
VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 14 JAAR

ZOMER 2020



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

QUAND?
A partir de samedi 25 avril 2020 à 9h.

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ? Vous vous inscrivez 
pour la première fois avec Paspartoe au statut 
préférentiel ? Venez chez Aximax sur place
le 25 avril de 9 jusqu’à 10 h.

2 3

INSCHRIJVEN
HOE? 
Via tickets.vgc.be/aximax

WANNEER? 
 Vanaf zaterdag 25 april 2020 om 9 uur.  Vanaf zaterdag 25 april 2020 om 9 uur.  Vanaf zaterdag 25 april 2020 om 9 uur. 

HULP NODIG?  Schrijf je voor de eerste keer in 
met Paspartoe aan kansentarief? Kom ter plaatse 
bij Aximax op 25 april tussen 9 en 10 uur.

PRIJS PER KINDPRIJS PER KIND PASPARTOE PASPARTOE 
KANSENTARIEFKANSENTARIEF

VAKANTIEATELIER €40 €10

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

LEGENDE VAN SYMBOLEN 

 Geboortejaar van de kinderen die voor dit atelier kunnen inschrijven Geboortejaar van de kinderen die voor dit atelier kunnen inschrijven Geboortejaar van de kinderen die voor dit atelier kunnen inschrijven Geboortejaar van de kinderen die voor dit atelier kunnen inschrijven Geboortejaar van de kinderen die voor dit atelier kunnen inschrijven

 Het thema van dit atelier Het thema van dit atelier Het thema van dit atelier

 Dit atelier wordt georganiseerd in samenwerking met deze organisatie  Dit atelier wordt georganiseerd in samenwerking met deze organisatie  Dit atelier wordt georganiseerd in samenwerking met deze organisatie  Dit atelier wordt georganiseerd in samenwerking met deze organisatie  Dit atelier wordt georganiseerd in samenwerking met deze organisatie 

 Belangrijke info over dit atelier  Belangrijke info over dit atelier  Belangrijke info over dit atelier  Belangrijke info over dit atelier  Belangrijke info over dit atelier 

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

… alle activiteiten er ook zijn voor … alle activiteiten er ook zijn voor kinderen met een kinderen met een 
fysieke of verstandelijke beperking.fysieke of verstandelijke beperking. We bekijken samen  We bekijken samen 
hoe je kind een plek kan krijgen. Neem minstens 2 weken hoe je kind een plek kan krijgen. Neem minstens 2 weken 

voor de start van de inschrijvingen contact op met Aximax.  voor de start van de inschrijvingen contact op met Aximax.  

W IST JE DAT...

...... je Paspartoe tegen kansentarief  je Paspartoe tegen kansentarief maar 1 jaar maar 1 jaar 
geldig isgeldig is.. Kom voor de inschrijvingen al eens langs om  Kom voor de inschrijvingen al eens langs om 

je Paspartoe te verlengen. Dan loopt het inschrijven veel je Paspartoe te verlengen. Dan loopt het inschrijven veel 
vlotter, zowel thuis en op Aximax. vlotter, zowel thuis en op Aximax. 

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

te kunnen nemen aan het aanbod. te kunnen nemen aan het aanbod. 

Alle informatie over inschrijven en afspraken op www.jcaximax.be/inschrijvenwww.jcaximax.be/inschrijven



01.07.2020 > 03.07.2020

TELESPORT-
MACHINE

BOLLYWOOD

MINIMOVES

4 5

SPORTIEF DE ZOMER IN

2014

OMNISPORT
Stap je mee in onze duizelingwekkende teletijd-
machine? Wij kruipen in de huid van bowlende 
farao’s, Oud-Griekse hardlopers en middeleeuw-
se tennissers zonder racket. Landen doen we in 
het Sportimonium, een paradijs voor sportieve 
tijdreizigers zoals wij.

Babydieren die rollen en stoeien, ze springen, 
ze brullen en soms gaan ze loeien. Samen met 
Vladdy het veulen en Lars het lammetje gaan we 
op sportief avontuur.

Leer iedere dag dansen zoals in de prachtige 
Bollywood films. Op het einde van de week maken 
we een heerlijk Indisch gerecht om helemaal in de 
sfeer te geraken. 

2016 - 2017

2015

OMNISPORT

DANS



DUIVELSE ACTIE

ORIENTATIELOOP

HALLO TOKIO!

FREERUNNING

06.07.2020 > 10.07.2020

6 7

Estafette, judo, vijfkamp, hockey en badminton. Je 
ziet ze deze zomer tijdens de olympische 
spelen op tv én zal ze zelf beoefenen in Aximax. 
Op welke discipline zal jij een medaille behalen? 

Een vrije trap, een tackle, een pass en….
GOAL! Met de rode duivels als voorbeeld 
oefenen wij deze week onze voetbal skills. 
Ook andere balsporten komen zeker 
aan bod! Ervaring is niet nodig!

