Beste Jan van Haasteren Fan,
Het is zo ver; over een maand gaat de herfst beginnen en dan wordt het weer puzzeltijd.
Er is veel te melden in deze nieuwsbrief:
- zoekboek
- september uitgaven
- kalenders
- nieuwe website
- tentoonstelling
- diversen
Zoekboek
In juni heeft Uitgeverij Big Balloon een Jan van Haasteren "Zoekboek" gelanceerd. Dit is een mooi stevig gebonden
boek met harde kaft; speciaal voor kleine kinderen om kennis te maken met de platen van Jan. Zij kunnen zoeken
naar de ons allen bekende gekkigheidjes in de tekeningen. Echt een aanrader, zeker als je jonge (klein)kinderen
hebt. Het kost € 12,95 (boeken hebben een vastgestelde prijs) en is verkrijgbaar in de webshop.
September uitgaven
Jan zelf heeft voor ons dit keer "Nieuwjaarsduik" getekend. Als losse puzzel is hij verkrijgbaar in 2000 stukjes.
De 1000 stukjes versie komt in de combinatiedoos "Winter Fun" samen met De Elfstedentocht en als gratis
extraatje een originele Jan van Haasteren sjaal met de handjes. Deze combi kost € 18,50.
De losse puzzel van 1000 stukjes is dit keer getekend door Dick Heins van de Studio en heet "Modderrace", prijs €
15,-.
Ook zijn er voor de kleintjes weer twee nieuwe puzzels van 150 stukjes, ook getekend door Dick Heins: "De
Kermis. Touwtje Trekken" en "De Kermis. Botsauto's", per stuk € 5,-.
Kalenders
Voor 2017 zijn er drie jaarkalenders en ook bij de verjaardagskalenders heb je keuze uit drie verschillende.
De jaarkalenders: de "Notitiekalender 2017" kost € 11,-, de "Planner voor twee 2017" komt op € 10,- en de
"Posterkalender 2017" kost € 10,50.
Van de drie verjaardagskalenders is er een hetzelfde als die vorig jaar te koop was (18 x 25 cm, prijs € 6,50),
diezelfde is er nu ook in A4 formaat (21 x 30 cm, prijs € 7,50) en er is ook een kalender met zelf in te kleuren
platen, eveneens € 7,50.
Nieuwe website
Achter de schermen zijn we druk bezig met het vernieuwen van de website. Uiteraard zal de basisinformatie
hetzelfde blijven, maar het uiterlijk zal een behoorlijke facelift ondergaan. Waarschijnlijk in oktober kun je
hierover een mail verwachten en om de vernieuwing wat in de schijnwerpers te zetten komt er een prijsvraag
geheel in (puzzel)stijl met leuke prijzen.
Tentoonstelling
Het kan je als rechtgeaarde fan eigenlijk niet ontgaan zijn: In het Stripmuseum is een tentoonstelling "Jan van
Haasteren, van stripmaker tot puzzelfenomeen".
Het is in Groningen en voor sommigen is dat een behoorlijke reis, maar zeker de moeite waard! De tentoonstelling
eindigt op 31 oktober.

Diversen
Tot slot nog wat laaatste nieuwtjes:
De "Nijmeegse Vierdaagse" komt in oktober weer op voorraad en is vanaf nu weer te bestellen. Let op: als je
diverse artikelen bestelt, wordt pas geleverd als alles compleet binnen is.
In de serie Pieces of History van Rob Derks komt weer een nieuwe puzzel van 1000 stukjes: "Het Wilde Westen",
prijs € 14,-.
Ook komt er weer een Wasgij Original nr 25 "Elk voordeel heeft zijn nadeel!", prijs € 15,-. De wasgij puzzels staan
heel beperkt in de webshop, maar zijn wel altijd via de mail te bestellen, evenals alle andere Jumbo producten.
Wil je geen mails meer ontvangen, beantwoord deze mail dan met "afmelden"en ik haal je uit het systeem.
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels
Els Rooswinkel
Bovenweg 24
6721 HX Bennekom
Tel: 0318-301348
===========================================

===========================================
Dear Jan van Haasteren Fan,
In a month the autumn starts and puzzle time is coming.
There is a lot to mention in this letter:
- search book
- september releases
- calendars
- new website
- exhibition
- miscellaneous
Search book
In june a "Search book" has been released. It is a nice solid hard cover book for little children to discover the
world of Jan van Haasteren. They can search for all of the crazy little things we know so well. When you have
young (grand)children this book is highly recommended. The price is € 12,95.
September releases
Jan himself has drawn "New Year's Dip". Single in a box it is only available in 2000 pieces for € 22,50. The 1000
piece version comes in combination with "Eleven City Ice Tour" in the box "Winter Fun" with a free original Jan van
Haasteren scarf. This combo box is € 18,50.
The single 1000 piece puzzle has been drawn by Dick Heins of the Studio and is called "Mudracers", price € 15,-.
Also we will have two small puzzles (150 pieces) created by Dick Heins: "The Fair. Pulling Ropes" and "The Fair.
Bumper Cars", € 5,- each.
Calendars
For 2017 we have 3 year calendars: the "Note book calendar" € 11,-, the "Planner for two" € 10,- and the "Poster
calendar" € 10,50.
Also there are 3 birthday calendars: the same as last year (size 18 x 25 cm) € 6,50. This calendar, but larger (21
x 30 cm) is € 7,50 and a calendar to colour yourself is also available for € 7,50.

New website
Behind the scenes we are very busy renewing the website. Of course all of the basic information will stay the
same, but the looks will be really different. Probably in october I will send a newsletter and to promote the
facelift I will
ill open a competition the way you can expect from a puzzle website, with nice prizes.
Exhibition
The Stripmuseum in Groningen has assembled an exhibition of the artwork "Jan
"Jan van Haasteren, van stripmaker
tot puzzelfenomeen".
". If you visit the Netherlands
Netherlands before oktober 31 (end of the exhibition) it is highly
recommended to go there.
Miscellaneous
Finally some loose ends:
"Nijmegen Marches"" will be at stock again in oktober, but can be ordered from now on. Mind you; if you order
several items, everything will be sent when all items are available.
In the series Pieces of History by Rob Derks a new puzzle will be released in september "The
"
Wild West", price €
14,Also a new Wasgij Original nr 25 "Deal
Deal breaker!"
breaker! comes out, price € 15,If you don't want to received newsletters anymore, answer this email with "sign off".
Best regards,
jvh-puzzels
Els Rooswinkel
Bovenweg 24
6721 HX Bennekom
Tel: +31318301348

