
 

de  t e c hmo b  i e l  
daag t  ons  u i t !  

Heb jij altijd al eens willen vliegen? Met een zelfgemaakt vliegspul? Dat is niet gek, weet 
je. Er zijn veel mensen die het voor ons probeerden. 

Ken je deze mannen? Zij knutselden al eerder om aan de wetten van de zwaartekracht 
te ontsnappen. Al liep dat niet altijd even goed af… 

Kinderspel, zou je kunnen denken. Nou, dat is precies 
wat wij ervan denken: Een spel voor kinderen. Daarom 
organiseren wij de grote vliegspul�uitdaging. 

Wij geloven dat jij en jouw schoolgenoten alles in huis 
hebben om onze uitdaging succesvol aan te gaan. Alles… 

behalve het materiaal misschien. 

Gelukkig krijg je dat van ons. Want wij – het Techmobiel�team – komen jullie een 

kast(eeltje) vol materiaal brengen. De Techmobiel, is dat. Schroeven, veren, touwen, 
alles wat je maar kan wensen om je constructie tot leven te wekken. 

Popel je al, net zoals ons? Fantaseer je al? Wil je weten wat de uitdaging isWil je weten wat de uitdaging isWil je weten wat de uitdaging isWil je weten wat de uitdaging is???? Draai 
dan snel deze flyer om. 



De gaanderij op de tweede verdieping in de Appeltuin ligt 10 meter 

hoger dan de vloer, onze binnenspeelplaats 

Slaag jij erin een zelf geknutseld ‘ding’ van de ene kant tot ongeveer 

25 meter verder aan de andere kant te krijgen zonder je eigen 

spierkracht te gebruiken en zonder in vrije val te gaan? Al het materiaal dat je nodig 

zou kunnen hebben, zit in de Techmobiel: van een mega�elastiek tot een luchtballon. 

Of misschien bouw je wel iets gemotoriseerd? 

Alle ingeschreven scholen doen mee vanaf 24 september 2012. 

Elke school krijgt gedurende een week de Techmobiel ter 
beschikking. Uiteraard hoef je niet stil te zitten voor of na die 
week. 

Op 18 oktober 2012 is het showtime! Dan wordt elke school 

uitgenodigd voor de apotheose in de Appeltuin, waarbij de 
deelnemers allemaal hun idee mogen uitproberen. 

Vraag: Wat kost een deelname aan deze uitdaging? 

Antwoord: Heel wat geestdrift en creativiteit. Maar wij weten dat jullie dat in 
overvloed bezitten. 

Zit je een beetje vast? Geef een seintje aan het 
Techmobielteam. Wij zetten je wel weer op gang, via 
telefoon, mail of zelfs ter plaatse. 

Bel ons ook als je andere vragen hebt! 
Het nummer: 0498 / 35 80 22   

Elke meter telt, elk idee telt! Denk aan Icarus, Leonardo, Panamarenko of jezelf!  

Wees creatief! 

Zotte groetjes, 
 
Het Techmobielteam 
info@ techmobiel.be 
www.techmobiel.be  
 

      t e c hm o b i e l  
t e c h n i e k  e n  w e t e n s c h a p  o n d e r w e g !  


