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22 oktober 
 
26 november 
 
24 december 
 

Zaterdag 22 oktober    

Onze Senioren-

papierslag  
 
 

Donderdag 20 oktober het Seniorenfeest 

Het begint om 15.30 uur 
Chirolokaal, Martelarenstraat 

Woensdag 30 november om 14.00 uur: Ons Sinterklaasfeest 

Chirolokaal, Martelarenstraat 
Inschrijven is nodig. Ten laatste 20 november! 

Bij Louis Van Baelen, Ginderbroek 38, tel. 014 31 06 09 

 

http://www.wijkginderbroek.be/
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Donderdag 20 oktober  

Seniorenfeest 
 
Het wijkcomité nodigt alle senioren van de wijk uit, ook die er lang 
gewoond hebben.  
Met hun partner zijn ze welkom voor hun jaarlijks feest op donderdag 
(Opgelet, het is wel degelijk donderdag!) 20 oktober in het Chirolokaal 
aan de Martelarenstraat. 
Zoals steeds staat het wijkcomité garant voor een gezellige namid-
dag.  
We starten om 15.30 uur (deuren open om 15.00 uur) met een koffie 
of thee en een stuk taart, meteen gevolgd door het eerste gedeelte 
van het showprogramma door Riko Animo.  
Intussen is er ook nog een korte spreekbeurt met filmbeelden van 
MONA (Mols Overleg Nucleair Afval). 
Om 17.00 uur kun je genieten van een lekker feestmaal. 
Daarna komt het tweede optreden van Riko Animo. 
Om 19.30 uur volgt er een gratis tombola, waarna de senioren-
middag eindigt met wat stemmige muziek en een laatste babbeltje.   
Als je vervoer wenst, moet je dat bij de inschrijving meedelen.  
 
Dankzij de papierophalingen kunnen we de inkomprijs beperken 
tot 12 euro voor het feestmaal met artiesten en tombola. All-in!  
 
Woensdag 19 oktober: vrijwilligers voor het klaar zetten van de zaal:  

- 10.00 uur voor de mannen: tafels, stoelen en de zaal 
- 14.00 uur voor de vrouwen: de tafels dekken 

 
 
Wie mee wil feesten, kan zich nog melden bij Louis Van Baelen, Gin-
derbroek 38, telef. 014/31 06 09, ten laatste zaterdag 16 oktober.  
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70 jaar Klepperman  
 
De volksdansgroep Klepperman is ontstaan op 12 oktober 1946 en 
viert haar 70-jarig bestaan op 23 oktober in Parochiezaal Ginderbui-
ten, vanaf 14 uur. 
De voorzitter van de Klepperman is Herman Boyen uit de Oude Mo-
lenstraat en de covoorzitter is Paul Swinnen die getrouwd is met Ma-
ria, de dochter van Josepha en Jos Mertens uit de Oude Molenstraat. 
 
Klepperman is altijd nauw verbonden geweest met de wijk Ginder-
broek. Bij elke bijzondere gelegenheid of een feest kon de wijk altijd 
een beroep doen op Klepperman zoals bij de viering van de honderd-
jarigen Jefke Duuter, Maria Boets en Sooike Suls, bij het volksfeest 
van het 20- en 25-jarig bestaan van de wijkwerking, tijdens de Kerst-
markt en bij de Ginderbroekse dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1979: Klepperman danst voor de woning van Jefke Duuter, de honderd-
jarige van de Nieuwstraat. 
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Deel 2: Het vertrek 
Zondag, 8.56 u. Marie en Frans draaien Peerdskerkhof op en zien 
voor het huis van Fernand Van Hees de blauwe garde al staan.  
Hier en daar in de groep staan nog fietsers in wat grijze of rode uit-
rusting. De ene zijn de anciens van de club (de eerste uitrusting had 
een meer grijze tint), de anderen zijn de nieuwe leden die nog geen 
nieuwe uitrusting hebben. Hoewel. Er rijden er al langer dan Marie en 
Frans mee die nog geen clubuitrusting hebben, maar die wel de 
blauwe kleur respecteren.  
“Och, over kleuren en geuren kan je altijd discussiëren. Gelukkig rij-
den we allemaal graag met de fiets en dan heeft het uiterlijke geen 
belang!” mijmert Frans, terwijl hij zich laat uitbollen tot achteraan de 
wachtende groep.  
Marie is naar gewoonte al wat verder doorgereden. Veronique is er 
deze keer ook weer bij en Marie wil snel nog even informeren hoe het 
vrijdag geweest is op het feestje met Chantal.  
“En, hoe is het gisteren geweest in Valkenswaard?’ vraagt Yves aan 
zijn broer Jean. ‘Wie was er allemaal mee? Ik kon niet want ik had 
wacht?” 
“Hebben jullie Thiam bezig gezien? Prachtig toch, alweer goud voor 
België!” hoort Frans Luc tegen Marc vertellen terwijl Jan bij Jan in-
formeert hoe de tocht gaat, want (eerste) Jan moet op tijd thuis zijn.  
Mil is ondertussen ook toegekomen (de eerste 30 kilometers zijn al 
achter de kiezen verdwenen) en informeert bij Jan (de tweede van 
zo-even) waar hij naartoe gaat rijden. ‘Windopkop’ vertrekken staat 
als een paal boven water bij beide wegkapiteins.  
Frans ziet het allemaal naar wekelijkse gewoonte gebeuren.  

