
meer info:

gemeentelijke jeugddienst

Gemeentelaan 60, 2381 Ravels

tel. 014 65 41 72

e-mail: jeugddienst@ravels.be 

www.ravels.be

START INSCHRIJVINGEN
Dinsdag 9 februari 2021 om 18u via www.uitinravels.be
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DINSDAG 16 FEBRUARI 2021

h
50 jaar geleden zette de mens voor het eerst voet op de maan. Maar wat Solan & 
Ludwig doen, is minstens even straf: met de raket van hun vriend en uitvinder Reodor 
vertrekken ze op ruimtemissie! Maar met geheime passagiers en misdadige plannen 
aan boord wordt het lef van onze helden zwaar op de proef gesteld.

De derde film over Solan & Ludwig is een hilarisch avontuur vol dolle plottwists 
en koddige personages. Nostalgische animatie, maar heel actueel in z’n pittige 
commentaren en doldwaze humor, en daarom uiterst geschikt voor jong en oud. 
Met de stemmen van Martine Tanghe en Freek Braeckman.

locatie podiumzaal gemeenschapscentrum De Wouwer  

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

i.s.m. programmatie De Wouwer vzw

Naar aanleiding van de coronarichtlijnen wordt er sterk aangeraden om deel te nemen aan slechts 1 
vrijetijdsactiviteit per week en geen groepen te mengen. Vandaar dat u uw kind(eren) maar voor 1 film 
kan inschrijven

FILM: SOLAN & LUDWIG: REIS NAAR DE MAAN

uur 13.15 tot 15.00 uur

leeftijd van 6 t.e.m. 12 jaar - max. 25 (géén volwassenen toegelaten tijdens de film) 
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FILM: DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN 

uur 15.15 tot 17.00 uur

leeftijd van 9 t.e.m. 12 jaar - max. 25 (géén volwassenen toegelaten tijdens de film)  

h

DINSDAG 16 FEBRUARI 2021

“Hou het schoon!” De slogan van President Isimo gaat niet enkel over de straten, maar 
ook over de mensen in zijn land. Al wie niet voldoet aan het schoonheidsideaal van de 
president, wordt opgepakt en opgesloten. Zoals Paul en enkele honderden andere ‘lelijke’ 
kinderen. Paul kan ontsnappen en samen met zijn vrienden bereidt hij een opstand voor.
Binnen de kortste keren staat het land in rep en roer.

locatie podiumzaal gemeenschapscentrum De Wouwer  

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

i.s.m. programmatie De Wouwer vzw

Naar aanleiding van de coronarichtlijnen wordt er sterk aangeraden om deel te nemen aan slechts 1 
vrijetijdsactiviteit per week en geen groepen te mengen. Vandaar dat u uw kind(eren) maar voor 1 film kan 
inschrijven
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WOENSDAG 17 FEBRUARI 2021 

SJAKIE EN DE CHOCOLADEFABRIEK 

Wij nemen jou een hele dag mee in de wondere wereld van de chocoladefabriek 
van Willy Wonka. Een magische plek waar ze opstijglimonade met prik, holle-
kiezen-vullende karamels en aardbeiensap waterpistolen maken. 

Bouw je eigen kauwgomballendraaier, maak een grote snoepboom met al jouw 
favoriete snoepjes en speel mee met onze chocoladefabriek spelletjes! 

 

uur van 9.30 uur tot 15.30 uur

aantal deeln. max. 20

leeftijd voor kleuters

locatie gemeentezaal Den Eel 

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

i.s.m. Ollie Pollie



Inschrijven en betalen kan online vanaf dinsdag 9 februari 
2021 om 18.00 uur via: www.uitinravels.be. Indien u vragen of 
problemen hebt, kan u telefonisch contact opnemen met de 
vrijetijdsdiensten en eventueel een afspraak maken om langs te 
komen in het gemeentehuis. 

Naar aanleiding van de nieuwe coronarichtlijnen voor het 
jeugdwerk, hebben wij helaas enkele activiteiten moeten 
annuleren.

Alle coronarichtlijnen die gelden voor het jeugdwerk worden 
stipt opgevolgd zodat alles veilig zal verlopen. Bij een 
eventueel verbod om activiteiten te organiseren, zal het 
inschrijvingsgeld terugbetaald worden.
Kinderen die ziek zijn of symptomen van corona vertonen, 
mogen niet deelnemen aan de activiteit. Gelieve de 
jeugddienst te verwittigen via jeugddienst@ravels.be

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, 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.


