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TINEKE VAN DEN AKKER
IN DE EERSTE DRIE EDITIES VAN 2021 MAAKT U KENNIS MET ENKELE LEDEN VAN
HET TEAM VAN PUZZELBREIN. IN DE VORIGE UITGAVEN LAS U MEER OVER DE
UITGEVER EN DE PUZZELMAKERS VAN HET BLAD. IN DEZE UITGAVE STELLEN WE
U VOOR AAN TINEKE VAN DEN AKKER, DIE AAN DE WIEG VAN PUZZELBREIN STOND
EN DIE ZICH ALS REDACTIEMEDEWERKER BEZIGHOUDT MET ZEER AFWISSELENDE
WERKZAAMHEDEN.
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De eerste keer dat in de Zweedse

Aangenaam
Mijn naam is Tineke en ik ben vanaf
het prille begin redactiemedewerker van PuzzelBrein. Ik houd me
vooral bezig met: het samenstellen
van dit blad; het beheren van
de redactiemailbox; het onderhouden van de contacten met de
sponsoren; het beheren van de
prijzen (inkoop, voorraadbeheer,
verzending etc…) en ook gaan er
nog wat uren zitten in de ﬁnanciële
administratie. Alles bij elkaar een
leuke mix van werkzaamheden.
Toen mijn AOW-leeftijd naderde,
kwam de vraag op tafel of ik daarna
nog verder wilde. Daar hoefde ik
niet lang over na te denken. Ik werk
inmiddels niet meer fulltime, maar
een leven zonder mijn werk kan ik
me voorlopig nog niet voorstellen.
Mijn vader in zijn rookstoel
Mijn eerste herinnering aan
puzzelen gaat terug naar mijn
kindertijd. Ik zie mijn vader nog
zitten in zijn rookstoel, met zijn
puzzelboek in zijn een hand; zijn
potlood in zijn andere hand; rechts
in de krantenbak het puzzelwoordenboek, en op de leuning
zijn gum. Hij maakte het liefste
Kruiswoordpuzzels.
Voor mijzelf begon het een jaar of
twintig geleden. Ik maakte toen
mijn eerste Sudoku en was meteen
verkocht. Ik vond het toen ook al
heerlijk om voor het slapen gaan
nog even een Sudoku te maken
en wat baalde ik als ik de puzzel
niet kon oplossen, maar toch echt
aan mijn nachtrust moest denken.
Groot was de euforie als ik dan
op een later tijdstip de puzzel
weer oppakte, dat éne cijfer had
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“EÉN VAN DE LEUKSTE
WERKZAAMHEDEN IS
WEL HET BELLEN VAN
DE WINNAARS VAN
DE JAARPRIJS.”
gevonden en de rest van de puzzel
in één keer kon oplossen. Voor
mij kan de Sudoku niet moeilijk
genoeg zijn. Er zijn ook puzzels
waar ik me niet aan waag. Dat
zijn bijvoorbeeld de Binairo en de
Logikwis. Soms als ik tijd over heb
probeer ik me erin te verdiepen,
maar dan word ik toch ongeduldig
en neem er de tijd niet voor.
Misschien komt dat nog als ik echt
met pensioen ga.
Rembrandt inademen
Tot dan besteed ik mijn overige vrije
tijd liever aan ﬁetsen, wandelen en
steden bezoeken. Mijn favoriete
stad is Amsterdam. Als ik er ben ga
ik altijd even bij Het Rijksmuseum
naar binnen om Rembrandt ‘in te
ademen’. Iets wat ik ook graag in
Den Haag in het Mauritshuis doe. Ik
weet nog dat ik daar voor de eerste
keer ‘oog-in-oog’ kwam te staan
met een zelfportret van Rembrandt
dat me de adem ontnam, zomaar
vanuit het niets! Ook in de tuin
werken is een grote hobby van mij.
In de herfst verzamel ik het zaad uit
de bloemen. In het voorjaar is er
geen plekje meer vrij in de keuken,

waar ik alle zaailingen heb staan
die ik dan ook nog moet verpoten
voordat ze naar buiten kunnen. Als
ik nog tijd over heb, vermaak ik me
binnenshuis met koken, legpuzzels
maken, lezen, en mijn nieuwste
hobby bridgen. Als er nog mensen
zijn die een hobby zoeken kan ik
deze zeker aanraden.
Prijswinnaars bellen
Het afgelopen jaar waren de
mogelijkheden om te bridgen of om
steden te bezoeken helaas beperkt.
Des te ﬁjner dat ze me nog iedere
dag nodig hebben op de redactie
van PuzzelBrein. Eén van de leukste
werkzaamheden is wel het bellen
van de jaarprijs winnaar. Helaas
komt dat normaal gesproken maar
vier keer per jaar voor. Zo’n gesprek
gaat als volgt: Ik stel mezelf voor en
raad de winnaar aan om er even
een stoel bij te pakken omdat ik
leuk nieuws heb betreﬀende een
jaarprijs. Soms zijn winnaars zo
verbouwereerd dat er nauwelijks
een gesprek is. Met anderen zit ik
langer aan de telefoon. Ik heb altijd
een bevestigingsmail klaarstaan, die
ik meteen na het gesprek verstuur
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oplossing moet zijn.
• Mijn derde tip is om hulp te

voor haar buitenlandse vriend,

vragen aan iemand anders.
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taal kon leren.

ook geabonneerd is op de
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PuzzelBrein. Zo kunt u elkaar

lijke vragen over puzzels. Soms zit

helpen.

een puzzelaar zo vast dat ik ze wat
extra uitleg geef, waarna ze meestal

En als u er dan ècht niet

wel weer verder kunnen. Het komt

uitkomt, dan kunt u altijd mij

ook voor dat iemand schrijft dat er

nog een mailtje sturen via

een fout in de puzzel staat. Ik ga

redactie@puzzelbrein.nl

dan meteen op onderzoek uit en
als ik er zelf niet uitkom, overleg ik
met de puzzelmakers. Meestal blijkt
dan gelukkig dat er geen fout in de
puzzel zat. Hoewel het natuurlijk
mensenwerk blijft, doen we er alles
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