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Hoe?
Via tickets.vgc.be/aximax

Wanneer?
vanaf zaterdag 23 april 2022 om  

9 uur.  

Hulp nodig? 
Of schrijf je voor de eerste keer in met 

Paspartoe aan kansentarief? Kom ter 

plaatse bij Aximax op 23/04 tussen  

9 uur en 10 uur. 

€ 60 € 10

€ 120 € 36

€ 16,50 € 5

Voor de week van 29-31 augustus (3 dagen) 
gelden aangepaste prijzen: Chez Aximax: € 36/€ 6. 
Grensverlegger: € 72/€ 21,5

Vakantieatelier Chez 
Aximax + pop-up’s*

grensverleggers

Daguitstap

Prijs/Prix
Paspartoe kansentarief/
Tarif preferentiel

Meer informatie over Paspartoe?

Comment ? 
Sur tickets.vgc.be/aximax
Quand ?
à partir du samedi 23 avril 2022 à 9h00.
Besoin d’aide ? 
Vous vous inscrivez pour la première fois avec Paspartoe au statut préférentiel?  
Venez surplace à Aximax le 23/04  
entre 9h00 et 10h00. 

s’inscrire

www.uitinbrussel.be/paspartoe

Chez Aximax
40 vakantieateliers in eigen huis

 Aximax

Pop-up’s 
8 vakantieateliers van Aximax  

op verschillende locaties

 Koekelberg, Brussel centrum, Anderlecht

Grensverleggers
3 vakantieateliers van Aximax  

op locatie en mét overnachting 

 Middelkerke, Flobecq, Watermaal-Bosvoorde 

Aximaxbuffet
Daguitstappen om uit te kiezen 

 Vertrek in Aximax 

Sporty Sundays @ the park
Ochtendgymnastiek voor kleuters en ouders samen 

 Square Ambiorix , 1000 Brussel 

Overzicht zomer 2022

inhoud

5

20

22

24

26

25

Geboortejaar van de 
kinderen die voor dit 
atelier kunnen  
inschrijven

Het thema van 
dit atelier

Dit atelier wordt 
georganiseerd in 
samenwerking met  
deze organisatie

Belangrijke info  
over dit atelier

Uur waarop het atelier 
doorgaat

Locatie waar het atelier 
doorgaat

Wat betekenen  
de symbolen bij de 
activiteiten?
 

inschrijven

kostprijs
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Dora’s ontdekking

Met een rugzakje vol 

survivalbenodigdheden trekken we op 

avontuur. Samen lossen we problemen 

op die op ons pad komen. 

 2019
 ontdekking, crea

… 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 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 
te kunnen deelnemen.

... 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 als op Aximax.

wist je dat...

alle informatie over inschrijven en afspraken www.jcaximax.be/praktisch/inschrijven

Chez Aximax

Op de fiets! 

Een week lang (leren) fietsen. Heb je 
nog nooit op een fiets gezeten of kan 
je al perfect fietsen op 2 wielen? Het 
maakt niet uit. De groep wordt verdeeld 
volgens ervaring zodat iedereen op een 
uitdagende manier kan werken aan zijn 
of haar fietsniveau. 

 2016-2017-2018
 fietsen
 VGC sportdienst

Breek los! De zomer starten we 

met sport en avontuur! 

04 > 08/07/2022
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Zweedse avonturen

Leven met en in de natuur, daar 

zijn de Zweden goed in. We gaan 

naar buiten en maken kennis met 

Zweedse tradities en figuren zoals 

het midsommerfeest, Pippi Langkous, 

kanelbullar en de vikings! 

 2014-2015
 natuur, sport, crea

Sport in het groen 
De natuur wordt ons sportterein. We 
ontdekken hoe je kan bewegen in het 
groen en met behulp van dingen die we 
daar vinden. Een parcours van takken, 
een kogelstoot wedstrijd met stenen of 
een estafetterun met boomstronken. 
Avontuur en vuile kleren verzekerd. 

