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Pasklaar – deel 1 t/m 3

Werkboeken over dagbesteding, voor de
activiteitensector.

Pasklaar Kaarten

Activiteiten- en spelideeën voor ouderen.

Gespreksboek

Een woordenboek in vijf rubrieken, om naar
aanleiding van een woord in gesprek te raken over
gebeurtenissen en gevoelens.

90 Gestenfoto's

Matchen van een foto van een gebaar en eentje van
een voorwerp of emotie. Geschikt als oefen- en
spelmateriaal. Ook geschikt voor kinderen en
afgeleiden van Hints.

Afdekpuzzel

24 gekleurde afdekplaatjes met handgreep (en een
kleurendobbelsteen). Kan bij elke serie plaatjes
gebruikt worden.

De oude doos

Foto’s op A4-formaat, uit de jaren 1920 tot ’40, met
thema's uit het dagelijks leven. Met handleiding over
diverse gebruiks- en spelmogelijkheden.

Het Vier-seizoenenspel

Gezelschapsspel op een tafelkleed zonder
wedstrijdelement, met als doel herinneringen ophalen.
Het centrale thema is de 4 seizoenen

	
  

	
  
Holland Bingo

Spel met 24 herkenbare zwart-witafbeeldingen uit
Nederland. Het bevat 8 spelborden en 60 fiches. Ook
het spel ‘Hollandse Raadsels’ kan ermee gespeeld
worden.

KOKO

‘Kiezende Ouderen in een Kansrijke Omgeving’ – een
bordspel waarin zorgverleners en cliënten op
laagdrempelige wijze in gesprek gaan over morele
dilemma’s.

Vragen Staat Vrij

Koffertje met 400 vragenkaartjes in vijf categorieën:
amusement, vroeger, spreekwoorden, plaatsnamen en
landen, diversen.

Vragen Staat Vrij-wijzerplaat

Plaat met draaibare wijzer, als hulpmiddel bij 'Vragen
staat vrij’

Wie Wat Waar

Groot, aangepast pim-pam-petspel voor ouderen.

Weet Je Wel-spel

Spel om het geheugen te stimuleren. Met duizend
vragen op grote kaarten. Bij het spel hoort een
handleiding met verschillende speltips.

Werkmap Mannengroep

Werkbladen op verschillende niveaus, voor groep
oudere mannen. Ontwikkeld voor de stimulering van
de cognitieve functies.

Geheugensteun

Twaalf spellen voor mensen met een lichte tot matige
geheugenstoornis.

Vragenderwijs ‘Rood’ – 1 & 2

Geheugenspel voor geestelijk vitale ouderen met 600
vragenkaarten en een kleurendobbelsteen.

Vragenderwijs ‘Blauw’ – 1 & 2

Geheugenspel voor vergeetachtige en dementerende
ouderen met 250 vragenkaarten.

Vragenderwijs Wijzerplaat

Speelbord met draaischijf, voor 'Vragenderwijs'.

Drück-memospiel

Memoryspel van zes paar blokken met elk een
drukknop. Welke blokken horen bij elkaar.

Maximemo voeding

Memoryspel met 28 kaartjes waarop
voedingsmiddelen staan.

Memplay

Memorypel op kaartjes van hout, met allerlei
getekende afbeeldingen.

	
  

	
  

Live Sound 3D

Lotto waarbij geluiden herkend moeten worden. Bevat
A4-kaarten en cd met geluiden.

Loto Sonore Des Animaux

Lotto met dierengeluiden op geluidscassette.

Lotto ‘Divers’

Lottospel met 6 verschillende borden op A4-formaat,
over allerlei onderwerpen.

Lotto ‘Huis’

Lottospel met 6 lottoborden, over eten & drinken,
huishoudelijke zaken, groenten & fruit, enzovoort.

Lotto ‘Boodschappen Doen’

Lottospel waarin producten met verschillende soorten
winkels geassocieerd moeten worden.

Maxiloto Animalia

Lottospel met 4 lottokaarten met elk 6 kleurenfoto's
van bekende dieren.

Maxiloto Scènes

Lottospel met afbeeldingen uit het dagelijks leven. De
foto's vertonen steeds kinderen van allerlei
nationaliteiten.

