NK LEGPUZZELEN

PROGRAMMA NK LEGPUZZELEN 5 JUNI 2022
13.30 uur
14:00 uur
14:15 uur
14:30 uur
± 15:30 uur
16:30 uur
17.00 uur
17:30 uur

Deur open voor bezoekers en Fan Area geopend*
Finalisten betreden de puzzelarena
Aanvang woordje finalisten en bezoekers
Onthulling nieuwe puzzel en start wedstrijd
Eerste team heeft de puzzel af
Prijsuitreiking NK legpuzzelen
Bekendmaking winnaar Snelpuzzelen
Einde programma

*Alle activiteiten, behalve het darten (open na de start van de wedstrijd)
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VOL = VOL

NK LEGPUZZELEN
JAN VAN HAASTEREN FAN AREA
In de Jan van Haasteren Fan Area kun je aan verschillende leuke activiteiten
deelnemen. Bij binnenkomst ontvang je een folder met het programma en de
plattegrond, deze is tevens een stempelkaart om te kunnen deelnemen aan het
darten en snelpuzzelen.
Ideeënbus
Wij zijn heel blij met jou als Jan van
Haasteren fan! Heb jij een briljant idee
of een leuke suggestie? Dat horen we
graag van jou!
Snelpuzzelen
Wie maakt het snelst een puzzel van 35
stukjes? Staat jouw naam aan het eind
van de dag bovenaan het scorebord?
Dan win je het unieke puzzeltje dat
gebruikt wordt voor het snelpuzzelen!

Darten
Gooi het dartpijltje op de Jan van
Haasteren poster en maak kans op leuke
prijzen.
Fotowand met selfiebord
Maak een leuke foto van jezelf of groep
voor de fotowand met het selfiebord.
Raad de puzzel
Ben jij een echte Jan van Haasteren
fan? Doe dan mee en raad uit welke
puzzels de 8 stukjes komen. Onder
de goede inzendingen worden 5
cadeaubonnen van 20 euro verloot die te
besteden zijn bij jvhpuzzels in de winkel
(Roelofarendsveen) of webshop.

NK LEGPUZZELEN
PLATTEGROND NK LEGPUZZELEN 2022

1 Entree en aanmelden teams
2 Garderobe

Podium

3 WC’s
4 Horeca
5 Puzzelarena

5

6 Jan van Haasteren fan area
Verkoopstand JvH Puzzels
		 (losse verkoop)
		- Koop hier de nieuwste puzzels
en de finalepuzzel
		- Ophalen gereserveerde puzzels

Puzzel arena

Puzzel arena

Niet toegankelijk
voor publiek

Niet toegankelijk
voor publiek

	
Stand Jan van Haasteren 		
Ontbrekende stukjes
Lever hier uw incomplete puzzels in
en maak kennis met de mensen van
Ontbrekende stukjes

Bar

Darten

4

Fan area

Raad de puzzel

6

Snelpuzzelen
Fotowand met selfiebord
Ideeënbus

Ingang
pers

2

Ontvangst

1
Ingang

3

Toilet

NK LEGPUZZELEN
ROUTEBESCHRIJVING

Met de auto
Navigeer naar HAL60
Pasteurweg 60, Roelofarendsveen
Vanuit Amsterdam
Neem vanaf de A4 afrit 5 (Roelofarendsveen). Aan het einde van de afrit bij de
stoplichten linksaf. Neem daarna bij de rotonde de tweede afslag.
Vervolgens rechtdoor (tweede afslag) op de rotonde bij het tankstation. Volg
de weg en neem de volgende rotonde driekwart (derde afslag). Sla daarna
rechtsaf naar de Kabelweg en volg de instructies op van de parkeerwachters.
Vanuit Rotterdam/Den Haag
Neem vanaf de A4 afrit 5 (Roelofarendsveen). Neem daarna bij de rotonde
de tweede afslag. Vervolgens rechtdoor (tweede afslag) op de rotonde bij
het tankstation. Volg de weg en neem de volgende rotonde driekwart (derde
afslag). Sla daarna rechtsaf naar de Kabelweg en volg de instructies op van de
parkeerwachters.

Openbaar vervoer
Ook met het openbaar vervoer is HAL60 goed bereikbaar. Bushalte ‘De Lasso’
op de Alkemadelaan bevindt zich op 3 minuten loopafstand van HAL60.
Kijk voor meer informatie op 9292.nl.

