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KidiX, unieke belevingsdagen voor kinderen en families! 

 

De virtuele wereld heeft geen geheimen meer voor onze kinderen, maar er valt uiteraard 

nog heel veel te ontdekken in de echte wereld, een tastbare plek vol geuren en kleuren en 

boeiende uitdagingen. Om onze kinderen aan te moedigen  hun horizon te verbreden en 

hun voelsprieten uit te steken lanceert het Agentschap Axitect - specialist in Kids, education 

en family marketing - samen met FiSA - professioneel beursorganisator (bekend van 

Batibouw) - KidiX, een belevingsbeurs waar kinderen en hun familie kunnen zien, proeven 

en voelen en de trends van morgen samen kunnen beleven. 

Tijdens de herfstvakantie, van 28 tot en met 31 oktober, wordt  Brussels Expo omgetoverd in 

een 11.000 m² groot platform waar zowel kinderen (4- tot 14-jarigen), ouders, grootouders en 

andere begeleiders geïnspireerd worden rondom diverse thema’s zoals sport, voeding, 

muziek, mode, mobiliteit... 

DOEL 

 

“In de huidige drukke digitale tijden, wordt het een steeds grotere uitdaging om samen met 

het gezin tijd door te brengen. KidiX wil de hele familie samenbrengen en daagt hen uit om 

aan tal van verschillende activiteiten deel te nemen. Kinderen worden in de virtuele wereld 

constant geprikkeld, maar het is ook erg belangrijk om hen te blijven inspireren om aan sport 

te doen, zichzelf te ontwikkelen, hun passie te vinden en op zoek te blijven gaan naar nieuwe 

uitdagingen en interesses. Ouders dienen hier ook actief bij betrokken te zijn. De 

herfstvakantie is de uitgelezen periode om na de rush rond de start van het nieuwe schooljaar, 

samen tijd door te brengen als familie”, aldus Peter De Voght, directeur van KidiX.   

 

INSPIREREN – INFORMEREN – BELEVEN – EDUTAINMENT - ENTERTAINMENT 

• KidiX slaat een brug tussen het fantasierijke universum van 

kinderen en de nuchtere wereld van volwassenen zodat 

jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. 

• KidiX moedigt kinderen aan hun horizon te verbreden en 

hun voelsprieten uit te steken.  

• De belevingsdagen garanderen kinderen en families een 

super mega coole dag!  

 

 



                                                                  1 BEURS, 7 ZONES 

 

Op KidiX zijn er meer dan 100 activiteiten te beleven voor de hele familie: masterchef worden, 

muziek leren spelen, genieten van een live optreden, tv-helden ontmoeten of zelfs duiken... 

Daarom is de beurs opgedeeld in zeven verschillende zones, om gemakkelijk alle activiteiten 

terug te vinden in het uitgebreide aanbod.  

 

Enjoy 

 

Wat zou KidiX zijn zonder één grote Enjoy zone boordevol amusement en vrijetijdsbesteding? 

Kinderen blijven nu eenmaal de grootste speelvogels. Sport, spel, film, knutselen, muziek, 

gamen of een mega cool optreden bijwonen... niets mist hier de revue. Deze zone verdient 

dus wel wat extra uitleg.  

In Toys & Games kunnen de jongste spruiten zich net zoals Barbie laten stylen, als een echte 

prinses op KidiX vertoeven of in primeur de life-size versie van Cars’ Lightning McQueen 

bewonderen. Ook een testritje met hun droomgocart schrappen ze hier van hun verlanglijstje. 

Ook kunnen ze kennis maken met de Enchantimals: een clubje leuke meiden die een speciale 

band hebben met hun beste dierenvriendjes en in een sprookjesachtige wereld leven vol 

plezier en avontuur! 

De Multisport zone is dan weer een waar paradijs voor de sportieve families. Badpak of 

zwembroek meebrengen en ondergedompeld worden in de stille onderwaterwereld voor een 

duikinitiatie. Maar ook intiaties in snowboarden, tennis, Bubble Soccer en Arrow Tag staan 

hier op het programma! 

De Spel zone stelt de bezoekers voor aan uniek ontworpen speeltoestellen en laat kinderen 

en ouders meedromen in een fantasiewereld. Ze krijgen er advies voor het maken van 

tuinhuizen, boomhutten, speelhuisjes of droomtuinen. Kinderen kunnen een droomspeeltuin 

uittekenen en hun eigen ontwerp mee naar huis nemen! 

Music Street biedt VZW Start To Play Music een platform aan om hun programma te lanceren. 

Weinig Belgen spelen een muziekinstrument en daar willen zij iets aan veranderen. Drums, 

ukeleles, piano’s, blaasinstrumenten... allemaal wachten ze om bespeeld te worden. 



Kinderen kunnen meespelen op de single “Start To Play Music” en kruipen samen met Tom 

Waes, Jean Blaute, Bieke Ilegems, Mario Goossens, Jan van Looveren, Bert Embrechts en Geert 

Noels in de mobiele studio op Kidix. 

