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 Spelmateriaal, globale indeling: 
1. Herinneren       2-15 
2. Taal & Kennis      16-60 
3. Dieren & Natuur      61-68 
4. Zintuigen       69-95 
5. Vragenspellen      96-107 
6. Foto’s        108-149 
7. Dvd’s        150-171 
8. Domino       172-183 
9. Memory       184-192 
10. Lotto        193-201 

11. Levensverhaal & Geheugengroep  202-206 
 
 
Handleiding aanvraag spellen: 
De spellen in dit overzicht zijn allemaal te leen en kunnen 
worden aangevraagd door een mail te sturen naar 
geheugenkabinet@oba.nl met daarin: 

 Je pasnummer 

 Je gewenste afhaallocatie 

 Naam en nummer van het spel 
 

Indien een aangevraagd item blijkt te zijn uitgeleend laten we 
dit weten. Je kan ons er dan na verloop van tijd opnieuw een 
aanvraag voor sturen. Om redenen van organisatorische aard 
reserveren we de spellen niet. 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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1.Herinneren 
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Oud Hollands kwartet (deel 2) 

Een ouderwets gezellig kwartetspel met vele nostalgische plaatjes! 

Goed te gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over de afbeelding en zo de 

sociale interactie te stimuleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  8 

Naam spel:  Oud Hollands kwartet (dl. 2) 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Kwartetspel ‘Speel Holland’ 

“Mag ik van jou, van feestdagen, Koninginnedag?”. “Heb jij voor mij, van eten, 

erwtensoep?”. 

Met het gezellige Speel Holland-kwartetspel kunt u spelenderwijs weer allerlei 

bekende dingen van Nederland naar boven halen. De eenvoudige spelregels en de 

combinatie van amusement en kennis maken dit spel leuk om te spelen.  

Met kleurenfoto’s van o.a. pannenkoeken, de Afsluitdijk, Sinterklaas en 

verschillende landschappen geeft het spel in een notendop een verassend 

compleet beeld van Nederland. Elke kaart is voorzien van een korte heldere 

toelichting. 

      

 

 

 

 

 

Nummer:  11 

Naam spel:  Kwartetspel ‘Speel Holland’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Cerein Levenslijn 
Het communicatiespel 

Communicatiespel ontwikkeld in samenwerking met de Alzheimerstichting . 

Bedoeling is om op een plezierige manier in gesprek te raken over herinneringen 

aan het verleden en het heden. Het stimuleert de communicatie door het tonen van 

afbeeldingen die op een ongedwongen wijze associaties oproepen en zo een appèl 

doen op herinneringen uit de levensloop van mensen. 

Het is inzetbaar als herinneringsactiviteit in het algemeen, om algemene kennis in 

stand te houden en om de oudere speler langer grip te laten houden op de 

realiteit.  Ook is het bruikbaar als middel voor realiteitsoriëntatie (ROT), waarbij het 

doel is de koppeling tussen het heden en verleden voor de oudere begrijpelijk te 

houden. Tevens is Levenslijn geschikt voor reminiscentietoepassingen. Daarbij 

worden herinneringen uit het verleden opgehaald die een gevoelsmatige betekenis 

hebben en over het algemeen prettig van aard zijn. Tenslotte is het spel geschikt 

als ondersteunend middel voor het opzetten van Levensboeken. 

 

 

Nummer: 10 

Naam spel:  Cerein Levenslijn 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Ik hou van Nederland 
Een oer-Hollands spel voor senioren 
 

Een spel voor mensen met veel kennis over Nederland. Test uw kennis in zes 
categorieën waarbij u met uw medespelers moet wedijveren. 
 
U speelt door de twaalf Nederlandse provincies heen en moet antwoord geven op 
honderden gevarieerde vragen. De speler die het lukt om als snelste door 
Nederland te reizen en de finish in Groningen te halen wint het spel. 
 
Vooral ook leuk om met elkaar herinneringen op te halen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nummer:  13 

Naam spel:  Ik hou van Nederland 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Verhalendobbelstenen  
Een spel om herinneringen op te halen en verhalen te vertellen 
 
Een mooi kistje met vier dobbelstenen die op elke zijde een herkenbare en 
duidelijke afbeelding hebben. Een spel dat gesprekken op gang brengt door de 
thema’s: eten, gevoel, dieren en thuis 
 
Afmeting van de dobbelstenen: 4 x 4 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer:  14 

Naam spel:  Verhalendobbelstenen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Blik op vroeger 
Een spel om nooit meer te vergeten 
 
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen bijzondere levensverhaal. 
De vragen in het blik bieden handvaten voor boeiende gesprekken waarmee 
herinneringen en verhalen kunnen worden opgehaald. 
 
In totaal zijn 100 vragen onderverdeeld in 10 herkenbare thema’s, zoals: tienertijd,  
familie en naasten, ouderlijk huis etc. op de achterkant van het kaartje staat een 
afbeelding die met het thema te maken heeft. 
 
Blik op vroeger is zeer geschikt als reminiscentiespel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nummer:  15 

Naam spel:  Blik op vroeger 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Terugblik 
 
Een memospel waarbij u afbeeldingen van vroeger en nu bij elkaar moet zoeken.  
De twintig kaartjes zitten in speciale insteekhoesjes waardoor u het spel nog 
persoonlijker kan maken door bijv. ook oude foto’s van kinderen en kleinkinderen te 
gebruiken. 
 
Terugblik is een reminiscentiespel. Het spel is bekroond met de tweede prijs in de 
wedstrijd ‘Dementie & Design’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nummer:  16 

Naam spel:  Terugblik 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Holland kwartetspel – extra grote kaarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nummer:  97 
Naam spel:  Holland kwartetspel – extra grote kaarten 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Het Cornelis Jetstes kwartet 

Prachtige kwartet op groot formaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  111, 196 

Naam spel: Het Cornelis Jetses kwartet 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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De oude doos 
Deel 1 
 
Het materiaal in deze speldoos is geschikt voor verschillende doelgroepen, maar 

met name voor geestelijk gezonde en dementerende ouderen. Het gaat om 

fotomateriaal rond thema’s uit grootmoeders tijd: bekende gebruiksvoorwerpen, 

logo’s, kledingstukken en andere zaken die goed aansluiten bij de herinneringen 

van ouderen. 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  151, 198 

Naam spel:  De oude doos, dl. 1 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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De oude doos 
Deel 2 

De Oude Doos is voor veel activiteitenbegeleiders al graag gebruikt materiaal om 

met ouderen bezig te zijn. 

In deel 2 van De Oude Doos zijn zes thema’s opgenomen van rond de jaren ‘50 en 

‘60, in een opzet gelijk aan die van deel 1: zes themakaarten met per thema vier 

sets van steeds twee identieke kleinere kaarten, waarop bij het betreffende thema 

horende voorwerpen staan afgebeeld. En ook hierbij is weer een praktische 

handleiding opgenomen.  

De thema’s van deel 2 zijn: radio en tv, vakantie, speelgoed, geloof, winter, verkeer. 

 

 

 

 

 

Nummer:  83, 85, 86 

Naam spel:  De oude doos (deel 2) 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Winkelspel 

Een spel waarbij oude productnamen bij de juiste winkel geplaatst moeten worden. 

Elke speler krijgt een winkelbordje. Als de naam van het product wordt voorgelezen 

kan het bij de betreffende winkel worden geschoven. 

De oude merknamen roepen herinneringen op waardoor over de producten en de 

winkels uiteenlopende gesprekken ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  168 

Naam spel:  Winkelspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Holland bingo 
Bingo met afbeeldingen 

Bingo, maar dan anders: met plaatjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  170 

Naam spel:  Holland bingo  

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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2.Taal & Kennis  
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Bonte beroepen 
Het grappige communicatiespel rondom beroepen 

Het spel wordt gespeeld door de kaarten te schudden en te dobbelen. Op alle 

kaarten staan kenmerken van verschillende beroepen afgebeeld. Door deze te 

combineren komen de leukste combinaties samen! 

Diverse afbeeldingen zullen doen herinneren aan een eigen werkzaam-+ verleden 

waardoor interactie gestimuleerd wordt. 

Een boekje met meer dan 100 vragen, spreekwoorden en suggesties voor het 

voeren van gesprekken wordt meegeleverd. Zo is er voor iedereen wel een 

aanknopingspunt om leuke gesprekken te voeren en met elkaar te lachen 

Beroepen: schilder, huisvrouw, boer, serveerster, leraar, conducteur, kok, 

kleermaker en zuster. 

 

 

 

 

 

Nummer:  1 

Naam spel:  Bonte beroepen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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LetRz 
LetRz is een leuk woordspel voor de hele familie 

Bepaal de twee beginletters voor jou en de tegenstander en probeer met deze 

letters zoveel mogelijk woorden te maken. De letters mogen voor, achter en 

tussenin worden geplaatst, maar de volgorde van de twee beginletters mag niet 

veranderen. 

 

De letters hebben verschillende waardes en wie aan het eind van het spel de 

meeste punten scoorde heeft LetRz gewonnen! 

Speel dit spel met z’n tweeën of in groepen tegen elkaar. 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  2 

Naam spel:  LetRz 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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cc  
 

Unicef Wereldspel 
 
De spelers zitten rondom een wereldkaart verdeeld in 6 gekleurde continenten. Van 
elk continent krijgt iedereen één cultuurkaart die geheim blijft. Er zijn verschillende 
onderwerpen: algemeen, gebruiken & gewoonten, flora & fauna en 
bezienswaardigheden. Een zwart-wit illustratie ondersteunt elke tekstuitleg.  
 
Elke speler krijgt ook nog wat startgeld en een geheime missiekaart. Iedereen moet 
van elk continent drie cultuurkaarten verzamelen en de opdracht van de eigen 
missiekaart volbrengen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nummer:  5 

Naam spel:  Unicef Wereldspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Kleurenspel  
 
Dit spel bestaat uit 61 royale kaarten, een joker en een zachte dobbelsteen met op 
elk vlak een kleur die overeenkomt met de kaarten van het spel. 
 
Van elke kleur zitten er zes kaarten in het spel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nummer:  18 

Naam spel:  Kleurenspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Hollandse Pot-ingrediëntenspel  
 
Dit spel bestaat uit 54 royaal formaat kaarten. 
Bij dit spel gaat het om acht verschillende gerechten  waarbij per gerecht vijf 
ingrediënten gezocht moeten worden. 
 
De overige zes kaarten bestaan uit losse ingrediënten die indien gewenst bij elk 
gerecht gebruikt kunnen worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  21 

Naam spel:  Hollandse Pot-ingrediëntenspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Provinciekwartet 
 
Dit kwartet bestaat uit 48 royaal formaat kaarten. 
Elke provincie in Nederland speelt in dit spel een rol. Van ieder provincie worden 
vier bezienswaardigheden getoond en vermeld op de kwartetkaart.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  22 

Naam spel:  Provinciekwartet 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Het vier seizoenenspel 
 
Een vragenspel om herinneringen op te roepen die gelinkt zijn aan de 4 seizoenen. 
Dit spel is speciaal ontwikkeld voor senioren in rust- en verzorgingstehuizen. 
 
Het grote speelbord (eigenlijk een mooi bedrukt tafelkleed) toont een ovaalvormig 
parcours met grote duidelijk gekleurde vakken. Elke speler plaatst een heel 
bijzondere pion (wortel, kaas, kiwi ...) op een vak naar keuze. Wie al dobbelend 
terug op zijn startvak komt beëindigt of wint het spel.  
 
Inderdaad, het aspect winnen is hier niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat alle 
spelers (deelnemers) een leuke namiddag doorbrengen met het beantwoorden van 
vragen over situaties tijdens de vier seizoenen tientallen jaren geleden. 
 

