Beste Jan van Haasteren fans,
Even een korte nieuwsbrief, maar wel één met twee heel leuke nieuwe Expert puzzels!
In deze nieuwsbrief:
•
•

Nieuwe puzzels augustus
Winkel/afhalen Bennekom

Nieuwe puzzels in augustus
Zaterdag 6 augustus komen er weer twee nieuwe Expert puzzels. Expert nr. 3 met de titel
‘Waar is Max? (Where's Max?)’. Een briljante afbeelding getekend door Dick Heins.
Expert nr. 4 met de titel ‘Overal cadeautjes! (Gifts Galore!)’ is getekend door Jan van
Haasteren zelf. Beide puzzels zijn vanaf nu te bestellen en worden vanaf 6 augustus
uitgeleverd.
De winkel in Roelofarendsveen en afhalen Bennekom
De winkel in Roelofarendsveen is open op woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 en van
13:00 tot 17:00 uur.
LET OP: i.v.m. met de aankomende vakantieperiode is de winkel op zaterdag
gesloten van 9 juli tot en met 27 augustus!
Voor Bennekom: ook hier houden we een zomerreces. Alle bestellingen tot en met dinsdag
6 september kunnen vanaf donderdag 8 september worden afgehaald in Bennekom. Zodra
je bestelling klaar ligt ontvang je van Els een e-mail.
Namens het hele team, een fijne zomervakantie!
Met vriendelijke groet,
JvH-puzzels, René van der Zwet, Julia Greeve en Amy Berends
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fans,
This newsletter will be short but sweet, with new August puzzles to be announced!
In this newsletter:
•
•

New August puzzle
Opening hours store summer

New August puzzle
Saturday August 6th two new Expert puzzles will be coming! Expert no. 3 (20091) will be
titled ‘Where’s Max?’. A great new image drawn by Dick Heins. Expert no. 4 (20092) will
be titled ‘Gifts galore!’ and is drawn by Jan van Haasteren himself. Both puzzles will be
available to pre-order and will be sent out from 6 August.
Opening hours for our store in Roelofarendsveen
If you would like to visit us in person, you can do so at our store in Roelofarendsveen. Our
opening hours are:
Wednesday and Friday from 10:00 to 12:00 and 13:00 to 17:00. Saturday from 11:00 to
14:00.
ATTENTION: July and August the store will be closed on Saturdays.
On behalf of the team we would like to wish you a happy Summer!
Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet, Julia Greev en Amy Berends
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