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Antwoorden Thema 8 Energie 

 

Oefening 2 

1 b Het weer is slecht. 

2 a Een half uur bewegen per dag. 

3 Het is goed voor de conditie. Het is goed voor de geest. 

4 a – b – c – f 

5 Het is beter om dagelijks bewust te bewegen dan slechts een keer per week 
een avondje intensief te sporten. 

6 op de kunstijsbaan, in het zwembad of in een sporthal 

 

Oefening 4 

1 Veel mensen hebben haast en hebben daardoor tijd voor contacten met andere 
mensen. 

4 Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan 

 

Oefening 6 

Opdracht A 

Stap 1: Groen wonen 

Stap 2: Groen eten 

Stap 3: Groene mode 

Stap 4: Groen huishouden 

Stap 5: Groen werk 

Stap 6: Groen geld 

Stap 7: Groen reizen 

Opdracht B 

milieubewust = met aandacht voor het milieu (de water, de grond en de lucht om 
ons heen) 

leefbaar = situatie waarin je goed kan leven 
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isolatie = geplaatst materiaal dat ervoor zorgt dat warmte, kou of geluid minder 
goed naar binnen of naar buiten gaat 

verbruiken = opmaken door te gebruiken 

de gevel = de voorkant van een gebouw, de facade 

de waterleiding = het geheel van leidingen waardoor water naar de kraan, de wc 
enz. loopt 

aanbrengen = installeren, erop doen 

beperken = kleiner of minder maken, begrenzen 

de stookkosten = de kosten voor de verwarming 

schelen = verschillen, een verschil uitmaken 

het keurmerk = een teken op een product waaruit blijkt dat het goedgekeurd 
verantwoord beheerde bossen = bossen waar op een milieuvriendelijke manier 
voor gezorgd wordt 

slim = in deze context = goed (algemene betekenis is intelligent 

milieuvriendelijk = goed voor het milieu, met zorg voor het milieu 

vermijden = zorgen dat iets niet gebeurt 

kasgroente = groente die in een glazen gebouw groeien (omdat het daar warm 
is) 

de vervuiler = iemand, een organisatie die iets vies maakt 

de katoenteelt = de productie van katoen 

de kunstmest = chemische middelen waardoor planten beter groeien 

nauwelijks = bijna niet 

mest- en gifstoffen = chemische middelen 

gifvrij = zonder gif (een stof waarvan je ernstig ziek wordt of soms doodgaat) 

bevatten = in zich hebben, inhouden 

talloos = heel veel 

volladen = vol doen, helemaal vullen 

druppelende kraan = een kraan die lekt 

vervangen = de plaats van iets of iemand innemen, veranderen 

het leertje = dichtingsring, onderdeel van de kraan dat ervoor zorgt dat de kraan 
goed afsluit 

reclamedrukwerk = folder met reclame 
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overwegen = nadenken over iets als een mogelijkheid 

de luchtvervuiling = het vies worden van de lucht 

energiezuinig = weinig energie kostend 

opladen = met iets vullen zodat het kan werken 

het stopcontact = een voorwerp aan de muur met twee gaatjes, waaruit 
elektriciteit kan komen 

bankieren = je bankzaken doen 

de instelling = de organisatie, de instantie 

duurzaam = duurzame dingen zijn van goede kwaliteit zodat ze niet snel kapot 
gaan 

de levensstijl = de manier waarop je leeft 

bovendien = ook 

stoken = de kachel of de verwarming laten branden 

flink = erg, zeer 

 

Oefening 9 

1. Deze huizen worden aan de rand van de stad gebouwd. 

2. Er worden nieuwe huizen aan de rand van de stad gebouwd. 

3. Er worden steeds vaker biologische producten gekocht. 

4. Deze biologische producten worden in onze supermarkt verkocht. 

5. De krant wordt vooral in het weekend gelezen. 

6. Er worden steeds minder kranten bij de boekwinkels gekocht. 

7. Er worden tweedehands fietsen bij deze fietsenzaak verkocht. 

8. Mijn fiets wordt vandaag gerepareerd. 

9. De omzetbelasting wordt verhoogd. 

10. Er wordt een hogere belasting op sigaretten ingevoerd. 

 

Oefening 10 

Voorbeelden 
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1. Ik ga zes keer per jaar naar de kapper. Mijn haar wordt altijd door Harold 
geknipt.  

2. In mijn land wordt vooral door mannen veel gerookt. 

3. Op de markt  wordt groente, fruit, brood, vis, kaas en kleding verkocht. 

4. In mijn dorp worden er op dit moment geen nieuwe huizen gebouwd. 

5. Bij een bouwmarkt wordt onder andere verf, behang en gereedschap verkocht. 

6. Bij een slijterij worden alcoholische dranken verkocht. 

7. In mijn land wordt weinig gefietst omdat er bergen zijn. 

8. In mijn land wordt veel pasta gegeten. 

9. Voetbal wordt door bijna alle jongens beoefend. 

10. Ik spreek niet zo vaak Nederlands. Ik word alleen door mijn docent 
gecorrigeerd.  

11. In mijn landen worden veel citrusvruchten geproduceerd. Deze worden naar 
andere landen geëxporteerd. 

12. Er komen veel toeristen naar mijn land. Parijs wordt het meest bezocht. 

 

Oefening 11 

1. Karin is zuinig. Ze geeft weinig geld uit aan kleding en schoenen. 

2. Het is ongezond om rook in te ademen. 

3. Nadat de akker een jaar had braak gelegen, ging de boer er weer tarwe 
verbouwen. 

4. Rond de Middellandse Zee is er sprake van verwoestijning. Hierdoor 
verandert het landschap, het wordt droger en kaler. 