 2012-2013
 natuur, sport

Bakker

We starten een bakkerij. We kiezen een 
naam, maken een uithangbord, richten 
onze winkel in en creëren de lekkerste 
broden, cakes en koekjes. 

 2018-2019
 koken, crea

Astronaut

To infinity and beyond! We reizen 
doorheen ons melkwegstelsel en 
komen allerlei bijzondere wezens 
en planeten tegen.

 2016-2017
 fantasie, crea

Topvoetballer

Buitenspel, hattrick, rode kaart,… Euh… 

wat? Op het einde van de week kent het 

voetbal geen geheimen meer voor jou. 

Verbeter je balvaardigheden en  leer 

nieuwe trucs. We sluiten de week af met 

een voetbaltoernooi. GOAAAL!

 2014-2015

 voetbal
 VGC sportdienst

Later als ik groot

ben word ik...

11 > 15/07/2022
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Uitvinder

We ontwikkelen samen een toestel 
dat personen met beperkte mobiliteit 
toelaat om in de stad makkelijker 
te navigeren. We gaan op zoek naar 
obstakels en brengen ze in kaart. Je leert 
over open source, het programmeren 
van een microcontroller en het gebruik 
van gps-coördinaten.

 2010-2011
 ICT, electronica 
 The IT-Garage 

Circus Zonder Handen kaapt Aximax opnieuw. 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?

 2015-2016 (groep 1), 2013-2014 (groep 2), 2010-2012 (groep 3) circus, sport, spel 
 Circus Zonder Handen

Muzikant

Maak kennis met verschillende 
instrumenten, leer zingen en ontdek hoe 
je een lied componeert. Tijdens deze 
muzikale week wisselen we jammen, 
musiceren en zingen af met sport en 
spel. 

 2012-2013
 muziek, zang

Wat? ik ben al groot! 

De Aximax-tieners creëren een 

tienerweek voor zichzelf en hun 

leeftijdsgenoten. Het programma komt 

binnenkort online en iedereen kan 

inschrijven. Wil je nu alvast aansluiten 

bij de tienerwerking (1 keer per maand)? 

Check de website van Aximax voor meer 

info. 

 2008-2009-2010

 uitstappen, sport, crea

 Aximax tienerwerking

take-overcircus zonder handen

18 > 22/07/2022

Let op!

Er is geen atelier 

op donderdag 21/07 

(feestdag)
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met reisbureau Aximax 
Op fantasievakantie 25 > 29/07/2022

Sport in Brussel
Zwemplezier met
1 > 5/08/2022

Tunakwenda Kenya

We gaan naar Kenia. Samen ontdekken 
we de Keniaanse keuken, gaan we op 
safari, laten ons inspireren door mooie 
kunst en leren enkele danspassen 
op  Keniaanse ritmes. Ben je fit? Dan 
beklimmen we samen de Kilimanjaro. 

 2014-2015
 Crea, fantasie, koken, spel 

Een workshop Japanse taal, sushi rollen, 

papierkunst, gevechtsport of eten met 

stokjes. Dit en veel meer ontdek je 

tijdens deze reis naar Japan. 

 2010-2011

 Crea, fantasie, koken, spel 

Van eendje naar orka

Onder begeleiding van enkele 
professionele zwemdocenten verbetert 
ieder kind het zwemniveau. Zowel mét 
als zonder ervaring ben je welkom. Je 
schrijft in volgens leeftijd, na een eerste 
test delen wij de groepen verder in 
volgens niveau. Naast een dagelijkse 
zwemuitstap maken we tijd voor 
uitdagende omnisportactiviteiten.

 2016-2017 (groep 1), 2014-2015 (groep 
2), 2010-2013 (groep 3 & 4)

 zwemmen, omnisport
 VGC Sportdienst
 Wij nemen op voorhand contact op 
met iedere ouder om het zwemniveau 
van je kind na te vragen. Gelieve u 
hierover reeds te informeren bij de 
school of de zwemclub. 

vamos a Espana

Een zonovergoten vakantie aan het 
Aximax strand? Daar zorgen we zelf 
voor deze zomer. We maken en eten 
ijsjes, bouwen zandkastelen, maken 
strandbloemen en wanen ons in het 
warme Spanje.

