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Vernieuwde webwinkel 
 
Welkom op mijn vernieuwde webwinkel! De 
afgelopen paar weken heb ik hard gewerkt 
om mijn webwinkel een mooiere en 
professionelere uitstraling te geven. Had je 
een account bij Jespers Steentjeswinkel, dan 
is het nodig om een nieuw account te maken 
op mijn vernieuwde webwinkel. Wil je op de 
hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en 
acties, schrijf je dan in voor mailvoordeel. Dit 
kan via het tabblad mailvoordeel. Hopelijk 
beleef je veel plezier aan mijn webwinkel!   
 

Interview 
 
In januari ben ik geïnterviewd door 
indebuurt Woerden. Wil je meer weten over 
mij en mijn legohobby, dan is het lezen van 
dit interview zeker aan te raden: 
https://indebuurt.nl/woerden/bedrijvigheid
/ondernemer-uitgelicht/jesper-
steentjeswinkel-woerden-station-
lego~67449/ 
 

Bricks 4 Alpe d’Huzes 
 
Ook stond ik in januari op de Legobeurs 
Bricks 4 Alpe d’Huzes. Deze beurs, voor het 
tweede jaar op rij georganiseerd, vond plaats 
in de Beursfabriek in Nieuwegein. De 
opbrengsten van de entreekaartjes, de loterij 
en de hapjes en drankjes gingen volledig naar 
Alpe d’ HuZes, een sportief evenement 
waarbij geld wordt ingezameld voor 
onderzoek naar kanker. Er is maar liefst 
11.000 euro opgehaald!  

Sets in de spotlight 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        40166 Legoland Treintje 
Speciale set uit Legoland

         van de Legoland trein.  
 
Deze set is normaal alleen          
in Legoland te koop! 

 

Agenda 
 
23 en 24 februari: 
Modelbouwbeurs te Goes 
 

6 en 7 april:  
Lego beurs ‘Festijn met bouwsteentjes’ te 
Nieuw Vennep 
 

27 april: 
Koningsdag (markt) te Woerden 
 

10268 Vestas windturbine 
Creëer een beroemd 
symbool van windenergie 
met de LEGO® Creator 
Expert 10268 Vestas 
windturbine. Dit 
gedetailleerde model, deze 
set werd ontwikkeld in 
samenwerking met Vestas. 
Het bouwwerk is ca. 1 meter 
hoog. 

Openingsactie 
Vanaf 20 euro een gratis polybag! 

 
Let op! 
De polybag wordt niet 
weergegeven in uw 
winkelwagen, maar 
wordt aan de bestelling 
toegevoegd. 
 

 
Deze actie is geldig t/m 4 maart (OP=OP). 
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