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Weetjes van de maand!

Eind januari startte onze nieuwe collega Anouk aan haar Dyade-avontuur! Sommigen onder jullie
kennen haar al maar toch geven we haar graag de ruimte om zichzelf voor te stellen.

 
Hallo leden, vrijwilligers en sympathisanten van Dyade,

 
Mijn naam is Anouk Bulteel en sinds kort ben ik beroepskracht bij Dyade! 
Ik heb Dyade leren kennen in 2019 door mijn opleiding orthopedagogie. 

Het is een hele warme vereniging waarin ik mij heb kunnen ontplooien als vrijwilliger de afgelopen jaren.
De meesten kennen mij vooral door de vakantiewerking voor jongeren tussen 12-30 jaar met een

(vermoeden van) beperking, ADHD en/of ASS. 
 

Ik vind het super fijn om activiteiten te begeleiden en de doelgroep hierin te ondersteunen.
Met mijn jeugdige enthousiasme sta ik in om het activiteitenaanbod van de +16 werking en de

vakantiewerking te organiseren.  
Je zal me dus vaker zien verschijnen! 

Ik kijk er alvast naar uit om een cool aanbod te maken voor de jeugdigen onder ons!
 

Vele Groetjes en tot snel, 
Anouk
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WELKOM ANOUK



Bijna 30 jaar geleden vond Guido de weg naar Basiel. Basiel was een vereniging die vrije
tijd aanbood voor jongeren met een beperking vanaf 16 jaar. In 1999 werd hij er zelfs
voorzitter. Naast Basiel was er ook nog een andere vereniging actief in het organiseren
van vrije tijd voor mensen met een beperking, namelijk 't Zonnetje. In 2007 fusioneerde
deze 2 tot Dyade vzw, waar Guido in 2015 de voorzittersfakel overnam. 

Na al die jaren hebben we Guido als een rustige vrijwilliger leren kennen met een warm
hart voor onze leden ! Altijd konden ze bij hem terecht en stond hij klaar waar nodig.
Ook achter de schermen stond hij steeds paraat zo konden we het decor van onze
revue Joske stockeren in zijn hangaar, bracht hij de avond vooraf de zaal voor de
kerstmarkt in orde, ... .

Daarnaast was hij ook een geboren entertainer en greep hij elke kans om zijn grote
idool Eddy Wally te imiteren. Tijdens de Paulusfeesten hebben we met Dyade een halve
dag gebruik mogen maken van het Pauluspleintje en wie stond er daar opnieuw te
schitteren op het podium? Inderdaad den Eddy!

Na al die mooie herinneringen vond Guido het tijd om tijd vrij te maken voor zijn warm
gezin en samen met hen nieuwe herinneringen te maken.

Via deze weg willen we Guido dan ook nog eens extra bedanken voor zijn jarenlange
inzet! Niet alleen Guido maar ook Magda verdient een dikke merci van ons, voor het
delen van Guido met ons en haar inzet als vrijwilligster.
 

Bedanking Guido
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Zaterdag 21 januari stond onze nieuwjaarsreceptie gepland, met meer dan 100
aanwezigen werd het een leuk samenzijn.
Iedereen kon genieten van de lekkerste hapjes die enkele leden en vrijwilligers hadden
klaargemaakt.
Terugblikken doen we met enkele foto's.

Terugblik nieuwjaarsreceptie
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JUL I

VAKANTIEWERKING 12 - 30 JAAR
maandag tem vrijdag van 8u30 - 16u30

meer info via Anouk - 0474 09 35 75

3 / 7  -  7 / 7

ZOMERREIS + 18 JAAR
8 daagse naar de Vogezen - Frankrijk

meer info via Sara - 0495 50 77 38
1 5 / 7  -  2 2 / 7

VAKANTIEWERKING 12 - 30 JAAR
maandag tem vrijdag van 8u30 - 16u30

meer info via Anouk - 0474 09 35 75
1 7 / 7  -  2 1 / 7

CAMILLE: SOS TOUR 5 - 30 JAAR

Zondag 23 juli om 14u 
meer info via Tiffany - 0486 24 69 30

2 3 / 7

VAKANTIEWERKING 12 - 30 JAAR

maandag tem vrijdag van 8u30 - 16u30
meer info via Anouk - 0474 09 35 75

7 / 8  -  1 1 / 8

VAKANTIEWERKING 12 - 30 JAAR

maandag tem vrijdag van 8u30 - 16u30
meer info via Anouk - 0474 09 35 75 

2 1 / 8  -  2 5 / 8

VAKANTIEWERKING 5 - 12 JAAR

maandag tem vrijdag van 8u30 - 16u30
meer info via Tiffany - 0486 24 69 30

2 8 / 8  -  3 1 / 8

AUGUSTUS

ZOMERPLANNING
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Activiteiten deze maand