Frans en Marie Velo,  

één van de koppels van fietsclub Metalen Van 

Hees 
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De laatste nieuwtjes worden uitgewisseld terwijl iedereen toch de tijd 
in het oog houdt: bijna 9.00 uur zodat we kunnen vertrekken!  
Er komen 3 nieuwe fietsers aan. Je hoort Paul al denken: “Ja hoor, 
onze groep wordt weer groter. De vorige nieuweling was nog van net 
voor de wereldoorlog, deze zien er wel wat jonger uit. Maar of ze al 
met de A’s mee gaan rijden zoals Rik, dat moeten we even vragen!”  
Paul spoedt zich naar de nieuwelingen toe om hen te verwelkomen. 
“Als je met de B-ploeg meerijdt, wij vertrekken zo dadelijk naar Aver-
bode. Volg me maar en zorg dat je zeker 2e maar het best is nog als 
3e in de groep zit. Dat is het makkelijkst rijden”, geeft hij als raad 
mee. 
Eén nieuweling is ambitieuzer ingesteld en informeert naar de A-
ploeg.  
“Ah, dat is nog eens een man naar mijn hart!” buldert Bert.  
“Ik ben Bert en wie ben jij?” ontfermt Bert zich over de nieuweling.  
“Ik ben weg”, merkt Jan op en hij vertrekt in gezapig tempo zodat de 
groep zich kan vormen.  
Frans en Marie klikken hun schoenen in de pedalen. Tegen dat ie-
dereen in de Ruiterstraat is, is de groep gevormd.  
Jan blikt achteruit, telt zijn man- en vrouwschappen (deze keer zijn 
het er 10) en het tempo gaat naar 25 km per uur.  
Samen met Paul trekt Jan de kop. Op het einde van de Maalderstraat 
pikt de A-groep aan. Eenmaal over de Zuiderring scheiden de wegen 
zich (toch tot iets voor 12 uur). 
Is dit niet iets om elke zondag vanaf 9.00 u. mee te maken?  
 
Getekend:  
   Frans en Marie Velo 
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Herinneringen 
 

Hoe je naar me lachte 
Dat vergeet ik nooit. 

 
Hoe je met me speelde 

Lekker in de tuin. 
 

Hoe je een verhaal voorlas 
Altijd zo mooi. 

 
Maar nu ben je er niet meer 

Enkel maar missen 
En denken hoe het was. 

 
Nina Geukens, Ruiterstraat 

 

  Molse Poëziewedstrijd 
2016 
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11 november 

Een liefdevolle gedachtenisfoto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jules Beyens uit Ginderbroek was tijdens de Eerste Wereldoorlog 
naar Nederland gevlucht.  

Op 29 december 1917 stuurde hij deze foto naar zijn schoonbroer 
Jos Cornelis-Beyens, Meubelwinkel aan Klooster te Moll, (Via Aken) 
België. 

‘Met deze laat ik u weten dat ik al uw kaarten ontvangen heb. Van ver 
een gelukkig Nieuwjaar aan u allen en reik u allen van verre de hand. 
Jules Beyens, Kromstraat 110, Veldhoven bij Eindhoven, Nederland.’ 

In de hoek van de kaart had hij de portretten van zijn vader en moe-
der laten afdrukken: Frans Beyens en Maria Vandecraen van Ginder-
broek. 
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Een dochter van de Spinder (Heylen) uit de Nieuwstraat was tijdens 
de Eerste Wereldoorlog in Holland verzeild geraakt.  
Ze had er kennis gemaakt met een jongen (men vertelde dat het een 
Hollandse schipper zou geweest zijn), was er getrouwd en in Holland 
blijven wonen.  
Maar de vrouw was nogal vroeg gestorven.  
 
