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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 35 jaar of jonger dan betaal je op rekening BE69 0682 4890 7178
Ben je ouder dan 35 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 vakantiewerking
De vakantiewerking... een bijzondere periode
Elke zomer opnieuw zetten heel wat vrijwilligers zich in voor de vakantiewerking. Anouk
die al van de eerste zomer betrokken is, heeft zich deze zomer ontpopt tot een super
enthousiaste en vrolijke verantwoordelijke! Dankzij haar inzet konden ook deze zomer
heel wat leden en nieuwe deelnemers genieten van fantastische activiteiten. Merci aan
iedereen die zich voor en achter de schermen heeft ingezet om er alweer een
geslaagde zomer van te maken!
We kijken alvast uit naar de volgende vakantieperiode samen... Hier nog wat foto's van
enkele vrijwilligers om terug te blikken.
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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
Daguitstap Efteling: 11 september
Terugkomdag: 24 september

Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)
Woensdaginstuif: 14 en 28 september

Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)
Quiz: 14 september

Aanbod voor Volwassenen
Quiz: 14 september
Klub Krokant: 17 september
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DAGUITSTAP:
EFTELING
WAT

Om ons werkjaar met een knaller te starten brengen we een
bezoekje aan de Efteling. We vinden er spannende achtbanen,
betroverende attracties en spectaculaire parkshows.
Kortom voor iedereen wat wils.
Dankzij een mooie sponsoring van de Lions kunnen we deze uitstap
aanbieden voor 15€!

WANNEER

Zondag 11 september

WAAR

We spreken af aan Hangtime, Fortstraat 128 te Oostende.

INSCHRIJVEN

Inschrijven is niet meer mogelijk!
Alle leden die ingeschreven zijn ontvangen nog een mailtje met de
nodige info.

TERUGKOMDAG
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WAT

Vandaag staan er allerlei workshops op de agenda. Wil je creatief
aan de slag gaan of liever lekker actief, het kan allemaal op deze
dag. Natuurlijk zorgen we ook voor wat lekkers om onze honger en
dorst te stillen.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Zaterdag 24 september van 14u tot 17u
Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Iedereen die lid is
Gratis
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 21 september door
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany
(0486 24 69 30) of via de website.

WOENSDAGINSTUIF:
VRIENDJESDAG
WAT

Deze middag mogen jullie je vrienden meenemen naar de
activiteit om hen ook eens kennis te laten maken met Dyade. We
voorzien een middag vol spel en avontuur.

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Woensdag 14 september van 13u30 tot 16u
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels en hun vriendjes
Gratis
Gelieve in te schrijven vóór maandag 12 september door
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany
(0486 24 69 30) of via de website. Vermeld er ook zeker bij
hoeveel vriendjes je zal meenemen.

WOENSDAGINSTUIF:
BEELD MET GIPS
WAT

Deze middag gaan we aan de slag met ijzerdraad en gips.
We maken met ijzerdraad een mooie figuur, die we daarna
bedekken met gips. Eens het gips droog is kunnen we onze figuur
nog versieren met verf.
Welke leuke figuur zal jij kiezen om te maken?

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Woensdag 28 september van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 26 september door
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany
(0486 24 69 30) of via de website.
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VRIENDENDAG:
QUIZ
WAT

Heb je nog vrienden die je graag kennis zou laten maken met
Dyade? Dan hebben we goed nieuws! Vandaag mogen jullie ze
meenemen om deel te nemen aan onze toffe en uitdagende quiz!

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Woensdag 14 september van 16u tot 18u
Duin en zee, Fortstraat 128 te Oostende
Tieners en leden van de +18 en hun vrienden.
Gratis
Gelieve in te schrijven vóór maandag 12 september via
info@dyadevzw.be te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via onze
website. Vermeld hoeveel vrienden je zal mee brengen.

KLUB KROKANT
Quiche met broccoli

WANNEER
WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA
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Zaterdag 17 september 2022
Kalkoenstoofvlees met
van 17u30 tot 22u.
wortelen, tomaten en
We koken in de Antenne,
krielpatatjes
Torhoutsesteenweg 291
te Oostende
Michel's dessert
Voor leden van de +18
€ 12,50.
IJK
L
E
K
Gelieve dit bedrag vóór donderdag
SMA
15 september 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!

