Beste Jan van Haasteren Fan,
Allereerst iets rechtzetten: Jan van Haasteren is op 24 februari jarig i.p.v. 23 februari.
Kaartjes om hem te feliciteren zijn nog steeds welkom, dinsdagmiddag 23 februari gaat er een
doos met kaarten naar de jarige, zodat hij ze op zijn verjaardag ontvangt. Adres waar je je
felicitatie heen kunt sturen:
Jan van Haasteren
p/a Bovenweg 24
6721 HX Bennekom
Waarover gaat deze nieuwsbrief verder
-

Verjaardagspuzzel gewijzigd en uitgesteld
Mei uitgaven

Fijne verjaardag Jan! gewijzigd en uitgesteld
Op het laatste moment is besloten dat de speciale verjaardagspuzzel “Fijne verjaardag Jan!”
niet in een blik komt, maar in een zilverkleurige doos. De prijs is gelijk aan een “normale” puzzel
in doos € 15,-.
Vanwege deze wijziging is de productie uitgesteld, de puzzel wordt niet verwacht vóór eind
april. Degenen die al besteld en betaald hebben zijn hierover van de week ingelicht.
Mei uitgaven
Jumbo heeft de afbeelding van de mei puzzel vrij gegeven. Het gaat om een tekening van Jan
zelf “De Drukkerij” en hij komt uit in 1500 en 3000 stukjes. Afbeelding hier onder.
Verder is alles wat verwacht werd nu binnen, ook “Popfestival”, die aanvankelijk in maart zou
komen.
Om je af te melden voor deze nieuwsbrief: beantwoord deze mail met “afmelden” en je wordt
uit het bestand verwijderd.
Met vriendelijke groet,
www.jvh-puzzels.nl
Els Rooswinkel
Bovenweg 24
6721 HX Bennekom
Tel: 0318-301348

Dear Jan van Haasteren Fan,
First of all I have to rectify something: Jan van Haasteren has his birthday on February 24 and
not 23.
Also in this mailing:
-

Birthday puzzle changed and delayed
May releases

Happy birthday Jan! changed and delayed
At the last moment the decision was made to changed the tincan of “Happy birthday Jan!” into a
silver colored box. The price is like a “normal” box € 15,-.
Because of these changes the production has been postponed, the puzzle will not be expected
until the end of April. Those of you who ordered and paid already were informed earlier this
week.
May releases
Jumbo has published the image of the May puzzle. It is a drawing by Jan himself “The printing
office” and it will come out in 1500 and 3000 pieces. Picture above.
Everything that was expected is at stock now, also “Pop festival” that was originally expected in
March.
To sign off, just answer this mail with “sign off”.
Best regards,
www.jvh-puzzels.nl
Els Rooswinkel
Bovenweg 24
6721 HX Bennekom
Netherlands
Tel: 0031318301348

