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

START INSCHRIJVINGEN
Dinsdag 19 oktober 2021 om 18.00 uur  
via www.uitinravels.be

HERFST
VAKANTIE 2021

Inschrijven en betalen kan online vanaf dinsdag 
19 oktober 2021 om 18.00 uur via: www.uitinravels.be. 
Uitgezonderd filmvoorstellingen, daarvoor kan je nu al 
inschrijven. 
 
Vanaf woensdag 20 oktober 2021 kan je ook inschrijven 
bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten:  
tel. 014 65 48 65 - jeugddienst@ravels.be of  
aan het onthaal van het gemeentehuis,  
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

V
EXTRA FO IN

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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uur  09.30 uur tot 12.00 uur

leeftijd  kinderen van 1e tot 6de leerjaar  

locatie  Eykantpad – lokalen Wirrel Warrel   

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

i.s.m. Ollie Pollie

MICKEY EN MINNIE MOUSE  

Ben jij ook zo’n grote fan van Mickey en Minnie Mouse? Die vrolijke muisjes 
met hun grote oren. Kom samen lekker kokkerellen met Ollie Pollie. Een Mickey 
Mouse pizza, een Minnie Mouse cupcake? En wat denk je van een Mickey of 
Minnie Mouse snoeppot en sleutelhanger? Klinkt geweldig, toch? 
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DE BOERDERIJ 

Ga jij mee naar de boerderij? Je kan er varkens en bloemetjes knutselen en leren 
hoe je plantjes moet zaaien. Maar van al dat werken, krijg je wel honger! Geen 
enkel probleem, we kunnen onze buikjes vullen met zelfgemaakte confituur en 
pudding. Heerlijk!   

uur 09.30 uur tot 16.00 uur

leeftijd voor kleuters

locatie Eykantpad – lokalen Wirrel Warrel 

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

i.s.m. Ollie Pollie

KAMPEN BOUWEN   

Wie droomt er niet van een eigen plekje, midden in de natuur? Hier kan het! Leer 
een aantal technieken om jouw droomkamp te bouwen en steek samen de handen 
uit de mouwen.

uur 10.00 uur tot 12.00 uur 

leeftijd kinderen vanaf 2de leerjaar

locatie speelplaats GBS De Verrekijker

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

i.s.m. Hikke Takke Toe
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MAGIC DISCO  

Tijdens deze fantastische kinderdisco ga je helemaal uit je dak met de leukste, 
coolste en populairste liedjes. Er wordt gedanst, gezongen, gegoocheld, gespeeld …  

Lanthe & Joren komen met veel enthousiasme ons podium onveilig maken. Als dj 
en dansanimator zetten ze volop in op een interactieve show waarbij dans en spel 
worden afgewisseld zodat de kinderen niet kunnen blijven zitten. 

Een goochelaar komt jou helemaal betoveren met zijn magische trucs! Op een vlotte 
manier benadert hij het publiek om ze vervolgens onder hun neus een aantal straffe 
onverklaarbare goocheltrucs te laten zien. Deze act blijft nog even nazinderen… 

Ga even langs bij Syllie Faces en je zal er uitzien als een prachtige prinses, een 
mooie leeuw, een gevaarlijke draak … Laat bij Yollie Balloons een lieveheersbeestje, 
Kabouter Plop, een olifant, Dart Vader … maken. Bezoek Kapsalon Bling Bling 
en kies voor een gek kapsel zonder verf en scharen, maar met glitters, bloemen, 
vlechten … 

Daarna kan je in de photobooth de allertofste foto’s trekken. Of je kan in vol ornaat 
spelletjes spelen. Papa’s en mama’s zijn ook welkom om jouw drank of snack te 
bewaren.
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uur 14.00 uur tot 17.00 uur

locatie Podiumzaal GC De Wouwer 

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

i.s.m. Programmatie De Wouwer vzw
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