Beste Jan van Haasteren fans,
Alweer de vierde nieuwsbrief van 2022 met veel leuk nieuws! Het NK legpuzzelen is in
volle gang, in mei weer een nieuwe puzzel en Dick Heins komt signeren in de winkel.
In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzels april en mei
Nieuwe verpakking
Een uitstapje voor het goede doel
Special Kassa Erbij!
NK legpuzzelen en de finale
Dick Heins komt signeren in de winkel
Winkel/afhalen Bennekom

Nieuwe puzzels april en mei
Afgelopen zaterdag is de puzzel Highland Games (20069) in 1000 stukjes in de winkel
gekomen. Deze puzzel is eerder uitgegeven in 1500 stukjes.
Zaterdag 7 mei komt de volgende nieuwe puzzel (20068) met als titel Het bejaardentehuis
(The Retirement Home). Getekend door Dick Heins, uitgebracht in 1500 stukjes. Nu te
reserveren op de website.
Nieuwe verpakking
Jumbo heeft de verpakking aangepast en deze is nog duurzamer geworden. De puzzel is
gemaakt van 100% gerecycled karton, er zit geen krimpfolie meer om de doos (deze is
vervangen door twee stickers) en de plastic zak in de doos is vervangen door een papieren
zak. Om de doos te openen adviseren wij de stickers voorzichtig open te snijden. Uiteraard
blijven wij er een gratis gripzakje bij doen om de puzzelstukjes goed te kunnen opbergen
wanneer je de puzzel hebt gemaakt.
Een uitstapje voor het goede doel
André van Duin is vooral bekend bij de Nederlandse klanten! Even een uitstapje (dit is
dus geen Jan van Haasteren), maar deze kans kunnen we niet laten liggen! Deze
geweldige puzzel: André van Duin 75 jaar, waar al zijn verschillende typetjes voorbij
komen. Getekend door René Leisink. Bij aankoop van deze puzzel steunt u ook nog eens
het KWF kankerbestrijding fonds. Nu beperkt direct leverbaar, vanaf 15 mei weer nieuwe
voorraad.
Special Kassa Erbij!
Einde deze week krijgen wij nog een ‘oudje’ opnieuw op voorraad. De puzzel Kassa erbij!
(Queued-up!) met puzzelnummer 81953. Nu te bestellen op de website.

NK legpuzzelen en de finale
De voorrondes van het NK legpuzzelen zijn in volle gang. Afgelopen weekend hadden we
twee voorrondes met in totaal 560 deelnemers! Een sfeerimpressie kan je hier vinden.
Nu nog twee voorrondes in Benschop op 23 april (uitverkocht) en dan zijn alle finalisten
bekend. 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. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de
nieuwsbrief van het NK legpuzzelen .
Dick Heins komt signeren in de winkel
Zaterdag 7 mei, wanneer de nieuwe puzzel Het bejaardentehuis (The Retirement
Home) uitkomt, is Dick Heins in de winkel om de nieuwe puzzel te signeren. Wil je een
gesigneerde puzzel? Bestel deze volgens onderstaande instructies:
•
•
•

Bestel de nieuwe puzzel online met verzendmethode ‘afhalen in de winkel’.
Vermeldt in de opmerking ‘GRAAG SIGNEREN’.
Maximaal 1 gesigneerde puzzel per persoon.

Dick Heins komt de hele dag signeren, maar de capaciteit is beperkt. Om teleurstelling te
voorkomen informeren wij iedereen eind april op welke tijd hij/zij de puzzel kan komen
laten signeren.
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,
Get ready for the fourth newsletter of 2022, filled with wonderful news! The Dutch
Championships Jigsaw puzzling are full steam ahead, a new puzzle coming out in May and
a discontinued puzzle will be making a comeback as a special!
In this newsletter:
•
•
•
•
•
•

New puzzles for April and May
New packaging
A special for charity
Special Queued up!
Dutch Championships Jigsaw puzzling update
Visiting hours store Roelofarendsveen

New puzzles for April and May

This Saturday the puzzle Highland Games (20069) in 1000 pieces has been launched in
our web shop and store. This puzzle has been issued before in 1500 pieces. Both sizes are
currently available in our web shop.
Saturday May 7, the next new puzzle with the title The Retirement Home (20068) will
become available. This image is drawn by Dick Heins and available in 1500 pieces. Preorder your puzzle on the website now!
New packaging
The manufacturer Jumbo has decided to change the packaging for the puzzles to make it
even more sustainable. The puzzles will be made with 100% recycled cardboard, no more
plastic wrap to seal the box (this has been replaced by two stickers) and the plastic bag
inside that holds the pieces has been replaced by a paper bag. To open the box with the
cleanest result, we advise you to cut through the stickers instead of removing them. Of
course, with every order you will continue to receive a resealable bag for every puzzle to
store your puzzle pieces in the box after you finished it.
A special for charity
This one is more recognizable for our Dutch customers. André van Duin, tv-personality
for over 5 decades and loved by all of the Dutch public, celebrated his 75th birthday this
year! To celebrate this event, a special puzzle has been published with all his comical
characters and tv- performances. When you purchase this puzzle, a percentage will be
donated to the KWF, Dutch cancer research fund. This picture has been drawn by René
Leisink and is a bit of a side step from our usual range, as it does not belong to the Jan
van Haasteren brand. This new puzzle has a limited availability, with new stock coming in
May 15.
Special Queued up!
In this coming week, another “oldy but goody” will become available on our website again
for a limited time. The puzzle Queued up! will be sold as a special with puzzle number
81953. Order it from our website.
Dutch Championship Jigsaw puzzling update
The preliminary rounds are in full swing. Last weekend we had two sold out editions on
our home turf with an astonishing amount of 560 contestants! Soak in the ambiance on
the website.
Two more sold out preliminary rounds in Benschop on April 23 th to sort out the finalists
and everybody is ready for the big finale on June 5th in Roelofarendsveen! More
information will be available on the website soon. All information on the Dutch
Championship Jigsaw puzzling can be found on our (Dutch) website;
https://www.nklegpuzzelen.nl/.
Opening hours store Roelofarendsveen
When you have the opportunity to visit our store in The Netherlands, opening hours for
our store in Roelofarendsveen are: Wednesday 10:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00; Friday
10:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00; Saturday 11:00 – 14:00
Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet
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