
VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 14 JAAR

JAARATELIERS
HERFSTVAKANTIE
KERSTVAKANTIE
ZONDAG @ AXIMAX
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 o 1ste zondag van de maand: 
  filmontbijt
 o 2de zondag van de maand:   
  Axibox voor allen  
 o 3de zondag van de maand: 
  Uitstappen – ketjes op stap
 o 4de zondag van de maand: 
  Axibox voor allen

P5-15

P16-19

P20-22

P23-26

INHOUD

JAARATELIERS

HERFSTVAKANTIE

KERSTVAK
ANTIE

ZONDAG @ AXIMAX

INSCHRIJVEN  EN AFSPRAKEN



S 'INSCRIRE 
COMMENT ?
Sur tickets.vgc.be/aximax

QUAND?
Ateliers annuels + activités du dimanche : 

à partir du samedi 15 juin 2019 à 9h00.

 Vacances d’automne et de Noël: 
du samedi 14 septembre 2019 à 9h00.

BESOIN D’AIDE? Vous vous inscrivez pour la pre-
mière fois avec Paspartoe au statut préférentiel.

COMMENT? Sur place à Aximax le premier jour 
d’inscription entre 9h00 et 10h00.
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INSCHRIJVEN
HOE? 
Via tickets.vgc.be/aximax

WANNEER? 
 Jaarateliers + activiteiten op zondag: 
vanaf zaterdag 15 juni 2019 om 9 uur. 

 Herfst- en kerstvakantie: 
vanaf zaterdag 14 september 2019 om 9 uur.

HULP NODIG? Schrijf je voor de eerste keer in 
met Paspartoe tegen kansentarief.

HOE? Ter plaatse bij Aximax de eerste dag van 
de inschrijving tussen 9 uur en 10 uur.

PRIJS PER KIND PASPARTOE KANSEN-
TARIEF

VAKANTIEATELIER €40* €10

1 JAARATELIER VAN 1.5U €80* €30

2 JAARATELIERS VAN 1.5 UUR OP DEZELFDE 
DAG VOOR HETZELFDE KIND

€135* €45

1 JAARATELIER VAN 3U €135* €45

UITSTAP OP ZONDAG €16,5 €5

Meer informatie over Paspartoe? 
www.uitinbrussel.be/paspartoe

*€5 korting voor elk volgend kind (tot 3de) van hetzelfde gezin
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Meer informatie over inschrijven en afspraken op  www.jcaximax.be/inschrijven

W IST JE DAT...

… alle activiteiten er ook zijn voor 
kinderen met een fysieke of verstandelijke 
beperking. We bekijken samen hoe je kind 

een plek kan krijgen. Neem voor de start van 
de inschrijvingen contact op met Aximax.  

... je Paspartoe tegen kansentarief 
maar 1 jaar geldig is. Kom voor de in-
schrijvingen al eens langs om je Paspar-

toe te verlengen. Dat loopt het inschrijven 
veel vlotter, zowel thuis en op Aximax. 

… de vakantieateliers doorgaan van 9 uur tot 
16 uur. Er is gratis opvang van 8 uur tot 17.30 

… de ateliers doorgaan in het Nederlands. 
Kinderen moeten deze taal begrijpen en spreken om deel 

te kunnen nemen aan het aanbod. 

...de jaarateliers een volledig 
schooljaar doorgaan. We starten de 

laatste week van september en eindigen 
de laatste week van mei. 



2014
—

2016

2009
—

2013

WOENSDAG

KINDERKOOR
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14:00 – 15:30

KLEUTERSPORT
Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de 
Multimovelessen komen de 12 fundamentele 
bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk 
basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd 
moet verwerven om de motorische ontwikkeling 
te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die 
een kind nu en later zal gebruiken zijn hierop 
gebaseerd. Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, 
heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, sprin-
gen en landen, trappen, trekken en duwen, van-
gen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

In samenwerking met Brede school Sint-Joost en 
de gemeente Sint-Joost-ten-Node.

