
1. Geluiden vinden we overal om ons heen. Misschien maak je thuis zelf ook wel eens veel lawaai. 

Als je een muziekinstrument speelt bijvoorbeeld. Hierover kan je boeken vinden in onze bib! 

Vraag:  Als je een boek zoekt over het bespelen van je instrument, welk nopje staat er dan op 

               de rug van het boek. Het woord onder de juiste afbeelding is het 1ste woord van de  

                     code. (Tip: zoek het op in de catalogus https://houthalen-helchteren.bibliotheek.be/  

en klik op: “Waar staat het”. Bij het naar onder scrollen vind je het pictogram terug. ) 

 

 

 

 

                              Vreemde            Mooie             Zachte             Luide   

 

2. In onze collectie vind je ook leesboeken en 

prentenboeken die gaan over het geluid.    

De oplossing vind je in onze catalogus.  

Vraag:  Welk woord is weggelaten uit de titel   

                      van dit boek?   

              Dit is het 2de woord uit de code. 

 

 

 

 

 

3. Een van de belangrijke huisregels van de bib: “Het moet er stil en rustig zijn!” Toch horen we er 

ook voortdurend allerlei geluiden.  

        Vraag:  Welk mysterieus geluid kan je horen via onderstaande link? Neem het omcirkelde  

               woord uit het correcte antwoord. Dit is het 3de woord van de code.  

- Het sluiten van een dvd-doosje. 

- Het snel doorbladeren van een dik boek. 

- Een ticketje dat uit de printer komt bij het uitlenen van boeken.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNDL4AGiy9I&feature=youtu.be 

 

4. Een garage is een plaats waar je zeker en vast veel geluiden kan horen. Beeld je maar even in dat 

je midden in een garage staat.  

       Onze voorleesoma leest ook een verhaaltje over een garage: ”Garage Gust”. Klik op de volgende  

       link en luister ernaar.  

       https://www.youtube.com/watch?v=vcYcJOBgZcU  

       Vraag:  Welke bezoeker van de Garage van Gust heeft dringend een koelsysteem nodig?  

Het antwoord bestaat uit 3 woorden neem het middelste woord!  

Dit is het 4de woord uit de code. 

 

5. In de bibliotheek vind je niet enkel boeken, maar ook materialen waar geluid op staat, 

Bijvoorbeeld een cd: Voor deze vraag moet je op zoek in onze catalogus.  

Vraag:  Wat is de titel van de cd waarop Mega Mindy het liedje: “In een klein stationnetje”  

zingt.? 

Neem de laatste vier letters van de titel: dit is het 5de woord van de code.  
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