Wandelschoenen in de aanslag. We maken 
deze week heel wat kilometers en jij bepaalt 
mee hoeveel. We leren ons oriënteren in de 
stad en het bos met kaart, kompas, foto’s en 
luchtbeelden. Enkel voor durvers!

Leer coole tricks en salto’s en beweeg je op 
een snelle manier van punt A naar B. De stad 
en haar obstakels geven ons inspiratie voor 
nieuwe moves.

2013

2011 - 2012

2009 - 2010

OMNISPORT

VGC-SPORTDIENST

BALSPORT

VGC-SPORTDIENST

NATUUR, UITSTAP

2007 - 2009

ACROBATIE 

CIRCUS ZONDER HANDEN

FANTASEREN EN CREEREN
..



CULINAIRE KUNST

SOS SPORT-
MATERIAAL

GELUK GEZOCHT

ECO-WARRIORS

STAPELSTAD

OP AMBACHTELIJKE 
W IJZE

DOLLE DOZEN 

8 9

Zijn we niet aan het zweten in de sportzaal 
dan zitten we in het park ons eigen sportma-
teriaal te knutselen. Een tennisraket, honkbals-
tick of beker voor de winnaar, wij maken het 
allemaal zelf. 

Wij maken van een alledaagse maaltijd 
iedere dag opnieuw een kunstwerk. 
We trekken strepen door ons bord, maken 
sculpturen van chocolade of een spinnen-
web van karamel. 

Wij maken mooie dingen van wegwerp-
materiaal en leren hoe we de afvalberg 
verminderen door onze eigen zero waste 
producten te ontwikkelen. In het bos 
ontdekken we hoe belangrijk de natuur wel is. 

Metershoog bouwen met niets dan houten 
plankjes? Het kan. Fantaseer en bouw een 
landschap en verhaal bij elkaar. We maken 
er samen een stop motion video van! 

We maken intensief kennis met 3 verschillende ambachten. 
We weven onze eigen sjaal, we houwen een voorwerp uit metaal 
onder begeleiding van een smid en bakken een brood op 
authentieke wijze.

Een ietsiepietsie schatkoffer of een kasteel 
van karton? Wat ga jij deze week bouwen? 
Dozen, groot en klein, en fantasierijke 
verhalen geven ons inspiratie.

Wij maken geluk. Maar wat is dat precies? 
Een bloemetje voor de buren, een compliment 
voor papa of een tekening voor de onbekende 
pendelaar. Filosofeer en creëer je mee? 

2017 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2016

CREA, FANTASIE

CREA, FILOSOFIE

CREA, NATUUR

BOUWEN, FANTASIE

AMADEO KOLLECTIF

HANDWERK, AMBACHTEN

IJZER EN VUUR VZW,

HET ATELIER VAN LOTTE EN 

RENÉ, FERMENTHINGS EN 

VGC ERFGOEDCEL

CREA, SPORT, UITSTAP

BOUWEN AAN DE ZOMER, VGC-SPORTDIENST

KINDEREN MOETEN WORDEN GEBRACHT NAAR GC 

TEN NOEY EN OPGEHAALD WORDEN IN HET ‘PARC 

SAINT-FRANÇOIS’

KOKEN

2014 - 2015

2012 - 2013



START 2 DANCE 

START 2 PAINT

13.07.2020 > 17.07.2020

10

ONTDEK JE TALENT 

We leren bekende dansen zoals de 
Macarena, de Vogeltjesdans en de 
Sirtaki. Daarna is het de beurt aan 
ons om zelf enkele danspasjes en een 
choreografie te maken. 

We maken een zelfportret, 
schilderen een stilleven na en maken 
kennis met abstracte kunst. Wat zie 
je in een schilderij van Pollock en 
kunnen we dat zelf maken? 

