
gezelschapsspellen
spaar voor luxe

en speel mee!
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LAAT de spellenavond MAAR BEGINNEN!

Wie is de mol?
Door goed samen te werken en elkaar te 
vertrouwen kun je het geheim oplossen. 
Maar één van jullie is de Mol en die 
probeert het spel te saboteren.

Expeditie Robinson
In dit spel op een onbewoond eiland gaat 
het om overleven, teamwork, sociale 
interactie en slimheid. Zoek voedsel en
win de proeven.

Doe een dier na 
Ben jij een ster in het uitbeelden van dieren? 
Speel dan samen dit grappige spel en raad 
als snelste het dier dat wordt uitgebeeld. 

Flikken Maastricht
Los nu zelf thuis de mysterieuze zaak op in 
dit spannende bordspel gebaseerd op de 
populaire tvserie.
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LAAT de spellenavond MAAR BEGINNEN!
bekend van tv!

Buurman & buurman 
In het spannende dobbel en bordspel ligt 
een hele stapel klussen op je te wachten. 
Speelgoed van het jaar 2016.

NOS jeugdjournaal 
Maak je eigen jeugdjournaal in het bordspel! 
Ervaar hoe het is om eindredacteur, camera
vrouw, verslaggever of presentator te zijn.

De Slimste mens ter wereld
Alle 5 rondes van de tvquiz vind je 
terug in dit spel. Met meer dan 6000 
verrassende vragen en antwoorden is het 
goed voor uren spelplezier!

De Slimste mens junior 
De Junior editie van De Slimste Mens bevat 
5 rondes. Het is te spelen met de hele 
familie in combinatie met het basisspel 
‘De Slimste mens’.
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•  Je ontvangt t/m zondag 30 december 2018 één 
spaarzegel bij iedere 10 euro* aan boodschappen.

•  Met een volle spaarkaart van 10 zegels en een  
kleine bijbetaling is één gezelschapsspel al van jou!

•  Je spaarkaart inwisselen kan tot uiterlijk  
zondag 13 januari 2019.

* Met uitzondering van geneesmiddelen, 
rookwaren, zuigelingenvoeding nr. 1, 
statiegeld, (prepaid)tegoeden, kortings
bonnen, cadeaukaarten en tariefzakken.

Kijk voor alle informatie 
op janlinders.nl/spellen

spellen bekend van tv
Laat die tv maar lekker uit want vanaf nu spaar je 
bij Jan Linders voor luxe spellen. Wees vanavond 

zélf de kandidaat in je favoriete tvshow. Dat wordt 
een avondvullend programma vol gezelligheid en 

speelplezier, en dat zonder reclame. 
Alle kandidaten klaar? Sparen maar!

Zo spaar je

start met
spellen sparen
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