Beste Jan van Haasteren fan,
De laatste nieuwsbrief van 2019 heeft een vooruitblik naar volgend jaar, zoals altijd.
Dit zijn de onderwerpen.
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzels t/m voorjaar 2020
Aanbiedingen
Specials
Afhalen Bennekom
NK legpuzzelen
Prijzen vanaf 1 januari
Adempauze

Nieuwe puzzels t/m voorjaar 2020
In januari (levering vanaf 13 januari) komt “De kunstmarkt (The Art Market)” in 1000 en 2000
stukjes, getekend door Jan. De tweede nieuwe afbeelding is van de hand van Rob in 1000
stukjes “Cruiseschip (Cruise Ship)”. Ook komt in januari weer een puzzel uit met 500 XL stukken,
dit keer “Kerstmis (Christmas)”.
In februari (levering 1 februari) komt een aangepaste versie van Het Ballonfestival t.g.v. Nijntje
65 jaar. De puzzel heeft 1000 stukjes en heet “Hoera, Nijntje 65 jaar (Hooray, Miffy 65 years)”.
In april (levering vanaf 7 april) komt er weer een puzzel die geheim blijft tot de Finale van het
NK legpuzzelen; in 1000 stukjes, tekenaar Jan.
In mei tenslotte komt er nog een 1500 stukjes puzzel, titel en tekenaar onbekend.
Aanbiedingen
Onlangs hebben we nog twee extra puzzels in de aanbieding gezet: “De Speeltuin (The
Playground)” en “Op zoek naar de Schat (The Antique Show)”. Prijs € 12,50.
Specials
Recentelijk hebben we al drie 950 stukjes toegevoegd; “Neighbours”, “Happy Birthday” en
“Boxing Match”. Vanaf 18 december komen de volgende drie hier nog bij; “Assembly Line”, “The
Big Leak” en “Shop till You Drop”. Onlangs hebben we ook nog het drieluik van de “Tour de
France” weer kunnen toevoegen aan het assortiment. Eveneens vanaf 18 december kunnen we
de Blokker special aanbieden; een combidoos met twee puzzels van 1000 stukjes “At the Beach”
en “Break a Leg”. Voor al deze items geldt op=op!
Afhalen Bennekom
Zoals beloofd is er weer de mogelijkheid om je bestelling af te halen in Bennekom, maar dat is
wel ná het verschijnen van de februari puzzels, dus begin februari. De exacte datum zal op de
website vermeld worden bij de mededelingen. Zodra de puzzels in Bennekom beschikbaar zijn,
ontvangen alle afhalers een e-mail.

NK legpuzzelen
De voorrondes zijn in volle gang. Alle voorrondes zijn helemaal uitverkocht en dit jaar hebben we
2700 deelnemers! De titel en de afbeelding van de finalepuzzel houden we uiteraard geheim tot
aan de finale. De finale zal plaats vinden op zondag 5 april 2020. In de volgende nieuwsbrief
meer informatie hierover.
Prijzen 2020
Na 2 jaar zijn wij genoodzaakt, vanwege stijgende inkoopprijzen, de prijzen met ongeveer 3% te
verhogen. Bij alle nieuwe puzzels voor 2020 zijn de prijzen al aangepast en voor de bestaande
collectie zal dit op 1 januari gebeuren. De prijzen zijn per 1januari 2020 als volgt:
150 stukjes
€ 6,00
500 stukjes
€ 10,00
950 stukjes
€ 11,00
1000 stukjes
€ 16,00
1500 stukjes
€ 20,50
2000 stukjes
€ 23,50
3000 stukjes
€ 28,50
De verzendkosten binnen Nederland blijven hetzelfde als voorheen.
Adempauze
Het is weer een hectisch jaar geweest met heel veel positieve momenten en voor 2020 gaat er
weer veel gebeuren. Van 2 tot en met 5 januari zijn we gesloten voor de inventarisatie en om
even op adem te komen. Vanaf 6 januari staan we weer paraat en worden alle bestellingen
verstuurd.
Namens ondergetekende en namens Els willen wij jullie allemaal hele fijne feestdagen wensen
en een goede jaarwisseling. Tot volgend jaar!
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 0646602070
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
The lastest news letter of 2019 contains a preview to next year, as usual.
These are the subjects.
•
•
•
•
•
•

New releases up to spring 2020
Special offers
Specials
Dutch puzzling Championship
Prices from January 1st on
Short break

New releases up to spring 2020
In January (Delivery from January 13 on) the first image is “The Art Market (De kunstmarkt)” in
1000 en 2000 pieces, drawn by Jan. The second new image is drawn by Rob in 1000 pieces
“Cruise Ship (Cruiseschip)”. This January again we will have a 500 XL pieces, “Christmas
(Kerstmis)”.
In February (delivery Februari 1st) we will have an adapted version of The Ballon Festival on the
occasion of the 65 anniversary of Miffy. The puzzle has 1000 pieces and is called “Hooray, Miffy
65 years (Hoera, Nijntje 65 jaar)”.
In April (delivery April 7) another new image will come out, but it will be kept secret until the the
unveiling at the finals of the Dutch puzzle championship. The puzzle will be in 1000 pieces,
drawn by Jan.
Finally in May we will have a 1500 piece release, image and artist unknown.
Special offers
Recently we put two more puzzles at the special offers: “The Playground (De Speeltuin)” and
“The Antique Show (Op zoek naar de Schat)”. Price € 12,50.
Specials
Recently we added three 950 piece puzzles to the web shop; “Neighbours”, “Happy Birthday”
and “Boxing Match”. From December 18 on another three will be added: “Assembly Line”, “The
Big Leak” and “Shop till You Drop”. The unique 3-fold combo of the “Tour de France” Ïs available
again in our collection. Also from December 18 on we can offer the Blokker special; a combo
with two 1000 piece puzzles “At the Beach” and “Break a Leg”. For all of these items it is as long
as stock lasts!

NK legpuzzelen
The qualifying rounds are going on in the weekends. They are totally sold out and this year we
have 2700 contestants! The title and image of the puzzle for the finals will be kept secret until
Sunday April 5 2020. In the next news letter more information about it.
Prices 2020
After two years it is required due to the prices by Jumbo that we rise the prices with about 3%.
At all new puzzles for 2020 the new peices are allready shown and for the rest of the collection
the prices will be adapted at January 1st. The prices from January 1st on are as follows:
150 pieces
€ 6,00
500 pieces
€ 10,00
950 pieces
€ 11,00
1000 pieces
€ 16,00
1500 pieces
€ 20,50

2000 pieces
3000 pieces

€ 23,50
€ 28,50

Short break
It has been a very hectic year with a lot of positive moments. In 2020 again a lot will happen.
From January 2 up to January 5 we will be closed for stock-taking and to breath.
From January 6 on we are ready to be of service and all deliveries will be shipped.
On behave of me and on behave of Els we wish you Happy Holidays and a good new year. Until
next year!
Kind regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: +31646602070
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