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Yasmine
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Weetjes van de maand!

Sluit je ogen
Doe een wens

Alvast even wegdromen
over wat er in

Het nieuwe jaar
Gaat komen

 
De beste wensen voor 2022
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Nieuwjaarswens  

Babynieuws!
Leuk nieuws om het jaar te starten! 

Onze collega Quincy kondigde onlangs aan dat ze opnieuw in verwachting
is. Hierdoor zal ze vanaf januari in zwangerschapsrust zijn en een tijdje
niet meer bereikbaar zijn. 

Heb je vragen over de werking? Stel ze dan gerust via info@dyadevzw.be
of aan één van de collega's! 



Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar

 Covid Safe Ticket

Er werden sinds 27 november nieuwe verstrengingen ingevoerd door de
overheid. Deze maatregelen hebben ook zijn 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 huidige maatregelen. 

Onze activiteiten zullen gedeeltelijk kunnen doorgaan, mits enkele
aanpassingen:

Iedereen vanaf de leeftijd van 6 jaar zal een mondmasker moeten dragen
tijdens de werking, zowel deelnemers als vrijwilligers.
Dit geldt ook nog steeds voor begeleiders/ouders die deelnemers brengen
naar een activiteit.

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.
Naast het CST blijf je een mondmasker dragen tijdens deze activiteiten.
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. 

We doen ons best om zoveel mogelijk te laten doorgaan, maar indien er
nieuwe maatregelen volgen of we de werking niet veilig achten kan er
alsnog geannuleerd worden!
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COVID maatregelen  



T-shirts Dyade 
De nieuwe T-shirts zijn met een beetje vertraging alsnog op komst!
Van zodra de T-shirts geleverd zijn worden alle personen die één bestelde
op de hoogte gebracht!

Wens je nog een T-shirt te bestellen? 
Stuur dan jouw maat + leeftijdsgroep naar info@dyadevzw.be
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Lidgeld 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 september ging het nieuwe werkingsjaar van start.  We mochten alweer
heel wat leden ''opnieuw" verwelkomen als lid. Vergat je om jouw lidgeld in
orde te brengen? Dan bezorgen we je hieronder nog eens alle info.

Het lidgeld bedraagt €15 en kan betaald worden op de rekening van Dyade.

In de mededeling zet je jouw naam + lidgeld 2021-2022 (+ eventueel
UiTPASnummer). 



Ellen Dudal | Speelvogel bij Bengels

Net als vele vrijwilligers is Ellen na haar stage, ondanks haar eigen verwachtingen,
blijven plakken in Dyade. Nu ondersteunt ze met veel plezier regelmatig activiteiten
voor Bengels. 

Haar eerste activiteit was 'het afgelaste herfstkamp' die omgetoverd werd naar
activiteiten in Duin en Zee. Het verbaasde Ellen dat de deelnemers haar nog herkenden
tijdens de volgende vakantie, ze maakten dan ook meteen weer veel plezier. Als
vrijwilliger voelde Ellen zich meteen welkom en 'goed opgevangen'. Ze voelt ook
vertrouwen om zelf bepaalde initiatieven te kunnen nemen en vertrouwen in haar
manier van omgaan met de kinderen, "Dat doet echt deugd als vrijwilliger"

Dyade gaf Ellen een ruimer beeld op 'onze doelgroep'. "Er was direct een klik met de
gastjes, we kunnen samen zot doen maar ze weten dat ze bij mij ook terecht kunnen
wanneer het even minder makkelijk gaat. Je krijgt enorm veel dankbaarheid van de
gastjes en hun ouders."  

Volgens Ellen is Dyade "dé plaats waar je mag zijn wie je bent". Alle kinderen spelen er
met elkaar, er wordt niet raar gekeken, de kinderen kunnen er gewoon kind zijn.
Iedereen, zowel deelnemers als vrijwilligers mag zichzelf zijn en kan zo een gelukkige
tijd beleven. 

Een recente herinnering: in de zomer was er een uitstap gepland naar Boudewijn
Seapark. Ondanks 'kwakkelweer' en vermoeidheid nadien was het een dag die Ellen
veel voldoening gaf. "Het park was niet echt rolstoeltoegankelijk maar afwisselend met
andere vrijwilligers hebben we er telkens voor gezorgd dat ook deelnemers in een rolstoel op
alle attracties mee konden. De glimlach die je dan van de kinderen krijgt is onbetaalbaar"

Vrijwilliger in de kijker:    
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Activiteiten deze maand

Woensdaginstuif: 19 en 26 januari
Jeugdatelier: 22 en 29 januari

Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)

Jeugdatelier: 22 en 29 januari
Creadya: 22 januari

Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)

Creadya: 22 januari
Bowling: 26 januari

Aanbod voor Volwassenen 

Op de volgende pagina's vind je het aanbod van deze maand. 
Bekijk hieronder de verschillende kleurcodes die we gebruiken.

