Beste Jan van Haasteren fan,
Het is echt volop vakantietijd, de meeste mensen doen even lekker iets anders dan
puzzelen. Voor ons tijd om ons voor te bereiden op het najaar. In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzels september
Agenda en kalenders 2022
Scandinavische puzzels
Planning najaar
Afhalen Bennekom
NK legpuzzelen
Aangepaste winkeltijden

Nieuw puzzels september
Op zaterdag 4 september wordt er weer een nieuwe puzzel gelanceerd Oud Hollandse
Ambachten (The Dutch Craft Market) met 1000 stukjes getekend door Dick Heins.
Het is weer een leuke plaat, een gezellige en humorvolle drukte op de markt. Vanaf nu is
de puzzel te bestellen op onze website. Over twee weken (20 aug.) wordt de volgende
puzzel van 1000 stukjes onthuld. Dit is een heruitgave van een eerdere afbeelding in een
ander formaat. Deze kan je reserveren vanaf 20 augustus. De verwachte puzzel van 2000
stukjes is uitgesteld naar levering oktober.
Agenda en kalenders 2022
Net zoals afgelopen jaar hebben we weer een agenda in de collectie. Veel mensen
gebruiken een digitale agenda, maar zo’n agenda met tekeningen van Jan van Haasteren
blijft gewoon een “Must have”! Uiteraard zijn er ook weer nieuwe 2022 kalenders.
Notitiekalender in klein formaat, familie notitiekalender en de grote uitklapbare
kalender. De agenda en kalenders kunnen nu besteld worden!
Scandinavische puzzels
10 september komt er weer een serie van 12 puzzels van 1000 stukjes. Deze worden
verkocht in de Scandinavische landen en wij mogen hier eenmalig op meeliften. Dit zijn de
titels:
“The 19th Hole”, “Ascot Horse Racing”, “The Building Site”, “By Air, Land and
Sea”, “Christmas Eve”, “Castle Conflict”, “Departure Hall”, “Ice Hockey”, “New
York Marathon”, “Airshow”, “Grand Cafe”, “U.S.A.”.
De prijs voor deze puzzels is € 16,50 per stuk, maar wil je graag de hele serie bestellen
dan bieden we deze aan voor € 181,50 voor de hele serie (let op, dit is een apart artikel!).
Vanaf 10 september mogen deze puzzels pas verkocht worden.
Planning najaar
De nieuwe heruitgave van een eerdere afbeelding in 2000 stukjes is uitgesteld naar
oktober.
Voor de nieuwe 5000-stukjes puzzel die in oktober uitkomt kun je je nog op de wish-list
plaatsen, 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. Details hierover zijn nog niet bekend.
Afhalen Bennekom

De bestelde najaarspuzzels en andere items zijn vanaf 21 oktober ook weer in Bennekom
af te halen als je dat aangeeft bij je bestelling.
NK Legpuzzelen
De nieuwe website voor het NK Legpuzzelen is inmiddels klaar. Zoals het er nu voor staat
kan er vanaf begin september ingeschreven worden voor de voorrondes. Eind augustus
bekijken we de situatie omtrent Covid-19 en de dan geldende regels. In de volgende
nieuwsbrief en in de nieuwsbrief van het NK legpuzzelen meer informatie. Wil je
eens een keer meedoen dan kun je alvast bekijken of er bij u in de buurt een voorronde
plaatsvindt.
Aangepaste openingstijden winkel
We zien het steeds drukker worden in de winkel. Om iedereen de tijd en ruimte te geven
is de winkel langer open. Vanaf 1 september is de winkel als volgt geopend:
woensdag 10:00 - 12.00 en 13.00 - 17:00 uur
Vrijdag 10:00 - 12.00 en 13.00 - 17:00 uur
zaterdag 11.00 – 14.00 uur.
en op afspraak.
Zoals je wellicht hebt opgemerkt zijn er nogal wat wijzigingen in de planning van de
puzzels. Helaas is er momenteel een schaarste aan karton en dat geeft enige vertraging.
We proberen je zo goed mogelijk op de hoogte te houden, maar meer wijzigingen zijn
niet uitgesloten.
Met vriendelijke groet,

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

Dear Jan van Haasteren fan,
It is really holidays time, most people are busy with anything but puzzles. To us it is time
to prepare for the autumn releases. In this newsletter:
•
•
•
•

New puzzles September
Diary and calendars 2022
Scandinavian puzzles
Planning autumn

New puzzles September
At Saturday, September 4th a new puzzle will be released The Dutch Craft Market with
1000 pieces, drawn by Dick Heins. It is a nice image, with cozy and humorous fuss at the
market. From now on you can order this puzzle at our website. In two weeks the next

1000 piece puzzle will be published. That is a rerelease of a previous image in another
size. You can order that one from August 20 on. The expected puzzle with 2000 pieces is
delayed to October.
Diary and calendars 2022
Like previous year we have a diary in our collection. A lot of people use a digital diary,
but such a diary with drawings by Jan van Haasteren is really a “must-have”. Of course
we have the new 2022 calendars. Note calendar small, family planner and the big
pull out note calendar. The diary and calendars can be ordered from now on.
Scandinavian puzzles
On September 10th new series of 12 puzzles with 1000 pieces are released in
Scandinavia. We have permission to sell these puzzles. The titles are:
“The 19th Hole”, “Ascot Horse Racing”, “The Building Site”, “By Air, Land and
Sea”, “Christmas Eve”, “Castle Conflict”, “Departure Hall”, “Ice Hockey”, “New
York Marathon”, “Airshow”, “Grand Cafe”, “U.S.A.”.
The price for these puzzles is € 16,50 each, but if you prefer to buy the whole series,
you pay for 11 puzzles, in total € 181,50 (mind you, that is a separate item in the
webshop). These puzzles may not be ordered until September 10th.
Planning autumn
The rerelease of an previous image, now in 2000 pieces has been delayed to October.
The brandnew 5000 piece puzzle can be put at your wishlist. As soon as it can be ordered
you receive a mail about it. According to tradition October will bring us a new combo with
two 1000 piece puzzles. We don’t know any details yet.
Kind regards,

jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1H
2371 BP Roelofarendsveen
0031-712040223
Unsubscribe
IBAN Nummer:
Bank:
BTW-nummer:

NL29 RABO 0330 0377 65
Rabobank
NL175141502.B01

T.N.V. JvH-puzzels.nl
BIC Code:
KVK-nummer:

RABONL2U
28104030