 2018-2019 (groep 1),  
2017-2016 (groep 2)

 Crea, fantasie, koken, spel 

We go to The USA

Aan wat denk jij als je Amerika hoort? 

Het casino in Las Vegas, de wilde dieren 

uit de nationale parken of net tex-mex 

en donuts? We gaan op ontdekking door 

de 50 staten en leren alles over dit land. 

 2012-2013

 Crea, fantasie, koken, spel 
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best doet zal het leren! 
Creeren, creeren...  wie zijn

16 > 19/08/2022Let op!
Er is geen atelier op 
maandag 15/08 (feestdag)

We gaan op berenjacht

We bouwen zelf parcours voor elkaar. 
Heel hoog zodat we niet in de lava 
stappen, maar soms ook piepklein 
zodat enkel onze knuffelberen kunnen 
passeren. Aan de hand van avontuurlijke 
prentenboeken creëren we dagelijks 
nieuwe hindernissenparcours. 

 2017
 fantasie, sport, spel, beweging

Verfspetters

Het wordt een kleurrijke week vol 
verschillende verftechnieken. De kleinste 
Aximaxers maken dagelijks kunstwerkjes op een nieuwe manier. Naast verven is er tijd voor spel, sport, dans en muziek. 

 2019
 Crea

Start to art

Wat is kunst? We ontdekken 
verschillende kunststromingen, 
-technieken en -materialen. We gaan op 
uitstap om kunst van dichtbij te beleven 
maar ontdekken daarbij ook dat kunst 
niet per se in een museum moeten 
hangen. 

 2016
 crea

Kampenbouwers

Een kamp onder de tafel, een kamp 

tussen de bomen, een kamp achter 

de gordijnen of een kamp in het bos. 

We volgen onze fantasie en bouwen 

kampen om samen in te spelen, rusten, 

lezen of te turnen. 

 2018
 Crea, fantasie
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Volg je zintuigen
22 > 26/08/2022

horen

Verhalen doen dromen, en dromen 
daar is elk kind toch gek op! Elke dag 
ontdekken we een nieuw verhaal 
en brengen we het tot leven met 
bewegingen, muziek en klanken. We 
maken knotsgekke geluiden die bij het 
verhaal passen, en zingen eenvoudige 
liedjes. Of we gaan al dansend en 
springend het verhaal uitbeelden. Wie 
wil mee naar muzikaal verhalenland?

 2018-2019
 muziek, dans
 Jeugd en Muziek Brussel

3D printen 

Je eigen idee omzetten in 3D? 
Vlot kunnen werken met een 3D 
tekenprogramma? Ontwerpen in 3D om 
dit vervolgens uit te printen? Je leert het 
allemaal tijdens deze atelierweek. 

 2012-2013
 IT
 The IT-garage

Pimp our street

De straat van Aximax kreeg afgelopen 

winter een make-over. Kom jij helpen 

om het nog mooier te maken? 

We decoreren de bomen, maken 

geheime groene hoekjes en nemen 

de stoeptegels onder handen met 

kleurrijke verf! 

 2014-2015

 crea, DIY

voelen

Aan de hand van prachtig ontworpen 

knuffelonderdelen worden kleuters 

uitgenodigd om samen een knuffel 

samen te stellen waarbij vragen aan 

bod komen als: wie ben ik? Wat zijn 

mijn fijne eigenschappen? Wat vind 

ik leuk? Dit wordt gecombineerd met 

mooie verhalen, muziek en uitdagende 

bewegingsactiviteiten

 2016-2017

 fantasie, spel, beweging

 Amadeo Kollectif
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proeven

Met een aantal basisingrediënten gaan 
we op zoek naar lekkere vormen en 
kleuren. We maken landschappen en 
personages op ons bord en bouwen er 
een verhaal mee. We ontdekken, koken, 
proeven, creëren en fantaseren een 
week lang met voeding. 