In de Entertainment zone swingen jong en oud mee met verschillende optredens en 

concerten. Live zingen en meedansen met de Ketnetband tijdens de Ketnet dagen op zaterdag 

en zondag, een meet & greet met de populairste Ketnet figuren en wrappers, een gat in de 

lucht springen in de springkastelen: in deze zone halen kinderen ongetwijfeld hun hartje op. 

Ook Disney Channel brengt humor, spanning en avontuur naar KidiX. 

 

 Discover  

 

 

 

 

 

 

In de Discover zone worden de beste tips & tricks voor de leukste daguitstappen en 

bestemmingen voor het hele gezin aangeboden: pretparken, erfgoedsites, avontuurlijke 

reisbestemmingen... Genoeg leuke plekken in binnen- en buitenland voor de hele familie. De 

breedste vrije valsimulator ter wereld ontdekken, het ballenspel spelen in het Atomium, aan 

de slag gaan met de kleine OzoBot robots, originele en avontuurlijke vakanties met de kids 

ontdekken naar de mooiste streken op aarde, genieten van superleuke applicaties waarmee 

ze hun mooiste tekeningen tot leven wekken via augmented reality en ski-vakanties plannen 

naar het prachtige Oostenrijk, ... Het spreekt voor zich: in de Discover zone valt er oneindig 

veel te ontdekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Services 

 

Kinderen naar school brengen en ophalen, de juiste verzekeringen afsluiten, vuilnis recycleren, 

een spaarpotje aanleggen, duidelijk met elkaar communiceren... het dagelijkse leven van gezin 

en kind organiseren is een heuse opgave. In de Services zone maakt men op ludieke wijze 

kennis met allerlei diensten die ouders bijstaan bij het runnen van het huishouden en deel 

uitmaken van het dagelijkse gezinsleven. Zo veel mogelijk batterijen inzamelen op de 

klimmuur? Eindelijk ontdekken hoe men een batterij maakt met een citroen, in een 

supercoole bus veilig leren surfen op het internet, prijzen winnen terwijl men informatie 

meepikt over kraamgeld of kinderbijslagfondsen? Kinderen leren er bovendien al spelend de 

weg naar financiële onafhankelijkheid. De Services zone maakt het huishouden een pak 

aantrekkelijker.  

Food  

 

 

 

 

 

 

 

Lekker en verantwoord koken met het hele gezin, heerlijk. Confituren en fruitsappen van 

Belgische bodem proeven en inspiratie opdoen voor een volgende maaltijd, met handige tips 

en leuke ideeën om samen met de kids aan de slag te gaan in de keuken. Kookworkshops op 

kindermaat staan hier ook op het menu:  vers en gezond leren koken op de Minichef stand, 

samen met een bekend chocolatier een groot kunstwerk bouwen,  kiwi’s plukken op de 

kiwiplantage,...  

 

 



Education 

 

In dit gedeelte van de beurs staan educatieve projecten en opleidingen in de kijker. 

Spelenderwijs programmeren, het probleem van de dodehoekspiegel aankaarten, het beroep 

van vrachtwagenchauffeur ontdekken, knotsgekke proefjes doen, vulkanen laten uitbarsten 

en bibberrobotjes bouwen... hier wordt het brein van de kleine Einsteins aan het werk gezet! 

 

Fashion 

 

Fashion in de ruime zin van het woord. Upcyclen en oude kleren omvormen tot leuke 

accessoires zoals soktopussen en zelf geknutselde sneakerpatches! Ook oude hesjes kunnen 

ingeruild worden voor een trendy Kids Fun Jacket. 

 

 



Kids@Home 

 

 

 

 

 

 

Hier staat het huis op maat van het gezin centraal. Een woning past zich aan aan wie er woont, 

ook aan de jongsten onder ons! Zo kunnen kinderen er de coolste stapelbedden en 

hoogslapers ontdekken.  

 

 

GRONDPLAN 

 

 

 

 

 

 



 

PRAKTISCHE INFO 

 

• Van zaterdag 28 oktober tot en met 31 oktober 2017 

• Van 10 tot 18.00 u 

• Tickets 

Volwassenen: € 12 kassa – € 10 online  

Kinderen (4-14 jaar) : € 10 kassa – € 8 online  

Family pass (2 volwassenen + 2 kinderen) : € 32 

Family Pass XL (2 volwassenen + 4 kinderen): € 44 

Groepen: € 8/persoon – geldig vanaf 15 personen 

• De volledige exposantenlijsten vindt u hier: http://www.kidix.be/nl/lijst-van-

exposanten/zoek-een-exposant 

• Er wordt een openingsmoment voorzien voor de pers op zaterdag 28 oktober om 10u30  

• www.kidix.be  

 

BEREIKBAARHEID 

 

KidiX is zeer gemakkelijk te bereiken met de wagen, trein, tram of bus. 

Adres 

Brussels Expo 

Belgiëplein, 1 - 1020 Brussel 

Ingang 

Paleis 7 (kant Atomium en metro) 

Astridhal via de passerelle van parking C (kant Romeinse steenweg) 

 

CONTACT 

Inhoudelijk                                                                                       Praktisch 

Peter De Voght                                                                                Astrid Dupuis 

Beursdirecteur Kidix                                                                       Project Manager 

peter@kidix.be                                                                                Two cents 

+32 475 70 24 71 +32 494 91 26 57 
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