
meer info:
gemeentelijke jeugddienst
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
tel. 014 65 41 72
e-mail: jeugddienst@ravels.be 
www.ravels.be - www.uitinravels.be

START INSCHRIJVINGEN
Dinsdag 15 februari 2022 om 18.00 uur  
via www.uitinravels.be
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MAANDAG 28 FEBRUARI 2022

WORKSHOP STICKER ART

Ontwerp je eigen stickers! Je ontdekt alles over de opbouw en compositie van 
letters, tekeningen en figuren. Zo maak je van je stickers een waar kunstwerk 
waarmee je het straatbeeld of je gebouw opfleurt. Dankzij deze workshop maak je 
op een laagdrempelige manier kennis met street art.

uur 9.00 tot 12.00 uur

leeftijd van 6 t.e.m. 9 jaar

locatie Gemeentezaal Den Eel    

prijs 7,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 1,40 EUR

i.s.m. Villa Basta
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DINSDAG 1 MAART 2022

Terwijl de migratie van zijn stam op handen is, kiest Yakari, de kleine Sioux, voor het 
onbekende door het spoor te volgen van Kleine Bliksem, een mustang die de reputatie 
heeft dat hij ontembaar is. 
Onderweg heeft Yakari een magische ontmoeting met Grote Adelaar, zijn totemdier, van 
wie hij een prachtige veer krijgt en een ongelooflijke gave: met dieren kunnen praten.
De queeste van Yakari, hij is voor het eerst alleen op pad, leidt hem over de vlakten tot 
aan het territorium van de vreselijke jagers met poemahuiden ... Maar hoe vind je het 
spoor van de tipi? Op het einde van de reis zal de adem van het avontuur voor altijd de 
vriendschap bezegelen tussen het dapperste van de indianenkinderen en de mustang die 
sneller is dan de wind.

locatie gemeenschapscentrum De Wouwer  

prijs 3,50 EUR / kansentarief UiTPAS: 0,70 EUR

i.s.m. programmatie De Wouwer vzw

FILM: YAKARI, HET GROTE AVONTUUR 

uur 13.15 uur

leeftijd vanaf 6 jaar  

h
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DINSDAG 1 MAART 2022

FILM: ENGEL

uur 15.15 uur

leeftijd vanaf 9 jaar

Engel is een verlegen meisje. Ze zit graag thuis met haar megapientere ouders, haar 
lieve kat en haar gekke oom. Op een dag doet ze een heel bijzondere vondst: een 
zilveren klokje dat al haar wensen laat uitkomen. Plots is ze het meest populaire meisje 
van de school. Maar wordt ze daar ook echt gelukkig van?

Deze publieksvriendelijke Nederlandse jeugdfilm maakt handig gebruik van een spatje 
magie om jonge kijkers boeiende vragen voor te schotelen over geluk en over wat we 
echt belangrijk vinden in het leven.

Met Achtste-groepers huilen niet en Oorlogsgeheimen bewees regisseur Dennis Bots 
dat hij over ernstige onderwerpen ook heel ontspannende, luchtige films kan maken.

locatie gemeenschapscentrum De Wouwer 

prijs 3,50 EUR / kansentarief UiTPAS: 0,70 EUR

i.s.m. programmatie De Wouwer vzw
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WORKSHOP 1-MINUUTFILM  

De leukste internetfilmpjes zijn kort en krachtig. Tijdens deze workshop leer je in een 
mum van tijd een eigen idee in een kort beeldverhaal omzetten. Daarvoor ontdek 
je hoe een camera werkt, hoe je een leuke verhaallijn uitwerkt, hoe de personages 
van de super kortfilm eruit zien en spreken. Er is veel plaats voor spelplezier en 
experiment. De groep deelnemers maakt zijn eigen filmpjes en toont het op het einde 
van de workshop aan elkaar.

uur 9.00 tot 12.00 uur

leeftijd 9 t.e.m. 12 jaar

locatie lokalen Eykantpad - lokalen Wirrel Warrel

prijs 7,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 1,40 EUR

i.s.m. Villa Basta

WOENSDAG 2 MAART 2022
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DONDERDAG 3 MAART 2022
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‘DIEP IN DE ZEE’   

We nemen jou een hele dag mee in de wondere 
waterwereld. Dompel je helemaal onder en maak kennis 
met het leven diep in de zee. Benieuwd welke vissen, 
zeesterren en dolfijnen je er zal tegenkomen? Schrijf je 
dan snel in. De zeemeerminnen wachten op jou!

uur van 9.30 tot 15.30 uur

leeftijd kleuters

locatie lokalen Eykantpad - lokalen Wirrel Warrel

prijs 7,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 1,40 EUR

benodigdheden een schoendoos, lunchpakket en drankje 

i.s.m. Ollie Pollie

STORMBAAN ‘AQUACHALLENGE’ 

Leef je uit op de stormbaan die heel het zwembad overneemt. Race tegen elkaar of 
spring, klim en klauter gewoon lekker op de obstakels.

uur van 14.00 tot 17.00 uur

leeftijd vanaf 8 jaar tot 14 jaar

locatie gemeentelijk zwembad 

prijs 2,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 0,40 EUR

benodigdheden  zwemkledij  
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VRIJDAG 4 MAART 2022

LÜ – INTERACTIEVE SPEELWAND  

Met Lü waan je je zo maar eventjes een ongepixelde Super Mario in een échte 
computergame. Je speelt in groep met én tegen een buitengewone interactieve wand die 
reageert op jouw moves en die van je teamgenoten. Je speelt in het duister, met de bijzondere 
wall en kleurrijke spots als decor. Hierdoor word je meteen meegezogen in Lü’s wonderlijke 
wereld. Spannend, cool én … heel leerrijk! Lü zet je niet alleen aan het bewegen, je moet ook 
samenwerken én er zitten echte spel- en denkelementen in verwerkt. Voor elke leeftijdsgroep 
is er een aangepast programma. Fun van 3 tot 90 jaar verzekerd.     

uur 9.00 tot 12.00 uur 13.00 tot 16.00 uur

leeftijd 6 t.e.m. 9 jaar 9 t.e.m. 12 jaar

locatie sportzaal ‘t Molenslop

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

benodigdheden Propere sportschoenen voor binnen en eventueel een drinkbus  
 met water. Verder zijn er geen extra’s nodig.

i.s.m. Sportwerk Vlaanderen
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Inschrijven en betalen kan online vanaf dinsdag 15 februari 
2022 om 18.00 uur via www.uitinravels.be. Uitgezonderd 
filmvoorstellingen, daarvoor kan je nu al inschrijven via  
www.dewouwer.be.  

Vanaf woensdag 16 februari 2022 kan je ook inschrijven 
bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten via 014 65 48 65, 
jeugddienst@ravels.be of aan de onthaalbalie in het gemeentehuis, 
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

V
EXTRA FO IN

BELANGRIJK
Na inschrijving ontvang je een ticket. Dit ticket moet meegebracht worden naar de 
activiteit en geldt als bewijs van inschrijving! Zorg dat je kind een mondmasker bij 
zich heeft.

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. 
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.

Het is steeds mogelijk dat er foto’s genomen worden tijdens de activiteiten. Deze 
kunnen nadien gepubliceerd worden op de gemeentelijke website, in folders…
Indien u niet wilt dat er foto’s genomen worden van jouw kind(eren), kan je dit 
melden via mail naar vrije.tijd@ravels.be

De kinderen zijn tijdens de activiteiten verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid 
en lichamelijke ongevallen.


