Beste Jan van Haasteren fan,
Wat betreft de uitgaven voor 2020 is dit de laatste nieuwsbrief, de volgende zal een
preview geven aangaande volgend jaar. Nu gaat het over:
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe uitgave
Specials
Nieuwe mogelijkheid op de website
Covid-19 update
Openingstijden winkel
Afhalen Bennekom
Volgende nieuwsbrief

Nieuwe uitgave
De laatste nieuwe puzzel voor dit jaar is “Op het nieuwe jaar! (New Year
Celebration)”, een kleine van 500 stukjes, getekend door Jan. Hij is beschikbaar vanaf
morgen 7 november.
Specials
Bij twee winkels zijn specials uitgekomen, die wij ook in onze webshop hebben.
Allereerst “Kiki Bertens tennis kampioen”, een special gemaakt van “de Tennisbaan”,
in 1000 stukjes, verkrijgbaar bij Blokker.
Ten tweede een serie van drie puzzels met 950 stukjes van Trekpleister/Kruidvat, te
weten “Eleven City Ice Tour”, “Golf” en “Fun around the Pool”. Deze zijn vanaf 1
december beschikbaar.
Nieuwe mogelijkheid op de website
Momenteel is er wereldwijd heel veel vraag naar Jan van Haasteren puzzels en kan Jumbo
niet exact aangeven wanneer bepaalde puzzels weer geleverd gaan worden. Mocht je die
ene puzzel nu heel graag willen hebben, maar is deze momenteel uitverkocht, dan kan je
je binnenkort via de website aanmelden voor op de "wish-list". Wij sturen je dan eenmalig
een e-mail wanneer de puzzel weer leverbaar is. Kijk volgende week op de website voor
deze nieuwe functionaliteit.
Covid-19 Update
Dit voorjaar overviel Covid-19 ons en doordat veel landen in lockdown gingen is de vraag
naar Jan van Haasteren puzzels gigantisch gestegen. Begin deze zomer was er bijna geen
puzzel meer te krijgen. Gelukkig zijn de voorraden nu weer aangevuld. Helaas zien we dat
in veel landen de tweede golf is aangekomen en dat ieder land zijn eigen maatregelen
heeft genomen. De vervoerders werken nog gewoon, al is het met enige vertraging.
Houdt hier rekening mee als u puzzels voor een bepaalde gelegenheid wilt hebben.

Openingstijden winkel
De winkel is niet heel groot, maar hoe leuk is het om een keer door het hele assortiment
heen te snuffelen. De winkel is open op woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00
uur en zaterdag van 11:00 tot 14:00 uur. In verband met het coronavirus hanteren wij
één klant tegelijk in de winkel.
Afhalen Bennekom
12 november kan je je bestelling afhalen in Bennekom. Je krijgt een e-mail als je
bestelling klaarligt bij Els.
Volgende Nieuwsbrief
In december komen we met de volgende nieuwsbrief en hopen we meer te kunnen
vertellen over de nieuwe puzzels voor het voorjaar van 2021.
Blijf gezond en heel veel puzzelplezier!
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c
2371 BP Roelofarendsveen
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
As far as the 2020 releases concernes this is the last news letter; the next one will give a
preview for next year. This one is about:
•
•
•
•
•

New Release
Specials
New function on the website
Covid-19 update
Next news letter

New Release
The last new puzzle for this year is “New Year Celebration! (Op het nieuwe jaar!)”, a
little one with 500 pieces, drawn by Jan. It is available from November 7th on.
Specials
In two shops new specials have arrived, which we also sell in the webshop. First of all
“Kiki Bertens tennis kampioen”, a special based on “The Tennis Court”, in 1000
pieces, released by Blokker.
Secondary a series of three puzzles with 950 pieces released by Trekpleister/Kruidvat:
“Eleven City Ice Tour”, “Golf” and “Fun around the Pool”. These are available from
December 1st on.
New function on the website
At the moment the demand for Jan van Haasteren puzzles worldwide is overwhelming and

Jumbo can’t give dates when certain puzzles will be delivered again.
If there is a puzzle that you want desperately, but that is sold out, you can put it on a
“wish-list” soon. We will send you an email when the puzzle is available again. Look next
week on the website for this new function.
Covid-19 update
This spring we were taken by surprise by Covid-19 and because a lot of countries went in
lockdown, the demand for Jan van Haasteren puzzles increased gigantic. At the beginning
of this summer the stock was about zero. Fortunately we have puzzles for sale again, but
with the new outbreak of Covid-19 a lot of countries act their own way. The transporters
are doing their jobs, although with some delay. Keep this in mind when you order.
Next news letter
In December we hope to send you the next news letter with a preview for spring 2021.
Stay healthy and lots of puzzlefun!
Kind regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c
2371 BP Roelofarendsveen
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