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Beleef Menu

Pakket met de nadruk op reminiscentie en samen beleven. Het Beleef Menu biedt herkenbare beelden, 
geluiden en gebruiksvoorwerpen die het geheugen prikkelen en uitnodigen tot een gesprek. Dit pakket is 
een succes voor zowel PG- als Somatiekafdelingen.

Nederlands

Juxebox 
25 internationale hits uit de ja-
ren 50 van diverse artiesten.

Duo spel
Zoek 2 dezelfde afbeeldingen 
bij elkaar. Traint het geheugen.

Praatplaten
Drie settings van vroeger die 
activeren tot een gesprek. 
• De Kruidenier 

gevuld met artikelen van 
toen

• De Kapsalon 
Hoe vaak ging u naar de 
kapper? 

• De gereedschapstafel 
voor mannen.  
Hoe handig was u 
vroeger? 

Puzzelen
Puzzelen op drie verschillende 
niveaus. Herkenbare thema’s 
die tot de verbeelding 
spreken. 

Sportjournaal
Verzameling van polygoon 
sport beelden. Herkenbare 
evenementen en sporten 
die uitnodigen tot een 
gesprek. Met het herkenbare 
stemgeluid.

Spreekwoordenspel
Zoek de juiste twee delen van 
een spreekwoord bij elkaar. 
Activeert het geheugen.

Nederlandse hits
25 Nederlandstalige hits uit de 
jaren 50 van diverse artiesten.

Kinderliedjes
50 ouderwetse kinderliedjes 
om mee te zingen. Met 
begeleidende tekst.

Reclames
Verzameling van oude 
slogans en reclame 
prenten. 

Geld verzamelen 
Het sorteren van guldens of 
euro’s. Keuze tussen munten of 
briefjes.

Herinneringen
Een groot aantal foto’s die 
herinneringen van vroeger 
naar boven halen. Helpt met 
het opgang brengen van 
gesprekken. 

Journaal
Polygoon tv-beelden uit 
de oude doos over diverse 
thema’s. Met het herkenbare 
stemgeluid.



Pakket met de nadruk op reminiscentie en samen beleven. Het Beleef menu biedt herkenbare beelden, ge-
luiden en gebruiksvoorwerpen die het geheugen prikkelen en uitnodigen tot een gesprek. Dit pakket is een 
succes voor zowel PG- als Somatiekafdelingen.

Beleef Menu
Vlaams

Juxebox 
25 internationale hits van diver-
se artiesten uit de jaren 50.

Duo Spel
Zoek 2 dezelfde afbeeldingen 
bij elkaar. Traint het geheugen.

Praatplaten
Drie settings van vroeger die 
activeren tot een gesprek. 
• De kruidenier gevuld 

met artikelen van toen
• De bakkerij 

Waar haalde u vroeger 
uw brood. 

• Het café.  
Ging u wel eens naar het 
café? 

Puzzelen
Puzzelen op drie verschillende 
niveaus. Herkenbare thema’s 
die tot de verbeelding 
spreken. 

Sportjournaal
Verzameling van polygoon 
sport beelden. Herkenbare 
evenementen en sporten die 
uitnodigen tot een gesprek. 

Spreekwoordenspel
Zoek de juiste twee delen van 
een spreekwoord bij elkaar. 
Activeert het geheugen.

Vlaamse hits
25 Vlaamse hits van diverse 
artiesten uit de jaren 
‘50/’60/’70.

Kinderliedjes
50 ouderwetse kinderliedjes 
om mee te zingen. 

Reclames
Verzameling van oude slogans 
en reclame prenten. 

Geld verzamelen 
Het sorteren van franken of 
euro’s. Keuze tussen munten of 
briefjes.

Herinneringen
Een groot aantal foto’s die 
herinneringen van vroeger 
naar boven halen. Helpt met 
het opgang brengen van 
gesprekken. 

Familiefilms
Tv-beelden uit de oude doos 
over diverse thema’s die tot de 
verbeelding spreken. 



