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Puzzel mee, kraak de code en scoor  
het Wecycle Recycle Baas Certificaat II
Door de verschillende puzzels in deze krant goed 
op te lossen, kun je de code kraken

Help mee!
Laat ze niet liggen. Ze hebben nog waarde. Ontdek wat je allemaal met die oude lampen en apparaten kunt doen, los direct de puzzels 
op en word een echte Wecycle Recycle Baas!

Veel mensen kopen niet alleen maar nieuwe apparaten als de oude stuk zijn, maar ook omdat de oude apparaten minder 
kunnen of omdat ze deze gewoon niet mooi genoeg meer vinden. Die verdwijnen dan heel vaak in laatjes of verhuizen naar de 
zolder, schuur of achter in de kast. Zonde van de ruimte en de grondstoffen. Er is een grote landelijke opsporingsactie gestart, 
iedereen wordt gevraagd om uit te kijken naar de volgende apparaten en lampen:

Op zolder bij omaGangkast

Keukenkastje

Achter in de schuur
De logeerkamer bij opa

Speelgoedkist

Laatje van de kast

OUDE APPARATEN  
EN LAMPEN



Kinderboerderij
Op heel veel kinderboerderijen 
kun je kleine elektrische appa-
raten inleveren. Wecycle geeft 
de kinderboerderij hiervoor een 
sponsorbijdrage. Goed voor het 
milieu en je helpt de dieren!

Scholen inzamelactie
Ieder jaar kunnen basisscholen 
meedoen aan de Wecycle 
inzamelactie. Door samen kleine
apparaten te verzamelen kunnen 
jullie sparen voor een tof cadeau 
zoals nieuwe bibliotheekboeken 
of een digitale camera. Ook 
verdien je een echt Wecycle 
Recycle Certificaat! Heeft jouw 
school wel eens meegedaan met 
de inzamelactie?

Kringloopwinkel 
Ben je wel eens in een kring-
loopwinkel geweest? Hier kun 
je oude spullen brengen, ook 
apparaten en lampen, daarmee 
help je andere mensen. Als 

INZAMELEN!

Logiquiz

ER ZIJN OOK BIJZONDERE INLEVERPLEKKEN, HIER 
KUN JE NIET ALLEEN INLEVEREN EN HET MILIEU 
HELPEN MAAR HELP JE MET JE OUDE FÖHN OF 
BUREAULAMP OOK ANDERE MENSEN OF DIEREN!

Lees de aanwijzingen en 
ontdek wat er als laatste is 
ingeleverd voor recycling.

Het is 10 september  
Een week geleden heeft de moeder van Tess de kapotte 
ledlamp ingeleverd in de Wecycle-inleverbak in de 
supermarkt om de hoek.

Op 2 september heeft de vader van Tim de zolderkamer 
opgeruimd en opgeknapt. Toen hij verf ging kopen 
heeft hij direct zijn oude boor ingeleverd in de Wecycle-
inleverbak bij de bouwmarkt, vier dagen later mocht Tim 
de oude muis van zijn computer  
inleveren op school voor de  
Wecycle scholen inzamelactie.

Precies twee dagen nadat  
de moeder van Tess de  
kapotte ledlamp had ingeleverd in  
de supermarkt gingen zij en Tess  
naar de kinderboerderij en hebben  
daar hun oude föhn ingeleverd  
voor recycling. 

puzzel 2

Wat is het laatst ingeleverd? 
Gebruik de laatste letter

puzzel 1

Zoekplaatje
Hoeveel  

verschillen tel je?

Zet je antwoord  
in letters. Gebruik  

de eerste letter

Milieustraat 
van de 
gemeente
In iedere gemeente is 
er een plaats, de milieu-
straat, waar je al je oude 
apparaten en lampen kunt 
inleveren. Niet alleen hele 
grote zoals een oude TV 
of koelkast maar ook al je 
kleine apparaten en lampen. 
Er staan grote containers 
waarin alles wordt 
verzameld.

