
VOOR KINDEREN                 VAN 2.5 TOT 14 JAAR
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Hoe? 
Via tickets.vgc.be/aximax

Wanneer?
Vanaf zaterdag 
14/01/’23 om 9 uur.

Hulp nodig? 
Of schrijf je voor de eerste keer in 

met Paspartoe aan kansentarief? 

Kom ter plaatse bij Aximax op 

14/01 tussen 9 uur en 10 uur.

€60
€50/duo
€30/duo
Gratis
Gratis

€15
€15/duo
€12/duo
Gratis
Gratis

Vakantieatelier

Ouder/kind-workshop

Ouder/kleuter-workshop

Familiezondag

Axibox 4 All

Prijs/Prix
Paspartoe kansentarief/
Tarif preferentiel

Meer informatie over Paspartoe?

Comment ? 
Sur tickets.vgc.be/aximax

Quand ?
À partir du samedi 14/01/’23 à 9h00.
Besoin d’aide ? 
Ou vous vous inscrivez pour la 
première fois avec Paspartoe au 
statut préférentiel ? Venez sur place à 
Aximax le 14/01 entre 9h00 et 10h00.

s’inscrire

www.uitinbrussel.be/paspartoe

Familieactiviteiten  
Ouders, vrienden, familie en kinderen doen samen 

iets leuks
 » Ouder/kleuter-workshops 
 » Ouder/kind-workshops 
 » Familiezondagen 
 » Axibox 4 All 

Krokusvakantie 2023 

Naar de vier windstreken

We trekken de wereld rond

Paasvakantie 2023
Week 1: Iconisch speelgoed 

Een week rond speelgoed in al zijn facetten

Week 2: Kampioen zijn is plezant!

Een week in het teken van sport en spel

inhoud

5

10

12

Wat betekenen  
de symbolen bij de 
activiteiten?
 

inschrijven

kostprijs

Geboortejaar van de 
kinderen die voor dit 
atelier kunnen  
inschrijven

Het thema van 
dit atelier

Dit atelier wordt 
georganiseerd in 
samenwerking met  
deze organisatie

Belangrijke info  
over dit atelier

Uur waarop het atelier 
doorgaat

http://tickets.vgc.be/aximax
http://tickets.vgc.be/aximax
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familieactiviteiten

Wobbelturnen
Tijdens het wobbelturnen speel je samen met je kleuter actieve spelletjes, balanceren we op de wobbeltjes en gaan we samen op avontuur. Dankzij deze oefeningen beleef je 3 sportieve zondagvoormiddagen en vinden ouders en kleuters verbinding met elkaar. 

 2019-2020 
 Reeks van 3 zondagen: 07/05, 14/05, 21/05
 10:00-11:00
 Wobbly yoga

… vakantieateliers 

doorgaan van 9 uur tot 16 

uur. Er is gratis opvang 

van 8 uur tot 17.30 uur. 

… alle activiteiten er ook 

zijn voor kinderen met een 

fysieke of verstandelijke 

beperking. We bekijken 

samen hoe je kind een plek 

kan krijgen. Neem minstens 

2 weken voor de start van 

de inschrijvingen contact op 

met Aximax.  

… alle activiteiten 
doorgaan in het 
Nederlands. Kinderen 
moeten deze taal 
begrijpen en spreken om 
te kunnen deelnemen.

... je Paspartoe aan kansentarief 

maar 1 jaar geldig is. Kom voor de 

inschrijvingen al eens langs om je 

Paspartoe te verlengen. Dan loopt 

het inschrijven veel vlotter, zowel 

thuis als op Aximax.

... je op www.jonginbrussel.be  vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren over heel Brussel kan terugvinden.

wist je dat...

OUDER/KLEUTER-
WORKSHOP

alle informatie over inschrijven en afspraken www.jcaximax.be/praktisch/inschrijven

Kom met je grote broer, zus, mama, 

papa, oma, opa, oppas, tante een 

leuke activiteit doen op zondag. Je 

leert samen iets nieuws en maakt 

kennis met andere gezinnen. 

http://www.uitinbrussel.be/paspartoe
http://www.jcaximax.be/praktisch/inschrijven
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Limonades maken

Met de lente en zomer in het 
vooruitzicht leren we bij Aximax de 
meest verfrissende limonades maken. 
Met behulp van deze recepten zal je 
je vrienden en familie zeker kunnen 
imponeren. We ontwerpen bovendien 
ons eigen etiket en nemen onze 
zelfgemaakte fles limonade mee naar 
huis. 

