English below
Beste Jan van Haasteren fan,
Dit is de eerste nieuwsbrief vanuit Roelofarendsveen, sinds mei van dit jaar de
nieuwe locatie van jvh-puzzels.
Volgende maand is het zo ver: de nieuwe uitgaven voor de winter komen er aan.
In deze nieuwsbrief komen aan de orde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe uitgaven
Stripspektakel
Specials
Kalenders/Kerstkaarten
Service/Prijzen
NK legpuzzelen
Verzendkosten
Afhalen Stripspektakel/Roelofarendsveen/Bennekom
Incomplete puzzels

Nieuwe uitgaven
Alle nieuwe puzzels zullen begin september al beschikbaar zijn. En dat zijn er nogal
wat.
“De Veemarkt (The Cattle Market)” van de hand van Jan zelf komt in 1000 en 2000
stukjes.
“De Filmset (The Film Set)” van Rob Derks in 1000 stukjes.
“Darten (Darts)” schets van Jan, maar afgewerkt door Marco Eisinga in 1000 stukjes.
“De Speelgoedwinkel (The Toy Shop)” door Dick Heins in 1000 stukjes.
De combinatiedoos “Food Festival” met twee puzzels van 1000 stukjes: “BBQ feest!
(BBQ Party!)” van Rob en “Food Truck Festival” van Dick. In deze combi komt tijdelijk
een extraatje, dit keer een theedoek.
Stripspektakel
Alle nieuwe puzzels zullen 1 en 2 september op het Brabants Stripspektakel in
Veldhoven beschikbaar zijn bij jvh-puzzels. We staan naast de tekenaars van de
Studio, zodat het een uitgelezen gelegenheid is om een handtekening in de doos te
laten zetten. Meer info op: www.brabantsstripspektakel.com
Specials
Het enige dat we op dit moment concreet weten, is dat er in Scandinavië weer een
serie van 12 puzzels komt. Maar ook in Nederland komen bij diverse winkels specials
uit. Op dit moment is verder nog niets bekend, maar zodra we meer weten wordt het
gepubliceerd bij “nieuws – nieuwe uitgaven”.
Vanuit Amerika krijgen we een heruitgave van “Deep Sea Fun” dit keer in 1500
stukjes.
Wat we te pakken kunnen krijgen komt in de webshop te staan, houd het dus in de

gaten.
Kalenders/Kerstkaarten
Ook dit jaar worden er in de webshop weer (drie) verschillende kalenders voor 2019
aangeboden, evenals kerstkaarten: vier verschillende doosjes met steeds twee
afbeeldingen in vijfvoud, dus tien kaarten per doosje.
Service/Prijzen
Nog steeds komt er bij iedere puzzel een gratis hersluitbare plastic zak. Bij iedere
bestelling komt een jvh-puzzels bloknootje of (indien de bestelling meer bedraagt
dan € 50,-) een setje kaarten. Vanaf twee puzzels krijg je nog extra een dekselsteun.
De prijzen zijn al jaren hetzelfde, maar voor sommige formaten moeten we de prijs
iets aanpassen. De prijzen worden:
150 stukjes € 5,50
500 stukjes € 9,50
1000 stukjes € 15,50
1500 stukjes € 19,50
2000 stukjes € 22,50
3000 stukjes € 27,50
Combi 2 x 1000 stukjes € 21,Pieces of History (Rob Derks, GEEN Jan van Haasteren) € 14,50
NK legpuzzelen 2019
Voor de derde keer op rij wordt het NK legpuzzelen gehouden. Na het succes van
vorig jaar met in totaal bijna 1000 deelnemers zijn er dit jaar nog meer voorrondes.
In totaal zullen er 12 voorrondes zijn verdeeld over 9 locaties verspreid door het
hele land, zodat iedereen mee kan doen. Meer informatie en/of inschrijven op
www.nklegpuzzelen.nl
Verzendkosten
Het is niet meer mogelijk pakketten met postzegels te versturen. Voor Nederland en
België hebben we gelukkig de verzenkosten gelijk kunnen houden. Helaas hebben we
de verzendkosten naar de rest van de wereld moeten verhogen.
Afhalen
De gebruikelijk locatie om puzzels af te halen is voortaan Roelofarendsveen, het
adres vind je onderaan.
Maar om tegemoet te komen aan alle mensen die altijd in Bennekom hebben afgehaald
hebben we een alternatief, dat tijdelijk beschikbaar is als er nieuwe puzzels
uitkomen.
Tot en met 26 augustus kun je bestellen met de verzendmethode “afhalen in
Bennekom”.
De puzzels staan dan vanaf 3 september voor je klaar in Bennekom op het oude adres:
Bovenweg 24.
Wel is het de bedoeling dat je van tevoren betaalt, zodat er niet hoeft te worden
afgerekend.
De keuze “afhalen in Bennekom” is na 26 augustus niet meer beschikbaar, maar in
Roelofarendsveen kun je altijd in de winkel terecht (na afspraak).
Uiteraard kun je tot en met 26 augustus ook bestellen met de keuze "afhalen op het
Stripspektakel" in Veldhoven. Daar staan we op 1 en 2 september, dan weet je zeker
dat je puzzels gereserveerd zijn.
Incomplete puzzels
De service om te proberen incomplete puzzels weer compleet te maken is
overgenomen door anderen. de mailadressen om foto's heen te sturen zijn.

