English below
Beste Jan van Haasteren Fan,
Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief, want de eerste nieuwe puzzel komt
er volgende maand al aan. Wat is er te melden:
•
•
•
•
•

nieuwe puzzels april - mei
nieuwe tekenaar Studio
Amerikaanse puzzels
3e Noordelijke Stripmanifestatie
boek over Jan

Nieuwe puzzels april - mei
De eerste nieuwe puzzel is "Koningsdag (King's Day)", een bestaande tekening van Jan
zelf, die door Marco Eisinga wat is aangepast en ingekleurd. Alleen beschikbaar in
1000 stukjes, prijs € 15,-.
In mei komen er weer twee puzzels bij, te weten "Roller Disco (Rollerdisco)"
getekend door Dick Heins in 1000 stukjes en "De Oase (The Oasis)" getekend door
Rob Derks in 1500 stukjes.
Nieuwe tekenaar studio
Bij Studio Jan van Haasteren is een nieuwe tekenaar gekomen: Marco Eisinga. Zijn
eerste werk was het aanpassen van de tekening "De Receptie". Het was een oude
kalenderplaat, die qua afmetingen wat te smal was voor een puzzel. Aan de
rechterkant heeft hij de tekening daarom wat uitgebreid. Ook bij de puzzel
"Koningsdag" heeft hij zijn aandeel geleverd (zie hier boven).
Amerikaanse puzzels
Er komen weer drie Amerikaanse puzzels aan in de serie Crowd Pleasers, te weten "At
the Beach", "Chaos on the Field" en "Candy Factory". Deze serie heeft 1000 stukjes.
Omdat de koers van de US dollar ongunstig is voor onze Euro zijn de puzzels relatief
duur, dus als je ze wilt hebben graag een mailtje, ze gaan voornamelijk op bestelling.
3e Noordelijke Stripmanifestatie
Op 2 en 3 juni vindt er in Leeuwarden de 3e Noordelijke Stripmanifestatie plaats.Op
zaterdag 3 juni zijn wij aanwezig met een stand met puzzels en andere zaken,

waarbij Rob Derks de hele dag present is om te signeren.
Een leuke gelegenheid om bijvoorbeeld "De Oase" met een persoonlijk tintje aan te
schaffen. Ook de "Pieces of History" zal ik meenemen. Op de
website www.stripmanifestatie.nl vind je alle informatie over deze beurs.
Boek over Jan van Haasteren
Momenteel is een boek in de maak over Jan van Haasteren "van striptekenaar tot
puzzelfenomeen". Het wordt een boek van ca 290 pagina's met veel
achtergrondinformatie, foto's en natuurlijk veel (maar lang niet alles) van zijn werk.
Het boek krijgt een harde kaft en zal naar verwachting vóór de feestdagen
verschijnen. Uiteraard zal het bij jvh-puzzels in de webshop komen. Zodra er meer
nieuws bekend is zal dit bij het "algemeen nieuws" op de website gepubliceerd
worden.
Echt iets om naar uit te kijken!
Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen 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,
It is time voor a news letter, because the first new puzzle will be released next
month. What news do we have:
•
•
•
•

new puzzles April - May
new artist Studio
USA puzzles
book about Jan

New puzzles April - May
The first new release is "King's Day", a existing drawing by Jan, a bit adjusted and

coloured by Marco Eisinga. It is only available in 1000 pieces, price € 15,-.
In May we will have two new puzzles, "Roller Disco" by Dick Heins in 1000 pieces and
"The Oasis" by Rob Derks in 1500 pieces.
New Artist Studio
At Studio Jan van Haasteren a new artist has come: Marco Eisinga. His first job was
adjusting "The Reception". It was an old calendar image with not the right
proportions. At the right side he has filled in some extra space with new caracters.
He also collaborated with "King's Day" (see item above).
USA puzzles
At Ceaco in the United States three new puzzles will be released in the series Crowd
Pleasers, "At the Beach", "Chaos on the Field" and "Candy Factory". The puzzles in
this series have 1000 pieces.
Book about Jan van Haasteren
At the end of this year a book will be released about Jan van Haasteren containing
290 pages with background information, pictures and a lot (but of course not all) of
his work. The book will be hard covered.
It will be written in Dutch, but I highly recommend it to all fans.
As soon as I have more news about it, I will publish it at "General news" on the
websie.
Really something to look forward to!
If you don't want to receive news letters anymore, please answer this mail with "sign
off".
Kind regards,
jvh-puzzels, Els Rooswinkel
Bovenweg 24, 6721 HX Bennekom, Netherlands
Tel: 0031318301348
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