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50 JAAR WERKZAAM BIJ VOS IJZERHANDEL

Knallend jubileum voor Bert
School was niet echt zijn ding. 
Twee keer deed hij het eerste 
jaar van de mulo en toen was 
hij er wel klaar mee. Tijd om te 
werken! Op zijn 14e startte Bert 
onder de hoede van Manus Vos als 
verkoper en een kleine 10 jaar 
later nam hij de zaak samen met 
Piet van Slooten over. Inmiddels 
is hij bijna 65 jaar en runt hij de 
winkel samen met zijn zoon 
Patrick. Als je Vos IJzerhandel 
zegt, dan zeg je Bert Vlaanderen. 
Want na 50 jaar is hij echt niet 
meer weg te denken uit de winkel!

Kunt u zich Bert Vlaanderen 
voorstellen als een iel jongetje 
achter de toonbank van Vos? Met 
slechts 14 jaar was hij nog minder- 
jarig, maar gelukkig mocht hij met 
toestemming - zo blijkt uit het 
werkbriefje hieronder - toch van 
burgemeester  van Driel aan de slag. 
Foto’s zijn er niet te vinden in de 
archieven, maar er moeten haast 
wel Huizers zijn die zich dit nog voor 
de geest kunnen halen. Ook al is dit 
al weer 50 (!) jaar geleden.
 
Als je anno 2017 Vos binnenloopt, 
zie je hoe iele Bertje is uitgegroeid 
tot volwassen Bert. Vos is in al die 
jaren samen met Bert meegegroeid. 
Want met alleen de verkoop van 
schroefjes en boutjes is helaas 
geen luxe biefstuk te verdienen. (en 
laat Bert daar nu net dol op zijn!)  
 
Daarom besloot Bert in 1993 dat 
er een kans lag bij de vuurwerk- 
verkoop. Iedereen verklaarde hem 
voor gek, maar het heeft Vos toch 
zeker geen windeieren gelegd. Ook 
de investering in hang- en sluitwerk 
en Politiekeurmerk Veilig Wonen 

bleken een gouden greep. Je 
kan dus met een gerust hart 
zeggen dat Bert kansen in de 
markt én voor de winkel signaleert. 
 
En zo kreeg hij het – samen met 
compagnon Piet, diens zoon Ron 
en later eigen zoon Patrick, want 
alleen doe je het nooit! – altijd voor 
elkaar om de winkel te laten 
floreren. En laten we daar-
bij zeker Marcel niet vergeten. 
Want ook hij is na al die jaren 
(bijna 40!) niet weg te denken 
achter de vertrouwde toonbank aan  
de Middenweg 21.
 
De afgelopen maanden liet het 
team van Vos (tegenwoordig 
bestaande uit zoon Patrick, 'ouwe 
rot in het vak' Marcel, relatief nieuw- 
komer Wilfred en zaterdaghulp 
Axel) Bert in het ongewisse over zijn 
naderende jubileum. Af en toe 
hoorde hij dochter Laura uit en liet 
doorschemeren dat er geen feestje 
gegeven hoefde te worden. "Dat komt 
wel in 2018, als ik afscheid neem van 
de zaak", zei hij nuchter.  "Ik weet dan 
al precies wat ik wil, iets voor mijn 
klanten. Want met dank aan hen heb 
ik dit zo lang gedaan!" Zijn precieze 
jubileumdatum was voor Bert 
zelf trouwens een raadsel; we 
hebben alle mogelijke data in 
augustus voorbij horen komen.
 
De enige echte dag is overigens 
niet vandaag (11 augustus), maar 
21 augustus. Vooruit... we vieren 
het 10 dagen te vroeg, want dan 
verwacht hij het zeker nog niet. 
Ennuh Bert, dacht je nu echt dat 
we jouw 50 jaar aan harde werken 
ongemerkt voorbij zouden laten 
gaan? COLOFON DE HUIZER COURANT

Bert Vlaanderen krijgt eigen krant
In deze snelle en digitale 
wereld lijken kranten het 
onderspit te delven; het 
nieuws staat immers snel-
ler online. Toch is er één krant 
die Bert nog altijd trouw leest. 
 
Elke donderdagavond maakt Bert 
trouw tijd voor de nieuw-
ste editie van het Huizer 
Zeikerdje. Oh sorry, de Huizer 
Courant. 
 
Welke Huizers zijn er deze week 

overleden, wat is er allemaal 
gebeurd in het dorp en wat 
hebben de lokale ondernemers te 
melden?  Bert leest praktisch elke 
pagina en elke letter van elke editie. 
 
Voor zijn jubileum was er dan 
ook maar één optie; een Huizer 
Courant in het teken van Bert. 
 
We hebben enorm veel plezier 
gehad tijdens het schrijven en 
hopen dat u dit met net zoveel 
plezier zal lezen! 
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FELICITEERT 
BERT 
MET ZIJN 
JUBILEUM!
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BESSIE, WAIMPIE EN HARPIE

Zeg, begrijpen jelui nou dat dat mag; gewooën tienduzed kilo vuurwerk zoë-
mar middenin een wooënwijk. Neutig dat dee Bert centen wul verdienen vur 
z'n duikvekansies, mar voortzoë is 't hier net zoë'n oorlogsgebied as too in 
Enschede.

'k Vijn 't nijt raar dat de buurtbewoëners in ópstangd kwammen too Bert z'n 
kluizen wou vergroëten. Ik wul gien stiekeme wietplantazie bij de buren, mar 
oëk zeker gien tikkende vuurwerkbóm. Dat is toch zeker je reinste idioëterie. 
Nog effies los van alle overlast van dat vuurwerk. Aigenlijk zou 't héëlemol 
verbeujen mótten wurren.