 

 

 

 

Nummer:  27 

Naam spel:  Het vier seizoenenspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY087N_YfbAhUIbhQKHVy2Cc8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.speldatabase.be/spelinfo.php?id%3D7181%26zoekcriteria%3Dno&psig=AOvVaw27omFpBr6HZ5NFrfw3GIXI&ust=1526482768525511


25 
 

 
 
Marokkaans ingrediëntenspel  
 
Dit spel bestaat uit 54 royaal formaat kaarten. 
Bij dit spel gaat het om acht verschillende gerechten  waarbij per gerecht vijf 
ingrediënten gezocht moeten worden. 
 
De overige zes kaarten bestaan uit losse ingrediënten die indien gewenst bij elk 
gerecht gebruikt kunnen worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  69 

Naam spel:  Marokkaans Ingrediëntenspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Spreekwoorden en oude wijsheden 
 

Foto-spreekwoordenspel om spreekwoorden te raden, betekenis, normen en 
waarden te bespreken en herinneringen op te halen. Omdat ouderen deze 
spreekwoorden vaak nog goed kennen en gebruiken. 
 
Het spel bestaat uit 24 royale fotokaarten in een ouderwets blikje van  
Tjoklat-chocoladepastilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer:  84 

Naam spel:  Spreekwoorden en oude wijsheden 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK6sa44dfQAhXCNhoKHfKjDGoQjRwIBw&url=http://www.dementie-winkel.nl/spel-spreekwoorden-oude-wijsheden&psig=AFQjCNFjEv8DXovU28tIiY8BEqf5ZDrSYw&ust=1480845468386055
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Van de hoed en de rand 
Deel 1 

Vermaak en geheugenactiviteiten gaan hand in hand in dit materiaal. 

"Van de hoed en de rand" is een bekende uitdrukking die aangeeft dat iemand 

alles van een onderwerp afweet; het is één van de uitdrukkingen die is verwerkt in 

dit spelmateriaal, waarmee je heel veel te weten kunt komen over uitdrukkingen en 

gezegden. 

De doos bevat 10 grote themakaarten; op elke themakaart zijn 20 tekeningen 

verwerkt rondom één thema, zoals sprookjes, spreekwoorden, liedjes, plaatsnamen, 

kleding, de boerderij enzovoort. Daarnaast zijn er bij elke themakaart 20 kleine 

kaarten. Hierop staat een aantal detailtekeningen uit de grote themakaart 

afgebeeld (1 sprookje, 1 spreekwoord enzovoort), of zijn gespreksvragen, de 

betreffende spreekwoorden, tekstregels van liedjes enzovoort opgenomen. 

In het bijbehorende instructieboekje voor de begeleiders wordt elk thema duidelijk 

uitgelegd en is aangegeven hoe je met de verschillende kaartjes kunt werken. 

Dit kant-en-klare materiaal is bijzonder veelzijdig en bruikbaar voor alle leeftijden. 

 

Nummer:  66, 68 

Naam spel:  Van de hoed en de rand (deel 1) 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr2sTGgYjbAhWJyRQKHfjeAmgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dementheek.nl/spellen/van-de-hoed-en-de-rand-deel-2/&psig=AOvVaw3E2gyUqaYl-LYSM3_rQFOQ&ust=1526483831430415
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Van de hoed en de rand  
Deel 2  

Vermaak en geheugenactiviteiten gaan hand in hand in dit materiaal. 

"Van de hoed en de rand" is een bekende uitdrukking die aangeeft dat iemand 

alles van een onderwerp afweet; het is één van de uitdrukkingen die is verwerkt in 

dit spelmateriaal, waarmee je heel veel te weten kunt komen over uitdrukkingen en 

gezegden. 

De doos bevat 10 grote themakaarten; op elke themakaart zijn 20 tekeningen 

verwerkt rondom één thema, zoals sprookjes, spreekwoorden, liedjes, plaatsnamen, 

kleding, de boerderij enzovoort. Daarnaast zijn er bij elke themakaart 20 kleine 

kaarten. Hierop staat een aantal detailtekeningen uit de grote themakaart 

afgebeeld (1 sprookje, 1 spreekwoord enzovoort), of zijn gespreksvragen, de 

betreffende spreekwoorden, tekstregels van liedjes enzovoort opgenomen. 

In het bijbehorende instructieboekje voor de begeleiders wordt elk thema duidelijk 

uitgelegd en is aangegeven hoe je met de verschillende kaartjes kunt werken. 

Dit kant-en-klare materiaal is bijzonder veelzijdig en bruikbaar voor alle leeftijden. 

 

 

Nummer:  48, 65 

Naam spel:  Van de hoed en de rand (deel 2) 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr2sTGgYjbAhWJyRQKHfjeAmgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dementheek.nl/spellen/van-de-hoed-en-de-rand-deel-2/&psig=AOvVaw3E2gyUqaYl-LYSM3_rQFOQ&ust=1526483831430415
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Beroepenprojectspel 

Het beroepenproject bestaat uit de themaplaten: de brandweer, de bakkerij, de 

garage, het ziekenhuis, de boerderij en de bouw.  

Bij elke plaat moeten 10 passende beeldkaartjes gezocht worden.  

Inhoud: 6 multiplex opdrachtkaarten, 60 multiplex beeldkaartjes. Formaat kist: 34 x 

20 x 6 cm (l x b x h). 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  91 

Naam spel:  Beroepenprojectspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYs5LRi4jbAhXKPRQKHQZgCIIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.educatheek.be/Beroepen-project_236550.html&psig=AOvVaw0r8lA8FSYd0LGsRkq-fYN9&ust=1526486537828721
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Foto-atelier ‘Logische reeksen’  
Deel 1 

De notie van tijd bijbrengen door het rangschikken in de tijd. 

52 foto’s in kleur op groot formaat van 15 x 21 cm verdeeld over 13 reeksen van 4 

foto’s elk. 

 Het ijsje 

 De kapper 

 Handen wassen 

 De verjaardag 

 De driewieler 

 Een cadeautje 

 De limonade 

 De bouwblokken 

 De banaan 

 De glijbaan 

 De beer 

 De koelkast 

 

 

Nummer:  100 

Naam spel:  Fotoserie ‘De vijftiger jaren’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn6sO-waLgAhUJ1RoKHe7lBkoQjRx6BAgBEAU&url=https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/jeux-educatifs-materiel-d-apprentissage/s-approprier-le-langage/atelier-sequences-photos-1.html&psig=AOvVaw0VN6KXIqr0qffjs8KfMd9G&ust=1549384560260495
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Foto-atelier ‘Logische reeksen’ 
Deel 3 

Ordenen van mooie kleurenfoto’s volgens de logische afwikkeling van een 

‘verhaaltje’ in de tijd. 

40 foto’s van 15 x 21 cm in kleur verdeeld over 8 reeksen van 5 foto’s elk. 

 Verboden snoepjes 

 Het strand 

 Beoefenen van sport 

 Stapsporen 

 Van 1 tot 5 

 Het kasteel 

 De dag, het uur 

 Schaduwen  

 

 

 

 

Nummer:  101 

Naam spel:  Fotoatelier ‘Logische reeksen’ deel 3 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU7PHNw6LgAhULyoUKHbG0BFkQjRx6BAgBEAU&url=http://ludosierre.ch/zwook/liens/catalogue/1297&psig=AOvVaw1GbmkcMpPqMb3RQVEUjCIj&ust=1549385134859019
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Taalspel  
Deel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 104, 105 

Naam spel:   Taalspel, deel 2 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmta-LxaLgAhWJyIUKHUn6Bu8QjRx6BAgBEAU&url=https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/jeux-educatifs-materiel-d-apprentissage/s-approprier-le-langage/jeu-de-langage.html&psig=AOvVaw3wur-OfKsiBtLbxNjfc7rz&ust=1549385547016002
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Levenskunst; ontdek je kansen en mogelijkheden 

Levenskunst is bedoeld om te spelen met groepen ouderen die te maken hebben 

met een verandering in hun leven, bijvoorbeeld verlies van arbeid, verlies van een 

partner, een nieuwe woon- of leefsituatie, veranderingen in de gezondheidssituatie, 

etc.  

Met een groep van drie tot zes peronen duurt het spel ongeveer 2,5 uur maar 

variatie is mogelijk om het spel in te korten . 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  114 

Naam spel: Levenskunst; ontdek je kansen en mogelijkheden 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Maxilotto 
Lichaamsspel 

De verschillende lichaamsdelen en hun aankleding leren kennen en benoemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  125 

Naam spel: Maxilotto, Lichaamsspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Menu: spel met plaatjes van voedsel 

Houten spel waarin afbeeldingen van etenswaren met voedselgroepen en 

maaltijden gecombineerd moeten worden. 

Inhoud: 1 draaischijf met 6 zeshoekige deelplaten waaraan de kleine plaatjes met 

de ingrediënten aangelegd kunnen worden (op de achterzijde staan de 

ingrediënten). 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 127 

Naam spel:  Menu: spel met plaatjes van voedsel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Typo 

Spelers moeten proberen een kaart te verbinden met de kaarten die al op tafel 

liggen , zodanig dat ze een bestaand woord kunnen noemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  137 

Naam spel:  Typo 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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In een blauwgeruite kiel 
Ganzenbord der vaderlandse geschiedenis 

Het programma ‘In een blauwgeruite kiel’ is een uitnodiging om terug te gaan naar 

de schoolbanken. Met vragen als ‘wat was het turfschip’ en ‘wat werd er gegeten 

bij het Leidens ontzet’ komen de lessen uit de vaderlandse geschiedenis weer tot 

leven. 

En welke muziek hoort er eigenlijk bij al deze feiten?  

 

 

 

 

 

 

Nummer:  140, 141, 142 

Naam spel:  In een blauwgeruite kiel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Het Vier Seizoenen Spel 

De kaarten van dit spel zijn bedoeld als opening voor een gesprek. Hulp van 

anderen is altijd toegestaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  149, 150 

Naam spel:  Het vier seizoenen spel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Letterbingo 

Lekker bingo spelen, maar dan met letters! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 152 

Naam spel:  Letterbingo 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl


40 
 

 

Diamantspel 
Wat weten we echt van de ander? 

Dit spel nodigt uit om de eigen gedachten te verwoorden en zodoende meer 

inzicht te geven in elkaars achtergronden, gebruiken en gewoontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  156 

Naam spel:  Diamantspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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W.A.V.E. Waardering Acceptatie Van Elkaar 
500 vraagkaarten 

Een interculturele communicatie-, activerings- en voorlichtingsmethodiek in de 

vorm van een educatief bordspel. 

Vooral ouderen van verschillende culturele achtergrond communiceren nauwelijks. 

De kracht van WAVE is dat ouderen die elkaar wellicht anders niet zouden 

ontmoeten nu op een ontspannen manier met elkaar in contact komen en 

ervaringen kunnen uitwisselen over onderwerpen die voor hen van belang zijn. 

Speciaal ontwikkeld voor Antilliaanse, Marokkaanse, Molukse, Turkse, Surinaamse 

en Nederlandse ouderen. 

Het spel heeft een enorm formaat en is erg zwaar, hou hier bij aanvraag aub 

rekening mee! 

 

 

 

Nummer:  158 

Naam spel:  W.A.V.E. Waardering Acceptatie Van Elkaar 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Namen voetballers 
Raad de combi voor- en achternaam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  177 

Naam spel:  Namen voetballers 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Raad de auto 

De doos bevat 18 verschillende namen en tekeningen van oude auto’s.  

Vier verschillende spelvariaties zijn mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 178 

Naam spel:  Raad de auto 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Praatje maken 
Eenvoudig communicatiespel 

Praatje maken is een vragenspel waarbij de deelnemers worden uitgenodigd een 

´praatje te malen´, dat wil zeggen, iets te vertellen over de gevoelens en interesses 

van zichzelf en de ander. 

Praatje Maken is een spel met vragen. De vragen gaan over veelgebruikte woorden 

en alledaags gedrag van jezelf en van de anderen. Door het spel te spelen leer je 

elkaar op een leuke manier beter kennen. 

