
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 7 februari 2023 om 18.00 uur via www.uitinravels.be/krokus 

VAKANTIE 2023
KROKUS
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BIEBABABELUTTA

 09.30 uur tot 11.30 uur 

 Eykantpad – lokalen speelpleinwerking Wirrel Warrel

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

 drinkbus met water

 i.s.m. Kip van Troje – reizend speeltheater

Aan de hand van poppenspel laten we 
kleuters spelen met taal. Wij rappen, 
zingen, jodelen, fluisteren, stotteren, 
broebelen, brabbelen en nog meer 
van dat. Spelen met taal staat centraal. 
In een fleurig decortje met heel wat 
attributen en kijk-, proef-, voel- en 
luisterboekjes gaan wij aan het spelen. 

Het wordt een echte klankenkermis: 
bie-ba-ba-be-lutta.

Maandag 20 februari 2023

3-6
jaar
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FILM: MAMMA BOE OP ZOEK NAAR THUIS

 13.15 uur tot 14.35 uur 

 podiumzaal De Wouwer

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

 i.s.m. De Wouwer

Na een lange reis vanuit Zuid-Afrika 
landt er een ooievaar op de boerderij van 
Mamma Boe om er een nest te bouwen. 
Door haar komst stelt Mamma Boe zich 
vragen over haar eigen thuis. 

Want wat is een thuis eigenlijk? Hoe kan 
je zeker zijn dat de weide en boerderij 
waar je woont ook echt je thuis zijn? 

En is het elders op onze grote wereldbol 
misschien beter? 

Haar beste vriend Kraai doet er alles aan 
om haar te laten zien dat het gras niet 
groener is aan de overkant, maar dat je 
wél soms moet verdwalen om de weg 
naar huis te vinden.

Dinsdag 21 februari 2023 

3+
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FILM: DE ELFKINS, EEN KLEIN BAKFESTIJN

 15.15 uur tot 17.00 uur 

 podiumzaal De Wouwer

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

 i.s.m. De Wouwer

Al tweehonderd jaar leven de Elfkins 
onder de grond, ver weg van de 
grotemensenwereld. Tot op een dag 
het opgewekte Elfkin-meisje Helvi 
behoefte heeft aan meer ruimte om 
zich heen.

Samen met haar vrienden, de Elfkin-
jongens Kipp en Butz, trekt ze naar 
de bovengrondse wereld waar ze 
tussen de grote mensen op zoek gaat 

naar haar unieke Elfkin-talent én 
grootse avonturen beleeft.

Nadat ze vrienden wordt met de 
norse banketbakker Theo leert ze 
samen met de andere 
Elfkins een belangrijke 
les: er is niets beters 
dan anderen te helpen 
waar je maar kan.

Dinsdag 21 februari 2023 

6+
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FIETSEN PIMPEN  

 09.30 uur tot 11.30 uur 

  gemeentezaal Den Eel

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

 drinkbus met water

 i.s.m. Kip van Troje – reizend speeltheater

Wij maken van jouw tweewieler een 
rijdend kunstwerk. Met wasco’s, kwasten, 
vingerpotjes, grote vellen karton, 
bubbelplastiek, bloemen, buisjes en 
buizen, stokjes en stokken, papier in 

verschillende kleuren en soorten, kralen, 
allerlei draden en tal van ander klus- en 
versiermateriaal mag jij kunstzinnig 
knutselen.

Woensdag 22 februari 2023 

8-11
jaar
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REIS ROND DE WERELD  

 09.00 uur tot 12.00 uur 

 keuken De Wouwer

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

 drinkbus met water

 i.s.m. Creafant vzw

Van Afrika tot in Amerika... 
Elk continent heeft zijn eigen 
specialiteit. We toveren de wereld op 
ons bord. In deze workshop maken 
we alcoholvrije sangria, Aziatische 

gehaktballetjes, quesadillas met 
dipsauzen en appeldonuts 
als een echte chef.

Donderdag 23 februari 2023 

 7-11
jaar
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BATTLE ZONE EXTREME  

 10.00 uur tot 12.00 uur 

 sporthal ‘t Molenslop

 6,00 EUR / kansentarief UiTPAS: 1,20 EUR 

 drinkbus met water, sportieve kledij en sportschoenen voor binnengebruik  
 voorzien van een non-marking sportzool

 i.s.m. YES Events vzw

Op deze sportattractie is precisie en 
concentratie heel belangrijk. Je probeert 
zo snel en zo veel mogelijk ballen in de 
ringen aan de zijkanten van het platform 
te gooien. Er zijn wel 1001 verschillende 
spelletjes mogelijk. Vervelen doen we ons 
dus zeker niet. 

Dé perfecte formule voor een actieve 
ochtend!

Vrijdag 24 februari 2023 

 10-14
jaar



 
Inschrijven en betalen kan online vanaf dinsdag 7 februari 2023 
om 18.00 uur via www.uitinravels.be. Een uitzondering geldt voor de 
filmvoorstellingen. Hiervoor kan je nu al inschrijven.   

Vanaf woensdag 8 februari 2023 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.

 uur |  locatie |  prijs |  meebrengen |  in samenwerking met


