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Via tickets.vgc.be/aximax

Wanneer?
 » Jaarateliers + activiteiten najaar: Vanaf 

zaterdag 21 mei 2022 om 9 uur. 

 » Herfst- en kerstvakantie: Vanaf 

zaterdag 17 september 2022 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. 

€ 60
€ 80
€ 160
€50/duo
€30/duo
Gratis
Gratis

€ 15
€ 30
€ 60
€15/duo
€12/duo
Gratis
Gratis

Vakantieatelier

Jaaratelier van 1.5 uur

Jaaratelier van 3 uur

Ouder/kind-workshop

Ouder/kleuter-workshop

Familiezondag

Axibox 4 All

Prijs/Prix
Paspartoe kansentarief/
Tarif preferentiel

Meer informatie over Paspartoe?

Sur tickets.vgc.be/aximax
Quand ?
 » Ateliers annuels + activités d’automne: à 
partir du samedi 21 mai 2022 à 9h00.

 » Vacances d’automne et de Noël: Du samedi 22 septembre 2022 à 9h00.
Besoin d’aide ? 
Vous vous inscrivez pour la première fois avec Paspartoe au statut préférentiel?
Comment ? 
Sur place à Aximax le premier jour 
d’inscription entre 9h00 et 10h00.

s’inscrire

www.uitinbrussel.be/paspartoe

Jaarateliers door Aximax 
Deze ateliers gaan door van eind september tot eind 

mei. Inschrijven doe je via Aximax.

Jaarateliers door partners 
Deze ateliers gaan een heel schooljaar (exacte 

data krijg je nog) door in het gebouw van Aximax. 

Inschrijven doe je via de partnerorganisatie aan hun 

tarieven. 

familieactiviteiten 
Ouders, vrienden, familie en kinderen doen samen 

iets leuks: ouder/kind-workshops - ouder/kleuter-

workshops - Axibox4All - Familiezondagen

Tienerwerking 

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Winterfeest  

Overzicht jaarateliers

inhoud

5

11

13

17

20

24

25

18

Wat betekenen  
de symbolen bij de 
activiteiten?
 

inschrijven

kostprijs

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
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Jaarateliers door aximax

woensdag

Kleuterdans

Hou jij van dansen? Dan is kleuterdans 

je ding. Iedere week oefenen we nieuwe 

bekende of minder bekende danspasjes 

en ontdekken we nieuwe liedjes.

 2018-2019
 14:00 - 15:30

schaken

Schaken is een sport die veel denkwerk 

vereist. Je moet het spel goed analyseren, 

je concentreren en vertrouwen hebben 

in jezelf.  We leren stap voor stap hoe we 

schaakmeester kunnen worden, met ons 

eigen schaaktoernooi als afsluiter  

van het jaar.

 2010-2014
 14:00 - 15:30

… 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.

… de jaarateliers gaan wekelijks door. Ze starten eind september en gaan door tot eind mei. In de schoolvakanties en op feestdagen  zijn er geen jaarateliers.

wist je dat...

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

Iedere week aan de slag met verf. We 

maken hele grote kunstwerken en hele 

kleintjes. Soms met penselen, soms met 

onze handen of iets anders. Altijd met 

verf. Kom dit schooljaar mee kliederen 

en kladderen. 

 2017-2018
 15:30-17:00

Dessertenclub

Een kookatelier waar dessertjes centraal 

staan. Taart, cake, koekjes, crumble, 

chocomousse, tiramisu... Je ontdekt dit 

schooljaar meer dan 25 zoete recepten.

 2011-2015
 15:30 - 17:00

Naai- en upcycling atelier

Heel de namiddag gaan we creatief 

aan de slag met stof, fietsbanden, touw, 

oud plastiek en andere verrassende 

materialen. Naaimachines en materialen 

staan klaar in ons atelier zodat jij je 

tofste ideeën of kledingontwerpen kan 

uitwerken. Alles kan en mag, Madame 

Rojo helpt je op weg.

