Beste Jan van Haasteren fans,
Hierbij een nieuwsbrief met extra leuk nieuws, al zeggen we het zelf. 15 oktober komt de
nieuwe kerstpuzzel in 5000 stukjes beschikbaar, die tot 12 november alleen verkrijgbaar is
bij JvH-puzzels!
In deze nieuwsbrief:
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Nieuwe puzzels 15 oktober
Nieuwe puzzels komende twee weken
Nieuwe kalenders en agenda 2023
NK legpuzzelen 2022-2023
Instagram
Winkel/afhalen Bennekom

Nieuwe puzzels 15 oktober
De puzzel die op 15 oktober uitkomt is heel bijzonder. Deze puzzel komt niet alleen uit in
1000 stukjes, maar is ook verkrijgbaar in 5000 stukjes. Een klein feestje voor alle
liefhebbers van grote puzzels! Bijzonder is dat alleen JvH-puzzels de 5000-puzzel tot 12
november mag aanbieden. De afbeelding is een heel gezellig kersttafereel getekend door
Rob Derks, en de titel Het Dorp van de Kerstman (Santa's Village) brengt ons al
helemaal in de kerstsfeer.
Nieuwe puzzels komende twee weken
24 september komt de nieuwe combinatiepuzzel Traffic Chaos/By Air, Land and Sea
(2x1000) en de nieuwe Traffic Chaos (Verkeerschaos) in 3000 stukjes beschikbaar.
Volgende week gaan we alle bestellingen inpakken en vrijdag worden deze verstuurd.
1 oktober komen er weer drie nieuwe juniorpuzzels beschikbaar van de hand van Wilma
van den Bosch. Wilma is de eerste vrouwelijke tekenaar bij de studio Jan van Haasteren.
De drie nieuwe juniorpuzzels zijn; in 150 stukjes De Sneeuwpop (The Snowman), in
240 stukjes De zandbak (The Sand Pit) en in 360 stukjes De Manege (The Riding
School). Bekijk hier de gehele junior serie.
Nieuwe kalenders en agenda 2023
De kalenders voor 2023 zijn er weer! Handige notitiekalenders met ruimte voor uw
afspraken. Als u de normale notitiekalender te klein vindt hebben we een mooie
uitklapkalender met meer schrijfruimte. Of misschien eentje voor de hele familie zodat

iedereen weet wanneer de tandartsafspraak, voetbaltraining of de finale van het NK
legpuzzelen is! De agenda van 2023 is ook weer verkrijgbaar.
NK legpuzzelen
We hebben heel veel inschrijvingen ontvangen! Teteringen, Meppel, Benschop (2x) en
Zwartebroek zijn al uitverkocht. Wil je dit jaar nog meedoen? In Eefde (8 oktober), in Reek
(3 november) en in Meterik (17 december) zijn nog een beperkt aantal plekken
beschikbaar. Kijk hier voor de agenda.
Instagram
We zijn blij dat zoveel mensen ons al op Instagram hebben kunnen vinden! De nieuwste
puzzels, een kijkje in onze winkel en magazijn en het dagelijks kantoorleven met onze
kippenburen komen voorbij. Nieuwsgierig geworden? Volg ons ook hier op instagram.
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, zaterdag van 11:00 tot 14:00.
LET OP: i.v.m. dorpsfeest is de winkel zaterdag 24 september onbereikbaar en
helaas gesloten!
Voor Bennekom: Alle bestellingen tot en met dinsdag 20 oktober kunnen vanaf donderdag
22 oktober 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,
This newsletter we have some great news, if we may say so. October 15th the newest
5000 piece puzzle will become available, and until November 12th, this will only be sold at
JvH-puzzels!
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New puzzles coming out October 15th
The puzzles coming out 15 October are very special. This image will not only be available
in 1000 pieces, but also 5000 pieces! A win for all the fans who love to challenge
themselves with the larger puzzles. Special about this 5000 pieces puzzle is that we can
offer this one from October 15th, while for everyone else it will be available from November
12th! The image is a cozy Christmas scene drawn by Rob Derks, titled Santa’s Village
(Het Dorp van de Kerstman). Guaranteed to get us in the Christmas spirit!
New puzzles available for pre-order
September 24th the newest combination puzzle Traffic Chaos/By Air, Land and Sea
(2x1000) and the new Traffic Chaos (Verkeerschaos) in 3000 pieces will become
available. Next week we will be packing all your orders so they can be sent out on Friday.
Three new puzzles in the Junior line will become available on October 1st. These puzzles
have been drawn by the newest addition to the Jan van Haasteren Studio, Wilma van den
Bosch, the first female artist to join. There is a new junior-puzzle in each size; The
Snowman in 150 pieces, The Sand Pit in 240 pieces and The Riding School in 360
pieces. You can see all the puzzles from the Junior line here.
New calendars and diary 2023
The calendars for 2023 have arrived! Our note calendar has room for writing down
appointments. If you need more room for notes we also have our pullout note calendar
with larger spaces. The Family year planner has space for up to five people to write
down all your appointments and create overview. If you just need a personal calendar, the
diary for 2023 is also available.
DC Jigsaw Puzzling 2022-2023
For the season 2022-2023 we will have a total of 15 pre-liminary rounds all through The
Netherlands. Most of these have sold out, but we still have some room! Check out the
website for the dates and to sign up.
Instagram
We are happy to see a lot of you have already found our Instagram page! Curious about
the latest puzzles, our store and daily life in the office with our neighbor chickens? You
can follow us here.
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.
Saturday September 24th we are closed!
Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet, Julia Greeve and Amy Berends
Unsubscribe
IBAN Nummer:
Bank:
BTW-nummer:

NL29 RABO 0330 0377 65
Rabobank
NL175141502.B01

T.N.V. JvH-puzzels.nl
BIC Code:
KVK-nummer:

RABONL2U
28104030

