Beste Jan van Haasteren fan,
Er is wat meer bekend over de uitgave voor de rest van het jaar, dat is een van de
volgende onderwerpen:
•

•
•
•

Nieuwe puzzels & kaarten
o Eerste helft 2021
o Tweede helft 2021 (wish-list 5000-puzzel)
De winkel
Afhalen Bennekom
Mag ik u voorstellen

Inleiding
Inmiddels zijn we helemaal gewend aan onze nieuwe omgeving. Het werkt heerlijk om de
winkel, het kantoor en het magazijn bij elkaar te hebben. Ondanks de coronamaatregelen
hebben we al aardig wat mensen in onze nieuwe winkel ontmoet. Sinds vorige week kunt
u de winkel weer bezoeken zonder afspraak, uiteraard tijdens de vaste openingstijden.
Vanwege de beperkte ruimte mogen er 2 bezoekers tegelijk binnen, we hopen dat dit snel
weer anders zal zijn.
We hebben de afgelopen tijd erg veel leuke reacties ontvangen over de nieuwe puzzels.
Op 11 april werd tijdens de quiz voor de finalisten van het NK legpuzzelen de puzzel “Het
ontbrekende stukje (The Missing Piece)” onthuld. We hebben genoten van de
reactie van Crista, wat was ze blij verrast. Waarschijnlijk heeft u het filmpje hiervan
gezien op facebook.
Nieuwe puzzels
De volgende nieuwe puzzel komt er aan in juni. Jumbo is een samenwerkingsverband
aangegaan met De Efteling, de titel van de nieuwe puzzel wordt “Sprookjesbos
(Fairytale Forest)”, hij heeft 1000 stukjes en is getekend door Rob. De releasedatum is
5 juni en vanaf nu te bestellen. In juli krijgen we nog een nieuwe 1500 puzzel op
voorraad. Afbeelding, tekenaar en de releasedatum is nog onbekend. Deze kan je wel
alvast bestellen, zodat je in één bestelling de twee nieuwste puzzels kunt combineren.
Vrijdag 21 mei komen er 3 puzzels van 500 stukjes bij op de website, geen nieuwe
afbeelding, deze werden eerder al via het Kruidvat verkocht: in de serie van 500 stukjes
zijn het “All Dug Up!”, “Navy Cadet Training” en “The Bandstand”.
Begin juni krijgen we er twee nieuwe series wenskaarten bij. Deze kunt u los bestellen,
maar ze zijn ook in sets verkrijgbaar. Altijd leuk om maar alvast in huis te hebben, zodat u
direct een felicitatie naar familie en vrienden kan sturen.
Voor het najaar is dit de voorlopige planning:
September: 20046-1000 st, 20047-2000 st en 20048-1000 st
Oktober: combi 20049-2x1000 st en 20050-5000 st
Dan in september de junior serie: in 150 st komen 2 puzzels 20058 en 20059; in 240 st
komen 20060 en 20061; in 360 st komen 20062 en 20063.
In de volgende nieuwsbrief hierover meer informatie.
Zoals eerder aangekondigd komt er In oktober gelukkig weer een puzzel van 5000
stukjes uit. Ook hiervan is nog geen titel bekend. Op onze website kunt u zich op de
wish-list plaatsen voor deze puzzel, op het moment dat u deze kunt bestellen ontvangt u
als eerste een e-mail.

De winkel
De winkel is geopend op woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur en op
zaterdag van 11:00 tot 14:00 uur. Bestellingen via de website kunnen op deze tijden
afgehaald worden. Je hoeft geen afspraak meer te maken.
Afhalen Bennekom
Het is weer mogelijk om puzzels in Bennekom af te halen, die staan daar dan klaar vanaf
17 juli, als ook de juli puzzel beschikbaar is.
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 “René van der Zwet”.