 

 

 

 

 

Nummer:  179, 180 

Naam spel:  Praatje maken 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl


45 
 

 

Doe open 
Dobbelsteenspel 

Open het luikje wat met de dobbelsteen wordt geworpen en raad het woord.  

De bijgeleverde gekleurde steentjes zijn ons een raadsel, maar zouden iets met de 

leeggelaten vakjes (met een *) te maken heeft. Maar wat? Al u het ontdekt horen 

we het graag! 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 183, 184 

Naam spel:  Doe open 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Automerken per land 

In dit spel moeten automerken in de verschillende landen van herkomst worden 

ondergebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  185 

Naam spel:  Automerken per land  

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Auto-onderdelen 
Benoem de onderdelen 

De doos bevat 16 verschillende namen en tekeningen van auto-onderdelen..  

Vier verschillende spelvariaties zijn mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  193 

Naam spel:  Auto-onderdelen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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‘Mannenvragen!’ 

Het spel bestaat uit 16 onderwerpen van ieder 15 kaartjes.  

De volgende ‘mannen’onderwerpen worden behandeld: politiek, geld, 

klussen,auto, voetbal,sport, vrouwen, schaken, fotografie, scheepvaart, landbouw, 

moestuin, hengelsport, jacht, roken en sterke drank. 

Wij zijn benieuwd hoe de box met vrouwenvragen eruit ziet… Helaas hebben wij 

deze box niet in de collectie! 

 

 

 

 

 

Nummer:  194 

Naam spel:  Mannenvragen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Diepgang 
Communicatiespel 

Vragenspel, gebaseerd op woorden en begrippen uit de communicatieleer. Het 

gaat hierbij niet alleen om kennis, maar ook worden de deelnemers uitgenodigd te 

praten over hun ervaringen, gevoelens en interesses van zichzelf en de ander. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  197 

Naam spel:  Diepgang 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Meer te vertellen 

Het spel gaat over wat jij belangrijk vindt: wonen, werken, vrije tijd, dorp/stad en 

mensen. Je praat over wat je meemaakt en wat je graag wil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  200 

Naam spel:  Meer te vertellen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Herken je dat? 
Spreekwoordenspel 

Herken jij jezelf in de uitdrukkingen die betrekking hebben op je lichaam?  

Het gaat bij dit spel om sociale vaardigheden waarbij de spreekwoorden een 

uitgangspunt zijn. 

 

 

 

 

 

Nummer: 204 

Naam spel:  Herken je dat? 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Kwartet 'In de tuin' 
 
Het kwartet bestaat uit 32 buigbordjes. De bordjes kunnen in de hand worden 

gehouden of worden neergezet door de onderkant te buigen. Hierdoor is dit 

kwartetspel voor vele mensen toegankelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  205 

Naam spel:  Kwartet ‘in de tuin’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Alledaagse situaties 

Leg de reeksen alledaagse situaties op volgorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 216 

Naam spel:  Alledaagse situaties 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Tekstkaarten 
1 – diverse onderwerpen 

Het spel bevat 72 kaartjes uit 18 categorieën. Van elke categorie zijn er 4 kaartjes. 

Zoek ze alle vier bij elkaar.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  241 
Naam spel:  Tekstkaarten 1, diverse onderwerpen 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Tekstkaarten 
2 – mannen-onderwerpen 

Het spel bevat 72 kaartjes uit 18 categorieën. Van elke categorie zijn er 4 kaartjes. 

Zoek ze alle vier bij elkaar.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  240, 242 
Naam spel:  Tekstkaarten 2, mannenonderwerpen 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Letterwoord 

Magnetische letterdoos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  224 
Naam spel:  Letterwoord 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Wat hoort bij wat  
Deel 1 

Woordjes maken! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  223 
Naam spel:  Wat hoort bij wat, deel 1 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Wat hoort bij wat 
Deel 2 

Woordjes maken! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  222 
Naam spel: Wat hoort bij wat, deel 2 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Wat hoort bij wat 
Deel 3 

Woordjes maken! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer: 221 
Naam spel:  Wat hoort bij wat, deel 3 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Woordkwartet 

In dit kwartet zijn er 6 plaatjes die bij elkaar horen. Uitgangspunt is dat er twee 

taalkundige elementen aan toegevoegd: onderwerp en werkwoord. 

Beetje ingewikkeld. Niet heel erg geschikt voor mensen die al ver in het 

dementieproces verkeren. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  243 
Naam spel:  Woordkwartet 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Klussen in huis 

In dit spel moet de combinatie worden gezocht tussen materialen en 

gereedschappen en hun doel voor gebruik. 

Het spel bestaat uit 2 x 25 kaartjes. De antwoorden staan op de bodem van de 

doos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nummer:  245 
Naam spel:  Klussen in huis 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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3. Dieren & 
Natuur 

 



63 
 

 
 
 

Fruitmand 
 
Alles in dit spel draait om bekende fruitsoorten. Van ieder fruit zijn er een of twee 
foto’s en meestal een tekening in kleur en zwart-wit. Ook zijn er afbeeldingen 
waarop het fruit gesneden is te zien. 
 
De kaartjes kunnen op verschillende manieren geordend worden: twee dezelfde 
foto’s, een foto met bijpassende tekening, een foto van een hele en een halve 
vrucht, op kleur, enz. 
 
Het spel bestaat uit 51 fotokaarten, 42 beeldkaarten, 3 beeldpuzzels, 22 
fotopuzzels en een uitgebreid boekje met spelideeën. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  36 

Naam spel:  Fruitmand 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Groentekist 
 
Alles in dit spel draait om bekende groentes. Van iedere groente zijn er een of twee 
foto’s en meestal een tekening in kleur en zwart-wit. Ook zijn er afbeeldingen 
waarop de groente gesneden is te zien. 
 
De kaartjes kunnen op verschillende manieren geordend worden: twee dezelfde 
foto’s, een foto met bijpassende tekening, een foto van o.a. half doorgesneden 
groente, op kleur, enz. 
 
Het spel bestaat uit 51 fotokaarten, 42 beeldkaarten, 3 beeldpuzzels, 22 
fotopuzzels en een uitgebreid boekje met spelideeën. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 37 

Naam spel: Groentekist 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Maxilotto ‘Dieren’ 
 

Dit prachtig geïllustreerde lottospel met afbeeldingen van allerlei dieren zal één 
ieder aanspreken. De kaarten en borden zijn gelamineerd waardoor ze makkelijk 
schoongehouden kunnen worden en erg duurzaam zijn.  
 
De afbeeldingen, borden en kaartjes hebben een royaal formaat. Het spel bevat 4 
basisborden van 25x35 cm met bijpassende fotokaarten van 10x10 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  53, 232 

Naam spel:  Maxilotto dieren 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotosafari 
Het wildste bordspel op aarde 

In Foto-Safari probeert iedere speler als eerste met zijn pion één hele ronde van 

start naar finish af te leggen. De speler die als eerste finisht is de winnaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 143 

Naam spel:  Fotosafari 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Maxilotto Animalia 
Ontdekking van de dierenwereld 

Waarnemen, associëren, taalgebruik en ontdekken van de dierenwereld.  

Spel voor 2 tot 4 spelers (kan ook individueel worden gespeeld) in groot formaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  145, 233 

Naam spel: Maxilotto, Animalia 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Papilo 

Leuk om met elkaar te doen: de (houten)stenen zo aanleggen dat er een grote 

kring van vlinders en een kleinere kring van de planten waarop zij graag foerageren 

ontstaat. Een heel mooi, eenvoudig aanlegspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  199 

Naam spel: Papilo 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Arbio: voor de natuurliefhebber 
Bomen en hun blad en vrucht herkennen 

Arbio geeft vele mogelijkheden om al spelend en lerend allerlei facetten van de 

bomen in het algemeen, en van een twaalftal bomen in het bijzonder, te verkennen. 

Op verschillende manieren te spelen. Houten spel. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  171, 172 

Naam spel:  Arbio: voor de natuurliefhebber 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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4.Zintuigen 
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Geuren uit grootvaders tuin 
Een spel waarbij geuren uit de tuin kunnen worden herkend 

Herken de geur van de paardenstal, hooi, rozemarijn en vele andere geuren.  

Deze doos bevat in totaal 16 geurdoosjes, twee pakjes van 16 mooi geïllustreerde 

kaarten en vier verschillende spelregels. 

Een unieke ervaring om de geurzin te testen en herinneringen op te halen! 

De levensduur van de geuren is minimaal twee jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 4 

Naam spel:  Geuren uit grootvaders tuin 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Geuren uit moestuinen en boomgaarden 
Herbeleef de tijden van vroeger 

Herken de geuren van kers, aardbei, peer, appel en vele andere geuren. 

Deze doos bevat in totaal 16 geurdoosjes, twee pakjes van 16 mooi geïllustreerde 

kaarten en vier verschillende spelregels. 

Een unieke ervaring om de geurzin te testen en herinneringen op te halen! 

De levensduur van de geuren is minimaal twee jaar.  

 

 

 

 

 

 

Nummer:  5 

Naam spel:  Geuren uit moestuinen en boomgaarden 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Welk liedje hoort bij welke muzikant? (dl. 1) 
 
De deelnemers krijgen ieder een spelformulier om in te vullen bij welk liedje op de 
lijst welke muzikanten horen. De muziekquiz kan op verschillende manieren 
gespeeld worden en aan de hand van vragen bij de muziek komen gesprekken op 
gang. 
 
Inhoud: cd met beknopte handleiding en een te kopiëren spelformulier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  33 

Naam spel:  Welk liedje hoort bij welke muzikant? (dl. 1) 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Welk liedje hoort bij welke muzikant? (dl. 2) 
 
De deelnemers krijgen ieder een spelformulier om in te vullen bij welk liedje op de 
lijst welke muzikanten horen. De muziekquiz kan op verschillende manieren 
gespeeld worden en aan de hand van vragen bij de muziek komen gesprekken op 
gang. 
 
Inhoud: cd met beknopte handleiding en een te kopiëren spelformulier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  34 

Naam spel:  Welk liedje hoort bij welke muzikant? (dl. 2)  

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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A3 puzzel ‘Koningin Beatrix’ 
 
Puzzel met 24 handzame puzzelstukken. 
Afbeelding van H.M. Koningin Beatrix in 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  42 

Naam spel:  A3 puzzel Beatrix 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Ook dansen is.. (cd + boekje) 
 
Zitdansen doet men op een stoel. De bewegingen worden door iedere deelnemer 
naar eigen vermogen uitgevoerd en plezier staat voorop! 
 
Zitdansen is een tussenvorm van gym en dans en wordt als zeer intensief ervaren. 
 
Het ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ is een koepelbegrip voor bewegingsactiviteiten 
die zijn afgestemd op wat ouderen willen en kunnen. De bewegingsactiviteiten zijn 
daarbij het middel om deze doelstelling te bereiken en niet een doel op zich. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  43 

Naam spel:  Cd + boekje ‘Ook dansen is..’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Er zit muziek in (cd + boekje) 

Ondanks verminderde mobiliteit is het toch mogelijk vreugde te beleven aan 

(zittend) dansen op stimulerende dansmuziek!  

Ook geheugentraining komt aan bod omdat de dansen bestaan uit vaststaande 

bewegingen die onthouden moeten worden. De moeilijkheidsgraad kan echter 

worden aangepast. 

De beschrijving van zitdansen is voortgekomen uit lange praktijkervaring van de 

samenstellers. 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  50 

Naam spel:  cd + boekje ‘Er zit muziek in’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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A4 puzzels ‘Dieren rond de boerderij’ 

Set van 4 puzzels met afbeeldingen van dieren rond de boerderij; een paard, een 

kitten, een ganzenfamilie en een jong konijntje. Leuk om samen te doen! 

12 handzame puzzelstukken, A-4 formaat, 6 mm triplex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  64 

Naam spel:  Dieren rond de boerderij 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Hand-oogcoördinatiespel 
 
De vormen van de figuurtjes maken het prettig om de stukjes in de hand te houden 
of zelfs te stapelen. Zet de figuurtjes op tafel en iedereen gaat er vanzelf mee aan 
de slag.  
 
