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Spelbeschrijving winkelspel 

 

Doel 

 Prettige herinneringen ophalen 

 Geheugen stimuleren 

 Plezier beleven 

Voorbereiding / benodigdheden 

 Teken op blanco kaartjes (op ansichtkaartformaat) voorgevels van de volgende 

winkels; slager, bakker, kledingwinkel, huishoudwinkel, kruidenier, bloemenwinkel, 

groenteboer, dierenwinkel, boekenwinkel, drogisterij, visboer, meubelzaak, 

bouwmarkt, manufactuurwinkel en schoenenzaak. 

Plak er eventueel plaatjes bij van voorwerpen/artikelen die in de winkels te koop zijn 

(uit tijdschriften en reclamefolders).   

 Leg de winkelkaartjes in een cirkel op tafel 

 1 Pion 

 1 Dobbelsteen 

 De vragen over de desbetreffende winkels (zie hieronder) 

 

Spelbeschrijving 

 Leg de winkelkaartjes zo op tafel dat iedereen het kan zien. De vragen, kaartjes en 

plaatjes liggen bij de spelleider. 

 Zet de pion op een winkelkaart en vraag een deelnemer om te gooien. 

 Ga dat aantal vooruit met de pion. 

 Stel een vraag van het vragenblad over de desbetreffende winkel. 

 Daarna mag de volgende deelnemer gooien enz. 

 In plaats van de vragen kun je ook voorwerpen of plaatjes gebruiken en vragen in welke 

winkel ze te koop zijn. 

 

Tips 

Het gaat niet om goed of fout, maar het gesprek en het contact. Het spel is een middel tot 

gesprek en om prettige herinneringen naar boven te halen. Als u een Ipad heeft, kunt u foto’s 

opzoeken van de winkels waar uw familielid ooit geweest is, en informatie vinden over winkels 

als de Gruyter. 

Ook is het leuk om reclames van vroeger te bekijken, muziek brengt eveneens herinneringen 

naar boven. 
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Vragenblad winkelspel 

De boekwinkel 
 Leest u graag boeken, zo ja, wat voor boeken? 

 Noem enkele soorten boeken (thrillers, romans geschiedenisboeken e.d.) 

 Noem enkele enkele bekende schrijvers 

 Hoe noem je een boek waarin kaarten van landen en werelddelen instaan? 

 Aan welk kinderboek heeft u herinneringen? 

 Noem enkele damesbladen. 

 Wat is een kroontjespen? 

 Noem enkele soorten pennen. 

 Met welk instrument kun je cirkels tekenen? (passer) 

 In welk soort boek staan recepten vermeld? 

 Wat is uw favoriete boek? 

 Hoe heet het boekje waarin je je dagelijkse afspraken vermeldt? 

 Hoe noem je een boek waarin een verhaal wordt verteld aan de hand van plaatjes? 

 Kunt u een paar stripboeken noemen ( of kent u deze nog….Asterix en Obelix, Suske en 

Wiske, Kuifje, Jan Jans en de kinderen, Donald Duck…) 

 Leest u graag de krant, welke krant is dat en wat leest u het eerst? 

 

De drogist 

 Wat koop je zoal bij de drogist? 

 Heeft u een favoriet luchtje? 

 Noem enkele merken zeep (Palmolive, Lux, Maya, Sunlicht e.d. 

 Wat vindt u een goede haarverzorging en noem enkele haarverzorgingsproducten. 

 Wat vindt u van het gebruik van make-up? 

 Welke middelen kun je kopen bij de drogist om gezond te blijven? 

 Kun je snoep kopen bij de drogist? Zo ja, welk snoep? 

 Wat zit er in een verbandtrommel? 

 Wat doe je als iemand een brandwond heeft? 

 Wat is een goede gezichtsverzorging? 

 Kunt u iets vertellen over het badritueel vroeger? 

 Kunt u uitleggen wat een badhuis is en bent u er wel eens geweest? 

 Gaat u graag in bad of onder de douche? 

 Kunt u een paar ketens noemen van drogisterijen of parfumerie-zaken? ( etos, kruidvat, 

Douglas, ici paris, Da…) 

 Waar haalde u vroeger uw benodigdheden voor de persoonlijke verzorging? 

 Bent u verknocht aan een bepaald merk? 

