
Te bestellen bij: 

www.eigenwijsspel.nl
www.semmie.net

2e herziene druk Een Steekje Los?

Bestel nu met korting!

De eerste uitgave is bijna uitverkocht. De 2e druk is in ontwikkeling.
Deze herziene versie is leverbaar vanaf eind maart 2014.

Een Steekje Los? een eigenwijs spel
Spelenderwijs in gesprek over 

psychische gezondheid én kwaliteit van leven. 
Verrassend, openhartig, educatief, verhelderend, 

taboedoorbrekend én met humor.

Voorinschrijving 

 herziene druk Een Steekje Los?

Een Steekje Los? een eigenwijs spel
Spelenderwijs in gesprek over 

psychische gezondheid én kwaliteit van leven. 
Verrassend, openhartig, educatief, verhelderend, 

taboedoorbrekend én met humor.



Like Facebook  www.facebook.nl/eigenwijsspel

Volg ons via www.twitter.com/eensteekjelos

Meer info en bestellen: www.eigenwijsspel.nl

De 1e druk is fi nancieel mede mogelijk gemaakt door Skan Fonds, Fonds NutsOhra, Fonds Psychische Gezondheid, 
Dokter Wittenberg Stichting, Rabobank Foundation, Stichting Voorzorg Utrecht en Zorgbelang Gelderland
De 2e druk wordt gefi nancierd door de opbrengst van de verkoop van de 1e druk.

Wat is er nieuw? 
• de kaartjes zijn geactualiseerd
• het spel is verpakt in een blik 
• een nieuw interieur om de kaartjes makkelijk op te bergen

Besteldatum   Prijs per spel
1 augustus tot 30 september 2013    �   € 34,90
1 oktober 2013 tot 1 maart 2014    � € 49,90
1 maart tot 1 mei 2014     € 54,90
vanaf 1 mei 2014    € 59,90

Bestelwijze en betaling
Vul het bestelformulier in op www.eigenwijsspel.nl 
Bestellingen worden geleverd vanaf eind maart 2014.
Na het invullen van het online-bestelformulier ontvangt 
u een bevestigingsmail. De factuur wordt in januari 2014 verstuurd.

Vanaf april 2014 zijn de spellen te bestellen via de webshop 
www.semmie.net. Semmie Sprekend Spel verkoopt het spel zonder 
winstoogmerk. De opbrengst wordt gereserveerd voor de herdruk.

Verzendkosten: 
€ 5,50 

per bestelling

Nieuw: 
extra 

uitbreidings sets

Speltechniek:  Team Identity Games, Rotterdam
Grafi sch ontwerp: Jeroen de Jong, Den Haag
Idee en realisatie:  Ellen Spanjers, Zorgbelang Gelderland
ISBN 2e herziene druk:  978-90-807080-0-6


