English below
Beste Jan van Haasteren Fan,
In Scandinavië is weer een serie van 12 puzzels verschenen. Geen nieuwe afbeeldingen, maar wel
interessante heruitgaven; dus wie weet zit er iets voor je bij. Verder nieuws uit Amerika, kalenders in de
aanbieding en een special van Rob Derks' Pieces of History.
Scandinavië
De nieuwe serie heeft de nummers 81453M tot en met 81453X, in aansluiting op de vorige serie. De titels
zijn "Grand Cafe", "Air Show", "New York Marathon", "U.S.A.', "Ice Hockey", "International Parcels", "By
Air, Land and Sea", "The 19th Hole", "Shooting Pool", "Street Life", "Ascot Horse Racing" en "Departure
Hall".
Ze komen in de webshop te koop (bij het onderdeel "Scandinavië"); een aantal is gereserveerd voor wie een
volle doos (de complete serie) wil aanschaffen en alles is ALLEEN rechtstreeks te bestellen door in te
loggen. Ik reserveer niet om iedereen gelijke kansen te geven.
Morgenavond (donderdag) om 19.00 uur worden de puzzels vrij gegeven. Kun je niet inloggen meld je dan
meteen, want morgenmiddag heb ik daar geen tijd meer voor.
Amerika
Over een paar weken komen de Ceaco puzzels binnen. Naast de drie nieuwe Crowd Pleasers ("At the
Beach", "Chaos on the Field" en "Candy Factory") zijn dat ook de al eerder verschenen combi met 4 x 500
stukjes en nieuw "The Kitchen" in de serie 1500 piece.
Kalenders
Het jaar 2017 is alweer een eind op weg en ik heb nog enkele jaarkalenders, die nu voor een zacht prijsje
in de aanbieding zijn. De platen blijven leuk, ook al is de maand voorbij.
Rob Derks
Van de beide puzzels uit de serie Pieces of History die uit de collectie zijn, is een special gemaakt voor De
Marskramer. Het gaat om een combo met 2 x 1000 stukjes "De Vikingen" en "De Prehistorie". Beperkt
verkrijgbaar in de webshop voor € 12,50.
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, Els Rooswinkel
Bovenweg 24, 6721 HX Bennekom
Tel: 0318-301348
Afmelden nieuwsbrief
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Dear Jan van Haasteren Fan,
In Scandinavia new series of 12 puzzles are released. No new images, but interesting reeditions, so maybe
nice for you. Also news from the U.S.A., calendars as a special offer and a special of Rob Derks series
Pieces of History.
Scandinavia
The series have the numbers 81453M to 81453X, following the previous series. The titles are "Grand
Cafe", "Air Show", "New York Marathon", "U.S.A.', "Ice Hockey", "International Parcels", "By Air, Land
and Sea", "The 19th Hole", "Shooting Pool", "Street Life", "Ascot Horse Racing" and "Departure Hall".
They will be available in the webshop (see at "Scandinavia"); a number is only available as complete series
and everything can ONLY be ordered directly at the website by logging on. No reservations, so every one
has equal chances.
Tomorrow, Thursday at 7.00 PM CET I will make the puzzles available
U.S.A.
In a few weeks the Ceaco puzzles will arrive. Next to the three new Crowd Pleasers ("At the Beach",
"Chaos on the Field" and "Candy Factory") we will receive the 4 x 500 piece combo we had before and new
"The Kitchen" in the 1500 piece series.
Calendars
The year 2017 is a few months old and I still have a few year calendars, which I now offer for a special
price. The images are still funny, even if the month is over.
Rob Derks
A special was made for De Marskramer with two puzzles in the serie Pieces of history. The combo has 2 x
1000 pieces containing "The Vikings" and "The Stone Age". A limited number is available in the webshop
for € 12,50.
Kind regards,
jvh-puzzels, Els Rooswinkel
Bovenweg 24, 6721 HX Bennekom, Netherlands
Tel: 0031318301348
Unsubscribe