 Noem enkele merken after-shave of parfum. 
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De kledingwinkel 

 Maakte u vroeger kleding zelf, kunt u er iets over vertellen? 

 Wat is typisch mannenkleding? 

 Wat is typisch vrouwenkleding? 

 Waarom wordt er tegenwoordig minder kleding zelf gemaakt? 

 Noem enkele bekende kledingzaken. 

 Wanneer is er uitverkoop/ let u op de uitverkoopjes? 

 Had u speciale kleding voor de zondag en hoe zag die eruit? 

 Welke kleding vindt u mooi en welke kleding zult u nooit dragen? 

 Wanneer kreeg u vroeger nieuwe kleding? 

 Vindt u uw uiterlijk belangrijk? 

 Waar moet een goede kledingverkoopster aan voldoen? 

 Hoe zag de mode eruit in de jaren 50? 

 Weet u wat er momenteel in de mode is en doet u eraan mee? 

 Kent u een spreekwoord met het woord kleding erin of een kledingstuk? 

 Wat zijn accessoires en noem enkele voorbeelden. 

 Hoe vaak wisselde je vroeger van kleding? 

 

De huishoudwinkel 

 Noem een winkel met huishoudelijke artikelen in de omgeving. 

 Wat koop je zoal in een huishoudwinkel? 

 Welke attributen heb je nodig om je huis goed schoon te houden? 

 Welke lepels hangen er aan een lepelrek in de keuken? 

 De drie schoonmaakmiddelen die in bakjes zaten in de keuken waren?  (Zand, zeep en 

soda.) 

 Welke schoonmaakmiddelen gebruik je bij het schoonmaken van de keuken? 

 Welk schoonmaakmiddel gebruik je bij het schoonmaken van het toilet? 

 Wat werd er gedaan met de grote voorjaarsschoonmaak? 

 Welk attribuut gebruik je bij het verwijderen van stofdraden aan het plafond? 

 Hoe ga je te werk bij het ramen lappen? 

 Op welke dag werd meestal de was gedaan en hoe lang was je er mee bezig? 

 Wat is er allemaal veranderd door de jaren heen op huishoudelijk gebied? 

 Heeft de huisvrouw het nu moeilijker of makkelijker vergeleken met vroeger? 

 Noem enkele bekende merken schoonmaakmiddelen. (Ajax, Sunlight, Cif, Glorix, 

Groene zeep.) 
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De bakker 

 Noem vijf soorten brood. 

 Noem vier soorten hartig broodbeleg. 

 Noem vier soorten zoet broodbeleg. 

 Welke ingrediënten heb je nodig voor het bakken van brood? 

 Welke fabrikant is bekend om zijn zoete broodbeleg (de Ruijter). 

 Noem enkele soorten margarine. 

 Welk brood is gezonder, wit of bruinbrood? 

 Wat kun je doen met oud brood? 

 Wat is het verschil tussen een bakker en een banketbakker? 

 Kent u een spreekwoord met het woord “brood” erin? 

 Wat doet u in een picknickmand? 

 Wat kun je, behalve brood, nog meer bij de bakker kopen? 

 Wat is het verschil tussen ontbijten vroeger en het ontbijten tegenwoordig? 

 Maak deze reclamezin af: alleen voor beschuit………..(kom ik eruit) 

 In welke vormen kun je brood kopen? (puntjes, kadetjes, knip, vierkant enz.) 

 Bakte u zelf wel eens brood en hoe ging dat in z’n werk? 

 Maak deze reclamezin af: lekker brood verdient……..(Bona) 

 

De kruidenier 

 Wat koop je zoal bij de kruidenier? 

 Noem een bekende kruidenier (A.H. de Gruijter) 

 Is de kruidenier van vroeger te vergelijken met de supermarkt van nu? 

 Hoe werd er afgerekend bij de toonbank? 

 Kon je “op de pof” kopen? 

 Hoe vaak per week ging u naar de kruidenier? 

 Welke waren werden afgewogen? 

 Welke tijden en welke dagen was de kruidenier geopend? 

 Hoe heette de rijdende kruidenierswagen die aan de deur kwam? (de SRV). 

 Wat stond er op de toonbank bij de kruidenier? 

 Hoe kwam je in de oorlog aan eten, koffie, thee e.d.? 