Als herinnering aan zijn jonge, overleden vrouw Heylen uit Ginder-
broek liet de Hollandse man een foto van haar aanbrengen op een 
portretkaart van hem, waarbij hij iets liefdesvol van haar in zijn han-
den houdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een fotografisch procedé dat toen bij bepaalde fotografen in 
Nederland gebruikt werd.  

De twee foto’s lijken erg op elkaar: dezelfde houding, hetzelfde tafel-
tje met vaas en vooral dezelfde werkwijze.  

Bijna zeker zijn ze bij dezelfde fotograaf in Nederland gemaakt. 
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De vader van Mathilde van Vic Snoekx uit de Hoogstraat verbleef tij-
dens de Eerste Wereldoorlog vier jaar lang aan het IJzerfront. 
Zijn vrouw stuurde een foto met hun drie kinderen naar zijn legerbasis 
achter de IJzer.  
De fotograaf had het soldatenportret van haar man op de achtergrond 
van de familiefoto afgedrukt.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Opbouw van het Kersthuis 
Maandag 21 en dinsdag 22 november, vanaf 9 uur 

 
Er zijn veel handen nodig om het Kersthuis op te bouwen en we 
hopen, zoals elk jaar, dat er nieuwe vrijwilligers op het Pleintje bij-
komen. Dat lukt elk jaar en hopelijk dit jaar ook.  
Zelfs als je maar een halve dag kunt komen, zouden de andere 
helpers al heel blij zijn. Panelen laden en lossen, dakpannen aan-
nemen en doorgeven, schroeven aandraaien:  

Iedereen kan het! 
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Woensdag 30 november  

                  Sinterklaasfeest 
 

Hallo lieve kinderen tot en met het derde leerjaar, de Sint en de Zwar-
tepieten komen op woensdag 30 november naar het Chirolokaal aan 
de Martelarenstraat.   
We kijken er alvast naar uit. Hopelijk jullie ook! 
 

De animatie wordt verzorgd door Kids On The Dancefloor. Ze komen 
overal waar leuke kinderen zijn, dus ook naar ons Sinterklaasfeest. 
Zelfs het kleinste kind zal veel plezier aan hun kindershow beleven. 

-   De deuren van het Chirolokaal gaan open om 13.30 uur.  
-   Van 14.00 tot 15.00 uur: Kids On The Dancefloor  
-   Daarna komt de Sint met zijn geschenkjes.  
-   Ondertussen kunnen de ouders, grootouders en familie genieten  
    van een kopje koffie met een koekje.  

 

Op het inschrijvingsformulier schrijf je een van de letters P, K of L. 
P voor een peuter die nog geen twee en een half jaar is. 
K voor een kleuter (kleuterschool: 2 ½ tot 6 jaar) 
L voor een leerling van 1ste, 2de en 3de leerjaar 
Je noteert er nog bij of het een meisje of een jongen is.  
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Kids On The Dancefloor brengt een superswingende Kinder Disco 
Show. Het is een dans- en discoshow voor kinderen, begeleid en ge-
animeerd door twee energieke, levendige en professionele jongeda-
mes, Lieve en Sofie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijven vooraf is nodig. 
De enveloppe met het inschrijvingsbriefje en 8 euro per kind, moe-
ten binnen zijn vóór 20 november. Treuzel niet. 
Bij Louis Van Baelen,Ginderbroek 38 of  014/31 06 09. 

 

Inschrijvingsformulier 
 
Naam, voornaam, adres, geboortedatum                  P-K-L       m-j 
 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
Te betalen                                                 8 euro x …. = ……..euro 
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Sinterklaasfeest, woensdag 30 november 

 
 
 

In de wijk  
De Biststraat dicht. 
 
Al weken was er een gat in de weg van de De Biststraat, die veroor-
zaakt was door een waterlek van de riolering.  
Op maandag 12 en dinsdag 13 september werd de De Biststraat af-
gesloten voor alle verkeer. Een firma voerde in opdracht van Pidpa 
rioleringswerken uit.  
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Wielerwedstrijden Ezaart 
 
Op zondag 18 september organiseerde de wielerclub de Ezaartse 
Wielervrienden de hele dag wielerwedstrijden voor jong en oud.  
De Oude Molenstraat lag in het parcours. Omdat de omloop voor alle 
verkeer was afgesloten, werden de straat Ginderbroek, de Borger-
houtsendijk, de Beekstraat en de Polderstraat de parkeerplaatsen 
voor de deelnemers en hun supporters. . 
 