Ik ben 51 lentes jong, getrouwd met de leukste en we hebben samen twee zonen van 19
& 21 jaar. We wonen in Roelofarendsveen, in het groene hart van de Randstad.
Al 12 jaar zit ik in de puzzelbranche, maar de laatste 5 jaar heeft het pas echt een vlucht
genomen. In 2018 hebben we voor het eerst, in samenwerking met Jumbo, het NK
legpuzzelen georganiseerd. Een jaarlijks terugkerend evenement wat is gegroeid van 80
naar 3500 deelnemers ieder jaar. Vanwege Covid-19 hebben wij een jaar moeten
overslaan, maar we hopen dit najaar weer voorrondes en uiteraard de bijbehorende finale
te kunnen organiseren.
Precies drie jaar geleden heb ik de webshop JvH-puzzels van Els Rooswinkel
overgenomen. Niet wetende welk avontuur ik zou aangaan! Dat de Jan van Haasteren
fans een hechte familie is heb ik de laatste drie jaar mogen ontdekken. Van die-hard fans
die alle nieuwe puzzels (en alles eromheen) het liefst gisteren willen hebben tot de Jan
van Haasteren puzzel liefhebber die altijd de nieuwste puzzels bestellen. De eerste twee
jaar zagen we een gestage groei van fans, mede door de bekendheid via het NK
legpuzzelen. Over het laatste jaar, na het uitbreken van het Corona-virus, zou ik een boek
kunnen schrijven. Het was alle hens aan dek! Tijdelijk extra ruimte gehuurd, veel hulp
gehad van kennissen en vrienden en zelf heel veel uurtjes gewerkt. De grootste uitdaging
was om naast alle nieuwe klanten ook de huidige fans te voorzien van de nieuwe puzzels,
want er werd letterlijk en figuurlijk gehamsterd! Als ik nu terugkijk denk ik dat we hier
goed in geslaagd zijn.
In deze bijzondere tijden hebben we ook naar de toekomst gekeken en is het team vanaf
1 januari uitgebreid en zijn we 1 april verhuisd naar een nieuw pand. Het meest trots ben
ik op mijn team. Met een lach beginnen we de dag en met een big smile gaan we aan het
eind van de dag weer naar huis.
Ik weet zeker dat er nog het een en ander gaat veranderen, maar eerst gaan we genieten
van de zomer met hopelijk meer vrijheden en iets minder drukte. We zijn ons nu al aan
het voorbereiden voor het najaar, dan staan we weer klaar voor jullie!
In juni komt de volgende nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,

jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1H
2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 071-2040223

Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
We know a little more about releases for the rest of the year, that is one of the following
subjects:
•

•

new releases
o first half of 2021
o second half of 2021 ( wish list 5000 piece puzzle)
Let me introduce

Foreword
By now we are completely used to our new surroundings. It is nice to have the shop, the
office and the storage next to each other.
At April 11th during the quiz for finalists of the Dutch puzzling championship we exposed
“The Missing Piece”. We enjoyed the reaction of Crista, she was so surprised! Maybe
you saw the video on Facebook.
New releases
The next new puzzle is available in June. Jumbo has started a co-operation with De
Efteling; the title of the new puzzle is “Fairytale Forest”, it has 1000 pieces and is drawn
by Rob. De release date is June 5th.
In July a new 1500 piece puzzle will come out. We don’t know yet the image, artist and
date of release. You can order this puzzle, so you can make one order for both new
puzzles.
At Friday May 21 we will receive three puzzles in the series 500 pieces of Kruidvat (no
new images): “All Dug Up!”, “Navy Cadet Training” and “The Bandstand”.
At the beginning of June we will receive two new series of wishing cards. They can be
ordered single or in a set.
The planning for the rest of the year is as follows:
September: 20046-1000 pc, 20047-2000 pc and 20048-1000 pc.
October: combo 20049-2x1000 pc and 20050-5000 pc
Also in September we will have new Junior series: in 150 pc 2 puzzles 20058 and
20059; in 240 pc 20060 and 20061; in 360 pc 20062 and 20063.
In the next newsletter more information.
Like we mentioned before in October we will have a new 5000 piece puzzle. We don’t
have any further information about it (other than it will be a new image). At the website
you can place it on your wish list. You will be the first to know when it can be ordered.
Shipments to the UK
We are busy to arrange shipments to the UK. Due the Brexit this is really complicated! t
this moment we are waiting for a British VAT number. Normaly we ship all orders with
DHL, but they charge each shipment with € 12,50 for administration and customs. I try to
find a cheaper option. Please check this page for a regular update.

Let me 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 “René van der Zwet”.

I am 51 years young, married to the sweetest and together we have two sons, aged 19
and 21 years. We live in Roelofsrendsveen, the green heart of the suburbs.
I have been selling puzzles for 12 years now, but the latest five years it has increased. In
2018 for the first time, in co-operation with Jumbo we organized the Dutch Puzzling
Championship. An annual event, that started with 80 contestants, but now have been
grown to 3500 each year.
Because of Covid-19 we had to skip a year, but in this fall we hope to start the qualifying
rounds again.
Exactly three years ago I took over the website and webshop from Els Rooswinkel. Not
knowing the adventure that would start for me! The Jan van Haasteren fans are a solid
family, as I found out the latest three years. From die-hard fans who are dying to have
everything (not only puzzles) yesterday to the Jan van Haasteren puzzle fan who order all
new releases. The first two years we saw a steady increase of the number of fans, also
because of the Dutch Puzzling Championship. About the last year with the Corona-virus I
could write a book. It was strapping all wings on! Temporarily renting extra storage and
packing facilities, much help from family, friends and acquaintances and many many
hours by myself. The biggest challenge was to supply all fans, the new ones as well as the
the current ones, because literally and figuratively people were hoarding. Looking back I
think we managed well. In these extraordinary periods we also looked to the future,
increased our team from January 1st on and moved to a new location at April 1st. I am
very proud of my team. We start the day with a smile and go home at the end of the day
with a big smile.
I am sure there will be more changes, but for now we will enjoy the summer with
hopefully more freedom and less restrictions. We are preparing for the second half of the
year; we will be ready!
Next newsletter in June.
Kind regards,

jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1H
2371 BP Roelofarendsveen
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