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Hoe? 
Via tickets.vgc.be/aximax

Wanneer?
Vanaf zaterdag 
22/04/’23 om 9 uur.

Hulp nodig? 
Of schrijf je voor de eerste keer in 

met Paspartoe aan kansentarief? 

Kom ter plaatse bij Aximax op 

22/04 tussen 9 uur en 10 uur.

€60
 
€120

€15
 
€36

Vakantieatelier chez 
Aximax + pop-up’s

grensverlegger

Prijs/Prix
Paspartoe kansentarief/
Tarif preferentiel

Meer informatie over Paspartoe?

Comment ? 
Sur tickets.vgc.be/aximax

Quand ?
À partir du samedi 22/04/’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 22/04 entre 9h00 et 10h00.

s’inscrire

www.uitinbrussel.be/paspartoe

Chez Aximax
Vakantieateliers in eigen huis

Aximax

Pop-up’s 
Vakantieateliers van Aximax  
op verschillende locaties

Anderlecht, Jette

Grensverlegger
Vakantieatelier van Aximax  
op verplaatsing en mét overnachting 

Koksijde

Overzicht zomer 2023
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inhoud

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

Locatie waar het  
atelier doorgaat

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

Minimoves

Deze week lopen, klimmen, kruipen, klauteren en springen we samen op Aximax. We ontdekken verschillende sporten op kleutermaat en trotseren uitdagende parcours. Beweging, spel en plezier staan deze week centraal!
 2020
 sport, fantasie

Fietsen

Helm aan en trappen maar! Een week 

lang gaan we (leren) fietsen op Aximax. 

Heb je nog nooit op een fiets gezeten 

of kan je al perfect fietsen op twee 

wielen? Het maakt niet uit! De groep 

wordt verdeeld volgens ervaring zodat 

iedereen kan werken aan zijn of haar 

fietsniveau. 

 2017-2018-2019

 fietsen
 VGC-sportdienst

… 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 

specifieke zorgnoden.  

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.

wist je dat...

Sportief de zomer in!

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

03 - 07/07/2023

http://www.uitinbrussel.be/paspartoe
http://www.jcaximax.be/praktisch/inschrijven
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Voetbal

Buitenspel? Gele kaart? Hoekschop? We leren de kneepjes van het vak en voetballen erop los. Zowel voor beginners als voor de meer ervaren sjotters onder ons. Op het einde van de week houden we een heus voetbaltoernooi. GOAAAL!

 2015-2016
 voetbal
 VGC-sportdienst

Buitensporten
Waarom binnen blijven wanneer je ook naar buiten kan? Deze week trekken we eropuit! We gaan op zoek naar de leukste pleintjes, parken … in de buurt en openen hier onze sportbak vol originele en sportieve spelletjes. 

 2013-2014
 sport, ontdekking
 VGC-sportdienst

Mountainbiken

Deze week gaan we dagelijks op uitstap 

naar GC WaBo en ontdekken we de 

meest uitdagende mountainbikeroutes. 

Naast het mountainbiken staan er nog 

allerlei andere avontuurlijke activiteiten 

in het bos op ons te wachten.

 2010-2011-2012

 mountainbiken, natuur, ontdekking

 VGC-sportdienst, GC WaBo

Jeugd en Muziek takeover

10 - 14/07/2023

Muzikale heldenverhalen

Elke dag lezen we samen een nieuw 

heldenverhaal en brengen we het 

tot leven met muziek, bewegingen, 

tekeningen en klanken. Spelenderwijs 

ontdekken we instrumenten, 

verschillende culturen, woordenschat, 

de liefde voor boeken en veel muziek 

natuurlijk! Kom jij mee naar muzikaal 

verhalenland? 

 2018-2019

 fantasie, taal, crea

 Jeugd en Muziek Brussel

Huis vol muziek
We nemen een duik in de wereld van muziek, muziekinstrumenten en geluiden. We nemen instrumenten vast, verkennen de mogelijkheden van onze eigen stem en halen ritmes en geluiden uit onze directe omgeving. 

