Beste Jan van Haasteren fan,
Het najaar is bijna begonnen en dat betekent weer nieuwe Jan van Haasteren puzzels. In
deze nieuwsbrief een overzicht van wat al is uitgegeven en wat we nog verwachten.
Daarnaast hebben we een heel leuke nieuwe gadget en een JvH special! Aan de orde:
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzels al op voorraad
Nieuwe puzzels verwacht in oktober en november (jvh-puzzels special!)
Wat verwachten we nog?
Nieuw gadget
Een puzzel in je kerstpakket!
De winkel/afhalen Bennekom

Nieuwe puzzels al op voorraad
Naast de “Oud hollandse Ambachten” in 1000 stukjes van Dick zijn nu ook “De
Filmset” in 2000 stukjes en “De Oase” in 1000 stukjes (beide van Rob) op voorraad.
Nieuwe puzzels verwacht in oktober en november
Op 9 oktober komen 5 van de juniorpuzzels uit:
In 150 stukjes “Verstoppertje” en”Verjaardagspartijtje”, beide van Jan
In 240 stukjes “Apenkooien” (getekend door Dick) en “Speelkwartiertje” van Jan
In 360 stukjes “Het Klaslokaal” van de hand van Jan
Op 16 oktober komt dan de laatste van de juniorpuzzels getekend door Jan “De
Kinderboerderij” in 360 stukjes en de nieuwe combi-doos met twee puzzels van 1000
stukjes: “De Muziekwinkel” van Rob en “Vakantiekriebels” van Dick.
Op 6 november komt De nieuwe grote 5000 puzzel “De Muziekwinkel” van Rob EN er
komt een special, uitsluitend bij jvh-puzzels te koop! Het gaat om “De Puzzelfabriek” in
1500 stukjes. Bestel je deze puzzel vóór 11 oktober dan betaal je niet € 21,50 maar slechts
€ 19,-!
Beide laatste puzzels kunnen al besteld worden, maar pas in november geleverd.
Wat verwachten we nog
In november of december komt er nog een nieuwe 500 stukjes puzzel. De afbeelding en
titel zijn nog niet bekend gemaakt.

Nieuw gadget
Iedereen zit wel eens te turen op de deksel naar het gepriegel in de chaos. Om het nog
beter te kunnen zien hebben we een nieuw gadget, een handig vergrootglas, ter grootte
van een pasje. Zo kan iedereen de komische situaties in de puzzels nog beter ontdekken!
Bij besteding van € 50,- aan puzzels wordt deze gratis meegestuurd. Dit geld ook voor
orders welke al geplaatst zijn, maar nog geleverd moeten worden.
Een puzzel in je kerstpakket!
In de vorige nieuwsbrief hebben we dit al onder de aandacht gebracht en de eerste
aanvragen zijn al binnen. Vanaf 20 stuks kunnen we al een korting aanbieden. De eerste
klant bestelde 30 verschillende puzzels, zodat de collega’s onderling kunnen ruilen. Hoe
leuk is dat!
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; op zaterdag van 11.00 – 14.00 uur en 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 op voorraad 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.
Ook in november zullen we zorgen dat de bestellingen in Bennekom zijn.
Met vriendelijke groet,

jvh-puzzels, René van der Zwet
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
Fall has almost started, which means more new Jan van Haasteren puzzles. In this news
letter a list of what is released already and what is yet to come. Also we have a nice new
gadget and a special for jvh-puzzels. In this mail:
•
•

New puzzles at stock
New puzzles expected in October/November

•
•

What more to expect
New gadget

New puzzles at stock
Next to “The Dutch Craft Market” in 1000 pieces by Dick, we also have “The Film Set”
in 2000 pieces and “The Oasis” in 1000 pieces (both drawn by Rob) at stock.
New puzzles expected in October and November
At October 9 the release of 5 junior puzzles is expected:
In 150 pieces “Hide and Seek” and “Birthday Party”, both by Jan;
In 240 pieces “Gym Class” “(drawn by Dick) and “Playtime” by Jan;
In 360 pieces “The Classroom”, drawn by Jan.
At October 16 the release of the last junior puzzle (by Jan) “The Petting Zoo” in 360
pieces and the new combo containing two puzzles with 1000 pieces: “The Music Shop”
by Rob and “Holiday Jitters” by Dick.
At November 6 the new 5000 piece puzzle “The Music Shop” by Rob comes out AND we
will have a special, only for sale at jvh-puzzels! The puzzle is in 1500 pieces, drawn by Jan
and it is called “The Puzzle Factory”. If you order this puzzle before October 11 you will
pay € 19,- instead of € 21,50. All puzzles can be ordered now, but shipping will take place
as soon as all puzzles are available in November.
What more to expect
In November or December Jumbo releases a new 500 piece puzzle. The image and artist
are not published yet.
New gadget
Everybody peers now and then to the fussing in the chaos. To see better we made a new
gadget, a looking glass in the shape of a credit card. So we all have a better view in the
images. When you order for € 50,- or more (excluding the shipping cost), you will get this
looking glass for free. This goes also for orders already placed, but not yet shipped.
Kind regards,

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