Beste Jan van Haasteren fan,
Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden, dus tijd voor een update over de nieuwe
puzzels en nog een paar zaken.
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Januari en februari puzzels
Afhalen in Bennekom
NK legpuzzelen
Aanbieding Kerstpuzzel
Specials
Adempauze

Januari en februari puzzels
Vanaf heden zijn de eerste vijf puzzels van 2019 te bestellen. Het gaat hierbij om
januari:
“Kamperen in het Bos” in 1000 en 2000 stukjes, getekend door Jan;
“De Keuken” in 500 XL stukken, een oude afbeelding in een nieuw jasje;
Februari:
“Highland Games” in 1500 stukjes getekend door Rob;
“Acrobaten Circus” in 1000 stukjes, getekend door Marco.
Afhalen Bennekom
Zoals beloofd is er weer de mogelijkheid om af te halen in Bennekom, maar dat is wel
ná het verschijnen van de februari puzzels, dus begin februari. De exacte datum zal
op de website vermeld worden bij de mededelingen.
NK legpuzzelen
De titel en het onderwerp van de puzzel die bij de finale NK legpuzzelen gebruikt
gaat worden zal “NK Legpuzzelen” zijn. Uiteraard wordt de afbeelding geheim
gehouden tot de datum van de finale op 7 april. Nadere informatie over de finale
komt in januari.
Aanbieding kerstpuzzel
De puzzel “Kerstmis” is toegevoegd aan de aanbiedingen, die alle tot 24 december van
toepassing blijven. Van € 15,50 voor € 12,50.
Specials

Nog verkrijgbaar in de webshop zijn de Kruidvat specials. 6 stuks van 950 stukjes en
2 puzzels met 500 stukjes. Zolang de voorraad strekt!
In januari komt de special binnen van Intertoys, een combi met 500 stukjes “Tour de
France” en 1000 stukjes “Motorrace”.
Ook kerstkaarten zijn nog beschikbaar.
Adempauze
Het is een hectisch jaar geweest met de overname en de vele nieuwe puzzels. Van 2
tot en met 5 januari zijn we gesloten voor de inventarisatie en om even op adem te
komen. Vanaf 7 januari staan we weer paraat en worden alle bestellingen verstuurd
van de januari puzzels. Vanaf 8 januari zijn ze op te halen in Roelofarendsveen.
De februari puzzels worden op 31 januari verstuurd en zijn vanaf 1 februari in de
winkel beschikbaar om op te halen.
Rest mij jullie allemaal hele fijne feestdagen te wensen en een goede jaarwisseling;
tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 0646602070
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
The new year is coming soon, so it is time for an update about the new releases and
some other items
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January and February releases
Dutch jigsaw puzzle competition
Special offer Christmas puzzle
Specials
Short break

January and February releases
From now on the first five puzzles of 2019 can be ordered. For January they are:
“Camping in the Forest” in 1000 and 2000 pieces, drawn by Jan;
“The Kitchen” in 500 XL pieces, an old image in a new version;
February:
“Highland Games” in 1000 pieces, drawn by Rob;
“Acrobat Circus” in 1000 pieces, drawn by Marco.

Dutch jigsaw puzzle competition.
The title and subject of the puzzle that will be used at the Dutch jigsaw puzzle
competition will be “NK Legpuzzelen (Dutch jigsaw puzzle championship)”. The image
will not be published until April 7 (the day of the finals).
Further information about April 7 will be published in January.
Special offer Christmas puzzle
The puzzle “Christmas” is added to the special offers, all available until December
24. The price of all six puzzles is € 12,50 each.
Specials
Still available at the web shop are the Kruidvat puzzles. 6 with 950 pieces and 2 with
500 pieces; as long as stocks last!
In January we can deliver the combo Intertoys with 500 piece “Tour de France” and
1000 piece “Motorrace”.
Christmas cards are also available.
Short Break
It has been a busy year with the acquisition and the many new releases.
That’s why we take a short break from January 2st to January 5th.
The new January releases will be delivered from January 7 on, then we will be ready
again! The February releases will be shipped January 31.
For all of you Happy Holidays and a quiet turn of the year; until next year!

Best regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: +31646602070
Unsubscribe

Jvh-puzzels IBAN: NL29 RABO 0330 0377 65 t.n.v. JvH-puzzels.nl
Website: www.jvh-puzzels.nl

