Beste Jan van Haasteren fan,
Voor de meeste mensen zit de vakantie er op en begint het gewone leven weer. De
avonden beginnen langer te worden en dan komen de puzzels op tafel. Wij hebben weer
wat nieuwe items te melden, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzel Oud Hollandse Ambachten
Serie Scandinavische puzzels
De Oase 1000 stukjes
Agenda en kalenders 2022
Planning oktober/november
Een puzzel in je kerstpakket!
De winkel/afhalen Bennekom

Nieuwe puzzel Oud Hollandse Ambachten
Misschien heb je in de vakantie nog een leuke markt bezocht. In welk land je ook geweest
bent, markten zijn overal, maar vanaf komende week kunt u lekker snuffelen op de "Oud
Hollandse Ambachten (The Dutch Craft Market)", de nieuwste puzzel van 1000
stukjes die we eind deze week gaan versturen.
Scandinavische puzzels
In onze vorige nieuwsbrief hebben verteld over de Scandinavische puzzels die wij
eenmalig mogen verkopen. De titels zijn: “The 19th Hole”, “Ascot Horse Races”, “The
Building Site”, “By Air, Land and Sea”, “Christmas Eve”, “Castle Conflict”,
“Departure Hall”, “Ice Hockey”, “New York Marathon”, “The Airshow”, “The
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 (één puzzel gratis). De
Scandinavische puzzels worden vanaf maandag 6 september verzonden.
Heb je al een bestelling gedaan en wil je hier nog iets aan toevoegen? Dan kan dat tot en
met a.s. donderdag (morgen dus) 18.00 uur kosteloos! Plaats de puzzel(s) in je
winkelmandje en kies bij het afrekenen “Aanvulling op een eerdere bestelling”.
Vermeldt in de opmerkingen het ordernummer van de eerdere bestelling en wij zullen de
bestellingen in één keer versturen zodra je bestelling compleet is.
De Oase
Deze puzzel hebben we al een paar jaar in het assortiment in 1500 stukjes, maar hij is nu
opnieuw uitgebracht in 1000 stukjes. Deze gezellige en fleurige puzzel is al te bestellen
en wordt vanaf 18 september verstuurd.
Agenda, kalenders 2022 en kerstkaarten
De agenda, kalenders en de kerstkaarten zijn binnen, het hele assortiment staat op

de website.
Planning oktober/november
Begin oktober komt er een puzzel van 2000 stukjes uit, dit is een heruitgave van een
bestaande plaat van 1000 stukjes. De afbeelding staat vanaf 10 september op de website
De 5000 stukjes puzzel en de nieuwe combinatie doos van 2 x 1000 stukjes worden half
september bekend gemaakt en mogen vanaf 16 oktober verkocht worden. In de volgende
nieuwsbrief meer nieuws over de november releases.
Een puzzel in je kerstpakket!
Misschien nog wel vroeg, maar door veel bedrijven wordt er in deze periode al weer
nagedacht over de samenstelling van de kerstpakketten. Hoe leuk zou het zijn om een Jan
van Haasteren puzzel in je kerstpakket te krijgen! Vanaf 20 stuks kunnen we al een
korting aanbieden! Wil je hier meer over weten dan kun je ons bellen of stuur een e-mail!
Aangepaste openingstijden winkel
Vanaf 1 september is de winkel vaker geopend. Op woensdag en vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur. Op andere
dagen en tijden op afspraak.
In onze winkel verkopen wij het complete assortiment Jan van Haasteren puzzels zoals ze
op onze website vermeld staan. Mocht je op zoek zijn naar een bepaalde puzzel dan kun
je, om teleurstelling te voorkomen, het beste eerst bellen of wij deze hebben.
Afhalen Bennekom
Alle bestellingen tot en met zondag 17 oktober kunnen vanaf donderdag 21 oktober
afgehaald worden in Bennekom. Zodra je bestelling klaar ligt ontvang je van Els een email.
Met vriendelijke groet,

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

Dear Jan van Haasteren fan,
For most people the holidays are over and normal life starts again. The evenings are
lasting longer and puzzling time is back. We have some new items for you, like:

•
•
•
•
•

New puzzle The Dutch Craft Market
Series Scandinavian puzzles
The Oasis 1000 pieces
Diary and calendars 2022
Planning October/November

New puzzle The Dutch Craft Market
Maybe in your holidays you visited a nice market. Wherever you have been, markets are
everywhere, but from next week on you can poke around "The Dutch Craft Market",
the latest new puzzle in 1000 pieces, which can be shipped at the end of this week.
Scandinavian puzzles
In our last news letter we mentioned the Scandinavian puzzles that we may sell. 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”, “The Airshow”, “The Grand Cafe”, “U.S.A.”.The price for
these puzzles is € 16,50 each. The Scandinavian puzzles can be shipped from September
6 on.
If you have ordered already and want to add something to your order (only orders from
the EU), please contact us before the end of this week and we will see if that is possible.
The Oasis
This puzzle is in our collection for a number of years in 1500 pieces, but it is rereleased in
1000 pieces. This funny and cozy puzzle can be ordered and will be shipped from
September 18 on.
Diary, calendars and Christmas cards
The diary, calendars and Christmas cards are on stock; the whole collection is
available at the website.
Planning October/November
At the beginning of October a 2000 piece puzzle will be released, which image we know
already from a 1000 piece version. The image will be at the website from September 10
on.The 5000 piece puzzle and the combo with 2 x 1000 pieces will be published around
September 15 and may be shipped from October 16 on. In the next news letter more
about the November releases.
Kind regards,

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