English below
Beste Jan van Haasteren fan,
Laten we beginnen met de beste wensen voor 2021, dat het maar weer een prachtig
puzzeljaar mag worden!
Waar gaat deze mail over:
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzels eerste kwartaal
Jan van Haasteren 85 jaar!
Prijsaanpassingen
Specials
Afhalen Bennekom
Mag ik u voorstellen “Els Rooswinkel”

Nieuwe puzzels
Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar de lancering van de januaripuzzel “Zuidpool
Expeditie (South Pole Expedition)” is uitgesteld tot 30 januari. Een week later gaan
we de puzzel “Bomvol Bad (Pool Pile-up)” uitbrengen in 1000 en 2000 stukjes. Deze
drie puzzels zijn vanaf nu te reserveren in de webshop. In maart komt er nog een vierde
nieuwe puzzel. De titel en afbeelding zijn nog onbekend.
Jan van Haasteren 85 jaar!
We hebben al een heleboel kaarten uit de hele wereld mogen ontvangen, maar er kan
nog meer bij!
“Jan wordt op 24 februari 85 jaar. Wat een mijlpaal! Dit kunnen we natuurlijk we niet
ongemerkt voorbij laten gaan en daarom willen we Jan op zijn verjaardag gaan verrassen
met heel veel kaarten en brieven. Het leukste is natuurlijk een kaart of brief met een
grappige anekdote of waarom je zoveel plezier beleeft aan de Jan van Haasteren puzzels.
Met zo veel fans moeten we toch een postzak vol krijgen!
Stuur je kaart/brief naar:
JvH-puzzels
T.a.v. de jarige Jan van Haasteren
Zuideinde 1C
2371 BP Roelofarendsveen.
Wij zullen Jan op zijn verjaardag verrassen met een berg kaarten. LET OP: dit is een
verrassing, zet niets op FACEBOOK! Jan houdt dit namelijk allemaal goed in de gaten
Prijsaanpassingen
Dit jaar zijn we genoodzaakt de prijzen van een aantal puzzels te verhogen. Hieronder
een overzicht van de oude en nieuwe prijzen:
150 stukjes
€ 6,- wordt € 6,50

500 stukjes
1000 stukjes
1500 stukjes
2000 stukjes
3000 stukjes
2 x 1000 stukjes

€ 10,- wordt € 10,50
€ 16,- wordt € 16,50
€ 20,50 wordt € 21,00
€ 23,50 blijft € 23,50
€ 28,50 wordt € 29,00
€ 21,50 blijft € 21,50

Specials
Onlangs hebben we weer een nieuwe zending ontvangen van de kruidvat special
“Kruidvat voordeel pakken” in 950 stukjes. Daarnaast hebben we weer drie nieuwe
zoekboeken in het assortiment; Jan van Haasteren zoekboek “Sport”, zoekboek
“Vakantie” en zoekboek “Winterpret”. Leverbaar vanaf 1 februari, maar nu al te
bestellen.
Afhalen Bennekom – Winkel Roelofarendsveen
Vanaf donderdag 11 februari kan je je bestelling afhalen in Bennekom. Je krijgt een email als je bestelling klaarligt bij Els. De verwachting is dat de huidige lockdown met twee
weken wordt verlengd en dat de winkel begin februari weer opengaat. De winkel is dan
open op woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 11:00 tot
14:00 uur. In verband met het coronavirus hanteren wij één klant tegelijk in de winkel.
Mag ik u voorstellen
De komende nieuwsbrieven zullen we ons één voor één aan jullie voorstellen. Bijna alle
contacten gaan online, maar achter de schermen wordt door diverse medewerkers hard
gewerkt. Graag stel ik aan u voor “Els Rooswinkel”, de grondlegger van jvh-puzzels.nl

