Vakantiewerking 2022
VRIJETIJDSACTIVITEITEN TIJDENS DE VAKANTIE VOOR
JONGEREN MET EEN BEPERKING TUSSEN 12 EN 30 JAAR.

HERFSTVAKANTIE

31/10/2022 - 04/11/2022
Ook op dinsdag 1 november is er werking!
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Vakantiewerking 2022
WAT DOET DYADE VZW
VZW Dyade organiseert doorheen het hele jaar activiteiten voor
kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een beperking. We
proberen een fijn vrijetijdsaanbod te voorzien waar iedereen aan kan
deelnemen. Onze werking draait om plezier en ontspanning.
Tijdens de vakantiewerking proberen we deze sfeer door te trekken voor
jongeren met een beperking tussen 12 en 30 jaar uit de regio middenkust.

PRAKTISCHE INFORMATIE
WAT

Tijdens de vakantieperiodes organiseert Dyade vzw
verschillende activiteiten voor jongeren met een beperking
tussen 12 en 30 jaar . Het programma is divers en uitdagend:
Een uitstap, een workshop, een spel, een creatieve
activiteit,... kortom voor ieder wat wils!

WANNEER

Van maandag tot en met vrijdag.
Het onthaal is voorzien tussen 8u30 en 8u45, afsluiten doen
we om 16u30 (indien noodzakelijk ten laatste 17u, enkel op
aanvraag).
Je kan inschrijven per week of per dag.

WAAR

De vakantiewerking gaat door in ons lokaal te Duin & Zee.
Fortstraat 128, 8400 Oostende. Moeilijk bereikbaar?
Contacteer ons dan en we bekijken samen de mogelijkheden.

INSCHRIJVEN Inschrijven is steeds noodzakelijk!
Inschrijven kan via mail info@dyadevzw.be of via
telefoon 0495 50 77 38

KOSTPRIJS

Deelname aan de vakantiewerking kost standaard €5 per
dag. Bij een duurdere uitstap kan er een hogere dagprijs
aangerekend worden. Dit wordt meegedeeld bij het
programma.
Let op! Er wordt geen lunch voorzien.

VAKANTIEWERKING DYADE

Wat neem ik mee?
Lunchpakket
Omdat we er veel op uit trekken vragen we om je
eigen lunchpakket mee te brengen. Zo kan je zelf
kiezen wat je 's middags kan smullen tussen de
activiteiten door.

Kledij
Trek niet je allermooiste kleren aan! We zijn vaak
actief bezig, waardoor je kledij vuil kan worden.

Voordeelkaarten openbaar
vervoer
Heb je een abonnement van het openbare vervoer?
Of een kaart voor kosteloze begeleider?
Neem deze dan zeker mee, want we gaan soms op
uitstap!

VAKANTIEWERKING DYADE

Wat heb ik niet nodig?
Koek en drank
Wij voorzien voor iedere deelnemer een lekker
tussendoortje. Je mag zelf je eigen drankje of
koekje meenemen, maar we voorzien genoeg om
jullie maag te vullen!

GSM
Tijdens de activiteiten is het niet toegelaten om je
gsm te gebruiken. Heb je deze toch mee? Dan ben je
zelf verantwoordelijk voor jouw materiaal.

Maatregelen
Annulatie
Annuleren doe je minimum 48 u voor de start van de
activiteit. Indien je te laat annuleert betaal je de
deelnameprijs.

Ziek?
Wie ziek is blijft thuis.
Word je ziek tijdens de één van de activiteiten, dan
zal je opgehaald moeten worden.

Vragen? Neem dan contact op met Sara 0495 50 77 38

Herfstvakantie

THEMAWEEK: WETENSCHAP & TECHNIEK

Maandag 31/10

€5

We starten de week met een uitstap naar het
Industriemuseum in Gent en dompelen ons onder in de
wereld van de grafische industrie. In de namiddag gaan we
aan de slag tijdens een workshop druktechnieken.

Dinsdag 1/11

€10

De voormiddag brengen we door in ons eigen Tech Lab.
Kan je van je smartphone een projector maken? Hoe bouw
je een hoovercraft? Tech Lab heeft het antwoord!
In de namiddag brengen we een bezoek aan Cozmix waar
we zelf een marslander programmeren en leren hoe
zwaartekracht werkt.

Woensdag 2/11

€5

ook deze voormiddag brengen we door in Tech Lab.
Wat we in de namiddag doen, blijft nog even een verrassing.

Donderdag 3/11

€5

Vandaag toveren we Duin en Zee om tot labo en voeren we
allerhande experimenten uit. In de namiddag ontdekken we
de wereld van Virtual Reality.

Vrijdag 4/11

€10

De laatste dag van deze week is voor echte durvers! In de
voormiddag gaan we griezelen in het Halloweendoolhof. 's
Namiddags testen we onze fear factor op een heus
hoogteparcours. Durf jij de uitdaging aangaan?
OPGELET! Dit programma is onder voorbehoud.
Indien er verstrengde coronamaatregelen worden beslist, zijn wij
genoodzaakt het programma te wijzigen/ (gedeeltelijk) te annuleren)

