Beste Jan van Haasteren fans,
De zomer staat voor de deur, maar nog veel belangrijker, de finale van het NK legpuzzelen
komt eraan met heel veel leuk nieuws voor de Jan van Haasteren fans!
In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•

Finale NK legpuzzelen op 5 juni
Speciale actie finalepuzzel
De finalepuzzel
Verwachte nieuwe puzzels najaar 2022
Terugblik signeersessie Dick Heins
Winkel/afhalen Bennekom

NK legpuzzelen 5 juni
Alle finalisten hebben zich ingeschreven voor de finale, het programma is rond en we zijn
nu de puntjes op de ‘i’ aan het zetten. Naast de finale van het NK legpuzzelen is er dit jaar
ook een heuse Jan van Haasteren Fan Area met leuke activiteiten waar je bijzondere
prijzen kunt winnen!
Het programma en meer informatie over deze bijzondere dag kan je hier downloaden. Op
de website van het NK legpuzzelen vind je hier de laatste informatie. Toegang is gratis Vol=Vol!!
Speciale actie finalepuzzel
In samenwerking met Jumbo hebben we een heel leuke zomerse actie bedacht. De
finale puzzel, een unieke strandtas en een heel mooie sleutelhanger in de vorm van een
haaienvin. Deze aanbieding vind je hier op de website, maar de strandtas en de
sleutelhanger kun je ook los (bij)bestellen. Als je naar de finale komt, dan kan je je
bestelling via de website plaatsen met de verzendmethode ‘afhalen NK legpuzzelen 5 juni’.
Wij vragen de bestelling vooraf te betalen om de wachttijden op 5 juni te minimaliseren.
Voor elke klant die bij de finale op 5 juni de finalepuzzel koopt, ligt een A3 poster van
deze puzzel klaar.
De finalepuzzel
Vlak voor aanvang van de finalewedstrijd zullen we de afbeelding van de nieuwe puzzel
onthullen. Wat we al wel kunnen verklappen dat deze is getekend door Jan zelf. De puzzel,
maar uiteraard ook de speciale actie, kan nu al besteld worden op de website. Na de finale

gaan we alle bestellingen versturen en uiterlijk zaterdag 10 juni wordt de bestelling bij je
bezorgd.
Verwachte nieuwe puzzels najaar 2022
Tegelijk met de finale puzzel wordt er een junior puzzel van 360 stukjes gelanceerd, met
de titel ‘Max & Moritz’. Voor het najaar staan er weer een aantal nieuwe puzzels in de
planning, waaronder 2 nieuwe Expert puzzels en 3 nieuwe Junior puzzels. Uiteraard komt
er ook weer een twee-in-een combidoos, puzzels van 1.000 en 2.000 stukjes, maar ook
verwachten we nog een 3000 en misschien wel weer een 5000 stukjes puzzel. Zodra we
meer weten, lees je dat uiteraard in de volgende nieuwsbrief.
Terugblik signeersessie Dick Heins
Twee weken geleden is Dick Heins de hele zaterdag in de winkel geweest om de nieuwste
puzzel ‘Het bejaardentehuis’ te signeren. In totaal heeft hij 50 puzzels gesigneerd en
was het een zeer geslaagde en gezellige dag. Voor herhaling vatbaar!
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. LET OP: i.v.m. de voorbereidingen
voor de finale NK legpuzzelen is de winkel 4 juni gesloten!
Voor Bennekom: Alle bestellingen tot en met donderdag 2 juni kunnen vanaf dinsdag 7
juni 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,
Summer is almost here! But more importantly, the finale of the Dutch Championships
Jigsaw Puzzling is almost here with a lot of great news for the Jan van Haasteren fans!
In this news letter:
•
•
•
•
•

Finale DC Jigsaw Puzzling June 5th
Special offer finale puzzle
More info finale puzzle
Sneak peek
Overview autograph session Dick Heins

Finale DC Jigsaw Puzzling June 5th
All the finalists are enlisted, the program has been set and we are working on the last
details for the show. Not only will you be able to see our finalists in a mad dash to finish

the puzzle first, you will not be bored as there is loads to see and do in our new Jan van
Haasteren Fan Area! You can play games and win exclusive prizes, take a photo with a
special background or purchase the latest puzzles at our sales stand.
Click here for the program and map (only available in Dutch) or go to the website of the
DC Jigsaw Puzzling for more information (sorry this is also in Dutch). Entry to the
finale is free!
Special offer finale puzzle
Together with Jumbo we have come up with a special offer to celebrate the finale of the
DC Jigsaw Puzzling. Next to the new 1000 pieces puzzle that has been especially made for
this finale, we have developed two new items to enjoy this summer in Jan van Haasteren
style! The special offer contains the finale Puzzle, a snazzy beach bag and a keychain with
the well-known shark fin. This offer is available on the website, but you can also order the
beach bag and the keychain separate.
More info on the finale puzzle
Just before the thrilling finale will start, the new puzzle, that the contestants will also be
making, will be revealed. We can’t share to much just yet, but we do know is that this
newest image has been drawn by Jan himself! This puzzle, and also the special offer, can
already be ordered on our website. In the days after the finale we will package your orders
and we hope to ship them out Saturday June 10th latest.
Sneak peek
We have barely recovered from the spectacle on June 5th (including the brand new puzzle)
or the next ones are already here! As you might have already seen on the website, a new
Junior puzzle (360 pc), Max & Moritz, will be coming out at the same time. So you can
order two new puzzles at the same time!
For the next six months a lot of new puzzles are in the works. We expect not only two new
puzzles in the Expert line, even three new Juniors and a brand new combo box, but also
the fans who like to puzzle the bigger sizes will be provided with a 3000 pieces puzzle and,
if we are lucky, also a new 5000 pieces one! So keep an eye out for these new puzzles on
our website as you will be the first to know in the newsletter.
Overview autograph session Dick Heins
Two weeks ago, Dick Heins, one of the artists of the Jan van Haasteren Studio, came to
visit and spent his whole Saturday signing his new puzzle 'The Retirement Home'. This
day has been a great success as he was able to sign 50 puzzles and we had some very
happy customers! We hope to do this again soon!
Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet
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