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VAKANTIE 2020

START INSCHRIJVINGEN
Dinsdag 4 februari 2020 om 18u - www.uitinravels.be
meer info:
gemeentelijke jeugddienst
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
tel. 014 65 41 72
e-mail: jeugddienst@ravels.be
www.ravels.be

MAANDAG 24 FEBRUARI 2020

.

ON STAGE: IT’S MAGIC

Abrakadabra, hocus pocus, simsalabim!
Wil jij ook leren hoe je jouw vrienden en familie kunt verrassen met de allerbeste
goocheltrucs? Misschien ken je al heel wat kaarttrucjes die jij wilt showen on stage!

.

Schrijf je dan snel in voor deze betoverende goochelworkshop.
uur

09.00 tot 12.00 uur

aantal deeln.

max. 15

leeftijd

6 tot 12 jaar

locatie

gemeentezaal Den Eel

prijs

6,00 EUR
kansentarief UiTPAS: 1,20 EUR

i.s.m.

Creafant

SPROOKJESKOKEN
De reus wil koken, maar wat een rommel maakt hij toch. Gelukkig snellen zijn vrienden hem
te hulp. We duiken in het verhaal en gaan ook in de keuken aan de slag.
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Zet je koksmuts maar op want we maken een heerlijke tomatensoep.
Wie weet.... met balletjes?
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uur

13.00 tot 16.00 uur

aantal deeln.

max. 15

leeftijd

3 tot 6 jaar

locatie

gemeentezaal Poppel

prijs

6,00 EUR
kansentarief UiTPAS: 1,20 EUR

i.s.m.

Creafant

DINSDAG 25 FEBRUARI 2020

/

/

PIRATENTOCHT
Ahoi piraatjes! Gaan jullie mee op tocht? Jullie kunnen allemaal een stukje van de
magische schat verdienen als je moed, creativiteit en behendigheid toont zoals een
echte piraat! Als je samenwerkt met elkaar, komt dit avontuur zeker tot een goed
einde.
uur

10.00 tot 12.00 uur

aantal deeln.

max. 30

leeftijd

4 tot 10 jaar

locatie

sporthal ’t Molenslop

prijs

6,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 1,20 EUR

i.s.m.

Hikketakketoe
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DINSDAG 25 FEBRUARI 2020
FILM: GORDON EN PADDY EN DE ZAAK
VAN DE GESTOLEN NOOTJES
uur

van 13.15 uur tot 14.50 uur

leeftijd

vanaf 5 jaar

Jarenlang heeft commissaris Gordon de rust in het bos
bewaard. Nu droomt hij van zijn pensioen. Met de pientere
muis Paddy heeft hij de ideale opvolger gevonden. Voor haar
eerste zaak moet Paddy meteen stevig aan de slag: wie heeft
de nootjes van de eekhoorn gestolen? Waar is het verdwenen
ei gebleven? En is de vos echt een superschurk? Samen zijn
Gordon en Paddy een onklopbaar team: de ervaren oude man
en de jonge spring-in’t-veld. Klassieke tekenanimatie op maat
van een heel jong publiek. Met de looks van een schattig prentenboek, en het verhaal
van een spannende detective.
locatie

podiumzaal gemeenschapscentrum De Wouwer

prijs

3,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 0,60 EUR

i.s.m.

programmatie De Wouwer vzw
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FILM: KLARA EN DE GEKKE KOEIEN
uur

van 15.15 uur tot 16.30 uur

leeftijd

vanaf 6 jaar

Klara is een jonge koe die samen met haar mama in de stad
woont. Ze droomt ervan om een grote muziekster te worden.
Klara heeft haar vader al heel lang niet gezien. Wanneer ze
van hem een brief krijgt, gaat ze naar het platteland om haar
vader te bezoeken. Op zijn boerderij gebeuren de gekste dingen. En wat met die
gierige zakenman? Zal Klara de mysteries kunnen oplossen?
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locatie

podiumzaal gemeenschapscentrum De Wouwer

prijs

3,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 0,60 EUR

i.s.m.

programmatie De Wouwer vzw

WOENSDAG
26 FEBRUARI 2020
HANDBOOGSCHIETEN EN SCHERMEN
Van de mystieke Zorro tot de Drie Musketiers: schermen spreekt al eeuwen tot de verbeelding,
zowel voor groot en klein. Altijd al eens in duel willen gaan? Neem de handschoen op en
maak kennis met één van de oudste, meest sierlijke sporten ter wereld!
Nog niet genoeg actie? Dan gaan we ook nog handboogschieten! Altijd al in de huid van
Robin Hood willen kruipen? Dan is dit jouw kans! In de workshop handboogschieten leer jij
schieten met de traditionele handboog.
uur

9.00 tot 12.00 uur

aantal deeln.

max. 20

leeftijd

vanaf 6 jaar

locatie

sporthal ‘t Molenslop

prijs

8,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 1,60 EUR

i.s.m.

