
FAMILIEZONDAGEN
A-DAGTRIPS
OUDER/KIND-WORKSHOPS
AXIBOX 4 ALL
TIENERWERKING
KROKUSVAKANTIE
PAASVAKANTIE
VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 14 JAAR

VOORJAAR 2021



LEGENDE VAN SYMBOLEN 

 Geboortejaar van de kinderen die voor dit atelier kunnen inschrijven

 Het thema van dit atelier

 Dit atelier wordt georganiseerd  

 in samenwerking met deze organisatie 

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

QUAND ? 
 Du samedi 16 janvier 2021 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.

INSCHRIJVEN
HOE? 
Via tickets.vgc.be/aximax

WANNEER? 
 Vanaf zaterdag 16 januari 2021 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.

KOSTPRIJS PRIJS PASPARTOE  
KANSENTARIEF

VAKANTIEATELIER (P.10-15) €60 €10

FAMILIEZONDAG (P.4-5) €2/kind €2/kind

€5/volwassenen €2/volwassenen

AXIBOX 4 ALL (P.5) Gratis Gratis

A-DAGTRIP (P.6) €16,50 €5

OUDER/KIND-WORKSHOP (P.7) €50/duo €15/duo

TIENERWERKING (P.8) Gratis Gratis

Meer informatie over Paspartoe? 
www.uitinbrussel.be/paspartoe
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Alle informatie over inschrijven en afspraken: www.jcaximax.be onder FAQ

W IST JE DAT...

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

... je Paspartoe aan kansentarief maar 1 
jaar geldig is. Kom voor de inschrijvingen al 

eens langs om je Paspartoe te verlengen.  
Dat 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 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 deel te kunnen nemen.
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SYRISCHE KOOK-
WORKSHOP
Leer met heel het gezin nieuwe verrassende en 
kindvriendelijke recepten maken. De Syrische 
keuken staat gelijk aan een waaier van geu-
ren en kleuren. Ontdek nieuwe smaken en roer  
samen in de potten en pannen!

DROOGBOEKET
Welke bloemen passen samen en hoe schik je ze het 
best om tot een prachtig bloemstuk te komen? Jullie  
leren het vandaag in Aximax. We zeggen vaarwel 
tegen de donkere dagen en halen al een vleugje 
lente in huis! 

FAMILIEZONDAG
Kom met je grote broer of zus, mama, 
papa, oma of opa een leuke activiteit doen 
op zondagvoormiddag. Je leert samen 
iets nieuws en maakt kennis met andere  
kinderen en ouders.

ZONDAG 24/01/2021

VANAF 5 JAAR

GUERILLA GARDENING 
Willen jullie je buurt een beetje groener maken? 
We maken zaadbommen om lelijke plekjes groen te 
maken en krijgen tips en tricks om stiekem kruiden 
en bloemen in onze straat te planten. Shhhtt, niet 
verklappen ;-). 

ZONDAG 28/03/2021

VANAF 4 JAAR 

10:00-13:00
INSCHRIJVEN VIA AXIMAX@VGC.BE   
EN BETALING TER PLAATSE

ZONDAG 28/02/2021

VANAF 7 JAAR 

ERFGOEDDAG
Erfgoeddag is de dag bij uitstek om een ambacht te leren. 
In Aximax zijn er doorlopend gratis activiteiten en je kan 
ook inschrijven voor 2 workshops:

WORKSHOP 1 Maak samen een mooie sierkaars. We leren 
hoe een kaars is opgebouwd en gaan zelf aan de slag met 
gesmolten was in allerlei kleuren.

WORKSHOP 2 Maak je eigen teddy-
beer uit vilt. Je naait zelf een beer in 
elkaar, kiest de oogjes en de neus. 
Het klinkt gemakkelijker dan het is. 
Bereid je voor op een uitdagend  
knutselproject.

