Beste Jan van Haasteren fan,
Het gaat maar door deze zomer; iedere maand is er wel wat nieuws te melden. Wat kun
je in deze mail verwachten:
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzel
Specials
NK Legpuzzelen
Puzzels najaar 2020
De Winkel

Nieuwe puzzel
Deze zomer nog één nieuwe puzzel met 1000 stukjes: “Bijna Klaar? (Almost Ready?)” van
de hand van Jan van Haasteren zelf. De puzzel is beschikbaar vanaf 25 juli (28 juli in
Bennekom) en vanaf nu te reserveren. Door de enorme vraag krijgen wij niet alle bestelde
puzzels geleverd. We hebben nu met Jumbo afgesproken dat een X aantal puzzels zeker
geleverd gaat worden en dat we wellicht voor de releasedatum nog meer krijgen. Mocht
de puzzel uitverkocht zijn kijk dan maandag 20 juli op de website of deze puzzel weer
beschikbaar is.
Specials
Onlangs hebben we drie specials van het Kruidvat toegevoegd aan het assortiment van
500 stukjes. De titels zijn: “Sportsday”, “New Year Party” en “Busy Airport”.
NK Legpuzzelen
Wellicht heeft u het al gehoord, maar door het Coronavirus kan ook de voor 6 september
geplande finale NK legpuzzelen 2020 niet doorgaan. Het is onmogelijk de 1,5 meter
afstand te houden als je met zijn vieren wilt puzzelen. In overleg met Jumbo hebben we
besloten de finale door te schuiven naar zondag 12 april 2021.
Ook de voorrondes kunnen om dezelfde reden helaas niet doorgaan. Dit najaar zullen er
geen wedstrijden zijn. Als de omstandigheden het toelaten willen we in januari en februari
2021 nog wel puzzelavonden organiseren. Hoe en wat is afhankelijk van de
ontwikkelingen van het Covid-19 virus. In het najaar meer informatie hierover.
Nieuwe puzzels najaar 2020
Hieronder een overzicht van de verwachte nieuwe puzzels voor het najaar van 2020. Van
sommige zijn de titels nog niet definitief en ook alle releasedata zijn nog onzeker. In de
nieuwsbrief van augustus meer hierover.
21 augustus: Combo “Holliday Shopping”, nu zonder de stickers (geen nieuwe
afbeeldingen dus)
16 september: “De Bibliotheek (The Library)” in 2000 stukjes, afbeelding eerder in
1000 stukjes

September: Geplande finalepuzzel NK legpuzzelen in 1000 stukjes.
September: Combo 2 x 1000 stukjes “A Trip to the Museum”.
September: “JvH Museum” in 3000 stukjes.
September: weer een serie van 12 puzzels met 1000 stukjes uit Scandinavië. Definitieve
titels in de nieuwsbrief van augustus.
6 oktober: “Op het nieuwe Jaar” in 500 stukjes.
De Winkel
Voor de maand augustus is de winkel op zaterdag gesloten. Woensdag- en vrijdagmiddag
gewoon geopend van 13:00 tot 17:00 uur.
Fijne zomer en tot de volgende nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 0646602070
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
No stop in new releases this summer; every month there is something new. What to
expect in this email:
•
•
•
•

Delivery problems
New release
Specials
Releases later this year

Delivery problems
Because of the worldwide Covid-19 virus we have a lot of troubles with deliveries outside
Europe. Especially in the U.S.A. (USPS) there is a lot of delay.
Until we are convinced that deliveries are back to the old standard, it will be impossible to
order for customers outside Europe. In the next newsletter we will give an update.
New Release
This summer one more new puzzle with 1000 pieces: “Almost Ready?”, drawn by Jan van
Haasteren himself. The puzzle is available from July 25 on and can be ordered from now
on.
Because of the virus and the following puzzling madness Jumbo can’t keep up with the
production and we will not get the number of puzzles we want.
We made a deal with Jumbo for X puzzles to be delivered for sure and may be more
before the release date. If the puzzle is sold out, look at the website on July 20 if it is
available again.
Specials

Recently we have added three specials of Kruidvat to our collection of 500 pieces. The
titles are: “Sportsday”, “New Year Party” and “Busy Airport”.
Release later this year
As far as we know we give you the releases for the rest of this year 2020. The titles are
not final yet and the dates of release not sure. In the next newsletter in August we hope
to inform you better.
August 21: Combo “Holiday Shopping” without stickers (no new images).
September 16: “The Library” in 2000 pieces (we allready know this image in 1000
pieces).
September: The puzzle meant for the Dutch Puzzling Championship (by Jan, 1000 pieces).
September: Combo “A Trip tot he Museum” 2 x 1000 pieces.
September: “JvH Museum” in 3000 pieces.
September: another series of 12 puzzles with 1000 pieces from Scandinavia.
October 6: “Happy New Year” with 500 pieces
Have a nice summer, stay healthy and until the next newsletter.
Kind regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: +31646602070
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