Woensdaginstuif: 1, 8 en 15 februari
Jeugdatelier: 4 en 11 februari

Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)

CreaDya: 11 februari
Avondactiviteit: 11 februari
Daguitstap: 22 februari

Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)

Labo de Lux: 3 februari
Toneel Kiektekè: 5 februari
CreaDya: 11 februari
Bowling: 15 februari
Valentijnsetentje: 18 februari
Klub krokant: 25 februari

Aanbod voor Volwassenen 

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



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 verdelen we ons in kleine groepjes. Elke groep krijgt
een pak pasta mee. De bedoeling is nu om deur aan deur te gaan
en de pasta te ruilen. Ik ben nu al benieuwd met wat jullie zullen
terugkeren!

Woensdag 1 februari van 13u45 tot 16u45

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

WOENSDAGINSTUIF:
RUILTOCHT
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Vandaag is het de beurt aan onze stagiair Lukas om een leuke
activiteit te voorzien. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen
wat er op de planning zal staan omdat hij de activiteit nog volop
aan het voorbereiden is.
Wil je weten welke activiteit het zal zijn, dan mag je dit zeker en
vast een weekje op voorhand nog eens vragen.

Zaterdag 4 februari van 13u45 tot 17u

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

JEUGDATELIER:
STAGE-ACTIVITEIT



WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Volgende week is het valentijn en dit brengt ons nu al in een
creatieve en romantische bui. We zullen 3 kleine cadeau'tjes
maken, deze kan je daarna geven aan iemand die je lief is of lekker
zelf houden 

Woensdag 8 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. 

WOENSDAGINSTUIF:
VALENTIJNCADEAU

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Haal je springkousen maar boven, want vandaag gaan we gaan
springen in Hangtime!

Zaterdag 11 februari van 13u45 tot 17u
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 8 februari door 
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

JEUGDATELIER:
HANGTIME
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WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Haal jullie pokémonballen maar uit want het is tijd om pokémon's
te vangen! Hoe we dat zullen doen, kom je deze middag te weten!

Woensdag 15 februari van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00

Gelieve in te schrijven vóór maandag 13 februari door 
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF:
POKÉMONTOCHT

AVONDACTIVITEIT:
BOWLING

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Hoe cool, een avondactiviteit! Deze avond staat in teken van
amusement en samen zijn. We laten ons volledig gaan tijdens een
bowlingavond en gooien alle kegels om! Het is nog niet gedaan
hoor, we gaan ook nog dineren in de McDonald's! Mmmmmm
Ben jij de kingpin of de boefqueen onder ons? 
Schrijf je dan zeker in!

Zaterdag 11 februari van 18u45 tot 21u30
Bowlingspaleis Steensedijk 186 te Oostende 
Tieners
15 euro (Bowling + drankje + Mc Donalds) 

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

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Wist je dat droge bloemen helemaal in zijn, je ziet ze bijna in elk
interieur staan in een fancy houder. Laat je creativiteit helemaal los
en kom een bloemenhouder maken met kralen! Gegarandeerd zal
jouw interieur stralen! 

Zaterdag 11 februari van 10u tot 12u 
Stille Meers, Sluisvaartstraat 17, te Middelkerke
Tieners en leden van de +18 
€ 2,00

Gelieve in te schrijven vóór donderdag 9 februari via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0474 09 35 75) of via onze
website. 

CREADYA:
BLOEMENHOUDER VAN
KRALEN
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DAGUITSTAP:
ZWEMMEN

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Ontspanning en amusement staat centraal. In de voormiddag laten
we ons betoveren door muziek en beeld. In de namiddag
vertrekken we naar het subtropisch zwembad in Knokke! Zin in een
zen en fun dag? Schrijf je dan zeker in! 

