
 
DE FAMILIEREÜNIE VAN 

   (vul hier de achternaam in) 
    (datum) 

 
 

 Hallo geïnteresseerde, 

Je bent geïnteresseerd in een familiereüniespel. Je moet het zelf organiseren. Het is 
gewoon het spel en afdrukken. Het is een spel dat je met meerdere groepen doet, 
waarbij de groepen rouleren. Elke groep krijgt 5 tot 10 minuten. Dit is een korte 
versie van het hele spel. Zodat je een idee krijgt hoe deze spelen werken. 

De hele versie wordt geleverd met: 

•         Hoe te organiseren voor, de dag en er na. 

•         Wat heb je nodig voor elke taak. 

•         Ideeën voor elke taak. 

•         De spelen (15 spelen). 

•         Het startblad. 

•         Het antwoordblad. 

Deze korte versie wordt geleverd met: 

•         Wat je nodig hebt voor 3 taken. 

•         3 spelen. 

•         Het startblad. 

•         Het antwoordblad. 
  

Met een vriendelijke groet, 

  

 

 

  



 
(startblad)   WELKOM BIJ DE FAMILIEREÜNIE VAN 

(vul hier de achternaam in)  
(datum) 

  

Hallo mensen, 

Vandaag gaan we wat familietijd samen hebben en ben je verdeeld in ..........(aantal) 
groepen. 

➢ Elke groep heeft 5 tot 10 minuten tijd om de taak uit te voeren. 
➢ Elke groep heeft één pen en een antwoordpapier. 
➢ Er zijn in totaal ...........taken (hoeveel taken) 

➢ Groep nummer 1 begint bij taak nummer 1. Groep nummer 2 begint bij taak 
nummer 2, etc, en we gaan rouleren. 
  

➢ Groep 1 spel 1 na deze 2, 3 (je kiest bijvoorbeeld voor 3 taken) 
➢ Groep 2 spel 2 na deze 3,1 
➢ Groep 3 spel 3 na deze 1, 2 

  

  

  

  

  

  

Succes 

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 

Groepsnaam: Verdiende punten 

Spel 1 
 

Spel 2 
 

Spel 3 
 

Totaal aantal verdiende punten 
 



 
(Antwoordblad)   DE FAMILIEREÜNIE VAN 

(vul hier de achternaam in) 
   (datum)       

  

Spel 1: (10 punten per item) 

          

          

          

          

          

          

          

          

Spel 2 (10 punten per item) 

          

          

          

          

          

          

          

          

Spel 3 (10 punten per item) 

          

          

          

          

          

          

          

          

  

  

 
 

 
 



 
DE FAMILIEREÜNIE VAN 

   (vul hier de achternaam in) 
     (datum)  

  

 

Family Reunion games onderwerpen bijvoorbeeld: 

1) Kimspel: aanraken en onthouden 

2) Fauna 

3) Babypics: wie is wie? 

  

Hoeveel uur heb je nodig om deze reünie te organiseren? 

Je hebt bijvoorbeeld 15 personen 
U kiest voor 3 groepen van 5 personen 

Je kiest hierboven 3 spellen 
Elk spel is 10 minuten      3x10= 30 minuten. 
Je hebt 2 tot 5 minuten nodig om te draaien.   3x  5= 15 minuten 

**Controle van de antwoorden (1 uur)      60 minuten 
Als je ervoor kiest om de antwoorden na    3x 5= 15 minuten 
 samen te doen 

Kondig de verliezer en winnaar aan    10 minuten  
  
Totaal van de tijd          2 uur 10min 
  
** als je iemand hebt om dit voor je te regelen, kun je de mensen vermaken met Eten 
en Drinken. 

  
  
  
  

  



 
DE FAMILIEREÜNIE VAN 

        (vul hier de achternaam in) 
          (datum) 

  

1) Kimspel: zien en onthouden: dit spel heeft een speciaal persoon nodig om de 
groepen de tijd te geven om te zien en te onthouden en na 1 tot 2 minuten, 
leg je het tafelkleed.  

  
Je hebt: 

•         Verschillende dingen om te zien en te onthouden. Een totaal van 50 dingen 

•         Een tafelkleed (om de spullen te bedekken) 

  
Dingen bijvoorbeeld: 

•         Paperclip kleine    pin   hairclip    oorbel      vork 

•         Paperclip groot     telefoon            horloge   ring      mes 

•         Nietjes          liniaal   pannelap   ketting      slijper 

•         Niet machine         envelop  waaier    ansicht kaart   punaise 

•         Perforator           plakband kleine pop    bril      kleine lepel 

•         Gum           notebook  slot    bloem      tandpasta 

•         Potlood           kleine bal sleutel    mok      tandenborstel 

•         Pen            vulpen  duimzak    kalender     nagelknipper 

•         schaar          ink  sleutelhanger  stempel      nagelvijl 

•         Marker          foto   sticker    grote lepel      zaklamp 
 

2) Fauna 

Je hebt nodig: 

•         Cartoline van A5 (bord) 

•         25 foto's van dieren die op Curaçao leven 

•         Schrijf op het bord:"wat is mijn naam?" 

•         Je vraagt ze gewoon, om zoveel dieren te schrijven, die ze kennen die op 
Curaçao leven 

  
Bijvoorbeeld: 
Hond  Poes   wacamaya   kinikini   Leguaan 

Fox terriër  Kip  Duif   Warawara   Hagedis 

Chihuahua  Haan  Konijn   Buladeifi  Blauwe hagedis 
pitbull   koe  grasparkiet   Chinchirinchi  sprinkhaan 
Pikinees ezel   blenchi   Chuchubi   kakkelak 
 

  
3) Babyfoto: Wie is wie?  

Je hebt nodig: 

•       Babyfoto's van elke deelnemer vòòr de datum van de familiereünie 

•       Cartoline A5          

• Zet alle foto's op het bord 

•        Maak een namenlijst voor jezelf.  
 