 2012-2013
 koken, crea
 Amadeo Kollectif

zien

Wij houden onze ogen open en gaan 

interessante beelden maken. Vloggen, 

videoreportage, fotografie, lightpainting, 

krantenartikel,.. allen zijn het vormen 

van media. In deze boeiende mediaweek 

ontdekken we deze media en gaan we er 

zelf mee aan de slag. Wie weet ben jij wel 

de volgende Gloria Monserez of Cemi?

 2010-2011

 media, crea

 Villa Basta

en verhaal in de hoofdrol
Lettersoep - Een week met taal

29 > 31/08/2022

Ik zag twee beren 
We leren bekende en minder bekende 
kinderliedjes, vaak met bijhorende 
bewegingen en dansjes. Zingen én 
dansen staan deze week centraal, 
aangevuld met crea, sport en spel op 
kleutermaat. 

 2019-2018
 zang, crea, beweging

Naar de bib

In een bibliotheek kan je niet enkel 

boeken ontlenen maar ook op 

ontdekking gaan. We snuisteren tussen 

de vele (prenten)boeken op zoek naar 

avontuur! 

 2017
 verhalen, avontuur

ruiken

Onze neus moet hard werken deze week. 

Wat ruik je allemaal op een dag? De 

natuur, eten, shampoo, een windje van je 

broer of zus? We gaan aan de slag met 

geurdozen, maken zelf zeep en gaan op 

uitstap om geuren te ontdekken. 

 2014-2015

 crea, ontdekking, uitstap
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Op reis in je hoofd

We ontdekken mooie, oude, nieuwe, rare, 

spannende en grappige verhalen en 

gaan hier creatief mee aan de slag. Nu 

ons hoofd vol inspiratie zit kunnen we 

een eigen verhaal neerpennen. 

 2011-2012

 verhalen, fantasie, uitstap

Schrijver in de maak
Aan de hand van concrete oefeningen 
bedenken we een verhaal en voorzien 
we bijhorende tekeningen. Zo gaan we 
op het einde van de week naar huis met 
ons eigen unieke prentenboek. 

 2015
 fantasie, crea

Rijmen en dichten
Wat we deze week ook doen, we rijmen het aan elkaar. Spelregels, een recept, een wegbeschrijving of een menukaart? Wij spelen het klaar. 

 2013-2014
 fantasie, crea, beweging, crea

Kinderkoor

Je leert je zangstem gebruiken. 

Het repertoire is meertalig, 

modern en wordt door jou mee 

gekozen. We starten éénstemmig 

en experimenteren met canon en 

meerstemmig zingen. Zing je graag 

en mag de hele wereld dat horen? 

Doe mee! 

 2016
 zang

Maak je 
geen zorgen 
voor morgen,
Leef vandaag 
en doe het 
traag...
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Aximax Pop-ups
04 > 08/07/2022
Pop-up @ Urban  
Center Brussel

Samen met het Urban Center Bxl en 
de VGC sportdienst stelde Aximax een 
hedendaags en cool urban programma 
samen voor kids en teens. Professionals 
leren je break- en streetdance, 
skateboarden, percussie en freerunning. 
We leven ons uit op een airtrack. We 
gaan de straat op om enkele street 
sports en  urban gyms te ontdekken. 
We dagen elkaar uit met unieke 
youtube-challenges, ropeskipping tricks 
en een potje ultimate frisbee.

 2012-2013 (groep 1), 2010-2011 
(groep 2), 2008-2009 (groep 3)

 De Lenglentierstraat 20, 1000 
Brussel 

 Urban Center Brussel, VGC 
sportdienst 

Vakantieateliers van Aximax op 

andere locaties  

 Let op! Kinderen moeten 

dagelijks gebracht en gehaald 

worden op de locatie, niet bij 

Aximax. Ook hier is dagelijks 

opvang van 8u tot 17u30.