 2010-2014
 14:00 - 17:00
 Atelier Rojo

Vitaminevreters

We leren hoe we met traditionele én 

verrassende ingrediënten lekkere, 

gezonde en vegetarische gerechten 

maken. De ene week zoete koekjes 

met havermout en banaan, de andere 

week hartige dips met kikkererwten om 

je crackers te beleggen. Leer nieuwe 

ingrediënten kennen en sta zelf achter 

de potten en pannen.

 2015-2017
 14:00 - 15:30
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zaterdag

Skaten voor beginners

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? Dan oefenen 

we enkele eenvoudige tricks. Je kan 

in Aximax gratis een skateboard en 

bescherming lenen.

 2013-2016
 09:30 - 11:00
 Stoked Board Academy Skaten voor gevorderden 

Volgde je al eerder een lessenreeks skaten? Dan ben je hier aan het goede adres. We verfijnen onze techniek, leren hoe we omgaan met uitdagende parcours en oefenen meer complexe tricks op een skateramp.
 2011 - 2015
 11:00 - 12:30
 Stoked Board Academy

Kleutergym

Dit is een spannend bewegingsatelier 

waarbij we ons lichaam goed losschudden 

en proeven van verschillende sporten.  

We klimmen over parcours, springen, 

kruipen, lopen en spelen actieve spelletjes.

 2017-2018
 09:30 - 11:00
 Sportwerk Vlaanderen

Streetdance & Breaking

Heb jij gevoel voor ritme? Altijd al coole 

moves willen leren op hippe beats? 

Dat kan dit schooljaar bij Aximax. 

In dit streetdance atelier ontdek 

je verschillende urban dansstijlen, 

waaronder breakdance. Binnenkort  

kan jij uitpakken met de hipste moves! 

 2013-2015
 11:00 - 12:30
 Urban Center Brussels
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Jaarateliers

 door partners

Mini- expressie

Dit atelier laat je experimenteren  

met theater en muziek. We gebruiken 

ons hele gezicht en lichaam om  

een boodschap over te brengen.  

Toneeltjes, expressieoefeningen  

en bewegen op muziek  

wisselen elkaar af. 

 2016-2017
 11:00 - 12:30

BBJJA: Brazilian Jiu Jitsu

Ben je op zoek naar een zelfverdedigingsport 

die je ook nog eens fysiek uitdaagt? Buiten de 

verbetering in kracht, conditie en flexibiliteit 

geeft Braziliaanse Jiu Jitsu ook een boost aan 

jouw zelfvertrouwen!

 Vanaf 4 jaar
 Iedere weekavond in Aximax  

> zie overzicht op pagina 25-27

 inschrijven via www.bbjja.be

Theater

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

 2010-2014
 09:30 - 11:00

Achteraan deze brochure vind je een 

overzicht van alle lessen die doorgaan in 

Aximax. Wil je inschrijven bij Aximax of één 

van de onderstaande organisaties maar 

lukt het niet zo goed? Kom gerust naar het 

Aximax onthaal. Wij helpen je graag op weg 

met je inschrijving.

Circus Zonder Handen:  
multicircus +  
parcours & tricking
Tijdens de multicircuslessen op woensdag ontdek je verschillende circusdisciplines. Zowel beginners als gevorderden kunnen op hun eigen niveau ontwikkelen.  Op dinsdagen leer je met Circus Zonder Handen acrobatische toeren tijdens de les ‘Parcours & Tricking’. 