2013 - 2014

2016 - 2017

DANSEN,SPORT

CREA, FANTASIE



01/07 > 03/07

06/07 > 10/07

13/07 > 17/07

20/07 > 24/07

27/07 > 31/07

03/08 > 07/08

10/08 > 14/08

17/08 > 21/08

24/08 > 28/08
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JULI AUGUSTUS

 Minimoves  2016-2017 

 Bollywood  2015

Telesportmachine 2014

 Hallo Tokio!  2013

 Duivelse actie  2011-2012

 Oriëntatieloop  2009-2010

 Freerunning  2007-2009

 Dolle dozen   2017

 Geluk gezocht   2016

 SOS sportmateriaal 2014-2015

 Culinaire kunst   2012-2013

 Eco-warriors   2011

 Stapelstad   2009-2010

 Op ambachtelijke wijze 2008-2009

 Start 2 Paint 2016-2017

 Start 2 Swim 2014-2015

 Start 2 Dance 2013-2014

 Start 2 Sing 2012-2013

 Start 2 Skate 2010-2011

 Start 2 Spy 2008-2009

 Start 2 Chess 2007-2010

 100% Circus 2008-2014

 Snottifanten en beverzwijnen 2014-2017

 Urban Sports   2006-2009

 Word een youtube ster  2006-2009

 Gerommel in de Jungle  2014-2015

 Inspecteur Solsleutel  2012-2013

 Reuzenorkest   2010-2011

 Percussie   2006-2009

 De harmonie  2016-2017

 Talent gezocht   2014-2015

 Multicircus   2011-2014

 Theater   2008-2010

 Klassiek ballet   2008-2011

 De kleine prins   2017

 Kung Fu Panda   2015-2016

 Agent 007   2013-2014

 Pippi Langkous   2011-2013

 Robinson Crusoe 2010

 Banksy   2008-2009

SPORTIEF DE ZOMER IN

FANTASEREN EN CREEREN

ONTDEK JE TALENT

CIRCUS ZONDER HANDEN 
TAKE-OVER

KLEUTERS OP DIERENAVONTUUR

NO KIDS ALLOWED! 
TEENAGERS ONLY

MUSIC MAESTRO!

AXIMAX ON STAGE

IN DE VOETSPOREN VAN...



START 2 SKATE  

START 2 SPY

START 2 SING

START 2 CHESS  

START 2 SW IM

15

Beginners leren hun eerste tricks en kunnen na 
deze week relaxed door de Brusselse straten 
cruisen.

Schaken is cool, schaken is hip, je leert het 
deze zomer in een wip. Concentratie en stilte 
tijdens het schaken wisselen we af met 
beweging en balspelen.

Ademhalingstechniek, podiumpresence, 
toonvastheid, koorzang en tekstleer. 
We leren alles wat een goede zanger(es) 
moet weten. 

Wat moet een goede speurder kunnen? 
Bereid je voor op een intense week waar je 
leert kaartlezen, vingerafdrukken 
nemen, morsecode uitzenden en robotfoto’s 
tekenen. 

2014 - 2015

2012 - 2013

2010 - 2011

2008 - 2009

2007 - 2010

ZINGEN

UITSTAP, FANTASIE

SCHAKEN, BALSPORTEN

SKATEN, SPORT

STOKEBOARD ACADEMY

ZWEMMEN, SPORT

VGC-SPORTDIENST
Maak jij straks je eerst plons of voel je je als 
een vis in het water? We trekken samen naar het 
zwembad en leren onze eerste meters zwemmen. 



SNOTTIFANTEN EN 
BEVERZW IJNEN

27.07.2020 > 31.07.202020.07.2020 > 24.07.2020
OPGELET: 21 JULI ZIJN ER GEEN ACTIVITEITEN (FEESTDAG)

100% CIRCUS

16 17

Heb je ooit al eens een snottifant gezien? Of een beverzwijn geroken? 
Ooit al met een kikkerparkiet blad-steen-schaar gespeeld? We duiken 
in geheime boeken over al die vreemde wezens. We verzinnen onze 
eigen magische dieren. En die verstoppen we weer lekker in verborgen 
(b)hoekjes. Ssssjt! Al knutselend, experimenterend, prullend en spelend 
prikkelen we onze fantasie.

KLEUTERS OP 
DIERENAVONTUUR 

27.07.2020 > 31.07.2020
DIERENAVONTUUR 

27.07.2020 > 31.07.202027.07.2020 > 31.07.2020

2014 - 2017

CREA, FANTASIE

KONING KEVIN VZW 

Circus zonder handen kaapt Aximax. Joepie! 
Leer rijden op een éénwieler, jongleren met 
doekjes of flowersticks of maak de ene salto na 
de andere! Schuilt er een acrobaat in jou? 
Naast circus zullen we samen ravotten, bouwen, 
bewegen en spelen. Schrijf je nu in!

CIRCUS ZONDER HANDEN 
TAKE OVER  

20.07.2020 > 24.07.2020
TAKE OVER  

20.07.2020 > 24.07.202020.07.2020 > 24.07.2020

2008 - 2014

CIRCUS

CIRCUS ZONDER HANDEN



INSPECTEUR SOL-
SLEUTEL 

PERCUSSIE 

10.08.2020 > 14.08.2020

GEROMMEL IN 
DE JUNGLE

REUZENORKEST 

03.08.2020 > 07.08.2020

URBAN SPORTS

WORD EEN 
YOUTUBE STER

18 19

Inspecteur Solsleutel staat voor een raadsel: 
Wie heeft de klanken gestolen? Aan de hand van 
liedjes, percussie, dans, klank- en stem-
experimenten… zoeken we samen wie de dader is.

