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Tiffany
Eerstelijnsmedewerker -16 werking
0486 24 69 30 | tiffany.dhoore@dyadevzw.be

Anouk
Eerstelijnsmedewerker +16 werking/Vakantiewerking

 0474 09 35 75 | anouk.bulteel@dyadevzw.be

Sara
Brugfiguur/Beleidsmedewerker
0495 50 77 38 | sara.zajc@dyadevzw.be 

Maak kennis met ons
info@dyadevzw.be

/dyadevzw

Maatschappelijke zetel Vaartblekersstraat 12a, 8400 Oostende
ON 0889.471.051 PRP Gent, Afdeling Oostende

???
Vrijwilligerscoach

Zin om bij ons aan de slag te gaan en onze nieuwe
vrijwilligerscoach te worden? Bekijk dan snel onze

openstaande vacature op vdab.be via onderstaande link:
http://bit.ly/3ZkuS02
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Weetjes van de maand!
Steeds meer kinderen vinden hun weg naar Dyade en daar zijn we blij om. 
Hierdoor zitten we tijdens de activiteit van de Bengels met een grote en drukke groep.
Dit zorgt ervoor dat sommige Bengels teveel prikkels ervaren waardoor ze niet ten volle kunnen genieten
van de activiteit en soms overprikkeld naar huis gaan.
Om het voor iedereen leuk en fijn te houden en een kwaliteitsvolle werking te kunnen aanbieden, hebben
we intern beslist om de groepen anders in te delen. 

Concreet zullen we volgende groepen hanteren:

HERVERDELING GROEPEN

De Bengels van 5 tot 10 jaar
De activiteiten voor deze groep blijven dezelfde nl. gemiddeld 5 activiteiten per maand, 3 op
woensdag- en 2 op zaterdagmiddag. 
Daarnaast hebben ze ook hun eigen weekend en gaan ze mee op paaskamp.
Tijdens de activiteiten zal er steeds een beroepskracht aanwezig zijn, dit zal bij de Bengels
vooral Tiffany zijn.

De Tieners van 11 tot 15 jaar
Ook voor deze groep zijn er gemiddeld 5 activiteiten per maand, 3 op woensdag- en 2 op
zaterdagmiddag.
Ook deze groep kan blijven genieten van hun eigen weekend en gaan mee op paaskamp waar
ze een eigen kampprogramma en begeleidersploeg hebben.
De Tieners kunnen vanaf 12 jaar ook deelnemen aan de vakantiewerking. Deze gaat 1 week
door in de paasvakantie, 4 weken in de zomervakantie en in de herfstvakantie.
Tijdens de activiteiten zal er steeds een beroepskracht aanwezig zijn, dit zal bij de Tieners
vooral Anouk zijn. 
 
De Jongvolwassenen van 16 tot 30 jaar
De bowling, creadya en Kaffee Krakee zijn maandelijks terugkerende activiteiten voor
deze groep. Daarnaast werken we niet met een vast schema naar activiteiten toe, maar zullen
deze voornamelijk ’s avonds en in het weekend doorgaan.
Daarnaast hebben ze hun eigen weekend dat steeds plaatsvindt in het
Hemelvaartweekend en kunnen ze deelnemen aan de vakantiewerking. 
Deze gaat 1 week door in de paasvakantie, 4 weken in de zomervakantie en in de
herfstvakantie.
De jongvolwassenen kunnen tot 20 jaar deelnemen aan het paaskamp, ook zij
 hebben hun eigen kampprogramma en begeleidersploeg.
 Vanaf 18 jaar kunnen ze aansluiten op de activiteiten van Dyade Plus en meegaan op
 zomerreis. 3



De Bengels van 5 -10 jaar
Tieners 1 van 11 - 15 jaar
Tieners 2 van 16 - 20 jaar

In de eerste week van de paasvakantie vertrekken we met onze Bengels en Tieners op
paaskamp naar 't Plokkersheem, dit van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april. Om hen
een te gekke 5-daagse aan te bieden, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.
Tijdens het kamp worden de leden in 3 groepen verdeeld nl.: 

Als begeleider sta je in voor de begeleiding van je groep tijdens de activiteiten, vrij spel
momenten en de eet- en verzorgingsmomenten. Koken op kamp doen we niet zelf,
daarvoor hebben we een kookploeg mee.

