Beste Jan van Haasteren fans,
De finale van het NK legpuzzelen is achter de rug, de zomer staat nu echt voor de deur,
maar toch hebben we weer een nieuwsbrief met veel nieuws!
In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzel juli
Mogen we aan je voorstellen; Mars Gremmen
Terugblik finale NK legpuzzelen
Strandtas en sleutelhanger
Verwachte nieuwe puzzels najaar 2022
Onderhoud website
Winkel/afhalen Bennekom

Nieuwe puzzel in juli
Op 2 juli komt de volgende nieuwe puzzel in 1000 stukjes beschikbaar. De titel van de
puzzel is ‘Bij de Kapper (At the Hairdressers)’. Wederom een duurzaam
geproduceerde puzzel, maar wel een bijzondere! Deze puzzel is van de hand van Mars
Gremmen, de nieuwe tekenaar bij de studio van Haasteren. De puzzels zijn te herkennen
aan zijn karikatuur (zie eerste afbeelding). Nu te bestellen en levering vanaf 2 juli.
Mogen we aan je voorstellen; Mars Gremmen
Mars Gremmen (1969) is geboren in Nijmegen. Zijn eerste strip was 'Meneer Foutjes', die
hij van 1994 tot 1997 samen met Kees de Boer maakte voor Stripblad Sjors & Sjimmie.
Hij publiceerde strips, cartoons, illustraties en karikaturen in bladen als ‘National
Geographic Junior’, ‘Stripblad Eppo’ en ‘Veronica Magazine’. Voor zijn strip ‘De ontdekkers’
ontving hij de Stripschappenning ‘Jeugdalbum van het jaar’. In 2020 leverde hij samen met
75 Nederlandse en Vlaamse striptekenaars een grafische bijdrage aan het gratis collectieve
stripboek 'Striphelden versus Corona'. In zijn vrije tijd is hij ook enthousiast vogelspotter!
Mars droomde er al jaren van om humoristische kijkplaten te maken. Als hij om zich heen
kijkt ziet hij continu grappige taferelen die hij graag in een tekening zou willen verwerken.
De tekenaars hebben altijd eigen karakters in de puzzel. Een rood olifantje en een
ijsvogeltje zullen regelmatig voorkomen in de tekeningen van Mars. Vanaf de volgende
plaat zit het ijsvogeltje erin, die mocht dit keer niet mee naar de kapper!
Terugblik finale NK legpuzzelen

Op 5 juni was het dan zover, de finale van het NK legpuzzelen 2021-2022. 46 teams van
vier personen gingen de strijd aan voor de eeuwige roem en de felbegeerde beker. Onder
het toeziende oog van 250 supporters en Jan van Haasteren fans wist het team ‘de
Puzzelpoezen’ als eerste de nieuwe puzzel, de beurs van de toekomst, te voltooien. In een
tijd van 1 uur, 2 minuten en 45 seconde legden zij alle 1000 stukjes op hun plaats. Naast
de finale was er dit jaar ook een heuse Jan van Haasteren Fan Area met activiteiten als
speedpuzzelen, darten en raad de stukjes. Een zeer geslaagde dag! Een uitgebreide
fotoreportage vind je hier en de hele leuke aftermovie kan je hier bekijken.
Strandtas en sleutelhanger
We hebben heel veel positieve reacties ontvangen op de strandtas en sleutelhanger.
Deze zijn los te bestellen in de webshop en de aanbieding met de puzzel 'Beurs van de
Toekomst (Futureproof Fair)' blijft ook deze week nog geldig.
Verwachte nieuwe puzzels najaar 2022
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 tweein-een combidoos, puzzels van 1.000 en 2.000 stukjes, maar we verwachten gelukkig ook
weer een 3000 puzzel. Daarnaast is het nu ook zeker dat er weer een 5000 stukjes puzzel
komt! Zodra we de exacte levertijden weten, dan lees je dat uiteraard in de volgende
nieuwsbrief.
Onderhoud website
Afgelopen dinsdag hebben wij groot onderhoud gehad aan de website. Voor jullie is er
zichtbaar niet heel veel veranderd, maar is de website nog veiliger en is deze voorbereid
voor een aantal toekomstige wijzigingen. Wanneer je regelmatig besteld, dan adviseren wij
dat te doen door in te loggen met je account. Wanneer je bestelling nog niet verstuurd is,
kan je eenvoudig een puzzel aan je lopende bestelling toevoegen.
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. met de aankomende vakantieperiode is de winkel op zaterdag gesloten van
9 juli tot en met 27 augustus!
Voor Bennekom: Ook hier houden we een zomerreces. Alle bestellingen tot en met dinsdag
6 september kunnen vanaf donderdag 8 september 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 final of the Dutch Championships Jigsaw Puzzling was a great success, summer break
is almost here and just as you think we are slowing down, there is a lot of news to share!
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We would like to introduce; Mars Gremmen
Recap Dutch Championships Jigsaw Puzzling final
Beach bag and Keychain
Sneak peek new puzzles autumn 2022
Maintenance website
Opening hours store summer

