English below
Beste Jan van Haasteren Fan,
De eerste nieuwe uitgaven van 2017 kunnen besteld worden. Een aantal is al in januari
beschikbaar, maar voor andere moet je nog tot februari wachten op de (totale)
levering.
Wat zijn de onderwerpen voor deze nieuwsbrief:
•
•
•
•

Zes nieuwe puzzels (soms bekende afbeeldingen)
Andere nieuwe artikelen
Prijsvraag en aanpassing website
Kerstkadootjes

Zes nieuwe puzzels
In januari komen drie van de zes nieuwe dozen: "De Vakantiebeurs (The Holiday
Fair)" in 1000 stukjes getekend door Rob Derks en een combinatiedoos met een
nieuwe en een bekende afbeelding: 500 stukjes "De Receptie (The Reception)" en
1000 stukjes "Duits Bierfeest (German Beer Party)". De laatste in januari verwachte
puzzel is ook een oude bekende, maar in een grotere uitvoering: "Vang die Kat! (Get
that Cat!)" in 1000 stukjes.
In februari komen dan de nieuwe afbeeldingen "Het Ballon Festival (The Balloon
Festival)" in 1000 en 2000 stukjes, getekend door Jan zelf en als laatste nieuwe
uitgave de puzzel waar de prijsvraag over ging: "Technische Hoogstandjes (Technical
Highlights)" in 1000 stukjes, eveneens getekend door Jan zelf.
Andere nieuwe artikelen
Sinds enige tijd zijn er Jan van Haasteren persoonlijke postzegels te koop. Het is een
set met vier velletjes van drie postzegels (twaalf verschillende dus), uitgebracht
door de Collect club van Postnl, maar ook verkrijgbaar in onze webshop. Een zakje
met de vier velletjes kost € 9,95; als je ze wilt gaan gebruiken is de frankeerwaarde
per 1 januari € 9,36. Voor weinig meer kun je dus leuke zegels op je post plakken.
De oude sorteerlades zijn vervangen door wat mooiere (steviger) kwaliteit
sorteerbakjes. In een doos zitten 6 bakjes van 20 x 20 cm en dit kost € 12,50.
Prijsvraag en aanpassing website
Op 2 december ben ik naar de studio van Rob Derks gegaan, alwaar Rob de

prijswinnaars heeft getrokken. De uitslag en de oplossing staan op de pagina van de
prijsvraag vermeld. Rob, bedankt dat je dat wilde doen!
De prijsvraag is voorbij, maar is er een nieuw item toegevoegd onder "extra": de
zoekplaat. Deze zoekplaat bestaat uit 16 vakken met delen van puzzels. Er is geen
prijs mee te winnen, maar je kunt je kennis van de puzzels hier testen.
Kerstkadootjes
Met Kerstmis geven mensen elkaar graag een kadootje. Denk daarbij eens aan een
kalender, een kleurboek, een zoekboek (voor de kleintjes) of zo'n leuk setje
postzegels.
Tot slot wil ik alle fans en familie hele fijne feestdagen toewensen en een mooi
puzzelrijk, maar vooral gezond 2017!
Als je je wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, beantwoord deze mail dan met
"afmelden".
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, Els Rooswinkel
Bovenweg 24, 6721 HX Bennekom
Tel: 0318-301348

Dear Jan van Haasteren Fan,
The first new releases of 2017 can be ordered now. Some are available in January,
but others have a release date in February.
Which are the subjects for this new letter:
•
•
•
•

Six new puzzles
Other new items
Competition and extra on website
Christmas gifts

Six new puzzles
In January three of the six new boxes will be available: “The Holiday Fair” in 1000
pieces, drawn by Rob Derks and a combo with one new and one familiar image: 500
pieces “The Reception” and 1000 pieces “German Beer Party”. The last puzzle to
expect in January is also a familiar one, but in a different size: “Get that Cat!” in
1000 pieces.
In February we will have the new images “The Balloon Festival” in 1000 and 2000
pieces, drawn by Jan himself and last but not least the puzzle that the competition
was about: “Technical Highlights” in 1000 pieces, also by Jan himself.

Other new items
Since a while we have personal stamps with Jan van Haasteren images. Fans outside
the Netherlands cannot use them, so for you it will only be a collector’s item. 12
different stamps cost € 9,95.
The old sorting trays are no longer available; they have been replaced by a more solid
kind of sorting trays, price € 12,50 for 6 trays, size 20 x 20 cm each.
Competition and extra on website
At December 2nd I visited Rob Derks at his studio, were Rob made known who the
winners of the competition were. The result and the solution are published at the
competition page at the website. Rob, thank you for your help!
Because the puzzling at the website is over now (except for the usual puzzling of
course) I added a new page at “extra”: Puzzle puzzle. The image contains 16
compartments with parts of puzzles.You cannot win prizes, but check your knowledge
on the puzzles.
Christmas Gifts
Smaller Christmas Gifts can be calendars, coloring books, search book (for the little
ones) or a set of stamps.
Finally I want to wish all fans and their relatives a merry Christmas and a happy and
healthy 2017!
If you don't want to received newsletters anymore, answer this email with "sign off".
Kind regards,
jvh-puzzels, Els Rooswinkel
Bovenweg 24, 6721 HX Bennekom, Netherlands
Tel: 0031318301348
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