
ZOMER 2021

INSCHRIJVEN 
VANAF 24/04 

VAKANTIEATELIERS VOOR KINDEREN  
EN JONGEREN VAN 2,5 TOT 14 JAAR 



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

QUAND ? 
 A partir de samedi 24 avril 2021 à 9h

BESOIN D’AIDE ? Besoin d’aide? Vous vous  
inscrivez pour la première fois avec Paspartoe au 
statut préférentiel?
COMMENT ? Venez chez Aximax sur place le 
24/04 entre 9h et 10h.

INSCHRIJVEN
HOE? 
Via tickets.vgc.be/aximax

WANNEER? 
 Vanaf zaterdag 24 april 2021 om 9u

HULP NODIG? Schrijf je voor de eerste keer in 
met Paspartoe aan kansentarief? 
HOE? Kom ter plaatse bij Aximax op 24/04 
tussen 9u en 10u.

KOSTPRIJS PRIJS PER KIND 
PER WEEK 

PASPARTOE  
KANSENTARIEF

VAKANTIEATELIER * €60 €10

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

* De vakantieateliers van 1 en 2 juli en 30 en 31 
augustus zijn 2 dagen en kosten €24 of €4  
(paspartoe kansentarief)
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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 als 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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ABRACADABRA
Hocus pocus pas…. Ik wou dat ieder kind een 
tovenaar was. We leren leuke goocheltrucjes, 
doen zotte experimenten en maken onze eigen 
toverstaf.

DE VERKLEEDKOFFER
Verkleden, zelf maskers maken en in de huid kruipen 
van knotsgekke figuren? Geen idee is te zot voor ons 
verkleedfeestje!

DOE EENS GEK!

2016-2017

MAGIE

FANTASIE 

FANTASIE, CREATIE 

SPORT

VORMIDABLE
Laat je fantasie de vrije loop. Met houten figuren 
bouwen we een eigen wereld en leggen die vast op 
beeld. Maak jij een chocoladefontein of liever de 
Eiffeltoren?

2012-2013

2009-2010-2011

2014-2015

CRAZY SPORTS
We smijten ons op spikebal, slacklinen, 
tjoekbal of skilopen. Wablieft? We  
ontdekken samen uitdagende maar vaak 
ook hilarische nieuwe sporten. Zweten en 
lachen gaan deze dagen hand in hand. 

01/07/2021 > 02/07/2021

AMADEO KOLLECTIF
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CREATIEF MET...
05/07/2021 > 09/07/2021

...KLEI
Kneden, boetseren en creëren. We maken elke 
dag iets nieuws en ontdekken nieuwe materialen, 
vormen en kleuren. Doe je mee?

. . .PAPIER
Een eenhoorn uit papier-maché, een zelfgedrukt  
notitieboekje of een mooie mobiel vol origamifiguren. 
We ontdekken de veelzijdigheid van papier en jij 
bepaalt mee wat we ermee creëren!

2018

CREA

FANTASIE, VERHALEN 

JEUGD & MUZIEK BRUSSEL 

2014-2015

. . .WOORDEN
We gaan beeldend, muzikaal, dansend 
en talig aan de slag met verhalen die 
kinderen zelf aanbrengen. Hoe klinkt jouw 
verhaal? Hoe ziet jouw verhaal er uit? We 
experimenteren met mixed media, muziek 
en woorden en laten kinderen hun eigen 
knotsgekke wereld creëren.

OMNISPORT, CREA

. . .EEN BAL 
Sporten, knutselen, rollenspel en het park onveilig 
maken. Wat hebben die activiteiten met elkaar  
gemeen? Je kan het allemaal doen met een bal! 
Benieuwd? Schrijf je in voor een verrassende week!

2015-2016

CREA

GC TEN NOEY

2016-2017

KINDEREN MOETEN 
GEBRACHT EN  
GEHAALD WORDEN 
BIJ GC TEN NOEY

VGC-SPORTDIENST
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. . .INKT
Leer de kunst van zeefdruk, linosnede of 
kartondruk. We installeren ons in het drukatelier 
van GC Ten Noey, ontdekken verschillende 
druktechnieken en gaan naar huis met unieke 
zelfgemaakte kunstwerkjes op papier en stof.

