
KLASWEDSTRIJD/GROEPSWEDSTRIJD 
 

 

Ervaar hoe leuk techniek en technisch creatief zijn is en misschien wel 

eenvoudiger dan je dacht. Maak je klas of je groep in de jeugdbeweging warm 

en ga in op de uitnodiging van Jan en Tijs om hun ‘STEMOPDRACHT’ aan te 

pakken met jouw klas of groep (dus op jouw leeftijdsniveau) en: 

Win met je klas of groep een 

WORKSHOP MET XAVIER TRUANT! 

Jan en Tijs bepalen de criteria waaraan de opdracht dient te voldoen. De 

wedstrijd loopt vanaf 20 september 2019 tot 27 maart 2020. 

 

Jan Vandendriessche, directeur De Waaier Watou en Tijs Deheegher, Plokkersheem 

 

Alle info vind je terug op www.madeininox.be 

Volg ons ook op facebook! 

Vragen over het project: neem contact op met jan.vandendriessche@kbrp.be 

 

 

Illustratie: Xavier Truant 

http://www.madeininox.be/


 

 

 

 

Wat is de opdracht! 

Kies of combineer de volgende opdrachten: 

1. Maak een mooie en stevige verpakking voor de verjaardagstaart van ’t Rattekot 

 Ronde taart ø25 cm – hoogte doos: 15 cm 

 Taart moet in de verpakking passen (doos niet te groot of te klein) 

 Taart moet in de doos vervoerd kunnen worden 

 Doos moet hergebruikt kunnen worden 

 Maak er een mooie doos van 

 

2. Op de verjaardagstaart komen 140 kaarsjes. Maak een ‘machine’ om de 140 kaarsjes snel uit te blazen 

 Machine mag nog niet bestaan 

 Uitblaastijd kaarsjes met de ‘machine’ vlugger dan met mond 

 Taart moet mooi blijven 

 

3. Maak een ‘verjaardagskaart’ voor ’t Rattekot 

 De kaart moet in een omslag van 32x26cm passen 

 De omslag moet dichtgekleefd kunnen worden 

 In de kaart moet een bewegend onderdeel verwerkt worden 

 

4. Maak zelf een ‘timer’ om 140 seconden af te meten 

 



 

 

 

 

 

Wedstrijdreglement: 

 De mogelijkheid om je project in te dienen loopt van 20 september tot en met 27 maart 2020. 

 Je project indienen bij Made in Inox Steenvoordestraat 124 in Watou 

 Geef je project een naam en voeg volgende gegevens erbij: 

Naam van school, groep of jeugdbeweging …………………………………………………….. 

Leeftijd deelnemers  .....………………………………………. 

Contactpersoon ……………………………………………………..  

Telefoon contactpersoon ....………………………………………… 

Email contactpersoon  .......………………………………………………………………....……… 

 Alle inzendingen die voldoen aan de criteria worden verzameld en daaruit wordt 1 inzending uitgeloot.



 


