Beste Jan van Haasteren Fan,
We zijn op weg naar de koude periode en dan komen er hier en daar nieuwe uitgaven
in de winkels. In deze nieuwsbrief zijn de aandachtspunten:
•
•
•
•

Specials Scandinavië
Andere specials
U.S.A. en Nieuw Zeeland uitgaven
Kerstkaarten en kalenders

Specials Scandinavië
Aan het einde van aankomende week komen de Scandinavische puzzels binnen. Dit
jaar gaat het om de volgende afbeeldingen “Boxing Match”, “Printing House” (=
afbeelding Jumbo 150 jaar), “Tour de France”, “United Europe”, “Golf”, “Camping
Chaos”, “Bandstand”, “Cars in the Make”, “Fun around the Pool”, “Sportsday”, “New
Year Party” en “The Big Leak”.
Allemaal verkrijgbaar in onze webshop, maar op=op.
Andere specials
Van de hand van Rob Derks is “The Holiday Fair” uitgekomen in 3000 stukjes. Hij
was er al eerder in 1000 stukjes. We hadden gehoopt deze ook te kunnen aanbieden
in de webshop, maar helaas is dat niet gelukt; hij is uitsluitend verkrijgbaar bij
Bol.com.
Bij Intertoys komt dit jaar geen nieuwe combi, maar er is een speciale uitgave
verkrijgbaar van “De Speelgoedwinkel” met diverse Intertoys elementen.
In de loop van het najaar komen er nog meer specials, o.a. bij het Kruidvat.
Houd op de website het “nieuws – nieuwe uitgaven” in de gaten, daar kun je altijd de
laatste informatie vinden.
U.S.A. en Nieuw Zeeland
Van Ceaco in de Verenigde Staten komt een nieuwe uitgave beschikbaar in 1500
stukjes “Undersea Fun” (bij ons bekend als Pret onder Water), vanaf eind oktober
verkrijgbaar in de webshop.

In Nieuw Zeeland staan ook vier nieuwe uitgaven op stapel. Gezien de hoge kosten
komen ze niet in de webshop, maar je kunt ze aanschaffen bij www.mightyape.co.nz.
Het gaat om de titels “Roller Disco”, “The Holiday Fair”, “Air Show” en “The Balloon
Festival”.
Kerstkaarten en kalenders
Over twee weken komen de kerstkaarten binnen. Dit jaar zijn er vier verschillende
doosjes van steeds 10 kaarten met enveloppen. In ieder doosje zitten 5 x 2
verschillende afbeeldingen. Te bestellen in de webshop voor € 4,50 per doosje.
Dit jaar zijn er drie verschillende jaarkalenders, De “Familie kalender” voor € 10,-, de
“grote (uitklap)notitiekalender” voor € 12,- en de “kleine notitiekalender” voor € 7,50.

Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 0646602070
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren Fan,
The cold season is coming over here and specials become available. In this news
letter we have information about:
•
•
•
•

Specials Scandinavia
Other specials
U.S.A. and New Zealand
Christmas cards and calendars

Specials Scandinavia
At the end of this week the Scandinavian puzzles will arrive. This year the titles are
“Boxing Match”, “Printing House” (= image Jumbo 150 years), “Tour de France”,
“United Europe”, “Golf”, “Camping Chaos”, “Bandstand”, “Cars in the Make”, “Fun
around the Pool”, “Sportsday”, “New Year Party” and “The Big Leak”.
All puzzles are available in the webshop, while supplies last.

Other specials
“The Holiday Fair” by Rob Derks is now available in 3000 pieces, but only at Bol.com.
We hoped to be able to offer it in our web shop, but unfortunately it didn’t work out.
If you want such a puzzle shipped together with other puzzles by jvh-puzzels it is
possible; send a mail and we will order it for you, the price is € 32,-.
Intertoys has not ordered a combo this year, but they have a special release of “The
Toy Shop”, with Intertoys elements in the image. For this one goes the same as the
big one, if you want it, you can order it by mail, price € 18,-.
Later this autumn there will be more specials in other shops.
Keep up with the website “News – new releases”, where all of the information will be
updated.
U.S.A. and New Zealand
From Ceaco in the U.SA. a new release will arrive at the end of October, “Undersea
Fun” in 1500 pieces. In the Netherlands we know the image as Deep Sea Fun.
In New Zealand a series of four new puzzles will come out in “Funny World”.
The titles are “Roller Disco”, “The Holiday Fair”, “Air Show” and “The Balloon
Festival”. They are shown and can be ordered at mightyape.co.nz
Christmas cards and calendars
In two weeks we will recieve the Christmas cards. This year we have four different
boxes. Each box contains 10 cards (2 images x 5) with envelopes. You can order them
at the webshop for € 4,50 each box.
The three different calendars are already available. The “Family calendar” (€ 10,-),
the “Large Note calendar” (€ 12,-) and the “Small Note calendar” (€ 7,50).

Best regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: +31646602070
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