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Weetjes van de maand!

Er zijn nieuwe T-shirts voor onze leden 
Sommige hebben ze reeds kunnen bewonderen, passen en bestellen op
onze ontmoetingsdag.
Was je er niet bij op onze ontmoetingsdag, geen paniek de komende
activiteiten zal je deze nog kunnen passen en bestellen.
Lukt het niet om ze te komen passen, geef dan gerust je maat door via
info@dyadevzw.be of via 0486 24 30 69.

 

NIEUWE T-SHIRTS

We hebben gekozen voor de kleur die bij onze verschillende groepen
hoort. 
Geel staat voor de Bengels, Oranje voor de Tieners en Rood voor de
(jong)volwassenen.
Op de achterkant zal iedereen dezelfde print hebben, op deze print vind je
allerlei zaken terug die met Dyade te maken hebben.
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Pieter Cloet | IN-spring-in-'t veld

Pieter is een vrijwilliger bij Dyade die op verschillende manieren heel erg nauw
betrokken is. Zo is hij bijvoorbeeld lid van een echte Dyade-familie. 
Onze beroepskracht Tiffany is namelijk zijn vriendin en samen hebben ze 2 leuke
kindjes. Maar er is meer want Pieter en Tiffany leerden elkaar kennen in Dyade
wanneer zij stage deed en hij stagementor was…. Zo zie je dat er heel wat moois bloeit
en groeit in Dyade. 

Zelf leerde Pieter 't Zonnetje, die later Dyade werd, kennen via zijn opleiding. Tijdens
een verkenningsopdracht zag Pieter een jeugdbeweging voor kinderen en jongeren
met een beperking: ’t Zonnetje. Hij koos ervoor zijn stage ook in deze organisatie te
doen. Zijn verhaal mocht hij verder zetten als beroepskracht want na zijn studies kreeg
Pieter de kans om bij Dyade aan de slag te gaan. Als je dan ook nog eens je
toekomstige partner leert kennen, kan je niet anders dan ‘blijven plakken’ en dat doet
hij nog steeds met heel veel plezier!

"Dyade = plezier voor iedereen! Zowel deelnemers als vrijwilligers kunnen en mogen volledig
zichzelf zijn en plezier beleven. Iedereen leert met kwaliteiten en uitdagingen omgaan zowel
voor zichzelf als met anderen."  (Pieter)

Wil je wat sappige verhalen, grappige avonturen of bijzondere momenten horen; vraag
je dat best aan Pieter zelf. Wat Pieter nooit zal vergeten is het theateratelier. Samen
met verschillende jongeren en volwassenen werd een hele periode toegewerkt naar
een voorstelling. Zo werden de verhalen van Sneeuwwitje en Peter Pan verteld door
deelnemers dankzij de ondersteuning van heel wat vrijwilligers.

Wat denken jullie, zouden we als Dyade eens dromen van een eigen
televisieprogramma? ‘Dyade on the road’ of ‘Dyade ontdekt de wereld’ of… Want
eigenlijk is dat wat Dyade doet bij elke activiteit: op stap gaan met mensen met een
beperking en samen plezier beleven. Iedereen mag wel eens zot doen!

Vrijwilliger in de kijker:    
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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

Een nieuw werkjaar gaat van start! Een werkjaar waarin iedereen terug kan 
deelnemen aan de vele activiteiten die we voor jou organiseren.
Of je nu Bengel, Tiener, Jongvolwassene of Volwassene bent … iedereen mag 
terug deelnemen!
Dat betekent ook dat je het lidgeld voor dit werkjaar opnieuw in orde zal moeten brengen.

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)

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.