. . .AFVAL
Koken met restjes, knutselen met lege verpakkingen 
of verven met groenteafval? Samen gaan we de 
uitdaging aan. Je zal nooit meer op dezelfde manier 
kijken naar wat er in de vuilbak zit. 

2012-2013

DRUKTECHNIEKEN 

GC TEN NOEY 

KINDEREN MOETEN GEBRACHT EN 
GEHAALD WORDEN BIJ GC TEN NOEY

BAWASA VZW EN VGC ERFGOEDCEL 

CREA, ZERO WASTE 

HOUTBEWERKING

2009-2010-2011

2009-2010-2011

. . .HOUT
Van een ruwe plank maken wij een eigen 
creatie. Met vijl en beitel gaan we aan de 
slag. Het wordt een intensieve week waarin 
je nieuwe skills leert en je de handen uit de 
mouwen steekt.
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OP STAP!
NAAR DE MAAN
Kom je mee naar de ruimte? Daar ontdekken we 
sterren, planeten en misschien wel marsmannetjes. 
Maar eerst moeten we een ruimteraket bouwen! 

NAAR DE BOERDERIJ 
Deze week leren we alles over de boerderij. Waar 
komen onze groenten vandaan en welke dieren leven 
er zoal op een boerderij? Uiteraard kan een bezoek 
aan de kinderboerderij niet ontbreken!

2017

FANTASIE, CREA

2015-2016

NAAR DE STAD
Brussel telt maar liefst 19 gemeentes. Welke ken jij? 
We stappen op de bus of metro en ontdekken al het 
leuks dat Brussel te bieden heeft.

12/07-2021 > 16/07/2021

EXCURSIE, SPEL, CREA

2014-2015
EXCURSIE, BRUSSEL
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EXCURSIE, MUSEA

EXCURSIE, VERHALEN

EXCURSIE, ONTDEKKING 

NATUUR, EXCURSIE 

NAAR HET MUSEUM
We bezoeken de coolste Brusselse musea en gaan 
daar op zoek naar onbekende weetjes en geheimen. 
Zo kan jij binnenkort je vrienden en familie meenemen 
naar het museum en ben jij de gids!

NAAR DE BIBLIOTHEEK
In de bib draait alles rond verhalen en die vind je 
niet enkel op papier. We ontdekken verschillende 
bibliotheken en collecties en gaan zelf aan de slag met 
woord, beeld, drukkunst en natuurlijk onze fantasie. 

2013-2014

2012-2013

SPECIAAL OP STAP
Zet je comfortabele schoenen klaar want wij gaan 
iedere dag te voet op stap. Geocaching, een citygame, 
een oriëntatieloop of gegidste stadswandeling. Er zijn 
1000 manieren om al stappend je omgeving te leren 
kennen en wij ontdekken de leukste!

NAAR HET BOS 
In het bos kan je spelen, wandelen, fietsen, kampen 
bouwen, planten determineren of net heerlijk 
mediteren. Hou jij van de natuur en het bos? Dan ben 
je hier aan het juiste adres. 

2011-2012

2009-2010
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SPEL, CREA

KOKEN, ONTDEKKING

SURREALISME, CREA

DE BELGISCHE KUST
Olé, wij houden van de zee! We bouwen een 
strand in Aximax, spelen met schelpen en knutselen 
strandbloemen. Petje op, zonnebril aan, ogen dicht en 
poef…. We zijn aan de zee! 

2017-2018

DE CHOCOLADE- 
ONTDEKKING 
Mmm…chocolade is lekker, dat wist je wel, maar het 
is ook een heel interessant product met een lange 
geschiedenis. We bezoeken het chocolademuseum 
en maken zelf mooie en lekkere creaties.

CECI N'EST PAS UN 
STAGE DE VACANCE
Magritte is de Belgische surrealist met wereldfaam. 
Toch staat hij niet alleen. We doen inspiratie op bij 
bekende kunstenaars en gaan daarna zelf aan de 
slag. Één ding is zeker, onze verbeelding laten we 
deze week de vrije loop.

2015-2016

2013-2014

VIVE LA BELGIQUE
19/07/2021 > 23/07/2021LET OP: 21 JULI ZIJN ER GEEN 

ACTIVITEITEN (FEESTDAG)
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KOKEN

OMNISPORT

FIETSEN 

OP GROOTMOEDERS 
W IJZE
Stoofvlees met frietjes, wafels, vol-au-vent, of  
witloof met kaassaus uit de oven. We leren klassieke  
Belgische gerechten maken maar steken ze wel steeds in 
een hip vegetarisch jasje. Begin maar al te watertanden 
want het wordt een week om van te smullen. 