 Vanaf 5 jaar
 19/03

T-shirts  
ontwerpen

Tijdens deze familiezondag gaan we 

creatief aan de slag en ontwerpen 

we onze eigen T-shirt. We doen eerst 

inspiratie op, maken vervolgens ons 

ultieme T-shirt design en voeren deze 

uit in de praktijk. Matching T-shirts met 

je broer/zus? Het kan allemaal! Aximax 

zorgt voor een blanco T-shirt. Na deze 

workshop loop jij rond met je unieke 

ontwerp! 

 Vanaf 6 jaar
 19/02

Plantaardig koken

Volledig veganistisch koken 

op smaak voor het hele gezin? 

Samen met Eatmosphere vzw 

leren we verrassende groentjes 

en lokale producten kennen. In 

drie kookworkshops toveren we 

kindvriendelijke smaakbommetjes  

op ons bord. We koken eenvoudig, 

intuïtief, plantaardig en volgens 

de seizoenen. En uiteraard eten 

we nadien gezellig samen onze 

zelfgekookte creaties! 

 2009-2015
 Reeks van 3 zondagen:  

07/05, 14/05, 21/05

 10:00-12:30
 Eatmosphere vzw

OUDER/Kind-

WORKSHOP

familiezondagen

 10:00 - 12:30
 Gratis, maar inschrijven verplicht via 

tickets.vgc.be (plaatsen zijn beperkt)



9

8

Brocante en feest! 

We sluiten het Aximax-activiteitenjaar af 

met een knal. Verkoop je oude spullen 

op je eigen standje of kom met heel 

je gezin speelgoed kopen op onze 

rommelmarkt. Wij voorzien uiteraard 

ook allerlei animatie, drankjes, hapjes 

én natuurlijk zal het springkasteel niet 

ontbreken! 

 0-99 jaar
 28/05
 Vanaf januari meer info  

op de website over hoe  

je een plekje kan reserveren

Erfgoeddag

Aximax doet mee met de Erfgoeddag 

in het teken ‘Beestig!’. Je kan workshops 

volgen in het thema van dieren: tradities 

rond dieren, dieren in de kunst, in de 

literatuur...  Doorlopend maak je kennis 

met verschillende “beestige” tradities 

van vroeger.

 Vanaf 3 jaar
 23/04
 Vanaf januari meer info  

op de website van Aximax

Axibox 4 all

Iedere 1ste en 3de zondag van de maand 

staat Aximax gratis open voor jonge 

gezinnen. Kom genieten van sportief 

uitdagende hindernissen in de sportzaal of 

in de Axibox. De Axibox? Dat is een indoor 

klimparcours van maar liefst 7 meter (!) 

hoog vol spannende obstakels. 

 1 – 6 jaar
 05/02, 19/02, 05/03, 19/03, 02/04, 16/04

 Doorlopend van 10:00 - 12:30

 Gratis en zonder inschrijven
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KROKUSVAKANTIE

Het Zuiden:  
strandspelen aan 

de Costa del Sol

Hola, ¿qué tal? Deze week ontsnappen 

we even aan de koude Belgische winter 

en trekken we naar het warme Spanje. 

Aan de Costa del Sol bouwen we 

zandkastelen, doen we strandspelletjes, 

maken we ijsjes en durven we zelfs 

pootje baden in de zee. Speel jij met ons 

mee? 

 2017-2020
  crea, fantasie, ontdekking

Het Westen:  

Braziliaanse jiu jitsu

Deze week ervaar je hoe het is om 

als een echte gevechtsporter te werk 

te gaan. Samen met de Brussels 

Brazilian Jiu Jitsu Academy leren we 

de belangrijkste technieken van deze 

sport. Beweging en spel staan deze 

week centraal.

 2015-2016
 sport, jiu jitsu

  BBJJA

Het Noorden:  
schaatskamp

Brrrrr… we trekken onze dikste 
winterjas, muts en handschoenen aan en trekken naar het hoge Noorden. Deze week gaan we halve dagen 
schaatsen en warmen we onszelf na het schaatsen op met sportieve activiteiten. 