 Noem enkele merken koffie en thee. 

 Naar welke supermarkt gaat u graag en waarom? 

 Waar moet een goede supermarkt aan voldoen vindt u? 

 Wie kwamen er allemaal met hun waar aan de deur vroeger? 

 Wie doet/deed er bij u de boodschappen? 

 Leende u wel eens iets bij de buurvrouw? (suiker/ een ei o.i.d.) 
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De ijzerwinkel/de bouwmarkt 

 Wat koop je zoal in een ijzerwinkel/bouwmarkt? 

 Maak deze zin af: messen en scharen……..(zijn kindergevaren). 

 Welke sleutels heeft aan uw sleutelbos? 

 Wat zit er in een gereedschapskist? 

 Welke attributen heeft een timmerman nodig? 

 Kent u een spreekwoord met het woord “spijkers” erin? 

 Kent u een gezegde met het woord: “timmeren” erin? ( aan de weg timmeren) 

 Noem enkele soorten zagen (figuurzaag, cirkelzaag, ijzerzaag) 

 Wat kan er in huis allemaal op slot? 

 Wat stop je zoal in een kluis? 

 Noem enkele werkzaamheden van een timmerman 

 Hoe maak je verfkwasten schoon? 

 Is timmerman een echt mannenberoep? 

 Hebt u zelf wel eens geklust in huis? 

 Hoe heet degene die de waterleidingen repareert of aanlegt? (loodgieter) 

 

De visboer 

 Noem enkele soorten vis die gerookt worden. 

 Welke soorten vis kun je bakken? 

 Noem enkele soorten vis die verkocht worden bij de visboer. 

 Noem enkele zoetwatervissen. 

 Noem enkele zoutwatervissen. 

 Noem enkele schelpdieren. 

 Wanneer koopt u een visje? 

 Welke provincie is bekend om zijn mosselen? (Zeeland). 

 Wat is een andere benaming voor haring? (Maatje). 

 Bij welke groente eet u vis? 

 Op welke dag in de week wordt er vaak vis gegeten en waarom is dat? 

 Wat koop je, behalve vis, nog meer bij de visboer? 

 Noem een bekende viswinkel in de omgeving of: waar kocht u vroeger uw vis? 

 Kent u een spreekwoord met het woord “ vis” erin? 

 Kunt u iets vertellen over sportvissen? 

 

De meubelwinkel 

 Welke meubels staan er bij u in de woonkamer? 

 Wat vindt u het mooiste meubelstuk in uw huis? 

 Is er een meubelstuk waar u speciale herinneringen aan heeft? 

 Hoe onderhoud je eikenhouten meubelen? 
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 Welke soorten vloerbedekking zijn er en wat heeft uw voorkeur? 

 Wat is de voorloper van de stofzuiger? (de rolveger, stoffer en blik, bezem) 

 Hoe gaat u te werk bij het wassen van de gordijnen? 

 Bent u vaak verhuisd en kunt u er iets over vertellen? 

 Hoe kwam u aan uw meubels? (gekregen gekocht, tweedehands enz.) 

 Wat heeft u thuis aan de muur hangen? 

 Hoe lang doe je gemiddeld met een bankstel? 

 Had u een spaarpotje m.b.t. de aanschaf van nieuwe meubels? 

 Waar moet een goede stoel aan voldoen volgens u? 

 Hoe ziet uw ideale woonkamer eruit? 

 U hebt een nieuwe bank nodig, wat mag het kosten? 

 

De groentewinkel 

 Noem verschillende soorten groene groenten. 

 Noem verschillende soorten rode of oranje groenten. 

 Wat is typisch zomerfruit? 

 Wat zijn typische wintergroenten? 

 Welke ingrediënten gaan er in de erwtensoep? 

 Hoe ziet een verantwoorde maaltijd eruit? 

 Wat is de prijs van 1 kg. appels? 

 Wat is “hete bliksem”? 

 Wat is Engelse ziekte en hoe krijg je het? 

 Noem 3 groenten met de letter P. 

 Wat is het verschil tussen een groentewinkel toen en nu? 

 Welke groenten worden er in een kas verbouwd? 

 Hoe wordt peen-en-uien ook wel genoemd? 

 Waar kun je nog meer groenten kopen (boer, supermarkt, markt e.d.). 

