
VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 14 JAAR

JAARATELIERS 2020-2021
HERFSTVAKANTIE
KERSTVAKANTIE
(FAMILIE)ACTIVITEITEN NAJAAR



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

QUAND ?
 Ateliers annuels + activités d’automne: à partir 
du mercredi 27 mai 2020 à 9h00.
 Vacances d’automne et de Noël: Du samedi 12 
septembre 2020 à 9h.

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 najaar: Vanaf  Jaarateliers + activiteiten najaar: Vanaf  Jaarateliers + activiteiten najaar: Vanaf 
woensdag 27 mei 2020 om 9 uur. 
 Herfst- en kerstvakantie: Vanaf zaterdag 12  Herfst- en kerstvakantie: Vanaf zaterdag 12  Herfst- en kerstvakantie: Vanaf zaterdag 12 
september 2020 om 9 uur.

Hulp nodig? Schrijf je voor de eerste keer in met 
Paspartoe aan kansentarief? 
HOE? Ter plaatse bij Aximax de eerste dag van 
de inschrijving tussen 9 uur en 10 uur. 

PRIJSPRIJS PASPARTOE PASPARTOE 
KANSENTARIEFKANSENTARIEF

VAKANTIEATELIER €60 €15

JAARATELIER VAN 1.5 UUR €80 €30

JAARATELIER VAN 3 UUR €160 €60

OUDER/KIND-WORKSHOP €50/duo €15/duo

A-DAGTRIP €16,50 €5

FAMILIEZONDAG €2/kind 
€5/volwassenen

€2/kind 
€2/volwassenen

AXIBOX 4 ALL GRATIS GRATIS

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

 Ateliers annuels + activités d’automne: à partir  Ateliers annuels + activités d’automne: à partir 

 Vacances d’automne et de Noël: Du samedi 12  Vacances d’automne et de Noël: Du samedi 12 

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

 Uur dat het atelier doorgaat

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

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

LEGENDE VAN SYMBOLEN 

 Geboortejaar van de kinderen die voor dit atelier kunnen inschrijven Geboortejaar van de kinderen die voor dit atelier kunnen inschrijven
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KERAMIEK
Speel je graag met klei? Ja! Tijd 
voor het serieuze werk! Ouder en 
kind maken samen een creatieve 
kom, een hip rommelpotje of ver-
schillende fantasiefiguurtjes uit 
klei. Onder begeleiding van een 
keramiste ontdek je samen verschil-
lende technieken en ga je naar huis 
met een uniek stuk. 

2012 - 2015 
REEKS VAN 3 ZATERDAGEN: 
3/10, 10/10, 17/10
14:00 - 16:30
GC TEN NOEY 
ATELIER FREIRAUM.02 
ERFGOED BRUSSEL

OUDER/KIND-
WORKSHOP

DRUKTECHNIEKEN
Ouder en kind maken tijdens deze creatieve workshopreeks kennis 
met verschillende druktechnieken zoals zeefdruk, linosnede of kar-
tondruk. We proeven van alles wat het atelier ons te bieden heeft 
en maken enkele eenvoudige werken. Het meesterwerk houden we 
voor het einde. We vertrekken van een foto of een mooie gedeelde 
herinnering en vereeuwigen dit moment samen op papier.

2009 - 2012 
REEKS VAN 3 ZATERDAGEN: 
14/11, 21/11, 28/11
14:00 - 16:30 
GC TEN NOEY
GARAGE 64
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W IST JE DAT...

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

ACTIVITEITEN NAJAAR 2020… 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 verstan-
delijke 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.  

... 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 en op Aximax. 

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

te kunnen nemen.

… de jaarateliers gaan wekelijks door. Ze starten 
eind september en gaan door tot eind mei. In de school-

vakanties en op feestdagen  zijn er geen jaarateliers.