 6-12 jaar 
 Multicircus op woensdag,  parcours & tricking op dinsdag  > zie overzicht op pagina 25-27 Inschrijven via  
www.zonderhanden.be
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Schuman School of Music 
Deze muziekschool heeft haar uitvalsbasis in Aximax en organiseert een uitgebreid aanbod aan muziek-onderwijs op maat. Van beginner tot professioneel, van popmuziek tot klassieke muziek, in deze school krijg je lessen in een gepersonaliseerd traject, perfect afgestemd op jouw voorkeuren en niveau.

 vanaf 5 jaar 
 privélessen op aanvraag Meer info op  
www.schumanschoolofmusic.be

Sint-Lukas Academie 

Brussel: beeldatelier 

Op woensdagnamiddag kan je in dit 

creatief atelier kennis maken met 

verschillende beeldende kunsten. 

Schilderkunst, fotografie, keramiek, 

grafiek, tekenkunst, etc. 

 6-12 jaar 
 2 ateliers op woensdagnamiddag

 Inschrijven via  
sintlukasacademie.brussels 

familie- 

activiteiten

ouder/kleuter-workshop

Yoga

Leer op een speelse manier samen  

met je kleuter enkele eenvoudige,  

leuke of grappige yogaoefeningen. 

Deze oefeningen helpen je om samen 

te ontprikkelen voor het slapen gaan of 

op ieder uur van de dag verbinding met 

elkaar te vinden. 

 2017-2019
 Reeks van 3 zondagen:  

02/10, 09/10, 16/10

 10:00 - 11:00 
 Wobly yoga

Sensory play 
Sensory play dat is spelen met al je zintuigen aan. Het prikkelt de fantasie, stimuleert het creatief denken en werkt kalmerend. Maar hoe organiseer je dat bij je thuis? In deze workshopreeks maken kinderen en ouders kennis met deze manier van spelen en krijg je concrete tips om er thuis mee aan de slag te gaan. 

 2017-2019
 Reeks van 3 zondagen:  04/12, 11/12, 18/12
 10:00 - 11:00
 Nathalie De Martelaere

Kom met je grote broer of zus, mama, 

papa, oma, opa, oppas, tante, peter, 

een leuke activiteit doen op zondag. 

Je leert samen iets nieuws en maakt 

kennis met andere gezinnen.
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ouder/kind-workshop

meubelmakerij 

Ieder duo maakt een mooi afgewerkt 

nachtkastje met eigen accenten. 

Jullie leren enkele basistechnieken 

houtbewerking en bouwen zo van 

niets een uniek meubel van opouw  

tot afwerking. 

 2008 - 2013
 Reeks van 3 zondagen:  

02/10, 09/10, 16/10

 10:00 - 12:30
Borduren 

Jullie leren tijdens deze reeks enkele  populaire borduursteken. Ieder duo werkt aan zijn eigen project.  Een borduursel op een kledingstuk, een mooie geborduurde broche of een werkje voor aan de muur. 
 2008-2014
 Reeks van 3 zondag:  
04/12, 11/12, 18/12

 10:00 - 12:30

familiezondag
 10:00 - 12:30
 gratis maar inschrijven  
is verplicht (plaatsen zijn beperkt) 

Kleurrijke wraps

We vullen wraps met verrassende 

ingrediënten. Zo krijg je een smaak-, 

vitamine- en kleurexplosie die ook nog 

eens perfect in je brooddoos past.  

De eenvoudige recepten kan je thuis 

snel opnieuw maken. 

 vanaf 4 jaar
 Zondag 25/09

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

 vanaf 4 jaar
 Zondag 30/10

kaarsen maken
We maken zelf kaarsen. Dikke kaarsen, lange kaarsen, kaarsen met een geurtje of kleurtje. Jullie kiezen zelf.

 vanaf 6 jaar
 Zondag 27/11
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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 klim-

parcours van maar liefst 7 meter (!) hoog 

vol spannende obstakels. 

 1.5 - 6 jaar
 02/10, 16/10, 06/11, 20/11, 04/12, 18/12

 Doorlopend van 10:00 - 12:30

Tienerwerking @ Aximax

Iedere derde zaterdag van de maand doen 

we samen iets tofs en jullie kiezen wat.  

Film kijken, koken, sporten, of op uitstap? 

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.