Tjooën, jooën.....zou dat wat helpen? Dan krijgen we hier in 't darp allegaar 
van dee illegale knallers dee nog tien mol zwaarder binnen. En dee vuul meer 
schaa anrichten.  As je gezóngd óm gaenen mót vuurwerk is t'r niks an de 
hangd. En laeten we wel wezen, Bert het dum wel an de riegels te houwen. 
Óm ende bij verkoëpt dee goeëie man al vijfentwijntig jaar vuurwerk en is t'r 
alderies wat misëgaen?

Ja hoor! Een paar jaar ëliejen was t'r brangd in de straet. Een stelletjen rotjón-
ges had een net ëkocht rotje in een auto vol vuurwerk ëgooid. In lichterlaaje. 
Neum dat mar niks!

Hij-je dan nooit 't echte verhaal ëhoord? Dee brangd was binnen tien minuten 
uit ómdat twee van Berts vuurwerkverkoëpers bij de vrijwillege brangdweer 
zitten. De brangdweer hoofden alléënig nog mar vur de naecontrole te kóm-
men. Dee Bert dee regelt 't nog nijt zoë slecht! 

GEVAARLIJK VUURWERK

FELICITEERT 
BERT 

MET ZIJN 
JUBILEUM!
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KLANTEN OVER HET FEESTBEEST 

HOE ZIET MEN BERT?
"Een klant is de afnemer van een goed of dienst van een 
leverancier. In principe is het zo dat hier betaling tegen-
over staat. Voor veel organisaties zijn klanten een belangrijke 
bron om – direct of indirect – inkomsten te verwerven."  Aldus 
Wikipedia. Als je het Bert vraagt is een klant veel meer dan dat.
 Dat er zonder klanten geen 
business is, snapt Bert maar al te 
goed. Zijn klanten, en met name 
diegene uit het dorp die al jaren trouw 
komen, zijn hem dan ook meer dan 
waardevol. Zonder hen had hij het 
geen 50 jaar volgehouden. Maar 
Bert ziet klanten niet alleen als  
nkomstenbron. Navraag bij enkele 
van deze klanten laat zien dat Bert 
graag een stapje extra doet voor 
hen.

Ronald Brattinga: "Vanuit R.B. 
Techniek heb ik door de jaren heen 
erg prettig zaken gedaan met 
Bert én zijn mensen. Bert is 
sympathiek in de omgang en het is 
altijd gezellig om even een bakkie 
te doen aan de Middenweg."

Henk Molenaar: "Ik ken Bert al 
vanaf  het moment dat hij bij Vos 
in dienst kwam. Ik werkte toen 
bij Honing en van Wessel en alle 

"Slechte bazen zijn controlfreaks, 
kunnen niet tegen verandering 
en hebben geen visie", aldus de 
uitslag van een onderzoek van 
Intermediair. Andere eigenschap-
pen die gekoppeld worden aan 
een slechte baas zijn het niet 
kunnen nemen van beslissin-
gen, altijd de schuld aan anderen 
geven, alle credits voor hem zelf 
opeisen, gedreven door angst, 
koppig, arrogant en chagrijnig.  
 
Koppig is misschien af en toe op 
Bert van toepassing, maar dan heb 
je ook echt alles wel gehad. Uit een 
onderzoek onder al zijn werknemers 
blijkt dat Bert geliefd is en dat hij 
allerminst aan borstklopperij doet, 
zeker wel kan beslissen en bovenal 
een visie heeft. Hij wordt daarnaast 
geroemd om zijn betrokkenheid, 
oplossingsgerichtheid, vertrouwen, 
open armen en warme hart.  
 
We voelden uiteraard als eerst 
Marcel aan de tand. Al bijna net zo-
lang als Bert zelf is hij een vast gezicht 
achter de toonbank aan de 
Middenweg. Hij heeft naar alle 
waarschijnlijkheid nog meer uren 
met Bert doorgebracht dan Bert's 
eigen zoon Patrick. "Bert is voor 
mij meer dan een werkgever. En 
dat kan je eigenlijk wel zien aan het 
plezier dat wij met z'n allen al jaren 
hebben op de werkvloer, maar ook 
daarbuiten als we samen op de 
klus zijn. Dat kan ik met overtuiging 
zeggen na - met een kleine onder-
breking erbij - al bijna 40 jaar samen- 
werken. Bert is altijd nieuwsgierig  
naar nieuwe dingen en heeft 
altijd wel een oplossing voor een 
probleem. Laten we hopen dat hij 
nog lang zijn steentje blijft bijdragen 
aan Vos IJzerhandel."
   
Wilfred startte vijf jaar geleden als 
vuurwerkverkoper bij Vos: "Het was 
(en is) altijd flink buffelen, maar Bert 
ziet dat maar al te goed en zorgt 
ervoor dat het ons aan niets 
ontbreekt. Ook niet aan gezelligheid 

DE EERLIJKE MENING VAN MEDEWERKERS OVER HUN BIG BOSS 

Personeel roemt Bert om zijn grote hart (en meer)

overigens! Toen Bert polste of ik 
interesse had in een fulltime functie, 
hoefde ik er dan ook niet over na te 
denken. Inmiddels ben ik 1,5 jaar in 
dienst bij een werkgever die in mij 
vertrouwt, achter me staat en in mij 
wil investeren. Wat heb je nog meer 
te wensen van een werkgever?"

Op zaterdag worden Bert, Patrick, 
Marcel en Wilfred ondersteunt door  
hun zaterdaghulp Axel. Hij heeft 
Bert leren kennen als iemand die 
altijd vrolijk is. Daarnaast vult Axel 
aan: "Hij geeft vaak complimenten 
als je iets goed doet, weet klanten 
perfect te adviseren en staat ook 
altijd voor hen klaar! " Ook Pim, die 
tot voor kort op zaterdag bijsprong, 
beaamt dit. Hij ziet Bert als een man 
met veel doorzettingsvermogen, die 
bovenal veel vertrouwen heeft in zijn 
personeel.