Maxiloto Objets

Lottospel bestaande uit 4 lottokaarten met
kleurenfoto's van voorwerpen voor dagelijks gebruik.

Tombola Del Tatto

‘Tastlotto’, met materialen met reliëf en verschillende
kleuren.

Het Cornelis Jetses-kwartet

Flink kwartetspel met nostalgische afbeeldingen van
Cornelis Jetses.

In De Tuin

Flink kwartetspel rondom het thema tuinieren. De 32
kaarten kunnen neergezet worden. Speciaal voor
dementerenden.

Kwartetten

Kwartetspel met woorden – open en gesloten
lettergrepen.

Letterkwartet

Drietal kwartetten om verschillende letterklanken te
oefenen. Voor volwassenen en kinderen.

Mannenonderwerpen

72 tekstkaartjes in 18 categorieën over bijvoorbeeld
scheren, leger, tuinieren, sport drank enz. Niet
geïllustreerd.

Muziekkwartet

Kwartet rondom het thema muziek. De kaarten
kunnen worden neergezet. Speciaal voor
dementerenden.

Boter Bij De Vis

Dominospel van 36 stenen met spreekwoorden en
gezegden.

Fruit-voel-domino

Extra groot dominospel bestaande uit 20 blokken met
reliëf. Er staan verschillende soorten fruit op, waarvan
de contouren voelbaar zijn. Kan traditioneel gespeeld
worden en als tastspel.

	
  

	
  
Voeldomino ‘Groot & Klein’

Dominospel met allerlei voorwerpen die groot en klein
zijn afgebeeld. De voorstellingen zijn voelbaar. Het
spel kan traditioneel en als tastspel gebruikt worden.

Klokdomino

Dominospel waarin men leert klokkijken, met
aandacht voor de digitale klok.

Rekendomino

Dominospel waarbij gelijke hoeveelheden en
cijfersymbolen tot tien bij elkaar gezocht moeten
worden.

Taaldomino ‘Spreekwoorden’

Dominospel met spreekwoorden en gezegden.

Taaldomino
‘Nieuwsgierig Aagje’

Dominospel met 2 sets van 48 kaartjes, waarbij
steeds het tweede deel van een bijnaam of
eigenschap van een persoon gezocht kan worden.
Bijvoorbeeld: plaag-geest.

Taaldomino ‘Samenstellingen’

Dominospel waarbij steeds de tweede helft van een
samengesteld woord gezocht moet worden.
Voorbeelden: spier-wit, spijker-hard.

Taaldomino ‘tegenstellingen’

Dominospel waarbij tegengestelde woorden gevonden
moeten worden, zoals: zwart-wit.

Taaldomino ‘Synoniemen’

Dominospel waarbij woorden met gelijk betekenissen
bij elkaar gezocht moeten worden.

Taaldomino ‘Afkortingen’

Dominospel waarbij afkortingen en hun betekenis bij
elkaar gezocht moeten worden.

Verkeersdomino

Dominospel met als doel de betekenissen van
verkeersborden te leren.

Actiefoto’s ‘Werkwoorden’

Associatiespel met 48 kleurenfoto's waarop
verschillende handelingen staan, zoals schrijven,
tillen, enzovoort.

Animals & Birds

96 kleurenfoto's met allerlei soorten dieren.

Bekende gezichten

45 geplastificeerde zwart-witfoto's van bekende
personen uit de jaren 1940 tot 1970, zoals leden van
het Koninklijk Huis, zangers, acteurs, politici en tvpersoonlijkheden.

Bekende Merken Van Toen

Set van 21 kaarten met afbeeldingen van blikken,
dozen of reclameborden van bekende merken. Denk
aan Persil en Verkade.

Bekende Nederlanders

30 zwart-wit foto’s op groot formaat met
Nederlanders die tussen 1945 en ’65 bekend waren.
De personen zijn bekend van tv, sport, muziek,
enzovoort. Heel bruikbaar als gespreksplaten en voor
reminiscentie-activiteiten.

	
  

	
  
Cause & Effect

48 Kleurenfoto's waarop per paar een oorzaak en het
resultaat te zien is. Voorbeeld: ‘te veel eten’ en
‘buikpijn’.

Clothes

96 kleurenfoto's met allerlei kledingstukken en
accessoires.

