
KROKUSVAKANTIE
PAASVAKANTIE
ZONDAG@AXIMAX
VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 14 JAAR

VOORJAAR 2020



S 'INSCRIRE 
COMMENT ?
En ligne: tickets.vgc.be/aximax

QUAND?
Samedi 18 janvier à partir de 9h.

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ? Vous vous inscrivez 
avec le ‘Paspartoe tarif préférentiel’ pour la 
première fois ? Venez chez Aximax sur place (Rue 
J.W. Wilson 19).
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INSCHRIJVEN
HOE? 
Via tickets.vgc.be/aximax

WANNEER? 
 Zaterdag 18 januari vanaf 9 uur. 

HULP NODIG? Schrijf je voor de eerste keer 
in met Paspartoe tegen kansentarief? Kom ter 
plaatse bij Aximax (J.W. Wilsonstraat 19) tussen 
9u en 10u.

PRIJS PER KIND PASPARTOE 
KANSENTARIEF

VAKANTIEATELIER / STAGE DE VACANCE €40 €10

UITSTAP OP ZONDAG / SORTIE DU 
DIMANCHE

€16,5 €5

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

 o ONTBIJTFILMS
 o DAGUITSTAPPEN
 o AXIBOX VOOR ALLEN
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INHOUD

KROKUSVAKANTIE

PAASVAKANTIE

ZONDAG @ AXIMAX

INSCHRIJVEN  EN AFSPRAKEN



2017

2015
2016

24/2/2020 - 28/2/2020

OP ONTDEKKING 
MET COLUMBUS

4 5
Meer informatie over inschrijven en afspraken op  www.jcaximax.be/inschrijven

W IST JE DAT...

DIEP IN DE ZEE
Duik mee in de wondere onderwaterwereld! 
We lezen samen het verhaal van Regenboog, 
de mooiste vis van de zee. We ontmoeten nog 
heel wat andere oceaanwezens, zoals Nemo de 
clownvis en Ariël de kleine zeemeermin. 
We gaan ook zelf tropische vissen spotten bij 
een aquarium in de buurt.

Land in zicht! Columbus neemt ons mee op ontdek-
kingsreis naar alle vijf de continenten. Elke dag 
varen we naar een ander werelddeel. We leren 
gekke nieuwe talen en misschien bakken we wel 
empanadas! Europa ontdekken we, hoe kan het ook 
anders, tijdens een bezoek aan Mini-Europa.

KROKUSVAKANTIEWIST JE DAT...W IST JE DAT...W IST JE DAT...

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

tot 17.30 uur 

... je Paspartoe tegen kansentarief 
maar 1 jaar geldig is. Kom voor de 

inschrijvingen al eens langs om je Paspar-
toe te verlengen. Dan loopt het inschrijven 

veel vlotter, zowel thuis en op Aximax. 

… 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.  

… de vakantieateliers doorgaan in het 
Nederlands. Dit omwille van de veiligheid en 

het spelplezier van de kinderen.  Kinderen 
moeten deze taal begrijpen en spreken om 

deel te kunnen nemen aan het aanbod. 



THEATERWEEK

2012
2013

2006
2010
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MEE MET MAYA
DE BIJ
Het is lente, tijd voor de bloemen en de bijtjes! 
We krijgen bezoek van een echte imker en leren 
waarom we niet zonder bijtjes kunnen leven. 
We bezoeken fleurige Brusselse parken en 
maken onze eigen zaadbommen. Verkleed als 
bij leren we de enige echte bijendans en tonen 
die op vrijdag graag aan de ouders. Leve de bij!

PROFESSOR 
PIERLALA
Professor Pierlala staat op het punt om op 
pensioen te gaan. Eerst wil hij zijn kennis over-
dragen aan de volgende generatie wetenschap-
pers: jullie dus! De professor leert ons de wetten 
van de fysica aan de hand van kleine proefjes 
en bruisende experimenten.

Wil jij ook leren acteren zoals Leonardo 
DiCaprio? We leren vlot emoties spelen en 
verhalen verzinnen. We fantaseren samen en 
verfilmen ook korte cameo’s voor de camera. 
Hoe doen youtubers dat toch allemaal? Een 
week lang werken we aan onze show en 
tonen die in avant-première aan onze familie 
en vrienden.

In samenwerking met Kindertheater Asjemenu

DIY VIDEOGAME
Droom je van een zelfgemaakte videogame 
waarmee je kan pronken op het internet? 
Met leuke en toegankelijke software bieden 
we je de kans om de gamedesigner in je los 
te laten! Alles kan: vechten of racen tegen de 
klok? Springen of zweven? Schurken vangen 
of buitenaards gespuis te grazen nemen? 
Doe mee en laat je fantasie de vrije loop.

