
Pak uw agenda en noteer volgende eventdatums:

STEIFF EVENT
Zaterdag 8 maart 

16.00 tot 19.30 uur  (zie blad 2)

TEDDY HERMANN EVENT
Zaterdag 3 mei

10.00 tot 17.00 uur (zie blad 3)

AANBIEDINGEN
Van verschillende artikelen, niet alleen poppen en beren.

Van Zaterdag 15 Maart t/m 5 April.! !

Houtmarkt 7
4811 JC BREDA

076-5212310

www.hesemans.nl

Workshop Matroesjka schilderen
Zaterdag 10 mei

10.00 tot 16.00 uur (zie blad 4)

KÄTHE KRUSE EVENT
Zaterdag 17 mei

10.00 tot 17.00 uur (zie blad 3)

BEVERN BERENDAG
Zaterdag 6 september

10.00 tot 17.00 uur.

RUSSISCHE DAG
Zaterdag 6 september

10.00 tot 17.00 uur.

"AANKONDIGING"
In september signeren 

Erika Catellani en Gabi Schlotz
Zaterdag .. datum volgt.

fe
br

ua
ri 

20
14



STEIFF EVENT 
      Presentatie van de  

voorjaars collectie 2014 Zaterdag 8 maart van 16.00 tot 19.30 uur
Iedereen is van harte welkom,
ook als u geen clublid bent.

Op deze clubdag wordt u om 16.00 uur 
verwelkomd door Bettina Meyer 

van de firma Steiff. Zij zal dan 
uitleggen hoe de 2014 collectie met 

zijn speciale modellen tot 
stand is gekomen. 

 In de pauze is er een klein 
lopend buffet.

Rond 18.00 uur start Bettina 
Meyer een film over Steiff 
en met een presentatie van 
de gelimiteerde artikelen 

aan de hand van dia's.

Steiff clubleden krijgen 
het gehele jaar 10% korting op al 

hun Steiff aankopen,
op vertoon van hun clubpas.

(sparen met korting niet mogelijk en 
niet in combinatie met andere acties)

Nog geen Steiffclublid?
Meldt u nu aan.

Laat ons even weten dat u komt; T: 076-5212310  E: info@hesemans.nl  of kom gezellig even langs.

Een samenvatting van het Steiff-event programma
* Vanaf 16.00 uur ontvangst met een drankje en inleveren van de stroken       
   voor de loterij, deze ontvangt u bij binnen komst.
* 16.20 presentatie Steiff collectie 2014.
* 17.00 pauze.
* 18.00 presentatie, film en dia's.
* 19.15 Bekendmaking prijswinnaars Steiff-verloting.

Geen Steiff 
Clublid?

Ook u krijgt 
tijdens dit event 

van 8 maart
10% korting op al 

uw Steiff 
bestellingen 

en/of aankopen.
(sparen met korting 

niet mogelijk en 
niet in combinatie 
met andere acties)
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Replica 1948 
29 cm 1000 lim.

€ 239.-

Chimpansee
35 cm 1500 lim.

€ 189.-

Papier teddybeer
28 cm 1500 lim.

€ 169.-

Replica 1932 Lord
17 cm 1000 lim.

€ 189.-

Heidi teddybeer
15 cm 1500 lim.

€ 129.-

Vincent het konijn
17 cm 1500 lim.

€ 149.-
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      Presentatie van de  
voorjaars collectie 2014 

TEDDY HERMANN EVENT
Zaterdag 3 mei van 10.00 tot 17.00 uur

Iedereen is van harte welkom.

Op deze dag 
presenteren wij u de 

gehele nieuwe collectie 
van dit jaar.
Dit onder het 
genot van een 

hapje en drankje.

Tevens kunt u mee 
doen aan een loterij 
met leuke prijzen van 

Teddy Hermann.

KÄTHE KRUSE EVENT
Zaterdag 17 Mei van 10.00 tot 17.00 uur
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Ursula Puppe I
43 cm € 995.-

Karin 50 st.
52 cm € 895.-

Lilly op schaatsen
35 cm € 495.-

Amber
47 cm € 499.-

Andre 125 st.
40 cm € 695.-

Wolfgang
40 cm € 795.-

Marion Hohmann 
van de firma Käthe Kruse 

is op deze dag aanwezig 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Zij geeft uitleg over hoe de poppen en 
kleding gemaakt worden. 

Dit om 11.00 en 15.00 uur. 
Ook is zij poppendokter.

Dit alles onder het genot van een hapje 
en drankje.

U bent van harte welkom.
Op deze dag kunt u meedoen aan een 
loterij met mooie Käthe Kruse prijzen.

?
Speciaal voor deze 
gelegenheid maakt 
Teddy Hermann een

"GROOTE" ....

We mogen het nog niet 
verklappen.

Maar op deze dag is 
het wel te 

bewonderen.

Zeer beperkte oplage.
Voor iedereen die thuis wat 

ruimte heeft!

Alberth 33 cm 
300 lim. € 154.-

Weston 40 cm
300 lim. € 175.-
Bommel 16 cm
300 lim. € 79.-

Gregor 30 cm
100 lim. € 172.50

Haas 30 cm
50 lim. € 110.-

William 
Shakespeare

30 cm 450 lim.
€ 142.50



maandag 13.00-18.00
dinsdag 09.00-18.00
woensdag 09.00-18.00
donderdag 09.00-21.00
vrijdag 09.00-18.00
zaterdag 09.00-17.00
zondag         gesloten*

Met vriendelijke groet,
Johan Hesemans Prijzen onder voorbehoud

Mailing in kleur; ± 5 dagen na verschijnen van 
de mailing op www.hesemans.nl bij actueel
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Kidz 'n Cats poppen, weer veel 
nieuwe kleding en een nieuw 

gezichtje.

              
              WORKSHOP

Onder begeleiding van 
Tatyana Brugmans-Deniskina,

MATROESJKA SCHILDEREN

Zaterdag 10 mei van 
10.00 tot 16.00 uur.

Kosten € 25.-
Inclusief koffie, thee 

en een broodje.
Te beschilderen Matroesjka, 

5 delig € 10.-
Meldt u nu aan.

Wij blijven ons 
assortiment steeds 

vernieuwen. 
Voor exclusieve poppen, beren 
en nog veel meer, bent u bij 
ons aan het juiste adres.

NIEUWS:
Onze website is vernieuwd, 

nu met een online-shop 
met een deel van ons 

assortiment.
Maar u blijft natuurlijk 
ook van harte welkom 

in onze winkel.

Pina
52 cm € 358.-

Iris
48 cm
€ 239.-

Clementinchen 21 cm
222 lim. € 79.50

Roseheart 

33 cm
222 lim
€ 99.95

Speculatius32 cm
399 lim
€ 92.50

Elena
53 cm 
444 lim.
€ 336.-

Alina
64 cm999 lim.€ 432.-

Vilde
63 cm
150 lim.
€ 349.-

Elise
54 cm

250 lim.€ 329.-

Katrine
56 cm
250 lim
€ 299.-

Felina
26 cm
50 lim.
€ 320.-

Carlina26 cm
50 lim.€ 320.-

Coco
55 cm
50 lim.
€ 540.-

Nick
Vilten pop

van 
Maggi
Iacono

42 cm
40 lim.

€ 1295.-