2012

GO BELGIUM!
De Olympische Spelen starten deze week en België 
is goed vertegenwoordigd. Wij kruipen in de huid 
van de rode duivels, de Red Flames, de Red Cats, 
enzovoort. Wat is jouw sportieve talent? We stomen 
elkaar klaar voor Los Angeles 2028!  

DE COUREURS
Wereldberoemd zijn de Belgische coureurs. We 
springen deze week zelf in het zadel en fietsen heel 
Brussel en omstreken rond. We fietsen dagelijks naar 
een leuke bestemming en houden onderweg halt 
voor een lekkere picknick of een spel. 

2010-2011

2008-2009-2010

WE FIETSEN DAGELIJKS GEMIDDELD 
20 KM. ERVARING EN CONDITIE IS 
DUS VEREIST. INDIEN NODIG KAN 
AXIMAX EEN FIETS VOOR JOU 
VOORZIEN. 

VGC-SPORTDIENST
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01/07 > 02/07

12/07 > 16/07

05/07 > 09/07

JULI

 Abracadabra    2016-2017

 De verkleedkoffer 2014-2015

 Vormidable   2012-2013

 Crazy sports   2009-2011

 Naar de maan   2017

 Naar de boerderij  2015-2016

 Naar de stad   2014-2015

 Naar het museum 2013-2014

 Naar de bibliotheek 2012-2013

 Speciaal op stap  2011-2012

 Naar het bos    2009-2010

 ...klei 2018

 ...papier 2016-2017

 ...een bal 2015-2016

 ...woorden 2014-2015

 ...inkt 2012-2013

 ...afval 2009-2011

 ...hout 2009-2011

DOE EENS GEK!

OP STAP!

CREATIEF MET...

19/07 > 23/07

 De Belgische kust  2017-2018

 De chocoladeontdekking   2015-2016

 Ceci n’est pas un stage de vacance 2013-2014

 Op grootmoeders wijze   2012

 Go Belgium!    2010-2011

 De coureurs    2008-2010

VIVE LA BELGIQUE

26/07 > 30/07

 100% Circus 2009-2015

CZH-TAKE OVER



02/08 > 06/08

16/08 > 20/08

09/08 > 13/08

23/08 > 27/08

AUGUSTUS

 Smospotten  2017-2018

 Flapeteruit  2015-2016

 Iniminimedia   2015-2017

 Klaar voor de toekomst 2011-2014

 Bootcamp IT    2009-2010

 Schaken 2007-2010

 Skaten  2007-2010

	 Graffiti	 2007-2010

 Zingende luchtpiraten 2017-2018

 Magische muziek 2016-2017

 De muziektrein   2015-2016

 Tromgeroffel    2014-2015

 La la Land   2012-2013

 Beatbox   2009-2011

 Hip hop beats   2009-2011

KLEUTERPARADIJS

IEDEREEN DIGITAAL

TEENAGERS ONLY! 

THE SOUND OF MUSIC
30/08 > 31/08

 De boekenwormpjes 2017-2018

 Mysterieuze mythes 2015-2016

 De verhalencarrousel  2013-2014

 De stad spreekt  2011-2012

 Rake taal    2009-2011

STRAFFE STORIES 

 De bakkerij 2017-2018

 De disco 2015-2016

 Het restaurant  2012-2014

09/08 > 13/08
AXIMAX POP UP CITY @ ANDERLECHT 
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CIRCUS, SPEL 

100% CIRCUS
Circus zonder handen kaapt opnieuw 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!

2009-2015

CIRCUS ZONDER HANDEN 

CZH-TAKE OVER
26/07/2021 > 30/07/2021
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CREA

SMOSPOTTEN 
Als echte smospotten gaan we kliederen en 
kladderen met verf, modder, klei, … en andere 
materialen. Weet jij al wat je met duizend kleuren 
verf kan doen? Maken we de zotste monsters van 
klei? We hebben geen schrik om vuil te worden en 
gedragen ons als echte smospotten.