REEKS VAN 3 ZATERDAGEN: 

OUDER/KIND-

ATELIER FREIRAUM.02 ATELIER FREIRAUM.02 ATELIER FREIRAUM.02 ATELIER FREIRAUM.02 
ERFGOED BRUSSELERFGOED BRUSSEL



1STE - 6DE LEERJAAR
KIDS ONLY
9:00 - 18:00

HIDRODOE

STRIPAVONTUUR

Vorige lente hebben we onze uitstap moeten afge-
lasten dus proberen we het gewoon nog een keer. 
Onze eerste A(ximax)-dagtrip van dit najaar gaat 
naar Hidrodoe, een wetenschapspark vol dolgekke 
waterexperimenten. Kom mee met de trein en ont-
dek de wondere wereld van water! 

Ben jij fan van stripverhalen? Kom met ons mee! We 
gaan naar het Hergé-museum. Hij is de tekenaar en 
schrijver van de waanzinnig spannende Kuifje ver-
halen. We ontdekken samen al zijn coole tekeningen 
in Louvain-La-Neuve. Terug in Brussel springen we 
binnen in het stripmuseum waar we kennis maken met 
bekende en minder bekende stripfiguren. Hebben we 
nog een beetje tijd? Dan duiken we in de leeszaal met 
honderden strips! 

ZONDAG 11/10/2020

ZONDAG 08/11/2020

DUIVELSE DECORATIE

Het is winter! Tijd om te gaan schaatsen! We bezoeken de 
grote indoor schaatsbaan in Woluwe en gaan samen het ijs 
op. Ook als je nog niet kan schaatsen kan je zeker mee. In de 
namiddag warmen we ons op tijdens een workshop ‘chocomelk 
met een partytwist’. Versier jij je verse chocomelk met marsh-
mallows, smarties, zoute karamel of dat allemaal? Jij kiest!

ZONDAG 13/12/2020

ZONDAG 25/10/2020
VANAF 4 JAAR

W INTERPRET

FAMILIEZONDAG
10:00 - 13:00

OP SCHATTENJACHT
ZONDAG 22/11/2020
VANAF 6 JAAR

Heb jij al ooit gehoord van geocaching? Men-
sen van overal ter wereld verstoppen en zoe-
ken schatten. Jij kan deze schatten gratis en 
enkel met behulp van een smartphone opspo-
ren. Dat is leuk in je eigen stad maar ook op 
vakantie. We leren deze voormiddag hoe het 
werkt en gaan samen op pad in de stad.

ZONDAG 22/11/2020

1 - 6 JAAR
MET OUDERS 
GRATIS EN ZONDER INSCHRIJVEN
4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 06/12, 20/12
10:00 - 12:00

INSCHRIJVEN VIA 
AXIMAX@VGC.BE 
EN BETALING TER PLAATSE.
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A-DAGTRIPS

Het is bijna Halloween. Kom in Aximax je ei-
gen pompoen uitsnijden, knutsel een spookje 
of help bij de bereiding van de pompoensoep. 
‘s Middags eten we samen onze zelfgemaakte 
soep met brood.  

AXIBOX 4 ALL

Kom met je grote broer of zus, mama, papa, oma of opa een leuke 
activiteit doen op zondagmiddag. Je leert samen iets nieuws en 
maakt kennis met andere kinderen en ouders. Nog te klein? Vanaf 
dit jaar is er een afgesloten peuter-speelzone.

Iedere 1ste en 3de zondag van de maand staat Aximax gratis 
open voor jonge gezinnen. Kom genieten van sportief uitda-
gende hindernissen in de sportzaal of spelen in de Axibox. Dit 
is een indoor klimparcours van maar liefst 7 meter (!) hoog vol 
spannende obstakels.



MAANDAG
JAARATELIERS

KLASSIEK BALLET
In deze les leer je verschillende ballet-
passen maar ook hoe je je lichaam op 
een goede manier gebruikt. Flexibiliteit, 
spierversterking, evenwicht en gevoel 
voor ritme leer je gaandeweg. Dansple-
zier staat steeds centraal. Zowel voor 
beginners als kinderen die vorig jaar al 
deelnamen aan deze les. 