Dit spel behoeft geen uitleg. 
De stenen bevorderen de hand-oog coördinatie.  
 
Uitgevoerd in 5 contrasterende kleuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nummer:  70 

Naam spel:  Hand-oogcoördinatiespel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Gezichtenspel 

Taalontwikkeling, uitspraakverbetering, bewust beleven van gevoelens, imitatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  102 

Naam spel:  Gezichtenspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiep9qAxqLgAhWPmLQKHYuDAD4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.orthomalin.com/communaute/critiques/materiel/jeux-de-visage&psig=AOvVaw3blMEd6S2voHM9RobQy7fz&ust=1549385773428363
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Het spel van de vijf zintuigen 
 
De 35 kleurenfoto’s van 15 x 21 cm. Zijn verdeeld over 5 groepen met telkens 7 
kaarten waarbij de vijf zintuigen aan bod komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  103 

Naam spel:  Het spel van de vijf zintuigen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT3-P4w6LgAhWPy4UKHYf4CEAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.in/Jeu-des-cinq-sens/dp/B00008CRC6&psig=AOvVaw3qeIU6U3mxb20TRWBqVFWg&ust=1549385239794480
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Muziekkwartet 

Het kwartet bestaat uit 32 buigbordjes. De bordjes kunnen in de hand worden 

gehouden of worden neergezet door de onderkant te buigen. Hierdoor is dit 

kwartetspel voor vele mensen toegankelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  108, 109 

Naam spel: Muziekkwartet 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Expressiedenkspel 
Memory 

Het nonverbale denkspel, seciaal ontwikkeld voor afasiepatiënten. 

Het spel bestaat 8 kwartetten in 4 categorieën:  

 gebaren,  

 geluiden,  

 dingen die in de directe omgeving zijn aan te wijzen (kamer en lichaam), 

 mimiek 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  110 

Naam spel:  Expressiedenkspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Puzzel ‘Elvis’ 

Fotopuzzel van Elvis Presley in 36 royale houten stukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nummer:  113 
Naam spel:  Puzzel Elvis 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Play-OK 
Een spel-cd-rom, voor mensen met afasie 

Cd-rom met zeven spellen voor mensen met afasie voor training van zowel 

motorische als cognitieve vaardigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  122 

Naam spel:  Play-OK 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Oude liefde roest niet 
Muziekfragmenten met handleiding 

Wie koestert er niet een dierbare herinnering aan een vroegere liefde: de eerste 

verkering, die leuke jongen in de klas, vlinders in je buik, een liefde die overging.. 

Maar welke muziek hoorde bij die verliefdheden? 

Was het muziek van The Ramblers of waren het de eerste hits van Rob de Nijs? 

De cd bevat 24 fragmenten van sfeervolle, romantische en hartverscheurende 

liefdesliedjes van vroeger en nu die iedereen kent! 

 

 

 

 

Nummer:  132, 244 

Naam spel:  Oude liefde roest niet 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Sprookjes van Tante Lien 
Cd + boekje 

Cd met 15 sprookjes en liedjes door de beroemde Tante Lien: Wiete van Dort! 

Bijgevoegd een boekje met daarin de sprookjes uitgeschreven, om zelf te lezen of 

voor te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  135 

Naam spel:  Sprookjes van Tante Lien 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Jacco’s keus 
Een selectie uit de populairste opera’s, operettes en musicals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  147 

Naam spel:  Jacco’s keus 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Tastdobbelsteen 
Met inlegplaten en tastfiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  159 

Naam spel:  Tastdobbelstenen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Ja zuster, Nee zuster 
Een rusthuis vol herrie 

Box bestaande uit het leesboek met de liedteksten en de verhalen, het liedboek 

met de volledige bladmuziek, twee cd’s met alle 58 liedjes en een meezing-cd met 

Harry Bannink aan de piano. 

 

 

 

 

 

Nummer:  164, 165 

Naam spel:  Ja zuster, Nee zuster 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Harde noten 
Test uw klassieke muziekkennis 

Op de cd staan 100 wereldberoemde melodieën. Bij elk fragment op de cd wordt 

een meerkeuzevraag gesteld over het muziekstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 167 

Naam spel:  Harde noten 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Senso 
Tastspel 

Tastlotto met verschillende bodemplaten en losse stukken die op het juiste vlakje 

moeten worden neergelegd. 

Ideaal voor mensen met een visuele beperking. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  174 

Naam spel:  Senso 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Tactilo 
Vormen voelen 

Doe de vormpjes in de bijgevoegde zak en zoek op de tast de vorm van het 

aangewezen plaatje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  182 

Naam spel:  Tactilo 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Sociaal gedrag 
Wat kan wel, wat kan niet: 44 afbeeldingen 

Verschillende grote kaarten met daarop gewenst en ongewenst gedrag. Benoem 

de situaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  191 

Naam spel:  Sociaal gedrag 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Geluidenreeks 

Geluidenreeks is een serie geluiden (cd) met bijbehorende afbeeldingen en is 

gericht op het herkennen van korte geluidenreeksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  213 

Naam spel:  Geluidenreeks 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Poetsdoos 

IJzeren box met daarin allerlei poetsmiddelen zoals was, schoenpoets, zilverpoets, 

koperpoets, poetsdoeken, een borsteltje, knijpers, stofdoeken eneen 

zilverpoetsdoek. 

Alleen al door de geur die uit de box opstijgt leuk om herinneringen mee op te 

halen! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  227 
Naam spel:  Poetsdoos 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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5.Vragenspellen 
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Vragen staat vrij!  
Blauw, dl. 1 
 
bij ‘Vragen staat vrij!’ zijn de vragen onderverdeeld in de volgende categorieën: 
amusement, het leven van vroeger, spreekwoorden, landen en steden en diversen. 
De antwoorden staan op de achterkant van ieder kaartje. De van de vijf 
onderwerpen correspondeert met een kleur. 
 
Het spel levert veel gespreksstof op en sluit zeer goed aan bij de belevingswereld 
van, al dan niet, dementerende ouderen. 
 
Inclusief boekje en kleine kleurdobbelsteen. 
 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  26, 190 

Naam spel:  Vragen staat vrij (dl. 1) 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Vragen staat vrij! 
Rood, dl. 2 
 
Bij Vragen staat vrij! zijn de vragen onderverdeeld in de volgende categorieën: 
Amusement, Het leven van vroeger, Spreekwoorden, Landen en Steden en 
Diversen. De antwoorden vindt men op de achterkant van ieder kaartje. 
De kaartjes zijn uitgevoerd in 5 kleuren. Iedere kleur correspondeert met één van 
de vijf onderwerpen.  
 
Vele gebruikers van Vragen staat vrij! hebben al laten weten dat het spel verfrissend 
werkt, veel gespreksstof oplevert en zeer goed  aansluit bij de belevingswereld van 
ouderen, al dan niet dementerend. Inclusief boekje en kleine kleurendobbelsteen 
3x3x3 cm. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nummer:  68, 187, 188 

Naam spel:  Vragen staat vrij (dl. 2) 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Vragen staat vrij!  
Geel, dl. 3 
 
bij ‘Vragen staat vrij!’ zijn de vragen onderverdeeld in de volgende categorieën: 
amusement, het leven van vroeger, spreekwoorden, landen en steden en diversen. 
De antwoorden staan op de achterkant van ieder kaartje. De van de vijf 
onderwerpen correspondeert met een kleur. 
 
Het spel levert veel gespreksstof op en sluit zeer goed aan bij de belevingswereld 
van, al dan niet, dementerende ouderen. 
 
Inclusief boekje en kleine kleurdobbelsteen. 
 

 

 

 

 

Nummer:  28 

Naam spel:  Vragen staat vrij (dl. 3) 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Vragen staat vrij 
Zwart 

Het spel zal tal van persoonlijke herinneringen oproepen aan vroeger thuis, de 

radio, de gezellige avonden, de werksfeer enz. persoonlijke verhalen kunnen 

worden verteld en emoties worden herbeleefd. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 186, 219 

Naam spel:  Vragen staat vrij, zwart 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Vragenderwijs 
Blauw. Wie, wat, waar. Dl. 2 

Vragenderwijs Blauw deel 2 is een activerings- en geheugenspel met eenvoudige 

vragen over spreekwoorden, liedjes, taal, natuur en allerlei andere zaken (bijv. over 

vroeger). 

Het geeft (activiteiten)begeleiders en verwanten een handvat om mensen met 

concentratie- en geheugenproblemen op een plezierige manier te activeren.  

Doel is niet alleen het geheugen te stimuleren, maar ook het meedoen in een 

sociale setting en het met elkaar in gesprek komen. 

 

 

 

 

 

Nummer:  87, 88 

Naam spel:  Vragenderwijs (deel 2) 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Vragenderwijs blauw 
Blauw. Wie, wat, waar + cd 

Geheugenspel voor ouderen. Door middel van vragen biedt het spel ‘prikkels’ die 

op een plezierige manier een beroep doen op het geheugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 176, 195 

Naam spel:  Vragenderwijs blauw 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Vragenderwijs 
Rood. Wie, wat, waar. Dl. 2 

Geheugenspel voor ouderen. Door middel van vragen biedt het spel ‘prikkels’ die 

op een plezierige manier een beroep doen op het geheugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  189 

Naam spel:  Vragenderwijs rood, Wie, wat, waar 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Waar of niet waar 
 
Is het voorval dat op het kaartje staat waar of niet waar? Wie het goed inschat mag 
het kaartje houden. 
 
Als de vraag met waar beantwoord wordt kan men vertellen wat men over de 
gebeurtenis weet. Als het niet waar blijkt te zijn kan men proberen uit te leggen 
waarom het écht niet waar kan zijn! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  38 

Naam spel:  Waar of niet waar 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Wie het weet mag het zeggen! 
 
Vragen van allerlei aard, zoals: sport, politiek of muziek. 
Dit spel kan gespeeld worden met een willekeurig aantal mensen 
 
De bijgeleverde tafelbel zorgt voor extra spanning en hilariteit tijdens het spelen 
van ‘Wie het weet mag het zeggen!’. 
 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  39 

Naam spel:  Wie het weet mag het zeggen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Wat is hierop uw antwoord? 
 
Veel woorden, uitdrukkingen en gezegdes van vroeger worden nu niet meer 
gebruikt. In dit spel zijn deze woorden en uitdrukkingen verwerkt in een vraag. 
Een voorbeeld: de dreumes kon niet bij de bel. Wat is een dreumes? Het woord 
wordt nauwelijks nog gebruikt. 
Ouderen zullen het woord wel herkennen en er herinneringen aan hebben. 
 
Andere woorden zijn bijvoorbeeld, freule of wasbleek. 
 
De bedoeling van deze woorden en vragen is het geheugen te activeren. De sfeer 
van vroeger herleeft en zal bij velen leuke en/of minder leuke herinneringen 
oproepen. De vraagstelling is aangepast aan de tijd van weleer. 
 
Het antwoord staat op de achterkant van het kaartje. 
 

 

 

 

 

 

Nummer:  40 

Naam spel:  Wat is hierop uw antwoord? 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Wel eens van gehoord? 
 
Taal verandert, er komen nieuwe woorden bij en er verdwijnen woorden en 
begrippen. 
 
In dit spel gaat het om dit soort woorden. De ouderen onder ons kennen woorden 
zoals canapé, kamizool en trottoir. Hierover kunnen herinneringen worden gedeeld. 
 
De bijgeleverde tafelbel zorgt voor extra spanning en hilariteit tijdens het spelen 
van ‘Wel eens van gehoord?’. 
 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  41 

Naam spel:  Wel eens van gehoord? 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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6.Foto’s 
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Fotodoos ‘Oud en Nieuw’ 
 
Getoond worden 23 verschillende gebruiksvoorwerpen waarvan een afbeelding van 
vroeger hoort bij een afbeelding van nu. 
 