2017-2018

KONING KEVIN VZW

KLEUTERPARADIJS
02/08/2021 > 06/08/2021

THEATER, EXPRESSIE, CREA

FLAPETERUIT 
Je kan op 1001 manieren iets vertellen. Luid of stil, 
snel of traag, met gekke bekken, met een stoer 
kostuum of met een streepje schmink. We kruipen in 
de huid van een vrolijk of grappig personage. We 
onderzoeken hoe die loopt, praat, danst en lacht. 
We vertellen verhalen, met of zonder tong. 

2015-2016

KONING KEVIN VZW
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SCHAKEN
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. 

2007-2008-2009-2010

TEENAGERS ONLY! 
09/08/2021 > 13/08/2021

SKATEN
Beginners en gevorderden leren leuke skatetricks 
en kunnen na deze week relaxed door de Brusselse 
straten cruisen.

2007-2008-2009-2010

STOKED BOARD ACADEMY

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

2007-2008-2009-2010

SPRAY & PLAY
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AXIMAX POP UP CITY  
@ ANDERLECHT
09/08/2021 > 13/08/2021
LET OP. KINDEREN MOETEN GEBRACHT EN GEHAALD WORDEN IN   GC DE RINCK 
(DAPPERHEIDSPLEIN, ANDERLECHT)

DE DISCO
Leer coole dansjes terwijl je vrienden ondertussen 
zelf de muziek verzinnen. Draag jij graag een mooi 
accessoire voor je gaat feesten? Dan maken we ook 
dat lekker zelf. 

HET RESTAURANT
Hapjes, soep, hoofdgerecht en dessert. Alles passeert 
de revue in onze keuken. We maken zelf het menu 
en dienen de gerechten voor elkaar op. Oh jee, we 
krijgen een Michelinster, nu moeten we wel ons eigen 
kookboek uitbrengen! Schort aan en koken maar! 

OMNISPORT, SPEL, KOKEN 

DE BAKKERIJ
Iedere stad heeft een goede bakkerij nodig. Pistolets, 
koekjes en taart, we maken allerlei zoete creaties. 
Om de suikers te verbranden doen we iedere dag 
uitdagende sport- en spelactiviteiten. 

2017-2018

MUZIEK, DANS, CREA 

2015-2016

KOKEN, SPEL 

2012-2013-2014

ANDERLECHT
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DIGITALE MEDIA, FANTASIE 

INIMINIMEDIA
Samen met Scroll de Giraf spring je naar een 
betoverende mediawereld. We spelen muziek met 
onze tablet en verkleden ons voor de leukste foto’s. Aan 
actie en beweging dus geen gebrek. Tijdens de leuke 
spelletjes vertelt Scroll ook zijn mediawijze verhalen. 
Actie, beleving en plezier staan deze week centraal. 

2015-2016-2017

IEDEREEN DIGITAAL
16/08/2021 > 20/08/2021

KLAAR VOOR DE 
TOEKOMST
Tijdens dit kamp fantaseren kinderen over toekomstige 
media. Aan de hand van actieve spelletjes verkennen 
de deelnemers de mogelijkheden van 360°-video’s 
of VR-brillen. We dagen hen daarbovenop uit om 
zelf een nieuw medium uit te vinden.

BOOTCAMP IT
De info over dit unieke vakantie-atelier kan je 
bekijken op de website van Aximax vanaf eind 
maart.

INFORMATICA

2009-2010 VIRTUAL REALITY 

2011-2012-2013-2014

MEDIARAVEN

MEDIARAVEN
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THE SOUND OF MUSIC
23/08/2021 > 27/08/2021

MAGISCHE MUZIEK
Een muzikaal avontuur voor kinderen over bange 
monsters en moedige prinsessen. De kinderen 
knutselen, schilderen op muziek, dansen zoals trollen 
en musiceren met monsterleuke instrumenten.

MUZIEK, ONTDEKKING

DE MUZIEKTREIN
De muzikale trein nodigt kinderen uit om door de 
oneindige speelse en creatieve mogelijkheden van 
geluid te reizen. Als kleine “geluidswagons” komen 
muziekinstrumenten van hout samen om een treintje 
te vormen.

2015-2016

MUZIEK, FANTASIE, CREA

TAMBOERI VZW

2016-2017

ZINGENDE LUCHTPIRATEN
Dit is een gezellig muziekkamp voor kleuters. Drie gekke 
luchtpiraten zijn onderweg – waarheen? Dat weten ze niet. Ze 
kijken nooit achterom – alleen maar vooruit. Deze piraten zijn 
stoer, bang en vaak ook verstrooid. 