2009 - 2013

16:00 - 17:30

DANSLAB

Dit is een spannend bewegingsatelier om 
de week sportief te starten. We klimmen 
over parcours en spelen actieve spelletjes. 
Iedere les sluiten we af met een half uur 
ravotten in de axibox, het indoor klimpar-
cours van Aximax.

MINIMOVES
2015 - 2017

16:00 - 17:30

SPORTWERK 

VLAANDEREN 

6DE LEERJAAR - 1STE MIDDELBAAR 
3/10, 7/11, 5/12
14:00 - 17:00 
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Iedere eerste zaterdag van de maand doen we samen iets tofs 
en jullie kiezen wat. Film kijken, koken, bowlen, of naar de 
cinema? Alles kan en  iedereen is welkom. Ben je al benieuwd 
of twijfel je nog of dit iets voor jou is? Stuur een berichtje naar 
0490/14 06 09 en we houden je op de hoogte via WhatsApp.

TIENERWERKING @ AXIMAX WOENSDAG
KRIEBELKAPOENEN
Sport voor de allerkleinste ketjes. Op een 
speelse wijze blijven de kinderen 1,5 uur 
in beweging.

2016 - 2017 
14:00 - 15:30
SPORTWERK 
VLAANDEREN

MUZIEKEXPRESSIE

MULTICIRCUS
Ontdek verschillende circusdisciplines! Acro-
batie, jongleren, lopen op een ton of rijden 
op een éénwieler. Het komt allemaal aan 
bod. Op je eigen tempo en niveau komt de 
circusartiest in jezelf naar boven. schooljaar 
gelegd.

GROEP 1:
2013 - 2014
14:00 - 15:30

GROEP 2: 
2009 - 2012 
15:30 - 17:00

INSCHRIJVEN VOOR DIT ATELIER KAN ENKEL 
VIA WWW.ZONDERHANDEN.BE EN NIET BIJ 
AXIMAX.
CIRCUS ZONDER HANDEN

Maak kennis met muziek in zijn breedste 
betekenis. We leren luisteren naar klan-
ken, zingen liedjes en maken kennis met 
enkele instrumenten. Muzikale termen ko-
men subtiel aan bod. De basis voor jouw 
interesse in muziek wordt dit schooljaar 
gelegd.

2013 - 2015

14:00 - 15:30



10

SCHAKEN

KINDERSWING

VERHALENMACHINE

Schaken is een sport die veel denkwerk ver-
eist. Je moet het spel goed analyseren, je 
concentreren en vertrouwen hebben in jezelf. 
We leren stap voor stap hoe we schaak-
meester kunnen worden, met ons eigen 
schaak-toernooi als afsluiter van het jaar.

2007 - 2013 

14:00 - 15:30

Hou jij van dansen? Dan is kinderswing je 
ding. Iedere week oefenen we nieuwe be-
kende of minder bekende danspasjes en 
ontdekken we nieuwe liedjes. 

2013 - 2015 

15:30 - 17:00

Ontdek de mooiste prentenboeken tijdens 
dit voorleesatelier. We lezen samen boe-
ken vol fantasierijke verhalen en gaan na-
dien creatief aan de slag met wat we net 
hebben gehoord. Praten en luisteren in het 
Nederlands doen we zo ook op woensdag-
namiddag.

2016 - 2017 

15:30 - 17:00

DE KOKS
Iedere week maken we een nieuw vegeta-
risch gerecht van A(ppeltaart) tot Z(eewier-
crackers). Zowel hapjes, voorgerechten, 
hoofdgerechten als desserts komen aan 
bod. Zo kan jij binnenkort een 3-gangen 
menu op tafel zetten voor heel de familie. 

