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

START INSCHRIJVINGEN
Dinsdag 20 oktober 2020 om 18u - www.uitinravels.be
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MAANDAG 2 NOVEMBER 2020

Ze lijkt misschien een heel gewone juf, maar als er een dier in nood is, verandert 
Juf Josje plots in Superjuffie. Haar geheim? Een hap van haar krijtje geeft haar 
superkrachten! Maar wanneer er een hele dierentuin moet gered worden, is het 
afwachten of Superjuffie wel super genoeg is.

Een film over engagement, over het beschermen van de natuur en over een aardige, 
onopvallende vrouw die zich ontpopt tot een sympathieke superheldin. Gebaseerd op 
de gelijknamige boekenreeks van Janneke Schotveld. 

locatie podiumzaal gemeenschapscentrum De Wouwer  

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

i.s.m. programmatie De Wouwer vzw

v
FILM: SUPERJUFFIE

uur 13.15 tot 15.00 uur

leeftijd vanaf 5 jaar 
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MAANDAG 2 NOVEMBER 2020

Westdorp en Oostdorp worden gescheiden door een diepe kloof. Ooit vormden ze samen 
een welvarend dorp, geleid door een wijs stamhoofd. Na zijn dood werd er gekibbeld om 
de macht. 

Halvdan, de kleinzoon van de smid, groeit op in Oostdorp. Zwervend langs de rivieroever 
ontmoet hij Meia, een handig meisje uit Westdorp. 

Hun geheime vriendschap is niet zonder gevaar. Wanneer oude vetes de kop opsteken, 
wordt een oorlog onvermijdelijk.

locatie podiumzaal gemeenschapscentrum De Wouwer  

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

i.s.m. programmatie De Wouwer vzw

h

FILM: HOE WORD  
IK EEN VIKING

uur 15.15 tot 17.00 uur

leeftijd vanaf 7 jaar 
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DINSDAG 3 NOVEMBER 2020

HEKSEN EN TOVENAARS 

Heb je altijd al een tovenaar of heks willen zijn? Jouw eigen toverstaf maken 
waarmee je de gekste toverspreuken kan uitvoeren? Genieten van heerlijke heksen-
cupcakes? Kom dan een hele dag gezellig mee griezelen, koken en knutselen  
met ons! 

We bakken cupcakes, een spookbanaan en een minipompoen. Daarnaast maken 
we onze eigen toverstaf en glittertattoo en spelen we de leukste heksenspelletjes. 

uur van 9.30 uur tot 16.00 uur

aantal deeln. max. 20

leeftijd voor kleuters

locatie Eykantpad – lokalen Wirrel Warrel 

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

i.s.m. Ollie Pollie

.
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WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020

@
CIRCUSWORKSHOP 

Tijdens deze circusworkshop leer je de gekste, meest fantastische circustechnieken. 
Leren jongleren? Of liever leren werken met een diabolo? Dat kan allemaal! 

Schrijf je zeker snel in en word een echte circusartiest.

uur 9.00 tot 12.00 uur

aantal deeln. max. 20

leeftijd 6 tot 9 jaar

locatie sportzaal Poppel

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

i.s.m. Locorotondo



DONDERDAG 5 NOVEMBER EN VRIJDAG 6 NOVEMBER 2020
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SPORT TWEEDAAGSE  

Niet zomaar boogschieten, maar wel een levend boogschietspel! En daarna volgt 
een spannende sessie freerunning. Als dat nog niet voldoende actie is, kan je de 
volgende dag nog schermen en streetsurfen. Kortom, een spannende, actieve sport 
tweedaagse die je niet wilt missen! 

De sport tweedaagse wordt georganiseerd voor 2 groepen

uur 9.00 tot 16.00 uur

aantal deeln. max. 20 per groep

leeftijd Groep 1: 6 tot 9 jaar  
 Groep 2: 10 tot 12 jaar

locatie Groep 1: sportzaal Ravels  
 Groep 2: sportzaal ’t Molenslop 

prijs 20,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 4,00 EUR

i.s.m. Bart Claessens

~
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Inschrijven en betalen kan online vanaf dinsdag 20 oktober 
2020 om 18.00 uur via: www.uitinravels.be. Uitgezonderd 
filmvoorstellingen, daarvoor kan je nu al inschrijven. 

Vanaf woensdag 21 oktober 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… Indien u niet wilt dat er foto’s 
genomen worden van uw kind(eren), kan u dit melden via mail 
naar vrije.tijd@ravels.be 

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