 

 
Perswinkel ’t Pleintje 15 jaar  
 
’t Gazettenwinkeltje van Jos’ is al jaren een vaste 
waarde in Ginderbroek en omstreken.  

Eerst bevond de winkel zich in Ezaart, maar later 
verhuisde hij naar Ginderbroek. 
Sinds 1 oktober 2001 werd de winkel uitgebaat door 
Jos Hooyberghs. Dus sinds 15 jaar.  
Hij wordt bijgestaan door Griet Vos.  
Jos is getrouwd met Sonia Schillebeeckx en heeft 
twee kinderen, Jerom en Colette, en ook zij steken 

geregeld een handje toe in de winkel. 
 
 
Ooit al van ‘Curve Bowls’ gehoord? 
Het is een variant van de bowlssporten, gespeeld op een groene mat 
met daarop in het midden een blok waarrond moet gebowld worden. 
Maak in Sporthal Den Uyt kennis met deze leuke sport, voor jong en 
oud. De lessen vinden wekelijks plaats van september tot december in 
sporthal Den Uyt, op maandag van 13.30 tot 15.30 uur.  
Kom gewoon langs. Louis wacht je met open armen op!  
http://www.gemeentemol.be/…/2…/curve-bowls-wekelijkse-lessen 

https://www.facebook.com/pages/Sporthal-Den-Uyt/171565152887498
http://www.gemeentemol.be/product/2507/curve-bowls-wekelijkse-lessen
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KLEUTERSCHOOL RIJPAD 
RIJPAD 43 
2400 MOL 

www.basisschoolrozenberg.be 
014 31 46 74 
 

 
 
 
 

Onze school bevindt zich in de hoek: Martelarenstraat, Oude Molen-
straat, Hoogstraat, Rijpad  
 
 
 
Zoek je een kleuterschool met 
een aangepaste, stimulerende 
leeromgeving, en een rustige, 
groene plaats waar alle kleu-
ters zich goed voelen?  
FIJN!  
Dan moet je bij ons zijn!  
WELKOM! 
 

 
 

Voor meer info kan je terecht bij 
directie.ks@basisschoolrozenberg.be 

 
 

Kom je graag eens een kijkje nemen in onze klasjes, 
en kennismaken met de juffen? Dat kan! 
Kom gerust eens langs op onze meespeelmomenten! 

http://www.basisschoolrozenberg.be/


 

 15 

 

      Meespeelmomenten 
     10.45 uur -11.45 uur 
 
Vrijdag 21 oktober 2016 
Vrijdag 16 december 2016 
Vrijdag 20 januari 2017 
Vrijdag 17 februari 2017 
Vrijdag 24 maart 2017 
Vrijdag 19 mei 2017 
Vrijdag 9 juni 2017 
  

    Instapmoment 
 
 
7 november 2016 
9 januari 2017 
1 februari 2017 
6 maart 2017 
18 april 2017 
29 mei 2017 
1 september 2017 

 
Wil je graag een uitnodiging voor deze meespeelmomenten? 
Vul de gegevens onderaan in, bezorg ze ons en we bezorgen je kleu-
ter een leuke uitnodiging!  
 
Naam: 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
Adres: 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 
Geboortedatum kind:  
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Kleuterschool Rozenberg, Vestiging Rijpad.  

VZW KOM Jozef Calasanzstraat 2, 2400 MOL Ond.Nr. 430285367 
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Mol en omgeving hebben veel te danken aan alles wat met de nucle-
aire industrie te maken heeft en daarom is het ook zinvol om mensen 
die daar gewerkt hebben aan het woord te laten. Niet om alles in een 
mooi kleedje te steken, maar wel om een objectieve visie te geven op 
het industriële gegeven.  
Daarom ook dat MONA (Mols Overleg Nucleair Afval vzw) dit initiatief 
toejuichte om ook hun blijvend bezorgdheid voor een goed leefmilieu 
tot uiting te brengen.  
 
Daarom laten we nu Jan Vermunt uit de Ruiterstraat aan het woord. 
 