 2013-2014
  schaatsen, omnisport
 VGC-sportdienst

Het Oosten:  
de Aziatische keuken

Thaise noedels? Japanse sushi? 

Chinese dumplings? Koreaanse 

Bibimbap? De Oosterse keuken 

heeft zo veel te bieden. Deze week 

ontdekken we nieuwe smaken, 

geuren en kleuren en maken we de 

lekkerste Oosterse gerechten. Kook 

jij met ons mee? 

 2011-2012
  koken

Naar de vier

windstreken

20 - 24/02/2023
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paasVAKANTIE week 1

Duplo

Deze week bouwen we samen bekende 

gebouwen na, maken we een zo 

hoog mogelijke toren en laten we 

onze fantasie de vrije loop. Het Duplo 

bouwteam gaat geen enkele uitdaging 

uit de weg. Afgewisseld met sport en 

spel maken we deze week onvergetelijk!

 2017-2020
  sport, spel, bouwen, fantasie

Madera blokken

Maderas? Dat zijn ontelbaar veel houten 

blokken van verschillende afmetingen.  

We creëren een verhaal met deze 

blokken en zetten onze verbeelding om 

in zichtbare en tastbare beelden die 

samen een meesterwerk gaan vormen. 

Als kers op de taart maken we van deze 

beelden een stop-motionvideo.

 2013-2014
  spel, fantasie, bouwen, multimedia

  Amadeo Kollectif

Knikkers

Knikkeren bestaat al honderden jaren. Je kan het tegen elkaar opnemen in een spelletje én grote knikkerbanen knutselen. Maar wist je dat je met knikkers ook kunst kan maken? Kom het ontdekken. 

 2015-2016
  spel, bouwen, crea

Lego

Deze week ontdekken we de legosets van het allerhoogste niveau. 2000, 5000 of zelfs 10.000 steentjes: jij durft de uitdaging aangaan. Bouw jij mee aan het Zweinsteinkasteel, een wereldbol of een paradijsvogelplant? Al dit 
bouwwerk wisselen we af met sport- en spelactiviteiten.

 2011-2012
  sport, spel, bouwen

03 - 07/04/2023

Iconisch speelgoed
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paasVAKANTIE week 2

Kleuterbootcamp

3, 2, 1… het startschot voor deze 

sportieve week is gegeven! Deze week 

lopen, springen, klauteren… we als nooit 

tevoren. Tijdens deze kleuterbootcamp 

krijgen de allerkleinsten de kans om van 

verschillende sporten te proeven. Geen 

enkele sportieve uitdaging gaan we uit 

de weg! 

 2019
  omnisport, fantasie

  VGC-sportdienst

Boksen

Word jij dé Aximax bokskampioen? 

Deze week leren we op een veilige 

en speelse manier boksen. We 

warmen onze spieren op met enkele 

opwarmingsoefeningen en leren 

nadien de basistechnieken van het 

boksen. Uithouding, kracht, precisie en 

snelheid zijn hier cruciaal. Op het einde 

van de week houden we ons eigen 

bokskampioenschap en verbazen we 

elkaar met onze aangeleerde boksskills.

 2015-2016
  boksen, omnisport

Hockey

Hockey is een intense ploegsport 
waarbij techniek en tactiek belangrijk 
zijn. Deze week leren we de stick 
gebruiken en maken we dankzij 
verschillende oefeningen kennis met 
de basistechnieken van hockey. Op 
het einde van de week nemen we het 
tegen elkaar op in een hockey toernooi. 
Afgewisseld met andere sportieve 
en fantasierijke activiteiten, wordt dit 
ongetwijfeld een topweek!

 2017-2018
  hockey, omnisport
  Growing by Hockey

Zaalvoetbal
Het fluitsignaal wordt gegeven! Keeper, spits, verdediger, linker- en rechterflank: 
iedereen staat in positie. Tijdens deze sportieve week verdiepen we ons in zaalvoetbal, een zaalvariant van het voetbal. Een ding is zeker, bij deze teamsport staat samenwerken centraal. Zowel op als naast het veld.
 2013-2015
  voetbal, omnisport  VGC-sportdienst

11 - 14/04/2023

Kampioen zijn is plezant!

Let op! Op 10/04 is Aximax gesloten (feestdag)
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