RAAD HET GELUID
DOEL
We streven volgende ergotherapeutische doelen na bij de bewoners:
▪ Verhogen of behoud van concentratievermogen
▪ Verbeteren of behoud van het langetermijngeheugen
▪ Stimuleren van dialoog
VOORBEREIDING
Materiaal
Smartphone, tablet of laptop
Zorg dat de geluiden kunnen afgespeeld worden
▪ Download de geluiden gratis van de website van het Huis van Alijn
▪ Of zet dit document met linken op je toestel en gebruik het internet
▪ Ga al eens door de geluiden en bekijk welk niveau het meest geschikt is voor jouw
bewoner(s).
UITVOERING
Van het afgaan van onze wekker tot het afzetten van de TV. Van ’s morgens tot ‘s avonds
worden we omringd door dagelijkse geluiden. Maar ken je deze geluiden wel zo goed
als je denkt? Met deze activiteit dagen we je uit het voorwerp, de kermisattractie of het
dialect te raden!
We selecteerden drie niveaus van tien geluiden, dertig geluiden dus. Bij elk geluid kan
je de volgende informatie vinden:
De naam van het voorwerp.
De link naar het geluidsfragment.
Een foto (enkel bij objecten).
Een omschrijvend tekstje van het voorwerp. Deze omschrijving kan je gebruiken als
tip.
▪ Enkele vragen die je aan de bewoner kan stellen om in dialoog te gaan over het
voorwerp.
▪
▪
▪
▪

Laat het geluidsfragment horen aan de bewoner. Lees hierna de tekst rustig voor. Elke
zin van de tekst is een extra tip. Je kan er dus voor kiezen om maar één zin voor te lezen
en daarna het geluidsfragment opnieuw te laten horen. Dit pas je zelf aan op maat van
de bewoner en de moeilijkheidsgraad. Eens het voorwerp geraden, kan je ook de foto
laten zien van het voorwerp. Hierna kan je, eventueel aan de hand van de vragen, in
dialoog gaan met de bewoner over het voorwerp/thema.

NIVEAU 1

1) Kookwekker
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-beigekookwekker?search-id=3eef3a8b6d2bbfb58a6bb6b4c46565ec
Ik ben een voorwerp dat je in je huis vindt. Op het moment dat je mij hoort, heb je
waarschijnlijk ook al een lekkere geur in je huis hangen. Als ik rinkel, wil dat zeggen dat
jij iets uit de oven moet halen of iets van het vuur moet halen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Waar zou je dit voorwerp
gebruiken?
In welke ruimte van het huis?
Het rinkelt, wanneer rinkelt er
iets in de keuken?
Had jij dit vroeger in je keuken?
Wat maakte je in je keuken?
Wat is je lievelingsgerecht?

2) Speelgoedtrompet
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-vanspeelgoedtrompet?search-id=b75e95c551c3eb9d101d3db3954efbfd
De meeste ouders vinden mij niet zo leuk, ze vinden dat ik te veel lawaai maak. Kinderen
daarentegen kunnen zich uren bezig houden met mij.

▪
▪
▪
▪
▪

Over welk speelgoedinstrument
zou het hier gaan?
Heb jij of jouw (klein)kinderen ooit
zo’n speelgoedje gehad?
Wat vind jij van het geluid?
Aangenaam of heb je het toch
liever niet in huis?
Wat was jouw favoriete
speelgoed?

3) Spookkot
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-het-spookkot?searchid=585e85c5a495e4bd0d490d1e62f8b3b3
Mij kan je vinden op de kermis. Mensen betalen wat geld om binnen te mogen. Ze
beleven bij mij vooral een angstig gevoel. Het is dan ook heel donker in mijn kot.
▪
▪
▪
▪
▪

Ging je vroeger vaak naar de kermis?
Wat vind je leuk aan de kermis?
Wat was je favoriete attractie?
Ging je ook wel eens in het spookkot?
Was je bang in het spookkot?