 6de leerjaar - 1 en 2de middelbaar

 15/10, 19/11, 17/12

 09:30 - 12:30

tienerwerking
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Boeven op het spoor

Oh nee, er is een boef langs geweest in 

Aximax. Iedere ochtend worden we met 

een nieuwe misdaad geconfronteerd. 

Alle snoepjes in Aximax zijn gestolen, 

onze mascotte is gaan lopen en de juf 

is ontvoerd. Aan de hand van spelletjes, 

puzzels, raadsels en zelfgemaakte 

landkaarten lossen wij het mysterie op. 

De VGC-sportdienst komt dagelijks langs 

om ons enkele sluip-, kruip-, ren- en 

verstoptechnieken te leren.

 Sport in Brussel

 2017-2018-2019

 sport, spel, fantasie 

Gemaskerd bal

We ontdekken de geschiedenis en 
het gebruik van maskers doorheen 
de eeuwen en culturen heen. Via 
verschillende creatieve technieken 
creëren we onze eigen collectie 
prachtige maskers om mee te pronken 
op het gemaskerd bal. 

 2015-2016
 crea 

herfstvakantie
31/10 - 04/11/2022
Let op. Op 1 november is 

Aximax gesloten (feestdag)

Een week vol mysterie, 

misdaad en intriges 
Cluedo XL 

Kan jij dagelijks een nieuwe moordzaak 

oplossen?  We spelen en maken ons 

eigen cluedospel, aangevuld met een 

sausje van escaperooms, black stories, 

weerwolven en gotcha. 

 2013-2014
 spel, fantasie

Filemon filmcrew
We maken een misdaadfilm. Als team staan we in voor het script, de 

acteerprestaties, de regie, het decor, het 
filmen, de geluidseffecten én montage. 
Op vrijdag gaat onze film in premiere 
voor het grote publiek tijdens het Filemon festival. 

 Filemon filmfestival  2011-2012
 multimedia, theater
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kerstvakantie

Het hoge noorden

Op de noordpool en de zuidpool is het 

heel erg koud. Er wonen pinguins en 

ijsberen en ze spelen in de sneeuw. Met 

mooie prentenboeken in de hand gaan 

we op denkbeeldig avontuur. Samen 

met wolfje de weg vinden in de sneeuw, 

vissen vangen met Noor en Pol of een 

sneeuwballengevecht met kapitein 

Barrie. Kom mee naar het noorden! 

 fantasie, crea

 2018-2019

Puzzelkamp

We maken de gekste brainbrekers, 

raadsels en kruiswoordpuzzels voor 

elkaar en lossen ze op. Ook echte 

puzzels mogen niet ontbreken. Met 100 

stukjes, 500 of misschien wel 1000? 

Plat, in een vormpje of in 3D? Welke 

uitdaging gaan we samen aan? 

 
 denksport
 2014-2015

Winterse keuken

Kaneelbollen, appeltaart, warme choco 
en maaltijdsoep. Allemaal gerechten 
die ons (hart) verwarmen. Dit is een 
kookweek waar we iedere dag achter 
potten en pannen staan. Als hoogtepunt 
maken we op het einde van de week het 
grootste peperkoekenhuis van Brussel 
om te delen met iedereen. 

 koken
 2016-2017

DIY Zweethut

Hou je van bedenken, ontwerpen en 
bouwen? We maken onze eigen sauna 
from scratch. Ontwerp, materiaalkeuze, 
warmtebron, uitwerking en bouw. Niets 
is ons te gek. Op vrijdag stoken we de 
hut warm en mag iedereen komen mee 
genieten. 

 
 crea, bouwen 
 2011-2013

Warme winterdagen!

