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Weetjes van de maand!
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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 maandag 6 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  

Bengelweekend
Helaas is ons allereerst Bengelweekend voor de Bengeltjes geannuleerd.

Deze maand zullen de Bengeltjes voor het allereerst een eigen
Bengelweekend kunnen beleven. Topnieuws he?! Ze trekken midden
december naar Oostduinkerke waar ze een leuke 3 daagse zullen beleven. 
Deze eerste editie beloofd alvast een topper te worden. Alle plekjes zijn
helaas al ingenomen. 



Mondmaskerplicht vanaf 10 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 10 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. 

Helaas hebben we door de nieuwe maatregelen enkele activiteiten van
december moeten annuleren. Kijk goed naar het overzicht om te weten
welke activiteiten er wel (onder voorbehoud) of niet kunnen doorgaan.

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 vrijwilligers tekort zijn of we de werking niet veilig achten
kan er alsnog geannuleerd worden!
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COVID maatregelen  



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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Wie was er de grote winnaar van de bowling?

Bowlinguitslag    

Patrick

Wesley

Didier

Michel

Martine

Eddy

Roland

109 pt

101 pt

95 pt

78 pt

65 pt

61 pt

45 pt



Activiteiten deze maand

Woensdaginstuif: 1 december
GEANNULEERD Woensdaginstuif
GEANNULEERD Bengelweekend

Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)

GEANNULEERD Kerstcafé
GEANNULEERD Creadya
GEANNULEERD Woensdaginstuif

Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)

GEANNULEERD Labo deluxe
GEANNULEERD Klub Krokant
GEANNULEERD Bowling
GEANNULEERD Kerstcafé
GEANNULEERD Creadya

Aanbod voor Volwassenen 

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

GEANNULEERD Sintfeest
GEANNULEERD Plankenkoorts

Aanbod voor Iedereen
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WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Vandaag is het de laatste activiteit die wordt voorzien door onze
stagiaires. Wat ze in petto hebben voor hun laatste activiteit is nog
even geheim.

Woensdag 1 december van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 29 november door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website.
Mondmasker verplicht vanaf 10 jaar.

WOENSDAGINSTUIF:
STAGE-ACTIVITEIT
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Helaas moesten we heel wat activiteiten
annuleren voor de maand december. 

Maar we hopen een mooie start te kunnen
maken in 2022 met een aanbod vol

fantastische activiteiten!


