
Lachend de grootste, met nieuwe techniek:  Wij bouwen  

de grootste 
Vlieger ooit

DSM-prizewinner, nu bouwen!
Guinness book of records het doel. PDF

Wat nog ontbreekt: een paar centjes. 
Daarom crowdfunding

Techniek  G. Niessen,  DSM-Prize-Winner,  IQ-Tech.  Dimensies van de Stormvogel:
120m x 20m = 2400m2. Later nog groter:  Hij is bestuurbaar en vliegt op 600m hoogte.
Met nieuwe techniek vliegt hij  heen en weer. www.Stormvogel.jaaaa.net  In een rijk
land is veel mogelijk via crowdfunding!:  NL43 ABNA 081 22 19 19 8  Ieder tientje telt

Zo ziet hij uit

IQT . IQ-Tech . www.de-grootste-vlieger-ooit.jaaaa.net

http://www.sturmvogel.jaaaa.net/crowdfundingdergroesstefliegerjenl.pdf
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Lachend de grootste, met nieuwe techniek:  Wij bouwen de grootste Vlieger ooit.
Bestuurbaar vliegt hij heen en weer.  www.Stormvogel.jaaaa.net   Film op de website

IQ-T

Elegant? Zo ziet de Stormvogel uit . 10 patenten zitten er in

Miljoenen kinderen willen met nieuwe techniek vliegeren. Je (klein-) kinderen ook!
In een rijk land is veel mogelijk via crowdfunding! :   NL 43 ABNA 081 22 19 19 8 

http://www.sturmvogel.jaaaa.net/crowdfundingdergroesstefliegerjegb.pdf
http://www.sturmvogel.jaaaa.net/crowdfundingdergroesstefliegerjenl.pdf
http://www.sturmvogel.jaaaa.net/crowdfundingdergroesstefliegerjede.pdf


Politiek Filmfestival
Hier kan jij filmen en foto´s maken 

en daarmee Facebook voeden. 
Zo bereikt onze Action-Website
www.Stormvogel.jaaaa.net 

via delen met vrienden en vriendesvrienden
misschien miljoenen. Als die dat interessant

vinden:  de grootste Vlieger ooit,
dan is het nodige geld snel samen.

Dan halen wij de wereldrecord.
Lachend de grootste met nieuwe techniek

Boven onze rijdende Actie-platform 
zweven 2  Stormvogel-posters. 
Daaronder kan men fijn liggen. 

Rustplaats voor de actie-voerder!

Wil je een foto maken?
Wie wil liggend op de foto?

Liggen en lachen!

http://www.Sturmvogel.jaaaa.net/




Bezoekers krijgen een herinnerings-snipper mee :            DE   NL    GB

Stormvogel, de grootste vlieger ooit.     www.Stormvogel.jaaaa.net
Crowdfunding laat het gebeuren            NL 43 ABNAM 081 22 19 19 8 

Lachend de grootste met nieuwe techniek

Stormvogel, de grootste vlieger ooit.     www.Stormvogel.jaaaa.net
Crowdfunding laat het gebeuren            NL 43 ABNAM 081 22 19 19 8 

Lachend de grootste met nieuwe techniek

Stormvogel, de grootste vlieger ooit.     www.Stormvogel.jaaaa.net
Crowdfunding laat het gebeuren            NL 43 ABNAM 081 22 19 19 8 

Lachend de grootste met nieuwe techniek

Stormvogel, de grootste vlieger ooit.     www.Stormvogel.jaaaa.net
Crowdfunding laat het gebeuren            NL 43 ABNAM 081 22 19 19 8 

Lachend de grootste met nieuwe techniek

Stormvogel, de grootste vlieger ooit.     www.Stormvogel.jaaaa.net
Crowdfunding laat het gebeuren            NL 43 ABNAM 081 22 19 19 8 

Lachend de grootste met nieuwe techniek

Stormvogel, de grootste vlieger ooit.     www.Stormvogel.jaaaa.net
Crowdfunding laat het gebeuren            NL 43 ABNAM 081 22 19 19 8 

Lachend de grootste met nieuwe techniek

Stormvogel, de grootste vlieger ooit.     www.Stormvogel.jaaaa.net
Crowdfunding laat het gebeuren            NL 43 ABNAM 081 22 19 19 8 

Lachend de grootste met nieuwe techniek

http://www.sturmvogel.jaaaa.net/crowdfundingdergroesstefliegerjegb.pdf
http://www.sturmvogel.jaaaa.net/crowdfundingdergroesstefliegerjenl.pdf
http://www.sturmvogel.jaaaa.net/crowdfundingdergroesstefliegerjede.pdf


Politiek voor kinderen                          

Niet vergeten, dat onze lieve regering over de grote kinder-tragedie zwijgt!
100.000 kinderen vallen jaarlijks in NL in een groot gat en klagen vol van 
bitterheid. Zij willen van de politici maatregelen zien, dat het gat dicht 
gaat. Maar die willen niet horen. Tijd, om deze zwaar horende politici te 
vervangen? Ze weg te stemmen? 
Ken je het gat? Al iets van het geboortegat gehoord? Een krimpend volk is 
niet gezond.

Wij maken politiek voor kinderen. En voor volksgezondheid.
Nieuwe speeltuigen voor kinderen. En een beetje meer. 

IQ-Partij   ---  de buitenparlementarische  oppositie

IQ-Tech is een bedrijf, gekoppeld aan IQP.
IQ-Tech bouwt de Stormvogel, de grootste vlieger ooit.

Met nieuwe techniek lachend de grootste!
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