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

Quincy
Eerstelijnsmedewerker +16 werking/Vakantiewerking

 quincy.aerts@dyadevzw.be | 0474 09 35 75

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

Yasmine
Vrijwilligerscoach

vrijwilligerscoach@dyadevzw.be |0478 67 05 55 
 



Weetjes van de maand!

Je hebt er misschien al opgelet in het straatbeeld van Oostende, 
maar september is de maand om kennis te maken met alle verenigingen
binnen Oostende. 
Op verschillende plaatsen vind je posters terug, met foto's van de
verenigingen en enkele van hun leden. 
Ook Dyade kan je hierop bewonderen, bedankt Sugibu, Quinten en Sara
om model te zijn!

 

NIEUWE WEBSITE

MAAND VAN DE VRIJE TIJD

Een nieuw werkjaar = een nieuwe website! 
Surf snel naar http://www.dyadevzw.be/ om hem te bewonderen.
Wist je dat je je nu ook kan inschrijven voor onze activiteiten via de
website? Ga naar kalender via het knopje werking op onze website en
schrijf je in voor de activiteit waaraan je wilt deelnemen.

 



Frank Derycker | Volwassenen

Wie aan de volwassenwerking van Dyade vzw denkt, denkt in 1 adem ook aan Frank. 
Hij kent er iedereen en iedereen kent hem  
Na ongeveer 20 jaar kan je hem dan ook als een vaste waarde noemen binnen de groep
vrijwilligers in Dyade vzw, zijn verhaal is ooit gestart in 'Het Zonnetje'.
Frank is niet enkel begeleider maar helpt ook al jaren mee met de organisatie van onder
andere de citytrip en zomerreis voor volwassenen, als je er hem naar vraagt zou hij er 
dan ook uren over kunnen vertellen.

Tijdens de Covid-periode heeft Frank zich voornamelijk ingezet bij het 
dagelijks bestuur en belde hij ook sommige deelnemers op via social media. 
Hij kijkt alvast vol goesting uit naar een volledige nieuwe opstart na die lange stilte. 
Samen met de andere organiserende vrijwilligers staat Frank te popelen om op citytrip te
vertrekken. 

Over de citytrip kon Frank nog een interessant weetje vertellen: de praktische organisatie
berust telkens volledig op sponsoring.  Dit is mede mogelijk door een grote 
voedselvoorraad die ze mee krijgen van verschillende organisaties uit Oostende.
Ooit werd er zelfs zo mooi gesponsord dat deelnemers en vrijwilligers de kans kregen om 
naar Disneyland te gaan, inclusief een verblijf in hotel. Een ervaring om nooit te vergeten!

Zelf vindt Frank het heerlijk dat deelnemers weten wat ze aan hem hebben. Hij gaat mee op
kamp of op reis als ‘moat’, om eens serieus te kunnen doen maar vooral om heel veel te
lachen en plezier te beleven samen. Hij is gelukkig door andere mensen gelukkig te maken en
net dat is de betekenis van Dyade voor Frank, dit is zijn definitie van geluk.
Dankzij Dyade heeft Frank al heel wat mooie vriendschappen mogen opbouwen en hij kijkt
ernaar uit om dit in de toekomst te blijven doen.

Merci voor je blijvende inzet en eeuwig enthousiasme Frank!

Vrijwilliger in de kijker:    



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    

mailto:info@dyadevzw.be


Activiteiten deze maand

Woensdaginstuif 22 en 29 september
Aanbod voor Bengels (5 - 12 jaar)

 Creadya 25 september
Aanbod voor Tieners (12 - 18 jaar)

Creadya 25 september
Bowling 29 september

Aanbod voor Volwassenen 

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

Ontmoetingsdag 18 september
Aanbod voor Iedereen



Dyade ontdekt de wereld:
September: de start van een nieuw werkjaar voor heel wat
verenigingen en organisaties en dus ook voor Dyade. 
We maken er een feestelijke dag van met allerlei
workshops, animatie, een hapje en een drankje.
Maar wat belangrijker is: We kunnen elkaar weer
ongedwongen ontmoeten en plezier maken!

Zaterdag 18 september van 11u tot 17u.
Lokalen Duin & Zee, Fortstraat 128, Oostende.
Iedereen is welkom!
Toegang tot de ontmoetingsdag is gratis.
Breng wel wat zakgeld mee om een drankje en/of
hapje te kunnen kopen.

We weten graag hoeveel volk we mogen verwachten dus
vragen we om in te schrijven. Dit kan tot de dag voordien
via info@dyadevzw.be of op het nummer 0495 50 77 38.

Afrikaanse voetbal maken - Inschrijven noodzakelijk!  
Naast andere animatie voorzien we ook een workshop
Afrikaanse voetbal maken en dit van 13u tot 14u30.
Doordat het aantal plaatsen voor de workshop beperkt is,
vragen we om hiervoor zeker in te schrijven!
Deze workshop is toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen
(ouders kunnen meehelpen, maar niet afzonderlijk
deelnemen).

Breng je UiTPAS mee en spaar punten!
Blijf op de hoogte via: 
https://www.facebook.com/events/281069176796799 

MAAND VAN DE VRIJE TIJD:
ONTMOETINGSDAG

 
WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

WORKSHOP

EXTRA



WOENSDAGINSTUIF:
GEZELSCHAPSSPELLEN

 WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Vandaag halen we de gezelschapsspellen uit de kast en
maken we er een gezellige namiddag van.

Woensdag 22 september van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin & Zee, Fortstraat 128, Oostende.
Bengels
€ 2,00 
Inschrijven kan tot en met maandag 20 september 
door te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen 
naar Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.

Vanaf nu aanvaarden we terug cash.
Er is ook de mogelijkheid om een 10-beurtenkaart aan te
kopen voor de prijs van 20€.

WOENSDAGINSTUIF:
FOTOZOEKTOCHT

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

EXTRA

Zorg maar dat jullie ogen goed uitgerust zijn, want je zal ze
nodig hebben tijdens onze fotozoektocht! 
Vind jij als eerste alle foto's terug?

Woensdag 29 september van 13u45 tot 16u45
Lokalen Duin & Zee, Fortstraat 128, Oostende.
Bengels
€ 2,00 
Inschrijven kan tot en met maandag 27 september 
door te mailen naar  info@dyadevzw.be, te bellen 
naar Tiffany (0486 24 69 30) of via de website.

Vanaf nu aanvaarden we terug cash.
Er is ook de mogelijkheid om een 10-beurtenkaart aan te
kopen voor de prijs van 20€.



BOWLING
 

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE
KOSTPRIJS

INSCHRIJVEN

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

Woensdag  29 september 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.

CREADYA: 
ZEG HET MET BLOEMEN!

WAT

WANNEER
WAAR
VOOR WIE

KOSTPRIJS
INSCHRIJVEN

De allereerste creadya van dit nieuwe 
werkjaar maken we feestelijk en fleurig. 
We gaan aan de slag met verse bloemen 
en maken een mooi en kleurrijk bloemstuk.
Wil jij meedoen? Schrijf dan snel in!

Zaterdag 25 september 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 voor woensdag 22 september via
info@dyadevzw.be, op het nummer 0495 50 77 38 of 
via de website



DYADE STEUNEN    
ONLINE SHOPPEN VIA TROOPER

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 


