Beste Jan van Haasteren fans,
De winter gaan we gedag zeggen en de lente verwelkomen. De nieuwe puzzels van het
begin van dit jaar zijn enthousiast ontvangen en er komt nog veel meer aan!
In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•

De 200ste puzzel zeepkistenrace
Nieuwe puzzels maart en april
NK legpuzzelen
Wat komt er nog verder aan

De 200ste puzzel zeepkistenrace
24 februari is de 200ste afbeelding ‘De zeepkistenrace’ gelanceerd op de 86ste verjaardag
van Jan zelf. Vorig jaar hadden we een grote kaartenactie en voor dit jaar hebben we met
de fans, die de puzzel altijd komen afhalen in de winkel en met de projectgroep ‘De
ontbrekende stukjes’ Jan toegezongen. Het filmpje hiervan staat nu op de website. ’s
Middags heeft SBS / Hart van Nederland bij ons in de winkel opnames gemaakt en dit
werd ’s avonds uitgezonden. We hebben heel veel positieve reacties ontvangen!
Nieuwe puzzels maart en april
Op 26 maart komen er twee nieuwe junior puzzels. Spetterpret in 150 stukjes en De
Draaimolen in 240 stukjes. 9 april komt de puzzel Highland Games in 1000 stukjes
beschikbaar. Deze is eerder uitgegeven in 1500 stukjes. Bestel je alle drie de puzzels, dan
wordt alles in één keer uitgeleverd op 9 april.
NK legpuzzelen
Goed nieuws voor het NK legpuzzelen. We gaan dit jaar een aangepast programma
draaien met, naast de 2 voorrondes welke al plaats hebben gevonden, nu nog 8
voorrondes en uiteraard een finale. Helaas lukte het qua planning niet om op alle locaties
nog een voorronde te organiseren. Hieronder een overzicht van alle komende voorrondes
met de locaties en data. Wil je komen kijken, dan ben je van harte welkom. Meedoen gaat
niet meer lukken, want alles is uitverkocht!
12 maart in Obdam – 19 & 20 maart in de Lier – 3 april in Teteringen – 8 & 9 april in
Roelofarendsveen – 23 april in Benschop (2x).

De finale zal georganiseerd worden op zondag 5 juni in Roelofarendsveen. De komende
weken gaan we het programma verder invullen en zodra hier meer over bekend is, komt
dit op de website te staan. Alle informatie over het NK legpuzzelen vindt u hier.
Wat komt er verder nog aan
In mei komt er nog een nieuwe plaat in 1500 stukjes en in juni een nieuwe in 1000
stukjes. Deze zal onthuld worden op 5 juni tijdens de finale van het NK legpuzzelen. We
gaan nu bedenken of we hier nog een leuke actie aan kunnen koppelen.
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 10 mei kunnen vanaf donderdag
12 mei 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,
The time has come to say goodbye to winter and welcome the spring. The new puzzles
that came out earlier this year were well received and there is more to come!
In this newsletter:
•
•
•
•

200th puzzle The Soapbox Race
New puzzles coming March and April
Dutch Championships Jigsaw puzzling
Sneak peek

200th puzzle The Soapbox Race
24 February the 200th image, called The Soapbox Race, was launched on Jan’s 86th
birthday. Last year we collected birthday cards and sent those to Jan. This year, we, and a
group of loyal fans, together with people from project ‘Missing Pieces’, sang our hearts out
to sing happy birthday and made a video for Jan. You can find the video on our website.
That same day we even had cameras from a national tv show in the store to shoot some
footage for their evening broadcast!
New puzzles for March and April

March 26th two new puzzles from the Junior line will become available. Pool Pranks in
150 pieces and The Merry-go-round in 240 pieces. From April 9th the image Highland
games will be available in 1000 pieces. This image has been issued before in 1500 pieces.
When you order all three new puzzles, your order will be shipped when all puzzles are
available from 9 April on.
Dutch Championships Jigsaw puzzling
Good news for our DC Jigsaw puzzling. This year our program will finally resume. We
already had two preliminary rounds, and now 8 more dates have been added.
Unfortunately, because of delays in the original schedule not all locations were still
available. Below you can see an overview of all the preliminary rounds with dates and
locations. All of these dates have been sold out, but if you want to come and cheer the
teams on, you are more than welcome!
March 12, Obdam – March 19 & 20, De Lier – April 3, Teteringen – April 8 & 9,
Roelofarendsveen – April 23, Benschop (2x).
The grand finale will be held on June 5th in Roelofarendsveen. More information will be
available on the website soon. All information on the Dutch Championships Jigsaw puzzling
can be found on our (Dutch) website; https://www.nklegpuzzelen.nl/.
Sneak peek
In May we expect a new 1500 pieces image to come out and for June a new 1000 pieces.
This puzzle will be revealed during the grand finale of the Dutch Championships Jigsaw
puzzling. Right now, we are thinking of a festive way to introduce it to the website as well.
Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet
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