Dit spel bestaat uit 46 royaal formaat kaarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer:  17 

Naam spel:  Oud en Nieuw 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotodoos ‘Beestenboel’ 
 
Dit spel bestaat uit 50 royaal formaat kaarten en een zachte dobbelsteen. 
De kaarten omvatten vijf verschillende groepen dieren: vogels, vissen, reptielen, 
insecten en zoogdieren. 
 
Van elke soort zitten er tien kaarten in het spel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nummer:  19 

Naam spel:  Beestenboel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotodoos ‘Wat hoort bij wat?’ 
 
Het spel bestaat ui 48 royaal formaat kaarten. 
Er zijn steeds twee kaarten die met elkaar te maken hebben. Zoals bijv. koffiebonen 
en een handkoffiemolen en een muis en een muizenval. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  24 

Naam spel:  Wat hoort bij wat 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotodoos ‘Rondje Nederland’ 
 
Dit spel bestaat uit 60 royaal formaat kaarten. 
Elke provincie van Nederland komt aan bod. Eveneens een afbeelding van de vlag 
die erbij hoort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  25 

Naam spel:  Rondje Nederland 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotodoos ‘Voorwerpen in de woning’ 
 
Fotodoos met 50 verschillende afbeeldingen van huishoudelijke voorwerpen die 
o.a. voorkomen in de keuken, badkamer, slaapkamer en eetkamer. 
 
De voorwerpen zijn vrijstaand op een witte achtergrond afgebeeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  29 

Naam spel:  Fotodoos ‘Voorwerpen in de woning’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotodoos ‘Kledingstukken’ 
 
Fotodoos met 50 verschillende afbeeldingen van kledingstukken en accessoires, 
zoals: een pet, hoed, sjaal, stropdas sandalen, pyama, mantel, kostuum, rok, enz. 
 
De kledingstukken en accessoires zijn vrijstaand op een witte achtergrond 
afgebeeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  30 

Naam spel:  Fotodoos ‘Kledingstukken’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotodoos ‘Levensmiddelen’ 
 
Drie series met 35 royale afbeeldingen van allerlei levensmiddelen, zoals: kaas, een 
ei, appel, chocolade, paprika, vis, brood, enz. 
 
Totaal bestaat de set uit 105 fotokaarten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  31 

Naam spel:  Fotodoos ‘Levensmiddelen’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotodoos ‘Seizoenen’ 
 
Deze fotoserie laat de verschillende seizoenen zien. Men kan een selectie maken 
van foto’s die samenhangen met twee thema’s, zoals bijv. vrije tijd en dieren. Door 
de foto’s te bekijken, vragen te stellen en erover te praten kan men met elkaar 
leuke momenten beleven. 
 
Er kan met de afbeeldingen ook memorie worden gespeeld door de twee 
afbeeldingen die bij elkaar horen te zoeken. 
 
De onderwerpen zijn: dieren, vrije tijd, kleding, planten en fruit, landschappen, zee, 
stad, bergen en activiteiten. 
 
Het spel bestaat uit 40 royaal formaat foto’s. 
 

 

 

 

 

 

Nummer:  32 

Naam spel:  Fotodoos ‘Seizoenen’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotodoos ‘Auto’s van toen’ 
 
De meeste auto’s gaan 12 à 15 jaar mee. Slechts een enkeling weet de 
wegenbelastingvrije leeftijd van 25 jaar te bereiken. Dit handjevol auto’s ontloopt 
op miraculeuze wijze de sloophamer, weert de roestduivel en laat zich door zijn 
bestuurder zonder brokken door het verkeer loodsen! 
 
De fotodoos bestaat uit 32 royaal formaat foto’s van oude auto’s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  35 

Naam spel:  Fotodoos ‘Auto’s van toen’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotospel ‘Raden maar!’ 
 
Een raadspel waarbij door gooien met de kleurendobbelsteen steeds een vakje in 
de overeenkomende kleur geopend wordt. Hierdoor komt langzaam een 
afbeelding van een dier, groente of fruit tevoorschijn. 
 
Er zijn vele speelwijzen mogelijk. Het spel traint het geheugen, haalt herinneringen 
op en geeft voldoende gespreksstof. 
 
Inhoud: een kastje met kleine deurtjes, 30 royale fotokaarten met afbeeldingen uit 
de natuur (dieren), groenten en fruit en een kleurendobbelsteen. 
 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  45 

Naam spel:  Raden maar! 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie ‘Merkartikelen’ 

Deze fotoserie bestaat uit 24 foto’s (21 x 15 cm) van bekende producten.  

De afbeeldingen spreken tot de verbeelding en roepen veel associatie op. Het zijn 

producten die iedereen uit het dagelijkse leven kent. Elk product wordt verwoord 

op een apart woordkaartje, waardoor deze serie ook bij uitstek geschikt is voor 

mensen met afasie. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  92 

Naam spel:  Fotoserie ‘Merkartikelen’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWo5ehjIjbAhXDwxQKHRaVAMAQjRx6BAgBEAU&url=https://edubooks.nl/product/merkartikelen-fotoserie/&psig=AOvVaw0P0I4q-ivoseh57t_Y16kh&ust=1526486702147011
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Fotoserie ‘Ons Koninklijk Huis’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  93 

Naam spel:  Fotoserie ‘Ons Koninklijk Huis’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie ‘Groente en fruit’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  94 

Naam spel:   Fotoserie ‘Groente en Fruit’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie ‘Transport’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  95 

Naam spel:   Fotoserie ‘Transport’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie 'De vijftiger jaren' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  96 

Naam spel:  Fotoserie ‘De vijftiger jaren’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl


125 
 

' 

Fotoserie ‘Advertenties van toen’ 

Zwart-wit advertenties uit de jaren 1948-1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  98 

Naam spel:  Advertenties van toen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie 'Kinderen en mode van toen' 

Fotoserie met 18 grote fotokaarten van kinderen gekleed in de mode van toen (wij 

denken jaren ’40, begin ’50). In de handleiding een beschrijving van de foto. Leuke 

set om met elkaar over te praten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  107 

Naam spel:  Fotoserie 'Kinderen en mode van toen' 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie ‘Dingen van toen’ 
25 fotokaarten 

Fotobox met 25 grote foto’s van alledaagse gebruiksvoorwerpen van vooral de 

jaren ’50 met uitschieters naar de jaren ’20 tot ’70. 

In de bijlage een beschrijving van de foto’s om er meer over te kunnen vertellen. 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  115, 133 

Naam spel:  Dingen van toen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie ‘Bekende merken van toen’ 
21 fotokaarten 

Fotoserie met grote kleurenfoto’s van bekende merken van toen. 

Leuk om samen herinneringen mee op te halen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  116, 134 

Naam spel:  Bekende merken van toen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Foto's: Vroeger 
1900-1950 

In de box zitten 90 afbeeldingen op stevige kartonnen kaarten met afbeeldingen 

van voorwerpen en gebeurtenissen uit de jaren ’00 tot ’50. 

De afbeeldingen nodigen uit tot beschrijven, vertellen en vergelijkingen trekken 

tussen vroeger en nu. Herinneringen komen boven en geven stof tot praten. Het 

spel is bij uitstek geschikt voor mensen met afasie of dementie. 

Het spel is op verschillende manieren te spelen. Een handleiding is bijgesloten. 

 

 

 

 

 

Nummer: 118 

Naam spel:  Vroeger, 1900-1959 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Foto's: Vroeger 
1950-1970 

In de box zitten 90 afbeeldingen op stevige kartonnen kaarten met afbeeldingen 

van voorwerpen en gebeurtenissen uit de jaren ’50 tot ’70. 

De afbeeldingen nodigen uit tot beschrijven, vertellen en vergelijkingen trekken 

tussen vroeger en nu. Herinneringen komen boven en geven stof tot praten. Het 

spel is bij uitstek geschikt voor mensen met afasie of dementie. 

Het spel is op verschillende manieren te spelen. Een handleiding is bijgesloten. 

 

 

 

 

 

 

Nummer::  44, 119 

Naam spel:  Vroeger, 1950-1970 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie ‘Huis-, tuin- en keukenvoorwerpen’ 

Deze fotoserie bestaat uit 24 kleurenkaarten met afbeeldingen van voorwerpen uit 

het dagelijks leven en 24 woordkaartjes. 

Een handleiding voor de verschillende spelvormen is bijgevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  126, 153 

Naam spel:  Fotoserie, Huis-, tuin- en keukenvoorwerpen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie ‘Tijdschriften van toen’ 
25 gelamineerde platen 

Fotoserie met grote zwart/wit- en kleurenfoto’s van covers van tijdschriften uit de 

jaren ’10 t/m ’60. Aan de voorkant de omslag, aan de achterkant een bladzijde uit 

het tijdschrift om te lezen of voor te lezen. 

O.a. zitten in de box: Margriet, PanoramaDe Prins, Ons Vrije Nederland en De Lach. 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  129 

Naam spel:  Tijdschriften van toen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie ‘Kinderen en mode van toen’ 
18 gelamineerde platen 

Fotoserie met 18 grote fotokaarten van kinderen gekleed in de mode van toen (wij 

denken jaren ’40, begin ’50). In de handleiding een beschrijving van de foto. Leuke 

set om met elkaar over te praten. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  130 

Naam spel:  Kinderen en mode van toen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie ‘Keukenvoorwerpen’ 
47 kleurenfoto's 

Box met 47 grote kleurenfoto’s van keukenartikelen uit omstreeks –denken wij- de 

jaren ’50.  

Fijn herinneringen ophalen! 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  131 

Naam spel:  Fotoserie keukenvoorwerpen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie ‘Ons Koninklijk Huis’ 
30 grote foto's 

Groot formaat zwart-wit foto’s uit de jaren ’45-’69 uit het archief van Ben van 

Meerendonk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  146 

Naam spel:  Ons Koninklijk Huis 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie 'Famous faces' 
44 foto's van bekende personen 1920-1960 

Grote foto’s van bekende personen uit de periode 1920-1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  155, 229 

Naam spel:  Fotoserie 'Famous faces' 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotospel ‘Wat is het?’ 
24 grote en 28 detailfoto's 

Kies een groep van drie kaarten die slechts één voorwerp laten zien. Laat kaart B 

zien en vraag wat het voorwerp zou kunnen zijn. Als er onzekerheid bestaat , ook 

kaart C laten zien. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  157 

Naam spel:  Wat is het? 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Generaties in beeld 
Fototaal als groepsmedium 

Communicatiemiddel in groepsbijeenkomsten. Door het kiezen van een foto of 

door het thematisch ordenen van meerdere foto’s geven groepsleden uiting aan 

hun meningen, ervaringen en gevoelens. De foto’s kunnen nl. verschillende 

betekenissen voor verschillende kijkers hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  160, 161 

Naam spel:  Generaties in beeld 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Afdekpuzzel 
Afdekplaatjes met handgreep, kan bij fotoseries gebruikt 
worden 

Leg de foto in de vorm en dek ze af met de gekleurde afdekplaatjes. De kleur op 

de dobbelsteen bepaalt welk plaatje wordt verwijderd waarna langzaam de foto 

onthuld wordt. Wie raadt de afbeelding het eerst? 

Te gebruiken met fotodozen:  

 92 

 115 

 116 

 126 

 131 

 134 

 153 

 

 

 

 

 

Nummer:  192 

Naam spel:  Afdekpuzzel  

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 
  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Reclame van toen 

Nostalgische reclameplaten van bekende en minder bekende merken zoals Honig, 

Kwatta en Van Nelle. Uitstekend geschikt om herinneringen mee op te halen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  203, 228 

Naam spel:  Reclame van toen 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotospel ‘Raden maar!’ 

Een raadspel waarbij door gooien met de kleurendobbelsteen steeds een vakje in 
de overeenkomende kleur geopend wordt. Hierdoor komt langzaam een 
afbeelding van een bekend persoon. 
 
