Beste Jan van Haasteren fan,
Het is nog volop zomer, maar de najaars-puzzels staan alweer op stapel. Alle afbeeldingen
tot en met september zijn bekend en er is ook wat ander nieuws en enkele mededelingen.
Wat kun je verwachten in deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzels najaar
Nieuwe wenskaarten
Zoekboeken
Specials
Later in het jaar
Aanpassingen website
NK legpuzzelen
Nieuw extraatje
Zomervakantie

Nieuwe puzzels najaar
Van Jan zelf komen 3 afbeeldingen: “WK Vrouwenvoetbal (WC Women’s Soccer)”, 1000
stukjes, ditmaal in een blauwe doos zonder Blokker elementen; “Formule 1. De Start
(Formula 1. The Start)” in 1000 en 2000 stukjes; als laatste “Hockey Kampioenschappen
(Hockey Championships)” in 1000 stukjes, een oude afbeelding met nieuwe elementen.
Dan van Rob de puzzel “De Wijngaard (The Winery)” in 1000 en 3000 stukjes.
De combi met twee puzzels van 1000 stukjes heet dit keer “Holiday Shopping” en heeft
als extraatje een aantal stickervellen. De titels van de puzzels zijn: "Black Friday" van Dick
Heijns en "Kerst koopjes" van Marco Einsinga.
Nieuwe wenskaarten
Er is een serie van 8 nieuwe wenskaarten in een iets ander formaat dan de vorige. Ze
kosten € 2,- per stuk voor een dubbele kaart met envelop en € 14,50 voor de hele serie.
Zoekboeken
In de webshop vind je drie kartonnen zoekboeken, die eerder al bij Het Kruidvat te koop
waren. Er staan 8 afbeeldingen in, steeds over twee pagina’s, waarin jonge kinderen
kunnen zoeken naar de ons al bekende gekkigheidjes. De boeken kosten € 3,20 per stuk.
Specials
De enige winkel die op dit moment puzzel-specials heeft is Blokker, nu is er een speciale
uitgave van “Tour de France” te koop, t.g.v. 100 jaar gele trui, in een gele doos.
In Scandinavië komt wederom een serie van 12 puzzels met 1000 stukjes uit, over de
titels zullen we in een volgende nieuwsbrief meer melden, dat is nu nog niet bekend.
Later in het jaar
In de loop van september zullen er drie jaarkalenders voor 2020 komen. De
notitiekalender op A4 formaat, de lange familie kalender en de kalender van 30 x 30 cm,
die je kunt uitklappen.

De Kerstkaarten hebben dit jaar geen nieuwe afbeeldingen, maar de vier bestaande sets
van vorig jaar zijn nog beschikbaar.
Als laatste nieuwe puzzel komt in november “Veldrijden” uit, afbeelding nog niet bekend.
Aanpassingen website
Deze zomer hebben we de website voorzien van de nieuwste veiligheidseisen en op een
aantal andere punten aangepast. Naast een aantal cosmetische wijzigingen hebben we
ook het inloggen aangepast. Vanaf vandaag kun je ook inloggen met je e-mailadres (dus
keuze tussen e-mailadres en gebruikersnaam). Mocht je problemen hebben met het
inloggen, stuur dan een e-mail naar info@jvh-puzzels.nl

Na het succes van het NK legpuzzelen 2019 gaan we ook dit jaar weer van start met de
voorrondes voor het NK van 2020. Door de vele belangstelling zijn er drie extra
voorrondes. Meer informatie en inschrijven kan op www.nklegpuzzelen.nl
Nieuw extraatje
Binnenkort een leuke actie! Voor alle bestellingen boven de € 50,- krijg je vanaf 1
september een zelfklevend memoblokje met een Jan van Haasteren gekkigheidje erop.
Als openingsaanbod, ongeacht het totaal, krijgt u bij iedere reservering vóór 1 september
van één van de nieuwe puzzels ook zo’n memoblokje!
Uiteraard krijgt u bij iedere bestelling ook het notitieblokje en bij een bestelling van twee
puzzels de handige dekselsteun. Bij iedere puzzel krijgt u ook een hersluitbaar zakje.
Zomervakantie
Deze zomer is de winkel gesloten vanaf 18 juli tot en met 9 augustus. Internetbestellingen
zullen op maandag, woensdag en vrijdag verstuurd worden.
Voor iedereen een fijne zomer en/of vakantie!

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

Dear Jan van Haasteren fan,
Over here the weather is sunny, but the september puzzles will be available soon. All
images up to September are published. We have some more news and a few
announcements. What to expect in this newsletter:
•
•
•
•
•
•
•
•

New releases August – September
New Greeting cards
Search books
Specials
Later this year
Changes website
New free item
Summer holidays

New releases August – September
Drawn by Jan there will be 3 images: "WC Women’s Soccer” in 1000 pieces, “Formula 1.
The Start” in 1000 and 2000 pieces; and the last one “Hockey Championships” in 1000
pieces (an old image with new elements).
Rob has drawn “The Winery”, available in 1000 and 3000 pieces.
The combo with two puzzles of 1000 pieces is called “Holiday Shopping” and has stickers
added for free. The puzzle “Christmas Mall” has been drawn by Marco Eisinga and “Black
Friday” is drawn by Dick Heins.
New Greeting Cards
Eight new greeting cards in a different size are available now. The cost are € 2,- each for
a double card with envelope; the whole series cost € 14,50.
Search books
In the webshop you will find three different cardboard search books with eight images
(each on two pages), meant for young children to search for the madness we allready
know. The price is € 3,20 each.
Specials
In Scandinavia there will be another series of 12 different 1000 piece puzzles. In the next
newsletter we will inform you about the titles, those are not published yet.
Later this year
In due of September three year calendars 2020 will be available. The note calendar at A4
size, the large family calendar and the 30 x 30 cm note calendar, which can be pulled out.
No new images for the Christmas cards, but the images of last year are still available.
The last new puzzle for this year will be “Country cycling” (translation of the Dutch title,
don’t know the official English name), available at November 1st.
Changes website
This summer the website was updated with security measures and in some places altered
.
Next to some cosmetical changes the login has been extended. From now on you can log
on with either your username or your e-mail address. If you have problems logging on,
please send a message to info@jvh-puzzels.nl.
New free item
Around September 1st we introduce a new free item, a self adhesive memo bloc with a
Jan van Haasteren item, which you will receive when you order € 50,- on puzzles or other
items.
But as an introduction all orders on new puzzles placed before September 12 you will
eceive such a memobloc, regardless the amount.
The other free gifts will stiil be the same.
Summer Holidays
This summer the shop will be closed from July 18 until August 9. Orders from the internet
in that period will be shipped on Mondays, Wednesdays and Fridays.

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