2017-2018

MUZIEK, FANTASIE

TAMBOERI VZW

AMADEO KOLLECTIF
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LA LA LAND
Zing jij graag thuis onder de douche? Let’s take it to the next level! 
We experimenteren met samenzang, klassieke en hedendaagse 
muziekgenres en leren enkele gemakkelijke zangtechnieken. 

BEATBOX
Een drummachine nabootsen met klanken uit je mond? 
Niet gemakkelijk, maar met de juiste technische 
trucjes verras jij binnenkort vriend en vijand met je 
zelfgemaakte beats.

2012-2013

ZANG

BEATBOX, MUZIEK

URBAN CENTER BRUSSEL 
EN FOOTBOX G

PERCUSSIE 

HIP HOP BEATS
Ga jij morgen Zwangere Guy, Brihang  of Damso 
achterna? Deze week ontdekken we hoe een 
hiphoptrack in elkaar zit. We maken zelf de beats en 
schrijven lyrics over de dingen die ons bezighouden. 
Nadien trekken we naar onze favo plaatsen in Bxl 
om onze eigen muziekclip te draaien. Are you up 
for it?

2014-2015

2009-2010-2011

TROMGEROFFEL
Een blik, een tafel, een regenton of je eigen 
lichaam. Welke geluiden en muziek kan je 
maken door ergens op te trommelen? We 
leren verschillende ritmes en instrumenten 
kennen. Zo dompelen we ons onder in de 
wereld van percussie. 

ELEKTRONISCHE MUZIEK 

2009-2010-2011
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STRAFFE STORIES, EEN 
WEEK ROND TAAL EN 
VERHAAL 

30/08/2021 > 31/08/2021

DE BOEKENWORMPJES
Boekjes lezen is plezant. Samen reizen we naar 
exotische bestemmingen, maken kennis met lieve 
dierenpersonages en dromen weg bij mooie 
sprookjes. Verschillende genres prentenboeken 
komen aan bod en ieder thema wordt gekaderd en 
gekoppeld aan crea en spel. 

MYSTERIEUZE MYTHES
Eeuwenoude verhalen zijn vaak de leukste. Ze bestaan soms al 
1000 jaar en bevatten geheime boodschappen en opdrachten. 
Samen duiken we de geschiedenis in en spelen we de verhalen 
na. Decor en kostuum mogen niet ontbreken. 

2015-2016

GESCHIEDENIS, LEGENDES

2017-2018

BOEKEN, VERHALEN, FANTASIE 
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DE VERHALENCARROUSEL 
Storytelling is een eeuwenoude kunst, die nog steeds 
springlevend is. Samen met je publiek nieuwe verhalen verzinnen 
is nog spannender. Je weet misschien wel waar je vertrekt, maar 
nooit waar je uitkomt. De verhalencarrousel is vergezeld van een 
muziekkoffer om het verhaal van geluiden te voorzien.

RAKE TAAL 
Een slamgedicht wordt gekenmerkt door toegankelijkheid, 
humor en een energieke stroom van woorden. Ook intonatie, 
ritme en lichaamstaal staan centraal. We prikkelen je om een 
tekst te maken over wat je bezighoudt. Daarna volgt een reeks 
amusante en energieke groepsoefeningen om tot een leuk rijm- 
of rapresultaat te komen. Zijn je gedachten ingetogen, heftig, stil 
of met veel kabaal? Het kan allemaal!

2013-2014

2009-2010-2011

STORYTELLING, PRATEN EN LUISTEREN 

SLAM POETRY 

DE STAD SPREEKT 
Straten en pleinen in Brussel hebben vaak een speciale naam. 
We gaan op zoek naar de herkomst ervan en laten ons verrassen 
door de leuke verhalen achter de naamplaatjes. Vinden we het 
verhaal niet leuk? Misschien verzinnen we zelf wel een nieuw! 

2011-2012

GESCHIEDENIS, VERHALEN 

AMADEO KOLLECTIF

JEUGD & MUZIEK BRUSSEL 
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Aximax
J.W. Wilsonstraat 19 
1000 Brussel

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

✉

✆