08 > 12/08/2022

Pop-up @ Anderlecht

Tijdens deze ware city pop-up creeëren 
we een ministad. 3 groepen nemen ieder 
een eigen stukje voor hun rekening. In 
de koekjesfabriek worden de gekste 
en origineelste koekjes gebakken, in 
de gym gaan we bewegen en leren we 
nieuwe sporten en bij de uitgeverij wordt 
er een kookboek gemaakt.  Dit allemaal 
in de ruime gebouwen van GC De Rinck 
in het mooie centrum van Anderlecht.

 2016-2017 (De koekjesfabriek), 
2014-2015 (De gym), 2012-2013 (De 
uitgeverij)

 Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht
 GC De Rinck, VGC sportdienst 

18 > 22/07/2022 Let op! Er is geen 

atelier op 21/07 (feestdag)

Pop-up @ Koekelberg

Op de prachtige nieuwe Comeniussite 

strijkt Aximax neer voor een kleuter-

fantasie-week. We duiken in mooie 

prentenboeken (de bib van Koekelberg is 

onze buur) en in het grote Elisabethpark. 

Natuurbeleving, ontdekking en 

stadsdieren staan centraal deze week. 

 2018-2019 (groep 1), 2016-2017 

(groep 2)

 Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg

 GC De Platoo
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Grensverleggers

11 > 15/07/2022
boerderijvakantie aan zee
Tijdens deze boerderijvakantie slapen 
we in de Spermaliehoeve in Middelkerke. We spelen en ravotten op de boerderij 
en ontdekken er verschillende dieren. 
Met de zee in de buurt mag een 
stranduitstap niet ontbreken. Gocarten, 
een strandkasteel bouwen of een 
plonsje in de zee. Jij kiest! 

 2010-2015
 sport, spel, ontdekking, uitstappen
 Kazou, Toerisme Vlaanderen, GC De 
Kriekelaar, GC Ten Noey 

Vakantieateliers van Aximax op 

locatie én met overnachting.  

Een all-in Aximax ervaring om 

nooit te vergeten! 

Vertrek is steeds vanuit Aximax.

 Let op! De prijzen van deze 

ateliers verschillen van de 

standaardprijzen. Zie pagina 1 van 

deze brochure. Alle maaltijden, 

vervoer en overnachting zijn 

inbegrepen in de prijs.

29 > 31/08/2022

Fietsend Brussel rond

We klimmen op de fiets en ontdekken 
de groene rand rond Brussel. We 
fietsen in en rond Brussel op weg 
naar onze kampeerlocatie. Onderweg 
zetten we onze tenten op en verblijven 
er 2 nachten. Er is tijd voor een grote 
fietstocht door het Zoniënwoud, een 
bosspel en een avontuurlijke wandeling. 
De derde dag fietsen we via een andere 
route terug naar Aximax.

 2009-2011
 fietsen, natuur, kamperen
 Gc WaBo, VGC sportdienst
 Er wordt overnacht in tenten. Eigen 
tent en materiaal meebrengen mag 
maar moet niet. 

16 > 19/08/2022

Smeden in het groen

Brusselaar Michel, gepassioneerd 

metaalbewerker, heeft in het 

heuvelachtige Flobecq een smeedatelier 

waar wij mogen proeven van deze mooie 

ambacht. We slapen op de hooizolder 

en koken samen ons potje. Als we niet 

aan het smeden zijn, verkennen we de 

groene omgeving. 

 2009-2011

 ambachten, smeden, sport, spel 

 Ijzer en vuur vzw
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Sporty

sundays

Sporty Sundays 

@ the park

Start je zondag vol energie met een 

sessie ochtendgymnastiek in het park. 

Ouders en kleuters kunnen samen 

deelnemen aan de activiteit waarbij 

we op muziek dansen en bewegen. 

