Dit is maart
nieuwsbrief 2010
van het Treinenparadijs. In de
afgelopen periode
hebben we een aantal nieuwe artikelen
ontvangen. Deze willen we graag aan U
voorstellen. Zoals altijd zijn alle artikelen
gewoon op voorraad dus direct te bestellen.
Speciaal voor onze nieuwsbrief lezers hebben
we een speciale actie:

Gratis 15-delig reusable

Stickerboek. Deze actie geldt maar tot 4
april dus wees er snel bij. Verderop in deze
nieuwsbrief vindt u informatie over deze actie.
Uiteraard kan een bezoekje aan onze
showroom ook, daar hebben we naast onze
ruime webshop collectie ook meestal nog
speciale artikelen. Onze showroom is elke
zaterdag te bezoeken van 10 tot 16. Ons adres
is Pakketboot 47, 3991CH in Houten
Veel Leesplezier en graag tot ziens bij ons!!
Het Treinen-paradijs

Thomas Wooden Railway
In de Thomas Wooden Railway
collectie zijn er deze maand geen
nieuwe artikelen. Wel is er een
nieuwe serie gelanceerd.
Early Engineers. Early
Engineers is Thomas
maar dan bedoeld voor de
allerkleinsten. De treinen
zijn iets groffer, hebben
minder details maar een
betere
gezichtexpressie.

In deze serie
zullen slechts
een paar thomas
treinen
verschijnen en
vooral leuke
kleurrijke
gebouwen en
accessoires

Early Engineers is te herkennen
aan het volgende logo.

En het mooie is dat de treinen en de rails
prima past op de bestaande houten rails.
Hierdoor is de overstap van early engineers
naar Thomas Wooden Railway heel makkelijk

Als nieuwe
wagonnetje is daar
de boeken wagon
en op voertuig

Het einde van
Thomas Take Along
Thomas Take Along gaat verdwijnen! We
hebben nog de hand weten te leggen op een
partij sets, maar als deze op zijn zijn ze ook
echt op. De laatste set die we nog
binnenkregen is de James en Hector set.

gebied is Kevin de
Kraan erbij gekomen

Ook zijn er twee
speciale
uitvoeringen van
bestaande treinen:
Snowy Gordon en
Spencer

.
De opvolger van Take Along is
inmiddels snel zijn collectie aan
het uitbreiden. Met name in het
eerste halfjaar komen er een
aantal nieuwe locomotieven. In het najaar
komen dan hopelijk weer nieuwe setjes

Thomas Megabloks
Nieuw op de markt en direct
in onze collectie is de serie Megabloks van
Thomas. Megabloks is uitwisselbaar met
Lego©Duplo. Het enige is dat deze treinen
niet rijden op de Duplo Rails. In de serie zijn
de volgende artikelen nu leverbaar:

Thomas
Dit zijn de
nieuwe
locomotieven Mavis,
Victor en Charlie

Percy

Thomas Stickers & Posters
James,

De thomas stickers zijn vernieuwd. Inmiddels
hebben we weer genoeg nieuwe designs op
voorraad, inclusief leuke tattoos, deze zijn
eenvoudig aan te brengen en ook weer
eenvoudig te verwijderen.
Diesel

Daarnaast zijn er gelijk een drietal sets
uitgekomen.

En dit is pas een voorproefje:
In het najaar komen er meer
figuren en ook meer
Megabloks sets.

Thomas buiten Accessoires
De lente en zomer komen er hopelijk snel aan.
Dus dat betekent weer buitenspelen en
zwemmen. Voor de jonge thomas fan is er
nieuwe opblaasbare thomas waarop je kunt
zitten en zijn er zwembandjes natuurlijk in
‘Thomas Style’

Ook nieuw is de 3d poster, Dit is een poster
die afhankelijk van de hoek een andere
Thomas expressie laat zien

Thomas Nieuwe DVD
Onlangs is er weer een nieuwe DVD
verschenen: Thomas & Duncan. Deze dvd
bevat 6 totaal nieuwe verhalen:
• De toverlamp
• Thomas en de
Speelgoedwinkel
• Thomas helpt
Edward
• Thomas doet zijn
best
• Duncan en de oude
mijn
• Thomas heeft een
dagje vrij

Maart Aanbieding!

In maart geven wij onze nieuwsbrief
lezers gratis een stickerboek bij hun
bestelling.. Vermeld bij opmerkingen het
woord Nieuwsbrief aanbieding
(onderaan). Wij stoppen er dan dit leuke
stickerboekje bij!.
Let op deze actie is geldig t/m 04 april

