English below
Beste Jan van Haasteren Fan,
Jumbo heeft de collectie voor 2018 bekend gemaakt, dus is het de hoogste tijd om
dit aan jullie door te geven.
Hebben we weer het een en ander om ons op te verheugen….
Januari 2018
Van de studio tekenaar Marco Eisinga komt in 1000 stukjes “De Winterspelen” (The
Winter Games) en van Rob Derks eveneens in 1000 stukjes “Het Tuincentrum” (The
Garden Centre).
Een oude bekende “Het Park” (The Park) komt nu uit in 500 XL stukken. De stukjes
hebben ongeveer het formaat van de puzzels met 150 stukjes.
Februari 2018
Van de hand van de meester zelf (Jan) komt “De Sluizen” (The Locks) in 1000 en
2000 stukjes.
Ook weer een oude bekende “Vrijdag de 13e” (Friday the 13th) komt opnieuw uit, maar
nu in 1000 stukjes.
April 2018
In april komt een puzzel in 1000 stukjes: “Het Bloemencorso”.
Mei 2018
Wederom een nieuwe en een oude bekende.
Nieuw van Rob Derks komt “De Goochelbeurs” in 1000 stukjes.
De oude bekende is ook van Rob; “Het Taartentoernooi” deze komt nu in 1500 stukjes.
September 2018
Jan zelf is weer van de partij met “De Veemarkt”, wederom in twee formaten: 1000
en 2000 stukjes.
Van de studio komen twee puzzels: “De Film Studios” en “Darts” beide in 1000
stukjes.
De combinatiedoos met 2 x 1000 stukjes heet “Food Festival”.
Zoals het er nu naar uitziet komen er dus geen grote puzzels uit.
Rob Derks – Pieces of History
In maart 2018 komt er een nieuwe puzzel in deze serie: “De Egyptenaren”.
Rest mij nog iedereen fijne feestdagen toe te wensen en een mooi en gezond nieuw
jaar 2018.

Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, Els Rooswinkel
Bovenweg 24, 6721 HX Bennekom
Tel: 0318301348
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
Jumbo has published the 2018 list with titles of Jan van Haasteren puzzles.
I would like to share this with all of you, so you can look forward to them.
January 2018
From the studio artist Marco Eisinga “The Winter Games” will be released in 1000
pieces. From Rob Derks (also 1000 pieces) “The Garden Centre”.
An old image “The Park” will be released in 500 XL pieces (about the size of the
pieces of a 150 piece puzzle)
February 2018
From the master himself (Jan) the image “The Locks” will be released in two sizes,
1000 and 2000 pieces.
Another old image “Friday the 13th” now comes in 1000 pieces.
April 2018
In April we will have a puzzle with the theme “Floral parade”. I don’t know the
official title in English.
May 2018
Again a new and already known image.
A new picture (1000 pieces) by Rob Derks about a “Magic Fair” (I don’t know the
English title yet) and in 1500 pieces also by Rob “Clash of the Bakers”, which was
previously released in a combo.
September 2018
Jan himself is going to draw “Cattle Market” (not the official title, just the subject),
which will be released in 1000 and 2000 pieces.
The artists from the studio will make images about “The Film Studio” and “Darts”
both puzzles in 1000 pieces. The combo (2 x 1000 pieces with a free gift) has the
title “Food Festival”.
No large puzzles in 2018 as it now seems.
Rob Derks - Pieces of History
In this series (no JvH puzzle) a new title will be released in March: “The Egyptians”.
Finally I wish you all a wonderful Christmas and a good and healthy new year 2018.

Kind regards,
jvh-puzzels, Els Rooswinkel
Bovenweg 24, 6721 HX Bennekom, Netherlands
Tel: 0031318301348
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