Beste Jan van Haasteren fans,
Het is zomer!! En een zomer met heel veel nieuws dus lees de nieuwsbrief goed door, en
zorg dat je up to date bent.
In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•

Twee nieuwe Expert puzzels
Nieuwe puzzels 3 september
Scandinavië puzzels 5 september
Nieuwe kalenders en agenda 2023
Nieuwe releases tweede helft september en oktober
Winkel / afhalen Bennekom

Twee nieuwe expert puzzels
Vorige week vrijdag zijn alle pre-orders verstuurd met de twee nieuwe expertpuzzels.
Waar is Max? (Where's Max?) van de hand van Dick Heins en Overal Cadeautjes!
(Gifts Galore!) van de hand van Jan van Haasteren. We hebben de eerste al gemaakt
zien voorbij komen! Nu op voorraad en direct leverbaar. Kijk hier voor de alle Expert
puzzels.
Nieuwe puzzels
September is de maand dat veel nieuwe puzzels worden uitgegeven. Hieronder de nieuwe
puzzels die 3 september uitkomen en verderop in de nieuwsbrief wat later in september en
oktober verwacht worden.
Zandsculpturen (Sand Sculptures) is de nieuwste afbeelding getekend door Dick
Heins. Zo kunnen we in September ook nog puzzelend nagenieten van een prachtige
zomer. Deze puzzel wordt uitgegeven in 1000 en 2000 stukjes.
Tegelijk wordt ook de afbeelding Krijt op Tijd! (Chalk up!) opnieuw uitgegeven, maar
nu in 1000 stukjes. Deze is in 2020 voor het eerst uitgegeven in 1500 stukjes. Krijt op
tijd is getekend door Rob Derks.
Scandinavië puzzels 5 september
5 september komt er weer een serie van 12 puzzels van 1000 stukjes beschikbaar. Deze
worden verkocht in Scandinavië en wij mogen hier eenmalig op meeliften. Dit zijn de titels:
"Boxing Match", "The Puzzle factory", "Tour de France", "Whacky Water World",
"Golf", "Camping Chaos", "The Bandstand", "Cars in the Make", "Fun Around the
Pool", "Sports Day", "New Year Party", "The Big Leak".
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. De puzzels zijn van nu te reserveren.
Nieuwe kalenders en agenda 2023

Vanaf 3 september hebben wij 3 nieuwe jaarkalenders en uiteraard ook de agenda voor
2023 leverbaar.
Nieuwe releases tweede helft september en oktober
September en oktober is altijd een drukke periode met veel nieuwe puzzels. Hier de
planning:

24 september:
* Een nieuwe combi puzzel (2x1000 stukjes) met één nieuwe afbeelding en één
heruitgave.
* Een nieuwe 3000 puzzel.

1 oktober:
* Drie nieuwe junior puzzels (150/240/360 stukjes).

15 oktober:
* Een nieuwe puzzel in 1000 en in 5000 stukjes.
Dit is wat er nu vast staat, maar er komt ongetwijfeld nog meer aan. Zodra er meer
nieuws is, dan informeren wij jullie in de volgende nieuwsbrief.
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. Op zaterdag zijn wij nog even gesloten, maar vanaf 3 september zijn
wij weer open. Precies op tijd om alle nieuwe puzzels en een mooie kalender of agenda af
te halen.
Voor Bennekom: 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.
Met vriendelijke groet,
JvH-puzzels, René van der Zwet, Julia Greeve en Amy Berends
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fans,
Summer is here! And lots of new things so read this newsletter carefully to keep up to
date.
In this newsletter:
•
•
•
•

Two new Expert puzzles
New puzzles coming out September 3rd
Scandinavian puzzles September 5th
New calendars and dairy 2023

•

Sneak peek September and October

Two new Expert puzzles
Last Friday the pre-orders have been sent out for the new Expert puzzles. Where’s Max?
by Dick Heins and Gifts Galore! by Jan van Haasteren are now in stock and available
right now. You can find all our Expert puzzles here.
New puzzles coming out September 3rd
A lot of new puzzles coming out this September after the summer break. Among these the
new puzzles being released on September 3rd and later in this newsletter what else we can
expect.
Sand Sculptures is the newest image drawn by Dick Heins, a great image to reminisce
about the summer! This puzzle will be available in 1000 and 2000 pieces.
Together with this new release, a beloved image of the past, Chalk Up!, will be available
in 1000 pieces. Chalk Up! was first released in 2020 in 1500 pieces, and is drawn by Rob
Derks.
Scandinavian puzzles September 5th
On September 5th a new serie of 12 puzzles with 1000 pieces are released in Scandinavia.
We have permission to sell these puzzles. The titles are:
"Boxing Match", "The Puzzle factory", "Tour de France", "Whacky Water World",
"Golf", "Camping Chaos", "The Bandstand", "Cars in the Make", "Fun Around the
Pool", "Sports Day", "New Year Party", "The Big Leak".
The price for these puzzles is € 16,50 each, but if you prefer to buy the whole serie you
pay in total € 181,50. You can order the puzzles now.
New calendars and dairy 2023
From September 3, we have 3 new annual calendars and of course also the dairy for
2023 available.
Sneak peek September and October
September and October are always a busy time with lots of new puzzles coming out. Here
we have a schedule for the upcoming releases:

September 24th
* A new combi puzzle (2x1000 pieces) including one new image and one reissue
* A new 3000 pieces puzzle.

October 1st
* Three new Junior puzzles, one in each number of pieces for the Junior line
(150/240/360).

October 15th
* A new image in 1000 and 5000(!) pieces.
This is what we can tell you now, but there will be more to come, so keep an eye out for
our next newsletter!
Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet, Julia Greeve and Amy Berends
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