English below
Beste Jan van Haasteren fan,
We zitten nog volop in de zomer, maar volgende maand komen de eerste
najaarsuitgaven er al weer aan. Dus het is hoog tijd om jullie op de hoogte te brengen.
De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzels september – oktober
Jan van Haasteren, van Striptekenaar tot Puzzelfenomeen
Nieuw extraatje bij grote bestellingen
Kalenders 2018
Kerstkaarten
Zoekboek
Aanbiedingen en specials
Wasgij

Nieuwe puzzels september – oktober
September bijt de spits af met “Sinterklaas Intocht” (1000 stukjes) getekend door
Jan zelf en de combinatiedoos “Kerstcadeautjes” met twee puzzels van 1000 stukjes:
“Kerstbomenmarkt” van de hand van Jan en “Kerstdiner” getekend door Dick. Als
extraatje krijg je een zoekboek gratis. De derde nieuwe uitgave is een oude bekende
"Boerderij Bezoek"; die komt nu in 1000 stukjes uit.
In oktober komen “Kerstbomenmarkt” in 2000 stukjes en “De Volkstuintjes”(1000
stukjes) getekend door Dick.
Jan van Haasteren, van Striptekenaar tot Puzzelfenomeen
Het is een lijvig boek geworden; je krijgt 2 kg “Van Striptekenaar tot
Puzzelfenomeen” voor de schappelijke prijs van € 34,95. Niet al het werk van Jan
past in één boek, maar er staat een heleboel in de 290 pagina’s met ook bladen die
uitgevouwen kunnen worden.
De verkoop start vanaf eind september in alle boekwinkels, maar natuurlijk is het al
te bestellen in de webshop.
Nieuw extraatje bij grote bestellingen
De framepuzzels waren op en er blijkt geen mogelijkheid te zijn om een nieuwe te

laten maken, daarom is gezocht naar een alternatief. Dat is een setje van 3 dubbele
kaarten met envelop geworden. Het zijn oude tekeningen van Jan, niet eerder
gebruikt voor dit doel, met wat alternatieve teksten.
Zo’n setje krijg je gratis bij een bestelling boven de € 50,- aan nieuwe puzzels (excl.
verzendkosten).
Kalenders 2018
Voor het komende jaar heb je de keuze uit vijf verschillende jaarkalenders.
Allereerst de uitklapbare Notitiekalender van 30 x 30 cm die extra de laatste vier
maanden van 2017 heeft, zodat je hem meteen kunt gebruiken, prijs € 11,-.
De Posterkalender 44 x 33 cm, prijs € 10,50
Notitiekalender op A4 formaat 29,7 x 21 cm, prijs € 7,50
Planner voor twee 45 x 21 cm, prijs € 10,Familie planner (voor 5 personen) 45 x 21 cm, prijs € 10,Kerstkaarten
Naast de kerstkaarten die vorig jaar uitgebracht zijn, komen er 2 nieuwe doosjes
met ieder 8 kaarten (2 motieven per doosje). Dit keer geen afbeeldingen afkomstig
uit puzzels, maar speciale kersttekeningen. Per doosje van 8 kaarten € 3,75
Zoekboek
Het eerste zoekboek van vorig jaar krijgt dit najaar een vervolg. Opnieuw met platen
van puzzels, leuk voor de kleintjes om kennis te maken met de wereld van Jan van
Haasteren. Nog niet alle informatie is binnen, kijk later onder "nieuwe uitgaven" of in
de webshop.
Aanbiedingen en specials
Reeds eerder dit jaar uitgekomen, maar nog beschikbaar in de webshop, zijn de
specials van Kruidvat (3 puzzels van 500 stukjes) en Trekpleister (3 puzzels van 950
stukjes).
Bij jvh-puzzels zijn In de aanbieding “De Opera” en “Het Circus” voor € 10,- per stuk.
In september komt de combinatiedoos van Intertoys met 3 puzzels van 1000 stukjes:
“Ascot paardenrennen”, “Muziekpaviljoen” en “De Mars”, verkrijgbaar in de webshop
vanaf september.
Ook komt er een nieuwe serie van 3 puzzels met 950 stukjes.
Wasgij
Voor de liefhebbers van Wasgij zijn er vier nieuwe dozen beschikbaar.

Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, Els Rooswinkel
Bovenweg 24, 6721 HX Bennekom
Tel: 0318-301348
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
Over here in the Netherlands it is still summer, but next month the first autumn
releases will be available, so it is about time to inform you. The topics in this
newsletter are:
•
•
•
•
•
•
•
•

New puzzles September – October
Book about Jan van Haasteren
New free gift at large orders
Calendars for 2018
Christmas cards
Search book
Specials and special offers
Wasgij

New puzzles September – October
In September “St. Nicolas Parade” (1000 pieces, drawn by Jan) will be released
together with the combo “Christmas Gifts”. In this combo two 1000 piece puzzles
“Christmas Tree Market” by Jan and “Christmas Dinner” by Dick. This time the free
gift in the combo is a search book. The third new release is a familiair image "Farm
Visit", but now in 1000 pieces.
In October the larger version of “Christmas Tree Market”(2000 pieces) will be
available and “The Vegetable Garden” by Dick in 1000 pieces.
Book about Jan van Haasteren
The sub title of the book is “from Comic book artist to Puzzle Phenomenon”. It has
become a book with a weight of 2 kg and it has 290 pages (some of those you can fold
out). It is impossible to catalogue all of his work, but they have tried hard and it is
certainly worth the price of € 34,95.
New free gift at large orders
The frame puzzles were out of stock and it appeared to be not possible to order a
new one, so I have been looking for an alternative. We now have a set of three double
greeting cards with envelop. With old drawings by Jan van Haasteren and some
alternative texts.
For orders over € 50,- on new puzzles (excl. shipping) you will received such a set.

Calendars for 2018
For next year you can choose from five different calendars.
At first the pullout note calendar (30 x 30 cm), including the last four months of
2017, so you can use it right away; price € 11,The Poster calendar 44 x 33 cm, price € 10,50
Note calendar small, A4 size (29,7 x 21 cm), price € 7,50
Planner for two 45 x 21 cm, price € 10,Family planner (for 5 persons) 45 x 21 cm, price € 10,Christmas cards
Next to the Christmas cards released last year, there will be two new boxes with 8
double cards each (two different images per box). This time no cuts from puzzles,
but special Christmas drawings.
Price for one box with 8 double cards and envelops € 3,75.
Search Book
The search book of last year will have a sequel in the coming months. Again with
images of puzzles, nice for our little ones to acquaint the world of Jan van
Haasteren. More information in the future at "new releases" or in the web shop.
Specials and special offers
Earlier this year specials were released, which are still available in the web shop. In
500 pieces we have “All Dug Up”, “Navy Cadet Training” and “At the Dentist”, price €
6,- each.
In 950 pieces we have “Boxing Match”, “Neighbours” and “The Big Leak”, price € 10,each.
In the web shop we have a special offer on the regular puzzles “The Circus “ and “St.
George and the Dragon” which now are priced at € 10,-.
Of course the Intertoys combo will be released in September. This year with 3 x
1000 pieces “Ascot Horse Racing”, “The Bandstand” and “The March”, available in the
web shop in September.
Later this year we will have 3 new releases in 950 pieces.
Wasgij
For those who like Wasgij puzzles we have four new releases in the web shop.

Kind regards,
jvh-puzzels, Els Rooswinkel
Bovenweg 24, 6721 HX Bennekom, Netherlands
Tel: 0031318301348
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