Beste Jan van Haasteren fan,
Het lijkt wel voorjaar, maar de puzzelaanvoer gaat onverminderd door. Waar gaat deze
nieuwsbrief over:
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzels maart en april 2021
Feestweek Jan van Haasteren 85 jaar!
NK legpuzzelen 20-21
Verbouwing - Verhuizing
Afhalen Bennekom
Mag ik u voorstellen “Agnes van Berkel”

Nieuwe Puzzels
De eerst twee nieuwe puzzels van dit jaar: “Zuidpool expeditie” en “Bomvol Bad” zijn
zeer enthousiast ontvangen. 6 maart komt “La Tomatina” in 1000 stukjes getekend door
Dick Heins. Maandag 12 april wordt een nieuwe puzzel uitgegeven in 1000 stukjes,
getekend door Jan van Haasteren zelf. De afbeelding zal pas onthuld worden op 11 april
(zie het kopje NK legpuzzelen). Deze kan je wel alvast reserveren. Mocht je beide puzzels
bestellen, dan wordt je bestelling geleverd vanaf 12 april!
Jan van Haasteren 85 jaar!
Deze week is het feest! Jan van Haasteren wordt vandaag 85 jaar en vanmorgen zijn al
jullie kaarten afgeleverd bij Jan thuis. Een reactie/foto volgt in de volgende nieuwsbrief.
Gisteren is de Instagram pagina van Jan van Haasteren gelanceerd en afgelopen
maandag de informatieve website van Jan van Haasteren zelf. www.janvanhaasteren.nl is
een website met informatie over de nieuwe puzzels, maar ook leuke weetjes en de
historie van Jan van Haasteren. Momenteel alleen nog in het Nederlands.
NK legpuzzelen 2020-2021
Wij kijken er al maanden naar uit; de finale van het NK legpuzzelen 2020-2021 op zondag
11 april. Precies een jaar na de eerste poging, verzet naar september 2020 en daarna
naar 11 april a.s.
Na goed overleg met Jumbo hebben wij besloten de finale op 11 april definitief niet door
te laten gaan, en helemaal te annuleren. De door de overheid ingestelde regels rondom
de pandemie laten het niet toe om een evenement als dit te organiseren. Helaas is het

niet anders.
Voor alle finalisten zal er op zondagmiddag 11 april wel een online evenement
georganiseerd worden en zijn we druk in overleg om de finalisten toch nog te verrassen,
ondanks dat de finale niet door gaat.
Verbouwing – Verhuizing
We zijn druk aan het schilderen en aan het inrichten. Als het goed is gaan we 27 maart
open vanaf de nieuwe locatie. A.s. vrijdag 26 februari gaan we het magazijn opnieuw
inrichten en deze dag zullen er geen bestellingen ingepakt/verstuurd worden. Vanaf
maandag 1 maart zullen de bestellingen verzonden worden. Helaas moet de feestelijke
opening nog even op zich laten wachten, maar uiteraard gaan we wel iets leuks voor jullie
doen!
Afhalen Bennekom
Het is weer mogelijk om puzzels in Bennekom af te halen, die staan daar dan klaar vanaf
15 april, als ook de april puzzel beschikbaar is.
Mag ik u voorstellen
De komende nieuwsbrieven zullen we ons één voor één voorstellen. Bijna alle contacten
gaan online, maar achter de schermen wordt door diverse medewerkers hard gewerkt.
Graag stel ik aan u voor “Agnes van Berkel”.

