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

Start inschrijvingen  
Dinsdag 15 oktober 2019 

18.00 uur 
www.uitinravels.be 

 

 

   KIDS SUPERFUN 

   Herfstvakantie 2019 

mailto:jeugddienst@ravels.be?subject=buitenspeeldag
http://www.ravels.be


 

• Breakdance 
 Max. 15 deelnemers 

 
 Van 10.00 uur tot 12.00 uur 
 Van 9 tot 12 jaar  
 
Tijdens een workshop breakdance leer je bewegen zoals een echte B-Boy en B-
Girl. Durf, power, flexibiliteit, originaliteit en expressie zijn slechts enkele 
kenmerken van een echte ‘breaker’.   
 

• Locatie: Sporthal ‘t Molenslop 
• Inschrijven: ja 
• Prijs:5,00 EUR 
• UiTPAS Kansentarief: 1,00 EUR 
 
Meebrengen? Sportschoenen en sportieve kledij 
 
In samenwerking met Muzische Workshops 

 
 

 
 

Maandag 28 oktober 2019 



 

• Halloween: monsters en slijm 
 Max. 20 deelnemers 

 
 Van 09.30 uur tot 12.00 uur 
 Van 6 tot 9 jaar 
  
Het is bijna 31 oktober. Dat betekent dat Halloween eraan komt! En als je aan 
Halloween denkt, dan denk je aan monsters en slijm. Altijd al je eigen slijm    
willen maken en de gekste, griezeligste monsters? Schrijf je dan snel in!  
 

• Locatie: Gemeentezaal Den Eel  
• Inschrijven: Ja  
• Prijs: 5,00 EUR 
• UiTPAS Kansentarief: 1,00 EUR 
 
Meebrengen?  Niets 
 
In samenwerking met Ollie Pollie  
 

 
 
 

Dinsdag 29 oktober 2019 



 

• Film: ‘Molly Monster” 
 
 Vanaf 13.15 uur (72 min.) 
 Vanaf 4 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Film: ‘Rosie en Moussa’ 
 
 Vanaf 15.15 uur (92 min.) 
 Vanaf 7 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Locatie: podiumzaal gemeenschapscentrum De Wouwer 
• Inschrijven: kan, maar moet niet 
• Kostprijs: 3,00 EUR 
• i.s.m. Programmatie De Wouwer vzw 
 
 

 

Molly Monster wil er dolgraag bij zijn wanneer haar 
nieuwe broertje uit het ei kruipt dat mama heeft  
gelegd. Dat gebeurt ver weg achter de Wilde  
Heuvels, op het Eiereiland, waar kleine monsters ter 
wereld komen.  
 
Maar hoe kan ze haar beste vriend Edison aan het 
verstand brengen dat hij niet jaloers hoeft te zijn? 
Bezorgd reist Molly haar ouders achterna. Zo begint 
een avontuurlijke tocht doorheen een kleurrijke  
wereld: Monsterland.  

Rosie verhuist met haar moeder naar een  
appartement aan de andere kant van Brussel.  
Ze leert er een heleboel mensen kennen: de gekke 
meneer Tak, de excentrieke mevrouw Hemelrijk en 
vooral Moussa, die in het appartement boven haar 
woont.  
 
Moussa neemt Rosie op sleeptouw door de hele 
buurt. Ze klauteren zelfs helemaal tot op het dak 
van het appartementsgebouw. En ze gaan samen 
op zoek naar Rosie’s papa, die al een tijdje niet 
meer thuis kwam ...  



Woensdag 30 oktober 2019 

 

• DJ Workshop 
 Max. 12 deelnemers 
 
 Van 09.00 uur tot 11.30 uur 
 Van 8 tot 12 jaar 
 
Wil jij graag de opvolger worden van Dimitri Vegas en Like Mike? Dan is deze 
start to DJ workshop iets voor jou! Leer de basiskneepjes van het vak en wie 
weet draai jij binnenkort de coolste schijven!  
 
 

• Locatie: Gemeentezaal Sint-Jan  
• Inschrijven: Ja  
• Prijs: 8,00 EUR 
• UiTPAS Kansentarief: 1,60 EUR 
 
Meebrengen? Niets  
 
In samenwerking met de  
DJ Academie 
 
 
 
 
 
 

• Schildermachines 
 Max. 15 deelnemers  
 
 Van 13.00 uur tot 15.00 uur  
 Van 9 tot 12 jaar 
 
Verven hoeft niet altijd met een penseel in je hand. Bevestig een kwast aan een 
balk, hang de balk aan touwen, dop in de verf et voilà, je schildermachine werkt. 
Of laat het toeval spelen en schiet verf af met een elastiek. Mogelijkheden  
genoeg om je eigen schildermachine te ontwerpen.  
 

• Locatie: Gemeentezaal Den Eel  
• Inschrijven: Ja  
• Prijs: 5,00 EUR  
• UiTPAS Kansentarief: 1,00 EUR 
 
Meebrengen?  Niets 
 
In samenwerking met Mooss  



Donderdag 31 oktober 2019 

 
 

• Halloween: griezelbos 
 Max. 20 deelnemers 
 
 Van 13.30 uur tot 16.00 uur 
 Voor kleuters 
 
Ook de kleinsten mogen Halloween vieren! Een lekkere brownie spin met  
smarties, je eigen monsterkroon, een mooi pompoenmandje, .. Je maakt het  
allemaal tijdens deze leuke workshop!  
 
 

• Locatie: Gemeentezaal Poppel  
• Inschrijven: Ja  
• Prijs: 5,00 EUR 
• UiTPAS Kansentarief: 1,00 EUR 
 
Meebrengen? Niets  
 
In samenwerking met Ollie Pollie  





Inschrijven en betalen kan enkel online vanaf dinsdag 15 oktober 2019 om 
18.00 uur via: www.uitinravels.be. Uitgezonderd filmvoorstellingen, daarvoor 
kan je nu al inschrijven.  
 
Vanaf woensdag 16 oktober 2019 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 moge-

lijk 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 zelf-
standig de activiteit mag verlaten, moet je dit melden aan de lesgever. 

• 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. 
 
 

Extra info 