New July puzzle
July 2nd the newest puzzle in 1000 pieces will become available. The title of this puzzle will
be ‘At the Hairdressers’. This puzzle is also sustainably produced, but there is another
special thing about this one; It has been drawn by a brand new artist! His name is Mars
Gremmen and he is the latest addition to the Jan van Haasteren Studio. You can recognize
his puzzles by his caricature as seen below in the pictures. You can order your puzzle now
and we start delivery from July 2nd.
We would like to introduce; Mars Gremmen
Mars Gremmen (1969) was born in Nijmegen. His first comic was ‘meneer Foutjes’, which
he drew together with Kees de Boer from 1994 to 1997 for comic magazine ‘Sjors &
Sjimmie’. He published comics, cartoons, illustrations and caricatures in magazines such
‘National Geographic Junior’, ‘Stripblad Eppo’, and ‘Veronica Magazine’. For his comic ‘De
Ontdekkers’ he received the Stripschappenning award ‘Youth comic of the year’. In 2020
he teamed up with 75 Dutch and Flemmish cartoonists to make a graphic contribution to
the free collective comic book ‘Striphelden versus Corona’, to support the local comic book
stores during the pandemic. In his spare time he is also an avid bird watcher!
Mars has always wanted to draw images with a sense of humor. When he looks at the
world around him he can always see a funny scene or detail he would like to put into a
drawing. All of the artists at the Jan van Haasteren studio have their own characters they
put into their work. If you see a little red elephant or a kingfisher, you will know this image
has been drawn by Mars. The kingfisher will have to wait a little longer to be debuted, he
wasn’t allowed at the hairdressers!
Recap Dutch Championships Jigsaw Puzzling final
June 5th was finally here, the grand final of the DC Jigsaw Puzzling 2021-2022! 46 Teams
of four people battled it out for the cup and eternal glory. Cheered on by 250 supporters
and Jan van Haasteren fans, team ‘de Puzzelpoezen’ was the first to complete the brand
new Futureproof Fair Puzzle in a super-fast time of 1 hour, 2 minutes and 45 seconds. This
year we also introduced the Jan van Haasteren Fan Area, for all the visitors who wanted to
play some games while cheering on our finalists. Fans could play darts, guess the random
puzzle pieces and try speed puzzling. All in all, it was a great day. Click here for the
photos and the movie of the festivities.
Beach bag and Keychain
In honor of the final, we introduced some brand new items to our website. The beach
bag and keychain are the perfect items to complement your collection and show your

love for Jan van Haasteren puzzles on a daily basis. These items are available separately
on our website or you can get them in a set with the puzzle 'Futureproof Fair' while the
offer lasts.
Sneak peek new puzzles autumn 2022
This autumn will be filled with new puzzles! We expect two new puzzles in the Expert line,
for the professional (or patient) puzzler. 3 new Junior puzzles are being released, for our
youngest fans. A new combo box is on its way, and next to the ‘regular’ 1000 and 2000
pieces puzzles, a new 3000 pieces puzzle is finally coming! Even better news for the fans
who like the bigger puzzles, a 5000 pieces puzzle will be released. As soon as we know
more, you will read it in our newsletter!
Maintenance website
Last Tuesday, some big maintenance work has been done to the website. For you as
customers not a lot has changed, but the website is now even safer and some changes
were made so we are ready for the future. When you order from us regularly, you can
create an account so you can keep track of your orders.
Opening hours for our store in Roelofarendsveen
If you would like to visit us in person, you can do so at our store in Roelofarendsveen. Our
opening hours are:
Wednesday and Friday from 10:00 to 12:00 and 13:00 to 17:00.
Saturday from 11:00 to 14:00. ATTENTION: July and August the store will be closed on
Saturdays.
Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet
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