Beste Jan van Haasteren Fan,
Met het oog op de feestdagen en om jullie op de hoogte te brengen van het voorlopige
aanbod voor 2019 komt onderstaand nieuws aan de orde.
•
•
•
•
•

Specials
Aanbiedingen
Cadeau ideeën
Vooruitblik 2019
NK legpuzzelen

Specials
Na de vorige nieuwsbrief (niet ontvangen? Een download beschikbaar onder “extra”op
de website) zijn nog de volgende specials uitgekomen:
Bij het Kruidvat en Trekpleister 2 series van drie puzzels met 950 stukjes en een
serie van drie puzzels met 500 stukjes. Alle negen puzzels zijn beschikbaar in de
webshop.
Intertoys heeft dit jaar geen combi met 3 x 1000 stukjes, maar wel twee andere. De
eerste heeft als inhoud “Tour de France”(500 stukjes) en “Motorrace” (1000
stukjes). De tweede doos heeft “De Vliegshow” (1000 stukjes) en “Vertrekhal” (1500
stukjes).
Aanbiedingen
Vijf puzzels van 1000 stukjes staan bij ons in de aanbieding voor € 12,50 i.p.v. €
15,50. Het gaat om de titels “St. Nicolas Parade (Sinterklaas Intocht)”, “Tall Ship
Chaos”, "The Kitchen (De Keuken)”, “The Antique Show (Op zoek naar de Schat)”
en “The Playground (De Speeltuin)”.
Cadeau ideeën
Voor pakjesavond of voor de kerst hebben we diverse kleinere en grotere cadeautips.
Kerstkaarten, per pakje van 10 kaarten € 4,50; er zijn vier verschillende doosjes.
Notitiekalender 2019 groot formaat (uitgeklapt 30 x 60 cm) € 12,Notitiekalender 2019 klein formaat (A4 ca 29 x 21 cm) € 7,50
Verjaardagskalender in vier verschillende versies van € 5,- t/m € 8,-.
Puzzelrol voor puzzels t/m 1500 stukjes € 16,50
Puzzelrol voor puzzels t/m 3000 stukjes € 26,50

Het ultieme cadeau is natuurlijk het boek “Van striptekenaar tot puzzelfenomeen”
met 290 pagina’s over het werk van Jan van Haasteren; vastgestelde prijs € 34,95.
Vooruitblik 2019
Zoals al gepubliceerd op de website zijn de eerste puzzels voor 2019 al bekend. Dat
zijn voor januari “Wildkamperen” van Jan in 1000 en 2000 stukjes en voor februari
“Highland Games” in 1500 stukjes van Rob.
Verder komt er weer een puzzel met 500 XL stukken
De puzzel die bij het NK legpuzzelen gebruikt gaat worden blijft natuurlijk een
verrassing, hij zal door Dick getekend zijn en wordt op 7 april onthuld.
NK legpuzzelen
Op 7 april vindt de finale plaats in Roelofarendsveen. Momenteel zijn de voorronden
bezig met in totaal bijna 2000 deelnemers, waarbij op twee locaties nog ruimte is
voor enkele teams: in de Lier op 10 februari en in Oude Tonge op 16 februari. Wil je
nog meedoen, grijp dan nu je kans!
De finale op 7 april zal een bijzondere dag worden. Momenteel zijn we in overleg met
Jumbo om er een grote happening van te maken. Hoe en wat horen jullie in de
nieuwsbrief van december.

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

Dear Jan van Haasteren Fan,
Keeping the holidays in mind and to inform you about the preliminary releases in 2019
this is what you can expect in this news letter
•
•
•
•
•

Specials
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Gift suggestions
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Puzzle competition (for the Netherlands)

Specials
Since the last news letter (if you didn’t receive it, you can download it at the website
“extra”) several specials were released:
At Kruidvat and Trekpleister 2 series of three puzzles with 950 pieces and one
series of 500 pieces. All nine puzzles are available in the webshop
Intertoys has not ordered the usual 3 x 1000 pieces combo, but instead two others
with two puzzles each.
The first one contains “Tour de France” (500 pieces) and “Motorrace” (1000
pieces). The second combo contains “De Vliegshow” (Airshow, 1000 pieces) and
“Vertrekhal” (Departure Hall, 1500 pieces).
Special offers
For five puzzles with 1000 pieces we have made a special offer; the price is € 12,50
instead of € 15,50. The titles are “St. Nicolas Parade”, “Tall Ship Chaos”, "The
Kitchen”, “The Antique Show” and “The Playground”.
Gift suggestions
For the holidays we have several smaller and larger gift suggestions.
Cristmas cards, box of 10 cards with envelop € 4,50; 4 different boxes.
Note Calendar 2019 big (pullout 30 x 60 cm), price € 12,Note Calendar 2019 small (A4, about 21 x 29 cm), price € 7,50
Birthday calendar in four versions, prices € 5,- to € 8,Puzzle & Roll for puzzles up to 1500 pieces, price €16,50
Puzzle & Roll for puzzles up to 3000 pieces, price € 26,50
The ultimate gift is of course the book about Jans work with 290 pages, BUT IT IS
IN DUTCH! Price € 34,95
Preview 2019
Like we published at the website the first puzzles for 2019 are declassified.
In January we have “Wild Camping” by Jan in 1000 and 2000 pieces and for February
we expect “Highland Games” by Rob in 1500 pieces.
There will be a next puzzle with 500 XL pieces.
The puzzle that will be used at the Dutch Puzzle Competition must stay a surprise of
course. Dick will be the artist and the showdown is at April 7.
Dutch puzzle competition
The grand finale will be at April 7th in Roelofarendsveen. The qualifying rounds have
started with almost 2000 fans.

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