Beste Jan van Haasteren fans,

De zomervakantie is (bijna) voorbij dus tijd voor veel nieuws! De ene puzzel is de deur nog
niet uit of de volgende staat al weer voor de deur, nieuwe kalenders, agenda en de data
van het nieuwe seizoen van het NK legpuzzelen.
In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzels 24 september
Nieuwe puzzels 3 en 5 september
Nieuwe kalenders en agenda 2023
NK legpuzzelen 2022-2023
Instagram
Aanvullende bestelling
Winkel / afhalen Bennekom

Nieuwe puzzels 24 september
De nieuwe combinatie puzzel van 2 x 1000 stukjes is in aantocht, met een nieuwe
afbeelding Verkeerschaos (Traffic Chaos) en de geliefde afbeelding Ter Land, ter Zee
en in de Lucht (By Air, Land and Sea), beide van de hand van Jan van Haasteren.
Traffic chaos is niet alleen in de combi doos te vinden, deze wordt ook uitgebracht in 3000
stukjes voor de liefhebber van het grotere formaat puzzel. Beide puzzels zijn nu te
reserveren en bestellingen worden vanaf 24 september bezorgd.
Nieuwe puzzels 3 en 5 september
De komende twee weken gaan we alle bestellingen voor 3 & 5 september inpakken en
versturen. Zandsculpturen (Sand Sculptures) is de nieuwste afbeelding getekend door
Dick Heins en beschikbaar in n 1000 en 2000 stukjes.
Tegelijk wordt ook de afbeelding Krijt op Tijd! (Chalk up!) opnieuw uitgegeven, maar nu in
1000 stukjes. Krijt op tijd is getekend door Rob Derks.
Scandinavië puzzels 5 september
Ook dit jaar komt er weer een heruitgave van 12 puzzels van 1000 stukjes met een

‘oudere afbeelding’. 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 per puzzel is € 16,50, maar wil je graag de hele serie bestellen dan bieden we
deze aan voor € 181,50 voor de hele serie. Vanaf 5 september worden deze puzzels
uitgeleverd.
Nieuwe kalenders en agenda 2023
Vanaf 3 september hebben wij 3 nieuwe jaarkalenders en uiteraard ook de agenda voor
2023 leverbaar. De jaarkalenders hebben handige notitievakken voor afspraken en de
agenda is compact genoeg om mee te nemen in je (werk)tas.
NK legpuzzelen
Na veel puzzelen, schuiven en bellen is het programma rond voor het nieuwe seizoen NK
legpuzzelen 2022-2023. Dit seizoen hebben we 16 voorrondes verspreid door heel
Nederland. Kijk hier voor het programma en vanaf vandaag kun je inschrijven!
Instagram
Het stond al langer op ons verlanglijstje, een eigen Instagram pagina! Wil jij ons ook
volgen? Klik dan op deze link. Wij zullen regelmatig iets posten over wat wij hier op
kantoor en in het magazijn meemaken. Natuurlijk ook al het nieuws over de Jan van
Haasteren producten, winacties en nog meer leuks. Volgen dus!
Aanvullende bestelling
Wanneer je regelmatig besteld, dan adviseren wij dat te doen door in te loggen met je
account. Wanneer je bestelling nog niet verstuurd is, kan je dan eenvoudig een puzzel aan
je lopende bestelling toevoegen. Dit doe je door bij de stap verzenden te kiezen voor
combineren met eerdere bestelling. Zo bespaar je verzendkosten door alles in één keer te
laten opsturen.
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 van 11:00 tot 14:00 uur. Precies op tijd om alle nieuwe puzzels en een
mooie kalender of agenda af te halen.
LET OP: zaterdag 24 september is de winkel gesloten. I.v.m. het jaarlijkse
dorpsfeest is de winkel onbereikbaar.
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 break is (almost) over so time for lots of new things! Our latest release has not
even been shipped yet as we can announce new puzzles and the dates for a new season
of DC Jigsaw puzzling.
In this newsletter:
•
•
•
•
•
•

New puzzles coming out September 24th
New puzzles coming out September 3rd
New calendars and dairy 2023
DC Jigsaw Puzzling 2022-2023
Instagram
Opening hours for our store in Roelofarendsveen

New puzzles coming out September 24th
The newest combination puzzle with 2 x 1000 pieces is almost here. It contains the new
image Traffic Chaos and the return of beloved image By Air, Land and Sea, both
drawn by Jan van Haasteren himself. Traffic Chaos is also available in 3000 pieces for the
puzzlers among us that prefer puzzles with more pieces. Both puzzles are now available for
pre-order and will be shipped from September 24.
New puzzles coming out September 3rd
The coming weeks we will be packing and shipping all of the orders for the release for
September 3 and 5. Sand Sculptures is the newest image drawn by Dick Heins, available
in in 1000 and 2000 pieces.
Together with this new release, Chalk Up!, will now be available in 1000 pieces, drawn by
Rob Derks.
Scandinavian puzzles September 5th
Coming back this year is our Scandinavia deal. This are 12 puzzles in 1000 pieces with
images that have already been released before. 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".
You can order them per puzzle or order them all together (Scandinavia whole serie)
and get a discount of one puzzle for free! These puzzles will be shipped from September
5th.
New calendars and dairy 2023
From September 3, we have 3 new annual calendars and of course also the dairy for

2023 available. All calendars have room for notes and appointments and the dairy is the
perfect size to carry in your (work)bag.
DC Jigsaw Puzzling 2022-2023
The dates for the upcoming season of the DC Jigsaw Puzzling are known. For the season
2022-2023 we will have a total of 16 pre-liminary rounds all through The Netherlands.
Check out the website for the dates and to sign up!
Instagram
Something we have wanted to do for a longer time, our own Instagram page! Please
follow us here. Next to the latest products you can expect updates and fun moments from
the store and daily grind in the workplace. And maybe even some giveaways and other fun
things, so reach out to us on Instagram!
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. From
September on we will also be open on Saturdays from 11:00 to 14:00.
Lots of puzzlefun! Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet, Julia Greeve and Amy Berends
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