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Tiffany
Eerstelijnsmedewerker -16 werking
0486 24 69 30 | tiffany.dhoore@dyadevzw.be

Anouk
Eerstelijnsmedewerker +16 werking/Vakantiewerking

 0474 09 35 75 | anouk.bulteel@dyadevzw.be

Sara
Brugfiguur/Beleidsmedewerker
0495 50 77 38 | sara.zajc@dyadevzw.be 

Maak kennis met ons
info@dyadevzw.be

/dyadevzw

Maatschappelijke zetel Vaartblekersstraat 12a, 8400 Oostende
ON 0889.471.051 PRP Gent, Afdeling Oostende

???
Vrijwilligerscoach

Zin om bij ons aan de slag te gaan en onze nieuwe
vrijwilligerscoach te worden? Bekijk dan snel onze

openstaande vacature op vdab.be via onderstaande link:
http://bit.ly/3ZkuS02
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Weetjes van de maand!
ZOMERPLANNING
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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

1 7 / 7  -  2 1 / 7

ZOMERREIS + 18 JAAR
8 daagse naar de Vogezen - Frankrijk

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

2 1 / 8  -  2 5 / 8

AUGUSTUS

De zonnetjeswerking van Stad Oostende loopt t.e.m. 31 augustus,
daardoor zal onze vakantieweek voor de Bengels niet doorgaan. 
We zorgen wel voor enkele leuke daguitstappen in de zomer voor alle
leeftijdsgroepen! Van zodra we weten wanneer deze doorgaan en wat er
op de planning zal staan, brengen we jullie op de hoogte!



ZOMERREIS
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Vanaf woensdag 5 april (tot volzet). 
Mailen naar dyadeplus@gmail.com of als je niet kan mailen mag je telefonisch contact opnemen
met Carol (0474 35 63 10). Carol is iedere weekdag beschikbaar tussen 19 uur en 21 uur. 
De mails worden chronologisch verwerkt. In onderwerp vermeld je 'naam lid + inschrijving
Zomerreis'. De inschrijving is pas verwerkt als je een bevestigingsmail van ons terugkrijgt. 

Beste (Jong)Volwassene, 

We zijn blij je te mogen melden dat de welgekende zomerreis dit jaar doorgaat! 
We maken er een toffe reis van naar De Vogezen in Frankrijk, we verblijven in La Vieille Colonie.
De reis gaat door van zaterdag 15 juli t.e.m. zaterdag 22 juli 2023.

Deze achtdaagse kost €775 per persoon. Inbegrepen in de prijs zijn: vervoer, logement, maaltijden,
activiteiten en €50 zakgeld. 
De reis wordt georganiseerd voor leden vanaf 18 jaar. Er kunnen maximum 25 personen mee. 

Omdat er elk jaar heel veel interesse is en de plaatsen beperkt zijn kan inschrijven enkel op
volgende manier:

Let op! Voicemail en sms tellen niet mee! Wordt je oproep niet onmiddellijk beantwoord, bel dan
zeker terug!
 
Extra! Om deel te kunnen nemen aan de reis moet je lid zijn van Dyade of DyadePlus. Is je lidgeld
nog niet vernieuwd, doe het dan nog snel. 
Ben je nog geen lid en wil je graag mee? Neem dan contact op met Anouk (0474 09 35 75) en maak
een afspraak voor een gesprek.

Als je vragen hebt over de reis of je de bijdrage graag in delen afbetaalt, neem je best contact op
met Carol (04 74 35 63 10). 

Wie ingeschreven is ontvangt later nog alle praktische informatie over de reis. 

Met vriendelijke groeten, 
Team DyadePlus 



Activiteiten deze maand

Paaskamp: 3 april t.e.m. 7 april
Woensdaginstuif: 19 april 

Aanbod voor Bengels (5 - 10 jaar)

Paaskamp: 3 april t.e.m. 7 april
Woensdaginstuif: 19 en 26 april
Vakantiewerking vanaf 12 jaar: 10 t.e.m. 4 april
Tienerweekend: 28 april t.e.m. 1 mei

Aanbod voor Tieners (11 - 15 jaar)

Paaskamp tot 20 jaar: 3 april t.e.m. 7 april
Vakantiewerking: 10 april  t.e.m. 14 april
Creadya: 22 april
Bowling: 26 april

Aanbod voor Jongvolwassenen (16 - 30 jaar)

Op de volgende pagina's vind je het aanbod van deze maand. 
Bekijk hieronder de verschillende kleurcodes die we gebruiken.
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Club Krokant: 22 april
Caffee Krakee: 28 april
Red Star line: 1 mei

Aanbod Dyade Plus (+ 30 jaar)



WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Vandaag is het nationale buitenspeeldag en daar doen wij met 
ongelofelijk veel plezier aan mee! We weten nog niet precies waar
we naartoe zullen gaan, maar één ding staat vast: We gaan een
hele middag buiten spelen en ongelofelijk veel plezier maken!

Woensdag 19 april van 13u45 tot 16u45

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

WOENSDAGINSTUIF:
BUITENSPEELDAG

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

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

Woensdag 19 april van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Tieners
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 17 april door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk 
(0474 09 35 75) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF: 
STAGE-ACTIVITEIT
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Vandaag krijgen we een workshop in het makerslab van
jeugdhuis de Korre. Wil je er bij zijn? Schrijf je dan zeker in, want
de plaatsen zijn beperkt. 

Woensdag 26 april van 14u tot 17u

Jeugdhuis De Korre, Longchamplaan 29, 8400 Oostende
Tieners. 
€ 2,00

Gelieve in te schrijven vóór maandag 22 april door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk 
(0474 09 35 75) of via de website. 

Vergeet je niet in te schrijven, want er kunnen maar 6 leden
deelnemen. 

WOENSDAGINSTUIF:
HUB MAKERSLAB

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Vandaag gaan we aan de slag met enkele materialen om een eigen
snoeppot te creëren. Jouw lekkere snoepjes kan je dan bewaren in
een zelfgemaakte snoephouder! 

Zaterdag 22 april van 10u tot 12u 
Stille Meers, Sluisvaartstraat 17, te Middelkerke
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
€ 2,00

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 19  april via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0474 09 35 75) of via onze
website. 

CREADYA: SNOEPPOT
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DYADE PLUS:
KLUB KROKANT

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

We koken gezellig samen een lekkere Italiaans menu. Daarna
genieten we van onze kookkunsten en smullen we alles op. Op de
menu staat pasta con vongole (venusschelpenn) en pizza. Afsluiten
doen we met gelato ijs. 

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

Vóór donderdag 20  april 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!

 
Pasta con vongole

 
 

Pizza
 

Galeto ijs
 

SMAKELI
JK
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KAFFEE KRAKEE:
DROGEWOSTEBINGO

 
WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Houd je van droge worsten of chocolade? Kom dan zeker naar onze
bingoavond! Zijn droge worsten toch niet zo je ding? Niet getreurd,
want er zijn nog andere prijzen te verdienen! 

Vrijdag 28 april van 19u tot 22u

Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
Gratis
Inschrijven is niet nodig. 

Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kopen!

BOWLING

 
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

We laten ons volledig gaan tijdens de maandelijkse bowlingavond en
gooien alle kegels om! Ben jij de kingpin onder ons? Schrijf je dan
zeker in! 

Woensdag 26 april van 18u30 tot 20u
Bowlingpaleis Steensedijk 186 te Oostende
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
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 25  april via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0474 09 35 75) of via onze
website
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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 
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