ZONDAG 25/04/2021

AXIBOX 4 ALL
Iedere 1ste en 3de zondag van de maand staat Aximax gratis open voor jonge gezinnen. Kom genieten 
van sportief uitdagende hindernissen in de sportzaal of in de Axibox. Dit is een indoor klimparcours 
van maar liefst 7 meter (!) hoog vol spannende obstakels. Nog te klein? Vanaf dit jaar is er een afge-
sloten peuter-speelzone! 

1-6 JAAR

17/01, 07/02, 21/02, 06/03, 21/03, 04/04, 18/04*, 02/05*, 16/05*

*XL OPEN AIR EDITION

10:00 - 12:00

MET OUDERS, GRATIS EN ZONDER INSCHRIJVEN
GRATIS

WORKSHOP 1 
VANAF 5 JAAR  
10:00 - 12:00

WORKSHOP 2 
VANAF 6 JAAR  
14:00 - 16:00
 
INSCHRIJVEN VIA AXIMAX@VGC.BE 
EN BETALING TER PLAATSE



6 7

OUDER/KIND-WORKSHOP
KERAMIEK
Wegens overdonderend succes in het najaar her-
nemen we de reeks keramiek. Samen maak je een 
mooie kom, een speels fantasiefiguurtje of een ver-
rassend bord. Onder begeleiding van een keramiste 
ontdek je samen verschillende technieken en ga je 
naar huis met je eigen collectie. 

GLASKUNST
Je kent dit misschien vooral van de ramen in oude 
gebouwen maar glas in lood of beton is aan een 
hippe opmars bezig. Leer alles over de geschiedenis 
en verschillende technieken van deze ambacht. Je 
maakt een uniek stuk op basis van je eigen ontwerp.

2012 - 2015
REEKS VAN 3 ZATERDAGEN:  
06/02, 13/02, 20/02
14:00 - 16:30
GC TEN NOEY

2008 - 2012

REEKS VAN 3 ZATERDAGEN: 06/03, 13/03, 20/03

14:00 - 16:30

GC TEN NOEY, STUDIO.AMORF

KRUIDENATELIER
Deze zomer gebruiken we producten die we zelf 
hebben samengesteld. Leer uit welke planten en 
grondstoffen je de heerlijkste natuurlijke verzor-
gingsproducten maakt. Een zalfje om de jeuk van 
een insectensteek te verlichten, aftersun crème of een 
bruisbal voor een lekker bad na het buiten spelen. 
Na dit atelier ben je een echte herborist. 

2009 - 2014

REEKS VAN 3 ZATERDAGEN:  

10/04, 17/04, 24/04

14:00 - 16:30

GC TEN NOEY

A-DAGTRIPS
CITYTRIP GENT
We brengen de hele dag door in Gent, een stad vol kunst en geschie-
denis. We beginnen met een bezoek aan het Gravensteen, dé beziens-
waardigheid van Gent. ‘s Middags picknicken we aan de Graslei of on-
der de ‘schaapstal’. We zetten de dag verder met een speelse zoektocht 
in het SMAK, het stedelijk museum voor actuele kunst. Wreed wijs!

BOKRIJK
We stappen in een teletijdmachine, ook wel trein genaamd, 
en laten ons meer dan 100 jaar terug katapulteren. We 
bezoeken Bokrijk met zijn oude huisjes en maken kennis met 
leuke ambachten: brood bakken, leer looien, honing maken 
of een volksspel spelen. Het kan er allemaal. Zijn we nog 
niet moe? Dan spelen we in de enorme speeltuin van dit 
verrassend provinciaal domein. 

DE ZEE
Met de trein naar Oostende, joepie joepie jee! Zoals 
de traditie het wil maken we in mei een trip naar de 
zee. We houden een gocart race op de dijk, verza-
melen schelpen op het strand,  smullen van een ijsje 
en nemen misschien wel een duik in het water. Een 
namiddag vol spel, plezier en frisse zeelucht. 