Pakket voor de hele familie. Interactie tussen grootouder en (klein)kind. De applicaties stimuleren de fijne 
motoriek met spellen die met elkaar gespeeld kunnen worden. Cognitief niveau 4-10 jaar. 

Familie Menu

Mollenspel
De tuin zit vol mollen! 
Jaag ze zo snel 
mogelijk weg.

Schaduwenspel
Raad van welk voorwerp je 
het silhouet ziet. Door het 
silhouet aan te raken komt 
het voorwerp langzaam 
tevoorschijn.

Sorteren
Sorteer de lego-stenen of 
de postzegels. 

Snoepzoeker
Zoek de snoepjes die 
je nodig hebt. Op drie 
verschillende niveaus. 

Schilderen
Maak samen een kleurplaat 
of schilder je eigen creatie. 
Met twee schilderpaletten 
waarop je zelf kleuren kunt 
mengen. 

Airhockey 
Klassiek airhockey spel. Tik 
de puck in de goal van je 
tegenstander. 

Getallen zoeker
Zoek  de juiste getal-
len op tafel. In 3 ver-
schillende niveaus. 

Babyfoto
Fotocollage van babyfoto’s  
met passende geluiden.  

Puzzel
Kinderpuzzels op drie 
verschillende niveaus.  

Ballonprik
Prik de ballonen kapot die 
op het scherm verschijnen. 

Piano
4 digitale piano’s om 
samen muziek mee te 
maken. 

Combinaties
Zoek de juiste combinaties 
in verschillende 
categorieën bij elkaar. 

Rekensommen
Vind het juiste 
antwoord bij de som. 
Drie verschillende 
niveaus. 



Pakket voor mensen met een zwaardere vorm van dementie of zwaardere verstandelijke beperking. De 
applicaties stimuleren de gebruikers om deel te nemen aan de activiteit. Doorbreekt apathie en stimuleert 
de fijne motoriek.  Cognitief niveau 1-3 jaar.

Tover Menu

Bubbelfolie
Prik alle bubbels stuk met je 
vinger. Bij het kapot prikken 
hoor je een geluidje. 

Schaduwenspel
Raad van welk voorwerp je 
het silhouet ziet. Door het 
silhouet aan te raken komt 
het voorwerp langzaam 
tevoorschijn.

Zandfoto Algemeen
Veeg het zand weg, 
welk voorwerp komt er 
tevoorschijn? 

Bloempje-tik
Er verschijnen en ver-
dwijnen bloemen op het 
scherm. Door ze aan te 
raken lossen de bloemen 
op. 

Toverspel
Door het scherm aan 
te raken verschijnen er 
verschillende vormen. Drie 
verschillende varianten; 
bubbels, sterren en ballen.

Vinger volger
Door je vinger op het 
scherm te leggen komen 
de beestjes naar je toe. 
Verschillende varianten;  
vlinders, vissen, libellen en 
lieveheersbeestjes.  

Zandspel Dieren
Veeg het zand weg, welk 
dier komt er tevoorschijn? 
Hoor je het geluid dat dit 
dier maakt? 

Zandfoto Baby 
Veeg het zand weg. Wat een 
lieve baby ligt daaronder, 
hoor je hoe die lacht? 

Verzamelspel
Verzamel diverse 
voorwerpen, leg ze op 
volgorde. Varianten met 
snoepjes en knikkers. 

Overgooien 
Gooi samen diverse ballen 
over. In verschillende 
snelheid niveaus. 

Muziekspel
4 digitale xylofoons om 
samen muziek mee te 
maken. 



De
Spellendoos

Pakket met oude gezelschaps- en bordspellen. De spellen variëren in moeilijkheidsgraad en het aantal spe-
lers. Dit maakt het pakket geschikt voor een zeer brede doelgroep.

Bingo
De getallen komen één 
voor één tevoorschijn. Wie 
heeft als eerst de 
bingo-kaart vol?

Mastermind
Het klassieke logisch 
denken spel. Raad welke 
geheime kleurcode onder 
de vraagtekens staat. Ben jij 
een meesterbrein?