Drie dagen per jaar wordt het 
personeelsbestand van Vos IJzer-
handel gedurende drie dagen flink 
uitgebreid. Uit alle hoeken van 
het land komen diehards helpen 
om de vuurwerkverkoop in goede 
banen te leiden. Wat begon als 

een 'bij elkaar geraapt' clubje is uit- 
gegroeid tot een hecht en fanatiek 
team met vuurwerkverkopers. Die 
stuk voor stuk Bert hoog hebben 
zitten. En dat ook graag kwijt wilden 
in deze krant. 

Nick, werknemer én neefje, roemt 
Bert om zijn kennis en inzet van 's 
ochtends vroeg tot 's avonds laat. 
"En laten we niet vergeten het 
warme sociale contact tijdens de 
drukke vuurwerkdagen." Ruben 
vult aan: "Tijdens de laatste drie 
dagen van het jaar word ik altijd met 
open armen ontvangen door Bert. 
Bert is voor mij echt een warme 
man en bovendien een mensen- 
mens. Ik voel me er echt thuis!"
 
Bas: "Bert is voor mij een enorm 
fijne werkgever. Het is duidelijk 
dat voor hem het welzijn van zijn 
personeel voorop staat. Hij is 
altijd in voor een praatje, maar als 
er gewerkt moet worden, staat hij 
zelf vooraan. Ieder jaar houd ik 
een aantal vrije dagen achter de 
hand om met veel plezier aan de 
slag te gaan met het hele team." 
Theo leerde Bert kennen toen hij 

als chauffeur voor Nicovij werkte. 
Inmiddels draait hij al flink wat 
jaartjes mee tijdens de vuurwerk-
verkoopdagen. Samen met zijn 
'maatje' Theo zorgt hij voor de rust 
op straat: "Bert is een man met 
veel ervaring in de gereedschaps- 
branche, die gaat voor kwaliteit. 
Hij weet wat hij doet en hij doet 
wat hij zegt. Hij heeft daarnaast 
een warm hart voor de zaak, 
zijn vrouw en kinderen en niet te 
vergeten zijn kleinkind."  Maatje 
Jan vult aan: "Via mijn buur-
man Theo ben ik bij Vos komen 
werken tijdens de vuurwerk- 
dagen. Vanaf dag één heb ik hem 
ervaren als een goedzak die voor 
iedereen klaarstaat. Als wij 's 
morgens  aankomen, hoe vroeg 
ook, is hij altijd opgewekt en 
razend enthousiast."
 
Timo begon ooit als zaterdaghulp 
bij Vos IJzerhandel. Inmiddels 
elders fulltime werkend maakt 
hij nog wel elke jaarwisseling tijd 
voor Vos IJzerhandel. "Bert is een 
fijne werkgever, die altijd druk in de 
weer is. Niet alleen met het vuur-
werk, maar bijvoorbeeld ook met de 
ontwikkelingen in hang- en sluit-
werk. Praat hij niet over zijn werk, 
dan praat hij graag over duiken."  
Fons valt Timo bij: "Hij kan heerlijk 
vertellen over zijn duik- en vakan-
tieavonturen, maar ook over de 
klussen die de zaak binnen heeft 
gehaald. Bert is voor mij het 
ideale voorbeeld van een 
levensgenieter pur sang die 
zowel op persoonlijk als zakelijk 
vlak lol en passie heeft in wat hij 
doet. Dat is mooi om te zien! In 
de jaarlijkse momenten dat ik Bert 
meemaak, heb ik hem daarnaast 
leren kennen als een persoon 
die open en recht door zee is, die 
hard werkt en zakelijk is, maar ook 
goed zorgt voor zijn personeel." 
 
Nou Bert, steek al die mooie 
complimenten maar in je zak! 
Daar kan je wel even op teren...

Beter een goede buur...
... dan een verre vriend. Aldus 
Peter Smit van Le Beau 
Geste, een van Bert's 
favoriete restaurants in het dorp. 
 
"Bert en ik zijn bijna ons hele leven 
al buren. Het begon in 1956, toen 
ik op de Crocusstraat woonde. De 
familie Vlaanderen woonde toen 
achter ons (op de Gooilandweg). 
Dat was toentertijd het eind van 
het dorp.

Later werden we weer buren 
aan de Middenweg. Ons bedrijf 
werd de locatie voor bijna alle 
festiviteiten van Bert. En Bert zijn 
bedrijf werd een soort magazijn 
voor de benodigdheden van mijn 
klus aspiraties. En dat is nu alweer 
34 jaar lang zo. Waar blijft de tijd?
 
Ik hoop dat we het nog een tijd zo 
volhouden, want een goede buur is 
beter dan een verre vriend."

gereedschap en ijzerwaren moes-
ten bij Vos gehaald worden. 
Ook na mijn verhuizing naar een 
nieuwe werkgever (Woning Bouw- 
vereniging Huizen) bleven Piet 
en Bert mijn vaste leveranciers.   
Toen ik zes jaar later met Anton 
Rebel Gas Service Huizen (en 
nog later Lucht Service Huizen) 
oprichtte, was het duidelijk; Vos werd 
leverancier! Inmiddels ben ik - met 
veel plezier - 50 jaar klant bij Bert. En 
bij Vos inmiddels zelfs 54 jaar. Bert, 
ik wens je nog vele jaren als 'hoofd 
' bij Vos IJzerhandel. Maar wel wat 
rustiger, want ook jouw leeftijd gaat 
tellen." 

