Beste Jan van Haasteren fans,
Alle nieuwe puzzels voor 2022 zijn gelanceerd en we zijn volop in voorbereiding voor
sinterklaas en de kerstperiode, maar kijken uiteraard ook al weer vooruit naar 2023. In de
nieuwsbrief van december hopelijk de aankondiging van de eerste nieuwe puzzel van
2023. In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•

Jubileumjaar 2023; Studio Jan van Haasteren 10 jaar!
Nieuw afhaalpunt!
Overzicht nieuwe puzzels tweede helft 2022
Winkel / afhalen Bennekom / Afhalen Dordrecht

Jubileumjaar 2023; Studio Jan van Haasteren bestaat 10 jaar!
In 2013 is de studio Jan van Haasteren opgericht en volgend jaar bestaat deze dus 10
jaar. Reden voor een feestje! Momenteel bestaat de studio uit 5 tekenaars. Uiteraard Jan
van Haasteren zelf en in 2013 zijn Dick Heins en Rob Derks aangesloten bij de studio. In
2021 zijn daar Mars Gremmen en in 2022 Wilma van den Bosch bij gekomen.
Er zullen meerdere leuke acties komen. De eerste die we mogen verklappen is dat
museum Stadsmuseum Harderwijk een expositie zal houden over Jan van Haasteren. Van
23 mei tot 7 januari 2024 is de expositie te bezoeken. In de volgende nieuwsbrief meer
informatie hierover.
Nieuw afhaalpunt
Leuk nieuws! Projectgroep ‘De ontbrekende stukjes’ wordt nu ook een officieel afhaal punt
voor JvH-puzzels.
Woon je in de buurt van Dordrecht, of wil je gewoon een keer je bestelling bij de
ontbrekende stukjes afhalen, dan kan dat vanaf 15 december. Bestellingen kan je via de
webshop plaatsen en bij het afrekenen kan je kiezen voor ‘afhalen in Dordrecht’. Zodra de
puzzel klaar ligt in Dordrecht ontvang je een e-mail dat je de bestelling kan afhalen. Het is
niet mogelijk in Dordrecht af te rekenen, dus je bestelling moet vooraf betaald zijn.
Voor december is het nog een test om te kijken of het gaat, zoals het moet gaan. In
januari, als er weer een nieuwe puzzel uitkomt, kan deze uiteraard in Dordrecht afgehaald
worden. Natuurlijk kan je bij een bezoek ook incomplete puzzels doneren. Het is niet
mogelijk om een ontbrekende stukje daar op te vragen. Dit kan via de website van Het
ontbrekende stukje.
Overzicht nieuwe puzzels tweede helft 2022

1000 - stukjes:

Beurs van de Toekomst

Bij de Kapper

Zand Sculptures

Krijt op Tijd

Het dorp van de Kerstman

Voetbalkampioenen

Scandinavie puzzels:

Hele serie Scandinavië

Combi dozen:

Verkeerschaos & Ter Land/ter zee/In de lucht Op glad ijs & Elfstedentocht

Expert puzzels:

Waar is Max

2000 stukjes:

Zand Sculpturen

3000 stukjes:

Overal Cadeautjes

Verkeerschaos

5000 stukjes:

Het dorp van de Kerstman

Junior puzzels:

De Sneeuwpop (150 stukjes)

De Zandbak (240 stukjes)

De Manege (360 stukjes)

De winkel in Roelofarendsveen, afhalen Bennekom en afhalen Dordrecht
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.
Voor Bennekom en Dordrecht: Alle bestellingen tot en met dinsdag 13 december kunnen
vanaf donderdag 15 december worden afgehaald. Zodra je bestelling klaar ligt ontvang je
een e-mail.

Met vriendelijke groet,
JvH-puzzels, René van der Zwet, Julia Greeve en Amy Berends
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fans,
All new puzzles for 2022 have been launched and we are in full preparations for the
Holiday season. In addition we are already gearing up for 2023. We hope to announce the
new puzzle for January in our December newsletter.
•
•
•

Anniversary 2023; Studio Jan van Haasteren 10 years!
Overview new puzzles second half of 2022
Opening hours for our store in Roelofarendsveen

Anniversary 2023; Studio Jan van Haasteren 10 years!
In 2013 Studio Jan van Haasteren was founded, and next year will be the 10th anniversary.
Enough reason for a celebration! Currently the Studio has five artists. It started with Jan
van Haasteren himself and in 2013 Dick Heins and Rob Derks joined the family. In 2021
Mars Gremmen and in 2022 Wilma van den Bosch were added. There will be several fun
promotions in celebration of this event. The first we can reveal is an exposition in museum
Stadsmuseum Harderwijk that centers around Jan van Haasteren. This exposition is on
display from the 23rd of May until the 7th of January in 2024. More information about this in
our next newsletter.

Overview of new puzzles in the second half of 2022

1000 - Pieces:

Future Proof

At the Hairdresses

Sand Sculptures

Chalk Up!

Santa's Village

Special edition WC Soccer '22

Scandinavien Serie:

Whole serie Scandinavian

Combo boxes:

Traffic Chaos & By air/land/and Sea

Expert puzzles:

On thin Ice & Eleven City Ice Tour

Where's Max?

2000 pieces:

Sand Sculptures

3000 pieces:

Traffic Chaos

5000 pieces:

Santa's Village

Junior puzzles:

Gifts Galore!

The Snowman (150 pieces)

The Sandpit (240 pieces)

The Riding School (360 pieces)

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.
Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet, Julia Greeve and Amy Berends
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