English below
Beste Jan van Haasteren fan,
Deze nieuwsbrief heeft een tweeledig doel: informatie over de gevolgen van het Corona
virus en uiteraard de nieuwe uitgaven in april en mei.
De onderwerpen zijn:
•
•
•
•

Corona Virus
NK legpuzzelen verplaatst
Nieuwe puzzels
Afhalen Bennekom

Corona virus
Het Corona virus heeft wereldwijd gevolgen, ook in Nederland. Momenteel is de winkel
nog gewoon geopend op de vaste tijden. Mocht hier verandering in komen, dan lees je
dat bij de contact. Uiteraard draait de webwinkel gewoon door zolang de koeriers mogen
blijven rijden.
NK legpuzzelen verplaatst
Gezien de huidige situatie omtrent het corona virus en de maatregelen die door onze
overheid zijn ingevoerd tot 6 april, zijn wij genoodzaakt om het NK legpuzzelen 2020 te
verplaatsen. In onderling overleg met Jumbo is besloten om de finale van het NK
legpuzzelen nu te laten plaats vinden op zondag 6 september 2020.
Wij waren er al klaar voor. En de deelnemers waarschijnlijk ook. Promotiemateriaal,
vrijwilligers, draaiboeken en natuurlijk de finalepuzzel. Zoals gewoonlijk wordt de puzzel
tijdens de finale onthuld. Dit blijft allemaal zo, al wordt het een andere puzzel dan in
eerste instantie gepland. Omdat het evenement voor de 10de keer georganiseerd wordt,
is hier een hele mooie actie aan gekoppeld. Hierover moeten we jullie nog wat langer in
spanning laten, maar het wachten zal worden beloond!
Nieuwe puzzels
In april komt de puzzel “Eurosong Contest” in 1000 stukjes en deze is getekend door
Jan zelf.
Op 1 mei komt de puzzel “Krijt op Tijd! (Chalk up!)” van de hand van Rob Derks in
1500 stukjes.
Beide puzzels zijn vanaf nu te bestellen. Bestel je beide puzzels dan wordt je totaal
bestelling begin mei geleverd.
Afhalen Bennekom
Deze nieuwe puzzels kun je weer bestellen met de keuze "afhalen in Bennekom". Rond 5
mei zullen de bestellingen in Bennekom klaar staan.

Uiteraard alles onder voorbehoud van regeringsmaatregelen.
Tot zover voor vandaag.
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 0646602070
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
This news letter has information about the Corona virus and new releases in April and
May.
The subjects are:
•
•
•

Corona virus
Dutch Puzzling Championship date changed
New releases

Corona virus
The Corona virus has worldwide consequences, also in the Netherlands. For now our shop
is still open at the regular opening hours. If this changes, look at contact. Of course the
web shop is working as long as the deliveries can take place.
Dutch Puzzling Championship date changed
The date of the Dutch Puzzling Championship has been changed in joint briefing with
Jumbo to Sunday September 6.
Because it is the 10th anniverzary of the championship, we had a splendid offer. It will
take a bit longer until September, but it will be worth waiting for!
New releases
In April the puzzle “Eurosong Contest” in 1000 pieces has been drawn by Jan.
At the 1st of May “Chalk up! (Krijt op tijd!)” will be released in 1500 pieces; the artist
is Rob.
Both puzzles can be ordered from now on. If you order both puzzles, they will be shipped
together in the beginning of May.
Everything on condition that our governement allows it.
Kind regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: +31646602070

