Beste Jan van Haasteren fan,
Voordat de vakantie gaat beginnen willen wij de laatste nieuwtjes nog even met je delen.
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Planning tweede helft 2021
NK legpuzzelen
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Zomervakantie
Even voorstellen Julia Greeve

Nieuwe puzzel Food Truck Festival
De nieuwe puzzel Food Truck Festival van 1500 stukjes is vanaf 3 juli bij iedereen
afgeleverd en voor de mensen overzee is ie onderweg. Doordat deze puzzel een paar jaar
geleden in 1000 stukjes is uitgegeven en dit pas laat bekend werd hebben we wat
annuleringen gehad. Dit gaf wat werk voor ons, maar dat hebben we allemaal naar
tevredenheid op kunnen lossen.
Nieuwe prijzen tweede helft 2021
In de vorige nieuwsbrief hebben we je al gemeld dat de prijzen van de puzzels per 1 juli
verhoogd zullen worden, dit vanwege de schaarste van de grondstoffen waardoor de
prijzen van karton veel hoger zijn geworden. De prijzen zijn:
150 stukjes € 6,50 wordt € 7,00
500 stukjes € 10,50 wordt € 11,00

1000 stukjes € 16,50 blijft € 16,50!
1500 stukjes € 21,00 wordt € 21,50
2000 stukjes € 23,50 wordt € 24,00
3000 stukjes € 29,00 wordt € 29,50
Combi 2 x 1000 stukjes € 21,50 wordt € 22,50
De prijzen zijn vanaf nu aangepast in onze webshop.
Voor het najaar is dit nu de voorlopige planning:
In september komt een nieuwe afbeelding in 1000 stukjes (20046) en twee heruitgaven
van eerdere afbeeldingen in 2000 stukjes (20047) en in 1000 stukjes (20048).
In oktober komt er weer een 5000-stukjes puzzel (20050). Getekend door ……. (dat is nog
een verrassing!). Op de website kun je je op de wish-list plaatsen voor deze puzzel, op
het moment dat je deze kunt bestellen ontvang je als eerste een e-mail. Traditiegetrouw
komt in oktober ook weer een nieuwe combinatie doos. De planning is weer 2 x 1000
stukjes (20049).
In de volgende nieuwsbrief meer details.

NK Legpuzzelen
Momenteel zijn we druk bezig met het bouwen van een nieuwe website voor het NK
Legpuzzelen. De planning is om in oktober weer de eerste voorronde te organiseren.
Zodra deze website online is brengen wij je hiervan op de hoogte en waarschijnlijk kan er
vanaf begin september weer worden ingeschreven.
Aangepaste openingstijden winkel
Tijdens de vakantieperiode (vanaf zaterdag 10 juli t/m zaterdag 29 augustus) is onze
winkel op zaterdag gesloten. In deze periode is de winkel wel geopend op woensdag- en
vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur en op afspraak.
Tip voor een leuk vakantie-uitje: Breng eens een bezoekje aan onze mooie nieuwe
winkel in Roelofarendsveen, wij hebben het hele assortiment Jan van Haasteren puzzels,
kaarten, zoekboeken, puzzelkoffers etc. in huis. En wat is nou ver weg? Onze winkel is
een kwartiertje onder Schiphol! En wij vinden het leuk om je te ontmoeten.
Zomervakantie
Misschien ga je op vakantie heerlijk genieten in binnen- of buitenland en gaan de puzzels
in deze periode naar de zolder. Ongetwijfeld zijn er ook genoeg mensen die op de
camping, balkon of in de achtertuin heerlijk een puzzel willen leggen. Voor ons geen
probleem, wij zorgen er elke dag voor dat de bestellingen de deur uitgaan en als je
vragen hebt kunt je ons altijd een e-mail sturen of telefonisch contact met ons opnemen.
Wij zijn er voor je! In augustus komt de volgende nieuwsbrief.
Even voorstellen: Julia Greeve