14:00 – 15:30

Onder professionele begeleiding leer jij je 
zangstem gebruiken. Het repertoire is meertalig, 
modern en wordt door jou mee gekozen. We 
starten éénstemmig, breiden uit naar canon en 
uiteindelijk zingen we ook meerstemmig. Zing je 
graag en mag de hele wereld dat horen? Sluit je 
dit jaar aan bij het Aximax Kinderkoor.

In samenwerking met De Muziekboom.

JAARATELIERS
WOENSDAG

JAARATELIERS
WOENSDAG



2006
—

2012

15:30 – 17:00
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14:00 – 15:30

SUPERSNACKS
Op woensdag eten we geen tussendoortje uit 
een pakje maar maken we ze zelf. We leren hoe 
we met traditionele én verrassende ingrediënten 
lekkere en evenwichtige snacks maken. De ene 
week zoete koekjes met havermout en banaan, 
de andere week hartige dips om je crackers te 
beleggen. Kinderen leren tijdens dit atelier nieu-
we ingrediënten kennen en staan zelf wekelijks 
achter de potten en pannen. 

SCHAKEN
Schaken is spannend en zorgt tijdens een duel 
voor veel sensatie. Het is een sport die veel 
denkkracht vereist. Je moet het spel goed analy-
seren en dient vertrouwen te hebben in jezelf. Je 
moet ook je concentratie op scherp stellen. We 
beginnen met het ontdekken van bord en stukken. 
We leren stap voor stap hoe we schaakmeester 
kunnen worden, met ons eigen schaaktoernooi als 
hoogtepunt van het jaar. 

2012
—

2015



2014
—

2016

14:00 – 15:30

SPELLETJESCLUB
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Leer samen met andere kinderen verras-
sende gezelschapsspelen en train zo je 
reactievermogen, leer beter strategisch 
denken of samenwerken. Carcassonne, 
Jungle Speed, De kolonisten van Catan, 
Zeeslag of Weerwolven. Het kan allemaal 
aan bod komen, jullie beslissen mee. Jouw 
woensdagnamiddag is nog nooit zo span-
nend geweest.

15:30 – 17:00

KLEUTERKLANKEN
Trommelt je kleuter thuis op de potten? 
Zingt zij/hij de pannen van het dak?  Schrijf 
dan je kleine Mozart of Beyoncé in voor 
kleuterklanken. De muzikale ontwikkeling 
van je kind staat centraal. Samen ontdek-
ken we nieuwe klanken, schrijven we onze 
eerste partituren en dansen we erop los.

In samenwerking met De Muziekboom.

2009
—

2012



2008
—

2012

2012
—

2014GROEP 1: 14:00 – 15:30

KLASSIEK BALLET
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15:30 – 17:00

Wil jij leren dansen als de ballerina/o’s uit 
De Notenkraker? Danseres Patricia haalt 
het talent in jou naar  boven. In de les leer 
je niet enkel balletpasjes maar ook hoe je 
je lichaam op een goede manier gebruikt. 
Flexibiliteit, spierversterking, evenwicht 
en gevoel voor ritme leer je gaandeweg. 
Dansplezier staat steeds centraal. 

Voor zowel beginners als gevorderden.
In samenwerking met Dans lab.

MULTICIRCUS
Balanceren op een bal of ton, een diabolo die 
vliegt, verbluffende kracht- en lenigheidsfiguren 
op de grond of in de lucht, een éénwieler die rijdt, 
jongleren met bordjes … Je oefent het allemaal in 
dit atelier. Aan het einde van de reeks ben je een 
echte circusartiest(e) en treed je op voor een 
groot publiek.

Let op: inschrijven voor dit atelier kan enkel via 
www.zonderhanden.be en niet bij Aximax. 
In samenwerking met Circus Zonder Handen.