5. Wat voor soort groenten  verbouwen boeren in uw eigen land? 

6. We willen graag bijdragen aan een beter leven voor dieren. Daarom eten we 

biologisch vlees. 

7. Het boek dat u besteld hebt, wordt binnen tien dagen geleverd. 

8. Ik heb altijd eten op voorraad. Als er onverwacht bezoek komt, kunnen ze 
gewoon mee-eten. 

9. De CO2-uitstoot is het laatste jaar licht afgenomen. 

10. Door het openbaar vervoer te verbeteren probeert men een toename van het 
aantal files tegen te gaan. 

11. Onze groep bestaat uit cursisten uit verschillende landen. 
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12. Is windenergie een vorm van duurzame energie? 

13. Ik hoop dat deze cursus een impuls aan mijn carrière zal geven. 

14. Peter is nog financieel afhankelijk van zijn ouders. Hij studeert en verdient 
niet genoeg om van te kunnen leven. 

15. Eén liter lpg is goedkoper dan één liter benzine. 

16. Wat heeft de verkoop van jullie huis opgebracht? 

17. In Amsterdam is er een tekort aan woningen maar in de provincie Groningen 
is er een overschot. 

 

Oefening 12 

1. 5,75 procent. 

2. Het is beter voor het klimaat (broeikaseffect), voor de lucht, voor de voorraden 

van aardolie en aardgas en om niet zo afhankelijk te zijn van landen die deze 

energiebronnen leveren. 

3. 1 Voertuigen moeten schoner worden. 

    2 Voertuigen moeten zuiniger rijden. 

    3 Voertuigen moeten op duurzame brandstoffen rijden.  

4. concurrentie op de voedingsmarkt – het verbouwen van de grondstoffen en de 

productie van de brandstof kan schadelijke zijn voor het milieu 

5. Voor de landbouw in westerse landen en voor arme landen 

 

Oefening 13 

1. Het huis is voor 235.000 euro verkocht. 

2. Er werd de hele nacht op het feest gedanst. 

3. De computer wordt dagelijks gebruikt. 

4. Er worden steeds vaker producten via internet verkocht. 

5. De kerstboom was met allerlei soorten kerstballen versierd. 

6. Mijn auto is weer gerepareerd in de garage. 

7. Er werd hard gewerkt voor een goed resultaat. 

8. Er worden tegenwoordig bijna geen brieven meer geschreven. 
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9. Nadat er was gegeten, dronken ze koffie . 

10. Er werd vroeger veel minder televisie gekeken dan nu. 

 

Oefening 14 

Voorbeelden 

1. In mijn land wordt bij het ontbijt koffie gedronken. Bij de lunch wordt meestal 
water gedronken. 

2. Mijn huis is in 1950 gebouwd. 

3. Er wordt voor de komende dagen veel regen voorspeld. 

4. Ik ben vijf jaar geleden aan mijn knie geopereerd. 

5. In Nederland, België, Suriname en op de Nederlandse Antillen wordt 
Nederlands gesproken. 

6. In mijn land moet de politieke situatie verbeterd worden. In Nederland moet 

het openbaar vervoer verbeterd worden 

7. In mijn familie werd vroeger veel gerook. Tegenwoordig wordt er in mijn 
familie niet meer veel gerookt. 

8. In mij woonplaats worden veel nieuwe huizen gebouwd. 

9. Er wordt in de les veel over nieuwe woorden gelachen. 

10. In mijn land worden Islamitische feestdagen gevierd. 

11. Mijn favoriete boek is door Khalid Hoesseini geschreven? 

12. In mijn land wordt elke dag rijst gegeten. 

13. Ik ben nog nooit ontslagen. 

14. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan uitspraak. We doen oefeningen 
met de Uitspraaktrainer. 

15. Mijn favoriete televisieprogramma wordt één keer per week uitgezonden. 

16. Bij mij thuis wordt het eten meestal door mij klaargemaakt. 

 

Oefening 16 

1.  X Meld u aan bij uw nieuwe energiebedrijf. 

    X Geef uw meterstanden door aan uw oude energieleverancier. 

2.  a  met uw nieuwe energieleverancier 
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3.  X Hij controleert de aanvraag voor de overstap naar een andere 
energieleverancier. 

 X Hij geeft de meterstanden door aan de oude en nieuwe energieleverancier. 

4.  Als je dat niet doet, dan worden de meterstanden geschat. Dit heeft (vaak 
negatieve) gevolgen voor uw eindafrekening en de hoogte van de nieuwe 
voorschotnota. 

 

Oefening 19 

1.  1 verwarming van de woning 

2 productie van warm water 

3 huishoudelijke apparaten 

2.  - 

3. Het is belangrijk om een energiezuinig toestel te kiezen, en de bestaande 
toestellen zo energiezuinig mogelijk te gebruiken. 

 

Oefening 21 

voordelen kernenergie nadelen kernenergie 

schone energie, omdat de nadelige 
gevolgen voor het milieu minimaal zijn 

de productie van kernenergie zorgt 
voor radio-actief afval 

je hebt maar weinig uranium nodig de risico’s van de kerncentrales 

uranium is relatief goedkoop  

  

 