Hallo, ik ben Julia Greeve, geboren in Leiden, waar ik tot mijn 6e heb gewoond, daarna
ben ik verhuisd naar Sassenheim waar ik mijn jeugd en schooltijd heb doorgebracht. Ik
ben 22 jaar en sinds 2 jaar woon ik samen met mijn vriend Mike in Roelofarendsveen. Het
gezelligste dorp in het Groene Hart, een mooie waterrijke omgeving.
Eerst heb ik een kappersopleiding afgerond, dat vind ik nog steeds erg leuk, dus dat doe
ik er nog als hobby bij. Ook heb ik de opleiding commerciële economie gedaan, heel iets
anders maar ook erg leuk. Ik vind zoveel dingen leuk en bleef om me heen kijken naar
een baan met wat meer afwisseling!!
En die baan vond ik, want sinds januari ben ik werkzaam bij JvH-puzzels. Ik ben van plan
hier nog heel lang te blijven, want ik voel me hier helemaal op mijn plaats.
Wat ik hier zo leuk vind is dat het heel erg afwisselend is, de telefoon neem ik vaak aan,
de mail houd ik bij, met elkaar orders inpakken en op woensdagmiddag sta ik meestal in
de winkel.
In maart zijn we verhuisd naar het nieuwe pand, dus dat heb ik ook allemaal
meegemaakt. Vond het fijn om te zien waar we vandaan kwamen en hoe het nu is
geworden, een super mooie nieuwe winkel, groot magazijn en een prachtig kantoor!
Tijdens de verbouwing heb ik geholpen met klussen en daarna met de verhuizing. Dat is
ook helemaal mijn ding, schilderen, timmeren, schoonmaken en alles wat er bij komt
kijken, niets is mij te gek, ik geniet ervan!
Verder spreek je mij aan de telefoon of zie je mij in de winkel, waar ik met heel veel
plezier werk met ons altijd gezellige JvH-puzzels team.

Met vriendelijke groet,

jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1H
2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 071-2040223
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
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Summer holidays
Let me introduce: Julia Greeve

New puzzle Food Truck Festival
The latest puzzle Food Truck Festival in 1500 pieces has been delivered within the
Netherlands and for fans overseas it is on its way. Because this puzzle was part of a
combo a few years ago and we didn’t know until late in June we had some cancellations,
but we solved it to everyone’s satisfaction.
New prices
In the previous newsletter we announced that the prices would rise at July 1st, because
of the high prices for raw materials, especially cardboard. The new prices will be:
150 pieces € 6,50 will be € 7,500 pieces € 10,50 will be € 11,-

1000 pieces € 16,50 will remain € 16,50!
1500 pieces € 21,- will be € 21,50
2000 pieces € 23,50 will be € 24,3000 pieces € 29,- will be € 29,50
Combo 2 x 1000 pieces € 21,50 will be € 22,50
From now on the prices are adapted in the webshop.
Planning second half of 2021
In September a new image is expected in 1000 pieces (20046) and reeditions of a former
image in 2000 pieces (20047) and one in 1000 pieces (20048).
In October happily a brandnew 5000 pieces puzzle will be released (20050). Drawn by……
(that’s still a surprise!) On the website you can place yourself on a wish-list for this puzzle.

The moment you can order this puzzle, you will receive an email.
According to a tradition, in October also we will have a new combo, probably 2 x 1000
pieces again (20049).
In the next newsletter we hope to have more details.
Summer holidays
Maybe you will enjoy your holidays abroad and your puzzles are stored in the attic. Also
enough people will take puzzles with them to the campsite, balcony or backyard. No
problem to us, we ship orders every day. If you have questions, mail or phone us and we
will help you! In August the next newsletter will be sent.
Let me introduce: Julia Greeve

Hello, I am Julia Greeve, born in Leiden, where I stayed until 6 years of age. After that
period our family moved to Sassenheim, where I spent my schooltime and childhood. I
am 22 years old and since two years I live together with my boyfriend Mike in
Roelofarendsveen, in the green heart, beautiful part of the Netherlands.
At first I finished a hairdressers training, I still like that, so I do it as a hobby next to my
main job. I also finished a training commercial economy, very different, but also fun. I like
so many things and kept looking for a job with more challenge and variety!!
And I found that job, since January I work at JvH-puzzels. I intend to stay here for a very
long time, because the job fits me like a glove.
What I like is the variety: I answer the phone, I handle the mail, I pick and pack orders
and at Wednesday afternoon I work in the shop.
In March we moved to a new location, so I experienced it all. I liked to see where we
came from and what it has become now, a super nice shop, a big storage and a
wonderful office. During the renovation I helped with painting, hammering, cleaning and
of course moving. I enjoyed every minute of it!
Furthermore you will hear me on the phone or see me in the shop, where I work with lot
of enjoy together with our friendly JvH-puzzels team.
Kind regards,

jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1H
2371 BP Roelofarendsveen
0031-712040223
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