
 Quiz
Wat goed dat jij mee gaat helpen om de wandelpaden 
in Nederland schoon te maken! Wij vinden jou een echte 
held. Jij weet natuurlijk hoe belangrijk het is dat we zuinig 
zijn op onze aarde. We hebben er tenslotte maar één. 
En je hebt vast op school al veel geleerd over hoe we dat het beste kunnen doen. 
Maarrrrrr ….  
Weten jouw ouders/verzorgers dat ook? De hoogste tijd om ze eens aan de test 
te onderwerpen. Met onderstaande vragen test jij of zij ook helemaal klaar zijn 
voor de Eneco Clean-Up Walk. 
Laat je ouders/verzorgers gaan zitten op de bank en stel als een echte quizmaster on-
derstaande vragen. Heb je nog broers of zussen? Ook zij mogen natuurlijk meedoen. 

Tip: pak wat pionnen van een spel en geef iedereen bij een goed antwoord een 
pion. Zo kun je de stand goed bijhouden. Wil je helemaal in stijl blijven, gebruik dan 
bijvoorbeeld plastic dopjes of kroonkurken.
Als prijs kun je bijvoorbeeld zeggen dat de verliezer deze week het afval buiten 
moet zetten. Of juist de winnaar: want als je opruimt, ben je pas echt een held!

Veel quizplezier!

De vragen

Vraag 1: Hoe lang duurt het voordat een blikje vergaat?

Vraag 2: Hoe noem je het als je wandelend troep opruimt?

Vraag 3: Welke hulpjes kun je goed gebruiken bij het “plandelen”?

Vraag 4: Sommige apparaten in huis gebruiken ook energie als ze op stand-by  
of ‘uit’ staan, terwijl de stekker nog in het contact zit. Dat heet: sluipverbruik. 
Elk jaar kost dit een gemiddeld gezin 90 euro. Waar of niet waar? 

Vraag 5: Tijdens je slaap (van 8 uur) verbruikt je lichaam net zoveel energie als 
tijdens 1 uur zwemmen. Waar of niet waar?

Vraag 6: Voor de hoeveelste keer wordt de Eneco Clean-Up Walk georganiseerd?

Vraag 7: Hoeveel kilometer wandelpaden zijn er bij de vorige Eneco Clean-Up  
Walk schoongemaakt?

?
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WE DOEN HET NU

Antwoord 1: 
Dat duurt wel 50 jaar!

Antwoord 2: 
Plandelen

Antwoord 3: 
Afvalgrijper, (tuin)handschoenen, vuilniszak, afvalzakring, tuinafvalzak.

Antwoord 4: 
Dit is inderdaad waar. 

Antwoord 5: 
Ja, dat is waar.

Antwoord 6: 
Voor de tweede keer.

Antwoord 7:
 Ruim 18.000 kilometer! 

Nog meer quiz-plezier? 
Test dan ook jouw eigen kennis van zwerfafval  
met de Eneco Clean-Up Walk game!

 Quiz antwoorden

Ga naar de website:
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https://wandelnl.leadfamly.com/eneco-clean-up-walk-quiz