Heb je hierover nog vragen?
Neem dan zeker contact op met Sara (info@dyadevzw.be - 0495 50 77 38)

Lidgeld    
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Activiteiten deze maand

Jeugdatelier: Zondag 3 oktober
Woensdaginstuif: 6 en 27 oktober
Jeugdatelier: Zaterdag 30 oktober

Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)

Jeugdatelier: Zaterdag 2 oktober 
Creadya: Zaterdag 23 oktober
Jeugdatelier: Vrijdag 29 oktober

Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)

Labo deluxe: Vrijdag 8 oktober
Bowling: Woensdag 20 oktober
Creadya: Zaterdag 23 oktober
Plankenkoorts: Zondag 24 oktober
Kaffee Krakee: Vrijdag 29 oktober

Aanbod voor Volwassenen 

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

Pairi Daiza: Zaterdag 16 oktober
Oktoberfoor: Woensdag 27 oktober

Aanbod voor Iedereen
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Dankzij een mooie sponsoring van Lions Club Oostende kunnen
we met Dyade op daguitstap naar Pairi Daiza. 
Ben je klaar om ondergedompeld te worden in hun verschillende
werelden en hun dieren te spotten.
Klaar om de wereld in Pairi Daiza te ontdekken, schrijf je dan nu in!

Zaterdag 16 oktober van 7u30 tot 18u30.
We verzamelen om 7u30 aan Hangtime, Fortstraat 128, Oostende. 
Omstreeks 18u30 zullen we terug zijn.
Iedereen die lid is van Dyade.
12,50€  (Inkom, bus, 10- en 4-uurtje inbegrepen)

Gelieve in te schrijven voor dinsdag 5 oktober door te mailen
naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of
via de website

Om te kunnen genieten van de voordelige prijs is het belangrijk
dat iedereen zijn/haar attest erkenning handicap kan
voorleggen.
Laat bij je inschrijving weten als je hierover beschikt, zodat we het
juiste ticket kunnen bestellen voor jou.

Vergeet je mondmasker en lunchpakket niet!

Indien je ingeschreven bent, zul je nog meer info ontvangen via
mail in de week van 11 oktober.

PAIRI DAIZA
WAT

WANNEER
WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA
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Oktober is kermismaand in Oostende en dit jaar kunnen we
opnieuw gratis naar de kermis dankzij de stad Oostende en de
foorkramers. Een middag vol plezier verzekerd!

Woensdag 27 oktober van 14u tot 17u.
We spreken af vóór Spar Maenhout op de Groentemarkt te
Oostende.
Iedereen die lid is van Dyade.
Gratis, dankzij de foorkramers en de Stad Oostende
Gelieve in te schrijven voor vrijdag 22 oktober door te mailen
naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website

OKTOBERFOOR
WAT

WANNEER
WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN
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JEUGDATELIER:
YOUTH 4 YOUTH

WAT

WANNEER
WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

De jeugdraad van Bredene organiseert samen met alle
jeugdverenigingen uit Bredene en Dyade een evenement om de
getroffen mensen in Wallonië te steunen. Springkastelen, dj,
verschillende spelletjes, animatie door de verschillende
verenigingen,... zijn alvast aanwezig om er een top-namiddag
van te maken.
Zin om mee te komen spelen en terwijl het goede doel te
steunen, schrijf je dan snel in!

ZONDAG 3 oktober van 14u tot 17u
Nieuw speelplein, Polderstraat te Bredene.
We verzamelen aan de Europaschool Europastraat 1, Bredene.
Bengels
€ 10,00  (Inkom, speelkaart, cadeautje en 4-uurtje inbegrepen)
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 29 september 
door te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen 
naar Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.
Alle opbrengst van dit evenement wordt geschonken aan de
getroffen jeugd in Wallonië!

WOENSDAGINSTUIF:
GEZELSCHAPSSPELLEN 

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Doordat we in september hebben kunnen genieten van het
mooie weer, hebben we onze gezelschapsspellen in de kast laten
zitten. Hoog tijd om ze uit te halen en er samen een gezellige
namiddag van te maken.
Woensdag 6 oktober van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin & Zee, Fortstraat 128, Oostende.
Bengels
€ 2,00 
Gelieve in te schrijven vóór maandag 4 oktober
door te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar 
Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.
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WOENSDAGINSTUIF:
BEESTENBOEL

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Help!!!!!!
Dyade staat op zijn kop want de dieren zijn ontsnapt 
en zetten de boel hier op stelten. 
Lukt het ons om ze allemaal te vangen.

Woensdag 20 oktober van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin & Zee, Fortstraat 128, Oostende.
Bengels
€ 2,00 
Gelieve in te schrijven vóór maandag 18 oktober 
door te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen 
naar Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.