 2016-2017
 instrumenten- en stemontdekking Jeugd en Muziek Brussel
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Cit ymix

We gaan op zoek naar inspirerende 

beelden, geluiden en muziek in de 

film- en muziek(geschiedenis), maar 

ontdekken vooral zelf in de omgeving 

hoe alles om ons heen een echte 

inspiratiebron kan zijn. De gesprokkelde 

geluiden en beelden vervormen we 

tot een hedendaagse audiovisuele 

compositie. 

 2014-2015

 ontdekking, beeld, muziek, geluid

 Jeugd en Muziek Brussel

Urbanmix

Tijdens Urbanmix verweven we rap, opnames en muziek tot een straf hiphop project. De stad staat centraal: we werken rond urban cultuur. Met behulp van een laptop, opnameapparatuur, looping software en een koptelefoon produce je zelf elektronische nummers. In no time creëer je vette beats en knappe melodieën. 

 2010-2011-2012-2013
 elektronische muziek, opnames Jeugd en Muziek Brussel

Circus zonder handen

takeover

17 - 20/07/2023

24 - 28/07/2023

Ook dit jaar kaapt Circus Zonder Handen 
opnieuw Aximax. Joepie! Leer je evenwicht bewaren op een bal, jongleer met doekjes of flowersticks of maak de ene salto na de andere! Schuilt er een circusartiest in jou? We ontdekken het allemaal deze week!

 2016-2017 (groep 1),  
2014-2015 (groep 2),  
2011-2013 (groep 3)

 circus, sport, spel
 Circus Zonder Handen

Aximax ligt deze week in handen van 

Sportpret vzw. Zie www.vzwsportpret.be 

voor meer info.

Let op!
Er is geen atelier op  
vrijdag 21/07 (feestdag)
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MiLa Kampen takeover

musical

31/07 - 04/08/2023

Zo Zoo

Er heeft zich een grote ramp afgespeeld! 

Alle dieren zijn verdwenen uit de zoo. 

De medewerkers van de zoo bedenken 

een slim plan: ze gaan zelf voor dier 

spelen. Zo kunnen de kinderen die op 

bezoek komen toch genieten van de 

gorilla’s, leeuwen en giraffen. Maar zal 

hun plan wel lukken? En zullen ze op het 

einde van de dag alle dieren wel kunnen 

terugvinden?

 2016-2018
 musical  
(theater, zang, dans)

 MiLa Kampen

Jungle Vloek
Een familie besluit samen op safari te gaan. Plotseling staan ze oog in oog met wilde dieren. Ze krijgen een opdracht van elk van deze magische dieren.  De enige manier om hun weg terug te vinden is als ze de gevaarlijke obstakels in de jungle overwinnen. Maar kunnen ze wel samenwerken als een familie?
 2012-2015
 musical (theater, zang, dans) MiLa Kampen

We duiken samen

 deze (natte) week in!

07 - 11/08/2023

Waterpret @Aximax

Spieter spetter spater, ook de 

allerkleinsten onder ons spelen 

deze week met water! We maken 

een waterbaan, koelen af met de 

leukste waterspelletjes en gaan op 

fantasievakantie naar de zee met onze 

zelfgemaakte vlieger. 

 2019-2020
 fantasie, crea, spel

Zwemplezier
Onder begeleiding van professionele zwemdocenten trekken we iedere dag naar het zwembad en verbeteren we ons zwemniveau. Zowel mét als zonder ervaring ben je welkom. Je schrijft in volgens leeftijd. Na een eerste zwemtest delen wij de groepen verder in volgens niveau. Naast een dagelijkse zwemuitstap maken we tijd voor omnisportactiviteiten. Leg je zwembril alvast klaar!