Dagelijkse voorwerpen

48 afbeeldingen van makkelijk herkenbare
voorwerpen.

Daily Living

Kleurenfoto’s waarin situaties uit het dagelijkse leven
getoond worden. 12 series van 4 foto's.

De Vijftiger Jaren

48 Fotokaarten met daarop interieur,
gebruiksvoorwerpen en huishoudelijke apparaten uit
de jaren vijftig.

Dingen Van Toen

25 kaarten met afbeeldingen van voorwerpen uit
vervlogen tijden: petroleumstel, leesplankje,
koffiemolen, enzovoort.

Emotions

Set van 48 kaarten waarop gevoelens worden
uitgebeeld. Soms door gelaatsuitdrukking of
lichaamstaal, soms door een situatie.

Every Day Objects

48 kaarten met kleurenfoto's waarop herkenbare
voorwerpen staan, zoals etenswaren en
kledingstukken.

Food

96 afbeeldingen van allerlei levensmiddelen en
maaltijden.

Fotoserie ‘Koninklijk Huis’

25 geplastificeerde zwart-witfoto's van het Koninklijk
Huis voorzien van een toelichtingenblad. Uit de
periode van 1935 tot 1970.

Gevoelens & Emoties

24 foto's met afbeeldingen van een man die
verschillende gelaatsuitdrukkingen toont. Er moeten
kaartjes met benamingen van de verschillende
gevoelens een emoties bij worden gezocht.

Groente & Fruit

72 fotokaarten met allerlei soorten groente en fruit.
Heel geschikt om te gebruiken bij de samenstelling
van het weekmenu.

Het Geloof

24 kleurenfoto's met bijbehorende woordkaartjes die
met kerk en geloof te maken hebben. Zowel het
Protestants als Rooms-Katholiek geloof.

Home

96 Kleurenfoto's van voorwerpen die in huis gebruikt
worden.

Huis, Tuin & Keuken

24 grote kleurenfoto's met daarop ouderwetse
voorwerpen uit het dagelijkse leven. Voorbeelden:
kolenkit en pendule. Goed te combineren met het
Huis-tuin-en-keukenspel.

	
  

	
  
Kitchen Articles

Serie foto's van allerlei artikelen die in de keuken
worden gebruikt.

Merkartikelen

24 foto's met bijhorende kaartjes van bekende
producten van vroeger en nu, zoals Douwe Egberts en
Brinta.

Occupations

96 foto's met daarop beroepen, onderverdeeld in de
categorieën ‘kunst en ambacht’, ‘handwerk’,
‘gezondheidszorg’, ‘openbare diensten’, ‘transport’ en
‘algemeen’.

Ons Koninklijk Huis

30 zwart-witfoto's met afbeeldingen van de
Koninklijke familie in de periode tussen 1945 en1969.
Goed bruikbaar als gespreksplaten.

Photo Emotions

48 foto's waarop verschillende sociale situaties,
activiteiten en emoties te zien zijn.

Transport & Vehicles

96 kleurenfoto's van verschillen soorten voertuigen en
transportmiddelen voor in de lucht, op het water, per
spoor en over de weg.

Vervoermiddelen

28 afbeeldingen met allerlei vervoermiddelen.

Body parts

32 foto's voor het benoemen van lichaamsdelen.

Crea-struktura

8 sets van 24 kaartjes met zinsdelen. Hulpmiddel bij,
met name, zinsontleding.

Linkprint

Stempeldoos met 70 schakelbare letterstempels.

Maak Je Woord

Samengestelde zelfstandige naamwoorden maken met
behulp van woorden op kaartjes. Voorbeeld: voet-bal.

Ruimtelijke Verhoudingen

48 foto's waarin voorzetsels als in en op, binnen en
buiten, voor en achter duidelijk worden gemaakt.

Spellingdoos – 1 t/m 6

8 sets van 45 kaartjes als leerhulpmiddel om goed te
leren spellen.

Taalkwartetten

Kwartetspel als hulpmiddel om te leren spellen.