Jan Schortinghuis: "Ik kom al 47 
jaar in de winkel tot alle tevre-
denheid, Bert is er mede voor 
verantwoordelijk dat Vos een begrip 
in het dorp is. En voor mij ook altijd 
meedenkend in oplossingen. Bert is 
een fijn en eerlijk mens."
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OVER DE JONGEN DIE IN DE VOETSPOREN VAN ZIJN VADER TRAD

Zo vader, zo zoon

Als we moeder Ans mogen geloven, 
waren het nog nét niet Patrick's  
eerste woorden, maar als kleine 
dreumes wist hij het al zeker: 
"Als ik groot ben, ga ik in de 
zaak werken." Hij kreeg gelijk 
en inmiddels runt hij samen 
met zijn vader Vos IJzerhandel. 
Om uiteindelijk de winkel in zijn 
eentje voort te zetten. 
Speciaal voor dit bijzondere 
jubileum interviewde zus Laura 
hem.

“Toen ik klein was, werd ik in de 
vakanties – als ma was sporten 
– gedropt bij pa op de zaak. Het 
was in de tijd dat er nog van die 
ouderwetse tapijttegels op de grond 
lagen. Ik moet een jaar of acht of 
negen zijn geweest. Het was mij toen 
allang duidelijk. Want het eer-
ste wat ik deed, was de gevallen 
spijkers en schroefjes van de grond 
 oprapen en sorteren. Het geld wat ik 
dan sporadisch vond, mocht ik 
houden. Ik voelde me dan de koning 
te rijk!” 

Ambities om politie-agent of brand-
weerman te worden, waren er dus 
niet. Misschien ook niet zo gek 
als thuis de zaak een belangrijk 
gespreksonderwerp is. Dan weet 
je als kleine jongen haast niet be-
ter. Verrassend was het dan ook 
niet dat Patrick na de lagere school 
koos voor het St. Jan in Laren en 
later de MTS. “Eigenlijk wilde ik het 
liefst naar de LTS i.p.v. de MAVO, 
zodat ik meteen bezig kon zijn met 
techniek. Mijn basisschoolleraar en 
vader raadden dit af; met de MAVO 
zou ik ook handelsgerichte vakken 
moeten volgen en dat kon nog wel 
eens verdomd handig zijn voor later. 
Eerlijk is eerlijk, ze hadden wel een 
beetje gelijk.” 

Op zijn 15e – toen hij nog de MAVO 
volgde – startte Patrick als zaterdag-
hulp, nadat hij al twee jaar ‘hulp’ 
bood tijdens de vuurwerkverkoop. 
Ineens was Bert niet meer enkel de 
man die ’s ochtends aan het ontbijt 

en ’s avonds aan het eten zat en 
regels oplegde omtrent huiswerk, 
kamer opruimen en bedtijd. “Mijn 
vader pakte dit eigenlijk heel slim 
aan; vader én baas spelen is 
gewoon niet zo’n handige 
combinatie. Ik viel dus onder Piet zijn 
hoede. Als er qua werk wat was, dan 
ging ik naar hem.” 

In de jaren die volgden – als zaterdag- 
hulp en later ook parttimer– leerde 
Patrick zijn vader niet alleen 
kennen als een hardwerkende man, 
maar ook als betrokken ondernemer. 
Die betrokkenheid gold (en geldt 
nog steeds) niet alleen m.b.t. zijn 
klanten, maar ook zeker zijn 
personeel. Toch heeft Bert’s 
goede karakter ook nadelen. “Pa 
is simpelweg te lief. Voor iedereen, 
van personeel tot klanten. Hij zegt 
snel ja en vergeet soms zijn eigen 
grenzen. Zijn onbaatzuchtigheid 
siert hem wel. Ik ben daarin wat 
harder en soms een beetje bot. Maar 
daarmee houden we elkaar gelukkig 
wel scherp.”

In 2003 – toen Patrick slechts een 
paar jaar fulltime ervaring had in 
de ijzerwarenbranche – begon zijn 
vader voor het eerst concreet over 
de toekomst van Vos en Patrick’s 
rol daarin. “Ik weet nog goed dat hij 
begon over mijn toekomst in de zaak 
als fulltimer en op den duur mede-
eigenaar. Op dat moment dacht ik 
enkel en alleen ‘Ben ik daar wel klaar 
voor?’. Mijn vader wuifde alles weg, 
ik kon dat wel. Hij kreeg gelijk; een 
aantal jaren werken in het filiaal van 
een collega maakte mij klaar voor de 
toekomst.”

En nu breekt er een nieuw tijdperk 
aan; vanaf 1 januari 2018 is Bert 
eigenaar af en komt hij in dienst 
bij zijn zoon. “Dan gaat de zweep 
erover en leert ‘ie ook eens een 
keer wat werken is!”, zegt Patrick 
lachend. “Het is goed dat pa (nog) 
een stapje terug gaat doen. Nu hij 
bijna 65 jaar is, is hij langzaam aan 
het afbouwen. Op woensdag is hij 

vaak eerder weg uit de zaak; dat is 
zijn quality time met vrouw en klein-
dochter, mijn dochter Evy-Linn. In 
het nieuwe jaar zal hij nog vier dagen 
in de week werkzaam zijn en hoop 
ik dat hij daarnaast vooral geniet van 
de vrije tijd. Dat ik de baas word, 
betekent niet dat mijn vader geen 
inbreng meer heeft in de zaak. Voor 
mij is en blijft mijn vader een raad-
gever. Ik blijf graag gebruik maken 
van zijn kennis en ervaring. Ik zie 
hem na meer dan 50 jaar werken 
ook niet op de bank zitten en niets 
doen. En de binding met Vos zal er 
altijd blijven!”