2008
—

2011

GROEP 2: 15:30 – 17:00



2005
—

201114:00 – 17:00

9

14:00 – 17:00

ROLSCHAATSEN 
Rolschaatsen is een oude maar soms wat 
vergeten sport. Wij blazen er graag nieuw 
leven in. Leer tijdens dit jaaratelier je 
evenwicht houden, ontdek leuke tricks op 4 
wielen of hou een snelheidswedstrijd met 
elkaar. Dit is een sportief atelier waar er 
veel aandacht is voor een goede techniek 
en houding zodat je ook thuis lekker kan 
verder rollen.

Aximax voorziet rolschaatsen voor ieder 
kind. We gaan steeds op locatie naar het 
skatepark met het openbaar vervoer. 

NAAI-EN UPCYCLING 
ATELIER
3 uur lang creatief aan de slag met stof, fiets-
banden, touw, oud plastiek en andere verras-
sende materialen. Op je eigen tempo pimp je je 
kleren, maak je een tof decoratie-item voor je 
slaapkamer of creëer je een kledingaccesoire. 
Heb je zelf een idee of ergens iets leuks gezien? 
Alles kan en mag,  Madame Rojo helpt je op 
weg. In dit atelier creëren we dingen door te 
naaien, met en zonder machine, te knopen, 
te haken en zoveel meer. 

Voor zowel beginners als gevorderden.
In samenwerking met Atelier Rojo.

2008
—

2012



2012
—

2014
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DONDERDAG

16:00 – 17:30

MULTIMOVE XL
Dit is een spannend bewegingatelier op 
donderdagnamiddag. We sporten en 
bewegen aan de hand van parcours, spel-
letjes en vrije beweegmomenten. Iedere 
les sluiten we af met een half uur ravotten 
in de axibox, het indoor klimparcours van 
Aximax van maar liefst 7 meter hoog!



2014
—

2016
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ZATERDAG

09:30 – 11:00

MULTIMOVE
Sporten op kindermaat. Dat is multimove. 
We bewegen anderhalf uur door middel 
van actieve spelletjes, uitdagende parcours 
en oefeningen om onze verschillende 
motorische vaardigheden te oefenen. Zet in 
Aximax je weekend sportief in!

2013
—

2015

11:00 – 12:30

VOORLEESCLUB
Iedere week laten we ons door nieuwe 
verhalen verrassen. Samen duiken we in de 
leukste prentenboeken. Nadien gaan we 
creatief aan de slag met wat we zonet ge-
hoord hebben en laten we onze fantasie de 
vrije loop. Kom tijdens dit atelier luisteren, 
genieten, rusten en fantaseren. De Neder-
landse taal staat in dit atelier centraal.



2008
—

2013

2009
—

2012

11:00 – 12:30

KARATE
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09:30 – 12:30

SKATEN
Wil jij graag leren skaten? Dat kan. We 
beginnen bij het begin, zoeken ons even-
wicht en voor we het weten doen we onze 
eerste truc. We trekken regelmatig naar 
het skatepark om zo nog sneller verschillen-
de bewegingen onder de knie te krijgen. 
Knielappen en helm in de aanslag! Wij zijn 
er klaar voor!

Opgelet, deze wekelijkse lessen zijn enkel 
voor kinderen met nog geen of weinig 
ervaring op een skatebord. We beginnen 
bij het begin.

De lessen starten eind september en 
eindigen de week voor de paasvakantie.

Op een speelse manier leer je de begin-
selen van karate. Karate speelt in op jouw 
leergierigheid en de natuurlijke behoefte 
van kinderen aan contact, competitie en 
spel. Voor kinderen is karate een gepaste 
sportieve uitlaatklep. Gedurende het jaar 
is er aandacht voor je lichaamshouding, 
gedeeld respect en persoonlijke groei. 

Voor beginners en kinderen die vorig jaar 
reeds de cursus hebben gevolgd.
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09:30 – 12:30

WERELDKEUKEN
We ontdekken dit schooljaar veggie-ge-
rechten van overal ter wereld. Brussel stelt 
ons op dat vlak nooit teleur. We proeven 
van exotische fruitsoorten op de markt of 
raken verdwaald tussen de noedels in de 
Aziatische supermarkt. Met een mand vol 
ingrediënten keren we wekelijks terug naar 
Aximax en gaan we aan de slag. Kinderen 
komen tijdens dit atelier in aanraking 
met nieuwe ingrediënten, gerechten en 
kooktechnieken. We koken zelf en gaan op 
zoek naar het verhaal achter een gerecht. 