 2017-2018 (groep 1),  
2015-2016 (groep 2),  
2011-2014 (groep 3 & 4)

 zwemmen, omnisport
 VGC-sportdienst 
 Wij nemen op voorhand contact op met iedere ouder om het zwemniveau van je kind na te vragen. Gelieve je hierover reeds te informeren bij de school of de zwemclub. 
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Bosbewoners

Deze week ontdekken we wie er leeft in 

het bos. Welke dieren zijn er? Hoe kan je 

hen herkennen? Welke geluiden maken 

ze? We steken bovendien onze handen 

uit de mouwen en maken ons eigen 

blotevoetenpad, werken met klei en 

andere dingen uit de natuur. 

 2019
 fantasie, crea, natuur

Natuurhelden 

Superman? Spiderman? Nee hoor!  
We doen ons mosmasker aan en worden 
zelf de superhelden van de natuur. 
We maken zaadbollen voor de vogels, 
vogelhuisjes, planten bloemen voor de 
bijen … We maken de stad groener en de 
natuur is onze beste vriend! 

 2018
 crea, natuur

Avontuur en natuur

 zijn de max!

14 - 18/08/2023

Expeditie groen 

Deze week zoeken we het groen in de 
stad op! We laten ons inspireren door 
deze groene plekken voor kunstwerken, 
leren bij over de fauna en flora en 
maken de Brusselse bossen onveilig. 
Kom jij mee op expeditie groen? 

 2016-2017
 crea, natuur, ontdekking

De WoodMasters 

Verloren gelopen in het bos? Geen 

enkel probleem. De WoodMasters van 

WoodKid leren je alle kneepjes van het 

vak om zonder zorgen te overleven. Zelf 

vuur maken, je slaapplaats sjorren of 

ervaring opdoen met pijl en boog zijn 

maar enkele van de vele activiteiten die 

jou te wachten staan. Wedden dat je ‘s 

avonds niet terug naar binnen wil en op 

het einde van de week naar huis gaat als 

een echte WoodMaster? 

 2013-2015 (groep 1),  

2010-2012 (groep 2) 

 natuur, ontdekking 

 WoodKid 

Let op!
Er is geen atelier op  dinsdag 15/08 (feestdag)
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Een ...KUNST(ige) week!
21 - 25/08/2023

Bouwkunst

We zetten onze helm op en 

bouwen aan een geweldige week! 

Kampen, bruggen, hoge torens ... 

noem maar op. Alles kan in deze 

zotte bouwweek.

 2020
 bouwen, fantasie, crea

Schilderkunst

Schilderen met koude thee? Dat kan! 

Met modder? Zeker wel! En verven met 

rietjes? Check! We halen de kunstenaar 

in onszelf naar boven en maken de 

meest unieke schilderijen.

 2018-2019

 crea

Ecokunst

Elke dag creëren we tonnen afval waar 
we geen raad mee weten en die de 
natuur vervuilen. Deze week trekken we 
samen de straten op en verzamelen we 
afval dat we gaan (her)gebruiken. We 
maken hier een groot kunstwerk van 
waarmee we anderen willen aanzetten 
om meer te recycleren, sorteren, 
upcyclen ... Doe jij met ons mee?

 2016-2017
 fantasie, recycling, crea
 Amadeo Kollectif 

Kookkunst

Kunst maken om van te smullen?  

Dat kan bij Aximax! Deze week toveren 

we echte kunstwerken op ons bord. 

We maken een Mondriaan-cake om  

op te eten, bootsen het Atomium na 

met marshmellows ... Mmm ... kunst is 

niet alleen mooi, maar we bewijzen  

dat het ook lekker kan zijn!

 2014-2015

 koken, crea

Fotokunst

We trekken er met onze smartphone 
op uit en bekijken onze hoofdstad 
eens vanuit een andere hoek. We 
trekken foto’s vanuit verschillende 
perspectieven, leren speciale technieken 
en bewerkingsmethodes en worden zelf 
echte smartphone fotografen.

