Beste Jan van Haasteren fans,
Vorige week zijn alle bestellingen van de puzzel De Ambachtelijke Brouwerij (The
Craft Brewery) in 1000 en 2000 stukjes verzonden. We hebben veel positieve reacties
ontvangen. Het is weer een geslaagde tekening van de hand van Rob Derks. De ene
puzzel is net verzonden en de volgende dient zich alweer aan! En een hele bijzondere; de
200e afbeelding!
In deze nieuwsbrief:
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24 februari, Jan wordt 86 jaar!
200e afbeelding
Ontbrekende stukjes
Planning voorjaar 2022
De winkel en afhalen in Bennekom

24 februari, Jan wordt 86 jaar!
Op deze dag viert Jan zijn 86e verjaardag. Vorig jaar hadden we de zeer geslaagde kaarten
actie (zie filmpje) en dit jaar gaan we ook iets speciaals doen. Wat we gaan doen houden
we nog even als verrassing; jullie kunnen het zien in de volgende nieuwsbrief en op social
media op 24 februari.
200e afbeelding
Op deze dag wordt de nieuwe puzzel De Zeepkistenrace (The Soapbox Race) in 1000
stukjes uitgegeven. Uiteraard getekend door Jan zelf. Deze speciale puzzel wordt
uitgegeven in een roze-paarse doos. Nu te bestellen en levering vanaf 24 februari, maar je
kan de puzzel ook op deze dag afhalen in de winkel (graag wel reserveren via de website).
Voor deze speciale dag is de winkel open van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 uur!
Ontbrekende stukjes
Hoe vervelend is het wanneer je puzzel niet compleet is! Hieronder alle informatie die je
nodig hebt om jouw puzzel weer compleet te maken.
Alle puzzels t/m 2000 stukjes:
In 2018 is de projectgroep JvH Ontbrekende stukjes gestart. Zij hebben in dat jaar deze
service overgenomen van Els Rooswinkel. Door de pandemie heeft het project helaas

tijdelijk stil gelegen, maar achter de schermen is er hard doorgewerkt! Sinds deze week is
hun website gelanceerd en kunnen Jan van Haasteren fans weer aanvragen doen voor
ontbrekende stukjes!
Voor puzzels van 3000 en 5000 stukjes:
Omdat voor de cliënten van JvH Ontbrekende stukjes 2000 stukjes het maximum
behapbare was hebben Anja en Rita (gekvanjvh@ziggo.nl) zich aangemeld om de service
voor alle grote puzzels (3000 en 5000 stukjes) over te nemen. Zij zijn van oudsher
totaalverzamelaars van Jan van Haasteren spullen en hebben inmiddels een behoorlijke
aantal incomplete puzzels. Via Facebook kun je meer informatie vinden of op onze website.
Beide organisaties zijn afhankelijk van donaties van incomplete puzzels. Hoe meer puzzels
zij krijgen, hoe groter de kans dat ze jouw zo gewilde stukje vinden. Puzzels kunnen
ingeleverd worden in de winkel en wij zorgen ervoor dat deze op de juiste plek komen. Alle
informatie staat ook op onze website en vind je hier.
Planning voorjaar 2022
Wat verwachten wij dit voorjaar nog aan nieuwe puzzels:
Eind maart verwachten we twee nieuwe junior puzzels.
In april een heruitgave van een bestaande plaat, maar nu in 1000 stukjes.
De maand mei brengt ons een nieuwe afbeelding in 1500 stukjes.
En in juni komt een nieuwe afbeelding in 1000 stukjes. Hopelijk in combinatie met de
finale van het NK legpuzzelen
De winkel in Roelofarendsveen en afhalen Bennekom
De winkel in Roelofarendsveen is open op woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 en van
13:00 tot 17:00 uur. Zaterdag van 11:00 tot 14:00 uur.
Voor Bennekom: Alle bestellingen tot en met dinsdag 8 maart kunnen vanaf donderdag
10 maart worden afgehaald in Bennekom. Zodra je bestelling klaar ligt ontvang je van Els
een e-mail.
Met vriendelijke groet,
JvH-puzzels, René van der Zwet
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fans,
Last week we have shipped all orders with The Craft Brewery (1000 and 2000 pieces).
We received a lot of positive reactions. It is successful image drawn by Rob Derks. The
Craft Brewery has just been shipped and the next one is already published! A very special
one: Image nr 200!
In this newsletter information about:

•
•
•
•

February 24, Jan becomes 86 years of age!
Image nr 200
Missing pieces
Planning spring 2022

February 24, Jan 86!
This date Jan hopes to celebrate his 86th birthday. Last year we had an action with
wishing cards (sea video) and this year we will be doing something special again, but it will
be a surprise. You will learn more about it in the next newsletter and on social media at
February 24.
Image nr 200
At February 24 the new puzzle The Soapbox Race will be released in 1000 pieces. Of
course drawn by Jan himself. This special puzzle will appear in a pink-purple box. You can
order it now; shipping will take place from February 23 on.
Missing pieces
How annoying is it, when your puzzle is missing a piece (or several pieces). Below you will
find information how you might get your puzzle complete again.

All puzzles up to 2000 pieces:
In 2018 the project JvH Ontbrekende stukjes started. In that year they continued the
service that Els Rooswinkel started. Because of Corona it was impossible for a while to
apply for a missing piece, but behind the scenes they worked very hard. Since this week
they have their own website and you can apply for missing pieces again.

All puzzles 3000 and 5000 pieces:
Because it is impossible for clients of JvH Ontbrekende stukjes to handle larger puzzles
than 2000 pieces, Anja and Rita (gekvanjvh@ziggo.nl) took over the service for the large
(3000 and 5000 pieces) puzzles. Since many years they are collectors of everything that is
published from the hand of Jan van Haasteren and they have a extended collection of
incomplete large puzzles. More information on Facebook or our website.
Planning spring 2022
What can be expected this spring:
At the end of March two new Junior puzzles will be released.
In April a rerelease of an existing image, but in 1000 pieces.
May brings us a new image in 1500 pieces.
And in June a new image in 1000 pieces, hopefully in combination with the Dutch puzzling
championship.
Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet
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