
  

 
“Boven jezelf en Groningen uitstijgen!” 

 
      

In deze 2e uitgave van de projectvoortgangsbrief, vind je informatie en 

activiteiten rondom het vliegtuigproject Helpman 1, van de Stichting Vliegende 

Helpman (afgekort SVH). 

We brengen je up-to-date met infographics, tijdlijnen, afbeeldingen en tekst.  

 
Andor Aaldriks 
Secretaris SVH. 

Credits: de logo´s zijn gemaakt door studenten van NHL Stenden en het computerspel “omdenken” is gemaakt 

door Florens Buter, student CMD Hanzehogeschool Groningen. 

Dankwoord: aan alle studenten en docenten van Hanzehogeschool Groningen, die met passie fantastisch werk 

hebben geleverd in dit jaar. 

Annet Hummel, kandidaat notaris, bij Notaris Nielsen, Douwe v.d.Werf, Dutch Rush, onze andere partners. 



 

 

 

 

 

Door op deze link te 

klikken, zie je onze 

partners die helpen met 

ons maatschappelijke 

doel te bereiken. 

“Design thinking  

als tool in omdenken?” 
De rechterhersenhelft 

(analytisch vermogen) 

en linkerhersenhelft 

(creativiteit) te 

combineren, in 

combinatie met durf 

ontstaat een 

pioniersvisie.  

 

 

 

Doel en strategie 

“Groningers e.a. empoweren 

door ontwerp denken!”. 

- Bouwteam samenstellen. 

- Bouwruimte vinden 

- Het pioniersverhaal en 

projectvoortgang op website, en 

social media delen. 

- Podcastserie; Groninger pioniers 

- Vliegend schaalmodel van 

balsahout bouwen. 

- PR-activiteiten ontplooien. 

- Subsidies en donaties werven. 

- Omdenk-spel online spelen via 

onze website. 

- Stichting oprichten (SVH). 

- ANBI-status verkrijgen. 

 

Vliegtuig  
#2, november 2022 

Vervolg plan 

- Bouw vliegend model, schaal 1:10. 

- Symposium; lezingen en showcase 

vliegend model, schaal 1:10. 

- Technische bouwtekening voor schaal 

1:3 replica. 

- Technische realisatie replica, met o.a. 

TU Delft, NVAV, IL&T en vrijwilligers. 

- Samenwerking en stalling Airport 

Eelde. 

Om contacten en 

inspiratie op te doen, 

houden wij regelmatig 

excursies.  

 

Bouwteam personalia:  

-Groningers 

-Pioniers in hun eigen 

vakgebied 

-Passie voor uitdagingen 

-Technische en bestuurlijke 

kennis en kunde. 

- Op waterstof aangedreven 

replica. 

- Rondje vliegen om de 

Martinitoren. 

- De replica, schaal 1:1, laser 

gesneden. 

- Samenwerking experts, 

lucht- en ruimtevaart. 

 de gametrailer  

 

 

Organisatie en teamwork 

 

 

 

Bekijk Texel  

 

Bekijk Hoogeveen  

 

https://vliegendehelpman.nl/partners/
https://vliegendehelpman.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ecrc8JEnGkU
https://vliegendehelpman.nl/organisatie/
https://vliegendehelpman.nl/team/
https://vliegendehelpman.nl/partners/
https://vliegendehelpman.nl/2022/09/17/excursie-dutch-rush-vliegveld-texel/
https://vliegendehelpman.nl/2022/04/16/excursie-vliegveld-hoogeveen/