Ik ben Agnes van Berkel, 65 jaar en geboren en getogen in Roelofarendsveen. Jarenlang
heb ik een kantoorbaan gehad als directiesecretaresse, afdelingssecretaresse, Manager PR
& Communicatie en Marketingmanager bij diverse grote bedrijven. Tijdens mijn laatste
kantoorbaan ging het bedrijf reorganiseren en kwam ik enkele jaren geleden op straat te
staan. Het viel niet mee om een nieuwe job te vinden en eigenlijk wilde ik ook niet meer
fulltime werken, dus ging ik op zoek naar een baantje voor een paar dagen per week.
Vlak nadat René de webshop van jvh-puzzels van Els had overgenomen vroeg hij mij of ik
zin had om hem te komen assisteren bij alle voorkomende werkzaamheden. Wij kenden
elkaar al jaren, gewoon omdat we in hetzelfde dorp wonen en omdat ik vanaf het begin
meedeed met het NK legpuzzelen.
Op 1 juli 2018 begon ik voor 1 dag per week en tijdens de vakanties van René zorgde ik
ervoor dat alle bestellingen de deur uitgingen en de winkel open was. Na ongeveer een
jaar stopten we met de spellen en gingen we alleen verder met de winkel en webshop van
jvh-puzzels. Ik werkte op afroep in goed overleg met René en dat werd steeds drukker.
Toen in maart het coronavirus uitbrak kregen we het ontzettend druk. Er werd een hal
naast onze winkel gehuurd, zodat we de 1,5 meterregel goed in acht konden nemen en
familie en bekenden van René werden ingezet om alle bestellingen de deur uit te krijgen.
Vanaf maart was ik bijna fulltime aan het werk en dat werd wel wat veel. Inmiddels zijn er
duizenden puzzels door mijn handen gegaan, werk ik 3 dagen per week en heb ik 2 leuke
nieuwe collega’s. Eind maart gaan we verhuizen, 194 stappen verderop, en hebben we
het kantoor, de winkel en de hal in 1 ruimte. Nog eventjes verbouwen en dan is het
zover, maar ondertussen zorgen wij er met ons superteam voor dat uw bestellingen snel
bij u worden afgeleverd. Graag tot ziens of horens en heel veel puzzelplezier!

Eind maart komt de volgende nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c
2371 BP Roelofarendsveen
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
It looks like spring over here, but new releases are unabated. What is this news letter
about:
•
•
•
•

New releases March – April
Jan van Haasteren 85 years of age
Renovation and move
Let me intrduce “Agnes van Berkel”

New Releases
The first two new releases of this year: ”South Pole Expedition” and “Pool Pile-up”
were received with enthusiasm. At March 6 “La Tomatina” will be available in 1000
pieces, drawn by Dick.
At Monday April 12 another new puzzle will be released in 1000 pieces, drawn by Jan
himself. This image will not be published until April 11, the date that the Dutch Puzzling
Championship would take place (but is cancelled).
You can order this puzzle, but if you order more items, shipping will take place from April
12 on.
Jan van Haasteren 85 years of age
This week is celebration time! Jan van Haasteren has his 85th anniversary today and this
morning we have delivered all of your wishing cards at his home address. His
reaction/picture will be published in the next news letter. Yesterday the Instagram page
of Jan van Haasteren has been launched and last Monday the website
www.janvanhaasteren.nl. It is a website with information about new puzzles, but also nice
bits and pieces and the history of Jan van Haasteren.
For the moment only in Dutch…
Renovation and move
We are very busy with painting en decorating. If everything is going according to plan the
start will be on March 27 from this new location. Next Friday February 26 we set up the
storage and this day we will not ship anything. From Monday March 1st on orders will be

shipped again. Unfortunately the celebration opening has to be delayed, but of course we
will surprise you with something nice!
May I introduce
In the next news letters we will introduce our selves one by one. . Almost all contact are
online, but behind the scenes it is a tough job for our staff. I would like to introduce to
you “Agnes van Berkel”.

I am Agnes van Berkel, 65 years of age and born and raised in Roelofarendsveen. Years
in a row I worked in an office as executive secretary, department secretary, manager PR
and communication and marketing manager at several large companies. During my latest
job the company was rearranging so I was discharged. It wasn’t easy to find another job,
also because I didn’t want to work fulltime anymore and was looking for a job for a few
days a week.
Shortly after René took over the webshop from Els, he asked me if I would like to come
and assist him in eveything that was available to do. We knew each other for years
already from living in the same village and my participation in the Dutch Puzzling
Championship. On July 1st 2018 I started with one day a week and during René’s holidays
replacing him shipping orders and managing the shop.
After about a year we just sold jvh items, nothing else anymore. I worked on call with
René and it became busier and busier. When in March the covid-19 virus broke out it
became extremely busy. The hall next to the shop was rented, so we could work
regarding to 1,5 meter distance. Relatives and friends of René were called in to assist to
ship all orders in time.
From March on I worked almost fulltime and that became a little too much. By now
thousands of puzzles I handled, I work 3 days a week and have 2 nice new colleages. At
the end of March we will move, 194 steps away from the old location. We then have shop,
office and storage in the same space. A little bit of rebuilding before that time comes, but
in the meantime our super team will take care of the delivary of your orders. So long and
happy puzzling!
At the end of March we will send the next news letter.
Kind regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c
2371 BP Roelofarendsveen
Unsubscribe
IBAN Nummer:
Bank:
BTW-nummer:

NL29 RABO 0330 0377 65
Rabobank
NL175141502.B01

T.N.V. JvH-puzzels.nl
BIC Code:
KVK-nummer:

RABONL2U
28104030

