
 

 

 

Annemarie Heite 
Onze verwachtingen zijn verschillend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar komt aardgas vandaan? 
Op een woensdag zijn we naar de NAM geweest om daar vragen te stellen over 

aardgas. We zijn namelijk benieuwd waar het vandaan komt en wat je ermee 

kunt. We stelden Rieko Janssen van de NAM wat vragen. 

Hoe win je aardgas? Door leidingen diep in de grond te boren. Die gaan wel vier 

kilometer. Deze leidingen trekken het gas naar boven. 

Hoe transporteren jullie aardgas? Door een grote kring van leidingen onder 

Groningen te leggen. Door die leidingen pompen we het gas rond.  

Hoevaak per dag graven jullie naar aardgas? We graven niet meer want in de 

jaren vijftig en zestig werd er veel geboord. Dat doen we nu niet meer want nu 

winnen we alleen nog maar en boren we niet meer.  

Waar slaan jullie aardgas op? We slaan het niet echt hier op, maar we hebben wel 

twee plekken: in Grijpskerk en Norg waar we een beetje opslaan.  

Kun je aardgas winnen zonder aardbevingen? Het kan wel, maar het is erg lastig. 

Uiteindelijk zitten er wel veel scheuren in de grond en verschuivingen zijn er dan 

ook. Door: Noa, Marit, Firdaus en Jenifer.

Bekkerskrant 

#ENERGIE 

Op bezoek bij 

Annemarie Heite 

Noa, Jeanine, Fleur, Nour en 

Marit gaan vrijdag naar 

Annemarie Heite. 

Annemarie Heite is bekend van 

de documentaire de Stille 

Beving, daarin is te zien hoe haar 

boerderij langzaam instort door 

de aardbevingen. 

Inmiddels heeft Annemarie een 

nieuw huis laten bouwen, naast 

de oude gesloopte boerderij. Het 

nieuwe huis heeft geen 

gasaansluiting maar krijgt wel 

een windmolen. Wij zijn onder 

andere benieuwd naar: Hoe de 

aardbevingen gingen en de 

verschillen tussen het oude en 

nieuwe huis. 

Colofon: Noa, Marit, Jeanine 

(Hoofdredactie) Oumar, Nour, 

Fleur (Beeldredactie) Dersim, 

Emma, Jenifer, Eekta (Brein)                                

Firdaus, Rithika, Kiki, 

Na’kyscha, Kyra, Amina (Media) 

& Meester Rico.  

  

Wat zijn de Energy Challenges? 
Energy Challenges is het project waar jongeren het verschil maken! 

Jongeren op het basis voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om op eigen 

wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op 

school en omgeving. Speciaal voor de Energy Challenge heeft groep 8 van 

de KDS Bisschop Bekkers een krant gemaakt waarin allerlei leuke artikelen 

te lezen zijn over energie. Heeft U deze krant gelezen? Geef hem dan door 

aan andere reizigers. Als U de school wil aanmoedigen kan dat via: ict@b-

bekkers.nl  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Deze krant werd gemaakt door groep 8 van de K.D.S Bisschop Bekkers 

 

Wilt U meer 

weten? Kijk dan 

ook op ons 

Youtube-kanaal: 

www.youtube.co

m/channel/UCR

KZfQKaD8_Cj3T

7HIENCLA 

 

 

Facebook: 

www.facebook.com/bisschop.bek

kersschool . 

Instagram: kds_bekkers 
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‘Het was nooit mijn droom om fotograaf te worden’ 

We hebben fotograaf Siese Veenstra geïnterviewd omdat hij betrokken was bij de documentaire ‘De Stille 

Beving’. Deze film gaat over de aardbevingsproblematiek in Groningen. Op 3 mei 2017 zijn Marit, Noa en 

Jeanine bij Siese geweest voor een interview. Ook was Fleur er om tactieken met de camera te leren van 

deze beroepsfotograaf.  

-Hoe gaat het? Goed, dankjewel. Hoe gaat het met jullie? 

-Met ons gaat het ook goed. Stel jezelf eens voor! Ik ben Siese, 29 jaar oud, 

woon in Groningen en werk als fotograaf vooral voor Dagblad van het 

Noorden en soms ook voor het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). 