JEUGDATELIER:
GRIEZELBEESTJES

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Halloween staat voor de deur, tijd om de griezelbeestjes los 
te laten! Kunnen ze jou doen schrikken?

Zaterdag 30 oktober van 13u45 tot 17u.
Lokalen Duin & Zee, Fortstraat 128, Oostende.
Bengels
€ 2,00 
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 27 oktober
door te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen 
naar Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.
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JEUGDATELIER: 
CINEMA

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

We brengen deze middag een bezoekje aan de cinema. 
Als je ingeschreven bent, ontvang je een paar dagen vooraf nog
een mailtje met de mogelijke films waaruit je kan kiezen.

Zaterdag 2 oktober van 14u tot 17u. 
Exacte duur is afhankelijk van de gekozen film.
We spreken af aan Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende
Tieners
€ 10,00
Gelieve in te schrijven vóór dinsdag 28 september via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of 
via de website.

Neem een extra zakcentje mee om iets te kunnen kopen.
Vergeet je mondmasker niet.

JEUGDATELIER: 
HALLOWEENCAFE

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

We gaan vandaag samen naar het Halloweencafé. 
Daar zullen we lekkere pompoensoep maken, feesten 
en gezellig samen ééntje drinken op het engste feest 
van het jaar.

Vrijdag 29 oktober van 19u tot 21u30.
Kabane, Vaartblekerstraat 12A te Oostende
Tieners
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 27 oktober via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of 
via de website.

Neem een extra zakcentje mee om nog een drankje te kunnen
kopen, 5€ zal voldoende zijn.
Kom verkleed en krijg een gratis drankje
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LABO DE LUX:
AVERECHTS RULES!

 
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Samen met Nico Rondelez gaan we aan de slag 
om te bewijzen dat averechts echt wel cóól is!

Vrijdag 8 oktober van 18u45 tot 21u
Labo Mu-Zee-Um, Edith Cavellstraat 10b te Oostende
Voor leden van de +18
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 6 oktober via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Quincy (0474 09 35 75) of via
onze website

CREADYA: 
VENSTERSPOOKJES

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE

KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Zin om thuis te griezelen, kom dan zeker af. Maak je eigen
vensterspookjes en neem je griezeldecoratie mee naar huis.

Zaterdag 23 oktober van 10u tot 12u.
Stille Meers, Sluisvaartstraat 19 te Middelkerke
Tieners en leden van de +18
Opgelet! Er is plaats voor 12 leden
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 20 oktober via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Quincy (0474 09 35 75) of 
via de website.
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BOWLING
 

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

We laten ons volledig gaan en smijten opnieuw alle kegels om
tijdens onze maandelijkse bowlingavond.

Woensdag  20 oktober van 18u30 tot 20u
Bowlingpaleis, Steensedijk 186 te Oostende
Voor leden van de +18
€ 3,50 voor 1 spelletje
€ 30,00 voor een 10-beurtenkaart
Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
Inschrijven is niet nodig.

PLANKENKOORTS
 

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

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! Plezier is alvast verzekerd!
Zondag  24 oktober van 10u tot 12u
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Voor leden van de +18
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 20 oktober door te mailen
naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Quincy (0474 09 35 75)
of via de website
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KAFFEE KRAKEE:
HALLOWEENCAFE

 
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Het café van deze maand draait helemaal rond Halloween.
Samen pompoensoep maken en feesten staan alvast op het
programma!

Vrijdag 29 oktober van 19u tot 22u
Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Voor leden van de +18
Gratis
Breng extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
Inschrijven is niet nodig.

Kom verkleed en krijg een gratis drankje!

KLUB KROKANT
 

WANNEER

WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Zaterdag 30 oktober 
van 17u30 tot 22u.
We koken in de Antenne, 
Torhoutsesteenweg 291 
te Oostende
Voor leden van de +18
€ 12,50
Vóór donderdag 28 oktober op
het nummer 059 50 24 60 
(Marie-Claire), liefst na 19u.

Opgelet! 
Plaatsen zijn beperkt tot 25 leden!

Aperitiefbordje: 
Dadels in spek
Hespenrolletje met Boursin

Maaltijdsoep

Vanillepudding met 
speculoos

SMAKELI
JK
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