English below
Beste Jan van Haasteren Fan,
Als er geen onverwachte dingen gebeuren, is dit de laatste nieuwsbrief over de nieuwe uitgaven van 2017.
In de volgende mail zal een vooruitblik op 2018 gegeven worden, maar die zal waarschijnlijk pas eind
december verschijnen.
Wat is er nu te melden:
•
•
•
•

Zoekboek
Specials
Aanbieding
Cadeau ideeën

Zoekboek
Eind van deze maand komt er een nieuw zoekboek: “zoekboek van Nederland”. Het gaat hier om een luxe
uitgave net als vorig jaar met harde kaft en platen met het thema “Nederland door de ogen van Jan van
Haasteren”. Het is te bestellen in de webshop en kost € 14,95.
Specials
Aankomende week komt de Intertoys combinatiedoos met “Ascot Paardenrennen”, “De Mars” en “Het
Muziekpavljoen” binnen, hij kost € 22,-.
Al beschikbaar zijn de drie puzzels met 950 stukjes die voor het Kruidvat zijn gemaakt: “Carnaval”,
“Tennis” en “The 19th Hole”, in de webshop voor € 11,- per stuk.
De puzzel “Sinterklaas Intocht” met zoekboek (een Intertoys special) is te koop in de webshop voor € 17,-.
Aanbieding
Vanaf half oktober (maar nu al te bestellen) hebben we een leuke aanbieding. Bij twee verschillende
puzzels krijg je een kleurboek cadeau. Het gaat om "De Dierentuin" en "De Ontsnapping", waarbij je het
eerst uitgekomen kleurboek als extraatje krijgt.
Cadeau ideeën
Het schitterende boek “Jan van Haasteren, van striptekenaar tot puzzelfenomeen” is goed ontvangen. Het
is dan ook echt een zeer volledig overzicht van leven en werk van onze meester. Een lovende recensie vind
je hier:
https://www.stripinfo.be/recensie.php?recensie=4486
En er is in vele kranten en andere media aandacht besteed aan de presentatie van het boek.
Een mooier cadeau voor de rechtgeaarde fan is haast niet mogelijk. Je kunt het vinden in de webshop voor
€ 34,95.
Voor de allerkleinsten is het zoekboek een prima keus om kennis te maken met alle eigenaardigheidjes die
we tegen komen in de puzzels.
Ook een kalender is een leuk cadeautje op pakjesavond of onder de kerstboom. Er zijn vijf verschillende:
De notitiekalender van 30 x 30 cm (uitgeklapt 30 x 60 cm) € 11,De kleinere notitiekalender (A4 formaat) € 7,50
De planner voor twee formaat 21 x 45 cm € 10,De familie planner (5 personen) ook 21 x 45 cm € 10,De poster kalender 44 x 33 cm € 10,50
Voor de jaarkalenders geldt wel op=op.

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

Dear Jan van Haasteren fan,
If no unexpected things happen, this is the last newsletter about the new releases of 2017. In the next
mail you will find a preview of 2018 releases, but it will probably not be sent until the end of December.
The topics now are:
•
•
•
•

Search Book
Specials
Special offer
Gift ideas

Search Book
At the end of this month a new search book will be released: "Zoekboek van Nederland” (Search Book of
the Netherlands). This is a luxurious edition like last year with hard cover and images with the theme "The
Netherlands through the eyes of Jan van Haasteren". It can be ordered at the web shop and costs €
14.95.
Specials
In the coming week, the Intertoys combination box with "Ascot Paardenrennen" (Ascot Horse Racing), "De
Mars" (The March) and "Het Muziekpavljoen" (The Bandstand) will be available for € 22, -.
Already available are the three puzzles with 950 pieces made for the Kruidvat with the titles "Carnival",
"Tennis" and "The 19th Hole", each € 11, -.
The puzzle "St. Nicolas Parade" with free search book (an Intertoys special) is for sale in the web shop
for € 17, -.
Special offer
Around October 15 we can offer you two different puzzles with a free coloring book. The puzzles are
"The Zoo" and "The Escape", with which you will receive the first released coloring book.
Gift ideas
The beautiful book "Jan van Haasteren, van striptekenaar tot puzzelfenomeen” (from cartoonist to puzzle
phenomenon) is well received. It is a very complete overview of our master's life and work.
A more beautiful gift for the die-hard fan is hardly possible. You can find it in the web shop for € 34,95.
Mind you, IT IS IN DUTCH!
For little children, the search book is a great choice to meet all the peculiarities we find in the puzzles.
You can also think of calendars as a gift under the Christmas tree. There are five choices:
A pullout note calendar 30 x 30 cm (folded out 30 x 60 cm) € 11, The smaller note calendar (A4 size) € 7.50
The planner for two sizes 21 x 45 cm € 10, The family planner (5 persons) also 21 x 45 cm € 10, The poster calendar 44 x 33 cm € 10,50
The annual calendars are available until we are out of stock.

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