Verb Tenses

Werkwoordtijden in beeld gebracht. Drie series van
elk 20 foto's in een ringband. Bijvoorbeeld: een
mevrouw die een taart gaat versieren, een taart
versiert en een taart versierd heeft.

Taalzakboek

Een ringband met afbeeldingen en woordenlijsten van
allerlei begrippen uit het dagelijks leven.

Tegenstellingen

48 foto's met daarop tegenstellingen. Voorbeelden:
een leeg en een vol glas, schone en vieze schoen.

Mannenberoepen

60 kunststof kaartjes met delen van beroepen. Er
kunnen 30 complete beroepen mee gemaakt worden.

	
  

	
  
Mannenvragen – 1

Kunststof doos met 240 vragen over
'mannenonderwerpen'. De antwoorden staan op de
kaarten zelf vermeld.

Mannenvragen – 2

15 vragenkaartjes rondom 16 onderwerpen die met
name voor mannen interessant kunnen.
Onderwerpen: uitvindingen, luchtvaart, vechtsport,
zonnestelsel, enzovoort.

Mijn Leven In Kaart

Methode om met behulp van 50 kaartjes een
levensboek te maken.

Snack Time

Kaarten met afbeeldingen van verschillende soorten
voedsel: groenten, dranken, snacks, enzovoort.

Verhalenkeuken

Een bundel met tips, wetenwaardigheden, recepten,
spreuken en verhalen, per maand weergegeven.
(Inclusief cd.)

Diamantspel

Kennismakingsspel: spelbord met 50 vragenkaartjes
om meer inzicht te krijgen in elkaars gewoonten en
achtergronden.

Cerein Levensspel

Communicatiespel in ganzenbordachtige vorm met als
doel om in gesprek te raken over verleden en heden.
Ook geschikt voor reminiscentietoepassingen.

Herken Je Dat?

Spelbord met 36 vragenkaartjes die betrekking
hebben op sociale vaardigheden, gekoppeld aan
spreekwoorden die iets met het menselijk lichaam te
maken hebben. Voorbeeld: Wanneer jeuken jouw
vingers?

Veel Te Vertellen

Communicatiespel met 300 open vragen over allerlei
onderwerpen waarbij eigen ervaring vooropstaat.

Gehoor
Geluidenlotto

Spel op cd. Geluiden uit het dagelijks leven moeten
herkend worden.

Indoor Sounds

Cd met 40 geluiden in huis. Bij elk geluid hoort een
kleurenafbeelding op groot formaat.

	
  

	
  
Outdoor Sounds

Cd met 40 geluiden van buitenshuis. Bij elk geluid
hoort een kleurenafbeelding op groot formaat.

Reuk & smaak
Aan de kook

Multomap met 96 gelamineerde receptbladen.

Tast
Tastdobbelsteen

Tastspel waarbij met behulp van een dobbelsteen iets
glads of ruws gepakt moet worden.

Touch-n-tell

Tastspel van verschillende materialen, van spiegelglad
tot ruw.

Voel Je Mee?

Zakjes met verschillende voorwerpen, zoals een
wasknijper, schelp, theelepel, enzovoort.

Zicht
Blue Band

Houten puzzel, 12 stukken.

Bloemenmarkt
In De Zomer

Puzzel met 40 stukken van geplastificeerd karton.

Dieren Rond De Boerderij
konijn.

4 puzzels met 12 stukken. Zwaan, poes, paard,

Een Boodschap Doen

Houten puzzel, 6 stukken.

Hasseltse Kapel

Kartonnen puzzel, 12 of 40 stukken, met
voorbeeldfoto.

Heikese Kerk

Kartonnen puzzel met 12 of 40 stukken, met
voorbeeld foto.

In De Auto

Puzzel van Cornelis Jetses, 6 houten stukken.

In De Regen

Puzzel van Jetses, 6 houten stukken.

Poes Is Stout

Puzzel van Jetses, 6 houten stukken.

Kattenkwaad

4 puzzels met 12 stukken, met jonge katten erop.

Klassiek Boeket

Puzzel, 24 stukken.

Kunstpuzzel ‘Frans Hals’

Puzzel met 24 stukken, in kartonnen doos.

Kunstpuzzel ‘Renoir’

Puzzel met 36 stukken, in kartonnen doos.