Woensdag 22 februari van 9u tot 16u30
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Tieners
7,5 euro 

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 15 februari via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0474 09 35 75) of 
via de website.



LABO DE LUX: COOLE
KUNST TECHNIEKEN

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Deze editie ontdekken we "Coole kunsttechnieken" onder
begeleiding van kunstenaar Igor Delaplace.
Doe jij mee? Schrijf je dan snel in!

Vrijdag 3 februari van 18u45 tot 21u
Romestraat 11A te Oostende
Voor leden van de +18
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 1 februari via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0495 50 77 38) of via onze
website

DYADE PLUS: TONEEL  
DE ZEVENDE ZONDE

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Jean Dendeugd, meldt zich aan in het voorgeborcht, nadat hij om het
leven kwam. In de gerechtszaal wordt het een proces waarin zijn
schoonmoeder als openbare aanklager fungeert. Wanneer hij op het
einde van zijn proces naar de hel of de hemel wordt verbannen, blijkt
alles een droom te zijn geweest. 's Middags is Jean met zijn vrouw en
dochter uitgenodigd om voor het eerst bij de toekomstige schoonouders
van zijn dochter te gaan eten. Wanneer hij daar aankomt, blijken tot zijn
verbijstering heel wat personages uit zijn droom echt te bestaan.
Benieuwd hoe de middag zal verlopen, schrijf je dan snel in!

Zondag 5 februari van 14u15 tot +/- 17u30
Cultureel centrum De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Voor leden van de +18
€ 9, gelieve dit bedrag vóór donderdag 2 februari te storten op het 
rekeningnummer BE08 0688 8947 8913 met als mededeling 
"Naam lid + Toneel kiektekè"

Vóór woensdag 1 februari door te mailen naar dyadeplus@gmail.com
of te bellen naar Carol (0474 35 63 10) liefst na 19u.
OPGELET! 
Er is plaats voor 10 leden waarvan 2 rolwagens.
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BOWLING
 

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

De grote winnaar van vorige maand vind je hieronder terug! Word jij
deze maand onze bowlingkampioen, schrijf je dan snel in!

Woensdag 15 februari van 18u30 tot 20u
Bowlingpaleis Steensedijk 186 te Oostende
Voor leden van de +18
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 13 februari via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Sara (0495 50 77 38) of via onze
website

Michel
Firmin
Glenn
Didier
Patrick V.
Gina
Patrick B
Martine

138 pt
122 pt
103 pt
87 pt
84 pt
79 pt
72 pt
61 pt

BOWLINGUITSLAG
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DYADE PLUS:
KLUB KROKANT

WANNEER

WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Zaterdag 25 februari
van 17u30 tot 22u.
We koken in de Antenne, 
Torhoutsesteenweg 291 
te Oostende
Voor leden van de +18
€ 12,50
Gelieve dit bedrag vóór donderdag 
23 februari te storten op het 
rekeningnummer BE08 0688 8947 8913
met als mededeling "Naam lid + Klub Krokant"
Vóór donderdag 23 februari 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!

 
Sardinetoastjes

 
Spaghetti Bolognaise

 
Fruitsalade

 

SMAKELI
JK

DYADE PLUS:
VALENTIJNSETENTJE

WAT

WANNEER
WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Deze maand staat in teken van liefde en vriendschap. Samen zijn, een
praatje slaan en eten hoort bij een valentijnsetentje. 
Heb je zin om samen met ons te dineren? 
Schrijf je dan zeker in, want we gaan naar het all you can eat restaurant
Oriëntal Wok in Brugge. De leden die mee waren op zomerreis zullen dit
restaurant zeker kennen!

Zaterdag 18 februari van 18u tot 22u30
We verzamelen aan de Kabane om van daaruit gezamenlijk naar 
Brugge te gaan. 
Voor leden van de +18
€ 37,5, gelieve dit bedrag vóór donderdag 16 februari te storten op het 
rekeningnummer BE08 0688 8947 8913 met als mededeling 
"Naam lid + Valentijnsetentje"

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

ONLINE SHOPPEN VIA TROOPER
DYADE STEUNEN 


