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Nieuw!
Disney Traditions
Nu in onze winkel en op onze webshop.

Aangepaste Openingstijden
WEEK 5
2013
Woody en Buzz Lightyear

Donderdag

31

Januari

GESLOTEN

Zaterdag

2

Februari

10:00 – 16:00*

*Zaterdag 2-2-2013 eerder gesloten.
**Vrijdag 1-2-2013
normaal geopend van 12:30 – 20:00 u.

Mike-Wazowski /

Sulley-Sullivan

Reden.
Het bezoeken van de Internationale vakbeurzen is
voor F2HO van groot belang voor het kiezen van
onze producten. Een groot deel van alle
belangrijkste vakbeurzen vallen gelijktijdig en
overlappen elkaar veelal. Dit jaar, is het niet
mogelijk om alles te combineren en moeten wij in
week 5 onze openingstijden aanpassen.
Nu 24 jaar bezoeken wij de vakbeurzen, op zoek
naar nieuwe items en merken. Nieuwe collectie
inkopen van onze bestaande leveranciers.

Rapunzel

/ SnoWwhite, Dopey, Happy (set)

Baliëndijk 34, 4816 GE BREDA

Wij zijn benieuwd wat dit jaar voorgeschoteld
krijgen.

 076 5713475 www.friends2holdon.nl
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 Animal

Bereikbaarheid vanuit
Centrum / Singel.
Wij kunnen op de website van de Gemeente Breda
nog geen ander ‘Nieuws’ vinden: 3e week januari
2013 gereed”.
Gezien de staat van het project en de huidige
weersomstandigheden lijkt ons dit niet haalbaar.
Voorlopig dus nog maar (komende) vanuit het
centrum of van de singel, de kruising Oranjesingel /
Teteringenstraat mijden.
Voor een aangepaste routebeschrijving zie onze
website: www.friends2holdon.

Nieuw! MUPPETS
Disney ENCHANTING
Nu in onze winkel en op onze webshop.

Muppets Spaarpot / Money banks.
Nieuw van Disney Enchanting 3 figurines (resin) in
de Muppets serie. Ook als spaarpotten (Saving
Bank/ Money Bank) te gebruiken. Nu in de winkel
en op webshop.
‘EXPECTED’ (nu op F2HO.com)

Binnen kort te onTvangen, reserveer nu!

Preview van (nog te ontvangen) nieuwe 2013 Disney
Muppets items. Zie webshop (F2HO.com) ga naar
NEW en klik daarna op ÉXPECTED (coming
soon!).
‘EXPECTED’ (nu op F2HO.com)

Binnen kort te onTvangen, reserveer nu!

Kermit en Miss Piggy

Baliëndijk 34, 4816 GE BREDA

Voor nieuwe verwachte 2013 items van Disney
Traditions, Grand Jester etc. zie de webshop
(F2HO.com) ga naar NEW en klik daarna op
ÉXPECTED (coming soon!).

 076 5713475 www.friends2holdon.nl
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VANDAAG ONTVANGEN
Disney ENCHANTING
Nu in onze winkel en op onze webshop.
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Disney Britto collectie uitgebreid, niet alle nieuwe
items vermeld in deze Nieuwsbrief.
Kijk op de webshop (F2HO.com)!
Ga naar NEW en klik daarna op NEW ARRIVALS.

VANDAAG ONTVANGEN
Disney Traditions
Nu in onze winkel en op onze webshop

Stitch en doopey

Beauty & beast (carved derie)
Belle en snow white

Belle en snow white

Wij moeten de zending nog uitpakken! 2 nieuwe
uitgaven in de ‘Carved by Heart’ serie Mickey
Fantasia en Beauty & Beast. In 2012 zijn de eertse
uit deze serie Pinocchio en Snow White uitgegeven.

Baliëndijk 34, 4816 GE BREDA

fantasia (carved derie)
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