Bert kon jarenlang Vos draaiende 
houden en veel uren maken dankzij 
de steun van zijn vrouw en kinderen. 
Patrick ervaart dit nu op eenzelfde 
manier met zijn kersverse vrouw 
Ellen. "Ellen is een fijne partner om 
mee te sparren over de zaak; waar 
ik soms beren zie, ziet zij enkel 
oplossingen en mogelijkheden. 
Dat is fijn. Ik hoef me ook nooit 
druk te maken als ik overuren wil 
maken in bijv. de vuurwerkperiode, 
ze laat me in alles vrij en steunt mij 
onvoorwaardelijk. Eigenlijk precies 
zoals ik het vroeger bij ons thuis 
ervaarde.” Ellen: “In de tweeëneen-
half jaar die ik in de familie zit, heb 

ik Bert leren kennen als een echte 
familieman, met het hart op de juiste 
plaats. Als ik zie hoe hij smelt als 
hij zijn kleindochter ziet, doet me 
dat elke keer weer goed. Ik vind het 
bijzonder hoe hij na al die 
jaren werken bij en voor Vos 
IJzerhandel zijn passie voor het 
vak heeft weten te behouden. 
Het waren niet altijd makkelijke 
jaren heb ik begrepen, maar de 
liefde voor de zaak heeft hij nog 
steeds. Ik zie het ook nu nog terug 
tussen Patrick en Bert. Hoe Bert 
Patrick steunt bij de toekomst van het 
bedrijf en de overname vind ik heel 
mooi. Ik hoop dat Patrick ook van zijn 
gezin de steun ervaart die Bert heeft 
gehad en dat hij net zo'n mooie tijd 
zal hebben bij Vos IJzerhandel in de 
toekomst.“

De toekomst ziet Patrick rooskleurig 
in: “Over twee jaar ben ik miljonair, 
doe ik de zaak van de hand en ga 
ik rentenieren. Nee, niks daarvan. 
Mijn vader heeft een mooi bedrijf 
opgebouwd, met de steun van 
collega’s, familie en vrienden. Ik 
hoop deze op dezelfde manier 
voort te zetten. En nog jaren onze 
huidige en nieuwe klanten te kunnen 
bedienen. In dit geval met in het 
bijzonder steun van mijn vader!” 

OUD HUIZEN 
IN BEELD

Oud Huizen in beeld In ezonden
www.facebook.com/oudhuizeninbeeld

Graag hebben we uw reactie op de foto’s en onderschriften die we 
publiceren in de serie “Oud Huizen in beeld”. We zijn voor wat betreft 
onze informatie immers voornamelijk afhankelijk van wat ons wordt 
aangeleverd en toegezonden. Daarom gebeurt het regel- 
matig dat de gegevens die wij onder een foto zetten in een 
later stadium aangevuld of verbeterd worden, omdat nieuwe 
informatie beschikbaar is gekomen. Dat is ook de bedoeling van deze 
serie: om met elkaar de historie van Huizen vast te kunnen leggen. 

Met het aanleveren van beeldmateriaal en gegevens geeft u automatisch 
toestemming voor publicatie in de Huizer Courant en voor andere 
doeleinden in het kader van “Oud Huizen in beeld”. Heeft u foto’s 
aangeleverd die u naast de krant niet voor 
andere doeleinden beschikbaar wilt stellen, dan kunt u dit 
kenbaar maken o.v.v. van het desbetreffende fotonummer.  

Reacties kunnen gestuurd worden naar de Huizer Courant, Ceintuur-
baan 32-34, 1271 BJ Huizen of per e-mail info@boutdruk.nl. Vermeld 
u a.u.b. altijd het fotonummer en de datum van de krant waarin de foto 
heeft gestaan. Geplaatste foto’s kunnen worden nabesteld. De kosten van 
een mooie afdruk op A4 formaat bedragen e 2,50. 

publicatie, reacties en nabestellingen

E486. Vos IJzerhandel, anno... Weet u het juiste jaartal?

E487. Met welke schone dame stapt Bert hier in het
huwelijksbootje?

E488. Krantenartikel uit de oude doos. Dhr. Vlaanderen en van 
Slooten nemen het stokje over van de Vosjes.

VUURWERK VAN DE TOEKOMSTVOLG ONS VOOR 
EXTRA WINACTIES!!

BESTEL OP:

AL 50 JAAR BIJ DE ZAAK ?

VAN HARTE GEFELICITEERD!

DAN HEB JE ECHT 
WEL HET MEESTE 
KRUIT VERSCHOTEN! E489. Wat een vreemde duikelaars.... Uh duikers! 

Herkent u vader en zoon?
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GEZIN GROTE STEUN VOOR BERT 

Wat is een zakenman 
zonder steun 

van zijn gezin?
Je zou het haast een cliché 
noemen, maar waar is het wel; 
als je een eigen zaak wilt runnen, 
dan komen daar vaak flink wat 
uren bij kijken. Dat kan als je vrij- 
gezel bent óf als je een gezin hebt 
dat je steunt. Bert Vlaanderen kan 
over dat laatste meepraten. 

Dat zoon Patrick in de zaak staat en 
hier 300% voor gaat, is algemeen 
bekend. Minder bekend zijn de 
andere mensen die Bert al die jaren 
steunden achter de schermen. Zoals 
zijn vrouw Ans, die altijd grapt: "Ik 
ben zijn tweede bruid, de zaak kwam 
eerst". Gelukkig vindt zij het niet erg 
om 'tweede viool' te spelen. Sterker 
nog; afgelopen mei was het al feest, 
toen waren ze 40 jaar getrouwd. 
 
Uit hun huwelijk kwam niet 
alleen zoon Patrick voort, maar 
ook dochter Laura. Zij had geen 
ambitie om de zaak in te gaan, 
maar ontwikkelde zich in de 
media- en reisbranche. Toch voelt 
Vos voor haar ook als een stukje  
'eigen' en is ze trots op haar vader – 
en inmiddels ook haar broer natuur-
lijk – om hoe de zaak wordt gerund.

