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Weetjes van de maand!

Bestel nog snel jouw favoriete sintlekkernij voor vrijdag 29 oktober!

SINTVERKOOP
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Anouk Bulteel | Vakantie en veel meer

Anouk is als vrijwilliger gestart bij Dyade, samen met de opstart van vakantiewerking in
de zomer van 2019. Na haar stage bij ons vond ze zo ook haar weg naar het
vrijwilligerswerk bij ons. Er werd dat jaar voor het eerst een vorm van
'speelpleinwerking' georganiseerd in Oostende voor Tieners en Jongvolwassenen met
een beperking. Een groep die tot dan nog weinig aanbod had tijdens de
vakantieperiodes. Waar Anouk zelf het meeste belang aan hecht is samen met de
Tieners en Jongvolwassenen een leuke tijd beleven zonder zorgen. 

De werking van Dyade was voor Anouk een eerste kennismaking met 'onze doelgroep'.
Er kan ondertussen gezegd worden dat ze er een stukje van haar hart aan verloren is.
Sindsdien doet Anouk mee aan heel wat initiatieven en activiteiten voor Tieners en
Volwassenen. 
De periodes van lockdown en maatregelen waren voor iedereen een uitdaging. Anouk
zette dan ook met plezier haar schouders onder initiatieven zoals 'stoepdates'. Ze nam
één van de leden mee om samen te wandelen en even te genieten van een zorgeloos
moment. Een heerlijke ervaring voor die deelnemer. 

Naast de vakantiewerking is Anouk ook actief in onze gewone werking. Zo zal Anouk
mee haar schouders onder Plankenkoorts zetten.  Tijdens dit theateratelier draait het
om fun, muziek en toneel. Een plek waar alle leden hun unieke zelf kunnen zijn. Er zal
samen met de deelnemers toegewerkt worden naar een voorstellingsmoment.

"Dyade = iedereen mag zijn wie hij/zij is. Er zijn geen drempels. Ik wil als vrijwilligers 'een
warme thuis' bieden voor deelnemers waar ze zich kunnen uitleven, zot doen, plezier hebben
en even goed terecht kunnen voor een goeie babbel." 

Als Anouk mag dromen, neemt ze iedereen mee op wereldreis om samen nieuwe
plaatsen te ontdekken en zotte avonturen te beleven! 

Vrijwilliger in de kijker:    
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In 2020 lanceerden we voor het eerst onze kerstgazet. Omdat de eerste
editie een groot succes was, willen we ook dit jaar jullie harten verwarmen
met de kerstperiode.

Stuur dus zeker een leuke kerstboodschap, tekening, gedicht, tekstje,
foto,... door naar ons voor vrijdag 3 december. Wij zorgen ervoor dat alle
boodschappen een leuk plekje krijgen in ons gazetje om jullie warm
kerstnieuws te brengen.

Je kerstboodschap bezorgen kan via één van de beroepskrachten of via
info@dyadevzw.be

Kerstboodschap  
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Vakantiewerking
Tijdens de herfstvakantie zullen wij weer opnieuw een te gekke
vakantiewerking organiseren voor onze Tieners en Jongvolwassenen.
Ditmaal werken we samen met het Jeugd Rode Kruis en werken we rond
het thema EHBO. Er zijn nog maar enkele plekjes vrij!
Contacteer gerust Sara of Quincy voor extra info.

We blikken graag nog even terug naar de zomer...



Wie was er de grote winnaar van de bowling?

Bowlinguitslag    

Didier

Casper

Maartje

Patrick

Bram

Martine

Eddy

Roland

126 pt

93 pt

91 pt

81 pt

79 pt

71 pt

69 pt

65 pt

In 2022 zal Dyade 15 jaar bestaan. 15 jaar vol vriendschap, zorgeloos
genieten en vrije tijd voor iedereen. We willen dit dan ook niet zomaar laten
voorbijgaan en groot vieren met iedereen!

Ter ere van het 15 jarige bestaan zal Plankenkoorts zich dit jaar focussen op
een leuk toneelstuk waar alle leden en vrijwilligers van Dyade aan mogen
meewerken. Iedere maand zal er gerepeteerd worden met deze bende
acteurs zonder vrees.

Wil jij graag meewerken aan dit leuke project? Kijk dan zeker bij de
praktische informatie bij de activiteit verder. Je kan ook meer informatie
krijgen via Quincy (0474 09 35 75) of via info@dyadevzw.be .

Deelnemen is nog mogelijk, maar we vragen wel om je te engageren om
iedere maand aanwezig te zijn. Zo kunnen we de repetities in goede banen
laten lopen.