Kunstpuzzel ‘Van Gogh’

Puzzel met 30 stukken, in kartonnen doos.

Marva Margarine

Houten reclamepuzzel, 12 stukken.

	
  

	
  
Molenaar’s Kindermeel

Houten reclamepuzzel, 12 stukken.

Ontbijt Op Bed

Puzzel, 24 houten stukken.

‘Ook thuis’ – Heineken

Puzzel van reclame-uiting, 12 houten stukken.

Op straat

Puzzel van Cornelis Jetses, 6 houten stukken.

Ot & Sien

Puzzel van Jetses, 6 houten stukken.

Ot & Sien In De Tuin

Puzzel van Jetses, 6 houten stukken.

Oud & Jong

Puzzel van Jetses, 6 houten stukken.

Paleis-Raadhuis

Puzzel van 12 of 40 kartonnen stukken, met
voorbeeldfoto.

Puzzels Uit De Oude Doos

4 puzzels met afbeeldingen uit voorbije tijden, elk 15
stukken.

Puzzle Mousse ‘Le Jardin Coloré’

8 foam-puzzels van 4 stukken, met afbeeldingen van
groente en fruit.

Stadhuis Tilburg

Puzzel van 12 of 40 kartonnen stukken, met
voorbeeldfoto.

Voetbalpuzzel

3 foam-puzzels met 3, 10 en 16 stukken.

Volendamse Vissers

Puzzel met 40 stukken van geplastificeerd karton, met
voorbeeldfoto.

Wat Denkt Poes?

Puzzel, 6 houten stukken, van Cornelis Jetses met
afbeelding van Ot & Sien uit 1911.

Wat denkt poes?

Puzzel, 6 houten stukken, van Jetses met afbeelding
van Ot & Sien uit 1952.

Watertoren

Puzzel van 12 of 40 kartonnen stukken, met
voorbeeldfoto.

Theelicht

Puzzel van 12 houten stukken

Wie Is De Wijste?

Puzzel van Jetses, 6 houten stukken.

Wim In De Kruiwagen

Puzzel van Jetses, 6 houten stukken.

Zomertijd, 1

3 puzzels van 12 stukken met afbeeldingen van
bloemen en fruit. In een kartonnen doos.

Zomertijd, 2

3 puzzels van 24 stukken met afbeeldingen van
bloemen en fruit. In een kartonnen doos.

Zondagsvreugd

Puzzel van Cornelis Jetses, 6 houten stukken.

Hollandraadsels

Raadsels. 24 grote kaarten met zwart-witafbeeldingen
van herkenbare zaken uit ons land. Bijvoorbeeld van
een koe, kop koffie en een knotwilg. Bij elke

	
  

	
  
afbeelding hoort een kort raadsel. Er zijn ook andere
spelmogelijkheden.
Aan Tafel

Sorteerspel met 72 ronde foto's, 4 klokken en 8
boodschappenmandjes om bijvoorbeeld maaltijden
samen te stellen, voedselsoorten te sorteren,
enzovoort.

Categories

Sorteerspel met96 foto’s, onderverdeeld in 24
thema's. Voorbeeld: thema ‘badkamer’ met foto's van
scheergerei, handdoek en kam.)
Zoekspel waarbij automerken bij een land gezocht
moeten worden. 5 Kaarten met landen in de kleuren
van de vlag en per land 6 kaarten met automerken.
Speciaal samengesteld voor oudere mannen.

Automerken

Auto-onderdelen

Spel waarbij de namen van 16 verschillende
onderdelen bij elkaar gezocht moeten worden. Met 16
betekende en 16 beschreven kaarten.

Autotekeningen

18 kaarten van kunststof met afbeeldingen van oude
auto's. Het is de bedoeling de juiste naam bij de juiste
afbeelding te zoeken.

Colours, Patterns, Shapes

Sorteerspel met 96 kleurenfoto’s rondom de thema’s
kleur, patroon en vorm.

Diverse Onderwerpen

Sorteerspel met 72 tekstkaarten verdeeld over 18
categorieën, zoals scheergerei, tuingereedschappen,
sport, enzovoort. Bij elke categorie horen vier
tekstkaartje: Bijvoorbeeld bij ‘schoeisel’: laars, klomp,
sandaal, schoen.