Er zijn vele speelwijzen mogelijk. Het spel traint het geheugen, haalt herinneringen 
op en geeft voldoende gespreksstof. 
 
Inhoud: een kastje met kleine deurtjes, 30 royale fotokaarten en een 
kleurendobbelsteen. 

 

 

 

 

Nummer:  207 

Naam spel:  Raden maar! 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotoserie 'Koninklijk Huis' 

Nostalgie ten top! 

Van baby-Juliana tot Beatrix als jonge moeder. Enig! 

25 mooie grote foto’s. 

 

 

 

 

 

Nummer:  208 

Naam spel:  Fotoserie ‘Koninklijk Huis’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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ColorLibrary 'Dieren & Vogels' 

Hoewel deze kaarten zijn ontwikkeld voor het taalonderwijs, ze zijn door de 

duidelijke afbeeldingen en enkele onderwerpen per foto ook heel goed bruikbaar 

om in gesprek te komen met mensen met dementie.  

De box bevat 96 mooie grote kleurenfoto’s van allerhande vogels en dieren. 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  210 

Naam spel:  ColorLibrary 'Dieren & Vogels' 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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ColorLibrary 'Het huis' 

Hoewel deze kaarten zijn ontwikkeld voor het taalonderwijs, ze zijn door de 

duidelijke afbeeldingen en enkele onderwerpen per foto ook heel goed bruikbaar 

om in gesprek te komen met mensen met dementie.  

De box bevat 96 mooie grote kleurenfoto’s van allerhande gebruiksvoorwerpen uit 

een huishouden. 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  211 

Naam spel:  ColorLibrary 'Het huis’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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ColorLibrary 'Transport & voertuigen' 

Hoewel deze kaarten zijn ontwikkeld voor het taalonderwijs, ze zijn door de 

duidelijke afbeeldingen en enkele onderwerpen per foto ook heel goed bruikbaar 

om in gesprek te komen met mensen met dementie.  

De box bevat 96 mooie grote kleurenfoto’s van allerhande transportmiddelen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nummer:  212 
Naam spel:  ColorLibrary 'Transport en voertuigen' 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Bekende Nederlanders 
1945-1969 

30 foto’s van bekende Nederlanders uit de periode 1945-1969 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  230 
Naam spel:  Bekende Nederlanders 1945-1969 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 
 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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ColorCards 
What’s inside? 

Zoek de plaatjes bij elkaar van het geheel en van de inhoud. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  236 
Naam spel:  ColorCards ‘What’s inside?’ 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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ColorCards 
What’s missing? 

Zoek het verschil op de fotokaarten. Wat ontbreekt?. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  237 
Naam spel:  ColorCards ‘What’s missing?’ 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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ColorCards: sequencing 
Activities & events 

Leg de kaarten met een activiteit of gebeurtenis in de goede volgorde. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  238 
Naam spel:  ColorCards: sequencing ‘activities & events’ 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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ColorCards: sequencing 
Social situations 

Leg de kaarten met een sociale situaltie in de goede volgorde. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  239 
Naam spel:  ColorCards: sequencing ‘social situations’ 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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7.Dvd’s 
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DVD ‘Juliana, gewoon bijzonder’ 

Op deze dubbel-dvd wordt het veelbewogen leven van Koningin Juliana in beeld 

gebracht en beschrijft het haar levenswerk.  

De dvd toont de jarenlange voorbereiding op de troon, haar verloving en huwelijk 

met prins Bernhard, haar leven als moeder van vier dochters, haar troonsbestijging 

en haar werk als vorstin. 

 

 

 

 

Nummer:  55 

Naam spel:  dvd ‘Juliana, gewoon bijzonder’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘De jaren 50 dvd’ 

De jaren vijftig staan bekend als de jaren van wederopbouw en gezelligheid. De 

periode waarin het gezin meer dan ooit centraal stond.  

Tegelijkertijd was het een tijd van grote veranderingen. Van de intrede van de 

koelkast tot de geboorte van de nieuwe provincie Flevoland.  

‘De Jaren 50 dvd’ bevat uniek beeldmateriaal over onder meer nieuwbouwwijken, 

de vaatwasmachine en emigratie.   

 

 

 

Nummer:  56 

Naam spel:  dvd ‘De jaren ‘50’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘Verdwenen Nederland’ 

Nederland verandert in rap tempo. Wie herinnert zich in onze tijd van online 

shoppen en de smartphone nog het stroop halen bij de kruidenier? Het 

muziekkorps dat door de straten trekt bij elke feestelijke gelegenheid? De 

melkboer die met een handkar door het dorp sjokt?  

Het zijn vergeten taferelen die op de dubbel-dvd Verdwenen Nederland weer tot 

leven komen. 

 

 

 

Nummer:  57 

Naam spel:  dvd ‘Verdwenen Nederland’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘Feest der herkenning. Jaren 50’ 

Deze dvd-box neemt u mee naar het dagelijks leven van de jaren '50.  
 
Met authentieke archiefbeelden wordt een beeld geschetst van Nederland in een 
tijd van hard werken en gezelligheid. Een feest van herkenning voor wie deze jaren 
heeft meegemaakt. 
 
De dvd-box bevat de thema's: huishouden, vrije tijd, verkeer en vervoer, mode en 
geloof.  
 
Zo ziet u onder meer beelden van 'de keuken van de toekomst', een spannende 
zeepkistenrace, een prachtig optreden van Louis Armstrong in de Houtrusthallen en 
de Internationale Filmweek in Den Haag. 
 
Deze dubbel-dvd van tweeënhalf uur bevat naast deze bijzondere beelden ook een 
programma waarin Nederland in de jaren '50 in vogelvlucht aan bod komt. 
 
 

 

Nummer:  58 

Naam spel:  dvd ‘Feest der herkenning jaren ‘50’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
http://www.prosenior.nl/index.php?action=article&aid=2050&group_id=10000131&lang=nl
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DVD ‘Feest der herkenning. Jaren 60’ 
 
Deze dvd-box neemt u mee naar het dagelijks leven van de jaren '60.  
 
Met authentieke archiefbeelden wordt een beeld geschetst van Nederland in deze 
tijd. Een feest van herkenning voor wie deze jaren heeft meegemaakt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nummer:  59 

Naam spel:  dvd ‘Feest der herkenning jaren ‘60’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘Topvermaak De Jordaan’ 
 
“Topvermaak met” presenteert De Jordaan, een musical naar een roman van Israël 
Querido, voor toneel bewerkt door Herman Bouber, over 't volksleven met lief en 
leed uit de Amsterdamse Jordaan van rond 1900.  
 
Met liedjes als, In de Jordaan, Garnalen, Aan de voet van die ouwe Wester, Zo, zo, 
zo is de Jordaan en vele anderen.  
 
Gespeeld en gezongen door een bijzondere cast, waaronder Jasperina de Jong, 
Piet Römer, Rien van Nunen, Enny Mols-de Leeuwe, Willeke van Ammelrooy, 
Hammie de Beukelaar, Jan Blaaser, Bert van Dongen, Jaap van Donselaar, 
Germaine Groenier en Riek Schagen. 
 
 
 

 

Nummer:  60 

Naam spel:  dvd ‘Topvermaak de Jordaan’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘Verkeer en Vervoer’ 

Verkeer en vervoer behandelt in vogelvlucht de geschiedenis van verkeer en 

vervoer in Nederland vanaf de jaren twintig tot eind jaren zeventig.  

Aan de hand van uniek archiefmateriaal wordt de kijker meegenomen langs de 

belangrijkste vervoermiddelen, zoals de tram, de auto, de fiets, de boot en de trein.  

Op deze dvd vindt u onder andere bijzondere beelden van: de paardentram in de 

jaren twintig, de Wegenwacht in actie, landverhuizers per vliegtuig en boot, de 

tweewieler RAI en nog veel meer! 

 

 

Nummer:  61 

Naam spel:  dvd ‘Verkeer en vervoer’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘Wonen en Interieur’ 

Wonen op het platteland of in de stad; in een vrijstaand huis of in een flat; in een 

interieur vol met kleedjes en zware meubels of met een minimale inrichting: op de 

dvd Zo ging dat toen – Wonen en interieur komt het wonen in de periode 1910 – 

1980 in vogelvlucht voorbij.  

U ziet hoe de ontwikkeling naar betere woningen door de Tweede Wereldoorlog 

abrupt tot stilstand wordt gebracht, hoe er na de oorlog enorme woningnood 

heerst en er tegelijkertijd veel wordt gebouwd, en hoe voorlichting bewoners moet 

overtuigen van het nut van een lichter, ‘moderner’ interieur.  

De archiefbeelden op deze dvd geven een onvergetelijk beeld van 70 jaar wonen in 

Nederland. 

 

Nummer:  63 

Naam spel:  dvd ‘Wonen en interieur’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl


160 
 

 

DVD ‘School’ 

Van kleuterschool tot leesplank, van spelletjes tot schoolarts en van muziekles tot 

kinder-boekenweek.  

Deze dvd toont de vele kanten van het leven van kinderen op de lagere school. 

Terug naar de tijd van de fröbelschool, de kroontjespen, het hoepelen, de 

schoolmelk en een dagje naar de dierentuin! 

 

 

 

Nummer:  52 

Naam spel:  dvd ‘School’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘Holland’ 

In deze fotopresentatie zult U afbeeldingen te zien krijgen van Texel, Terschelling, 

Friesland, Drenthe, heidegebieden en de Maasvlakte, de Keukenhof en o.a. 

Maastricht en omgeving, met de typische Hollandse kenmerken van ieder gebied. 

Nederland is de ideale bestemming voor mensen die op zoek zijn naar het culturele 

erfgoed van een land. Vooral vanwege het veelzijdige en sterke aanbod van typisch 

Hollandse iconen als koeien, fietsen, voetbal, tulpen, klompen, rookworst, 

stamppot, windmolens en kaas…… 

Nederland is ook bekend om het culturele erfgoed uit de Gouden Eeuw, waaronder 

Rembrandt, de VOC, de grachten met de grachtenpanden en diverse klassieke 

locaties zoals Volendam of Urk, de Zaanse Schans en attracties als Keukenhof en de 

Efteling. 

Duur fotopresentatie: 65 minuten  

 

 

 

Nummer:  73 

Naam spel:  dvd ‘Holland’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/ccdsmultimedia/image/cache/full/cab7b746626a35bbf08a10cd0bf2d9513583d4fa.jpg
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DVD ‘De sacramentsprocessie’ 
 
Langzamerhand ontstond daarbij de traditie van de sacramentsprocessie. Vanuit de 
kerk trekt men in een feestelijke stoet door het dorp en omgeving. De priester 
draagt het Allerheiligst Sacrament, de geconsacreerde hostie in een kostbare 
meestal zilveren houder, de monstrans. Niet alleen religieuze overwegingen, maar 
ook nostalgie en folklore speelden in het verleden een rol. 
 
Voorafgaand aan de Sacramentsprocessie vonden al veel activiteiten plaats. In het 
begin van de week moesten de mannen de heggen knippen, alles schoffelen en 
harken en de vrouwen de ramen wassen en de stoepen schrobben; want als de 
processie langs trok hield het hele dorp al biddend inspectie. 
 
De versieringen in huis waren in handen van de vrouwen. Het beste linnen of 
damast tafellaken werd gewassen en gebleekt, gestreken en geperst. ’s Zaterdags 
werden de vazen gevuld met gele fletsen en rode Pinksterbloemen. Het Heilig 
Hartbeeld werd schoongemaakt en de kandelaars werden voorzien van nieuwe 
kaarsen.  
 
Duur fotopresentatie : 62 minuten 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  76 
Naam spel:  dvd ‘Sacramentsprocessie’ 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spelen 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/ccdsmultimedia/image/cache/full/c82a4714c161d140e4d543accd9361bc559ef99c.jpg
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DVD ‘De schutterij’ 

Vooral in Nederlands en Belgisch Limburg leeft de traditie nog van schutterijen; elk 
dorp heeft meestal wel één schutterij. Alle leden dragen uniformen en elke 
schutterij heeft weer eigen uniformen. 
 
