Beste Jan van Haasteren Fan,
Jan vond al die felicitaties voor zijn tachtigste verjaardag geweldig, hij heeft een foto
gestuurd (link door naar de foto) en wil alle afzenders heel hartelijk bedanken!
In deze nieuwsbrief verder
-

-

Update maart en april puzzels
Vooruitblik juli en december
Assortiment ingekrompen
Specials en andere uitgaven

Update maart en april puzzels
“Popfestival” (1000 stukjes, € 15,-) is zo’n groot succes dat de eerste productie is uitverkocht,
maar volgende week zal hij weer beschikbaar zijn.
“Fijne verjaardag Jan!” (1000 stukjes, € 15,-) in de zilverkleurige doos is inmiddels op voorraad.
Dan komt over ca. twee weken de nieuwe (van oorsprong in mei geplande) puzzel “De Drukkerij”
binnen, beschikbaar in 1500 en 3000 stukjes, respectievelijk € 19,- en € 27,-.
Vooruitblik juli en september
Ter gelegenheid van de honderdste “Nijmeegse Vierdaagse” komt een speciale puzzel uit,
waarover echter nog geen verdere info beschikbaar is behalve dat deze alleen in de 1000
stukjes versie zal verschijnen.
Van september is nog niet veel aan details bekend. Er komen 2 kleine puzzeltjes uit van 150
stukjes, de al eerder genoemde “Fabriek van de Kerstman” in 5000 stukjes en een
combinatiedoos met 2 puzzels van 1000 stukjes.
Assortiment wordt ingekrompen
Jumbo gaat een aantal puzzels niet opnieuw produceren. Er is momenteel nog voorraad, maar
voor een aantal puzzels geldt op=op. Uiteraard zijn dat geen uitgaven van de laatste jaren, die
blijven beschikbaar. Vooral in de 2000 en 3000 stukjes gaat minder gemaakt worden. Ben je
liefhebbeer van grotere puzzels, houd dat dan in gedachten.
Specials en andere uitgaven
Als laatste nog even aandacht voor wat speciale puzzels en kleurboek en kaarten.
De cilinderdoos met “Camping Chaos” in 300 (wat grotere) stukjes, € 8,Het schuine doosje met “De Tuinruimers” in 150 stukjes, € 4,Een mini puzzeltje “Opzij!” in 54 stukjes, € 3,Het tweede “Kleurboek”, € 9,- (ook het eerste deel is nog beschikbaar)

“Wenskaarten” voor diverse gelegenheden, per stuk € 1,75, de complete set van 16 kaarten voor
€ 25,Om je af te melden voor deze nieuwsbrief: beantwoord deze mail met “afmelden” en je wordt
uit het bestand verwijderd.
Met vriendelijke groet,
www.jvh-puzzels.nl
Els Rooswinkel
Bovenweg 24
6721 HX Bennekom
Tel: 0318-301348

Dear Jan van Haasteren Fan,
Jan was very pleased by all of the congratulations on his 80st anniversary; He sent a picture
(use this link) and thanks to everyone who sent him best wishes.
Also in this mailing:
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Update puzzles March and April
“Pop Festival” (1000 pieces, € 15,-) is such a success that the first production is sold out, but
next week it will be available again.
“Happy Birthday Jan!” (1000 pieces, € 15,-) in a silver colored box is now at stock.
And in two weeks the new (originally meant for May) puzzle “The Printing Office” will be
delivered, available in 1500 and 3000 pieces, respectively € 19,- and € 27,-.
Preview July and September
On the occasion of number 100 of “The four day march in Nijmegen” a special puzzle will be
released in July. No information available other than the number of pieces: 1000.
Not much is published about the September releases. We will have 2 small puzzles of 150
pieces, the 5000 piece puzzle mentioned before “Santas Factory” and a combo with two 1000
piece puzzles .
Collection decreased

Jumbo will not reproduced a number of puzzles. They still have stock, but gone=gone. Recent
puzzles will still be available, but in 2000 and 3000 pieces a lot of puzzles disappear. If you like
the big ones, keep this in mind.
Specials and other items
Finally some attention for specials, coloring book and greeting cards:
The cylinder box with “Camping Chaos” in 300 (a bit larger) pieces, € 8,The curved box with “All Dug up” in 150 pieces, € 4,A mini puzzle “Coming Through!” in 54 pieces, € 3,The “coloring book” volume 2, € 9,- (Volume 1 is also available)
“Greeting Cards” on several occasions, € 1,75 each; the complete collection (16 cards) cost €
25,To sign off, just answer this mail with “sign off”.
Best regards,
www.jvh-puzzels.nl
Els Rooswinkel
Bovenweg 24
6721 HX Bennekom
Netherlands
Tel: 0031318301348