We leren tips en tricks voor trommelaars. Een week 
lang werken we samen aan ons gevoel voor ritme, 
techniek & groepsdynamiek.

2012 - 2013

2006 - 2009

MUZIEK, FANTASIEMUZIEK, FANTASIEMUZIEK, FANTASIE

TAMBOERI VZW

MUZIEK, PERCUSSIE 

METX

MUSIC MAESTRO!

Waar is het getrompetter van de olifant naar-
toe? Wie kent het ritme van de krokodillendans?
Kom mee op ontdekking in de jungle! We zingen, 
dansen, trommelen en ontdekken nieuwe klanken 
en muziekinstrumenten.

We maken muziek op enorme klanksculpturen 
en componeren zo in groep een muzikaal 
meesterwerk.

2014 - 2015

2010 - 2011

MUZIEK, DANS

TAMBOERI VZW

MUZIEK, EXPERIMENT

AMADEO KOLLECTIF

We fietsen deze week Brussel rond op zoek naar 
sportieve avonturen. Boogschieten, golfen of 
helemaal los gaan in het trampolinepark. Laat je 
uitdagen!

Vind je weg doorheen de vele online trends 
en maak van jouw YouTube kanaal een succes.
Acteren, monteren en profileren… 
We ontdekken het allemaal.

NO KIDS ALLOWED! 
TEENAGERS ONLY!

2006 - 2009

2006 - 2009

FIETSEN, SPORT 

MULTIMEDIA

MEDIARAVEN VZW



THEATER

KLASSIEK BALLET

17.08.2020 > 21.08.2020

MULTICIRCUS

DE HARMONIE

TALENT GEZOCHT 

20 21

We kiezen samen een bestaand theater-
stuk en maken er onze eigen versie van. 
Acteren, zingen, decor maken en passende 
kostuums zoeken. Alles komt aan bod!

Leer deze week jouw eerste balletpassen. 
Flexibiliteit, evenwicht en ritme. 
Een ballerina/o heet het allemaal nodig!

2008 - 2010
THEATER

2008 - 2011
DANS

DANSLAB

Zelf instrumenten maken én er samen 
mee leren spelen. Dat is allesbehalve een 
gemakkelijke opgave. Ben jij klaar op een 
week te oefenen als lid van de Aximax-
harmonie?

De oma van Jeremy zoekt een talent voor 
de grote talentenshow. We helpen haar en 
ontdekken intussen misschien wel ons eigen 
grote podiumtalent.

AXIMAX ON STAGE! Balanceren op een bal of ton, gooien met de diabolo, 
acrobatentoeren, jongleren met bordjes. Welke circus-
discipline is jou op het lijf geschreven? Ontdek het deze 
week! Voor beginners en gevorderden.

2016 - 2017

MUZIEK

2014 - 2015

2011 - 2014

PODIUMKUNSTEN, SPORT

GEBASEERD OP HET BOEK 

‘DE GROTE OMA-TALENTENSHOW’ 

VAN ANNE SAWAN

CIRCUS

CIRCUS ZONDER HANDEN



PIPPI LANGKOUS 

ROBINSON CRUSOE 

BANKSY

24.08.2020 > 28.08.2020

DE KLEINE PRINS 

KUNG FU PANDA

AGENT 007

22 23

In st.Lambrechts-Woluwe staat een villa vol 
geheimen. We maken het net zo bont als 
Pippi in Villa Kakelbont! Kom je mee? 

Overleven op een onbewoond eiland, hoe 
doe je dat? Met een survivalguide in de hand 
bereiden we ons voor op het noodlot! 

We trekken de straat op en pimpen een 
muur in de buurt. Maxo en zijn team leren 
ons hoe je graffiti leert spuiten. 

2011 - 2013

2010

2008 - 2009

CREA, FANTASIE

VILLA MONTALD

NATUUR, UITSTAP

FANTASIE, SPEL, GRAFFITI

SPRAY & PLAY

De kleine prins kijkt elke avond naar de zon 
die vertrekt en de maand die toe komt. 
We duiken in de wereld van sterren, planeten 
én de prachtige maan in al zijn vormen.

Samen met Po reizen we naar het verre 
China. Op dit avontuur moeten we sluipen,
kruipen, springen en ons verdedigen tegen 
de vijand, Shifu.

Je wordt deze week opgeleid als geheim 
agent. Leer je vermommen, inlichtingen 
zoeken en de vijand afluisteren. 
Zet je zonnebril maar op, dan herkennen 
we je niet! 

IN DE VOETSPOREN 
VAN... 

24.08.2020 > 28.08.2020
VAN... 

24.08.2020 > 28.08.202024.08.2020 > 28.08.2020

2017

2015 - 2016

CREA, FANTASIE

OMNISPORT 

VGC - SPORTDIENST

2013 - 2014
FANTASIE, SPEL
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