Beste Jan van Haasteren fans,
Op de valreep hebben we toch nog leuk nieuws te melden. Jumbo komt met een nieuwe
lijn: Expert puzzels! Dit is de laatste nieuwsbrief voor dit jaar, op naar 2022! In deze
nieuwsbrief:
•
•
•
•
•

Expert puzzels
Puzzels voor onder de kerstboom
Nieuwe zoekplaat Kerstspecial
De winkel / afhalen Bennekom
Kerstgroet en afscheid Agnes

Expert puzzels (500st)
In 2020 hebben wij de special "Overal Haaien" verkocht. We hebben heel veel positieve
reacties ontvangen en wij zijn enthousiast over de nieuwe Expert puzzellijn. De puzzel
"Overal Haaien (Shark Mania)" is in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast heeft deze
puzzel een broertje gekregen "Picnic plezier (Enjoying a picnic)". Beide puzzels zijn nu
te bestellen en worden vanaf 15 januari 2022 geleverd.
Puzzels voor onder de kerstboom
Ja hoor het kan nog! Als je dit weekend besteld, dan heb je de puzzels zeker voor kerst in
huis! Voor jullie hebben we de meest populaire kerstpuzzels op een rijtje gezet. Kijk hier
voor een overzicht.
Nieuwe zoekplaat kerstspecial
Els heeft weer een hele leuke zoekplaat gemaakt, speciaal in het teken van kerst en een
extra moeilijke! In de zoekplaat 16 kleine afbeeldingen van Jan van Haasteren puzzels.
Weet jij alle 16 titels? Uit alle goede inzendingen trekken we één winnaar en hij of zij wint
een cadeaubon t.w.v. € 20,- Inzendingen uitsluitend per e-mail naar info@jvh-puzzels.nl
met als onderwerp "Winactie". De actie loopt tot en met volgende week zondag 26
december. We maken de winnaar bekent op maandag 27 december.
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. Morgen,
zaterdag 18 december zijn wij geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Zaterdag 25
december en zaterdag 1 januari 2022 zijn wij gesloten!
Afhalen Bennekom
Alle bestellingen tot en met dinsdag 8 maart kunnen vanaf donderdag 10 maart worden
afgehaald in Bennekom. Zodra je bestelling klaar ligt ontvang je van Els een e-mail.
Kerstgroet en afscheid Agnes
Namens Agnes, Julia, Els, Ciss, Wouter, Dimmy en ondergetekende wensen wij jullie hele
gezellige kerstdagen en een mooi, gelukkig en gezond 2022! Bekijk hier de online
kerstgroet. Per 1 januari gaat Agnes met pensioen. 3½ jaar heeft ze bij ons gewerkt en ze

gaat nu genieten van haar vrije tijd. AGNES BEDANKT!
Met vriendelijke groet,

JvH-puzzels, René van der Zwet
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fans,
At the nick of time we have some news for you we very much like to share. Jumbo
releases a expert line of puzzles! This is the last news letter of this year, go for 2022! In
this news letter:
•
•
•
•

Expert puzzles
Puzzles for under the christmas tree
New puzzle puzzle Christmas special
Holiday wishes and goodbye to Agnes

Expert puzzles (500pcs)
In 2020 we sold the special “Overal Haaien (translation: Sharks everywhere)”. We received
many positive reactions and are enthusiastic about the new Expert line of puzzles. The
puzzle “Shark mania” has a new cover. Furthermore this puzzle now has a little brother:
“Enjoying a picnic”. Both puzzles are drawn by Jan and have 500 pieces. You can order
them now, but delivery will take place January 15 2022.
Puzzles for under the christmas tree
It is still possible to order Chrstmas puzzles. The most populair puzzles you will find here.
New puzzle puzzle Christmas special
Els made a new puzzle puzzle, special with Christmas items; a difficult one this time. In the
puzzle puzzle 16 small images from Jan van Haasteren puzzles. Do you know all 16 titles?
Of all correct solutions we draw a winner and he or she will receive a gift coupon of € 20,-.
You can mail your solution to info@jvh-puzzels.nl with the subject “winactie”. You can do
this until December 26, next Sunday
Holiday wishes and goodbye to Agnes
On behalf of Agnes, Julia, Els, Ciss, Wouter, Dimmy and myself we wish you a very merry
Christmas and a beautifull, happy and healthy 2022! Watch here our online wishes.
From January 1st on Agnes will be retired. She worked with us for 3½ years, but now she
will enjoy her days of freedom. AGNES THANKS!
Kind regards,

JvH-puzzels, René van der Zwet
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