Beste Jan van Haasteren fans,
Deze nieuwsbrief heeft een sportief randje met nieuwe puzzels die al vanaf 15 oktober
leverbaar zijn. Ook gaan we bijna starten met het NK legpuzzelen. Weten hoe je de nieuwe
puzzels toevoegt aan je huidige bestelling (geldt ook voor afhalen)? Lees dan vooral
verder. In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•

Extra nieuwe puzzels 15 oktober
Puzzels 15 oktober
NK legpuzzelen 2022-2023
Aanvullende bestellingen
Winkel/afhalen Bennekom

Extra nieuwe puzzels 15 oktober
De nieuwe afbeelding Het Dorp van de Kerstman is niet de enige puzzel die op 15 oktober
uitkomt!
Speciaal voor het WK voetbal dat dit najaar wordt gehouden hebben wij de special
Voetbalkampioenen in 1000 stukjes. Deze bestaande plaat Football Crazy van de hand
van Jan is speciaal aangepast met een oranje tintje voor deze editie van het WK voetbal
zodat je heerlijk kunt puzzelen tussen de wedstrijden door. Extra leuk: deze puzzel heeft
ook een speciale prijs!
Voor wie meer van de wintersport is, hebben wij een hele leuke nieuwe combinatie
puzzel van 2 x 1000 stukjes beschikbaar. Laat je meevoeren met de Elfstedentocht en
Op glad ijs. Deze puzzels zijn nu te reserveren en vanaf 15 oktober leverbaar.
Puzzels 15 oktober
We zouden bijna vergeten dat er al een supermooie kerstplaat uit is gekomen. Het Dorp
van de Kerstman, getekend door Rob Derks, is verkrijgbaar in 1000 en 5000 stukjes.
En als je de 5000 stukjes puzzel hier bestelt, heb je deze vanaf 15 oktober al in huis! Dus
wil je zeker weten dat je deze kerst lekker kan puzzelen of een mooi cadeau onder de
boom hebt liggen (of kan je niet wachten), wij gaan deze puzzels aankomende week al
inpakken en versturen.
NK legpuzzelen

Komend weekend gaan we beginnen met de voorrondes van het NK legpuzzelen 20222023. A.s. zaterdag 8 oktober zijn we in Eefde (Gelderland). Zondag 23 oktober zijn we in
De Lier (Zuid-Holland) en zaterdag 5 november in Reek (Brabant). Als je een keer wilt
komen kijken, dan ben je van harte welkom! Klik op de link voor het programma en het
adres.
Aanvullende bestellingen
Graag een van deze nieuwe puzzels aan uw lopende bestelling toevoegen? Dat kan!
Wanneer je regelmatig bestelt, dan adviseren wij dat te doen door in te loggen met je
account. Als je bestelling nog niet verstuurd is, kan je dan eenvoudig een puzzel aan deze
bestelling toevoegen. Dit doe je door bij het afrekenen bij de stap 2. ‘verzenden’ te kiezen
voor combineren met bestaande bestelling. Zo bespaar je verzendkosten door alles in één
keer te laten opsturen. Dit kan op dit moment alleen voor bestellingen uit Nederland,
België en Duitsland.
De winkel in Roelofarendsveen en afhalen Bennekom
De winkel in Roelofarendsveen is open op woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 en van
13:00 tot 17:00 uur, zaterdag van 11:00 tot 14:00.
Voor Bennekom: Alle bestellingen tot en met dinsdag 20 oktober kunnen vanaf donderdag
22 oktober worden afgehaald in Bennekom. Zodra je bestelling klaar ligt ontvang je van
Els
een e-mail.
Met vriendelijke groet,
JvH-puzzels, René van der Zwet, Julia Greeve en Amy Berends
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fans,
This newsletter has a little bit of a sports theme with new puzzles that will be available
from October 15th, and we are getting ready for the 2022/2023 season of the DC jigsaw
Puzzling. In this newsletter:
•
•
•
•

Extra new puzzles coming out October 15th
Puzzles available for pre-order
DC Jigsaw Puzzling 2022-2023
Opening hours for our store in Roelofarendsveen

Extra new puzzles coming out October 15th
The new image Santa’s Village is not the only puzzle coming out this 15 October!

For the World Championships Soccer that will be held this November and December we are
coming out with a special to celebrate this event. The Special edition WC Soccer ’22
(called Voetbalkampioenen) has 1000 pieces and is drawn by Jan van Haasteren.
Although this image already exists, it has had an orange update to cheer for the Dutch
team in this upcoming event. What also makes this puzzle special is that it has a special
prize!
For those of us that prefer the winter sports we have a new combination box with 2 x
1000 pieces available. Watch the Dutch tradition of the Eleven City Ice Tour or try it out
yourself On thin ice. These puzzles are now available for pre-order and will become
available from October 15th.
New puzzles available for pre-order
We would almost forget that a beautiful Christmas image has already been released.
Santa’s Village, by Rob Derks, will be available in 1000 and 5000 pieces. And if you
order the 5000 piece puzzle here you will have it delivered to you from October 15th! So if
you want to make sure you can make this puzzle this Christmas or have a nice present
under the tree (or you simply can’t wait), we will start packing and shipping these puzzles
from next week.
DC Jigsaw Puzzling 2022-2023
This weekend we will start with the preliminary rounds of DC Jigsaw Puzzling season 20222023. We start October 8th at Eefde. Next on October 23rd we will be at De Lier and
November 5th at Reek. Everyone is welcome to come and watch. Check out the website for
the program and the address.
Opening hours for our store in Roelofarendsveen
If you would like to visit us in person, you can do so at our store in Roelofarendsveen. Our
opening hours are: Wednesday and Friday from 10:00 to 12:00 and 13:00 to 17:00. From
September on we will also be open on Saturdays from 11:00 to 14:00.
Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet, Julia Greeve and Amy Berends
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