Bert maakte in al die jaren flink 
wat uren voor de zaak, maar zijn 
gezin heeft dat nooit als een 
zware belasting ervaren. Hij kende 
simpelweg zijn prioriteiten. 's Avonds 
zat hij altijd aan de eettafel, lun-
chen deed hij veelal thuis en in het 
weekend stond alles in het teken 
van fietscross. Hoewel het de sport 
was van de kinderen, was Bert er 
misschien nog wel het meest druk 
mee...

Eens per jaar ging het gezin op  
vakantie; naar een plek waar 
genoeg animatie was voor de 
kinderen én waar Bert bij kon 
komen van een druk jaar. Na twee 
weken begon het dan weer te 
kriebelen  en vond Bert het tijd om 
naar huis te gaan. Naar Vos. Daar 
waar zijn hart lag en nog steeds ligt. 

Inmiddels zijn zoon en dochter 
alweer jaren uit huis . De weekenden 
zijn nu gevuld met quality time 
voor Bert en zijn vrouw. Maar als 
zijn kinderen (of schoonkinderen!) 
bellen, staat hij meteen klaar. Thuis-
wonend of niet, zij zijn hem alles. 
Nog meer dan de zaak!

DOCHTER AAN HET WOORD 

Harde werker
"Je bent te omschrijven in 
heel veel woorden, maar als 
we dan kijken naar dit 50- 
jarig jubileum - en wat ben ik 
daar als dochter trots op - dan 
komt vooral ‘harde werker’ in 
mij op. De uren die jij maakte 
toen ik nog een klein Lauraatje 
was, heb ik nooit geteld. Maar 
ik weet, het waren er veel.  
 
Of ik dan in het weekend dacht 
‘Wie is toch die man die elke 
zondag het vlees snijdt?'. Nee, 
zeker niet. Niet alleen omdat 
we zondag nooit vlees aten 
(het was snackbardag na een 
dag fietscrossen), maar ook 
omdat ik het simpelweg nooit 
zo heb gevoeld. Je was er 
altijd op de momenten die 
belangrijk waren en als je er dan 
toch even niet was, dan waren 
we zo op de zaak. En dan gaf ik 
niet alleen jou enthousiast drie 
kussen, maar ook alle 
vertegenwoordigers. Mochten 
er vandaag nog een paar zijn 
uit die tijd; dat doe ik dus niet 
meer… 
 
Ik ben geneigd te zeggen ‘De 
passie waarmee jij vanaf dag 
1 de zaak runde, is bewonde-
renswaardig’. Maar dat kan 
ik niet zeggen, want op dag 
1 was ik er nog niet eens bij. 
Maar ik durf met zekerheid te 
zeggen dat het zo was. En dat 
het altijd (ook als er tegenslagen 
waren) zo is gebleven. In een 
veranderende wereld als deze, 
zeker voor de MKB, is dat echt 
niet altijd makkelijk geweest. 
Maar dan bedacht je wel weer 
iets om de zaak een boost te 
geven. Was het geen vuurwerk, 
dan was het wel hang- en sluit-
werk. Een geboren zakenman! 
 
Ik ben trots op je. Op je door-
zettingsvermogen, je bereid-
willigheid om mensen altijd 
te helpen, je innovativiteit en 
je harde werken. Dat geldt 
overigens niet alleen voor mij, 
maar ook voor Ferry. Die je in 
die 16 jaar heeft leren kennen 
als zeer betrokken schoon- 
vader en een man met een 
goed hart. Die zodra je hem 
belt voor hulp meteen op de 
stoep zal staan.  
 
Maar pap, beloof ons één 
ding; doe af en toe een stapje 
terug, denk af en toe wat meer 
aan jezelf en laat het harde 
werken na 50 jaar ook wat 
meer aan anderen over. Wij – 
Ferry en ik, maar ik weet zeker 
dat ik ook spreek namens de 
rest van de familie – genieten 
graag nog heel lang van jouw 
aanwezigheid, in gezondheid! 
 
Liefs, Laura"

VROUW AAN HET WOORD 

Zo enthousiast 
dat je nooit 
beren op de 

weg ziet
"Ik weet nog goed dat je 
altijd riep: "Ik wil nooit een 
eigen zaak. Ik zie bij mijn vader 
hoeveel tijd dat kost en 
hoe hard werken het is." 
Amper twee jaar later lagen de 
plannen even anders; je kon de 
zaak overnemen samen met 
Piet. We hadden net een huis 
gekocht en ik zag het eigenlijk 
helemaal niet zitten. Konden 
we dat wel betalen? En wat als 
het niet goed zou lopen? Jij zag 
geen beren op de weg en was 
vooral erg enthousiast.

En dat is hoe het eigenlijk altijd is 
gegaan en gebleven. Ik vooral 
angstig om nieuwe dingen 
aan te grijpen, jij die er altijd in 
geloofde. En die het ook 
vaak bij het rechte eind had. 
 
Het enthousiasme is er ook nooit 
minder om geworden, zelfs niet 
in de tijden dat het slechter 
ging met de zaak. Want toen 
bijvoorbeeld het hele centrum 
op de schop ging en de zaak 
lastiger te bereiken was, kreeg 
de zaak toch flink wat voor de 
kiezen.

Bijzonder is dat - hoe druk je 
ook was of wat er ook speel-
de op de zaak - ik en vooral 
ook de kinderen dit nooit als 
vervelend hebben ervaren. Je 
was (en bent!) een man die 
altijd voor ons klaarstaat en 
klaar zal staan. Want hoe groot 
jouw liefde voor de zaak ook 
is, jouw familie is je alles. Dat 
blijkt bijvoorbeeld wel uit jouw 
tomeloze inzet voor The Flying 
Jumpers. Elk weekend op pad. 
Als gezin!