2009 - 2012 

15:30 - 17:00



WOENSDAG

DONDERDAG

14:00 – 15:30 15:30 – 17:00

Kriebelkapoenen
(2016 - 2017)

Kinderswing 
(2013 - 2014 - 2015)

Multicircus
(2013 - 2014)

Multicircus
(2009 - 2010 - 2011 - 2012)

Muziekexpressie
(2013 - 2014 - 2015)

Verhalenmachine
(2016 - 2017)

Schaken
(2007 - 2008 -2009 - 2010 - 2011 - 

2012 - 2013)

De koks
(2009 - 2010 - 2011 - 2012)

Helemaal multimediaal
(2009 - 2012)

Naai- en upcycling atelier
(2006 - 2012)

16:00 – 17:30

Sportbuffet (2012-2014)

ZATERDAG
09:30 – 11:00 11:00 – 12:30

Theater
(2009 - 2012)

Karate 
(2010 - 2011 - 2012 - 2013)

Kleutermoves 
(2015 - 2016 -2017)

Supersnacks 
(2016 - 2015 - 2014)

Skaten voor beginners 
(2011 - 2012 - 2013 - 2014)

Skaten voor gevorderden
(2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013)

Ouder/kind-workshops: zie pagina 5

Tienerwerking: zie pagina 11

MAANDAG

ZONDAG

16:00 – 17:30

Minimoves
(2015 - 2016 - 2017)

Klassiek ballet
(2009 - 2013)

A-dagtrips: zie pagina 6

Axibox 4 all: zie pagina 7

Familiezondag: zie pagina 7
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DONDERDAG
SPORTBUFFET

NAAI- EN UPCYCLING ATELIER

HELEMAAL MULTIMEDIAAL

Heel de namiddag gaan we creatief aan 
de slag met stof, fi etsbanden, touw, oud 
plastiek en andere verrassende materialen. 
Naaimachines en materialen staan klaar in 
ons atelier zodat jij je tofste ideeën of kle-
ding ontwerpen kan uitwerken. Alles kan en 
mag, Madame Rojo helpt je op weg. 

2006 - 2012 

14:00 - 17:00

ATELIER ROJO

Foto, radio, of video? Dit jaar proef je van 
ze allemaal. We nodigen verschillende pro-
fessionals uit. Zij tonen jou hoe je op ver-
schillende manieren jouw interessante ver-
haal of leuke ideeën kan vertellen aan de 
buitenwereld. 

2009 - 2012 

14:00 - 17:00

MET VERSCHILLENDE 

GESPECIALISEERDE 

PARTNERS PER DISCIPLINE

We maken kennis met verschillende sport-
disciplines zodat jij kan ontdekken waar je 
talent ligt. Ontdek iedere donderdag een 
nieuwe sport. Basketbal, judo, hockey, gym-
nastiek, boksen of dans, je leert het allemaal. 

2012 - 2015 

16:00 - 17:30

SPORTWERK 

VLAANDEREN
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ZATERDAG
KLEUTERMOVES

THEATER

SKATEN VOOR BEGINNERS

Het weekend sportief inzetten is altijd een 
goed idee. Kom in Aximax springen, lopen, 
kruipen en klimmen onder begeleiding van 
een turnjuf of -meester. 

2015 - 2017 

09:30 - 11:00

SPORTWERK VLAANDEREN

We gaan op zoek naar de acteur of actrice in jou. Leer kleine 
emoties spelen of grootse scenes uitdenken. Monologen, impro-
visatie, decor, ontwikkeling van personages,… het komt zeker 
aan bod. We maken kennis met de brede wereld van theater 
en acteerplezier. 

2009 - 2012

09:30 - 11:00

Stond je nog nooit eerder op een skateboard? Ging je al eens 
zelf aan de slag maar lukte het niet zo goed? In Aximax leer je 
dit jaar hoe je stabiel op je skateboard kan rollen. Hebben we 
dat onder de knie? Dat oefenen we enkele eenvoudige tricks. 
Je kan in Aximax gratis een skateboard en bescherming lenen. 

