Zaterdag 19 maart van 14u tot 17u.
Puzzle escape rooms Oostende, Karel Jansenslaan 2 te Oostende.
Tieners
€ 2,00 + extra zakcentje om iets te drinken onderweg
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 16 maart via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of
via de website.
Mondmasker bij je hebben!

EXTRA
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MUSICAL JOELIA
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN
EXTRA

Deze musical gaat over dromen van een betere toekomst. Joelia is
een jonge vrouw die het wil maken in de musicalwereld. En daarom
probeert ze binnen te geraken in de heel beroemde "Starlight"
musicalschool. Slaagt Joelia in haar opzet? Kan ze haar dromen
waarmaken? Of bepaalt haar verleden haar toekomst? Kom het te
weten tijdens deze dansmusical vol emotie en een goeie portie
meezingers.
Zaterdag 5 maart van 14u tot 17u
CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke
Tieners en leden van de +18
€ 18,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 2 maart via info@dyadevzw.be,
te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via onze website
OPGELET!
COVID SAFE TICKET is verplicht voor deze activiteit!
Heb je problemen om deze te downloaden, laat dit dan zeker weten.
Mondmasker is verplicht!

CREADYA:
WAT

Vandaag maken we een prachtige halsketting met zelfgemaakte
kralen van behangpapier.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Zaterdag 19 maart 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 maart via info@dyadevzw.be,
te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of
via onze website
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KAFFEE KRAKEE:
GEZELSCHAPSSPELEN
WAT

Vanavond halen we al onze gezelschapsspelen uit de kast en maken
er een gezellige spelavond van.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

Vrijdag 25 maart van 19u tot 22u
Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Iedereen
Gratis
Breng extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
Inschrijven kan tot donderdag 24 maart 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.

INSCHRIJVEN

EXTRA

LABO DE LUX:
KUNSTSTREPEN
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA
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Deze maand gaan we aan de slag met kunstenaar Max
Kesteloot. We maken een prachtig werk rond het thema
'kunststrepen'.
Vrijdag 11 maart van 18u45 tot 21u
Edith Cavellstraat 10b, Oostende
Voor leden van de +18
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 9 maart via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via
onze website
OPGELET!
COVID safeticket is verplicht bij deze activiteit!
Heb je problemen om deze te downloaden, laat dit dan zeker
weten.
Mondmasker verplicht!

KLUB KROKANT
WANNEER
WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Gevulde champignons
met hesp

Scampi's in de wok
Zaterdag 12 maart
van 17u30 tot 22u.
Fruittaart
We koken in de Antenne,
Torhoutsesteenweg 291
te Oostende
Voor leden van de +18
€ 12,50.
Gelieve dit bedrag vóór donderdag
10 maart te storten op het rekeningnummer:
BE08 0688 8947 8913
Met als mededeling "Naam lid + Klub Krokant"
Vóór donderdag 10 maart door te
mailen naar info@dyadevzw.be of te
bellen naar Sara (0495 50 77 38).
OPGELET!
Plaatsen zijn beperkt tot 25 leden!
COVID SAFE TICKET is verplicht voor deze activiteit!
Heb je problemen om deze te downloaden, laat dit dan zeker weten.
Mondmasker is verplicht!
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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 30 maart 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.
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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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