Wist je dat een 
bureaulamp ook 
een apparaat is? 

maar de lamp moet  

er uit als je hem gaat 

inleveren, die hoort  

apart in de lampenbak

Alles met een stekker of batterij is 
een elektrisch apparaat. Dus ook de 
elektrische mixer, haarföhn, tuinlamp en 
al je elektrische speelgoed! Gemiddeld 
zijn er in ieder huis 60 spaarlampen en 
90 apparaten aanwezig. Daar heb je 
heel veel plezier van, maar we moeten 
er ook voor zorgen dat we weer nieuwe 
kunnen maken. Gelukkig zijn er heel 
veel plekken waar je ze makkelijk kunt 
inleveren voor recycling. 

niemand jouw oude bureaulamp 
meer wil hebben dan zorgt 
de kringloop ervoor dat deze 
samen met andere overgebleven 
apparaten netjes wordt 
gerecycled via Wecycle.

Bijzondere
inleverplekken

Cartridge leeg? Deze kun je ook inleveren  in de apparatenbakBedankt!
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recyclen!
Na het inleveren komt...

ACTIEPLAN
BOOR
BOUWMARKT
CARTRIDGE
DIER
DIEREN
EFFECT
ELEKTRONICAWINKEL
GLAS
GOED
GRASMAAIER
GRONDSTOFFEN
IJZER
INLEVERBAK
INLEVEREN
JEKKO
KINDERBOERDERIJ
KOELKAST
KRINGLOOPWINKEL
LAMP

LED
MATERIALEN
METAAL
MILIEU
PRINTER
RECYCLEN
REPAREREN
SAMEN
SPELCOMPUTER
STOFZUIGER
SUPERMARKT
TELEVISIE
TUINCENTRUM
TUINLAMP
VERKOPEN
WECYCLE
WERK
WINKEL
ZIEN Als je alle woorden hebt weggestreept, blijft er één 

woord over. Gebruik de tiende letter van dit woord

J E R R D N W S T J R E S V L C E

I Y G E E E E K A E E P C E R L M

R N O D C C R R G M E K K R E L E

E G L Y I A Y I E L E N K K I S T

D I C E M R U C C I I N T O A U A

R L S W V Z T O L W D R A P A P A

E E U I F E M R P E O E C E M E L

O O T O V P R O A N N Z T N S R N

B P T N U E O E I C S J I E A M E

R S M T I L L C N A Z I E N R A L

E O E A G R A E L L A M P B G R A

D R O N L W P G T S A K L E O K I

N E I B I N L E V E R B A K R T R

I R L N U E I L I M W I N K E L E

K A K R E W M U R T N E C N I U T

A E G R O N D S T O F F E N D S A

L N E R E R A P E R E F F E C T M
© ruiterpuzzel.nl Let op: Begin met het wegstrepen van de lange woorden, bewaar de korte
woorden voor het laatst. Als alle hieronder opgegeven woorden in de puzzel zijn weggestreept,
blijft er een aantal letters over, die vormen samen de oplossing.

Vul de oplossing in de hokjes in:

De zoekwoorden:

ACTIEPLAN
BOOR
BOUWMARKT
CARTRIDGE
DIER
DIEREN
EFFECT
ELEKTRONICAWINKEL
GLAS
GOED
GRASMAAIER
GRONDSTOFFEN
IJZER

INLEVERBAK
INLEVEREN
JEKKO
KINDERBOERDERIJ
KOELKAST
KRINGLOOPWINKEL
LAMP
LED
MATERIALEN
METAAL
MILIEU
PRINTER
RECYCLEN
REPAREREN

SAMEN
SPELCOMPUTER
STOFZUIGER
SUPERMARKT
TELEVISIE
TUINCENTRUM
TUINLAMP
VERKOPEN
WECYCLE
WERK
WINKEL
ZIEN

Met vrachtwagens worden alle ingeleverde apparaten en  
lampen verzameld, daarna gesorteerd en vervolgens naar de  
recyclefabriek gebracht. Hier worden de grondstoffen uit  
de oude apparaten en lampen gehaald om opnieuw gebruikt  
te kunnen worden. Van dit plastic, glas, aluminium en metaal 
worden weer nieuwe producten gemaakt. En zo is de cirkel rond.

