Beste Jan van Haasteren fans,
Het nieuwe jaar zijn we goed begonnen! Agnes hebben we uitgezwaaid, zij is lekker van
haar pensioen aan het genieten en Amy komt ons team nu versterken. Wij zijn klaar voor
2022 en hierbij de eerste nieuwsbrief van dit jaar:
•
•
•
•
•
•

Expert puzzels
Nieuwe puzzels februari
Specials 500 stukjes
Bestellen met een account
De winkel/afhalen Bennekom
Mag ik je voorstellen; Amy Berends.

Expert puzzels
Afgelopen weekend zijn de twee Expert puzzels gelanceerd en met succes! De eerste zijn
al gemaakt en zoals verwacht is de puzzel Picnic plezier (Enjoying a Picnic) iets
makkelijker dan de Overal Haaien (Shark Mania). Uiteraard nu op voorraad en direct
leverbaar.
Nieuwe puzzels februari
5 februari komt er weer een nieuwe puzzel van de hand van Rob Derks; De
Ambachtelijke Brouwerij (The Craft Brewery) in 1000 en 2000 stukjes. De
afbeelding werd vorige week onverwacht gelanceerd en dus hebben velen deze al voorbij
zien komen op de social media. De puzzels zijn nu te reserveren en worden 5 februari
geleverd.
We zijn nog met iets leuks bezig later in de maand februari, maar daar hoor je in de
volgende nieuwsbrief meer over!
Specials 500 stukjes
Zoals gewoonlijk krijgen wij na enige tijd de specials welke bij het Kruidvat en/of
Trekpleister hebben gelegen ook op voorraad. Deze week hebben wij drie puzzels
toegevoegd aan het assortiment; Goal!, The Artists en At the Dentist.
Voordelen van het bestellen met een account
Constant wordt er aan de website gewerkt om deze te verbeteren en veilig te houden. Het
grootste voordeel van het bestellen via een account is dat je, als je al een bestelling hebt
gedaan, hier zonder verzendkosten een aanvullende bestelling op kan plaatsen. Wij zullen
dan de bestellingen gecombineerd in één pakket versturen. Met een account kan je
daarnaast je bestelgeschiedenis terugkijken en zal je in de toekomst ook de bijbehorende
facturen opnieuw kunnen downloaden.

De winkel in Roelofarendsveen en Afhalen Bennekom
De winkel in Roelofarendsveen is open op woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 en van
13:00 tot 17:00 uur. Zaterdag van 11:00 tot 14:00 uur.
Voor Bennekom: Alle bestellingen tot en met dinsdag 8 maart kunnen vanaf donderdag
10 maart worden afgehaald in Bennekom. Zodra je bestelling klaar ligt ontvang je van Els
een e-mail.
Even voorstellen: Amy Berends

Hallo, ik ben Amy Berends, geboren en getogen in Leimuiden. Ik ben 32 jaar en woon nu
ook samen met mijn vriend in Leimuiden. Met een vader als ondernemer stond ik al vroeg
in de winkel en ik ben eigenlijk altijd in de retail gebleven.
Dat ik hier solliciteerde kwam niet helemaal uit de lucht vallen, ik ben ook een puzzelfan!
Ik voel me helemaal op mijn plek tussen alle puzzels en als er iets nieuws binnen komt wil
ik die stiekem zelf ook meteen maken.
Puzzelen is nu ook een fijne hobby omdat mijn andere interesse op het moment niet zo
goed kan, ik houd erg van reizen. Ik heb een half jaar op Malta gewoond en heb ook al
drie maanden in Argentinië van de prachtige landschappen, taal en cultuur mogen
genieten. De volgende trip zit al in het vat!
Wat ik fijn vind bij JvH-puzzels is de diversiteit aan werkzaamheden. Orders pakken, mail
beantwoorden en klanten in de winkel helpen zorgt voor een gevulde dag.
Mijn lieve collega’s hebben mij hartelijk verwelkomd en u zult mij langzaam meer
tegenkomen in de mail, aan de telefoon of in de winkel. Tot snel en veel puzzelplezier!
Met vriendelijke groet,
JvH-puzzels, René van der Zwet
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
We started well this year! We said goodbye to Agnes (enjoying her retirement now) and
welcomed Amy in our team. We are ready for 2022, here is the first news letter of this
year:
•
•
•
•

Expert puzzles
New puzzles February
Specials 500 pieces
Let me introduce: Amy Berends.

Expert puzzles
Last weekend the two expert puzzles were released and with success! From the fans who
have done these we hear, that Enjoying a Picnic is a bit easier than Shark Mania. Now
available in our webshop.
New puzzles February
February the 5th a new image drawn by Rob Derks will come out: The Craft Brewery in
1000 and 2000 pieces. The image was published unexpected by Jumbo last week, so
maybe you have seen it already at the social media. You can order the puzzles now and
shipping will take place at February 5th.
Something nice is coming later in February, you will read about it in the next news letter!
Specials 500 pieces
As usual some times after the release of specials for Kruidvat and Trekpleister we also get
the opportunity to sell those. This week we added three puzzles to our collection: Goal!,
The Artists and At the Dentist.
Let me introduce: Amy Berends

Hallo, I am Amy Berends, born and raised in Leimuiden. I am 32 years of age and live
together with my boyfriend in Leimuiden. With a father who was a business owner I
helped in the store from an early age and still am busy in the retail.
It was no coincidence I applied for this job, I am a puzzling fan too! I feel very comfertable
among the puzzles and when a new one is released I secretly want to make it instantly.
Puzzling is also a nice hobby for this period, because my other interest is not possible; I
love to travel. I lived on Malta for half a year and also enjoyed the beautifull landscapes,
language and culture of Argentina for three months. The next journey is in the making.
What I like about JvH-puzzels is the variety in work, picking orders, answering mail and
helping customers in the shop gives me a fulfilled day.
My wonderful colleagues have given me a warm welcome and little by little you will see me
more in the e-mail, at the telephone or in the shop. See you soon and happy puzzling!
Kind regards,
JvH-puzzels, René van der Zwet
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