
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 18 oktober 2022 om 18.00 uur  
via www.uitinravels.be 
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MAANDAG 31 OKTOBER 2022

FILM: DE FLUMMELS

uur 13.15 tot 15.00 uur

leeftijd vanaf 6 jaar

1835, de Galapagoseilanden. Ed en z’n zus Op zijn Flummels – pluizige beestjes in de 
vorm van een donut. Ze zijn onhandig, allesbehalve populair en doen wanhopig hun 
best om erbij te horen. Een zoveelste poging om indruk te maken op hun soortgenoten, 
loopt volledig mis. Ze belanden in een tijds-bloem die hen naar de moderne 
samenleving katapulteert. Daar ontdekken ze verkeerschaos, fastfood, en het ergste van 
al, dat Flummels ondertussen uitgestorven zijn! Met nieuwe vrienden aan hun zijde - de 
Uit-stervers – beginnen Op en Ed aan een wilde reis doorheen de geschiedenis. Kan het 
stuntelende duo de loop van de geschiedenis veranderen… en zichzelf en hun soort 
redden.

locatie gemeenschapscentrum De Wouwer

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

i.s.m. programmatie De Wouwer vzw
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MAANDAG 31 OKTOBER 2022

FILM: SING 2

uur 15.15 tot 17.00 uur

leeftijd vanaf 6 jaar

Buster en zijn nieuwe cast hebben nu hun zinnen gezet op het debuut van een 
nieuwe show in het Crystal Tower Theatre in het glamoureuze Redshore City. Maar 
zonder connecties moeten hij en zijn zangers de Crystal Entertainment-kantoren 
binnensluipen, gerund door de meedogenloze wolvenmagnaat Jimmy Crystal, waar 
de bende het belachelijke idee werpt om de leeuwenrocklegende Clay Calloway in hun 
show te casten. Buster begint aan een zoektocht om de nu geïsoleerde Clay te vinden en 
hem over te halen terug te keren naar het podium.

locatie gemeenschapscentrum De Wouwer

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

i.s.m. programmatie De Wouwer vzw
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DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022

DINO WORLD

Hou jij ook van dino's en avontuur? Ga dan samen met ons mee op tocht en ontdek 
de wondere wereld van de dino's! Knutselen, koken… voor ieder wat wils. Schrijf je 
snel in! De dino’s wachten op jou.

uur 09.30 tot 15.30 uur

leeftijd 3 t.e.m. 5 jaar

locatie lokalen Eykantpad – lokalen Wirrel Warrel

prijs 10,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 2,00 EUR

meebrengen lunchpakket en drankje

i.s.m.  Ollie & Pollie

> >



 5

WORKSHOP UPCYCLING  

Robots, nieuwe uitvindingen, een futuristische modeshow … alles is mogelijk tijdens de 
workshop upcycling. Gewone, alledaagse spullen of afvalmateriaal omtoveren tot iets 
waardevols, dat is upcycling. Met schijnbaar onbruikbare materialen creëer je iets totaal nieuws. 
Omdat we steeds werken met wat we op dat moment voorhanden hebben, zijn de resultaten 
altijd even verrassend. Je werkt aan een eigen werk of maakt samen met anderen een grote 
installatie die uit allerlei wegwerpmaterialen bestaat.

uur 13.00 tot 16.00 uur

leeftijd 8 t.e.m. 12 jaar

locatie:  gemeenschapscentrum De Wouwer

prijs 10,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 2,00 EUR

meebrengen voor deze workshop hoef je zelf niks mee te brengen

i.s.m. Villa Basta

DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022
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VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022
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WORKSHOP STUNTSTEPS  

Ben je avontuurlijk aangelegd en hou je op tijd en stond van een adrenalineshot? 
Dan is deze workshop echt iets voor jou! Onder begeleiding van een ervaren lesgever 
leer je de coolste tricks op een stuntstep.

uur 09.00 tot 12.00 uur

leeftijd 10 t.e.m. 14 jaar

locatie  Weelde Depot

prijs 10,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 2,00 EUR

meebrengen sportieve kledij (beschermingsmateriaal wordt door  
 de organisatie voorzien)

i.s.m.  Drop In Belgium



VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022

WORKSHOP AFRIKAANSE DANS  

Tijdens een workshop Afrikaanse dans planten we onze voeten diep in de grond en geven 
we ons over aan het ritme van de aarde. We schudden onze heupen los en we bouncen op 
en neer. Door de herhaling van de bewegingen laten we energie door ons lichaam stromen. 
De Afrikaanse dance moves werken heel bevrijdend.

uur 13.00 tot 16.00 uur

leeftijd 6 t.e.m. 9 jaar

locatie:  polyvalente ruimte sporthal ‘t Molenslop

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

meebrengen sportieve kledij en sportschoenen voor binnengebruik voorzien  
 van een non-marking sportzool

i.s.m. Muzische Workshops
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Inschrijven en betalen kan online vanaf dinsdag 18 oktober 2022 om 
18.00 uur via www.uitinravels.be. Uitgezonderd filmvoorstellingen, 
daarvoor kan je nu al inschrijven via  www.dewouwer.be.  

Vanaf woensdag 19 oktober 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! 

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, 
vragen we om dit duidelijk te noteren op het ticket. 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 je niet wil 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.