Jan werd geboren te Roosendaal op vijf maart 1942. Hij volgde in Ne-
derland het voortgezet middelbaar onderwijs de H.B.S (de hogere 
burgerschool), een onderwijsrichting die overeenstemde met het 
A.S.O. Wetenschappen bij ons. 
Na zijn middelbare studies trok Jan naar Dordrecht om er hogere 
technische studies te volgen, de ingenieursopleiding aan een heel ge-
kende school in Nederland.  
In de opleiding voor ingenieur werden uiteraard praktijkervaringen in-
gelast en allerlei stages waren van toepassing.  
Zo liep Jan stage bij Euratom, op het domein van het S.C.K. 
 
Na de afwerking van zijn studies zocht Jan terug werk in Mol (temeer 
omdat hij Maria Wouters uit Ginderbroek had leren kennen).  
Bij Euratom was echter een soort arbeidsstop ingelast en het lukte 
daar niet. Dan maar bij het S.C.K. geprobeerd en daar was er geen 
probleem. Zo kwam Jan op de BR2 terecht.  
Hier heeft hij gewerkt tot aan zijn pensionering. 
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BR2 is een reactor bestemd voor nucleair onderzoek. Hij begon er te 
werken als reactoroperator: het begeleiden van experimenten en on-
dersteuning bieden aan wetenschappers bij hun proeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan in de controlezaal van de reactor eind jaren zestig. 
 

Het bedrijf werkte 24 op 24 uur en er was steeds personeel ‘stand-by’ 
in geval van ziekte. Zij draaiden er in een 6 ploegensysteem. De be-
reikbaarheid moest vanwege de veiligheid constant verzekerd worden. 
Jan werd later ploegbaas. Deze wisselden geregeld van ploeg, zodat 
zij het overzicht behielden over het hele reactorgebeuren. 
 
De veiligheid was uiteraard een primordiaal gegeven.  
Alles gebeurde strikt volgens de voorschriften. In de beginperiode had 
S.C.K in een BR2-complex een eigen dienst voor de verwerking van 
radioactief afval, WASTE genaamd. 
Nadien kwam er een onafhankelijke dienst, BELGOPROCES, die de-
ze taak overnam, zodat ze onafhankelijk van elkaar konden opereren. 
Louis Van Baelen, onze wijkvoorzitter, werkte daar. 
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Het BR2-complex 

 
De BR2-reactor was naast onderzoeksreactor, onder andere voor ma-
teriaaltesten, ook betrokken bij de productie van radio-isotopen. Die 
werden na verwerking, onder andere in de fabriek van Fleurus (Char-
leroi), gebruikt in de medische wereld bij scans en bestralingen.  
 
Jan groeide door naar operatieleider en werd verantwoordelijk voor de 
begeleiding van de experimenten. Vooral de siliciumbestraling en de 
isotopenproductie vielen onder zijn verantwoordelijkheid. Deze wer-
den gebruikt als halfgeleiders onder andere bij zonnepanelen en elek-
trische auto’s. De Japanners waren hier de voornaamste afnemers. 
Dit gebeurde vanaf begin jaren negentig.  
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De ploeg voor de vervanging van de Berylliumkern in 1979 

 
De radio-isotopen en de siliciumbestraling brengen economisch wat 
op voor het Centrum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ploeg voor de siliciumbestraling SIDONIE 
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Na zijn pensionering hoorde Jan van de oprichting van MONA en als 
geëngageerde man, vertrouwd met de nucleaire sector, vond hij dat 
iets voor hem. Zo heeft hij zich bij MONA aangesloten waar hij zijn 
technische kennis ten dienste kon stellen. 
Zo wordt de berging van het kernmateriaal goed in het oog gehouden 
door deskundige mensen.  
BELGOPROCES staat in voor de verwerking tot handelbare vaten en 
voor de voorlopige bovengrondse opslag hiervan.  
Het laag radioactief afval zal bovengronds worden gestockeerd en de 
plannen hiervoor zijn in de eindfase. De nodige vergunningen moeten 
nog worden verstrekt. Sommige deelprojecten zijn al in uitvoering. Zo-
als de nieuw aangelegde kade aan het kanaal ter hoogte van Sas 6. 
Het opbergen van hoog radioactief afval zit nog helemaal in de onder-
zoeksfase. Daarom zijn er op het S.C.K. enkele tunnels en gangen 
gegraven voor onderzoek in de kleilaag.  
De definitieve berging zal later wellicht ook mogelijk zijn en valt onder 
de verantwoordelijkheid van het NIRAS. 