Bij een schuttersfeest presenteren de deelnemende schutterijen zich in een 
optocht. Daar zie je de Koningsparen, marketentsters, bordjesdragers, bielemannen 
en de schutters meelopen. Vooraf gegaan door iemand die het vaandel, het 
herkenningsteken van de schutterij draagt en de tamboer maître, die zorgt dat de 
drumband of het muziekkorps en de gehele schutterij in de maat loopt. Er komen 
vele toeschouwers kijken. 
Een van de belangrijkste onderdelen in het schuttersgebeuren is het bolletjes 
schieten. 
 
Duur fotopresentatie : 65 minuten 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Nummer:  77 

Naam spel:  dvd ‘De schutterij’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/ccdsmultimedia/image/cache/full/e808f4c0c6524f5ae81495bf5c266962942ca1cf.jpg
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DVD ‘Kastelen in Zuid-Limburg’ 
 
Zuid Limburg geldt als een bijzonder kasteelrijk gebied. 
 
In weinig Nederlandse gebieden zijn nog zoveel kastelen bewaard gebleven als juist 
hier. De kastelen zijn in Limburg niet alleen talrijk, ook zijn ze voor Nederlandse 
begrippen soms uniek. 
 
We laten u in deze serie de kastelen zien in het unieke Limburgse landschap, af en 
toe met de kasteeltuinen of -parken die erbij horen. 
 
Speelduur 62 minuten. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  80 

Naam spel:  dvd ‘Kastelen in Zuid-Limburg’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/ccdsmultimedia/image/cache/full/60dd72c075d8868cd463ddb0d3f523952856e1ab.jpg
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DVD ‘Bedevaartsoorden’ 

Een bedevaart is een reis naar een bedevaartsoord, die een bijzondere betekenis 

heeft binnen een religie. Sommige pelgrims aanvaarden de reis uit verering voor 

een bepaalde heilige. Anderen gaat het om het verkrijgen van een bepaalde gunst, 

bijvoorbeeld in geval van ziekte in de familie. Of juist uit dankbaarheid als een bede 

is verhoord.  Anderen gaan voor boetedoening.  

De kerken lopen op veel plaatsen in het land leeg, maar één onderdeel van het rijke 

roomse leven zoals dat eens was, lijkt de ontkerkelijking te weerstaan. 

Bedevaartsplaatsen blijven mensen trekken, sterker nog, de bezoekersaantallen 

nemen de laatste jaren zelfs toe. We laten u in deze serie bekende 

bedevaartplaatsen zien. 

Speelduur 62 minuten. 

 

 

 

 

 

Nummer:  81 

Naam spel:  dvd ‘Bedevaartsoorden’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/ccdsmultimedia/image/cache/full/b372f34ec4ceb7084dcead0ab339034c48a7bc22.jpg
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DVD ‘Het leven in vroegere tijden’ 

Een indruk van het leven, het wonen en werken in vroegere tijden; vanaf het begin 

van de vorige eeuw tot jaren 60.  

De inrichting van het woongedeelte van de huizen, zoals de kelder, de bijkeuken, 

de keuken, de huiskamer, de wc, de goede kamer en de slaapkamer. 

Je krijgt een beeld van het leven van een huisvrouw in die jaren, het enorme werk 

wat ze verrichtte met het huishouden, de was en de inmaak. Een kijkje in een 

grutterswinkel en een manufacturenzaak met veel artikelen en oude bekende 

merken. 

U krijgt een stukje historische landbouw te zien, hoe de boeren hun land bewerkten 

met hun paarden. Ook komen verschillende ambachten, beroepen en werkplaatsen 

aan bod.  

 Duur fotopresentatie: 65 minuten  

 

 

 

Nummer:  82 

Naam spel:  dvd ‘Het leven in vroegere tijden’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘Het boerenleven’ 
 
Of je nu rijk of arm bent, het boerenleven betekent hard werken. 
 
Wonen in een boerderij betekent `s morgens vroeg op, om de dieren te verzorgen, 
de rest van de dag werken en `s avonds op tijd naar bed. De mannen doen het 
‘grote’ werk, zoals de akkers bewerken en de koeien naar het veld brengen en weer 
ophalen. De vrouwen zorgen voor het schoonmaken, koken en de groentetuin 
rondom het huis.  
 
Op een boerderij is altijd veel te doen. Vooral `s zomers, wanneer er gehooid en 
geoogst wordt. Op een boerderij waar ze veeteelt en akkerbouw hebben, moet 
veel gebeuren: de dieren voeren, eieren rapen, schapen scheren, melken, 
enzovoort. Ook op het land wordt alle seizoenen veel gedaan: bemesten, ploegen, 
zaaien en oogsten. 
 
Deze fotopresentatie laat een beeld zien van de boerderij, de tuin, de dieren in de 
wei en de stallen, gewassen op het veld tijdens de verschillende seizoenen en het 
bewerken van de akkers.  
 
Duur fotopresentatie: 63 minuten 
 

 

 

Nummer:  71 

Naam spel:  dvd ‘Het boerenleven’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘Het bos’ 
 
U kunt het komende uur kijken naar afbeeldingen die gedurende het jaar van de 
bossen in  Zuid Limburg zijn gemaakt.Het Bunderbos is voor veel natuurliefhebbers 
bekend, daar zult u o.a. mooie opnames van kunnen zien.  
In Bunde liggen de mooiste bronbossen van ons land.           
                          
Het kristalheldere water dat overal uit beekjes en bronnen klatert, is een lust voor 
het oog. Talloze beekjes stromen langs de hellingen naar beneden.  
Dankzij de diversiteit van de bodem komen hier zeer uiteenlopende planten en 
dieren voor. In het Bunderbos komen onder meer aronskelken, sleutelbloemen, 
bosanemonen en salomonskruid voor. 
 
De verkoelende bossen en de heuvels maken het een heerlijk gebied om 
wandelend te verkennen. De bezoeker krijgt te maken met smalle paadjes over 
steile hellingen die langs een rijke planten- en dierenwereld voeren. Op de steilste 
en dus in potentie gevaarlijkste plaatsen zijn trappen aangebracht. Na een flinke 
klim wordt u beloond met een magnifiek uitzicht.  
 
Duur fotopresentatie:  63 minuten  
 
 

 

 

Nummer:  72 

Naam spel:  dvd ‘Het bos’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘De Keukenhof’ 
 
De natuur ontwaakt. Eerst nog langzaam met winterse sneeuwklokjes, maar al gauw 
met sprongen. De knoppen aan de bomen worden groen. Takken ontspruiten, 
soms kriskras door elkaar. Wat een week terug nog koud aanvoelde, neigt nu naar 
fris.  
 
De vorst maakt ’s ochtends plaats voor mist. De zon klimt steeds hoger. Een 
regenbui lijkt verdwaald. Maartse stormen? Haast ongepast. En dan, ineens, uit het 
niets, steekt het eerste blauwe druifje de kop op. ’s Middags zijn het er al vijf. En de 
volgende dag is er de eerste schaduw van bollenblauw. Uw hart veert op. Nu weet 
u het zeker: lente!  
 
En waar beleeft u die lente beter dan op Keukenhof? 
Een ongekende rijkdom aan bloemenpracht in eindeloze variaties geplant, 
afgewisseld met fraaie kunstobjecten. 
  
De Keukenhof is uniek, wereldberoemd en al vele jaren één van de meest populaire 
bestemmingen in Nederland. 
En miljoenen keren gefotografeerd, meer dan waar dan ook. 
Dat geldt natuurlijk ook voor de bollenvelden rondom het park. 
   
Duur fotopresentatie:  65 minuten 

 

 

Nummer:  74 

Naam spel:  dvd ‘Keukenhof’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘Lente, bloesems en dieren’ 
 
In deze fotopresentatie zien we vooral de lentebloesems en ook de jonge dieren 
die geboren worden in de lente. 
 
In april komt het plantenrijk echt tot leven. Jonge bladeren ontvouwen zich en 
tooien de bomen in zachte voorjaarstinten, die uiteenlopen van geelgroen tot 
oranjerood. De fruitbomen hebben stralend witte bloemen. De tarwe is flink 
gegroeid en dieper groen van kleur geworden. In de tuin ontluiken de eerste 
bloemen al. Bloembollen in het najaar gepoot, laten nu hun bloemenweelde zien. 
Trekvogels, zoals de zwaluwen, keren langzamerhand terug. De temperatuur is 
steeds milder, maar soms daalt die nog onder het vriespunt. Als het nu erg koud 
wordt, kunnen de bloesems van fruitbomen  bevriezen en loopt de hele oogst 
gevaar. 
 
Winter, lente, zomer, herfst, winter, lente, zomer, herfst … 
Die prachtige kringloop van seizoenen. Altijd hebben mensen de overgang van de 
seizoenen gevierd. Ieder seizoen heeft invloed op het leven van plant, dier en 
mens. Misschien is de lente wel het mooiste seizoen van allemaal. Hoewel veel 
mensen minder afhankelijk van de natuur zijn, van de lente wordt iedereen vrolijk.  
 
Duur fotopresentatie: 62 minuten 

 

 

Nummer:  75 

Naam spel:  dvd ‘Lente, bloesems en dieren’Dit spel aanvragen? Stuur een mail 

naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/ccdsmultimedia/image/cache/full/8453e56fd48c6cab6de5611dae53d412793338ca.jpg
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DVD ‘De winter’ 
 
In de winter staat de zon vaak rood boven de horizon. De sneeuw stuift wervelend 
door de wegen en straten; de ruiten zijn van buiten met sneeuw beplakt, ijspegels 
hangen aan de dakrand. Het vriest dat het kraakt, de snijdende wind blaast over de 
met sneeuw bedekte velden.  
 
De winter heeft voordelen en nadelen voor ons mensen, maar ook voor de dieren. 
Knaagdiertjes verstoppen zich onder een laag sneeuw om zich tegen de kou te 
beschermen. Ze graven een tunnel tussen de sneeuwlaag en de grond in. Hier 
vinden ze ook wat wortels of jong groen om aan te knagen.  
 
De winter is ook een fijn seizoen. Genieten van fietsen en wandelen als het koud, 
droog en open weer is. Je kunt je er op kleden en je krijgt er van die mooie rode 
wangen van.  
 
In februari en maart bloeit het sneeuwklokje. De bloem kondigt midden in de winter 
de komst van het voorjaar aan en door die contrasten geniet je nog meer van het 
nieuwe seizoen wat zich aanmeldt. 
  
Duur fotopresentatie: 60 minuten 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  78 
Naam spel:  dvd ‘De winter’ 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spelen 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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DVD ‘De dierentuin’ 
 
Deze fotopresentatie geeft een impressie van een bezoek aan een dierentuin. 
 
Dierentuinen hebben ten eerste een functie voor vermaak en ontspanning, door 
bezoekers de gelegenheid te geven dieren te bekijken, die men normaal niet van 
dichtbij of in eigen land kan zien. Door de vaak parkachtige omgeving wordt een 
bezoek vaak als ontspannend ervaren, vergelijkbaar met een wandeling in de 
natuur.  Er wordt geprobeerd enigszins de natuurlijke leefomgeving van de 
diersoort na te bootsen. 
 
In deze diaserie ziet u dieren uit alle delen van de wereld. Zo kunt u onder andere 
kennis maken met tijgers, leeuwen, de lynx, verschillende apen en vogelsoorten. 
Reis mee door de werelddelen in een uurtje. Bewonder de vele dieren, waan 
jezelf  in Afrika en kijk naar ‘s werelds mooiste dieren zoals machtige gorilla’s, 
imposante neushoorns en olifanten, statige giraffen en razendsnelle cheeta’s. Ook 
kun je de bijzondere muskusossen, grappige veelvraten en elegante rendieren van 
het hoge Noorden zien. 
 
