Beste Jan van Haasteren fans,
De feestdagen staan voor de deur en we hebben het laatste nieuws over een drietal
nieuwe puzzels voor dit jaar. Gisteren hebben we ook de kerstkaarten ontvangen. Wat
later dan normaal, maar de boot uit China deed er wat langer over!
In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•

Laatste nieuwe items 2021
Cadeaubonnen
Openingstijden winkel
Afhalen Bennekom

Laatste nieuwe items 2021
De laatste nieuwe afbeelding is Rendierrace (Reindeer Races) in 500 stukjes, getekend
door Jan zelf. Verder zijn er in Scandinavië nog twee extra puzzels uitgegeven in 1000
stukjes: Santa’s Factory (getekend door Rob, eerder alleen in een combinatiedoos) en
Break a Leg, een oudje van Jan.
Er zijn vier doosjes met kerstkaarten voorradig.
Een overzicht van alle nieuwe puzzels 2021 en Jan van Haasteren producten vind je hier.
Allemaal op voorraad en direct leverbaar!
Cadeaubonnen
De cadeaubonnen zijn een succes. Gemakkelijk te bestellen en we krijgen leuke reacties
van de ontvangers. Kijk hier voor alle cadeaubonnen.
Openingstijden winkel
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. Andere dagen en tijden op afspraak. In onze winkel
verkopen wij het complete assortiment Jan van Haasteren puzzels, kalenders, zoekboeken,
agenda’s e.d. 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
mailen of wij deze hebben.
Afhalen Bennekom

Alle bestellingen tot en met zondag 12 december kunnen vanaf donderdag 16 december
afgehaald worden in Bennekom. Zodra je bestelling klaar ligt ontvang je van Els een email.
In december volgt de volgende nieuwsbrief met meer nieuws over de nieuwe puzzels in
2022.
Met vriendelijke groet,

jvh-puzzels, René van der Zwet
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fans,
The holidays are not far away and we have the latest news of the last three puzzles for
this year. Yesterday we also received the Christmas cards; later than usual, but the boat
from China took a bit longer!
In this newsletter:
•

Latest new items 2021

Latest new items of 2021
The last new image is Reindeer Races in 500 pieces, drawn by Jan. And then we have
yet two extra puzzles in Scandinavia (1000 pieces): Santa’s Factory (drawn by Rob;
earlier only released in a combo) and Break a Leg, an oldie by Jan.
We have four different boxes with Christmas cards in stock.
An overview of all new puzzles 2021 and other Jan van Haasteren items you will find here.
Everything in stock and delivery immediately!
In December we will send a newsletter with a preview for 2022.
Kind regards,

jvh-puzzels, René van der Zwet
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