15 jaar Dyade  
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Activiteiten deze maand

Woensdaginstuif: 10, 17 en 24 november
Jeugdatelier: Zaterdag 20 november

Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)

Creadya: Zaterdag 20 november
KVO: Zondag 21 november

Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)

Labo deluxe: Vrijdag 12 november
DINC De Coulisse: Vrijdag 19 november
Creadya: Zaterdag 20 november
KVO: Zondag 21 november
Bowling: Woensdag 24 november

Aanbod voor Volwassenen 

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

Plankenkoorts: Zaterdag 13 november
Basketbalmatch: Zondag 14 november
Sintfeest: Zaterdag 4 december

Aanbod voor Iedereen
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We zijn nog een beetje vroeg ... maar Sinterklaas is weer bijna in het land! Naar traditie
ontvangt Dyade met open armen de Sint die een bezoekje brengt aan onze vereniging.
Dit jaar willen we er één groot Sintfeest van maken en kunnen alle leden aansluiten op
ons ontbijt, samen met hun familie!

Even wat Praktische informatie over het Sintontbijt:

Datum:            Zaterdag 4 december 2021
Uur:                 Van 9u tot 12u
Locatie:           Lokalen in Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende.
Voor Wie:        Voor iedereen die lid is van Dyade en zijn familie.

Prijs:                € 5,00 per persoon die enkel deelneemt aan het ontbijt
                         € 20,00 per lid die deelneemt aan het ontbijt en een cadeautje wilt
                         € 15,00 per lid die NIET kan deelnemen aan het ontbijt, maar wel een                      
                         cadeautje en bezoekje wilt brengen aan de sint.
                         Dit mag op voorhand gestort worden op het volgende rekeningnummer: 
                         BE69 0682 4890 7178 met vermelding: “Naam lid“ + Sintontbijt 2021.
Extra:              OPGELET! COVID safeticket is nodig om mee te kunnen op deze activiteit!   
                        Heb je problemen om deze te downloaden, laat dit dan zeker weten.
                        Mondmasker vanaf 12 jaar verplicht!

Omdat Sinterklaas zou weten wie er aanwezig zal zijn én welke cadeautjes hij mag
meebrengen, zouden we graag aan jullie het volgende vragen:
 
Kunnen jullie laten weten of jullie aanwezig zullen zijn op het Sintontbijt op 
zaterdag 4 december?                                                                                                                                    

Zouden jullie voor elk lid dat deelneemt één cadeautje kunnen kiezen die de Sint voor hen
mag meebrengen? Hoe jullie dit het beste doen, vind je terug op de pagina hiernaast.

SINTONTBIJT
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Surf naar: https://www.dreamland.be

Ga op de website op zoek naar een geschikt cadeautje voor elk kind dat je wil
inschrijven.

Per lid kan voor max. € 25,00 een cadeautje gekozen worden (dankzij een mooie
sponsoring van de Lions Club Oostende hoeven jullie maar € 15,00 te betalen van het
cadeau)

Je hoeft het cadeau niet zelf te kopen, maar je mag ons een mail sturen met deze info:

Daarna geef ik alle bestellingen door aan De Sint zodat hij op zaterdag 4 december
iedereen erg blij kan maken.

Jullie kiezen voor een cadeaubon van Kruidvat, Standaard Boekhandel, Bol.com of
Dreamland ter waarde van € 25,00

OF

 Jullie mogen ZELF een cadeautje kiezen uit de Webshop van Dreamland:

          VOLLEDIGE NAAM VAN HET PRODUCT
          ARTIKELNUMMER
          KOSTPRIJS
          (OF DE JUISTE, RECHTSTREEKSE LINK VANOP DE WEBSITE DOORMAILEN MAG OOK)

Om alles nog tijdig te kunnen bestellen, graag de inschrijvingen en gewenste cadeautjes
doorgeven VÓÓR WOENSDAG 10 NOVEMBER 2021. 
Dit mag via mail naar info@dyadevzw.be.
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In 2022 zal Dyade zijn 15 jarig bestaan vieren. Daarom willen we
met alle Dyadeleden een leuk toneelstuk in elkaar steken bij
Plankenkoorts. Iedere maand repeteren we om in juni een leuk
stuk te brengen! Wil je graag meedoen? Dan engageer je jou om
iedere maand aanwezig te zijn. Iedereen is welkom om mee te
doen aan dit leuke toneelstuk!
Zaterdag 13 november van 10u tot 12u.
In onze lokalen te Duin&Zee, Fortstraat 128 Oostende
Iedereen die lid is van Dyade.
gratis
Inschrijven kan tot  dinsdag 9 november door te mailen naar
info@dyadevzw.be, te bellen naar Quincy (0474 09 35 75) of via de
website.
11/12, 15/1, 12/2, 12/3, 26/3, 23/4, 7/5, 21/5, 11/6, 18/6, 24/6 en
25/6 (voorstelling)
Opgelet! Mondmasker vanaf 12 jaar verplicht!

PLANKENKOORTS
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

VOLGENDE DATA

EXTRA

Kom je mee supporteren voor basketbalploeg Filou van Oostende?
Ze nemen het op tegen Belfius Mons-Hainaut waar ze vorig jaar de
finale van wonnen voor het kampioenschap. Het belooft dus een
echte topper te worden!

