Beste Jan van Haasteren fan,
Later dan de verwachting was, maar nu ontvang je dan eindelijk de relevante
informatie over de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•

NK legpuzzelen
Nieuwe puzzels april – mei
Nog wat Scandinavische puzzels beschikbaar
Specials
Afhalen

NK legpuzzelen
Op 7 april is de finale van het Nederlands Kampioenschap Legpuzzelen in Hal 60,
een evenementenhal aan de Pasteurweg 60 in Roelofarendsveen. Gratis entree en je
kunt gratis parkeren in de directe omgeving.
Als je het leuk vindt zo’n finale mee te maken als supporter of toeschouwer dan kan
dat, er is voldoende extra ruimte. De tekenaars zijn die middag aanwezig; helaas past
het niet in het programma om puzzels te laten signeren.
Er is een verkoopstand aanwezig, waar je o.a. de nieuwste puzzel "NK legpuzzelen"
kunt kopen (nog exclusief op die dag, vanaf 12 april in de winkels).
Koop je die puzzel op 7 april of bestel je hem van tevoren om die dag op te halen, dan
krijg je een gratis A2 poster (afm. 42 x 59,4 cm) van de puzzel erbij (één per
persoon).
De posters zijn UITSLUITEND op 7 april beschikbaar!
Het programma is qua tijdsindeling als volgt:
12.45 – 13.45 uur: ontvangst deelnemers
Vanaf 13.45 uur is de zaal open voor bezoekers en supporters
14.15 uur: onthulling puzzel
14.30 uur: start wedstrijd
Ca 16.30 uur: prijsuitreiking
De mensen van “jvh ontbrekende stukjes” zijn ook aanwezig bij de finale. Wil je
een incomplete puzzel doneren, neem hem dan mee en maak kennis met de mensen
achter de werkzaamheden om puzzels weer compleet te maken.
Extra informatie die na deze nieuwsbrief beschikbaar komt kun je vinden op
https://www.nklegpuzzelen.nl/finale-2019
Nieuwe puzzels april – mei
Op 7 april wordt de afbeelding van “NK legpuzzelen” onthuld, vanaf die datum is de
puzzel bij jvh-puzzels te koop. Hij heeft 1000 stukjes en is getekend door Dick

Heins.
Op 1 mei komt “De Bibliotheek (The Library)”, eveneens in 1000 stukjes, getekend
door Rob Derks.
Jumbo heeft onlangs aangegeven, dat afbeeldingen voor nieuwe puzzels pas enkele
weken voor de uitgiftedatum worden vrijgegeven, dus ook van de mei puzzel moeten
wij de afbeelding schuldig blijven, deze zal begin april te zien zijn op de website,
zowel in de webshop als bij de documentatie/informatie.
Scandinavische puzzels
Het is gelukt om nog wat extra exemplaren uit de laatste Scandinavische serie te
bemachtigen. Het gaat om “Cars in the Make”, “Fun around the Pool” en “New Year
Party”.
Ook van de puzzel “Fijne verjaardag, Jan (Happy Birthday Jan)”, die vorig jaar uit
de collectie is genomen hebben we nog wat exemplaren gevonden. Deze laatste is
overigens geen Scandinavische uitgave.
Specials
Momenteel vindt u in de webshop nog een special die voor Blokker is gemaakt. Het
gaat om “De Golfbaan” (tekenaar Jan) in 1000 stukjes met als extraatje 3
wenskaarten. Prijs € 17,Momenteel is bij Blokker de special verkrijgbaar “Hotel” met bovenin een vliegtuig
met sleep waarop Blokker vermeld staat. Deze puzzel is uitsluitend bij Blokker te
koop voor € 14,99. Verder heeft blokker een aantal andere Jan van Haasteren
artikelen, zoals ovenwanten, een schort, theedoeken, onderzetters en placemats.
In juni komt er een nieuwe special bij Blokker uit van de hand van Jan zelf:
“Vrouwenvoetbal” in 1000 stukjes, met Blokker elementen, waardoor hij alleen daar
verkrijgbaar zal zijn.
“Vrouwenvoetbal” komt in september in alle winkels, maar dan zonder Blokker
“dingen”.
Afhalen puzzels
Bestellingen tot en met de puzzel “NK legpuzzelen” kunnen op 7 april worden
afgehaald bij de finale van het NK legpuzzelen. Uiteraard is de mei puzzel “De
Bibliotheek” dan nog niet beschikbaar. Ook in de winkel in Roelofarendsveen kan
worden afgehaald.
Je kunt nu ook weer tijdelijk bestellen met de afhaalmogelijkheid in Bennekom, daar
kun je vanaf begin mei je bestelling ophalen.

Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 0646602070
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
Later than expected, but finally you receive information about the following:
•
•
•
•

Dutch Jigsaw Puzzle Championship
New releases April – May
Scandinavian puzzles
Specials

Dutch Jigsaw Puzzle Championship
At April 7 the final of the Dutch Jigsaw Puzzle Championship will take place in
Hal 60, Pasteurweg 60 in Roelofarendsveen. Free parking space in the neighbourhood.
If you want to visit this championship, it is possible, we have enough room for extra
fans. The artists are present, but unfortunately there is no time for signatures.
We will be selling the new puzzle “NK legpuzzelen” exclusively on this day; in general
it will be available from April 12 on.
If you buy this puzzle over there you will receive a free poster of the image “NK
legpuzzelen”.
All information about the contest you will find at
https://www.nklegpuzzelen.nl/finale-2019
New releases April – May
At April 7 the image of “NK legpuzzelen” will be revealed, it will be available from
April 12 on.It is drawn by Dick Heins and has 1000 pieces. Orders from outside the
Netherlands for the puzzle "NK legpuzzelen" will receive a free A2 poster of that
image, folded in the package.
At May 1st we will have “The Library” (drawn by Rob, 1000 pieces).
Jumbo has decided not to publish images until a few weeks before the release of a
puzzle, so we are not able to show you the images of both puzzles.
Probably in the beginning of April you will find the images at the website, in the web
shop or at the documentation/information parts.
Scandinavian puzzles
We managed to get some more puzzles from the last series of Scandinavia. The
images are “Cars in the make”, “Fun around the Pool” and “New Year Party”.
Also the puzzle “Happy Birthday Jan”, that is not in the collection anymore, is
available in the web shop. By the way, this is not a Scandinavian release.
Specials
At the web shop we sell a special, made for Blokker: “De Golfbaan (The Golf
Course)” in 1000 pieces, with 3 free greeting cards. Price € 17,-.
At the moment Blokker has a special “Hotel” with an air plane at the top that has a
banner with “Blokker”. This special is only available in the shops of Blokker, together

with an apron, towels, oven gloves, placemats etc.
In June a new Blokker special will be released, drawn by Jan: “Women football”. It is
a new puzzle with Blokker elements. In September it will be available in all shops
without the Blokker elements.

Best regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: +31646602070
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