In samenwerking met Beam, het multimedialab 
van JES vzw.

2014
2015

2010
2011

TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE 
KUNNEN KINDEREN EN 

VOLWASSENEN OOK STEEDS 
TERECHT IN WINTERWONINKJE, 
HENRI FRICKPARK, VOOR LEUKE 

VAKANTIEACTIVITEITEN.
MEER INFO VIA WWW.TENNOEY.BE.



PIRATENPARADE 2017

EERSTE WEEK

06/04/2020 - 10/04/2020

2012
2013

2008
2011FASHIONWEEK
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Een week lang gaan we op schattenjacht. 
Gevaarlijke zeemonsters kruisen ons pad, 
maar daar zijn stoere piraten niet bang 
voor! We overwinnen onze grootste 
angsten en tonen dat we echte piraten zijn. 
Hijs de zeilen, wij zijn klaar om te vertrek-
ken! Een week vol sport en spel.

KNETTERGEK(KO)!
Deze week zetten we de wereld op zijn kop met 
Gino de gekko! Hij stelt ons voor de mafste uitda-
gingen. Rare zinnen zeggen met een mondstuk in, 
achteruit lopen in plaats van vooruit, drinken vanuit 
handenstand, blauwe pannenkoeken eten... Kan jij 
nog iets gek bedenken? We sluiten de week af met 
een foute verkleedparty! Hoe gekker hoe liever!

GEVECHTSSPORT 
VOOR BEGINNERS
Worstelen, karate, jiujitsu of judo? Meester 
Nsimba, een bekende Brusselse worstelaar, 
toont je hoe het moet. Elke dag leren we een 
andere gevechtsport en maken we ook tijd 
voor enkele uurtjes omnisport. Ben jij klaar 
voor de boksring?

In samenwerking met de VGC-sportdienst.

Na de Fashion Week in New York en Parijs 
brengen wij fashion naar Brussel! We doen 
inspiratie op in het modemuseum en gaan 
daarna zelf aan de slag. Madame Rojo 
helpt ons hippe kleren en accessoires te 
ontwerpen. Op vrijdag organiseren we 
een modeshow. Binnenkort worden wij de 
Brusselse it-girls of boys.

In samenwerking met Atelier Rojo.

PAASVAKANTIE

2015
2016

2013
2014

HEDENDAAGSE 
DANS
Hoe brengen we ons eigen verhaal met de 
danstaal waarover ons lichaam beschikt? 
Samen gaan we op zoek naar je expressie-
mogelijkheden en maken we verschillende 
choreografieën. Danseres Patricia, met meer 
dan 15 jaar ervaring, toont je hoe het kan. 
Voor zowel beginners als gevorderden.

         In samenwerking met Danslab.         In samenwerking met Danslab.



2015
2016 

DINO DANI 2014
2015 

TWEEDE WEEK

14/04/2020 - 17/04/2020
OPGELET! AXIMAX IS GESLOTEN OP 
MAANDAG 13/04/2020 (PAASMAANDAG)

GROENE VINGERS
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EEFJE 
DONKERBLAUW
Eefje is gek op donkerblauw. Haar kleren 
zijn donkerblauw en ze heeft enkel donker-
blauwe spulletjes. Toch wordt ze verliefd 
op koning Goudgeel, die zo geel is als het 
strand. Ze trouwen en dat is de start van 
een heleboel kinderen en kleinkinderen in 
alle kleuren van de regenboog. We leren 
al spelend bij over kleuren en gaan 
creatief aan de slag.

Gebaseerd op het boek ‘Eefje Donkerblauw’.

Ooit al gehoord van rammenas of koolrabi? 
Het zijn geen exotische dieren, maar groenten 
die we zelf zullen aanplanten! We leren de 
geheimen van de moestuin, wroeten in de aarde 
en creëren op het dakterras van Aximax een 
oase van groen.

PAASVAKANTIE
Dino Dani zit in de penarie! Ze roept om onze 
hulp. Al haar eieren zijn verdwenen. Vorige 
nacht ging ze gezellig slapen maar toen ze 
wakker werd, waren al haar kindjes weg, 
foetsie! We gaan op zoek naar sporen en 
tips om dit vreemde mysterie op te lossen en 
de verloren eieren terug te halen. Ben jij een 
goede speurneus en benieuwd naar waar het 
avontuur ons brengt?

In samenwerking met Koning Kevin.

BOSBEWONERS
We gaan elke dag naar het Zoniënwoud en 
trekken ons volledig terug in de natuur. We 
sjorren hutten tot we een echt mensendorp 
hebben. Op het menu staan zelfgemaakte 
pizza’s met paardenbloem. We gaan creatief 
aan de slag en maken onze eigen land-art. 
Een week voor echte bosnimfen en woudver-
kenners!