Zondag 14 november van 13u15 tot 16u.
We spreken af aan de Northlaan ter hoogte van de Sea'rena, te
Oostende
Iedereen die lid is van Dyade. 
€ 3,00 (inkom + drankje inbegrepen)
Inschrijven kan tot zaterdag 6 november door te mailen naar 
 info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of via de
website.
OPGELET! COVID safeticket is nodig om mee te kunnen op deze
activiteit! Heb je problemen om deze te downloaden, laat dit dan
zeker weten.
Mondmasker vanaf 12 jaar verplicht!

BASKETBAL FILOU
WAT

WANNEER
WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

In november is het de beurt aan onze stagiairs om allemaal leuke
activiteiten te voorzien. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen
wat er allemaal op de planning zal staan omdat ze de activiteiten
volop aan het voorbereiden zijn.
Wie na de herfstvakantie graag wil weten welke activiteiten er
voorzien worden, mag dit zeker en vast nog vragen.

Woensdag 10 november van 13u45 tot 16u45
Woensdag 17 november van 13u45 tot 16u45
Woensdag 24 november van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 8 november (voor 10/11),
maandag 15 november (voor 17/11) en maandag 22 november
(voor 24/11) door te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen 
naar Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.

JEUGDATELIER:
KERSTKAARTJES 

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Deze maand bereiden we ons voor op de kerstsfeer en zullen we
net als vorig jaar kerstkaartjes maken. Deze keer zullen we er
maken met onze vingerafdrukken. Ook zin om te ontdekken wat
je allemaal kan maken met je vingers? Schrijf je dan snel in!
Zaterdag 20 november van 13u45 tot 17u.
Lokalen Duin & Zee, Fortstraat 128, Oostende.
Bengels
€ 2,00 
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 17 november
door te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar 
Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.

WOENSDAGINSTUIF
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KVO

WAT

WANNEER
WAAR

VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Nadat we de basketbalploeg van Oostende hebben
aangemoedigd, is het nu de beurt aan de voetballers van
Oostende. Ze spelen tegen Union die voorlopig op de eerste plek
staat in de Jupiler Pro League.
Schrijf je snel in om ze naar de overwinning te schreeuwen!

Zondag 21 november van 18u tot 20u30.
We spreken af aan de Northlaan ter hoogte van de Sea'rena, te
Oostende
Tieners en leden van de +18
€ 3,00 (Inkom en drankje inbegrepen)
Gelieve in te schrijven vóór maandag 15 november via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany (0486 24 69 30) of 
via de website.

OPGELET! COVID safeticket is nodig om mee te kunnen op deze
activiteit! Heb je problemen om deze te downloaden, laat dit dan
zeker weten.
Mondmasker verplicht!
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CREADYA: 
KERSTKAARTJES MAKEN

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE

KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Deze maand bereiden we ons al voor op de kerstsfeer. We
maken prachtige kerstkaartjes die we kunnen versturen naar de
personen die ons het nauwst aan het hart liggen.
Zaterdag 20 november 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 17 november via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Quincy (0474 09 35 75) of 
via de website.
Mondmasker verplicht!



LABO DE LUX:
MASKERS IN VULT,
BORDUURWERK EN STOF

 WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Maak jij deze maand een uniek masker met stof of
borduurwerk? Leer nieuwe technieken en beleef een gezellige
avond samen met ons.
Vrijdag 12 november van 18u45 tot 21u
Romestraat 11a te Oostende
Voor leden van de +18
€ 5,00
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 10 november via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Quincy (0474 09 35 75) of via
onze website
Mondmasker verplicht!

BOWLING
 

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN
EXTRA

We laten ons volledig gaan en smijten opnieuw alle kegels om
tijdens onze maandelijkse bowlingavond.
Woensdag  24 november 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.
Mondmasker verplicht!
Voor deze activiteit heb je jouw COVID Safe ticket nodig.
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DINC: DE COULISSE
 

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Ergens in Vlaanderen in 1929. De adellijke familie de la Chienne-
de la Chatte resideert in kasteel Foe Foe, wat ook de naam is
van de hond van Gravin Georgette de la Chatte. Haar
schoonzoon Cyriel, is bankdirecteur en getrouwd met Louise, de
werkschuwe dochter van de gravin. De grote beurscrash van
1929 betekent voor de familie een drama. Voeg daarbij een
consequente maar stijve butler, een meid die liever vrijt dan
kuist en een Oostenrijkse kokkin die constant op zoek is naar
haar weggelopen gerecht en je krijgt een cocktail aan hilarische
familiesituaties!

Vrijdag 19 november van 19u45 tot +/- 21u30
MEC Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene
Voor leden van de +18
€9
Breng extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 17 november via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Quincy (0474 09 35 75) of via
onze website. Let op! Plaatsen zijn beperkt!
OPGELET! COVID safeticket is nodig om mee te kunnen op deze
activiteit! Heb je problemen om deze te downloaden, laat dit
dan zeker weten.
Mondmasker verplicht!
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