Heb jij zin om mee te gaan op kamp, ken je iemand of wil je meer info? Neem dan
contact op met Tiffany via tiffany.dhoore@dyadevzw.be of 0486 24 69 30.

Paaskamp

4

Vrijwilligers gezocht

Tienerweekend

Vakantiewerking 
Voor onze vakantiewerking in de paasvakantie van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april
zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.
Tijdens de vakantiewerking organiseren we activiteiten van 8u30 tot 16u30 voor onze
Tieners en Jongvolwassenen van 12 tot 30 jaar.
Lijkt je dit iets voor jou, ken je iemand of wil je meer info? Neem dan contact op met Anouk
via anouk.bulteel@dyadevzw.be of 0474 09 35 75 .

Heb je zin om mee te helpen met de vakantiewerking maar kan je niet in de paasvakantie?
Geen nood, in de zomer staan er nog 4 weken op de planning! Interesse in deze 4 weken,
laat dit dan gerust weten aan Anouk.

Van vrijdag 28 april t.e.m. maandag 1 mei gaan we met onze Tieners op weekend naar
Geraardsbergen. Tijdens het weekend staan er spannende en uitdagende activiteiten
op de planning. 
Zie je jezelf al als begeleider op ons tienerweekend, ken je iemand of wil je meer info?
Neem dan contact op met Anouk via anouk.bulteel@dyadevzw.be of 0474 09 35 75.

mailto:tiffany.dhoore@dyadevzw.be


Activiteiten deze maand

Woensdaginstuif: 1, 8 en 22 maart
Jeugdatelier: 4 en 18 maart

Aanbod voor Bengels (5 - 10 jaar)

Woensdaginstuif: 1, 8 en 22 maart
Jeugdatelier: 4 en 18 maart

Aanbod voor Tieners (11 - 15 jaar)

Kaffee Krakee: 10 maart
Movie Night: 11 maart
CreaDya: 11 maart
Bowling: 29 maart

Aanbod voor Jongvolwassenen (16 - 30 jaar)

Op de volgende pagina's vind je het aanbod van deze maand. 
Bekijk hieronder de verschillende kleurcodes die we gebruiken.
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Paella avond: 18 maart
Aanbod voor iedereen

Klub Krokant: 25 maart
Red Star line: 1 mei

Aanbod Dyade Plus (+ 30 jaar)



WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Vanavond nodigt Dyade Plus iedereen uit om samen te genieten
van een overheerlijke paëlla superieur. Deze zal verzorgd worden
door Jo El Paellero, daarnaast zal er ook nog een vegetarisch
alternatief voorzien worden.
Nodig dus al je vrienden uit en kom meegenieten!

Zaterdag 18 maart vanaf 18u 
Lokalen de Kabane, Vaartblekersstraat 12a te Oostende
Alle leden, vrijwilligers en vrienden van Dyade en Dyade Plus
20€ en 15€ voor kinderen tot 12 jaar
Aperitief en paëlla/vegetarisch alternatief inbegrepen.
Gelieve dit bedrag vóór woensdag 13 maart te storten op het 
rekeningnummer BE08 0688 8947 8913 met als mededeling 
"Naam + Paëlla"

Gelieve in te schrijven vóór dinsdag 14 maart door 
te mailen naar dyadeplus@gmail.com of te bellen naar Carol
(0474 35 63 10) liefst na 19u. 

PAËLLA-AVOND
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Deze middag nemen we de overzet naar het centrum en gaan we
op dino-zoektocht. Breng jullie speurneuzen maar mee! Wie weet
krijgen jullie nog een leuke verrassing als je alle dino's gevonden
hebt.

Woensdag 1 maart van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 27 februari door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF:
DINO-ZOEKTOCHT

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Een orkaan heeft over de wereld geraasd en heeft daarbij de
wereld gescheurd en door elkaar geschud. Het is nu aan jullie om
de wereldkaart terug juist te leggen!