 2012-2013
 fotografie
 Aximax voorziet smartphones voor 
deze week. Je hoeft dus zelf geen 
smartphone mee te nemen.

Drukkunst 

In drie verschillende workshops leren de creatievelingen van KSAAR BXL ons werken met zeefdruk, tie-dye en airbrush. Al je wilde ideeën kunnen deze week realiteit worden: posters voor je kamer, T-shirts voor je vrienden, draagtassen voor je spullen ...  Naast deze workshops heeft Aximax nog andere leuke activiteiten voor jullie in petto!

 2011-2012
 druktechnieken, crea
 KSAAR BXL
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Letterpret - Een week gevuld

met taal en verhaal

28 - 31/08/2023

Er was eens ... 

Er was eens … een week gevuld met 
verrassende verhalen bij Aximax. 
Samen ontdekken we de leukste 
prentenboeken en gaan we creatief 
aan de slag met de verhalen die we 
horen. Een fantasierijke week waar  
taal en verhaal centraal staan. 

 2019-2020
 verhalen, fantasie, crea

Op een grote paddenstoel

Deze week warmen we onze 

stembanden op en leren we de meest 

bekende kinderliedjes. We zitten heus 

niet stil, want bij elk liedje verzinnen we 

bijhorende danspasjes. Zing en beweeg 

jij met ons mee?

 2018
 zang, dans

Kamishibai

Kamishibai? Dat is een verteltheaterkastje 
waarbij een verhaal verteld wordt aan de 
hand van grote prenten. We trekken een 
dag naar het ABC-huis waar we helemaal 
ondergedompeld worden in de wereld 
van Kamishibai-vertellingen. Tegen het 
einde van de week zullen we wellicht onze 
eigen Kamishibai-vertelling voorstellen.

 2017
 verhalen, fantasie, crea
 ART BASICS for CHILDREN Verhalen tot  

leven brengen

Iedereen kent het sprookje van 
Roodkapje, maar hoe brengen we  
dit soort verhalen tot leven?  
We verdiepen ons in spannende 
verhalen en herwerken deze in een 
eigen, moderne theaterproductie. 

 2016
 theater
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Maak je eigen boek

Je eigen boek maken van A tot Z? 

Dat kan! Aan de hand van concrete 

oefeningen bedenken we een verhaallijn, 

zorgen we voor illustraties, een 

bijhorende cover … Dagelijks gaan we 

naar Bib Joske waar we omgeven zijn 

door ontelbaar veel boeken die  

ter inspiratie dienen.

 2014-2015

 fantasie, crea

 Bib Joske PoEzie

We spelen met klanken van woorden, leren met ritmische teksten een boodschap krachtig overbrengen en een eigen, moderne songtekst schrijven op een al lang vergeten lied. Duik samen met ons in de wereld van de poëzie!

 2012-2013
 poëzie
 ART BASICS for CHILDREN

AXIMAX POP-UPS

17 - 20/07/2023 Let op! Er is  

geen atelier op 21/07 (feestdag)

Pop-up @ Anderlecht 

Aximax strijkt opnieuw neer in 

Anderlecht met een pop-up!  

We creëren een kleuterdorp waarbij 

elke groep een rol op zich neemt. 

De boerderij verzorgt de dieren en 

gewassen, de disco leert dansen en de 

bakkerij maakt de lekkerste zoetigheden. 

Op het einde van de week houden we 

een groot dorpsfeest waar iedere groep 

het beste van zichzelf toont! Dit allemaal 

in de ruime gebouwen van GC De Rinck, 

in het centrum van Anderlecht. 

 2020 (De boerderij),  

2019 (De disco),  

2017-2018 (De bakkerij)

 Dapperheidsplein 7,  

1070 Anderlecht

 GC De Rinck

Vakantieateliers van Aximax op 

andere locaties

 

Let op! Kinderen moeten 
dagelijks gebracht en gehaald 
worden op de locatie, niet bij 
Aximax. Ook hier is dagelijks 
opvang van 8u tot 17u30. 

