Vier seizoenenspel
Een gezelschapsspel met name geschikt voor senioren. De deelnemers zitten rond de tafel met
daarop het tafelkleed met de kleuren van de 4 seizoenen. Afmeting 1.50 bij 2 meter. De speelstukken
zijn makkelijk hanteerbaar en de vragenkaartjes goed leesbaar. Dit unieke spel kent geen
wedstrijdelement maar fungeert als middel om tot onderlinge gesprekken te komen.

In de Kijker: diaserie
De diaseries brengen vertrouwde onderwerpen herkenbaar en zonder overbodige details in beeld.
De dia’s zijn scherp van opname en hebben veel kleurcontrast. Je kunt de dia’s gebruiken als
uitgangspunt voor een gesprek, als onderdeel van andere activiteiten of bijvoorbeeld om een sfeer
op te roepen. Elke serie bestaat uit 20 dia’s en een boekje met toepasselijke teksten. Het vertonen
van de serie duurt ongeveer 30 minuten.
Beschikbare titels:
• Baby’s
• Langs de waterkant
• West-Friese Flora
• Peuters
• Dieren dicht bij huis
• Herfst

• Amsterdam
• Lente
• Strand
• Het Koninklijk huwelijk
• Dierentuin
• Spreekwoorden en gezegden
• Winter

Poëzieprogramma: Rozen verwelken, schepen vergaan…
De deelnemers maken kennis met gedichten, rijmpjes en versjes. Het project bestaat uit een
beschrijving van allerlei leuke presentaties rondom het thema poëzie en uit een spel, met kant-enklare werkbladen. Het spel bestaat uit vragen en opdrachten en kan gespeeld worden in groepjes van
6 tot 12 mensen. De uitvoering duurt 45-60 minuten. Niet het winnen, maar het samen bezig zijn,
staat centraal.

Kist Natuurschatten
De kist is onderdeel van een project om ouderen in verzorg- en verpleeghuizen weer in contact met
de natuur te brengen. De kist bevat naast boeken en folders over de natuur diverse spellen zoals een
geurlotto, een fotospel, buisjes met natuurproducten en boomschors. Voor de cursusleiding is er een
werkmap met beschrijvingen toegevoegd.

Koninklijk Huis 1945-1969
Deze fotodoos bevat foto’s van markante personen van toen. Vele ouderen herinneren zich
bijvoorbeeld de landing van het koninklijk gezin op vliegveld Teuge in 1945. Deze fotodoos bevat
prachtige beelden van ons vorstenhuis. Het bekijken van de foto’s zal veel herinneringen naar boven
brengen. De fotodoos past dan ook uitstekend in een reminiscentieactiviteit.

DVD-series: Nederland als toeristisch schouwspel op jouw tv
Meer dan veertig dagtochtjes en bekende plaatsen in Nederland zijn op dvd gezet. Allerlei bekende
plekken en attracties zijn rustig gefilmd, speciaal voor mensen die moeite hebben met het te hoge
tempo van reguliere producties. De gesproken informatie is ondersteunend en ook de
achtergrondmuziek is aangepast. De films duren ongeveer één uur en zijn onder andere te gebruiken
als aanzet tot een gesprek, snoezelactiviteit en zinvolle tijdsbesteding.
Beschikbare titels:
• De Keukenhof in het voorjaar
• Madurodam
• De Keukenhof en de Zomerhof
• De Efteling
• Scheveningen
• Het Noorderdierenpark met zijn vlindertuin
• Wereldhaven Rotterdam
• De Haagse paardendagen
• De trekpaardenschow in Den Bosch
• Amsterdam Sail 2000
• Een wandeling door artis
• De Zaanse schans en de Hollandse molens
• Ouwehands dierenpark
• Het Zuiderzeemuseum
• Het Dolfinarium
• De Apenheul
• Ponypark Slagharen
• De Floriade (1992)
• De Floriade (2002)
• Paleis het Loo en wildpark het Aardhuis
• Het Nederlands Openluchtmuseum
• Oogst- en fruitcorso in Tiel
• De boerderij, vroeger en nu
• Dierenpark Amersfoort en safaripark Beekse Bergen
• Diergaarde Blijdorp
• Oude Ambachten
• De vier jaargetijden
• Mensen en hun paarden
• Friesland
• De visserij
• Feesten
• De Wadden
• Burgers’ Zoo
• Een reisje langs de Rijn
• Exotische tuinen in Nederland

Papa fume une pipe: ontmoetingen met Frankrijk
Papa fume une pipe test op speelse wijze de kennis van Frankrijk, je kunt herinneringen aan dit land
ophalen en de Franse sfeer brengen in activiteiten in themaweken. Het programma bestaat uit een
boekje , een spel en een cd met o.a. Franse Chansons, een culinair spel en vragen over typisch Franse
onderwerpen. Het boekje bevat spelsuggesties, quizvragen en antwoorden.Op de cd zijn 25
fragmenten van chansons te horen. Het spel draait om de menukaart. Het geheel is verpakt in een
koffertje op A5 formaat.

De Liedjeskast
De Liedjeskast is een vrolijk taalprogramma waarbij je zingend Nederlands leert samen met allerlei
topartiesten, zoals Frans Duijts, Guus Meeuwis, Bennie Jolink en nog vele anderen. De Liedjeskast is
opgezet door Taaldocent Marjan Suilen in samenwerking met muzikant Gé Reinders. Het is voor
iedereen die moeite heeft met het leren en vooral het onthouden van taalregels, denk aan NT2 groep,
laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen. Het programma kan geheel of gedeeltelijk door een
veel grotere groep worden gebruikt.
Er kunnen drie activiteiten van De Liedjeskast ingezet worden: De LiedjeskastQuiz, Het
LiedjeskastDictee en De Taallunch. Met behulp van de quiz en het dictee maken mensen op een leuke
en vooral muzikale manier kennis met de taalregels. De Taallunch met Taalquiz maakt professionals
bekend met laaggeletterdheid en het herkennen ervan.

Bibliospel
De deelnemers worden ontvangen in de bibliotheek en na een korte rondleiding start het spel.
Deelnemers krijgen vragen die passen bij hun belevingswereld en waarop ze het antwoord moeten
zoeken in de bibliotheek. Een voorbeeld van een vraag is: ‘Pak een studieboek of een cursusboek.’
Door deze oefeningen leren ze wat de bibliotheek zoal te bieden heeft, maar ook hoe ze dat kunnen
vinden. Ze leren de catalogus gebruiken, vragen te stellen aan de bibliotheekmedewerker en ze zien
welke verschillende afdelingen er zijn. Er is een spelelement toegevoegd om de vaart erin te houden.
Teams kunnen punten winnen door slim en snel te zoeken. Uiteindelijk hebben de deelnemers een
gezellige ochtend gehad én kunnen ze goed hun weg vinden in de bibliotheek. De vragen van het spel
zijn afgestemd op de thematiek van de inburgering.

