
 
Hallo mensen,  

je hebt een familiereüniespel gekocht. 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. De dingen die je moet doen om dit spel tot een succes te maken, 

is:  

Voor de datum:  

- Mensen (je maakt groepen van de genodigden). Bijvoorbeeld: je hebt 30 mensen. 

Verdeel 30 in 5 mensen en je krijgt 6 groepen of 30 mensen in 10 groepen van 3 

- Datum  

- Uur  

- Geschikte plaats met aantal stoelen (voor de genodigden) en tafels (voor het aantal 

spelen)  

- Printen van de spelen. 

- Voor elke groep een start- en antwoordblad kopiëren. 

- Je hebt iemand nodig om de tijd bij te houden of je doet het zelf  

- Prijzen voor de beste groep en eventueel voor de verliezers. (totaal puntenblad)  

- Eten en drinken. 

De speldag:  

- Je hebt de taken hierboven gedaan?  

- Je legt de spelen klaar op tafels. (Elke taak/spel met zijn tafel). 

- Je legt het start- en antwoordblad met een pen voor elke groep klaar. 

- Je legt een totaal puntenblad en een uitdraai van alle vragen klaar. En wachten op de 

familie, kennissen of colega’s. 

De datum na de speeldag:  

- Geef feedback: hoe was de familiereünie?  

- Waren er klachten? 

- Wat was goed en wat was minder goed. 

- Wat waren de wensen?         

Succes 

 

  



 
WELKOM BIJ DE FAMILIE REUNIE VAN 

(vul hier de achternaam in) 
(datum) 

 

Hi Mensen, 

Vandaag gaan we wat tijd met de familie doorbrangen. Jullie zijn verdeeld in …..aantal 

groepen. Elke groep krijgt 5 tot 10 minuten (u kiest) tijd om de taak uit te voeren. 

Elke groep heeft één pen en een antwoordblad gekregen. Er zijn in totaal .....taken 

(hoeveel spelen). 

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

rouleren.   

Groep 1 taak 1 na deze 2, 3, 4, 5 (je kiest bijvoorbeeld voor 5 taken)  
Groep 2 taak 2 na deze 3 ,4, 5, 1  
Groep 3 taak 3 na deze 4, 5, 1, 2  
Groep 4 taak 4 na deze 5, 1, 2, 3  
Groep 5 taak 5 na deze 1, 2, 3,  4  
 

Hieronder een voorbeeld hoe de punten per taak per groep bij te houden. 

- Groepsnaam, - namen van de deelnemers, Taal 1, Taak 2, Taak 3, Taak 4 en 5 

en als laatste het totaal aantal punten 

 

 

 

 

 

  

SUCCES 

 

groepsnaam  Namen van deelnemers 

Taak 1  

Taak 2  

Taak 3  

Taak 4  

Taak 5  

Totaal aantal punten behaald  



 
(Antwoordblad)                                 FAMILIE REUNIE VAN 

          (achternaam) 
    (datum) 

Taak 1: (10 punten per item) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Taak 2 (10 punten per item) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Taak 3 (10 punten per item) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Taak 4 (10 punten per item) 

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 
FAMILIE REUNIE VAN 

                                                            (achternaam) 
      (datum) 
Taak 5 (10 punten per item) 
 

     

     

     

     

     

 
 

 
 
 
(Totaal aantal punten blad)   
 

Groep # Totaal punten Winnaars punten 

1   

2   

3   

4   

5   

   

   
 

 

  



 
Familie reunie spelen zijn bijvoorbeeld: 

1) Kimspel zien en onthouden 

2) Kimspel aanraken en onthouden 

3) Kimspel proeven en onthouden 

4) Flora 

5) Fauna 

6) Baby foto’s: wie is wie? 

7) Landuizen van Curaçao: hun namen 

8) Ken je buurten. Noem zoveel mogelijk wijken van Curaçao. 

9) Ken je winkels. Noem zoveel mogelijke winkels van Curaçao. 

