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Het is een mooie morgen. De ko�e ruikt 
heerlijk en het zaaltje vult zich langzaam. 
Vandaag staat een leuke activiteit op het 
programma: de Kletskous. Het is gezellig 
en heel simpel: om de beurt haal je een 
kaartje uit de kous, je leest de vraag voor 
en beantwoordt deze.  

Het eerste kaartje wordt uit de kous 
gehaald: “Vroeger ging ik op vakantie 
naar …”, dat wordt beantwoord met een 
mooie herinnering aan een camping in 
Zeeland. Bij kaartje nummer 2: “Mijn 
eerste baantje was...” luidt het antwoord 
‘’Termeulen”. Dat roept bij iedereen 
mooie herinneringen op aan de grote 
winkel waar je alles kon kopen. 

Mooi om te delen
Natuurlijk zijn er ook herinneringen waar 
je even stil van wordt, omdat je het  
verdriet van de betrokkenen voelt. Maar 
ook dat is mooi om met elkaar te delen. 
De reacties op het kaartje over ‘lekkere 
recepten van vroeger, maakte dat 
iedereen trek krijgt. En dat is niet raar, de 
ochtend is omgevlogen!

Vorm kleine groepjes, dan kan iedereen 
meepraten. Zoek eventueel een extra kous, 
zodat je de kaartjes kan verdelen.
Zorg voor een gezellige sfeer en wat lekkers, 
dan komen de verhalen vanzelf.
Nodig een van de aanwezigen uit om een 
kaartje met een vraag uit de sok te pakken. 
Deze kan als eerste de vraag beantwoorden 
maar ook anderen kunnen natuurlijk iets 
over dit onderwerp vertellen. Laat de kous 
rondgaan zodat iedereen aan de beurt komt.
Speel de Kletskous eens met verschillende 
generaties. Jongeren geven hele andere 
antwoorden, een mooie manier om meer 
over elkaar te weten te komen.
Alle kaartjes gehad? Bedenk zelf nieuwe 
vragen. Of bekijk de labeltjes op de Pickwick 
theezakjes.
Het spel is ook geschikt voor mensen met 
lichte dementie, zij herinneren zich veel van 
vroeger.
Organiseer de Kletskous in een rustige 
ruimte.  Zorg dat de deelnemers rond de 
tafel elkaar kunnen zien en kunnen verstaan.

Het lekkerste recept 
dat moeder of vader 
klaarmaakte is...

Als ik de baas zou 
z�n in Rotterdam 
dan zou ik…


