
 

 

 
 
De oude doos speluitleg 
 
Deelnemers 
1-10 spelers 
 
Hoe werkt het spel 
Er zijn verschillende activiteiten met het materiaal mogelijk: memorie, wat-hoort-waarbij?, 
zintuigenspel en een groeps- of individueel gesprek. 
 
Memorie 
Leg alle dubbele kaarten door elkaar op de kop op tafel. De spelers mogen om de beurt twee kaarten 
omdraaien. Als het twee dezelfde kaarten zijn, mag de speler deze bij zich houden en nog een poging 
wagen. Draait de speler twee verschillende afbeeldingen om, worden deze kaarten weer omgekeerd 
terug gelegd en gaat de beurt over. De speler met de meeste sets is de winnaar. 
 
Wat-hoort-waarbij? 
Leg de grote themafoto’s in het midden op tafel met de afbeelding naar boven. Leg de kleine kaarten 
met de afbeelding naar beneden. Laat om de beurt een deelnemer een kaart omdraaien en vraag 
wat men er op ziet staan. Laat de deelnemer vervolgens de omgedraaide foto bij de goede thema-
kaarten leggen. Geef ook hier ruimte voor een gesprek. 
 
Zintuigenspel 
Laat de spelers om de beurt gooien met de dobbelsteen. Elk getal correspondeert met een categorie 
die te maken heeft met de zintuigwaarneming. 
 
Groepsgesprek of individueel gesprek 
Individueel gesprek 
Samen afbeeldingen bekijken en de deelnemer vragen wat hij/zij ziet en laten vertellen over 
zijn/haar ervaringen. Zie gespreksvragen als handvaten. 
 
Groepsgesprek 
De gespreksvragen zijn ook goed te gebruiken voor een groepsgesprek. Je kunt hierbij de fotokaarten 
gebruiken. De gespreksvragen zijn bedoeld als een aanzet en ondersteuning en zeker nog naar eigen 
inzicht aan te vullen. 
 
Inhoud 
10 grote themakaarten (a4 formaat) met een afbeelding van een situatieschets uit vroeger tijd over 
de volgende onderwerpen: de wasdag, de wc, de fietsenmaker, de schoolklas, de kachelsmid en de 
keuken. Bij elke themakaart vindt u vier setjes van steeds twee identieke kleinere kaarten, waarop bij 
het betreffende thema horende voorwerpen staan afgebeeld. 
 
Doel van het spel 
Gespreksactiviteiten die een gezellige/ontspannen sfeer creëren, sociale contacten leggen, verhalen 
delen en reminiscentie. 


