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Bas Jan Remijn vroeg Loes van der Vleuten vlak bij de Brooklyn Bridge in New York ten huwelijk

Paul van der Heijden: voorzitter

MENSEN

moeilijke tijden voor Griekenland, 
nog mensen zijn zoals de heer Van 
Gemert die van de Griekse taal en 
literatuur houden en het belang 
van Griekenland onderzoeken’.

WAAKHOND MET PENSIOEN
Peter Hustinx (69) is na tien jaar  
afgezwaaid als Europees toezicht-
houder voor gegevensbescher-
ming. Hij is opgevolgd door de Ita-
liaan Giovanni Buttarelli. Hustinx 
was de eerste baas van de privacy- 
waakhond in Brussel. 

GRIEKS GOUDEN KRUIS
Emeritus hoogleraar Nieuw-
griekse literatuur Arnold van Ge-
mert (76) heeft van de Griekse re-
gering het Gouden Kruis van de 
Orde van Verdienste gekregen. 
Van Gemert ontving die onder-
scheiding in de Griekse residentie 
in Den Haag. Ambassadeur Teresa 
Paraskevi Angelatou noemde het 
van groot belang ‘dat er in deze 

VAN EEGHEM AWARD
Tom Krooswijk (67), directeur van 
hotel De l’Europe in Amsterdam, 
heeft de Leo van Eeghem Award 
gewonnen, genoemd naar de in 
2009 overleden Eindhovense res-
taurateur. De prijs houdt de herin-
nering levend aan Van Eeghem.

BOT WEG BIJ CLINGENDAEL
Paul van der Heijden (65) volgt oud-
minister van Buitenlandse Zaken 
Ben Bot op als voorzitter van Insti-
tuut Clingendael. Van der Heijden 
is hoogleraar arbeidsrecht aan de 
Universiteit Leiden, waar hij ook  
rector magnificus was. Ook is hij 
actief in de International Labour 
Organization van de Verenigde 
Naties. Carla Joosten

Singer-songwriter. Heeft Neder-
landse taal en cultuur gestu-
deerd en de opleiding compositie 
aan het conservatorium gevolgd. 
Geboren in Overasselt. Haar 
tweede album CHIN. IND. SPEC. 
REST. verscheen op 5 december. 
Beste advies?
‘Wees niet te stoer,’ zei mijn va-
der. Van nature heb ik best een 
grote mond, maar soms kom je 
 verder wanneer je toegeeft dat je 
breekbaar bent. 
Belangrijkste gebeurtenis?
Het klinkt heel zoetsappig, maar 
ik ben dit jaar getrouwd. Dit is de 
belangrijkste en zeker de beste 
keuze in mijn leven tot nu toe. 
Grootste ergernis?
Seksisme. Zo iemand als Thierry 
Baudet kan ik wel schieten. 
Zou graag anders zien?
Ik wil van het kapitalisme af. 
Overal zit een winstmodel in, 
zelfs in de zorg. Als we daar 
vanaf kunnen, zou de wereld zo 
veel mooier zijn.
Wat inspireert jou?
Slechte reality-tv. Even afdalen 
naar de krochten van de maat-
schappij zonder dat ik daar zelf 
last van ondervind.
Over 5 jaar..
Maak ik nog steeds muziek, is 
mijn boek uitgegeven en heb ik 
een kind op aarde gezet.  Lisa Vos

TALENT 
Aafke Romeijn (27)

Bas Jan was in 2010 in Zuid-
Afrika met vrienden om 
daar het Nederlands Elftal 

aan te moedigen op het WK. Daar 
kwam hij voor de wedstrijd tegen 
Japan op de Oranjecamping in 
Durban Loes tegen, die met vrien-
dinnen Oranje achterna reisde. 
Al snel was er een klik. Ze bleken 
gemeenschappelijke kennissen 
te hebben binnen het dispuut 
Que Pasa uit Maastricht, waar 
Bas Jan International Business 
studeerde. Terug in Nederland 
spraken ze al snel af. Die avond 

sloeg de vonk over. 
Bas Jan groeide op in Zeeland, 

waar zijn vader een akkerbouw-
bedrijf had en zijn moeder ad-
junct-directeur was van een basis-
school. Loes groeide op in een 
echt ondernemersgezin met een 
speelgoed- en lederwarenwinkel. 
Loes, financial controller bij 
 Booking.com, en Bas Jan, trade-
manager bij een onderdeel van 
handelshuis Nidera, zijn beiden 
ambitieus. Ze bewonderen elkaars 
gedrevenheid en delen een liefde 
voor sport, natuur en reizen.

HUWELIJK / LOES VAN DER VLEUTEN (32) EN BAS JAN REMIJN (34) 

Vorig jaar gingen ze op een 
kersttrip naar New York. Vlak bij 
de Brooklyn Bridge ging Bas Jan 
voor Loes op zijn knieën. Ze trouw-
den op 11 oktober in de tuin van 
de Leendershoeve, de bed and 
breakfast van Loes’ ouders in 
 Asten-Heusden, waar alle feeste-
lijkheden zich voltrokken. Er wa-
ren de hele dag zo’n honderdvijf-
tig gasten. Hun hond Lissy bracht 
de ringen tijdens de ceremonie. 
Op huwelijksreis gingen Loes en 
Bas Jan elf dagen naar Marokko.  
 Jenny Velthuys