2008
—

2013



WOENSDAG
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14:00 – 15:30 15:30 – 17:00

KLEUTERSPORT
(2014-2016)

KINDERKOOR 
(2009-2013)

KLEUTERKLANKEN
(2014-2016)

SUPERSNACKS  
(2012-2015)

KLASSIEK BALLET
(2008-2012)

SPELLETJESCLUB
(2009-2012)

SCHAKEN 
(2006-2012)

MULTICIRCUS
(2012-2014)

MULTICIRCUS 
(2008-2011)

NAAI- EN UPCYCLING ATELIER (2005-2011)

ROLSCHAATSEN (2008-2012)



DONDERDAG

ZATERDAG

15

16:00 – 17:30

MULTIMOVE XL 
(2012-2014)

09:30 – 11:00 11:00 – 12:30

MULTIMOVE
(2013-2015)

VOORLEESCLUB
(2014-2016)

KARATE 
(2009-2012)

SKATEN
(2008-2013)

WERELDKEUKEN 
(2008-2013)



LET OP:  1 NOVEMBER IS E EN 
FE ESTDAG. DAN IS ER GEEN 
VAKANTI E-ATEL I ER .

2016
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HERFST-
VAKANTIE
28/10/2019 – 31/10/2019

EXPEDITIE 
SINT-JOOST
Deze week bezoeken we unieke gebouwen, 
projecten en mensen in Sint-Joost-ten-Node 
en maken we kennis met  hun geschiede-
nis en verhaal. Samen leren wij kijken en 
luisteren. Nadien vertellen we zelf wat we 
ontdekt hebben en maken we hiervan een 
leuke podcast zodat ook de mama's en 
papa's mee kunnen genieten. 

In samenwerking met GC Ten Noey. Let op: 
de kinderen dienen gebracht en gehaald te 
worden in GC Ten Noey, niet in Aximax. 

2014
—

2015

PAPIERVRIENDEN 
We maken deze week zelf ons speelgoed en onze 
prentenboeken. Dat allemaal van papier in alle 
kleuren van de regenboog. Personages voor in 
onze poppenkast, stempels, dieren uit papier of 
een knikkerbaan. We maken het lekker zelf. Het 
wordt een creatieve week voor de allerkleinsten.



2014
—

2015
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ARCHITECTEN-
BUREAU AXIMAX 

Bouwen kan je met karton, met hout, met blokken 
en vooral met véél fantasie. Kom meedoen met het 
bouwatelier voor kleuters! Samen bouwen we een 
stad vol huizen, speeltuinen, dierentuin, etc. Denk 
zeker al eens na over wat er niet mag ontbreken in 
jouw droomstad! 

EROP EN EROVER
Een sportieve week waar we focussen op 
teambuildende activiteiten. Samen over-
winnen we uitdagende parcours en zorgen 
we dat ieder teamlid de finish haalt. Ook 
leren we nieuwe bal-, trek- en snelheids-
spelen om samen met onze nieuwe vrienden 
grenzen te verleggen. 

In samenwerking met de VGC-sportdienst.

2013
—

2014



2011
—

2013
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SEIZOEN POMPOEN
De dagen worden korter en kouder. Tijd om wat 
gezelligheid in huis te brengen. We leren deze 
week lekker vegetarisch koken met seizoenspro-
ducten. Binnenkort verras jij je hele gezin met 
verrassende pastinaaksoep of trakteer je je 
vrienden op home made appelbeignets. Keuken-
schort en pollepel in de aanslag! 



2006
—

2009
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BRUSSEL IN BEELD 
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. 
Een goed vastgelegd beeld toch. Deze 
week leren we fotograferen. Hiervoor 
trekken we de straten van Brussel in. Wat 
is een interessant onderwerp? Waarom 
vinden we een bepaald portret mooier dan 
een ander? Hoe kan je een saai gebouw 
verrassend in beeld brengen? Kom mee 
experimenteren en ontdek misschien jouw 
nieuwe passie.