Zaterdag 4 maart van 13u45 tot 17u

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 1 maart door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

JEUGDATELIER:
DE GESCHEURDE WERELD 
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

De lente komt eraan en alles gaat weer bloeien. Ook de vogels
beginnen te fluiten en maken hun nestje. En wij gaan voor hen
een huisje maken! Jullie vogelhuisje mag je erna meenemen en
een mooi plaatsje geven.

Woensdag 8 maart van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 4,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 6 maart door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF:
VOGELHUISJE

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

We verzamelen vandaag wat vroeger want we gaan met de tram
naar de Sierk! 
Daar kunnen we ons uitleven als echte circusartiesten. 

Zaterdag 18 maart van 13u tot 17u

Verzamelplaats Hangtime, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 7,00 (inkom, vervoer + koek en drank inbegrepen)
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 15 maart door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

JEUGDATELIER:
DE SIERK
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Haal maar jullie creatieve vingers boven want vandaag maken we
een paasmandje! Wie weet vinden we in het lokaal al een
paaseitjes om erin te leggen.

Woensdag 22 maart van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 20 maart door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF:
PAASMANDJE

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Er is een klein probleempje... of moet ik zeggen een groot
probleem! Ons lokaal is lava! Kan jij de missies volbrengen om
terug in ons lokaal te geraken? Schrijf je dan zeker in! 

Woensdag 1 maart van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Tieners
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 27 februari door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk 
(0474 09 35 75) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF: ONS
LOKAAL IS LAVA! 
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Vandaag staat in teken van ontspanning en zullen we genieten
van een film namiddag! Ik haal de popcorn al boven! 

Woensdag 8 maart van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Tieners
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 6 maart door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk 
(0474 09 35 75) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF: 
FILMNAMIDDAG

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

We spreken af aan het skatepark De Velodroom. Neem je step of
skateboard of rolschaatsen mee om er een onvergetelijke dag
van te maken vol speelplezier! Wie geen van bovenstaande heeft,
stuur mij gerust een mailtje of bel even en dan zorg ik ervoor dat
jij ook kan mee genieten! :) 

Zaterdag 4 maart van 13u30 tot 17u

Skatepark De Velodroom Iependreef, 8400 Oostende
Tieners
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 1 maart door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk 
(0474 09 35 75) of via de website. 

JEUGDATELIER: 'T LEVEN
OP WIELTJES
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Vandaag krijgen we een workshop houtbewerking in het
makerslab van jeugdhuis de Korre. Ooit al zelf iets willen maken
met hout? Schrijf je dan zeker in!

Woensdag 22 maart van 14u tot 17u

Jeugdhuis De Korre, Longchamplaan 29, 8400 Oostende
Tieners
€ 5,00

Gelieve in te schrijven vóór maandag 20 maart door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk 
(0474 09 35 75) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF:
CREATIEF BEZIG ZIJN MET
HOUT
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Vandaag verzamelen we iets vroeger, want we nemen de tram
richting het Leopoldpark. Daar zullen we minigolfen. Zal het jou
lukken om jouw bal doorheen de 21 hindernissen te laten rollen?
Schrijf je dan zeker in! 

Zaterdag 18 maart van 13u tot 17u

Verzamelplaats Hangtime, Fortstraat 128 te Oostende
Tieners
€ 3,50
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 15 maart door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk 
(0474 09 35 75) of via de website. 

JEUGDATELIER: 
MINIGOLF



KAFFEE KRAKEE
DE FOUTE PARTY

 
WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Wie heeft er zin in een goed feestje? Zwier jullie benen maar los,
want DJ Niels zal jullie voorzien van de foute muziek die ooit
gemaakt is. Wie verkleed komt krijgt 1 drankbonnetje. Er zal ook een
doos verkleedkleren voorzien worden voor wie wilt. 

Vrijdag 10 maart van 19u tot 22u

Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
Gratis
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 8 maart via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0474 09 35 75) of via onze
website. 

Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kopen!

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Vanavond komen we bij elkaar om samen eens goed te lachen tijdens
een comedy film. Zin in een avondje ontspanning en plezier? 
Schrijf je dan zeker in! 

Zaterdag 11 maart van  19u30 tot  21u30 

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Jongvolwassenen
€ 2,00

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 8 maart via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0474 09 35 75) of via onze
website. 

