Beste Jan van Haasteren fan,
Dit keer beginnen we met wat leuke nieuwtjes over onszelf, daarna natuurlijk ook alle
gebruikelijke zaken.
•
•
•
•
•
•

Nieuw logo
Verhuisd
Nieuwe hebbedingetjes
Jan van Haasteren 85 jaar!
11 april / finale NK legpuzzelen
Nieuwe puzzels

Nieuw logo
Met gepaste trots presenteren wij ons nieuwe logo. Getekend door Jan zelf en wij zijn er
natuurlijk ontzettend blij mee!
Verhuisd
Na vele uren verbouwen zijn we afgelopen weekend verhuisd. 150 meter "naar achteren",
met een ruimer kantoor en magazijn. De winkel is iets groter, het is echt een Jan van
Haasteren snoepwinkel! Foto’s van de winkel staan hier op de website.
De winkel blijft geopend op woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur en op
zaterdag van 11:00 tot 14:00 uur. Bestellingen via de website kunnen op deze tijden
afgehaald worden. Wil je (ook) shoppen in de winkel dan graag een telefoontje naar 0712040223. Per klant reserveren we 15 minuten.
Nieuwe hebbedingetjes
Een nieuwe winkel, een nieuw logo betekent feest en daarom hebben wij voor jullie leuke
nieuwe hebbedingetjes!
Vanaf nu ontvang je bij iedere bestelling een nieuw vormgegeven notitieblokje. Ook
hebben we een nieuwe, stevigere dekselsteun in Jan van Haasteren huisstijl! Bij iedere
bestelling van minimaal twee puzzels krijg je deze gratis meegeleverd.
Als laatste een hele mooie shoppingbag, waar precies twee 1000 stukjes puzzels in
passen. De afbeelding op de tas is van de puzzel "De wijngaard". Deze tas krijg je gratis
bij een bestelling van minimaal € 45,- aan producten en wordt automatisch toegevoegd
aan je bestelling! In de winkel krijg je de tas gratis mee als je twee puzzels van minimaal
1000 stukjes koopt (maximaal 1 per klant). Foto’s van bovenstaande items vind je hier.
Jan van Haasteren 85 jaar!
In onze twee vorige nieuwsbrieven hebben wij jullie gevraagd een kaart te sturen voor
Jan zijn 85ste verjaardag. Wij hebben héél veel kaarten van over de hele wereld mogen
ontvangen. Bedankt allemaal! Op zijn verjaardag zijn de kaarten overhandigd aan Jan en
hier kun je zijn reactie zien.
11 april puzzel / Finale NK legpuzzelen
Zoals eerder aangegeven gaat de finale van het NK legpuzzelen definitief niet door. Voor
alle 180 finalisten gaan we een online (besloten) evenement organiseren. Uiteraard

houden we de afbeelding van de 11 april puzzel nog geheim. De afbeelding zal op deze
dag onthuld worden. Houdt de social media kanalen en onze website in de gaten! Alle
bestellingen gaan we vanaf 12 april versturen en zullen vanaf 13 april geleverd worden.
Afhalen Bennekom
Het is nog mogelijk om puzzels in Bennekom af te halen, die staan daar dan klaar vanaf
12 april, als ook de april puzzel beschikbaar is.
Nieuwe puzzels
Voor dit voorjaar verwachten wij nog twee nieuwe puzzels. Afbeeldingen en tekenaars zijn
nog onbekend.
20045 – 1000 stukjes – Juni 2021
20042 – 1500 stukjes – Juli 2021
Wij hebben het al vele keren gevraagd, maar er komt nu echt weer een 5000 stukjes
puzzel! Voor het najaar is dit de voorlopige planning:
20046 – 1000 stukjes – September 2021
20047 – 2000 stukjes – September 2021
20048 – 1000 stukjes – September 2021
20049 – 2 x 1000 stukjes – Oktober 2021
20050 – 5000 stukjes – Oktober 2021
20051 – 500 stukjes November 2021
In het najaar zal er ook een hele nieuwe junior lijn gelanceerd worden. 2 puzzels van 150,
2 puzzels van 250 en 2 puzzels van 350 stukjes. In de volgende nieuwsbrief hierover meer
informatie.
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1H
2371 BP Roelofarendsveen
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
This time we start with some nice news about ourselves, but also about the usual things.
•
•
•
•
•

new logo
moved
new babioles
Jan van Haasteren 85 years of age
new releases

New logo
We proudly present our new logo. Drawn by Jan himself and we are very happy with it of

course!
Moved
After many hours of renovation last weekend we moved to our new location 150 yards
“backwards” with more office and storage space. The shop is a little bit larger; it is a real
“Jan van Haasteren” candy store. Pictures of the shop you will find here at the website.
New babioles
A new shop, a new logo means party time, so we have some nice new babioles! From
now on with all orders you receive a new kind of notebook. Also we have a new, more
solid cover hold in Jan van Haasteren corporate design! When you order two or more
puzzles you receive such a cover hold. Last but not least we have a nice shopping bag,
which can contain two 1000 piece puzzles. The image on the bag is based on the puzzle
“The Winery”. This bag comes with orders from € 45,- and more on products. Pictures of
these items you can see here.
Jan van Haasteren 85 years of age
In our two latest news letters we asked you to send a wishing card to Jan in honour of his
85th anniversary. We received a great lot of cards from all over the world. Thanks to you
all! At his birthday all of the cards were handed over to him and here you can see his
reaction.
New Releases
Until the summer we expect two more new releases. Image and artists not published yet.
20045 – 1000 pieces – June
20042 – 1500 pieces – July
We asked Jumbo many many times, but a new 5000 piece puzzle is coming! In the fall
this is what is expected:
20046 – 1000 pieces – September
20047 – 2000 pieces – September
20048 – 1000 pieces – September
20049 – 2 x 1000 pieces – October
20050 – 5000 pieces – October
20051 – 500 pieces – November
In September a whole new junior line will be launched; 2 puzzles with 150 pieces, 2
puzzles with 250 pieces and 2 puzzles with 350 pieces. In the next news letter more
information.
Kind regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1H
2371 BP Roelofarendsveen
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