Maak je 
geen zorgen 
voor morgen,
Leef vandaag 
en doe het 
traag...



21

20

31/07 - 04/08/2023

Pop-up @ Jette

Aximax maakt deze zomer voor het 
eerst Jette onveilig! We strijken neer 
in het voormalig klooster waar vzw 
Toestand ons de ruimte geeft om een 
“DIY Academy 4 Kids” te organiseren. 
We steken de handen uit de mouwen 
en bricoleren erop los! Hoe? DIY 
speeltuin werkt aan een zelfgemaakt 
hindernissenparcours, vogelpik, 
muziekmuur uit recupmateriaal ... DIY 
stadstuinieren maakt Jette groener met 
groenperkjes, bloembakken, compost ... 
DIY meubel makeover laat zich gaan  
op oud meubilair en maakt decoratie  
uit recupmateriaal.

 2015-2016 (DIY speeltuin),  
2013-2014 (DIY stadstuinieren),  
2011-2012 (DIY meubel makeover)

 Jetselaan 225, 1090 Jette
 Vzw Toestand

GRENSVERLEGGER

03 - 07/07/2023

strandplezier

Schip ahoi! Met de bus rijden we 

helemaal tot aan de zee en overnachten 

we in Koksijde. Daar springen we op een 

gocart en spelen we te gekke strand- en 

duinspelen. Om de vakantie helemaal 

af te maken, komt de ijskar langs. Je zal 

deze vakantie en al dat zand nog lang 

voelen nakriebelen!

 2011-2016
 sport, spel, ontdekking,  

uitstappen
 Kazou, GC De Kriekelaar,  

GC Ten Noey 

 Koksijde
 Vertrek vanuit Schaarbeek  

(meer info volgt)

Vakantieatelier van Aximax op verplaatsing 

én met overnachting. Een all-in Aximax 

ervaring om nooit te vergeten! Let op! De prijs van dit vakantieatelier 
met overnachting verschilt van de 
standaardprijzen. Zie pagina 2 van deze 
brochure. Alle maaltijden, vervoer en 
overnachting zijn inbegrepen in de prijs. 
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Overzicht zomer

03 - 07/07/2023
Minimoves 

 2020

Fietsen 
 2017-2018-2019

Voetbal
 2015-2016

Buitensporten
 2013-2014

Mountainbiken
 2010-2011-2012

Grensverlegger: 
Strandplezier

 2011-2016

31/07 - 

04/08/2023
MiLa Kampen  
takeover

Zo zoo
 2016-2018

Jungle Vloek
 2012-2015

Pop-up @ Jette
 2011-2016

21 - 25/08/2023
Bouwkunst

 2020

Schilderkunst
 2018-2019

Ecokunst
 2016-2017

Kookkunst
 2014-2015

Fotokunst
 2012-2013

Drukkunst
 2011-2012

28 - 31/08/2023
Er was eens… 

 2019-2020

Op een grote 
paddenstoel

 2018

Kamishibai
 2017

Verhalen tot leven 
brengen

 2016

Maak je eigen boek
 2014-2015

Poëzie
 2012-2013

10 - 14/07/2023
Jeugd en Muziek 
takeover

Muzikale 
heldenverhalen

 2018-2019

Huis vol muziek
 2016-2017

Citymix
 2014-2015

Urbanmix
 2010-2013

07 - 11/08/2023
Waterpret  
@Aximax

 2019-2020

Zwemplezier
 2011-2018

14 - 18/08/2023
Bosbewoners

 2019

Natuurhelden 
 2018

Expeditie groen 
 2016-2017

De WoodMasters
 2010-2015

17 - 20/07/2023
Circus Zonder 
Handen takeover

 2011-2017

Pop-up @Anderlecht
 2017-2020

24 - 28/07/2023
Aximax in handen 
van Sportpret vzw

juli

augustus
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