 We maken het gezellig in Aximax.
26-30/12/2022 
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Kleuterdans

We dansen, dansen en dansen nog een 

beetje meer. Vaak bekende dansjes 

op aanstekelijke muziek. Bewegen en 

improviseren op muziek en zelf ritmes 

componeren komt ook aan bod. Kan je 

niet goed stilzitten? Dan ben je hier op 

het juiste adres want wij gaan... DANSEN! 

 dans, beweging

 2018-2019

Aximax got talent
Een talentenjacht in Aximax? Doe jij 
mee? We gaan op zoek naar wat jij 
goed kan. Is dat zingen, dansen, een 
goocheltruk of moppen tappen? Er 
is voor iederen een plekje in deze 
talentenjacht. Samen denken we na over 
een act, een kostuum en een decor. 

 podium
 2016-2017

met dans en muziek.

Knaldrang. 

We knallen het nieuwe jaar in
Musical

Een beetje dansen, een beetje zingen, 

een vleugje acteren en een sausje van 

glitter.... Dat klinkt als een heerlijke 

musical. We maken op een week tijd  

een kleine productie met een verhaal 

waar iedereen kan uitblinken in zijn  

of haar rol. 

 podium, dans, zang

 2014-2015

Streetdance

Heb jij gevoel voor ritme? Altijd al coole 
moves willen leren op hippe beats?  
Dat kan deze vakantie bij Aximax. 
In dit streetdance atelier ontdek 
je verschillende urban dansstijlen, 
waaronder breakdance. Binnenkort  
kan jij uitpakken met de hipste moves! 

 dans
 2011-2013

02-06/01/2023
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16:00 - 17:00
Jiu Jitsu

 2014 - 2018
11

17:00 - 18:30
Jiu Jitsu

 2006-2013
11

maandag

17:00 - 18:30
Parcours & 
tricking 

 2010 -2014

11

18:30 - 20:00
Jiu Jitsu 

 < 2006
11

dinsdag

overzicht 

jaaratelierswinterfeest
Iedereen is op deze voorlaatste dag 

van het jaar welkom op dit knusse 

winterfeest. Een moment om gezellig 

samen te genieten van een hapje, 

drankje en babbel met vrienden, buren 

of klasgenootjes (van de kinderen). Wat 

mag je verwachten? Warme drankjes, 

een spektakel, vuurtjes om bij op te 

warmen, een optioneel bezoek aan 

de zweethut & mee smullen van het 

grootste peperkoekenhuis van Brussel. 

Gezelligheid gegarandeerd!  

 30/12/2022
 15:00 - 18:00
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14:00 - 15:30
Kleuterdans

 2018-2019
Circus 1

 2015-2016
Beeldatelier 1

 2011-2013

Schaken
 2010-2014

Vitaminevreters
 2015-2017

5

11

12

5

6

15:30 - 17:00
Dessertenclub

 2011-2015

Schilderpret
 2017-2018

Beeldatelier 2
 2014-2016

Circus 2
 2011-2014

7

6

12

11

14:00 - 17:00
Naai- en upcycling 
atelier

 2010-2014 7
17:00 - 18:30
Jiu Jitsu

 2006 - 2014 
 <2006

11

Woensdag 09:30 - 11:00
Skaten voor 
beginners
2013-2016

Theater
2010-2014

Kleutergym
2017-2018

8

10

9

11:00 - 12:30
Skaten voor 
gevorderden
2011-2015

Mini-expressie
2016-2017

Streetdance & 
breaking 
2013-2015

8

10

9

09:30 - 12:30
Tienerwerking 
(iedere 3de 
zaterdag van de 
maand)
2009-2011

17

zaterdag

16:00 - 17:30

Jiu Jitsu
 2012-2014

11

18:30 - 20:00

Jiu Jitsu
 < 2006

11

donderdag

16:00 - 17:00Jiu Jitsu
 2015-2018

11

17:00 - 18:30Jiu Jitsu
 2006-2011 11

vrijdag

nog niet moe?

Op zondag organiseert 

Aximax activiteiten 

voor heel het gezin. 

Blader snel naar 

pagina          tot 
13

16

zondag
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