In samenwerking met GC Wabo / W’out.

2012
2013 

2017



2008
2010INSTAMANIA

In samenwerking met GC Ten Noey en 
Filmloket serveren we op zondagochtend een 
heerlijk ontbijt en vertonen we de leukste 
kinderfilms. Het ontbijt start om 9u. Kom je 
liever enkel voor de film? Die start om 10u. 
Inschrijven voor het ontbijt is verplicht. 
Stuur hiervoor een e-mail naar: 
filmopzondag@gmail.com
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RADIORAKKERS
Deze week gaan we langs bij de Brusselse 
radio en krijgen we bezoek van Quindo, 
het medialab uit Kortrijk. Tijdens een work-
shop van drie delen maken we kennis met 
de werking van de radio, schrijven we een 
eigen programma en nemen we ook een 
echte show op! We zullen deze streamen 
en zo onze radiokunsten laten horen aan 
de wijde wereld! 

Coole achtergronden, zelfgemaakte filters, 
spelen met schaduw en perspectief, experi-
menteren met licht en body-paint… 
De mooiste foto’s van jezelf en vrienden maak 
je zo! Op het einde van de week organiseren 
we een foto-expo met de leukste plaatjes. 
Camera in de aanslag!

PRIJS PER 
KIND/ PRIX 
PAR ENFANT

PASPARTOE KANSEN-
TARIEF/ TARIF 
PRÉFÉRENTIEL

PRIJS PER 
WEEK

€40 €10

2010
2011

PRIJS PER PRIJS PER 
KIND/ PRIX KIND/ PRIX 
PAR ENFANTPAR ENFANT

PRIJS PRIJS 
VOLWASSENENVOLWASSENEN

FILM €2 GRATIS

ONTBIJT €2 (<12JAAR) €5

FILM OP 
ZONDAG

05/01/2020 NIEUWJAARSFILM BIJ GC TEN NOEY
02/02/2020 KLEUTERFILM BIJ AXIMAX
01/03/2020 WINTERFILM IN HET WINTERWONINKJE 
 VAN GC TEN NOEY (HENRI FRICK PARK)

Deze films maken deel uit van ‘De Zondagen’, 
een initiatief van Regio Noord.



DE ZEE - OOSTENDE

CITYTRIP GENT

Tijdens het voorjaar trekken we erop uit! We 
laten onze geliefde hoofdstad achter ons en 
nemen de trein naar een andere mooie plek in 
België. We vertrekken steeds om 9u op Aximax 
en zijn terug om 17u.

14 15

22/03/2020

We brengen de hele dag door in Gent, een stad 
vol kunst en geschiedenis. We beginnen met een 
bezoek aan het Gravensteen, dé bezienswaardig-
heid van Gent. ‘s Middags picknicken we aan de 
Graslei of onder de ‘schaapstal’. We zetten de dag 
verder met een speelse zoektocht in het SMAK, het 
stedelijk museum voor actuele kunst. Wreed wijs! 

HIDRODOE HERENTALS
19/04/2020 

Ontdek de wondere wereld van water in Hidrodoe! 
Hidrodoe is een interactief doe-centrum met super-
leuke experimenten over water. Bij mooi weer maken 
we een leuke wandeling langs het hidro-doe-pad. 
Regenbuien? Dan kijken we gezellig naar de 4D-film 
‘Teruggespoeld’ vol special effects!

17/05/2020 

Met de trein naar Oostende, joepie joepie jee! 
Zoals de traditie het wil sluiten we het Aximaxjaar 
af met een tripje naar zee. We houden een gocart 
race op de dijk, spelen verstoppertje in de duinen,  
smullen van een ijsje en nemen misschien wel een 
frisse duik in het water. Een namiddag vol spel en 
plezier met het hele Aximax-team.

22/03/2020 CITYTRIP GENT 
19/04/2020 HIDRODOE HERENTALS
17/05/2020 DE ZEE OOSTENDE

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 telkens nieuwe spelelemen-
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 volwassene.

2 DE EN 4 DE
ZONDAG VAN DE MAAND

PRIJS PER PRIJS PER 
KIND/ PRIX KIND/ PRIX 
PAR ENFANTPAR ENFANT

PASPARTOE PASPARTOE 
KANSENTARIEF/ KANSENTARIEF/ 
TARIF PRÉFÉRENTIELTARIF PRÉFÉRENTIEL

UITSTAP OP 
ZONDAG

€16,50 €5

UITSTAP OP 
ZONDAG
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CONTACT & BEREIKBAARHEID

OPENINGSUREN

Jeugdcentrum Aximax
J.W. Wilsonstraat 19 
1000 Brussel

02 280 45 56
aximax@vgc.be
www.jcaximax.be
facebook.com/aximax

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. 