Voor alles behalve 3000 en 5000 stukjes: jvhontbrekendestukjes@gmail.com
Voor alleen 3000 en 5000 stukjes: gekvanjvh@ziggo.nl

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

Dear Jan van Haasteren fan,
This is the first news letter from the new location since May this year:
Roelofarendsveen.
Next monthis the start of the last series new releases for this winter.
In this news letter we will inform you about:
•
•
•
•
•
•

New releases
Specials
Calendars/Christmas cards
Service/Prices
Cost of shipping
Incomplete puzzles

New releases
All of the new releases will be available at the beginning of September. We have
quite a lot.
“The Cattle Market” by Jan himself in 1000 and 2000 pieces
“The Film Set” by Rob Derks in 1000 pieces
“Darts” draft by Jan, but finished by Marco Eisinga in 1000 pieces
“The Toy Shop” by Dick Heins in 1000 pieces
The combo “Food Festival” with two 1000 piece puzzles: "BBQ Party!” by Rob and
“Food Truck Festival” By Dick. In this combo temporary a free tea-towel.
Specials
The only concrete release we know of at this moment is a series of twelf
Scandinavian puzzles (each 1000 pieces). But in the Netherlands several shops will
have their own special (s). We don’t know anything else yet, but as soon as we know
more we will publish it at “new – new releases”.
Whatever we can get we will offer in the web shop.

Calendars/Christmas cards
For 2019 in the webshop will be three different calendars available and boxes with
10 Christmas cards. There are four boxes, each with two different images.
Service/Prices
We continue to deliver a free zip bag with each puzzle. With each order you will get
either a notebook or (at large orders over € 50,-) a set of wishing cards. If you order
two or more puzzles you will also get a cover hold.
The prices have not been changed for several years, but some of the sizes we have to
adjust them. The prices will be:
150 pieces € 5,50
500 pieces € 9,50
1000 pieces € 15,50
1500 pieces € 19,50
2000 pieces € 22,50
3000 pieces € 27,50
Combo 2 x 1000 pieces € 21,Pieces of History (Rob Derks, NO Jan van Haasteren) € 14,50
Cost of shipping
It is no longer possible to use stamps, which means that shipping outside the
Netherlands and Belgium is now more expensive.
Incomplete puzzles
The service to try to make incomplete puzzles complete again has been taken over by
others; the email addresses are:
For all puzzles except 3000 and 5000 pieces: jvhontbrekendestukjes@gmail.com
Only for 3000 and 5000 pieces: gekvanjvh@ziggo.nl

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