4) Een triangel
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-triangel?searchid=cf2cb9d23c71da87e426e7dfb6df89e7
Ik maak een heel kort maar krachtig geluidje. Je kan me bij sommigen thuis vinden maar
je vindt me zeker ook in een fanfare.
▪
▪
▪
▪
▪

Heb jij al eens op een triangel
gespeeld?
Speel je andere instrumenten?
Luister je graag naar een
fanfare?
Wanneer ging je naar de fanfare
luisteren?
Speelde je zelf mee in de
fanfare?

5) Chatter telefoon (speelgoedtelefoon)
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-chatter-telefooni?search-id=58bb4627cee5386cc0fc9f03e50717f1
Ik ben speelgoed maar de echte versie van mij bestaat zeker ook. Ik word heel vaak
gebruikt, tegenwoordig vooral in de draagbare versie. Veel mensen lopen altijd rond
met hun gsm. Een voordeel, want mij kan je niet overal mee naartoe nemen.
▪
▪
▪

Heb of had jij een gsm?
Vind je dat handiger dan de vaste
telefoon?
Hoe communiceerde je met familie en
vrienden?

6) Speelgoedtamboerijn
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-eenspeelgoedtamboerijn?search-id=5b0c84526f42e549d2c3358963211ac5
Ik ben een muziekinstrument maar in dit geval ook speelgoed. Ik maak twee geluidjes,
enerzijds kan je op mij slaan en anderzijds kan je mij doen rinkelen. Je vindt me niet
terug in popmuziek, eerder in country.

▪
▪
▪
▪
▪

Heb jij vroeger een tamboerijn
gehad?
Vind je dat een leuk instrument?
Wat is jouw favoriete muziek?
Dans je graag op deze muziek?
Wanneer ging jij dansen?

7) Muziekdoos
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-muziekdoos?searchid=943ec1899b4c35bc25f79ad7fac291d6
Velen hebben mij ooit wel eens in huis gehad. Ik besta in verschillende vormen, met
verschillende muziekjes. Pas als je aan mij draait, begin ik muziek te spelen.
▪
▪
▪
▪

▪

Heb je ooit een muziekdoosje
gehad?
Was het één zoals op de foto of een
doosje met een ballerina?
Wat stak je in het doosje?
Velen steken er waardevolle dingen
in zoals brieven of juwelen. Waar
bewaarde jij jouw waardevolle
dingen?
Kan je goed geheimen bewaren?
Of verklap je die snel?

8) Speelgoedfluitje
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-speelgoedfluitje?searchid=505a55f09807c0e6f289540fe00f7902
Ik ben een simpel geluid. In dit geval ben ik de speelgoedversie, maar je hebt ook andere
versies van mij. In de jeugdbeweging word ik ook gebruikt, meestal om de kinderen
samen te roepen. Ik word ook gebruikt tijdens wedstrijden, om een fout of een pauze
aan te kondigen.
▪ Waarvoor heb jij al allemaal een fluitje
nodig gehad?
▪ Heb je in een jeugdbeweging gezeten?
Welke?
▪ Hoe oud was je toen je in de
jeugdbeweging zat?
▪ Wat deed je allemaal in de
jeugdbeweging?
▪ Heb je vroeger aan sport gedaan? Welke?
▪ Deed je ook wedstrijden?
▪ Wat is je favoriete sport om te doen en/of
om voor te supporteren?

9) Antwerps dialect
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/hier-hebben-ze-gouden-wcs?search-id=0d5b5a15755ef13b6ec3f7a3b7de1de1
Ik ben een dialect van een grote stad in Vlaanderen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ben je al in Antwerpen geweest?
Wat heb je daar allemaal gedaan?
Vind je dat een leuke stad?
Ga je graag op citytrip?
Ja: wat bezoek je allemaal op een citytrip?
Nee: waar ga je wel graag eens naartoe?
Wat is je favoriete stad/plaats in België/Europa/wereld?