Touché Experience

@

@

YOU FO & POULL BALL
You Fo is een combinatie tussen Ultimate Frisbee en Lacrosse. De basis van deze sport is
werpen en vangen maar gegeven door een gediplomeerde Sportwerk lesgever is het veel
meer dan dat! De sport richt zich op concentratie, behendigheid, coördinatie en kracht maar
vooral op spelplezier!
Ben jij ook zo’n sportieveling die deze uitdagende sport eens wilt uitproberen?
Schrijf je dan zeker in!

D

uur

13.00 tot 16.00 uur

leeftijd

3de tot 6de leerjaar

locatie

sporthal ‘t Molenslop

prijs

5,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 1,00 EUR

i.s.m.

Sportwerk Vlaanderen
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DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020
KAMPVUURGERECHTJES
We maken zelf lekkere hapjes klaar op een echt houtvuur!
Hoe maken we een vuur aan? Waar moeten we aandacht aan
schenken? Hoe koken we op een vuur? … Iedereen draagt
verantwoordelijkheid! Er wordt met verschillende materialen
en werktuigen gewerkt om tot een lekker resultaat te komen.

B

uur

10.00 tot 12.00 uur

aantal deeln.

max. 20

leeftijd

vanaf 8 jaar

locatie

gemeentezaal Den Eel

prijs

8,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 1,60 EUR

i.s.m.

Avontuurlijk Natuurlijk

]
LASERTAG
Lasertag is het ideale spel waar iedereen plezier mee heeft. We spelen verschillende
lasergames, met en zonder extra’s (lasermasker, lasertarget,…). Er zijn licht- en
geluidseffecten, verschillende soorten lasermunitie (pistool, machinegeweer, raketwerper,
shotgun). Kortom, voldoende actie voor een leuke namiddag!
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uur

13.00 tot 15.00 uur

aantal deeln.

max. 20

leeftijd

vanaf 6 jaar

locatie

sportzaal ’t Molenslop

prijs

6,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 1,20 EUR

i.s.m.

Avontuurlijk Natuurlijk

~

VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020

SWEET SURPRISE
Hou jij ook zo van snoepjes? Gummibeertjes, zure snoepjes … of misschien liever
hartjes? Heb je er altijd van gedroomd om jouw eigen snoepautomaat te maken? Schrijf
je dan snel in en kom gezellig met ons mee knutselen en snoepen!
uur

10.00 tot 12.00 uur

aantal deeln.

max. 20

leeftijd

voor kleuters

locatie

Eykantpad

prijs

5,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 1,00 EUR

i.s.m.

Ollie Pollie

<
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HINDERNISSENBAAN
Kom je graag het avontuur opzoeken in het zwembad en de hindernissenbaan kapen?
Op 28 februari 2020 ligt de aqua piratenbaan over de gehele lengte van het zwembad
en is er een gezellig pretbad.
uur

14.00 tot 17.00 uur

locatie

gemeentelijk zwembad

prijs

gelijk aan de kostprijs van een gewone zwembeurt
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EXTRA IN FO

V

Inschrijven en betalen kan enkel online vanaf dinsdag 4 februari
2020 om 18.00 uur via: www.uitinravels.be.
Uitgezonderd filmvoorstellingen, daarvoor kan je nu al inschrijven.
Vanaf woensdag 5 februari 2020 kan je ook inschrijven
bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten: tel. 014 65 48 65 jeugddienst@ravels.be of aan de vrijetijdsbalie, Gemeentelaan 60,
2381 Ravels.

BELANGRIJK
Als je kind toch niet kan deelnemen, willen we vragen om dit zo
snel mogelijk door te geven zodat iemand anders de vrijgekomen
plaats kan innemen.
Na inschrijving ontvang je een ticket. Dit ticket moet meegebracht
worden naar de activiteit en geldt als bewijs van inschrijving!
Gelieve de uren van de activiteiten te respecteren! Zorg ervoor
dat je je kind(eren) op de juiste uren kan afzetten en ophalen.
Indien je kind zelfstandig de activiteit mag verlaten, moet je dit
aankruisen op het ticket dat je ontvangt na inschrijving.
Het is steeds mogelijk dat er foto’s genomen worden tijdens de
activiteiten. Deze kunnen nadien gepubliceerd worden op de
gemeentelijke website, in folders…
De kinderen zijn tijdens de activiteiten verzekerd voor burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