Plankenkoorts: 15 januari
Bubbelcafé: 28 januari

Aanbod voor Iedereen
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KAFFEE KRAKEE:
BUBBEL(S)CAFÉ

 
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Deze maand maken we er een gezellig bubbelcafé van. We
klinken op het nieuwe jaar. Met de nodige bubbels maken we er
een leuke avond van!
Vrijdag 28 januari van 19u tot 22u
Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Voor iedereen
Gratis
Breng extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
Inschrijven kan tot donderdag 27 januari 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. 
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar!
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PLANKENKOORTS
 

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
VOLGENDE DATA

INSCHRIJVEN

EXTRA

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 15 januari van 10u tot 12u
Duin & Zee, fortstraat 128 te Oostende
Voor alle leden van Dyade
Gratis
12/2, 12/3, 26/3, 23/4, 7/5, 21/5, 11/6, 18/6, 24/6 en 
25/6 (voorstelling) 
Inschrijven kan tot dinsdag 11 januari door te mailen naar
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via
de website. 
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar!



WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

JEUGDATELIER:
DE OLYMPISCHE LANDEN
SPELEN

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Smeer allemaal jullie kuiten maar in, want de olympische landen
spelen komen naar ons toe! 
Alle landen die mee doen aan de olympische spelen hebben hun
eigen spel gemaakt en willen deze eens uitproberen met onze
Bengels. Ik ben benieuwd wie er allemaal een medaille wint!

Zaterdag 22 januari van 13u45 tot 17u.
Lokalen Duin & Zee, Fortstraat 128, Oostende.
Bengels
€ 2,00 
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 19 januari
door te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar 
Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.

Nu het nieuwe jaar gestart is, zijn we wel benieuwd wat jullie nog
allemaal weten van 2021. Hou jullie maar klaar voor een te gekke
quiz met leuke opdrachten erbij.

Woensdag 19 januari van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 17 januari door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website.
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.

WOENSDAGINSTUIF:
QUIZ-TIME
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WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Ooit al een eigen sneeuwbol willen maken, kom dan vandaag zeker
mee knutselen. 
We toveren een lege bokaal om tot een prachtige sneeuwbol vol
glitters.

Woensdag 26 januari van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 25 januari door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website.
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.

JEUGDATELIER:
HET GROTE
SNEEUWBALLENGEVECHT

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Probeer zoveel mogelijk sneeuwballen te verzamelen door de
opdrachten tot een goed einde te brengen. 
Verdien extra punten door goed te mikken met de sneeuwballen
naar de verschillende objecten.

Zaterdag 29 januari van 13u45 tot 17u.
Lokalen Duin & Zee, Fortstraat 128, Oostende.
Bengels
€ 2,00 
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 26 januari
door te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar 
Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.

WOENSDAGINSTUIF:
SNEEUWBOL MAKEN
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JEUGDATELIER:
RED HET EI

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Jullie opdracht vandaag is simpel, red het ei!
Zorg ervoor dat het ei heelhuids van punt A naar punt B geraakt.
Let op, het ei mag de grond niet raken en jullie mogen jullie handen
niet gebruiken! Materiaal om dit te doen lukken, kan je winnen door
opdrachten tot een goed eind te brengen. Succes!

Zaterdag 22 januari van 14u tot 17u15. 
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende.
Tieners
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 19 januari via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of 
via de website.
Mondmasker verplicht!

JEUGDATELIER:
VAN PLANK TOT
FLIPPERKAST

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

We starten met een houten plank en stoppen pas tot we onze eigen
flipperkast hebben gemaakt. Daarna testen we ze volop uit!

Zaterdag 29 januari van 14u tot 17u15. 
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende.
Tieners
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 26 januari via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of 
via de website.
Mondmasker 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  26 januari 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.
Mondmasker is verplicht!

CREADYA: KRALEN
VAN BEHANGPAPIER

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Het nieuwe jaar starten we met het maken van een prachtig
geschenk voor jezelf of iemand anders. We maken een mooie
halsketting met zelfgemaakte kralen van behangpapier.
Zaterdag 22 januari van 10u tot 12u
Stille Meers, Sluisvaartstraat 19 te Middelkerke 
Tieners en voor leden van de +18
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór  via info@dyadevzw.be, te bellen
naar Tiffany  (0486 24 69 30) of via onze website
OPGELET!
Mondmasker verplicht!
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