ZONDAG 11/04/2021

ZONDAG 09/05/2021

ZONDAG 14/03/2021

2009 - 2014

9:00 - 18:00

KIDS ONLY



15/02/2021 - 19/02/2021 - BRUSSEL ANDERS BEKEKEN

WEG VAN WATER
Van waar komt het water uit de kraan? Waar 
gaat het kanaal naartoe? Wat gebeurt er met 
het water dat we doorspoelen in het toilet? 
We volgen het water van de stad!
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TIENERWERKING  
@ AXIMAX

6DE LEERJAAR - 1STE MIDDELBAAR

06/02, 06/03, 03/04, 01/05

14:00 - 17:00

Iedere eerste zaterdag van de maand doen we samen iets tofs en jullie kiezen wat. Film kijken, pizza 
bakken, bowlen, of naar de cinema? Alles kan en iedereen is welkom. Kom alleen of breng enkele 
vrienden mee. 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.

STADSKLEUREN
We gaan naar buiten en ontdekken hoeveel 
kleuren onze stad heeft. We verzamelen groe-
ne dingen om te knutselen, fotograferen rode  
dingen om een collage mee te maken en zoeken 
het kleurrijkste huis van de straat.

KROKUSVAKANTIE

LIJN 6
Metrolijn 6 brengt je naar verrassend groene plekken. In de schaduw van Het Atomium maken we 
het park van Laken onveilig, we spelen verstoppertje in het park van Tour & Taxis en ontdekken het  
Marie-Josépark aan het Weststation. Met een metrokaart in de hand ontdekken we het hele land(schap). 

2017 - 2018

CREA, SPEL 

2015 - 2016

ONTDEKKING 

2014

ONTDEKKING, EXCURSIE 



BOUGER BOUGER
We zwieren onze armen en benen los,  
rennen tot we niet meer kunnen en kruipen 
onder en over alle parcours die ons pad 
kruisen. We verleggen onze grenzen tijdens 
deze uitdagende sportweek.

WEEK 1: 6/04/2021 - 09/04/2021 
LET OP: ER ZIJN GEEN ACTIVITEITEN OP MAANDAG 05/04/2021 (FEESTDAG)

XXL - SPORTWEEK

PAASVAKANTIE

2017 - 2018

SPORT

START 2 BIKE
Ieder gaat op zijn eigen tempo en ingedeeld volgens 
niveau aan de slag. Leer deze week fietsen zonder zij-
wielen of doe net meer ervaring op tijdens uitdagen-
de fietsparcours en -oefeningen. Voor verkeersregels 
hebben we veel aandacht. Op het einde van de week 
doen we een fietsuitstap. Voor kinderen met én zonder 
fietservaring.

2015 - 2016

FIETSEN, SPORT

WIJ VOORZIEN FIETSEN INDIEN NODIG

VGC-SPORTDIENST
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BD BXL
Hou jij van strips? Vele beroemde tekenaars 
zijn in Brussel geboren of werkten er. Het 
verbaast dan ook niet dat Brussel in heel 
wat stripverhalen het decor is voor spannen-
de avonturen. We gaan naar het stripmu-
seum, tekenen onze eigen strip en doen de 
Brusselse stripwandeling. 

URBAN SPORTS
Breakdance, freerunning of skateboarden. 
Het zijn allemaal sporten die onlosmakelijk 
met de stad verbonden zijn. Doe je sport-
schoenen aan en kom mee op dit sportief 
urban avontuur. URBAN GARDENING 

Hoe maak je in het midden van de stad een 
grijze ruimte groen? De Aximax speelplaats 
wordt jullie experimententuin. Samen met 
de Bûûmplanters creeëren we een groene 
oase in het midden van de stad. Handen uit 
de mouwen, voeten in het zand! 

2012 - 2013

CREA, EXCURSIE 

2010 - 2011

SPORT

VGC-SPORTDIENST

2008 - 2009 - 2010

NATUUR

BÛÛMPLANTERS



ROPESKIPPING
Dit is meer dan gewoon touwtje springen. Ropeskip-
ping is een acrobatische sport waar uithouding en 
concentratie cruciaal zijn. In groep oefen je de cool-
ste tricks en moedig je elkaar aan om net dat beetje 
verder te gaan.