Nog slechts 14 maanden en dan 
bereik je de pensioen- 
leeftijd. Een raar idee, want 
Bert en stilzitten lijkt niet echt 
samen te gaan. Echt stilzitten 
zal je ook zeker niet doen en 
de zaak 100% loslaten vast 
ook niet. Maar ik hoop wel dat 
wij dan vooral fulltime gaan 
genieten en veel tijd hebben 
om te  fietsen, naar de 
sauna te gaan en te reizen. 
 
Zullen we gaan sparen voor 
nog een cruise? En dan niet pas 
als we 50 jaar getrouwd zijn... 
 
Liefs, Ans"

1908 – Vos IJzerhandel, toen 
nog in handen van Dhr. H. 
Vos en Dhr. D. Vos, wordt 
opgericht.

1967 – Bert Vlaanderen 
start zijn loopbaan bij Vos 
als 14-jarige jongen. Hiervoor 
was nog officieel toestemming 
van de burgemeester nodig.
 
1977 – Vanaf 1 juli zijn 
Piet van Slooten en Bert 
Vlaanderen niet langer slechts  
collega's; ze kopen de zaak 
over en gaan voortaan als 
compagnons door het leven. 
 
1991 – Vos IJzerhandel sluit 
zich aan bij Enorm. De zaak 
wordt grondig verbouwd.
 
1993 – Bert heeft weer eens 
een goed idee; hij wil  vuurwerk 
verkopen. Hij wordt voor gek 
verklaard door velen, maar het 
blijkt een geniale zet. 
 
1994 – Er vindt personeels-
uitbreiding plaats; zoon 
Patrick (15 jaar) start als 
zaterdaghulp. Toen nog niet 
wetende dat hij later 
mede-eigenaar zou worden...
 
2002 – Op 1 juli is het feest; 
Piet & Bert zijn 25 jaar 
eigenaar van Vos IJzerhandel.
 
2004 – Weer een grondige 
verbouwing; vanwege 
nieuwe vuurwerkwetten moet 
alles aangepast worden. Dat 
betekent wel dat er voortaan 
meer vuurwerk opgeslagen 
mag worden. 
 
2007 – Bert is 40 jaar bij 
de zaak, dat mag gevierd 
worden. Als verrassing mag 
hij met zijn vrouw een ritje op 
een trike maken.

 
 
 
 
 
 
 

2008 – Nog een feestje, Vos 
IJzerhandel bestaat 100 jaar! 
 
2014 – Op 1 januari  wordt 
zoon Patrick mede-eigenaar 
van Vos IJzerhandel. Het is nu 
officeel een familiebedrijf.

2017 – Groot feest,  Bert is 
50 jaar werkzaam bij Vos 
Ijzerhandel. En zoals u heeft 
gemerkt, laten we dat niet  
ongemerkt voorbij gaan.

De geschiedenis 
van Vos & Bert  
in een notendop

HET GROTE ABC, MET EEN KNIPOOG

BERT IN 26 LETTERS
Laten we wel wezen; we 
kunnen deze speciale Bert-
krant heel serieus nemen, maar 
is Bert dat altijd? Nee! Tijd om 
dus nog even af te sluiten met 
een Bert ABC. Met feitjes die 
u echt nog niet wist over Bert! 

A van Ans. Is hierbij nog uitleg 
verschuldigd? Zij is de steun en 
toeverlaat van Bert. Niet al die 50 
jaar, maar toch zeker wel 42,5 jaar!

B van Bier. Iedereen weet dat 
Bert wel van een biertje houdt. Maar 
wie denkt dat daar die buik vandaan 
komt, heeft het mis. Deze is ontstaan 
nadat Bert in 1993 stopte met roken. 
De droppot was toen zijn toevlucht.

C van Creatief. MKB is niet de 
makkelijkste markt anno 2017. Wil je 
je in deze tijd staande houden, dan 
moet je wel creatief zij. Ook al kan je  
- zoals Bert - voor geen meter schil-
deren of tekenen.

D van Duiken. Een passie 
die Bert  jaren geleden opeens 
ontwikkelde. Samen met duikmaatje 
Rinus ontdekte hij de wateren van o.a. 
Sri Lanka, Egypte, Dominicaanse 
Republiek, Vietnam, Malta, 
Thailand, Turkije, Kroatië, Cuba, 
Gran Canaria, Nederland, Mexico, 
Lanzarote, Jamaica en Curaçao. Wat 
een wereldreiziger! Ook met zoon 
Patrick heeft hij regelmatig 
gedoken, maar nu ze samen in de 
zaak staan, is dat even wat lastiger. 

E van Eigenwijs. Wie Bert goed 
kent, weet genoeg! Overigens staat 
de E in Bert's geval ook voor Eerlijk.

F van Familie. Wie denkt dat de 
zaak het belangrijkst is in Bert's 
leven heeft het goed mis. Zijn familie 
staat op nummer 1.

G van Gereedschap. Tja, als er 
iets is waar hij zich de afgelopen 50 
jaar mee bezig heeft gehouden... 
Vraag hem iets over gereedschap 
en hij heeft het antwoord voor je 
paraat. Mocht Bert even niet bij 
de hand zijn; Patrick is net zo'n 
vakidioot.

H van Huizer in hart en nieren. 
Bert werd geboren boven een oude 
fabriek aan de haven en sinds die 
dag heeft hij nooit ergens anders 
gewoond dan in Huizen. Zal hij ook 
nooit doen!

I van Intelligent. Vraag ons niet 
wat Bert's IQ is, maar achterlijk is 

hij allerminst. Anders had hij dit alles 
met Vos niet bereikt, is het niet?

