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DE LEUKSTE
SPELLEN
VOOR JONG
EN OUD!

                          GRATIS  
         SPELZEGEL BIJ 
ELKE 5 EURO AAN 
BOODSCHAPPEN

50%KORTING

De winter is in aantocht, het is vroeg 
donker en we blijven weer binnen 
met z’n allen. Dat betekent héél 
véél tijd om gezellig samen spellen 
te spelen. Daarom kun je nu bij 
DekaMarkt sparen én spelen!

9 weken lang sparen voor 9 spellen.
Spaar nu bij DekaMarkt voor gezel schaps
spellen. Van bloedstollende spellen, zoals 
‘Wie is de Mol’ en ‘Peaky Blinders’, vol vuur
gevechten en verraad tot ‘De Slimste Mens’, 
waarbij je je hersenen even goed kunt 
laten kraken. Kortom, een zorgvuldig 
samengestelde selectie van negen mooie 
spellen voor uren vol vermaak, humor, strijd 

en tactiek voor jong en oud. Dus ga de  
strijd aan, vul je spaarboekje en verzamel 
alle negen gezelschapsspellen met wel 
50% korting per spel. Spaar & speel, 
nu bij DekaMarkt!

Zo werkt het

•  Je ontvangt van zondag 7 november 2021  
t/m zaterdag 8 januari 2022  1 spelzegel bij 
elke 5 euro aan boodschappen.* 

•  Spaar 15 spelzegels en lever je volle spaarkaart 
in voor 50% korting op een spel naar keuze.

•  Lever je volle spaarkaart in t/m zaterdag  
15 januari 2022.

•  Je ontvangt extra spelzegels bij wekelijks 
wisselende actieproducten.

• OP = OP.

Spaarkaart vol? Lever je volle spaar kaart in bij de kassa en vraag 

direct om een nieuwe. Zo spaar je snel alle negen spellen. Kijk voor 

meer informatie en de actievoorwaarden op dekamarkt.nl/spellen

Je ontvangt ook spelzegels bij je online bestelling via  

dekamarkt.nl of onze DekaMarkt app.*Uitgezonderd tabak, sterk alcoholische dranken, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding t/m 

6 maanden,  boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en statiegeld.

 PLAK HIER JE SPELZEGELS



DE SLIMSTE MENS TER WERELD 
JUNIOR
Spaar nu voor de junior editie van De Slimste 
Mens ter Wereld! Het spel bestaat uit vijf 
rondes met (junior)vragen waarin je je 
tegenspeler naar 0 seconden moet spelen. 
Gewonnen? Dan ben jij ‘De 
Slimste Mens ter Wereld’!

DE SLIMSTE MENS TER WERELD
Speel dit razend populaire TVQuiz spel en 
ontdek in vijf rondes wie van jullie de slimste 
is! Met meer dan 6000 verrassende vragen 
en antwoorden is dit spel goed voor uren 
spelplezier! Deze nieuwe uitgave zit boorde
vol nieuwe vragen voor 
doorgewinterde spelers.

DOE EEN DIER NA!
Haal bij dit grappige spel alles uit de kast 
om het dier na te doen en wees de snelste 
in het raden van het dier dat uitgebeeld 
wordt. Het spel kan op drie manieren 
gespeeld worden en is daarom voor ieder
een leuk om te spelen, 
van jong tot oud.

PEAKY BLINDERS
UNDER NEW MANAGEMENT
Reis terug in de tijd naar het Birmingham van 
de jaren twintig en wordt onderdeel van een 
spannende gangsteroorlog. Versla je tegen
stander en volbreng je missie. Word jij de 
meest gevreesde gangster 
van Birmingham?

WIE IS DE MOL 
DE CODE-OPDRACHT
Elk team wordt op een missie gestuurd 
waarbij drie codes gekraakt moeten 
worden. Maar wat als één persoon be
wust de boel loopt te saboteren? Wie kun 
je vertrouwen tijdens je 
missie, wie is de mol?

S.P.E.L. SHOW
Daag je vrienden of familie uit voor een 
strategische taalstrijd en laat zien hoe breed 
jouw Nederlandse taalkennis is. De twee 
spelers die de meeste punten verzamelen 
tijdens de vijf rondes, mogen de finale tegen 
elkaar spelen.

BUURMAN & BUURMAN  
In het spannende spel, waarin Buurman  
& Buurman een handje helpt, ligt een hele stapel 
klussen op je te wachten. Doe een kleine of 
grote klus en spaar zoveel mogelijk punten 
bij elkaar. Klus jij sneller dan je medespelers? 
Dan roep je  
“A JE TO!”.

HET JACHTSEIZOEN
Maak een sterk team en begin aan de 
jacht! Verdeel de taken en wees de voort
vluchtige te slim af. Iedere 10 minuten 
krijgt je de locatie van de voortvluchtige 
door. Let op! Na 4 uur ontkomt hij en dan 
heb je verloren!

CANDY CRUSH DUEL
Daag elkaar uit voor het Candy Crush Duel! 
Plaats de kleurrijke snoepjes op het 
speelbord zodat de juiste combinaties 
ontstaan. Weet jij genoeg punten te behalen 
en word jij de meest magische overwinnaar 
in Candy Kingdom?
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