Gereedschappen

Zoekspel. 18 duidelijke tekeningen van
gereedschappen met bijbehorende tekstkaartjes met
de namen van de verschillende gereedschappen.

Heden & Verleden

Zoekspel met 24 kunststof kaarten met afbeeldingen
uit het heden en 24 kaarten uit het verleden. Maak
setjes. Bijvoorbeeld: schemerlamp en olielamp.

Klussen In Huis

Zoekspel met 26 kunststof kaartjes met
gereedschappen of een materiaal en 26 kaartjes met
de activiteit. Maak setjes van twee. Bijvoorbeeld:
duimstok en meten. De handleiding geeft
verschillende spelmogelijkheden.

Namen voetballers

Zoekspel met 2 keer 24 Kaartjes. Op een gekleurd
kaartje staat de voornaam van een bekende
voetballer en op de witte de achternaam .

Objects & Owners

Sorteerspel met 24 grote fotokaarten waarop
'eigenaars' staan en 48 kleine kaartjes met
voorwerpen die bij een eigenaar horen. Voorbeeld: de
eigenaar is ‘baby’, de voorwerpen ‘speeltje’ en

	
  

	
  
‘zuigfles’.
Odd One Out

Wat hoort er niet bij? 48 grote kaarten met op ieder
4, 5 of 6 afbeeldingen waarvan er een steeds niet bij
hoort.

Transport

Zoekspel. 48 tekst- en beeldkaarten met afbeeldingen
van een tractor, scooter, zeilboot, vliegtuig,
enzovoort. Maak setjes van 2: de tekstkaart bij de
bijbehorende beeldkaart.

Van De Hoed & De Rand

10 getekende zoekplaten op A4-formaat, waarop
onder andere spreekwoorden en liedjes afgebeeld zijn.
Inclusief handige detailkaarten en handleiding.

Voetballanden

Sorteerspel waarbij voetbalclubs en spelers in landen
ondergebracht moeten worden. 5 kaarten van landen
in de kleuren van de vlag, 6 kaarten met spelers en 6
met clubs per land.

What Is It?

Wat is er te zien? 24 voorwerpen die op verschillende
manieren worden afgebeeld. 24 grote kaarten met
daarop het hele voorwerp en per voorwerp telkens 2
kleine kaarten waarop het voorwerp anders wordt
afgebeeld.

What’s Added?

Wat is er toegevoegd? 24 paar foto's waarbij telkens
op de tweede foto voorwerpen zijn toegevoegd.

What's Different?

Zoek de verschillen. 24 Sets van 2 kleurenfoto's en
elke set bevat 3 verschillen.

What’s Missing?

Zoek wat mist. 24 sets van 2 foto's, waarvan op een
foto telkens 5 zaken geheel of gedeeltelijk ontbreken.

Winkelspel

6 kaarten met winkels erop. En 72 kaartjes met
namen van nostalgische producten die bij een of
meerdere winkels passen.

Woorden Vertalen

5 kunststof kaarten met taalaanduidingen in de
kleuren van de vlag per land. Per land zijn 22 kaarten
met woorden in de taal van het land. Er zijn
verschillende spelmogelijkheden.

Activities & Events

6 series van 8 kleurenfoto's waarin activiteiten en
gebeurtenissen stap voor stap worden uitgebeeld.
Voorbeelden: kamperen en autopech.

Cooking Actions

12 gelamineerde kleurenfoto's met kook- en
bakactiviteiten.

Eenvoudige Opeenvolgingen

11 series van 3 foto's met daarop personen die iets
gaan doen, iets doen en iets gedaan hebben.
Bijvoorbeeld: vuile handen bij de kraan, handen
wassen en schone handen.

	
  

	
  
Foto-associatie

15 sets van 2 kleurenfoto's die bij elkaar horen.

Fotoatelier, Logische Reeksen

13 sets van 4 duidelijke kleurenfoto's die samen
dagelijkse activiteiten uit een kinderleven uitbeelden.
Voorbeelden: van een glijbaan glijden, naar bed gaan.

