
Een thuiskomst-ritueel
Voor ons samen



Thuiskomen

De richtlijnen voor een thuiskomst-ritueel

Maak het niet te ingewikkeld! Je moet het in

feite altijd uit kunnen voeren. Anders ga je het

zelden doen en wordt het dus ook geen ritueel.

Probeer een moment van fysiek contact te

verwerken. Zo uitgebreid als eens flink zoenen of

zo klein als elkaars arm even aanraken. Wat jullie

prettig vinden. Een goede tip is bijvoorbeeld een

zoen van minimaal 6 seconden.

1.

2.

Elementen die je zou kunnen verwerken

Humor
Een vraag
Aanraking
Een huisdier
Onze liefdestalen

Muziek of dans
Eten of drinken
Een gebaar
Onze namen
Een voorwerp

Bedenk goed wat jullie doel is met het thuiskomst-
ritueel. Hoe je wil dat het je laat voelen en of het

na 10, 20 of 100 keer nog steeds leuk is?
 

Op de volgende pagina een aantal voorbeelden ter
inspiratie. Veel succes!



Ons thuiskomst-ritueel

Degene die thuiskomt roept 'wie zet er thee? Jij of ik?'
Omdat het een uitnodiging is zo snel mogelijk samen thee
te drinken en de dag te bespreken. Als er geen tijd is om

thee te drinken zeg je, 'die thee houd je tegoed!' En
altijd een knuffel.

Als je thuiskomt loop je altijd naar de

ander toe, geef je elkaar een kus en

zeg je 'ik heb je gemist vandaag.' Dat

is genoeg voor ons. 

Elke keer als iemand

thuiskomt verzinnen

wij een nieuwe, zo

vreemd mogelijke

bijnaam voor elkaar.

Dus bijvoorbeeld 'Hallo

mijn suikereentje.' 'Dag

olijfje zonder pit.' Wij hebben allebei een potje met complimenten bij de
deur staan. Als je thuiskomt pak je een compliment uit je
potje, leest 'm en gaat daarna de ander bedanken voor

het compliment. Als het potje bijna leeg is moet de ander
nieuwe complimentjes verzinnen. Maakt boos thuiskomen

heel lastig! 

Degene die al
thuis was pakt
de kat, rent
weg en roept
'INDRINGER' 

Wij houden stiekem wel van klagen. We geven elkaar dus eerst

even een kus en daarna vraag je aan degene die thuiskomt 'wat

was er kut vandaag?' Een lekkere uitnodiging tot leeglopen. 
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