Ik ben ca twintig jaar geleden begonnen met een Nederlands gedeelte op de jvh-puzzels
website, gestart door Tom Wilson (een Amerikaan nota bene). Sindsdien is de website al
diverse keren vernieuwd tot in 2016 de huidige versie is opgezet, die met nu en dan een
update toekomstbestendig is.
Naast de verkoop van nieuwe en gebruikte puzzels ben ik in 2015 gestart met de service
voor incomplete puzzels, een logisch gevolg van incomplete puzzels die bij controle van
tweedehands puzzels achter bleven.
In 2018 was de omvang van alles mij dusdanig boven het hoofd gegroeid, dat ik met pijn
in het hart heb besloten te stoppen.
Gelukkig ben ik toen door een toeval (toeval bestaat dus echt!) René tegen gekomen en
het klikte wonderwel! In goed overleg heb ik toen de website overgedragen en ben ik nog
steeds betrokken bij jvh-puzzels als afhaalpunt in Bennekom en achter de schermen met
assistentie bij het bijhouden van de website en de nieuwsbrieven. Ik zou het niet willen
missen.
Alle incomplete puzzels tot en met 2000 stukjes zijn overgegaan naar “jvhontbrekendestukjes”. De puzzels van 3000 stukjes en meer zijn overgedragen aan
“gekvanjvh”.
Volgende keer een kennismaking met Agnes van Berkel.
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c
2371 BP Roelofarendsveen
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
Let’s start wishing you all the best for 2021, with lots of puzzling fun!This mail is about:
•
•
•
•
•
•

New releases
Jan van Haasteren 85 years of age
New prices
Specials
Shipping abroad
Let me introduce “Els Rooswinkel”

New releases
The release of the January puzzle “South Pole Expedition” (artist Rob Derks, 1000
pieces) is delayed, it now is January 30. A week later the next image, drawn by Jan will
come out in 1000 and 2000 pieces: “Pool Pile-up”. All three puzzles can be ordered from
now on. In March the fourth new puzzle will be released, title and image unknown.
Jan van Haasteren 85 years of age
We received a lot of wishing cards already from all over the world, but there is room for
more! At Februari 24 2021 Jan will become 85 years of age. What a milestone! We cannot
let that pass unnoticed, and that is why we want to surprise Jan at his birthday with a lot
of cards and letters. It would be nice for him to read an anecdote or your story why you
love his puzzles so much. With so many fans we must get a filled mailbag! Send your
card/letter to:
JvH-puzzelsZuideinde 1c
2371 BP Roelofarendsveen
The Netherlands
We will surprise Jan at his birthday with a load of cards. Please don’t publish this on
FACEBOOK, Jan may not know it!
New prices
Unfortunately we have to adjust our prices. Here is the list with old and new prices:
150 pieces: € 6,- will be € 6,50
500 pieces: € 10,- will be € 10,50
1000 pieces: € 16,- will be € 16,50
1500 pieces: € 20,50 will be € 21,2000 pieces: € 23,50 will stay the same
3000 pieces: € 28,50 will be € 29,Combo 2 x 1000 pieces: € 21,50 will stay the same
Specials
Recently we received a new shipment of the Kruidvat special “Kruidvat voordeel
pakken” in 950 pieces. Also we have three new search books in the webshop; Jan van
Haasteren searchbook “Sports”, searchbook “Winterfun” and searchbook “Holidays”.
Available from February 1st on, but you can already order them in the webshop.

Shipping abroad
Although there are still delays to overseas countries due to Covid-19, we will now ship to
all countries worldwide.
Due to the many uncertainties about the Brexit and the additional costs for sending
parcels to the U.K., we have postponed this until February .
Let me introduce “Els Rooswinkel”
In the next newsletters we will introduce ourselves one by one. Almost all contacts are
online, but behind the scenes several employees work hard.The first person I would like
to introduce is “Els Rooswinkel”, who started jvh-puzzels.

About twenty years ago I participated with Dutch pages in the jvh-puzzels website that
was started by Tom Wilson (an American, of all persons). Ever since the website has been
renewed several times, until in 2016 the current version has been set up, that will be
ready for the future with regulair updates. Next to selling new and used puzzles I started
in 2015 with the service for missing pieces, an obvious sequel of the incomplete puzzles
that were left over after controlling used puzzles.
In 2018 it became too much for me alone, so I decided to stop (with great sadness).
Fortunately I met René by coincidence (yes, it happens sometimes!) and we got along
very well instandly! He took over the website and I am still a little part of the organisation
as a pick-up point and behind the scenes assisting with the website and the newsletters. I
wouldn’t want to miss it.
Next time we will introduce Agnes van Berkel.
Kind regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c
2371 BP Roelofarendsveen
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