2009 - 2010 -2011- 2012
SPORT

WEEK 2 : 12/04/2021 - 16/04/2021

EXPEDITIE FAUNA & FLORA

BEESTENBOEL
Kuikens, lammetjes, konijnen en geitjes. 
Welke dier vind jij het liefst? We praten, 
knutselen, spelen en bewegen een hele 
week in het thema van schattige dieren. 

PAASVAKANTIE

2017 - 2018

DIEREN

TUIN(H)IEREN
Zaadbommen maken, kiempjes kweken, bloe-
men planten en een insectenhuis bouwen. Wij 
geven de lente een duwtje in de rug! 

2015 - 2016

TUINIEREN, NATUUR

OP DE BOERDERIJ
Handen uit de mouwen. Wij gaan helpen op 
een boerderij. Stallen mesten, in de moes-
tuin werken en eitjes rapen. Wees klaar om 
vuil te worden. 

2013 -2014

NATUUR, EXCURSIE
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CIRCUS
Balanceren op een bal of ton, gooien met 
de diabolo, acrobatentoeren, jongleren met 
bordjes. Welke circusdiscipline is jou op het 
lijf geschreven? Ontdek het deze week! 

2013 -2014

CIRCUS, SPORT

CIRCUS ZONDER HANDEN

GEVECHTSPORT
Judo, jiu-jitsu, karate en boksen. Het zijn 
maar enkele van de gevechtsporten waar 
jij deze week kennis mee maakt. We leren 
op een juiste manier de basismoves. Er is 
aandacht voor lichaamshouding, discipline 
en zelfbeheersing. 

2011 -2012

SPORT 

VGC-SPORTDIENST

BASKET
Dunk, cut, dribbelen, base-out, bucket,… Say what? Deze termen 
uit de basketbalsport hebben op het einde van de week geen  
geheimen meer voor jou. Verbeter je balgevoel, leer strategische 
moves en laat je betoveren door deze veelzijdige sport. 

2009 - 2010 - 2011

SPORT, BASKETBAL 



HEKSENBROUWSELS
Met planten en grondstoffen uit de natuur kan 
je smakelijke én handige brouwsels creëren. 
We maken ons eigen moddermasker, een 
verkwikkende thee, een crèmetje om mug-
gen af te schrikken en een lekker soepje 
van eetbare planten. Heksen en tovenaars 
gaan niet naar de supermarkt. Die gaan  
gewoon naar het bos! 

BOOMHUT  
BOUWERS
Samen werken we aan 1 groot project. We 
bouwen samen een boomhut. Ontwerpen, 
zagen, timmeren en decoreren. Waar ben 
jij specialist in? 

2011 -2012

KOKEN, NATUUR

2009 - 2010

BOUWEN, NATUUR 
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KROKUSVAKANTIE 
15/02/2021 - 19/02/2021

Stadskleuren

Weg van water 

Lijn 6 

BD BXL

Urban sports

Urban gardening

2017 - 2018

2015 - 2016

2014

2012 - 2013

2010 - 2011

2008 - 2010

PAASVAKANTIE 
6/04/2021-9/04/2021

PAASVAKANTIE 
12/04/2021-16/04/2021

Bouger bouger Beestenboel

Start 2 bike Tuin(h)ieren

Circus Op de boerderij

Gevechtsport Heksenbrouwsels

Basket Boomhutbouwers

Ropeskipping

2017 - 2018

2015 - 2016

2013 - 2014

2011 - 2012

2009 - 2011

2009 - 2012

2009 - 2010

2011 - 2012

2013 - 2014

2015 - 2016

2017 - 2018
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Jeugdcentrum Aximax
J.W. Wilsonstraat 19 
1000 Brussel

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

✉

✆