Jos Gabriëls 
 
  
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Koeltorens van BR2 bij een strenge winter 
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Links van sites van Ginderbroek 
Op onze vernieuwde website www.wijkginderbroek.be hebben we 
enkele sites van Ginderbroek bijgevoegd. Die links tonen wat je in 
onze buurt allemaal kunt delen. 
Klik ze maar eens aan ...  
Wij hebben voor dit Wijkkrantje er twee uitgepikt.  
 
Site Frituur Bij Den Beks 
 
Tina Stoops, 31 juli  
Dag allemaal. Gisteren heb ik tegenover Frituur Den Beks in Ginder-
broek een iphone gevonden. Nu zou ik graag de eigenaar van de gsm 
willen achterhalen. Omdat de gsm uitstond, konden we niet zien van 
wie deze is. Je moet kunnen bewijzen dat de gsm van jou is door de 
pincode en de ontgrendeling te kunnen ingeven. 
 
  

Faceboek Ginderbroek 

 

 

 
 
 
 
Gevonden! 
Eigenaar gezocht van deze kleine zwarte kat, 
gevonden in de buurt van de Hoogstraat. 
Iemand enig idee van wie deze is? 
 
Souplit Jana 
1 oktober om 15:36 · 

http://www.wijkginderbroek.be/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1048798028508036&set=a.472274272827084.1073741826.100001335467031&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1048798028508036&set=a.472274272827084.1073741826.100001335467031&type=3
https://www.facebook.com/tina.stoops.1?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1048798028508036&set=a.472274272827084.1073741826.100001335467031&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1048798028508036&set=a.472274272827084.1073741826.100001335467031&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1048798028508036&set=a.472274272827084.1073741826.100001335467031&type=3
https://www.facebook.com/jana.souplit?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209994135146467&set=a.10203294107209956.1073741833.1128263927&type=3
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Dag Ginderbroekskes  
en -rokskes, 

Het is herfst ... Rokjesopwaai- en petjesafwaaiweer ...  
De wind kan soms behoorlijk tekeer gaan!  
Ideaal weer dus om te vliegeren.  
Je kan een vliegtuigje vouwen van papier, pret verzekerd ...  
Maar je kan (al dan niet met een beetje hulp) ook een echte vlieger 
maken van een vuilniszak ...  
 
We helpen je een beetje op gang! 
Wat heb je nodig?  

Een vuilniszak, 2 stokjes van 50 cm lang (de dunste bamboestok-
jes uit een doe-het-zelf-zaak), brede rol plakband (transparant en 
zo licht mogelijk, want de vlieger mag niet zwaar worden!), schaar 
en touw. 

 
1. De vliegervorm: Leg de vuilniszak plat op tafel. Teken een recht-
hoek van 70 bij 50 cm en knip deze vorm uit. 
 
 
2. Bevestig de stokjes: 
Plak de stokjes op 15 cm 
van de linker en rechter 
zijkant goed vast met de 
tape (de rechthoek ligt op 
zijn zij, dus met de langste 
zijden horizontaal). 
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3. Werk de vliegervorm verder af:  
Maak een markering op 15 cm 
beneden van de linker en rechter 
bovenhoek. Trek nu (aan beide 
zijden) twee lijnen vanaf deze 
markering naar de boven- en on-
derkant van de stokjes.  
Knip de stroken af. Doe dit aan 
beide kanten. 
 
4. Bevestig het touw aan de vlie-
ger:  
* Knip een stuk touw van onge-
veer een meter af en bevestig de-
ze stevig aan beide hoekpunten 
(plak tape op de hoekpunten om 
deze te verstevigen en maak dan 
een gat).  
* Knip een lang stuk touw (zeker 2 à 3 meter). Knoop dit touw vast 
aan het midden van het andere touw. Dit is het hoofdtouw dat je vast-
houdt om je vlieger op te laten.  
 
5. Vliegeren maar: je houdt het hoofdtouw dicht bij het andere touw 
vast. Iemand anders houdt de vlieger vast aan de twee hoekpunten en 
laat deze los als je begint te rennen. Als je vlieger de lucht in gaat, kan 
je het touw stilaan langer maken.  
Super leuk om tijdens een feestje meerdere vliegers te maken.  
Je kan ze ook versieren (maar maak ze niet te zwaar!!!) 
Zo, heb je het wat koud de laatste dagen?  
Loop je dan maar snel warm met deze vliegers ;-). 
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