2011 - 2014 

09:30 - 11:00

STOKED BOARD ACADEMY

SUPERSNACKS

SKATEN VOOR
GEVORDERDEN

We leren hoe we met traditionele én ver-
rassende ingrediënten lekkere vegetarische 
tussendoortjes maken. De ene week zoete 
koekjes met havermout en banaan, de an-
dere week hartige dips om je crackers te 
beleggen. Leer nieuwe ingrediënten kennen  
en sta zelf achter de potten en pannen. 

2014 - 2016

11:00 - 12:30

Volgde je al eerder een lessenreeks skaten? Dan ben je hier 
aan het goede adres. We verfi jnen onze techniek, leren hoe we 
omgaan met uitdagende parcours en oefenen meer complexe 
tricks op een skateramp.

2009 - 2013 

11:00 - 12:30

STOKED BOARD ACADEMY

KARATE
Voor kinderen is karate een fi jne sportieve uitlaatklep. We 
hebben aandacht voor lichaamshouding, gedeeld respect 
en persoonlijke groei. Voor beginners en kinderen die vorig 
jaar reeds de cursus hebben gevolgd. 

2010 - 2013 
11:00 - 12:30
SPORTWERK VLAANDEREN



SPEELBOS

HET LEVEN DOOR 
EEN BOSBRIL 

GROENE 
REPORTERS 
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HERFSTGALERIJ

DE GROENTJES

02/11/2020 > 06/11/2020

KETJES IN HET GROEN

In de herfst is de natuur op zijn mooist. We gaan al die mooie 
vormen en kleuren in het bos en het park ontdekken. We rapen, 
plukken en verzamelen materiaal om er in Aximax kunstwerkjes 
van te maken. 

Leer deze week alles over groenten en fruit. Je maakt zelf lekkere 
snacks en ontdekt nieuwe smaken. Bovendien zitten we niet stil. Op 
speelse wijze krijgen we iedere dag een gezonde portie bewe-
ging, binnen en buiten. Een gezonde geest in een gezond lichaam! 

HERFSTVAKANTIE

2017

CREA

2015 - 2016

KOKEN, SPORT, CREA

LOGO BRUSSEL & 

VGC-SPORTDIENST

Ravotten in het groen, dat gaan we zeker doen! 
Samen met 2 scoutsleid(st)ers bouwen we sa-
men een fort in het bos of nemen we het tegen 
elkaar op in een zot parkspel. Voor iedereen 
die tegen een stootje kan!

Wist je dat je van brandnetels soep kan ma-
ken? Of dat je met planten kan verven? Of 
dat er verschillende dieren verborgen leven 
in het bos op exact het plekje waar jij staat? 
We zetten onze onderzoeksbril op en ont-
dekken dat een bos meer te bieden heeft dan 
je op het eerste zicht kan zien. 

Wij laten deze week zien welke mooie groe-
ne plekken onze buurt te bieden heeft. Met 
beeld en geluid maken we een schitterende 
reportage. We gaan op prospectie, schrij-
ven een script, interviewen buurtbewoners en  
gaan erop uit! 

2013 - 2014

NATUUR

2012 - 2013

NATUUR

W’OUT 

/GC WABO

2011 - 2010

MULTIMEDIA

GC TEN NOEY EN MISTER BOX

KETJES IN HET GROENKETJES IN HET GROEN



21/12/2020 > 24/12/2020

LET OP: ER ZIJN GEEN ACTIVITEITEN OP 
VRIJDAG 25/12/2020 (FEESTDAG)

SPORTIEF HET 
NIEUWE JAAR IN

TIP TOP HIP HOP EN ACTIE! 

GELUID LOOPT...EN ACTIE! 

CIRCUS ONDERSTEBOVEN

LET OP: ER ZIJN GEEN ACTIVITEITEN 
OP 02/11/2020

20 21

KERSTVAKANTIE

Ga jij morgen Zwangere Guy, Brihang  of Damso ach-
terna? Deze week ontdekken we hoe een hiphoptrack in 
elkaar zit. We maken zelf de beats en schrijven lyrics 
over de dingen die ons bezig houden. Nadien trekken 
we naar onze favo plaatsen in Bxl om onze eigen mu-
ziekclip te draaien. Are you the real Slim Shady?

