English below
Beste Jan van Haasteren Fan,
Het is een gekke tijd, maar ondanks alle andere drukte willen we je op de hoogte brengen
van het laatste nieuws. De inhoud is dit keer:
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzel juni
Maart – april
Specials
Puzzels najaar
NK legpuzzelen
Zomer 2020

Nieuwe puzzel juni
Dit jaar nog een puzzel vóór de zomer: “Rondje Texel (Island Retreat)”, hij heeft
1000 stukjes en is getekend door Dick Heins. Te bestellen in de webshop voor € 16,-.
Maart – april
Wat een bijzondere maanden zijn dit geweest. In verband met het coronavirus hebben we
begin maart de beslissing genomen om de finale van het NK legpuzzelen te verplaatsen
van 5 april naar 6 september. We dachten het dus wat rustiger te krijgen, maar het
tegendeel gebeurde. Vanaf 18 maart gingen vele landen in lockdown en was bijna
iedereen verplicht binnen te blijven. En wat ga je dan doen: Puzzelen! We hebben heel
veel bestellingen mogen ontvangen en ook heel veel van nieuwe fans. Zoals je zelf op de
website kunt zien zijn veel puzzels uitverkocht en lopen de levertijden op. We doen ons
best om een zo’n groot mogelijk assortiment aan te bieden. We hopen dat iedereen nog
gezond is en gezond mag blijven!
Specials
Momenteel kunnen we drie specials aanbieden uit de 950 stukjes serie van
Kruidvat/Trekpleister, te weten “Ballroom Dancing”, “At the Gym” en “Parcel Sorting
Center”.
Rondje Texel komt ook in een speciale uitgave in groene doos, die de Texelse Courant
heeft laten maken. Omdat het een aangepaste versie is speciaal voor TC is het niet
mogelijk deze in de webshop aan te bieden, maar de afbeelding vind je zowel bij “Nieuws
– nieuwe uitgaven – specials” als bij “Alle puzzels – naar afbeelding”. De puzzel heet “Het
Gouden Boltje”.
Puzzels najaar
Jumbo heeft een voorlopige planning klaar voor het najaar, maar het staat nog niet vast
en de titels zijn werktitels.

Augustus: 1000 stukjes "Bijna klaar? (Almost ready?)".
September: 1000 stukjes puzzel NK legpuzzelen (verder worden geen gegevens verstrekt
tot 6 september); 3000 stukjes "Het JvH museum" en een 2 x 1000 combo "A trip to the
museum".
NK legpuzzelen
Zoals eerder aangegeven is het NK legpuzzelen verplaatst naar zondag 6 september
2020. Jan is momenteel druk aan het tekenen voor de nieuwe finalepuzzel. De titel en
afbeelding blijven uiteraard geheim. Voor april hadden we een hele bijzondere actie
voor jullie klaar staan, ook deze hebben we uitgesteld naar 6 september. In de volgende
nieuwsbrief meer hierover.
Zomer 2020
We hopen deze zomer even op adem te kunnen komen. Hoe dit eruit gaat zien: geen
idee! Kunnen we op vakantie, hoe gaat het met het coronavirus in Europa en in de hele
wereld? Veel vraagtekens waar volgens mij niemand een antwoord op heeft. Mocht er
nieuws zijn over nieuwe puzzels of het NK legpuzzelen, dan houden wij je op de hoogte!
Voor alle Jan van Haasteren fans, veel puzzelplezier en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 0646602070
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren Fan,
We’re living in a crazy period, but in spite of all fussing, we want to inform you about the
latest news. The contents are:
•
•
•
•
•
•

New puzzle June
March – April
Specials
Releases in the fall
Dutch Puzzling Championship
Summer 2020

New puzzle June
This year we will have one more puzzle before the summer: “Island Retreat (Rondje
Texel)”; it has 1000 pieces and the artist is Dick Heins. You can order it in the webshop
for € 16,-.
March – April
These were very special months. Due to the coronavirus we have made the dicision to
change the date of the Dutch Puzzling Championship from April 5 to September 6.
We thought that we would get a quiet periode, but how wrong we were.

From March 18 on a lot of countries went to lockdown and everybody had to stay indoors.
And what did a lot of people do: Puzzling! We have proceeded a lot of orders and a lot of
new fans have discovered the joy of Jan van Haasteren.
As you can see at the website many puzzles are sold out and there will be long a delivery
time. We keep trying to offer as large a collection as possible.
Several countries have limited transportation, which made the delivery time very long.
Unfortunately we can not do anything about that and ask for your understanding.
We hope you all will be and stay healthy!
Specials
At the moment we can offer three specials with 950 pieces: “Ballroom Dancing”, “At
the Gym” and “Parcel Sorting Center”.
Island Retreat has been ordered by The Texelse Courant (the local newspaper of the
island Texel) in a special green box with a different name, but because it is especially
made for them we are not allowed to sell it. However, the image you can find at both
“News – new releases – specials” and “All Puzzles – by image”.
Releases in the fall
Jumbo has a temporary planning ready for the fall, but nothing is definitive and the titles
are working titless.
August: 1000 pieces "Almost ready? (Bijna klaar?)".
September: 1000 pieces puzzle for the Dutch Puzzling Championship (no further
information until September 6); 3000 pieces"The JvH museum" and a 2 x 1000 combo "A
trip to the museum".
Dutch Puzzling Championship
As we mentioned before the Dutch Puzzling Championship has been replaced from April 5
to September 6. Jan himself is busy drawing the puzzle for this event. The title and
image will stay confidential. For this championship in April we had a very special
offer, but we postponed that also to September. More about this in the next news letter.
Summer 2020
We hope to get a break this summer. How this will be, we don’t know. Can we take
holidays abroad, what are the possibilities in Europe and the rest of the world with the
coronavirus? A lot of questions to which nobody knows the answers.
If there is any news about new releases, we keep you posted!
For all Jan van Haasteren fans, happy puzzling and stay save!
Kind regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: +31646602070
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