10) Speelgoedxylofoon
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-eenspeelgoedxylofoon?search-id=a518b879dfc4768361056f6a5db6cccf
Ik ben een speelgoedinstrument. Ik maak muziek. Veel kinderen spelen graag op mij. Ik
heb wel een moeilijke naam. Ik heb verschillende latjes met elk een andere lengte,
meestal ook in verschillende kleurtjes. Met 1 of 2 drumstokjes kan je muziek maken op
mij.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Heb je het instrument of speelgoed
zelf gehad?
Heb je op het instrument gespeeld?
Vind je dat het een leuk geluid
maakt?
Speelde je ooit een ander
slaginstrument?
Ken je iemand die slagwerk (drum,
xylofoon,…) speelt?
Welk geluid hoor je wel/niet graag?

NIVEAU 2
1) Gents dialect
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/als-ze-zij-alle-dagen-ne-permanenten-ne-mise-en-plis-heeft-kan-ze-zij-voort?searchid=704f0d13e3559a4280192ef2b2d7a4c6
Ik ben een dialect uit een grote stad in Vlaanderen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vind je Gent een leuke stad?
Heb je ooit in Gent gewoond?
Wat vind je wel/niet leuk aan de stad?
Ga je graag op citytrip?
Ja: wat bezoek je allemaal op een citytrip?
Nee: waar ga je wel graag eens naartoe?
Wat is je favoriete stad/plaats in België/Europa/wereld?

2) Lunapark
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-lunapark-i?searchid=3f8422c6433a88179ee7f0a40486443a
Mij vind je op een kermis. Ik sta vol met verschillende automaten. Als je wil spelen, dan
moet je een bakje centjes halen. Die centjes kan je in één van mijn automaten steken.
Als jouw centje goed valt, kan je prijzen winnen.
▪
▪
▪
▪
▪

Ga je graag naar een lunapark?
Ga je graag naar de kermis?
Wat is je favoriete attractie op de kermis?
Heb je ooit al iets gewonnen op de kermis? Wat won je?
Je vindt verschillende lekkernijen op de kermis. Wat was jouw favoriete snack?
(Wafels, oliebollen, peperkoek, nougat,…)

3) Voedselblender
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-eenvoedselblender?search-id=3f917409d79addb21568918f320ca67a
Ik ben een voorwerp dat je in de keuken kan vinden. Als eten te groot is, gebruik je mij
om het kleiner te maken. Als mijn deksel niet goed dicht is, vliegt het eten in het rond.
▪
▪
▪

▪
▪

Heb jij een voedselblender gehad?
Waarvoor gebruikte je een
voedselblender?
Wanneer begonnen meer
keukentoestellen elektrisch te
worden?
Kocht je die dan? Of ging je daar
niet op in?
Waar kocht je deze toestellen?

4) Rammelaar
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-rammelaar?searchid=0312416f55cb0f9be2563294b9eaf9e0
Ik ben speelgoed. Voornamelijk baby’s spelen met mij. Meestal heb ik felle kleurtjes en
kan je mij goed vastpakken. De baby’s schudden met mij en dan maak ik geluid.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Heb je kinderen en kleinkinderen?
Herinner je ze nog toen ze klein
waren?
Hoe waren ze als baby?
Hadden ze ook een rammelaar?
Wat was hun favoriete speelgoed
als baby?
Welk speelgoed had jij als baby, je
kinderen, je kleinkinderen? Is er veel
veranderd?

5) Schietkraam
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-schietkraam?searchid=bd94f238abf33aee57a1d8578e606b23
Ik ben een kermisattractie. Bij mij moet je heel goed kunnen mikken. Je kan op staafjes
of op ballonnen mikken met een geweer. Vroeger werd er een foto getrokken als je in de
roos schoot.
▪
▪
▪
▪

Ging je graag naar het schietkraam?
Was je daar goed in?
Met wie ging je mee naar het
schietkraam?
Wat kon je winnen in het
schietkraam?

