Spelregels voor het ‘Oog voor elkaar’-spel
Loepvragen:
Een spel voor jong en oud!
Nodig:
• Spelbord
• Opdrachten (hieronder) en vragen
(hiernaast)
• Knijpertje
• Dobbelsteen
• Zoveel pionnen als het aantal spelers
Werkwijze:
• De jongste speler mag beginnen.
• Gooi met de dobbelsteen en zet zoveel stappen als
het aantal gegooide ogen.
• Kom je op een vakje met een loepje? Praat dan met
elkaar over de eerste vraag uit de rij met
‘loepvragen’ uit de kolom hiernaast.
• De volgende keer dat iemand op een loepvakje
komt, kunnen jullie vraag 2 bespreken. Knijp het
knijpertje bij de vraag waar jullie gebleven zijn.
• Kom je op een ‘brilvakje’, voer dan de opdracht uit
die bij dat nummer hoort, zie onderaan dit blad.
• Wie het eerste bij de finish is, heeft gewonnen!
Variatie 1:
• Speel je het spel met 4 (of meer) personen? Dan
kun je ervoor kiezen om alleen loepvragen te
beantwoorden op de even (of oneven) nummers.
Variatie 2:
• Als je geen dobbelstenen hebt of gebruikt, gebruik
de loepvragen dan als gespreksvragen en leer elkaar
op die manier beter kennen.
Opdrachten brilvakjes:
4. Geef een compliment aan de persoon rechts van je.
Daar word je zelf ook blij van! Je mag 3 plaatsen
vooruit.
15. Je bent je pen kwijt en kunt nu geen brief schrijven
aan je penvriend(in). Ga 3 plaatsen terug en zoek
nog eens goed.
26. Ga op bezoek bij degene die het minst ver in het spel
is. Je mag blijven waar je bent als je zélf de laatste
in de rij bent.
32. Schenk (als je daar toestemming voor hebt) wat
drinken in voor je medespelers en jezelf. Dit kost tijd,
sla een beurt over.
41. Wat een pech! Je bedenkt dat je vergeten bent een
kaartje voor een ziek familielid te posten. Ga terug
naar nr. 28.
61. Doe wat aardigs voor je linker buurman of -vrouw:
zet zijn/haar pion 2 plaatsen vooruit.

1.

Doe jij weleens iets aardigs voor mensen die je niet of
niet goed kent?

2.

Bij wie moet je nodig weer eens op bezoek gaan?

3.

Wat is het laatste compliment dat je hebt gegeven?

4.

Waar word jij blij van?

5.

Hoe sta je bij je vrienden/vriendinnen bekend?

6.

Wat is een goede eigenschap van jou?

7.

In welk contact zou je meer tijd willen steken?

8.

Kun je een verhaal uit de Bijbel noemen waarin
naastenliefde een grote rol speelt?

9.

Dilemma: Zou je liever zélf €50.000 euro uitgeven of
€100.000 aan een goed doel schenken?

10. Wat is het allermooiste compliment wat je ooit hebt
gekregen?
11. Stel je voor: je moet je een week lang inzetten voor een
goed doel. Welk doel kies je?
12. Maak jij makkelijk contact met onbekende mensen? Zo
ja, hoe doe je dat dan?
13. Bedenk 3 dingen die geen geld kosten, maar die een
ander wél blij maken.
14. Voel je je weleens eenzaam?
15. Dilemma: nooit meer een spelletje met anderen spelen
of nooit meer een spelletje winnen?
16. Wanneer heb je voor het laatst iemand een plezier
gedaan en waarmee?
17. Wat doe jij om vriendschappen te onderhouden?
18. Bij wie kun je je hart luchten?
19. In Handelingen 20:35 staat, dat het zaliger is te geven
dan te ontvangen. Wat betekent dit denk je?
20. Wie of wat stimuleert jou in de dingen die je doet?
21. Wat vind je van de uitdrukking ‘een goede buur is beter
dan een verre vriend’?
22. Vind je het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
23. Wat doe je wél voor anderen wat je voor jezelf niet doet?
En waarom is dat zo?
24. Welk woord past beter bij jou: praten of luisteren?
25. Ken je iemand die wel een vriend/vriendin kan
gebruiken?
26. Wat versta jij onder eenzaamheid?
27. Ben je kritisch in je vriendenkeuze of ben je een
allemansvriend?
28. Wat is voor jou belangrijk in een vriendschap?
29. Heb je een penvriend(in) of zou je die willen hebben?
30. Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is
dubbele vreugde. Ervaar jij dit ook zo?