   REPORTERS 
  VAN FILEM'ON
Filem'on, het Brussels filmfestival voor jong 
publiek, staat voor de deur. Onze reporters 
bekijken de films in verschillende leuke filmhui-
zen, maken reportages, interviewen producers en 
duiken achter de schermen van het festival.

In samenwerking met Filem’on.

2010
—

2011



2015
—

2016

LET OP:  25 DECEMBER IS E EN 
FE ESTDAG. DAN IS ER GEEN 
VAKANTI E-ATEL I ER .
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MELODIEMAATJES
Naar muziek luisteren is leuk. Zelf muziek 
maken is nog leuker. We gaan aan de 
slag met exotische instrumenten en onze 
eigen stem. We ontdekken samen met onze 
vrienden liedjes van over heel de wereld 
en knutselen iedere dag zelf een leuk 
instrument. 

In samenwerking met De Muziekboom.

KERST-
VAKANTIE
23/12/2019 – 27/12/2019



EXPEDITIE
BEWONDERING
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BORIS BEER OP PAD
Ken je Boris al? Boris is mijn favoriete knuffel-
beer. Als ik weg ben, wordt hij wakker en gaat 
hij stiekem op zoek naar koekjes of snoepjes. 
Dat vind ik niet erg hoor. Binnenkort ga ik naar 
Aximax en Boris mag mee. Alle andere kinderen 
brengen ook hun knuffel mee, zo is Boris niet 
alleen wanneer ik met hen ga spelen. Kom jij ook 
spelen? Neem dan zeker je lievelingsknuffel mee!

In samenwerking met Koning Kevin vzw.

Het Kindermuseum, het Speelgoedmuseum, 
het ' dinomuseum', …. Brussel telt ongelo-
felijk veel musea op kindermaat. Wij ont-
dekken niet enkel de vaste collecties maar 
gaan ook op zoek naar verborgen weetjes. 
Vanwaar komen de museumstukken? Wie 
komt er zoal op bezoek? Vertellen de 
gebouwen soms ook een geheim? 

2014
—

2015

2012
—

2013



2010
—

2011

URBAN ACTION
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ACROBATENTOEREN 
En hop! De eerste salto is gemaakt! Deze 
week leren we enkele basisdisciplines uit 
de circuswereld maar focussen we vooral 
op acrobatie. Trampoline, grondacrobatie, 
hand to hand en een flinke portie ‘parkour’ 
zorgen dat we ons deze week niet verve-
len. Zowel voor kinderen met als zonder 
ervaring in circus. 

In samenwerking met Circus Zonder Handen. 

Een luie vakantie in de zetel? Nee! Daar 
doen wij niet aan mee. We ontdekken 
de coolste sporten die de stad te bieden 
heeft. Muurklimmen, schaatsen, boksen, 
indoor rolschaaten, zwemmen, mountain-
biken, slacklinen, enzovoort. Kom mee op 
dit sportieve avontuur...als je durft! 

In samenwerking met de VGC-sportdienst. 

2008
—

2010



FILMS OP ZONDAG
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ZONDAG @ 
AXIMAX
Kom 1 keer per maand lekker chillen in Aximax of GC 
Ten Noey. We tonen dan een verrassende kinderfilm 
voor het hele gezin.

6/10/2019 in GC Ten Noey
Van de kat geen kwaad  (7+)

3/11/2019 in Aximax
De avonturen van No-No (3+)

1/12/2019 in GC Ten Noey
De indiaan (6+)

Kom om 9 uur genieten van een lekker ontbijt. Je bent 
ook welkom enkel voor de film. Die start om 10 uur. 
Inschrijven voor het ontbijt is verplicht. 