6) Cassettespeler
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-tsjilpcassettespeler?search-id=823917f6a3574d017f0b8c0b1e25287c
Ik word niet meer vaak gebruikt. Ik was er al voor de cd’s maar had wel dezelfde functie.
Ik heb twee kanten, je draait mij halverwege om de ander kant te horen. Er staan liedjes
op mij. Je kan mij op pauze zetten, terugspoelen en terug laten spelen. Als mijn lint in
de war zit, draai je dit terug met een potlood.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Had jij vroeger veel cassettes?
Welke liedjes stonden erop?
Naar welke muziek luister je graag?
Luister je muziek via cassettes, cd’s,
gsm,…?
Dans je op de muziek?
Dans je graag? Met wie of liever
alleen?
Ging je vaak gaan dansen? Waar?

7) Knikkers
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-knikkers?searchid=29f500d85e5f737f94d8a6590cfae4a7
Ik ben een klein balletje. Iedereen heeft mij ooit wel in huis gehad. Hier hoor je heel veel
van die kleine balletjes. Ze spelen vaak met mij op de speelplaats. Wie het meeste van
mij heeft, is populair op school. Maar hoe noemen die kleine glazen bollen nu weer?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Had jij of jouw (klein)kinderen veel
knikkers?
Op welke manier speel je met knikkers?
Was het een populair spel op je school?
Werden ze soms afgepakt door de
meester/juf?
Veel kinderen hebben een favoriete
knikker, had jij er één?
Waar hield jij jouw knikkers bij? In een
zak, doos,…?
Welke andere spelletjes speelde je op
school?
Had je een favoriet spel?

8) Paardenmolen
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-eenpaardenmolen?search-id=ffe93f8449db6b99ca55e394ce0dd763
Je vindt mij op de kermis. Ik draai rond. Kinderen kunnen op mijn dieren zitten. Ik ben
dan ook heel geliefd bij de kinderen. Er bestaan ook varianten met andere
vervoersmiddelen zoals auto’s, bussen, fietsen, … Wie snel is, kan de flosh trekken en
mag dan een ritje gratis.
▪
▪
▪
▪
▪

Ga je graag naar de paardenmolen?
Vonden je (klein)kinderen de
paardenmolen leuk?
Vond je de muziek van de
paardenmolen leuk?
Kon je gemakkelijk de flosh op de
draaimolen trekken?
Had je een favoriete plaats op de
draaimolen?

9) Vier op ’n rij spelen en ledigen
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-vier-op-n-rij-spelen-enledigen?search-id=52967e63999681b48f620ab8aef548a7
Ik ben een gezelschapspelletje. Hier hoor je hoe je mij moet spelen. Je speelt het altijd
met twee. Elk om beurt moet je een rond schijfje in mij steken. De ene heeft rood, de
andere heeft geel. De winnaar heeft meerdere schijfjes van dezelfde kleur naast elkaar
kunnen leggen. Op het einde kan je dan alle ronde schijfjes laten vallen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Speel je graag vier op ’n rij?
Ben je er goed in?
Speel je graag
gezelschapsspelletjes?
Heb je een favoriet spel?
Ben je goed in
gezelschapspelletjes?
Kan je goed tegen je verlies? Of
ben je eerder een winnerstype?

10) Koffiemolen met bonen
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-koffiemolen-metbonen?search-id=de2017abc42bee405fc08b9a0d2b30b0
Mij heb je nodig om een drankje te maken. Velen drinken het warme drankje ’s morgens.
Tegenwoordig kan je het drankje maken op veel verschillende manieren: aan de hand
van poeder en warm water of aan de hand van een machine met verschillende zakjes.
Je kan me ook kopen zoals ik in de warme landen groei. Maar dan moet je mij eerst
vermalen tot poeder. Wat je hier hoort, is wat je nodig hebt om mij te vermalen.
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Drink je graag koffie?
Heb je ooit een koffiemolen gehad?
Heb je zelf al koffie gemalen?
Er bestaan verschillende liedjes die
werden gezongen tijdens het koffiemalen,
had jij een lied dat je vaak zong?
Wie maalde bij jou thuis de koffie?
Deed je vroeger cichorei in je koffie?
Welke koffie vind je het lekkerst?
Hoe drink jij graag jouw koffie?
Heb je een ander lievelingsdrankje?

