English below
Beste Jan van Haasteren fan,
Een aantal van jullie weet al dat mijn man ernstig ziek is en nog beperkte tijd van
leven heeft; de service voor de incomplete puzzels ligt om die reden al een tijdje
stil.
Maar ook het werk dat de verkoop van puzzels met zich meebrengt is te veel
geworden, dus er moest een oplossing komen.
En er is een oplossing gevonden in de persoon van René van der Zwet, eigenaar
van Puzzlingworld, die het NK legpuzzelen organiseert.
Dat gebeuren is een happening rond (Studio) Jan van Haasteren, zodat René
eigenlijk meteen vond, dat jvh-puzzels hem paste als een handschoen.
Wij hebben vanaf het begin een goed gevoel gehad bij deze overname, temeer
daar het voor mij met bloedend hart is dat ik er afstand van doe en met René
wordt het een soort samenwerking: Hij wordt de eigenaar en doet het meeste
werk, maar ik blijf de website bijhouden en zal t.z.t. ook weer de service voor de
incomplete puzzels oppakken. Op de website bij “extra – incomplete puzzels” zal
ik aangeven wanneer het weer zo ver is.
Op het Brabants Stripspektakel, dit jaar het weekend van 1 en 2 september, zal
ik op zaterdag samen met René in de kraam staan, naast Studio Jan van
Haasteren met de vier tekenaars. Noteer de datums alvast in jullie agenda, want
een door de tekenaar zelf gesigneerde (nieuwe) puzzel is niet te versmaden.
Eén ding wijzigt wel: de verkoop van tweedehands puzzels blijft in Bennekom en
kan daarom niet meer rechtstreeks via de webshop afgerekend worden.
De combinatie van nieuwe en gebruikte puzzels is niet meer mogelijk.
Er komt net als vroeger een lijst in de webshop waarop je via de mail
tweedehands@jvh-puzzels.nl kunt reageren.
De verkoop van tweedehands puzzels zal na verloop van tijd gestopt worden.
Vanaf vrijdag 11 mei heeft René het stokje overgenomen en handelt de
bestellingen af. Het mailadres info@jvh-puzzels.nl komt voorlopig bij zowel René
als bij mij binnen, maar in de meeste gevallen zal René deze mails beantwoorden.
Wat mij betreft wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen en de vele leuke

reacties die ik gehad heb in de tien jaar dat ik puzzels verkocht en ik hoop dat
jvh-puzzels met René aan het hoofd binnenkort hetzelfde kan ervaren.
Hartelijke groet, Els Rooswinkel
Aanvulling René:
Ongeveer twee weken geleden had ik bij toeval contact met Els. In dit
telefoongesprek gaf Els aan te gaan stoppen met de website jvh-puzzels.nl door
prive omstandigheden. Ik heb er heel kort over nagedacht, dit zou heel goed
passen bij de weg die ik twee jaar geleden ben ingeslagen: het organiseren van
het NK legpuzzelen in samenwerking met Jumbo en (Studio) Jan van Haasteren.
Op 4 mei hebben we voor het eerst om de tafel gezeten en het goede gevoel en
wederzijds vertrouwen in elkaar heeft ertoe geleid dat we afgelopen vrijdag onze
samenwerking hebben beklonken.
In de gesprekken is al gebleken hoeveel kennis er is bij Els over Jan van
Haasteren puzzels. Ik ben dan ook heel blij dat ze betrokken blijft bij de
onderneming. Daarnaast wil ik Els alle ruimte geven voor het zorgen voor haar
man. Er zal niet heel veel gaan veranderen aan de website en ik zal mijn uiterste
best doen om de goede naam voort te zetten!
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, Els Rooswinkel & René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 0646602070
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
Some of you already know about my husband’s situation, he has a limited time left
to live and for that reason the incomplete puzzle service has been suspended.
But selling puzzles also takes a lot of time. I needed to find a solution and I have
found one! René van der Zwet, the owner of Puzzlingworld.nl and organizer of
the Dutch Championship jigsaw puzzling. The Dutch Championship is organized in
cooperation with Jumbo and (Studio) Jan van Haasteren and René immediately
thought that jvh-puzzels would fit like a glove.
From the start we both felt good about this acquisition; for me it was very hard
to renounce and with René it will be a kind of cooperation: he is the owner and
does most of the work, but I keep up the website and later I will resume the
service on incomplete puzzles again. I will publish “Extra – incomplete puzzles”
when I’m ready for that.
One other thing will change: the sale of used puzzles. This will stay in Bennekom
and so used puzzles can no longer be ordered and paid for directly via the web

shop. Combining new and used puzzles in one parcel will also no longer be
possible.
As in the past there will be a list of used puzzles in the web shop and if you want
to order from that list you can mail me at els@jvh-puzzels.nl.
After some time the sale of used puzzles will end.
René took over from Friday May 11 and now handles the orders. The email
address info@jvh-puzzels.nl is now received by both René and me, but René will
reply to most of them.
I do want to thank you all for the trust and the many kind responses that I
received in the ten years that I have been selling puzzles and I hope that René
will continue to have the same experience running jvh-puzzels.
Warm regards, Els Rooswinkel
Supplement René:
About two weeks ago I had contact with Els by coincidence. In this conversation
on the phone she mentioned her intention to stop with jvh-puzzels. I considered
this briefly, and realized this would fit very well with the project I have,
organizing the Dutch Championship jigsaw puzzling together with Jumbo and
(Studio) Jan van Haasteren.
On May 4 we had the first discussion and the warm feelings and mutual trust has
lead to the final cooperation last Friday.
During the conversations I found out how much knowledge Els has about Jan van
Haasteren puzzles. I am very happy that she will keep being involved in the
company. For now she will get all the time she needs to take care of her husband.
At the website there will not be many changes and I will do my utmost to keep up
the good name!
Best regards,
Jvh-puzzels, Els Rooswinkel & René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: +31646602070
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