ONTDEK ALLE INLEVERPLEKKEN BIJ 
JOU IN DE BUURT OP WECYCLE.NL/
ZOEKER

Meegeven  
aan de bezorger 
Steeds meer mensen 
kopen via internet maar 
de oude apparaten inleve-
ren bij een webshop gaat 
niet. Gelukkig worden 
steeds meer (web)winkels 
Wecycle Premium Pick-up 
Partner. Zij nemen bij de 
bezorging van een groot 
nieuw apparaat zoals een 
TV of wasmachine niet 

alleen het grote oude  
apparaat mee maar je  
kunt ook direct je oude 
stofzuiger of haardroger 
meegeven. Handig!!

Inleverbak in  
de winkel of via  
een webshop! 

    © www.ruiterpuzzel.nl 

Woordzoeker 
Streep eerst alle lange woorden weg. Bewaar de  
korte woorden voor het laatst. In elk woord zitten 
minstens twee letters die maar op één manier weg te  
strepen zijn. Als alle hieronder opgegeven woorden in  
de puzzel zijn weg-gestreept, blijven er letters over.  
Lees deze letters regel voor regel van boven naar 
beneden, zo vind je de oplossing. Vul in het balkje 
hieronder in elk hokje een letter van dat woord in.

Transport

Shredder

Shredder

Uitsorteren

Demonteren

Sorteren

Zo worden apparaten

gerecycled!!

NIEUWE
SPULLEN

Wist je dat  

Wecycle ook  

met extra lange 

vrachtwagens  

rijdt? Zo kan  

er meer mee  

en dat is dus  

beter voor  

het milieu. 

Lampen gaan  naar een aparte recyclefabriekpuzzel 3-advertentie-

Inleverbak in de winkel  
In meer dan 4.000 winkels staan speciale Wecycle-
inleverbakken voor kleine apparaten en lampen. Je kunt 
ze vinden in de supermarkt, bouwmarkt, tuincentrum 
en natuurlijk in de elektronicawinkel. Heb jij ze al eens 
zien staan? Of misschien heb je er zelfs al eens een oud 
apparaat in gedaan! Goed bezig!



recyclen is belangrijk!

• Goed voor het milieu

• Besparen van grondstoffen

• Minder Co2 uitstoot in  
 de lucht

• Goed voor veel werk in  
 de recycling

• In speciale Wecycle Service  
 Centers helpt Wecycle  
 mensen weer aan een baan

• Goed voor scholen,  
 kinderboerderijen en  
 kringloopwinkels

Ontdek de code en scoor 
je eigen Wecycle Recycle 
Baas Certificaat II! 
Ga naar wecycle.nl/kids, vul 
de code in, is deze correct? 
Dan kun je direct je eigen 
certificaat downloaden!

Neem de letter 
van het juiste 
puzzelstukje

puzzel 4
Door je  
apparaten en  
lampen te  
recyclen help  
je op heel  
veel manieren.

HEB JIJ AL 
EEN JEKKO? 

Jekko is de handige inzamelbox voor thuis om 
oude kleine apparaten, lege batterijen en kapotte 
lampen in te verzamelen en daarna in te leveren 

bij de milieustraat van je gemeente of in een 
inleverbak in de winkel. Jouw school mag GRATIS 

Jekko’s bestellen bij Wecycle. 

-advertentie-

Welk stukje past op  
de ontbrekende plek? 

De Wecycle schoolkrant is een uitgave van Wecycle. © Wecycle 2019. 
Alle rechten en druk- en zetfouten voorbehouden. Wecycle ® en het Wecycle-logo zijn als merk 
beschermd op Europees niveau.
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Zin in meer  
puzzels?

kijk op  

wecycle.nl/kids
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