Fotorelatieserie

10 sets van 3 kleurenfoto's met voorwerpen die in het
gebruik bij elkaar horen. Voorbeeld: breinaalden, wol,
breiwerk.

Het 3-stappenverhaal

Door 3 kaarten in logische volgorde te plaatsen
ontstaan er 10 kleine verhaaltjes.

Het 5-stappenverhaal

Door 5 kaarten in logische volgorde te plaatsen
ontstaan er 5 kleine verhaaltjes.

Life Sequences

40 Kleurenfoto's bestaande uit 5 series waarin
levensstadia van planten en dieren worden
uitgebeeld.

Logische Reeksen

48 foto's. Ze beelden 16 gebeurtenissen uit die
dagelijks in een gezin voorkomen. Maak setjes van 3.

Problem Solving

48 kleurenfoto's, verdeeld in 16 series. Elke serie
bestaat uit 1 foto waarop een probleem getoond wordt
en 2 foto's met mogelijke oplossingen.

Sequencing Overlays,
Set 1 ‘Daily Routine’

Sequencing Overlays,
Set 2 ‘Food & Drinks’

Sequencing Overlays,
Set 3 ‘Play & School’

Sequencing Overlays,
Set 4 ‘Living World’

Social Sequences,
At Home

	
  

Afbeeldingen van dagelijke bezigheden in 3 of 4 fasen
op transparante, plastic vellen, waarbij elk vel iets
toevoegt aan de afbeelding. Voorbeeld: blote voet,
sok, schoen.
Afbeeldingen in 3 of 4 fasen op transparante, plastic
vellen, waarbij elk vel iets toevoegt aan de afbeelding.
Voorbeeld: droge boterham, boter, beleg.
Afbeeldingen in 3 of 4 fasen op transparante, plastic
vellen, waarbij elk vel iets toevoegt aan de afbeelding.
Voorbeeld: stap voor stap een sneeuwpop maken,
beginnend met een flinke sneeuwbal.
Afbeeldingen in 3 of 4 fasen op transparante, plastic
vellen, waarbij elk vel iets toevoegt aan de afbeelding.
Voorbeeld: boomtak, vogelnestje, eieren, kuiken dat
ui een ei komt.
16 series van 3 foto's waarop alledaagse huiselijke
situaties in drie fasen staan afgebeeld. Voorbeelden:
de hond uitlaten, aankleden.

	
  
Social Sequences,
At School

12 series van 4 foto's waarop schoolsituaties in 4 fasen staan
afgebeeld.

Social Situations

8 series van 12 kleurenfoto's waarin situaties uit het sociale
leven worden uitgebeeld. Voorbeelden: iets kopen op de
markt, de bus missen.

Euro Rekenspel

Spel om te rekenen met geld. Met 52 kunststof kaarten.

Getallenlijn

Getallen ordenen van 1 t/m 10. Met 30 kunststof stroken en
140 kaartjes.

De Juiste Toon

Activiteiten rondom muziek, voor ouderen in 4 thema's:
muziek luisteren, muziek maken, zingen en ritme. Inclusief
handleiding, cd, foto's van artiesten en instrumenten en
vragenkaartjes.

Instrumentenlotto

Spel waar geluiden van muziekinstrumenten herkend moeten
worden. Met 8 geplastificeerde kaarten en cd.

Luisterrijke Eeuw

Programma met 27 muziekfragmenten van Nederlandse
liedjes uit de twintigste eeuw. Geïntroduceerd met tekst. Met
bijbehorende vragen en antwoorden.

Oude Liefde Roest Niet

Spel met als thema ‘liefdesliedjes van vroeger’. Met cd,
vragenboekje en kruiswoordraadsel.

Themakist ‘Bevrijding Van Tilburg’
Themakist ‘Feesten & Partijen’
Themakist ‘Ambachten & Beroepen’

	
  

	
  
Themakist ‘Natuur’
Themakist ‘Rijke Roomsche Leven’
Themakist ‘Nederlandse Gewoontes & Tradities’
Themakist ‘Jeugdjaren’
Themakist ‘Het huishouden’
Themakist ‘Verliefd Verloofd Getrouwd’
Themakist ‘Het Koninklijk Huis’
Herinneringskoffer ‘Tilburg’

	
  