Stuur hiervoor een e-mail naar: 
filmopzondag@gmail.com

PRIJS KIND PRIJS VOLWASSENEN

FILM €2 GRATIS

ONTBIJT €2 (<12 JAAR) €5



2008
—

2013

SPEELGOEDMUSEUM 
MECHELEN 
20/10/2019

UITSTAP OP ZONDAG

24

09:00 – 17:00 
KETJES OP STAP

Benieuwd naar het speelgoed van vroeger en nu? 
Zin om de hele dag te voelen, kijken, ontdekken 
én spelen met honderden speelgoedstukken? Kom 
mee naar het Speelgoedmuseum van Mechelen. 
We doen een speelse zoektocht in het museum en 
ontdekken de verschillende collecties van LEGO 
tot Barbie. Het Speelgoedmuseum van Mechelen 
is internationaal bekend om zijn grote collectie. 
Het wordt een dag vol verwondering en speelse 
avonturen.

WORKSHOP 
DRUKTECHNIEKEN 
MAAK JE EIGEN 
WENSKAART!
17/11/2019

Wil jij dit najaar je vrienden en familie de leuk-
ste wenskaarten sturen? Kom een hele dag lang 
verschillende technieken leren in het drukatelier 
van GC Ten Noey. Een grafisch kunstenares 
neemt ons mee op tocht langs haar etspers, 
zeefdruk en zelfgemaakte linostempels. We 
leren daarnaast niet enkel goochelen met inkt 
maar ook met mooie woorden. Met je prachtig 
zelfgemaakte wenskaart tover jij met nieuwjaar 
een glimlach op ieders gezicht.

In samenwerking met GC Ten Noey.



CITYTRIP BRUGGE 
INCLUSIEF BEZOEK 
AAN HET 
IJSSCULPTUREN-
FESTIVAL
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15/12/2019

Jaarlijks trekt de stad Brugge miljoenen 
toeristen en daarvoor is een reden. Het 
is een prachtige middeleeuwse stad vol 
geschiedenis en cultuur. En wat kan het nog 
beter maken? Het jaarlijkse ijssculpturen-
festival met metershoge beelden van ijs. 
We bezoeken het festival, doen een inter-
actieve stadswandeling, spelen verstop-
pertje tussen de begijnhuisjes en snuisteren 
over de gezellige wintermarkt. Het wordt 
een actieve dag, helemaal in wonderlijke 
wintersfeer.



2013
—

2017
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09:30 – 12:00 

AXIBOX VOOR 
ALLEN  

Iedere 2de en 4de zondag van de maand
openen we de deuren van Aximax voor jonge 
kinderen en hun ouders.

Tussen 09:30 en 12:00 kan iedereen komen 
genieten van sportief uitdagende hindernissen 
in de sportzaal met wekelijks nieuwe elemen-
ten. Natuurlijk staat ook de Axibox open voor 
alle kinderen met zin voor avontuur. Dit is een 
indoor klimparcours van maar liefst 7 meter (!) 
hoog vol spannende obstakels.

Iedereen welkom. Kinderen dienen vergezeld 
te zijn van een volwassenen. 

2 DE EN 4 DE
ZONDAG VAN DE MAAND
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Aximax jeugdcentrum brochure 
jaarwerking 2019-2020; 
depotnummer D/2019/7025/11

V.U. E. Verrept
E. Jacqmainlaan 135
1000 Brussel 

Ontwerp: www.bekvis.be
Druk: Afreux

CONTACT  & BEREIKBAARHEID

OPENINGSUREN

Jeugdcentrum Aximax
J.W. Wilsonstraat 19 
1000 Brussel

02 280 45 56
aximax@vgc.be
www.jcaximax.be

M Halte Madou; metrolijn 2 of 6
 Halte Maalbeek of Schuman; metrolijn 1 of 5

B Halte Gutenberg; bus 29, 63 of 59
 Halte Ambiorix; bus 60 of 64

Kom je met de fiets? Je kan je fiets plaatsen aan de fietsenstalling voor de 
deur of binnen in de inkomhal.

Tijdens de jaarateliers op woensdagnamiddag, donderdagnamid-
dag en zaterdag en tijdens de vakantieateliers. Andere dagen op 
afspraak. 