10) Ken je gerechten. Noem zoveel mogelijk Curacaose gerechten. 

11) Noem bekende Curacaoënaars. Denk aan politici, artiesten, kunstenaars, schrijvers. 

12) Verkeersymbolen en borden en situaties. 

13) Automerken over de hele wereld of op Curaçao. 

14) Ken je de vlaggen van de Caribische eilanden en landen en teken ze? 

15) Noem alle eilanden en landen die tot de Caraïben behoren of buren zijn.  

Bijvoorbeeld Aruba, Venezuela, Suriname 

 

Voor hoeveel uren moet je deze activiteit organiseren? 

Bijvoorbeeld voor 30personen 
 
Je hebt gekozen voor 6 groepen van 5 mensen 
Je kiest 6 spelen hierboven 
 
Elke spel duurt 10 minuten       10x6= 60 minuten. 
Je hebt 2 tot 5 minuten rouleertijd nodig     6x5=  30 minuten 
Je last 15 a 30 minuten in na elke 3 spelen voor F&B     30 minuten 
**Controle antwoorden (1uur)       60 minuten 
Kies je om er na samen de antwoorden te doen   6x5=  30 minuten 
Aankondigen van de verliezers en winnaars    10 minuten 
 
Totaal tijd         4 uren   
 
** als je iemand hebt om voor je te controleren dan kan jij F&B doen. 
 
 
 

 
 
 
 



 
1) Kimspel: zien en onthouden: voor deze spel heb je iemand nodig om de tijd bij te 

houden en om de groep 1 a 2 minuten tijd teg even om de spullen te bekijken om 
daarna het aft e dekken met een kleed. De deelnemers mogen niet voelen. Hun armen 
moeten op hun rug zijn. 

 
Benodigheden: 

• Verschillende dingen die je ziet en kan onthouden. Totaal 50 stuks 

• Een tafelkleed (het moet groot genoeg zijn om alles te bedekken) 
 
Bijvoorbeeld: 
Paperclip klein  haarspeld  bando  oorbel  vork 
Paperclip groot telefoon(digitaal) horloge ring  mes 
Nietjes   liniaal   pannelap halsketting slijper  
Niet machine  envelop  waaier  postkaart knikker 
Perforator  tape    poppetje bril  theelepel 
Gum   Agenda  sleuterhanger bloem  tandpasta 
Potlood  Kleine bal  sleutel  kop/mug tandenborstel 
Pen   vulpen   punaise kalendar nagelknipper 
Schaar   ink   slot  postzegel veil 
Marker   photo   sticker  eetlepel flashlight 
 

2) Kimspel aanraken en onthouden:  

Met 1 hand kunnen de deelnemers voelen en onthouden. Veel mensen tegelijkertijd kunnen 

voelen. Maar ze moeten het zo organseren dat iedereen een kans krijgt binnen 2 minuten de 

tijd. Er zijn strafpunten voor degene die de zak open maakt om erin te kijken. 

Benodigheden: 

• Een plastike vuilniszak of een yutte zak 

• 30 dingen om in de zak te zetten 

• Bijvoorbeeld in dezelfde dingen als bij spel 1 

• 1 arm op de rug en de andere voelt. 

3) Kimspel proeven en onthouden 
 

Hier moet iedereen geblinddoekt worden. Armen op de rug en je zegt ze hun mond open te 
doen zodat zij de drank of voedsel kunnen proeven.  
 
Benodigheden: 
 

• 20 schone potjes of flessen 

• 20 verschillende smaken 

• Een zak vol plastike lepels 
 
20 smaken: bijvoorbeeld 
Grenadine stroop citroen juice gekookte aardappelen   kipsoep mosterd 
Citroen stroop  tamarinde sap    bloemkool    chocolade chili sauce 
Sinasappel stroop grapefruit juice spinazie    melkroom ketchup 
Tamarinde stroop cranberry juice broccoli    coffee pudding 
Kiwi stroop  orange juice  wortelen    tea  yoghurt 



 
4) Flora 

 
Benodigheden: 

• cartoline of A5 (board) 

• 25 tot 50 foto’s /plaatjes van bloemen die hier groeien 

• Of je kiest levende bloemen en bladeren, je plakt ze op een cartoline en je nummert ze  

• Bovenaan schrijf Wat is mijn naam? 
 
