
'T BOEKSJE

M a a n d e l i j k s  t i j d s c h r i f t  v a n  V Z W  D y a d e
 

Mei2023
Jaargang 17 | Nummer 5 |  P608522 

Met de steun van

VU DAISY RYCKX - VAARTBLEKERSSTRAAT 12A 8400 OOSTENDE - AFZENDADRES IDEM - AFGIFTEKANTOOR OOSTENDE



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!
TERUGBLIK OP HET PAASKAMP
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TERUGBLIK OP DE VAKANTIEWERKING



Activiteiten deze maand

Woensdaginstuif: 3,10 en 24 mei
Pasta-avond: 13 mei
Jeugdatelier: 27 mei
Camille: 23 juli

Aanbod voor Bengels (5 - 10 jaar)

Woensdaginstuif: 3 en 10 mei
Pasta-avond: 13 mei
Jeugdatelier: 27 mei
Camille: 23 juli

Aanbod voor Tieners (11 - 15 jaar)

Labo de Lux: 5 mei
Creadya: 13 mei
Jongvolwassenweekend: 18 t.e.m. 21 mei
Bowling: 24 mei
Kaffee Krakee: 26 mei
Camille: 23 juli

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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Red star line: 1 mei
Aanbod Dyade Plus (+ 30 jaar)

VOLZETVOLZET



WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Camille komt met haar SOS Tour naar Oostende en jij kan erbij
zijn!
Heb je zin om mee te brullen en dansen met haar hits? Schrijf je
dan snel in. 

Zondag 23 juli om 13u30 tot 16u
Kursaal, Monacoplein te Oostende
Alle leden van 5 t.e.m. 30 jaar
45€ 
Gelieve dit bedrag vóór maandag 17 juli te storten op het 
rekeningnummer BE69 0682 4890 7178 met als mededeling 
"Naam lid + Camille"

Gelieve in te schrijven vóór maandag 17 juli door 
te mailen naar info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via onze website.

Wees er snel bij want de plaatsjes zijn beperkt!!

CAMILLE: SOS TOUR
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Vandaag dagen we de Tieners uit in het spel: één tegen allen.
Zowel wij als de Tieners hebben een lijst vol met opdrachten die
we tot een goed eind moeten brengen.
Slagen wij als eerste in onze opdrachten?

Woensdag 3 mei van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Bengels
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 1 mei door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF:
ÉÉN TEGEN ALLEN

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

We verdelen ons vandaag in 2 groepen en spelen een levend
stratego in het dierenrijk. Lukt het jouw groep om als eerste alle
babydieren te vangen en terug te brengen naar hun mama en
papa zonder opgegeten te worden door de andere groep?

Woensdag 10 mei van 13u45 tot 16u45

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

WOENSDAGINSTUIF:
DIERENRIJK STRATEGO
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Vandaag beslissen jullie wat we gaan doen! Halen we de
gezelschapsspelletjes uit de kast, worden het kringspelen buiten
of een bezoekje naar het strand, dat bepalen jullie zelf!

Woensdag 24 mei van 13u45 tot 16u45

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

WOENSDAGINSTUIF:
VRIJ SPEL MIDDAG

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Met enkele foto's in de hand is het de bedoeling dat jullie de weg
terugvinden. Veel succes en vergeet de opdrachtjes onderweg
niet tot een goed eind te brengen!

Zaterdag 27 mei van 13u45 tot 17u

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

JEUGDATELIER:
FOTO-TOCHT
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PASTAMIDDAG/AVOND

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

Vandaag duiken de Bengels en Tieners de keuken in om heerlijke
pasta klaar te maken. Naast de traditionele spaghetti, voorzien
we ook nog macaroni met kaas en ham.

Wanneer alles klaar is mogen de (groot)ouders hun voeten onder
tafel schuiven en zich eens laten bedienen door hun allerliefste
Bengel(s) of Tiener(s).

Zaterdag 13 mei van 14u tot 17u30
Om 17u30 kunnen (groot)ouders aansluiten voor een aperitief
en pasta.

De Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Bengels en Tieners
€ 4,00 per lid (drankje en pasta inbegrepen)
€ 5,00 per (groot)ouder (aperitief en pasta inbegrepen)

Gelieve in te schrijven vóór maandag 8 mei door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Tiffany 
(0486 24 69 30) of via de website. 
Geef zeker door met hoeveel jullie komen mee smullen en
welke pasta je verkiest. Uiteraard kan je ook van beide proeven,
het is vooral om een richtaantal te hebben voor de
boodschappen.

Tijdens de activiteit zullen er leden van de fotoclub Objectiv
Bredene aanwezig zijn. Zij zullen foto's nemen tijdens de
activiteit maar ook erna zal er de mogelijkheid zijn om samen
met je Bengel/Tiener op de foto te gaan.
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

We trekken de duinen in voor een vlaggenroof. Verdedig je eigen
vlag met man en macht en probeer terwijl de vlag van de andere
groep te veroveren! 

Woensdag 10 mei van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Tieners
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 8 mei  door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk 
(0474 09 35 75) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF: 
VLAGGENROOF
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WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

Vandaag dagen we de Bengels uit in het spel: één tegen allen.
Zowel wij als de Bengels hebben een lijst vol met opdrachten die
we tot een goed eind moeten brengen.
Slagen wij als eerste in onze opdrachten?

Woensdag 3 mei van 13u45 tot 16u45

Lokalen Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende
Tieners
€ 2,00
Gelieve in te schrijven vóór maandag 1 mei door 
te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk 
(0474 09 35 75) of via de website. 

WOENSDAGINSTUIF: 
ÉÉN TEGEN ALLEN



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. 

Zaterdag 27 mei van 14u tot 17u

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

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 24 mei 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. 

JEUGDATELIER:
HUB MAKERSLAB
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WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE

INSCHRIJVEN

EXTRA

We gaan samen genieten van de musical: "Red star line".

Maandag 1 mei om 12u30
Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus

Inschrijven is niet meer mogelijk!

Vergeet je lunchpakket niet!
Neem wat extra zakgeld mee voor een drankje!

MUSICAL: 
RED STAR LINE



CREADYA: 
PYROGRAFIE

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Vandaag toveren we stukken hout om tot een kunstwerk. Met een
brandpen branden we er de mooiste tekeningen op!

Zaterdag 13 mei van 10u tot 12u

Stille Meers, Sluitvaartstraat 17 te Middelkerke
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
€ 2,00

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 10 mei via
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0474 0 35 75) of via onze
website.

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

Deze editie ontdekken we kunst onder begeleiding van Sara
Desanghere.
Doe jij mee? Schrijf je dan snel in!

Vrijdag 5 mei van 18u45 tot 21u
Edith Cavellstraat 10b te Oostende
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
€ 5,00

Gelieve in te schrijven vóór woensdag 3 mei via 
info@dyadevzw.be, te bellen naar Anouk (0474 09 35 75) of 
via onze website.

LABO DE LUX: BEN IK
EEN SCHILDERIJ
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KAFFEE KRAKEE: 
LENTEQUIZ

WAT

WANNEER

WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Tijdens het cafe van deze maand gaan we jullie kennis over de lente
testen met een heuse lentequiz!

Vrijdag 26 mei van 19u tot 22u

Kabane, Vaartblekersstraat 12A te Oostende
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus
Gratis
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 24 mei via info@dyadevzw.be,
te bellen naar Anouk (0474 09 35 75) of via onze website.

Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kopen!

BOWLING

 
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE

KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

EXTRA

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 24 mei van 18u30 tot 20u
Bowlingpaleis Steensedijk 186 te Oostende
Jongvolwassenen + leden van Dyade Plus

Voor een individueel spel betaal je € 4,50
Een 10-beurtenkaart kan je kopen voor € 40,00

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

Breng wat extra zakgeld mee om een drankje te kopen!
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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 