Sjoelen
Het klassieke Nederlandse 
gezelschapsspel. Schuif de 
stenen in de gleuven en 
scoor de meeste punten.

Woordzoeker
Lukt het jou om alle 
woorden te vinden?
Te spelen op drie 
verschillende niveau’s.

4 op 1 rij
Laat om de beurt een schijf 
van je eigen kleur in 1 van 
de kolommen vallen. Wie 
heeft er als eerste vier op 
een rij?

Domino
Leg een steen met 
hetzelfde aantal ogen aan 
een steen op tafel. Zijn 
je stenen op? Dan heb je 
gewonnen!

Mens Erger Je Niet
Hét bordspel voor jong en 
oud! Gooi de dobbelsteen 
en zorg dat jouw pionnen als 
eerste de eindcirkels bereiken.

Rummy
Maak een reeks van 
achtereenvolgende 
getallen met dezelfde kleur. 
Zijn je stenen op? Dan heb 
je gewonnen!

Schaken
Het klassieke denkspel. Een 
echter klassieker die de 
geest jong houdt.

Dammen
Het klassieke denkspel. Een 
echter klassieker die de 
geest jong houdt.

Boter, Kaas en Eieren
Zet om de beurt een kruisje 
of een rondje. Degene die 
drie van zijn eigen tekens 
op een rij heeft, wint!

Hoger, lager
Er verschijnt een cijfer op 

tafel. Raad of het volgende 
cijfer hoger of lager zal zijn.



In samenwerking met het Huis van Alijn museum is dit pakket tot stand gekomen. Dit pakket biedt 15 
levensthema’s met 10.000+ herkenbare beelden, geluiden en gebruiksvoorwerpen die herinneringen 
ophalen en uitnodigen tot een gesprek.

Huis van 
Alijn Menu

Circus FeestdagenDienstplicht Geboorte

Grote schoonmaak In de woonkamerIn de keuken Opgroeien

Rouwen SpelenSchool Sport en spel

Trouwen Voor de spiegelVakantie



13 uitdagende, activerende, stimulerende en een glimlach creërende spellen. Het Smile Menu is speciaal 
ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor ieder niveau zijn verschillende spellen 
beschikbaar, waardoor iedereen mee kan doen!

Smile Menu

Ontdekhoek
Leer spelenderwijs over 
verschillende thema’s

Treintje
Verbind de rails en zorg 
ervoor dat de trein naar de 
machinist kan rijden.
Drie verschillende niveau’s

Vuurwerk show
Maak je eigen vuurwerkshow!

Magneet vingers
Raak het scherm aan en de 
voorwerpen volgen je vingers. 
Maar wat gebeurt er als je het 
voorwerp aanraakt? 

Zoek de verschillen
Zoek de verschillen tussen 
2 afbeeldingen. Drie 
verschillende niveau’s

Caleidoscoop 
Raak het scherm aan en de 
mooiste kleuren en vormen 
komen tevoorschijn.

Kinderliedjes
Zing mee met de 50 be-
kendste kinderliedjes. 

Getallen tekening
Verbind de punten met 
elkaar en ontdek welke 
figuren in de sterren staan. 
2 niveau’s.

DJ-spel
Maak zelf muziek op 
deze echt DJ-tafel.

File spel
De rode auto staat in de file. 
Verschuif de andere auto’s 
om de weg vrij te maken. 
Vier niveau’s.

Krokodil met kiespijn
De krokodil heeft 
kiespijn.. Zoek de 
pijnlijke kies, maar pas 
op dat de krokodil niet 
in de vinger hapt.

Kabouter tikkertje
Het bos is betoverd. Raak 
de kabouters aan om ze te 
laten verdwijnen.

Liedjes zingen
Zing mee met 
de grootste 
Nederlandstalige hits 
van toen en nu!



Het Levend Schilderij Menu bevat 17 rustgevende “slow-movies” opgedeeld in drie verschillende 
prikkelniveaus. De films hebben een gemiddelde duur van dertig minuten. 