Duur fotopresentatie:  65 minuten 
 

 

 

 

Nummer:  79 

Naam spel:  dvd ‘De dierentuin’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/ccdsmultimedia/image/cache/full/2d2a2eb369b063b83b2815bfc43f3ca55c1b7413.jpg
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8.Domino 
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Qwirkle 
Een meervoudig bekroond strategisch spel 

Het spel stimuleert in het bijzonder het denkvermogen van de speler. 

Op de houten blokjes zijn verschillende kleuren en vormen weergegeven. De speler 

moet blokjes met eenzelfde figuur of kleur bij de al liggende blokjes aanleggen. 

Door dit spel worden de cognitieve vaardigheden gestimuleerd en het is door de 

eenvoudige spelregels bijzonder geschikt voor mensen met beginnende dementie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  12 

Naam spel:  Qwirkle 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Groot domino 

Extra grote dominostenen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  54 

Naam spel:  Groot domino 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotodomino ‘Amsterdam’ 

Het Vondelpark, een Amsterdammertje, het Anne Frankhuis, Carré, de Munt en het 

monument op de Dam. Allemaal leuke herkenbare plekken in Amsterdam verwerkt 

in dit mooie dominospel! 

Het spel bestaat uit 28 dominostenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  90 

Naam spel:  Fotodomino ‘Amsterdam’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Domino, 28 stukjes 

Houten dominospel met grote duidelijk stippen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  123 

Naam spel:  Domino, 28 stukjes 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Noppendomino 

Hele grote, houten dominostenen! 

Speciaal voor mensen met een visuele handicap goed te gebruiken door de 

voelbare noppen op de dominostenen.  

Zware doos om te vervoeren. 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 128, 166 

Naam spel:  Noppendomino 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Textuur domino 

Speciaal voor mensen met een visuele handicap goed te gebruiken. Door de 

verschillende texturen op de dominostenen op de tast te spelen. Leg de 

overeenkomende texturen aan elkaar!  

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  148 

Naam spel:  Textuur domino 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Geometrische tastdomino 

Speciaal voor mensen met een visuele handicap. Door de verschillende texturen op 

de dominostenen op de tast te spelen. Leg de vormen aan elkaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  154 

Naam spel:  Geometrische tastdomino 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Domino ‘Heden en verleden’ 
48 kaarten van dezelfde voorwerpen toen en nu 

Op de kunststof kaarten steeds hetzelfde voorwerp, alleen van toen (rond 1950) en 

nu. De kunst is om ze bij elkaar te zoeken! 

De onderwerpen zijn: transport, communicatiemiddelen, huishoudelijke apparaten, 

gereedschap en diversen. 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  162 

Naam spel:  Heden en verleden 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Taaldomino 'Nieuwsgierig Aagje' 

Het spel bestaat uit drie series van 12 dominostenen die samen 36 gezegdes 

vormen. De uitdrukkingen zijn een goed onderwerp voor gesprek.  

De gezegdes zijn bekend waardoor meestal niet al te lang naar een antwoord hoeft 

te worden gezocht. Hierdoor kan de aandacht vooral kan worden gericht op het 

zoeken van het aan te leggen steentje. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nummer:  201 
Naam spel:  Taaldomino 'Nieuwsgierig Aagje' 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Taaldomino 'Afkortingen' 

Leg het steentje met de afkorting aan de voluit geschreven afkorting. Domino, maar 

dan anders! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  209 
Naam spel:  Taaldomino ‘Afkortingen’ 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Rijmerij 

Rijmdomino. Leg het geschreven woord aan een rijmplaatje óf koppel dezelfde 

plaatjes en dezelfde woorden aan elkaar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  220 
Naam spel:  Rijmerij 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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9.Memory 
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Oud Hollands Memo, 50’er en 60’er jaren 

Zoek alle bij elkaar passende kaartjes. Heeft u aan het eind de meeste paren? Dan 

bent u de winnaar! 

Met prachtig beeldmateriaal uit de 50er en 60er jaren die, tip tip, tip, 

gecombineerd met muziek uit dit tijdperk herinneringen op zullen roepen waarover 

met elkaar kan worden gepraat! 

Het spel bevat 72 luxe memokaartjes. 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  6 

Naam spel:  Oud Hollands memo, 50’er en 60’er jaren 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Oud Hollands Memo, (deel 2) 

Zoek alle bij elkaar passende kaartjes. Heeft u aan het eind de meeste paren? Dan 

bent u de winnaar! 

Met prachtig beeldmateriaal van reclames uit de 50er en 60er jaren die, tip, tip, tip, 

gecombineerd met muziek uit dit tijdperk herinneringen op zullen roepen waarover 

met elkaar kan worden gepraat! 

Het spel bevat 72 luxe memokaartjes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nummer:  7 

Naam spel:  Oud Hollands memo (dl. 2) 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Memo ‘Hoe het vroeger was’ 

Mooie, ouderwetse motieven op hout de gelegenheid bieden om over vroeger te 

praten. 34 stenen = 17 paar van berkenmultiplex gezeefdrukte afbeeldingen. De 

extra grote houten plankjes van elk 8 x 8 cm. bieden een comfortabele grip en 

liggen prettig in de hand. 

Memo spelen, plankjes vasthouden, plaatjes bekijken en herinneringen ophalen; 

een klassieker waar iedereen lang plezier aan beleeft! 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  9 

Naam spel:  Memo Hoe het vroeger was 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Fotodoos ‘Seizoenen’ 
 
Deze fotoserie laat de verschillende seizoenen zien. Men kan een selectie maken 
van foto’s die samenhangen met twee thema’s, zoals bijv. vrije tijd en dieren. Door 
de foto’s te bekijken, vragen te stellen en erover te praten kan men met elkaar 
leuke momenten beleven. 
 
Er kan met de afbeeldingen ook memorie worden gespeeld door de twee 
afbeeldingen die bij elkaar horen te zoeken. 
 
De onderwerpen zijn: dieren, vrije tijd, kleding, planten en fruit, landschappen, zee, 
stad, bergen en activiteiten. 
 
Het spel bestaat uit 40 royaal formaat foto’s. 
 

 

 

 

 

 

Nummer:  32 

Naam spel:  Fotodoos ‘Seizoenen’ 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Expressiedenkspel 
Memory 

Het nonverbale denkspel, speciaal ontwikkeld voor afasiepatiënten. 

Het spel bestaat 8 kwartetten in 4 categorieën:  

 gebaren,  

 geluiden,  

 dingen die in de directe omgeving zijn aan te wijzen (kamer en lichaam), 

 mimiek 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  110 

Naam spel:  Expressiedenkspel 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Maximemo 
Levensmiddelenmemorie 

Memory met foto’s van veel voorkomende voedingsmiddelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  175 

Naam spel:  Maximemo, levensmiddelenmemorie 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Maximemo Voeding 

Memory met kaartjes van voedingsmiddelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  202 

Naam spel:  Maximemo Voeding 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIkIPt9ujgAhXHDewKHcClAEIQjRx6BAgBEAU&url=https://materialescolar.abacus.coop/ca/maxi-memo-aliments.html&psig=AOvVaw0rm4Zkto3hVpvSVVzq53zX&ust=1551804080694972
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Kunstmemory 

Een spannende reis door de wereld van de kunst! 

De houten memory-bordjes zijn bedrukt met impressionistische en 

expressionistische schilderijen 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  206 

Naam spel:  Kunstmemory 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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10. Lotto 
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Lotto divers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nummer: 99 
Naam spel:  Lotto divers 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Maxilotto 
Lotto van de tegengestelden 

Dit spel werkt als een lottospel en zet mensen aan een voorwerp te beschrijven. 

Iedere foto gaat gepaard met een andere foto van hetzelfde voorwerp met evenwel 

één verschil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  112, 124 

Naam spel:  Maxilotto – Lotto van tegengestelden 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Legumo 

Lottospel met afbeeldingen van allerlei groenten. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  226 
Naam spel:  Legumo 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Maxilotto ‘Voorwerpen’ 

Leg het losse kaartje op de juiste plek! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  234 
Naam spel:  Maxilotto ‘Voorwerpen’ 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Maxilotto ‘Scènes’ 

Zoek de losse plaatjes die voorkomen op de overzichtkaart. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  231 
Naam spel:  Maxilotto ‘Scènes’ 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Frutty 

Lottospel met afbeeldingen van allerlei soorten fruit. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer:  225 
Naam spel:  Frutty 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Maxilotto ‘Dieren’ 
 

Dit prachtig geïllustreerde lottospel met afbeeldingen van allerlei dieren zal één 
ieder aanspreken. De kaarten en borden zijn gelamineerd waardoor ze makkelijk 
schoongehouden kunnen worden en erg duurzaam zijn.  
 
De afbeeldingen, borden en kaartjes hebben een royaal formaat. Het spel bevat 4 
basisborden van 25x35 cm met bijpassende fotokaarten van 10x10 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer:  53, 232 

Naam spel:  Maxilotto dieren 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spelen 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Maxilotto Animalia 
Ontdekking van de dierenwereld 

Waarnemen, associëren, taalgebruik en ontdekken van de dierenwereld.  

Spel voor 2 tot 4 spelers (kan ook individueel worden gespeeld) in groot formaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 145, 233 

Naam spel:  Maxilotto, Animalia 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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11.Levensverhaal  
&  

Geheugengroep 
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Mijn leven in kaart 
Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal 

Methode om met behulp van thematische kaarten een levensboek met ouderen te 

maken. 

‘Mijn leven in kaart’ is een methode voor het maken van een levensboek op maat. Ik 

het pakket is een handleiding opgenomen die achtergrondinformatie geeft over het 

belang van levensverhalen. 

Om herinneringen op te roepen zijn er 50 themakaarten ontwikkeld. Deze kaarten 

bevatten vragen over thema’s als relaties, wonen en bezit, opleiding, werk en 

hobby en opvoeding.  

 

 

 

 

Nummer:  117, 215 

Naam spel:  Mijn leven in kaart 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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Mijn leven in fragmenten 
Met dementerenden in gesprek over hun leven 

Wat is belangrijk voor een dementerende oudere? En hoe kom je gemakkelijk met 

hen in gesprek zonder dat er een vraag-antwoord situatie ontstaat? 

‘Mijn leven in fragmenten is een praktisch hulpmiddel om in contact te komen met 

mensen die in de eerste fase van het dementeringsproces verkeren.  

In het pakket zitten themakaarten en een handleiding. 

 

 

 

 

 

Nummer:  120, 121, 136, 214, 235 

Naam spel:  Mijn leven in fragmenten 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  
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Brood op de plank 
Over armoede, inkomsten, muntsoorten en andere geldzaken 

Herinneringen, achtergronden en activiteiten voor ouderen. 

Een onderwerp dat mensen in verleden, heden en de toekomst bezig hield en –

houdt is ‘geld’ met meer dan 80 werkkaarten is dit thema op gevarieerde wijze 

uitgewerkt voor gebruik in de activiteitenbegeleiding met ouderen. 

Armoede en rijkdom, beroepen en het daarbij horende salaris, geldzorgen, het 

huishoudboekje en vele andere onderwerpen komen in de vorm van artikelen, 

verhalen en opdrachten aan bod. 

 

 

 

 

Nummer:  144 

Naam spel:  Brood op de plank 

Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 

- bovenstaand nummer  

- naam van het spel 

- uw pasnummer (22000...)  

mailto:geheugenkabinet@oba.nl
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De geheugengroep 
Oefeningen voor ouderen met geheugenstoornissen 

De map bevat 45 kopieerkaarten met oefeningen voor deelnemers aan 

geheugengroepen. Voor het opzetten en begeleiden van geheugengroepenvoor 

ouderen met geheugenstoornissen. 

 

 

 

 

 

 
 
Nummer:  217 
Naam spel:  De geheugengroep 
Dit spel aanvragen? Stuur een mail naar: geheugenkabinet@oba.nl o.v.v. 
- bovenstaand nummer  
- naam van het spel 
- uw pasnummer (22000...) 
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