2007 - 2008

BEATS MAKEN, LYRICS SCHRIJVEN 

GC DE KRIEKELAAR

TIENERS AAN DE 
MUZIEKKNOPPEN

Wist je dat geluidseffecten een goede video nog be-
ter maken? Je maakt deze week zelf een animatiefi lm. 
Daarna gaan we op zoek naar de perfecte geluiden 
om onze beelden nóg spectaculairder te maken. Zet je 
oren alvast open, toffe geluiden vind je in verborgen 
hoekjes.

2009 - 2010

ANIMATIEFILM, GELUIDSEFFECTEN

GC DE KRIEKELAAR

APENTOEREN
Op een speelse wijze blijven wij een hele 
week in beweging. Zoals dieren in de jun-
gle kruipen, sluipen en klimmen we door 
Aximax. Kom jij mee op avontuur?

2016 - 2017

OMNISPORT

OP DE MAT
Met Judo kan je al erg jong beginnen. Al 
spelenderwijs maken we kennis met deze 
veelzijdige sport. Er is aandacht voor 
concentratie, leren vallen en opstaan en 
doorzetten. Plezier en respect voor elkaar 
gaan altijd hand in hand. 

2014 - 2015

JUDO

Een hele week circus? Joepie! We leren de basis van 
circus maar gaan ook enkele specifi eke disciplines 
verder verdiepen. 

2012 - 2013 

CIRCUS

CIRCUS ZONDER HANDEN



VROLIJKE 
VOLKSSPELEN 

FLASHBACK
DINO DANI

MENEER EN MEVROUW 
FLUIT TREKKEN EROP UIT!

28/12/2020 > 31/12/2020

LET OP: ER ZIJN GEEN ACTIVI-
TEITEN OP VRIJDAG 01/01/2021 
(FEESTDAG)

POP DANCE

ONDER WATER! 

22 23

Sjoelbak, kegelschieten, skilopen of ha-
mertjesspel? Klinkt dit voor jou als Chinees 
in de oren? Daar brengen we deze week 
verandering in. We ontdekken spelletjes 
van meer dan 100 jaar oud en proberen 
er enkele na te bouwen. 

We richten onze blik op onze mooie stad 
en houden een fototoestel in de aanslag. 
We gaan op tijdreis in Brussel en brengen 
haar geschiedenis verrassend in beeld. 

2012 - 2013

SPEL

VGC-UITLEENLOKET

2009 - 2011

FOTOGRAFIE

Dino Dani zit in de penarie! Ze roept om onze hulp. Al haar eie-
ren zijn verdwenen. 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?

Een muziekweek met een nostalgisch kant-
je. We maken kennis met instrumenten van 
vroeger. We leren liedjes uit de tijd van 
onze oma en opa. We placeren hier en 
daar een leuke volksdans. Kom jij mee op 
muzikale tijdsreis? 

EEN DUIK IN 
HET  VERLEDEN

2016 - 2017

CREA, AVONTUUR

KONING KEVIN VZW

2014 - 2015

MUZIEK

Wil jij leren dansen zoals in een muziekvideo? Wil je 
iedereen op TikTok versteld doen staan van jouw mo-
ves? Of ben jij gewoon een feestbeest dat niet stil 
kan staan? Leer deze week verschillende dans-
bewegingen en choreografi eën waarbij je iedere 
spier in je lichaam gebruikt. 

Iedere dag trekken we naar het zwem-
bad. We verfi jnen onze techniek of leren 
een nieuwe zwemslag. Natuurlijk is er ook 
altijd tijd om even lekker te spelen in het 
water. Zijn we niet in het zwembad? Dan 
sporten we verder in Aximax of spelen we 
een tof spel.

2009 - 2011

DANS

2009 - 2011

ZWEMMEN

VGC-SPORTDIENST
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