Levend 
Schilderij

Vuurwerk

Eenden KwallenKampvuur Regen

Duinen LenteHerfst Kinderdijk

Tropisch regenwoud

Amsterdam

Winter

Parijs

Vissen

Brussel

Zomer

Rome



Jukebox
Menu

Muziek activeert ons hele brein. Het is een van de krachtigste middelen om emoties op te roepen.
Zing en dans mee op de grootste hits van de jaren ‘60, ‘70 én ‘80. Geniet van de mooiste klassieke muziek of 
test je muziekkennis met de intro-quiz.

Jaren ‘60
Luister naar of zing en dans 
mee met de grootste hits 
uit de jaren 60.

Intro Quiz
Test je muziek-kennis. Van 
welk nummer hoor je de 
intro?

Jaren ‘80
Luister naar of zing en dans 
mee met de grootste hits 
uit de jaren 80.

Jaren ‘70
Luister naar of zing en dans 
mee met de grootste hits 
uit de jaren 70.

Klassiek
Luister naar de mooiste 
klassieke muziek.



Het Levensboek en Mijn Verhaal zijn ontwikkeld om De BeleefTV ook op een gepersonaliseerde 
manier te kunnen gebruiken. Het Levensboek is vormgegeven voor de oudere doelgroep en Mijn 
Verhaal is voor de jongere doelgroep ingericht. Beide applicaties werken op dezelfde wijze. Middels 
een USB-stick is het mogelijk om persoonlijke foto’s, video’s en muziek af te spelen op De BeleefTV. 

Op deze manier ontstaat er ruimte en aandacht voor het levensverhaal van de cliënt. Veel cliënten 
hebben het verlangen om terug te kijken op hun leven en bijzondere, fijne of minder fijne ervaringen 
te delen. Het kan voor de cliënt goed zijn om de ruimte, de gelegenheid en een luisterend oor te 
krijgen om over zijn of haar levensverhaal te spreken. Met het Levensboek en Mijn Verhaal willen wij 
de zorgverleners en de cliënten daarbij ondersteunen. 

Daarnaast is het ook mogelijk om lokale content (zoals een stad- of dorpsarchief), foto’s en video’s 
van activiteiten en dagjes-uit met de bewoners te presenteren. Op deze manier kunt u zelf bepalen 
wat u laat zien op De BeleefTV. 

Het 
Levensboek

Mijn
Verhaal

Bekijk uw eigen verhaalAutomatisch afspelen



Naast onze hoofdpakketten bestaan er en ook een aantal uitbreidingen voor De BeleefTV. 
Deze uitbreidingen kennen minder applicaties dan onze hoofdmenu’s en zijn toegespitst op één thema. 

Internet

Feestdagen
Mini Menu

Natuur
Mini Menu

Beter 
door Beeld

Natuurfilms

Frysk
Mini Menu

Klein menu gericht op de pro-
vincie Friesland. Bevat de vol-
gende applicaties;
• Elfstedentocht beeldbank 
• Friese video’s
• Friese foto’s
• Puzzelen
• Friese spreekwoorden
• Pompeblêd vangen

Uitbreidingen 

Klein menu gericht op de 
feestdagen. Bevat de volgen-
de applicaties;
• Memory
• Puzzelen
• Kleurplaten
• Herinneringen
• Snoepzoeker
• Automatisch afspelen

Beveiligde internet integratie. 
Maakt het mogelijk om veilig 
het internet te gebruiken. 
Bekijk bijv. videoclips via 
Youtube of de herhaling 
van een tv programma via 
uitzending gemist. Wordt 
geleverd met toetsenbord en 
muis. 

Klein menu gericht op de na-
tuur. Bevat uitsluitend beeld-
materiaal van landschappen, 
bloemen, bomen etc. Bevat de 
volgende applicaties;
• Memory 
• Puzzelen
• Zandspel
• Bladeren vangen
• Bloemenweide 
• Automatisch afspelen

In samenwerking met Beter 
door Beeld bieden wij twee 
natuurfilms aan. De films 
zijn rustig, eenvoudig en 
herkenbaar. Het vermindert 
angst en onrust. Daarnaast 
helpt de film bij het 
bevorderen van het dag- en 
nachtritme. 