-Doe je ook wat anders qua werk? Nee. Alleen fotograferen.  

-Met welk merk camera begon je? De eerste was een Canon. 

-Met welk merk camera werk je nu? Nog steeds met Canon 

-Voor welke kranten maak je foto’s? voor Dagblad van het Noorden en ook bij 

ANP 

-Was het altijd je droom om fotograaf te worden? Toen ik 18 werd een 

bijbaantje nam, kwam ik erachter dat ik fotograferen leuk vond.  

-Heb je een studie nodig om fotograaf te worden? Nee, maar het kan wel en ik heb het zelf ook gedaan. 

Daarna stelde Jeanine nog een paar eind vragen:  

-Hoe ben je betrokken geraakt bij de documentaire de Stille Beving? Nou, de regisseur belde mij en vroeg 

of ik foto’s wou maken.  Ik was verder niet echt bij de film betrokken maar heb vooral foto’s gemaakt. 

-Avondeten of ontbijt? Avondeten     

-Stad of dorp? Stad 

-Warm of koud weer? Warm 

-Gezond of ongezond? Gezond.  

Door: Marit, Noa en Jeanine 

Op naar zonneparc Sunport Delfzijl! 

Groep  8 van KDS van bisschop bekkers gaat donderdag 1 

juni naar het zonneparc  Sunport in Delfzijl.voor de 

energy challenges. 

Het is 65 voetbalvelden groot en het kan 7500 huishoudens 

groene energie geven. Wij van de redactie zullen de trein 

nemen vanaf station Groningen Noord. Bij aankomst in 

Delfzijl worden wij opgehaald met een busje door het 

zonneparc. Wij worden opgevangen in het hoofdkantoor en 

zullen wij daar een hapje en een drankje krijgen. Op de 

terug weg zullen wij uitstappen op station Noord. 



Zo min mogelijk afval met het 100-100-100 project 

Het 100-100-100 project zorgt ervoor dat 

100 huishoudens 100 dagen 100 procent 

afvalvrij functioneren. De mensen die in 

de huizen wonen, gaan zelf naar de 

markt en nemen dan een mand mee om 

hun boodschappen mee te nemen. 

Koken doen ze vaak een keer voor 

meerdere dagen zodat ze niet al te veel 

opnieuw hoeft te maken. Want dat kost 

energie. 

 

Na’kyscha, Jénifer, Kiki en Eekta gingen op bezoek bij Petra Knip (tweede van rechts op 

de foto). Zij woont in de Hunzewijk in Groningen. Ze doet mee aan het project. Ze vindt 

het erg lastig om helemaal afvalvrij te wonen. ‘Het lukt soms niet heel goed, maar ik 

doe mijn best’, aldus Petra. Het project was toevallig in haar buurt. ‘Door mee te doen 

besefte ik me hoe belangrijk het is. Mijn kinderen vonden het best moeilijk maar ze 

waren er wel actief mee bezig’, zegt Petra. Ze is van plan om na het project door te gaan 

met zo min mogelijk afval te gebruiken. Door: Eekta en Na’kyscha 

Plastic verzamelen met het Trintella-

project 
Het Trintella is project  is een project dat als doel heeft zoveel 

mogelijk plastic in te zamelen. We gaan rond onze school en 

ook nog gewoon in Paddepoel plastic oprapen. Nu denken 

jullie natuurlijk; waarom? 

1. Het is goed tegen de opwarming van de aarde en we 

redden er ook veel dieren mee.                                          

2. We kunnen een prijs winnen en een kijkje nemen op een 

duurzame boot die volledig elektrisch is en gebruikt 

wordt.              

3. We kunnen ook nog zeil- en surf les krijgen gratis voor de hele klas.      

 

Nu begrijpen jullie het zeker wel!  We proberen ook ouders te bereiken die ons kunnen helpen 

met het verzamelen van plastic. Dat mag natuurlijk niet de hele maand, want het moet wel ons 

project blijven. Ook gaan we met andere klassen van de school een dagje organiseren om met 

begeleiding in de buurt te zoeken naar zwervend plastic. Groep 8 kan dat natuurlijk zelfstandig. 

Door: Eekta en Jénifer 



Website van de school: www.b-bekkers.nl  

Fijne reis! 

http://www.b-bekkers.nl/