NIVEAU 3
1) Dictafoon met boodschap
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-dictafoonboodschap?search-id=846e12aa3d4eb920130759fb2fc59203
Ik ben een toestel om geluid op te nemen. Je duwt op een knop om de opname te
beginnen en dan terug op een knop om de opname te stoppen. Als je het geluid
opgenomen hebt, kan je het steeds opnieuw beluisteren. Ik word vaak gebruikt om
interviews op te nemen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Heb jij ooit een dictafoon gebruikt?
Waarvoor gebruik je dat?
Nam jij vroeger ook af en toe een
interview af?
Bij wie nam jij dan interviews af?
Heeft iemand al eens een interview
gedaan met jou?
Vind je het leuk om geïnterviewd te
worden?

2) Mikadospel op houten vloer
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-mikadospel-op-eenhouten-vloer-ii?search-id=6b8af4977129fc7547250fabdcd73ae0
Ik ben een gezelschapsspel. Ik besta uit stokjes. Op mijn stokjes staan verschillende
patronen of kleuren, die duiden aan hoeveel een stokje waard is. Wat je hier hoort, is het
begin van het spel. Het is de bedoeling dat je elk om beurt een stokje neemt zonder dat
de andere stokjes bewegen. Pas als je dat lukt, mag je het stokje houden. Het doel van
het spel is om zoveel mogelijk stokjes te verzamelen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Speel jij graag mikado?
Ben je er goed in?
Speel je graag
gezelschapspelletjes?
Met wie speel je graag
gezelschapspelletjes?
Speel je vaak
gezelschapspelletjes?
Wat is je favoriete
gezelschapsspel?

3) Ballonnenkraam
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-eenballonnenkraam?search-id=cf64508f513e688cf56d616041cc7c55
Ik ben te vinden op de kermis en in een pretpark. Ik ben geen attractie maar aan mijn
kraampje kan wel je iets kopen. Wat je koopt, is heel licht. Hier hoor je het geluid van
deze lichte voorwerpen die tegen elkaar schuren. Je krijgt het voorwerp vaak als je jarig
bent. Je vindt het ook vaak op feestjes.
▪
▪
▪
▪
▪

Vind je ballonnen leuk?
Voor welke gelegenheden kreeg jij ballonnen of kocht jij ballonnen?
Kreeg jij vaak ballonnen voor je verjaardag?
Wat doe je meestal om je verjaardag te vieren?
Vind je het leuk om je verjaardag te vieren?

4) Telraam
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-telraam?searchid=ea7c74516b8a393f8c6215b3546c199f
Ik word gebruikt door kinderen. Ik ben iets leerrijk. Bij mij kan je getallen leren. Je kan
ook leren optellen en aftrekken. Dit kan door mijn bolletjes te verschuiven. Hier hoor je
hoe de bolletjes van de ene kant naar de andere kant worden geschoven.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Heb jij of jouw (klein)kinderen een
telraam gehad?
Ging je graag naar school?
Was je een goede leerling?
Stak je af en toe eens kattenkwaad
uit op school?
Heb je gestudeerd? Zo ja, wat?
Heb je veel vrienden gemaakt op
school?
Heb je nog contact met je vrienden
van toen?

5) Bikkels
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-bikkels?searchid=c11420b1c0319dac1c24fd6de4c0037f
Ik ben speelgoed. Vroeger was ik heel populair. Nu vind je me niet zo vaak meer terug.
Ik ben klein en zwaar. Je moet mij in de lucht gooien en opvangen op verschillende
manieren.
▪ Heb jij vroeger gespeeld met bikkels?
▪ Spelen jouw (klein)kinderen hier nog
mee?
▪ Vind je bikkels een leuk speelgoed?
▪ Ging je vroeger veel buiten spelen?
▪ Speelde je dan samen met je buren?
▪ Wat speelde je meestal buiten?
▪ Wat speelde je als het buiten
regende?