Bijvoorbeeld 50 namen: 
(for translation:http://www.bandabou.info/mata%20na%20Papiamantu.htm) 
 
Trinitaria(bouganville) Oleander (dubbel) Wayaka Sentebibu Sèlder Kòrsou 
Flamboyant  Oleander Boneriano Noni  Mahok  Batata dushi 
Fayalobi (ixora) Dama di anochi Schubappel Kapok  Awakati 
Trommelstok  Karawara Spaño Knepa  Karawara Patia 
Kayena  Geranium  Mespel  Tamarein Kòmkòmer chikí 
Kelki hel  Papagaaibloem Druifi laman Mango  Papaya 
Melon di seru  Orchidee(orkidia) Sorsaka Yerba bueno Wabi 
Datu   Kashu Surnam Rosa  Oregano Kibrahacha 
Kadushi  Barba di Jonkuman Girasol  Paprika Pega pega 
Infrou   Yasmijn  Kashu  Tomati  Kèlki hel 
Oleander   Bellisima  Ceder  Siboyo largu Apeldam 
 

Enkele foto’s: 

Melon di seru    oleander double                  oleander            oleander Bonairiano 

5) Fauna 

Bonodigheden: 

• cartoline of A5 (board) 

• 25 of 50 pics van dieren die leven op Curaçao 

• Je schrijft bovenaan:” wat is mijn naam?” 

• Of je vraagt om zoveel mogelijke dieren, vogels, insecten te schrijven, die op Curaçao 
leven 
 

Bijvoorbeeld: 
Hond  poes  wacamaya  kinikini   Leguaan 
Fox terrier kip  duif   Warawara  Hagedis 
Chihuahua haan  haas/konijn  Buladeifi  Blòblò 
Pitbull  koe  grasparkiet  Chinchirinchi  Springhaan 
Herderhond ezel  blenchi   Chuchubi  Kakkelak 
Poedel  papagaai Trupiaal oranje Trupiaal geel  duizendpoot 



 
Baby foto’s: Wie is Wie? 
 
Benodigheden: 

• Baby foto van iedereen die aanwezig zullen zijn. Vragen vooraf 

• Cartoline A5 

• Plak alle foto’s op de cartoline 

• Maak een eigen naamlijst met foto’s vooraf genummerd van wie is wie 
 

6) Landhuis Curaçao 

Benodigheden: 

• Foto’s van lanhuizen op Curacao. Foto’s van vroeger en nu. Je kunt ze vinden op 

landhuizenvancuracao.info 

• Cartoline A5 

• Je copy paste en kopieer de foto’s 

• Maak een naamljjst van de vooraf genummerde foto’s 

 

7) Ken je buurt. Noem zo veel mogelijk wijken op Curaçao. 

Benodigheden: 

• Lijst van namen van de wijken 

 

Doe number 8 tot en met 15 hetzelfde als nummer 7. 

8) Ken je winkels. Noem zoveel mogelijke winkels van Curaçao. 

9) Ken je gerechten. Noem zoveel mogelijk Curacaose gerechten. 

10) Noem bekende Curacaoënaars. Denk aan politici, artiesten, kunstenaars, schrijvers. 

11) Verkeersymbolen en borden en situaties. 

12) Automerken over de hele wereld of op Curaçao. 

13) Ken je de vlaggen van de Caribische eilanden en landen en teken ze? 

14) Noem alle eilanden en landen die tot de Caraïben behoren of buren zijn. Bijvoorbeeld 

Aruba, Venezuela, Suriname 

 

 

 

 

http://www.landhuizenvan/