MOVIENIGHT
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WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

WIl jij graag jouw interieur pimpen zodat je je welkom voelt en
anderen welkom laat voelen? Dan is deze CreaDya echt iets voor jou!
We gaan aan het werk met touw, droogbloemen, knijpers en zoveel
meer. Wil jij aan jouw knijpers een tekst hangen, foto's of kaartjes?
Het kan allemaal!  

Zaterdag 11 maart van 10u tot 12u 
Stille Meers, Sluisvaartstraat 17, te Middelkerke
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
€ 2,00

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 8 maart via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0474 09 35 75) of via onze
website. 

CREADYA: 
DROOGBLOEMRING
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BOWLING

 WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

We laten ons volledig gaan tijdens de maandelijkse bowlingavond en
gooien alle kegels om! Ben jij de kingpin onder ons? Schrijf je dan
zeker in! 

Woensdag 29 maart van 18u30 tot 20u
Bowlingpaleis Steensedijk 186 te Oostende
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
Omwille van een prijsstijging bij de bowling, moeten ook wij jammer
genoeg de bijdrage verhogen.
Voor een individueel spel betaal je vanaf nu € 4,50
Een 10-beurtenkaart kan je kopen voor € 40,00
Wie nog een 10-beurtenkaart aan het oude tarief heeft, kan deze
nog opgebruiken.
Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
Gelieve in te schrijven vóór maandag 27 maart via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0474 09 35 75) of via onze
website
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LABO DE LUX: WAT EEN
CIRCUS

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Deze editie ontdekken we kunst onder begeleiding van Duitse
kunstenaar Marlene Reinhardt.
Doe jij mee? Schrijf je dan snel in!

Vrijdag 31 maart van 18u45 tot 21u
Edith Cavellstraat 10b, 8400 Oostende
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 29 maart via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0474 09 35 75) of via onze
website



DYADE PLUS:
KLUB KROKANT

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

We koken gezellig samen een lekkere hoofdschotel en dessert.
Daarna genieten we van onze lekkere kookkunsten en smullen we
alles op. Op de menu staat een mooie aangeklede kaas-, charcuterie-
en visschotel. Afsluiten doen we met een trifle met slagroom, rood
fruit en koekjes.

Zaterdag 25 maart van 17u30 tot 22u.
We koken in de Antenne, Torhoutsesteenweg 291 te Oostende
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
€ 12,50
Gelieve dit bedrag vóór donderdag 23 maart te storten op het 
rekeningnummer BE08 0688 8947 8913 met als mededeling "Naam
lid + Klub Krokant"

Vóór donderdag 23 maart door te mailen naar
dyadeplus@gmail.com of te bellen naar Marie-Claire (059 50 24 60)
liefst na 19u.
OPGELET! 
Plaatsen zijn beperkt tot 25 leden!

 
Aangeklede kaaschotel/

carcutrie/ visschotel
 

Trifle met slagroom,
rood fruit en koekjes 

 

SMAKELI
JK
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WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Dé grote opvolger van de iconische 
musical 40-45 is een spektakel-musical 
vol drama en humor, spanning en 
ontroering waarin de zoektocht naar 
een beter leven centraal staat. 
Laat je onderdompelen in een 
wonderlijk spektakel dat je meeneemt 
in ongezien avontuur, van Antwerpen 
tot New York, op het land en op het 
water.
De combinatie van rijdende tribunes, 
indrukwekkende decors en een zeer 
straffe cast zorgen voor een 
onvergetelijke once-in-a-lifetime 
musicalbeleving.

Maandag 1 mei om 12u30
We verzamelen aan de Kabane, Vaartblekersstraat 12A
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
€ 60,00 (vervoer + inkom inbegrepen)

Vóór zaterdag 15 april door te mailen naar dyadeplus@gmail.com
of te bellen naar Carol (0474 35 63 10) 
liefst na 19u.

Vergeet je lunchpakket niet!
Neem wat extra zakgeld mee voor een drankje.

Er is plaats voor 9 leden waarvan 2 in een rolwagen!

DYADE PLUS:
RED STAR LINE
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