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BINNENLAND

Een dagje op een olieplatform

hesje en helm dragen, mogen ze naar boven.
Daar waait het en hoor je helikopters loeien die
mensen vervoeren van en naar het platform.
Door een 360 graden scherm zie je overal zee,
windmolens en schepen in de verte.
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Even een gaslek dichten

Door Govrien Oldenburger - Hoe plaats je een windmolen midden in zee? En hoe repareer je een
gaslek op kilometers diepte? In het Maritiem Museum in Rotterdam leer je álles over energie winnen
op zee, tijdens de Offshore Experience. Groep 7 van OBS het Landje in Rotterdam mocht deze nieuwe
tentoonstelling vast uitproberen.
Wie naar een olieplatform gaat, moet eerst
worden getraind. Wie meedoet aan de Offshore
Experience dus ook. ‘Welkom’, zegt een
strenge instructeur in een filmpje. Hij vertelt

wat je moet doen als er brand uitbreekt of als
een helikopter neerstort. ‘Draag altijd de juiste
veiligheidskleding’, zegt hij. ‘Geen heldendaden,
eigen veiligheid eerst.’ Als alle leerlingen een

Nederlanders zijn heel goed in energie
opwekken uit zee, volgens het museum.
Toch zie je daar bijna nooit iets van. Daarom
is nu dit olieplatform nagebouwd, maar óók
om kinderen te interesseren voor techniek.
Tijdens de tentoonstelling word je opgeleid als
stagiair door spellen te doen. Zo zijn een paar
jongens een gaslek aan het dichten via een
computerscherm. ‘Leuk’, vindt Jeremiah.
‘We kunnen hier veel zelf doen! Mijn vader
heeft op een vrachtschip gewerkt, dus ik vind
het heel leuk om dit te zien.’ Wat verderop helpt
een meisje een helikopter met landen door met
twee batjes te zwaaien. Benthe en Amina laden
schepen in door knoppen in te drukken. ‘Het
is net of je hier werkt’, zegt Amina. ‘Heel mooi
gemaakt en het ziet er zo echt uit’, vindt Benthe.
Wil ze later op een olieplatform werken?
‘Ik denk toch dat ik liever juf word.’
De Offshore Experience gaat op
17 december open voor publiek
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Dag Sinterklaasje,
dáág!
Pakjesavond is weer achter de rug! De
Sint en zijn Pieten zijn alweer naar Spanje
terug. Het was een koud feestje voor de
goedheiligman. En ook de bezorging verliep
niet helemaal volgens plan…

‘Het was
maandag
de koudste
Pakjesavond
in twintig jaar
tijd! Niet zo
fijn als je de
hele avond
over de daken
rijdt. Voor de
Sint een hele
klus, maar
binnen was
het lekker
knus!’

Brrr… volgend
jaar neem ik een
extra tabberd
mee…

Welja, draag er
gewoon maar
twee!

Door Menno Woudt

Mmm… zou
deze door de
schoonsteen
passen?

‘De Sint kreeg natuurlijk hulp bij het bezorgen van de
cadeaus. Maar sommige kinderen waren dit jaar wel
wat boos! Niet alle pakjes kwamen op tijd. Sommige
cadeautjes kwamen pas een dag daarna, of raakten
zelfs kwijt!’

‘Welk cadeau dit jaar het beste heeft gescoord?
Dat is het hoverboard! Ook nam Sint dit jaar extra veel
Pokémon-kaarten en Lego mee. Net als de nieuwste
Kinderen voor Kinderen-cd.’
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Nu de Sint en zijn
Pieten weer zijn
vertrokken op hun boot
met stoom, kunnen we nu
weer snel naar de winkel:
kom maar door met
die boom!