 Kunt u enkele soorten aardappels noemen? 

 Kunt u enkele soorten appels noemen? 

 

De slagerij 

 Wat koop je zoal bij de slager? 

 Noem enkele duurdere vleessoorten. 

 Noem enkele goedkopere vleessoorten. 

 Welk hartig broodbeleg doet u graag op brood? 

 Hoe zag de slagerij er vroeger uit? 

 Welk vlees eet u bij de hutspot? 

 Hoe maakt u gehaktballen klaar? 

 Wat is orgaanvlees? 

 Hoe bakt u uw biefstuk? 
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 Noem verschillende soorten worst. 

 Bij welke slager kocht u vroeger uw vlees? 

 Welk vlees gaat er in de groentesoep? 

 Welk vlees gaat er in de erwtensoep. 

 Welk vlees wordt er tegenwoordig weinig meer gegeten in vergelijking met vroeger? 

(niertjes, lever, bloedworst, varkenskop e.d.) 

 Wat is reuzel en waar werd het voor gebruikt? 

 Welk vlees gaat er in de hachee? 

 Zitten er nadelen aan het eten van vlees? 

 

De manufactuurwinkel 

 Wat koop je zoal in de manufactuurwinkel? 

 Waar koop je tegenwoordig knopen? 

 Heeft u vroeger een korset gedragen? 

 Noem enkele voor- en nadelen van het dragen van een korset. 

 Op welke manier stopte je sokken en welke attributen had je erbij nodig? 

 Wat is een andere benaming voor een broekenophouder? 

 Kunt u enkele sluitingen noemen die in kleding zitten? 

 Kunt u verschillende soorten naalden noemen? (stopnaald, stiknaald, machinenaald). 

 Er zijn tegenwoordig bijna geen manufacturenzaken meer, hoe zou dat komen? 

 Waarvoor kun je elastiek gebruiken? 

 Noem enkele soorten ondergoed (mannen en vrouwen). 

 Hebt u zelf kleding gemaakt, vond u dat leuk om te doen? 

 Hoe zag een naaimachine er vroeger uit? 

 Kunt u iets vertellen over de handwerkles vroeger? 

 

De schoenenwinkel 

 Kunt u een paar soorten schoeisel noemen? 

 Welk schoeisel draagt u in de winter? 

 Welk schoeisel draagt u in de zomer? 

 Kunt u een paar merken  schoeisel noemen? ( Ecco, van Haren, Gabor, Mefisto, van 

Bommel, van Lier)  

 Hoe lang deed u vroeger met uw schoenen? 

 Kreeg u vroeger altijd nieuwe schoenen? 

 Waar moet goed schoeisel aan voldoen? 

 Hoe moet je schoenen onderhouden? 

 Wie poetste de schoenen bij u vroeger thuis? 

 Kunt u een merk schoensmeer noemen? (Kiwi, Bata, Peli…enz) 

 Moest u wel eens schoenen van een broer of zus afdragen, hoe vond u dat? 

 Komt u wel eens bij een schoenmaker? 
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 Wat kun je allemaal bij de schoenmaker laten doen? 

 Hoe noem je iemand die je voeten verzorgd? (pedicure) 

 Loopt u graag op hoge hakken? 

 Bij welke sport of hobby heb je speciale schoenen nodig? (voetballen, ballet, hardlopen 

wielrennen e.d.). 

 U heeft nieuwe schoenen nodig, wat mag het kosten? 

 

De bloemenwinkel 

 Noem enkele soorten bloemen. 

 In welk liedje komt er een bloem voor? 

 Wat zijn uw lievelingsbloemen en waarom? 

 Krijgt u graag een bloemetje? 

 Waar kocht/ koopt u uw bloemen? 

 Heeft u herinneringen aan het bloemencorso? 

 Hoe heet het grote bloemenpark tussen Hillegom en Lisse? 

 Vul aan…bloemen houden van mensen…. ( haal ze in huis). 

 Noem een paas huiskamerplanten. 

 Wat staat er bij u in de tuin? 

 Heeft u groene vingers? 

 Bij welke gelegenheid geeft u bloemen? 

 Hoe ziet een mooi boeket eruit? 

 Welke bloemen kom je tegen langs de kant van de weg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