Bij regenweer wordt de ochtend-

gymnastiek geannuleerd maar ben 

je welkom in Aximax zodat kinderen 

kunnen spelen in de Axibox

Gratis en zonder inschrijven. Wel 

graag op tijd komen. 

 03/07, 17/07, 
14/08, 28/08 

 10:00 uur tot 
11:30 uur

 Square Ambiorix

Uitstap naar 
kinderboerderij Het 
Neerhof in Dilbeek

 2013-2015

Zoete kookworkshops:  
koekjes en cupcakes 
maken en versieren

 2010-2015

Workshop theater: we 
maken in 1 dag een 
speedproductie 

 2010-2013

maandag

Initiatie skateboarden
 2010-2013

Waterpret in 
‘Dilkom’. Het 
zwembad in Dilbeek 
vol avontuurlijke 
attracties.

 2010-2012

Bezoek aan het dino-
museum van Brussel 

 2013-2015

Dinsdag Exotische 
kookworkshop: Burito 
maken en sushi rollen

 2010-2015
Bezoek, 
kinderrondleiding en 
spel in plantentuin van 
Meise

 2010-2015

woensdag
Een uitstap naar 

het dierenpark 

Planckendael in 

Mechelen 
 2010-2015

Workshop Pinata 

maken
 2010-2013

donderdag
Plonsen in een 
Brussels zwembad en 
spelen in het park

 2013-2015
Initiatie 
mountainbiken 

 2010-2012
Uitstap, rondleiding en 
speeltuinbezoek Rood 
Klooster in oudergem

 2012-2015

vrijdag

Aximaxbuffet
8 > 12/08/2022

Kom jij deze week 1 dag naar Aximax of alle 5? 

Jij kiest zelf voor welke activiteiten je inschrijft. 

 Iedere activiteit start en eindigt in Aximax. 

 Dagelijks van 9 uur tot 16:30 uur. Er is deze 

week geen voor- en naopvang. 
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overzicht zomer

4 > 8/7/’22
Dora’s ontdekking

 2019

Op de fiets! 
 2016-2017-2018

Zweedse avonturen
 2014-2015

Sport in het groen 
 2012-2013

Pop up @ Urban 
Center Brussel

 2009-2013

5

5

6

6

20

11 > 15/7/’22
Bakker 

 2018-2019

Astronaut
 2016-2017

Topvoelballer
 2014-2015

Muzikant
 2012-2013

Uitvinder
 2010-2011

Wat? ik ben al groot! 

 2008-2009-2010

Grensverlegger: 
Boerderijvakantie  

aan zee
 2010-2015

7

7

7

8

8

8

22

18 > 22/7/’22
CZH - Takeover

 2010-2016

Pop-up @ Koekelberg

 2016-2019

9

21

25 > 29/7/’22
Vamos a España

 2016-2019

Tunakwenda Kenya
 2014-2015

We go to the USA
 2012-2013

 2010-2011

10

10

10

11

juli

1 > 5/8/’22
Zwemplezier met 
Sport in Brussel

 2010-2016

11

8 > 12/8/’22
Aximax-buffet

 2010-2015

Pop-up @ Anderlecht
 2012-2017

24

21

22 > 26/8/’22
Horen

 2018-2019

Voelen
 2016-2017

Ruiken
 2014-2015

Proeven
 2012-2013

Zien
 2010-2011

15

15

16

16

16

29 > 31/8/’22
Ik zag twee beren

 2019-2018

Naar de bib
 2017

Kinderkoor
 2016

Schrijver in de maak
 2015

Rijmen en dichten
 2013-2014

Op reis in je hoofd
 2011-2012

Grensverlegger: 
Fietsend Brussel rond

 2009-2011

17

17

18

18

19

19

23

16 > 19/8/’22
Verfspetters

 2019

Kampenbouwers
 2018

We gaan op berenjacht
 2017

Start to art
 2016

Pimp our street
 2014-2015

3D printen 
 2012-2013

Grensverlegger: 
Smeden in het groen 

 2009-2011

12

12

13

13

14

14

23

augustus
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