6) Roulette
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-roulette?searchid=03d5c1bdbbaaf73fcff5cb3568413798
Ik ben een spel. Ik word o.a. gespeeld in casino’s. Je laat een bolletje in mij vallen en
gokt in welk getal mijn bolletje zal landen. Je kan geld inzetten op het getal waar je denkt
dat het bolletje zal landen. Als je het juist hebt, kan je veel geld verdienen.

▪
▪
▪
▪
▪

Speel je graag roulette?
Ben je er goed in?
Ben je al naar een casino geweest?
Speel je graag casinospelletjes?
Kan je goed tegen je verlies? Of ben
je eerder een winnerstype?

7) Speelgoedkassa
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-speelgoedkassai?search-id=a0828ef4b6454ed0c52387f0f569980f
Ik ben speelgoed. De echte versie van mij vind je terug in een winkel. Ik bewaar het geld.
Je komt bij mij langs als je de winkel verlaat. De persoon die mij bedient, zal al jouw
producten scannen en je vertellen hoeveel je moet betalen.
▪ Heb je ooit in een winkel gewerkt?
▪ Ja: Is het leuk om in een winkel te
werken?
▪ Nee: Lijkt jou dat een leuk beroep?
▪ Ga je graag winkelen?
▪ Wat is er wel/niet leuk aan winkelen?
▪ Naar welke winkel zou je graag nog
eens willen gaan?
▪ Waarom? Wat zou je er allemaal
kopen en voor wie?

8) Knikkerbaan
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-knikkerbaan?searchid=209f1e13929d05d9803f1b2137725db9
Ik ben een spel dat je kan spelen met kleine bolletjes. Deze kleine glazen bolletjes waren
heel populair op de speelplaats. Hier hoor je een manier om met deze bolletjes te spelen.
Je maakt een hoge constructie en legt een bolletje bovenaan. Het bolletje rolt dan
helemaal tot beneden. Kinderen maken mij met verschillende materialen.
▪ Heb jij of jouw (klein)kinderen ooit
een knikkerbaan gemaakt?
▪ Speelde jij vroeger op die manier
met jouw knikkers?
▪ Ken je nog spelletjes met knikkers?
▪ Welke spelletjes speelde je nog op
school?
▪ Had je een favoriet spel op school?

9) Kaprijke dialect
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/moeder-ja-de-karn-is-afzulle?search-id=5a799efc143de4fd8a16961acaeed9e5
Ik ben een dialect uit een kleine gemeente. Mijn gemeente ligt in het Meetjesland. In mijn
gemeente kan je onder andere het Kasteel Hof ter Cruysse vinden. In mijn deelgemeente
liggen de Lembeekse bossen. Ik lig aan de rand van de polders.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ben je al in Kaprijke geweest?
Vind je het een aangename gemeente?
Heb je het Kasteel Hof ter Cruysse al gezien?
Ben je al in andere gemeentes van het Meetjesland geweest?
Vind je dat een leuke streek?
Van welke streek ben jij?
Spreek je nog het dialect van jouw streek?

10) Muzikale looproller
Het geluid: https://huisvanalijn.be/nl/collectie-item/geluid-van-een-muzikalelooproller?search-id=d50e0d2b7a077faaf0f69ef5d44353f4
Ik ben speelgoed. Voornamelijk peuters spelen met mij. Sommige kinderen leren
stappen met mij. Ik maak muziek, maar alleen als je met mij wandelt.

▪ Heb jij of jouw (klein)kinderen dit
gehad?
▪ Ga je graag wandelen?
▪ Waar wandel je graag?
▪ Met wie ga je graag wandelen?
▪ Had je ooit een hond om mee te
wandelen?