J van Jaarlijks uitje. Eén keer 
per jaar gaat Bert op pad met zijn 
dochter. Naar Thialf voor een 
schaatswedstrijd. Een moment 
waar hij en zijn dochter elk jaar 
naar uitkijken! De dag wordt 
altijd afgesloten met een biefstuk 
van Loetje. Vrouw en schoonzoon 
schuiven dan ook gezellig aan.

K van Knieoperatie. Zie je niet 
hoe soepel Bert tegenwoordig loopt?  
Na een operatie aan zijn meniscus 
(met persoonlijke verzorgster en 
begeleider) eerder dit jaar lijkt Bert 
plots 10 jaar fitter.

L van Lambert. Zijn roepnaam 
mag dan Bert zijn, op zijn paspoort 
staat toch echt Lambert Vlaanderen. 
Het zorgde wel eens voor verwar-
ring met post; was het nu voor Bert 
of voor dochter Laura?

M van Moeder. Wat fijn dat we 
vandaag een soort van eregast 
hebben; Bert's moeder is nog 
springlevend en geniet met haar 88 
jaar volop van haar kinderen, klein-
kinderen én achterkleinkinderen.

N van Nors. Klanten 
vinden Bert nog wel eens nors 
kijken, aldus de woorden van Bert  
zelf. Volgens Bert is dat gewoon zijn 
neutrale blik. Dat u het even weet! 
 

O van Opa. Sinds anderhalf 
jaar is Bert opa. Elke woensdag-
middag heeft hij vrij om op zijn 
kleindochter Evy-Linn te passen. 

P van Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. Iets waar Bert zich ook al 
met hart en nieren voor inzet! Eigen-
lijk geldt dat voor alles wat Bert doet,  
altijd voor de volle 100%.

Q van Quote. Weet jij wat Bert's 
favoriete quote is? "Toen iedereen 
nog in plaggenhutten woonden, 
woonden wij al in Huizen" Flauw, 
zeker als je hem heel vaak hoort. En 
zo heeft Bert wel meer vaste zinnen. 
Als zijn dochter thuis kwam met een 
hippe, gescheurde spijkerbroek was 
de standaard opmerking: "Je hebt 
toch wel korting gekregen?"

R van Ridder in de Orde 
van Oranjea-Nassau. Door het 
Koninkrijk der Nederlanden mag je 
dan niet benoemd zijn, voor ons ben 
je wel een echte ridder. Zullen we 
je gewoon Ridder in de Orde van 

Vos IJzerhandel noemen met 
ingang van vandaag?

S van Sauna. Naast hobby's als 
duiken en op vakantie gaan, heeft 
Bert nog een grote hobby; in zijn 
blote kont rondparaderen. In de 
sauna uiteraard, niet op straat.

T van Te lief. Vraag je het zijn 
familie dan krijg je steevast te 
horen dat Bert te lief is. Hij zal 
zelden 'nee' zeggen en zet graag 
een stapje meer dan gemiddeld. Het 
siert hem, maar nu hij ouder wordt, 
mag hij best eens een stapje terug 
doen.

U van Uit eten gaan. Oké, dat die 
dropkilo's er nog niet af zijn, is wel 
te verklaren. Niet alleen een biertje 
hier en daar, maar ook een etentje 
zo nu en dan. Zo prikt hij graag een 
hapje bij Peter van Le Beau Geste 
en smult hij bij het idee van een bief-
stuk van Loetje.

V van Vuurwerk. Zeg je Vos dan 
zeg je sinds 1993 ook Vuurwerk. 
Nog elk jaar knalt Bert samen met al 
het personeel de laatste drie dagen 
van het jaar. En wat denk je dat er 
dan 's avonds de lucht in gaat? Heel 
veel vuurwerk!

W van Winter. Want dan draait 
Bert als het even meezit de 
meeste omzet. Niet alleen van-
wege het vuurwerk, maar ook door 
eventuele vorst. Dan vliegen de 
schaatsen en sleeën als Warme 
broodjes over de toonbank. Helaas 
zijn de strenge winters tegenwoordig 
zeldzaam in Nederland. 

X van X-factor. Bert heeft de 
X-factor als ondernemer. Hij is 
betrokken bij zijn klanten, maar aan 
de andere kant ook zakelijk als het 
op deals aankomt. En bovenal heeft 
hij een neus voor nieuwe kansen.

Y van YtiC trops. Ja, met de Y 
moet je een beetje creatief omgaan. 
Als je achterstevoren kan lezen, zie 
je nl. dat hier Sport City staat. Elke 
woensdagavond is Bert daar met 
zijn sportmaatje Peter (die trouwens 
een vrouw heeft die Yvon heet, over 
de Y gesproken) te vinden in de 
spinningles en afsluitend de sauna.

Z van Zelfstandig ondernemer. 
Na het lezen van deze krant is het 
iedereen wel duidelijk dat Bert dat in 
hart en nieren is. Nog even, want per 
1 januari draagt hij het stokje over 
aan Patrick en gaat hij tot aan zijn 
pensioen in dienst bij zijn zoon. 

Beste Bert,

Van harte gefeliciteerd 
met deze bijzondere 
mijlpaal en dank 
voor alles wat je 
voor onze vereniging 
hebt gedaan.

Hart van Huizen
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Bert,

Langs deze weg van harte gefeliciteerd met 

het 50-jarig jubileum. We wensen jou en Ans 

nog vele jaren in goede gezondheid toe.

Van den Tol opticiens

Volg ons op Facebook           en Twitter           voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen.

Oude Raadhuisplein 4 - Huizen - Tel. 035 - 525 38 55   |   Oostermeent-Oost 84 - Huizen - Tel. 035 - 525 38 53

www.vandentolopticiens.nl

GROOTSTE 
ADVERTENTIE

VOS IJZERHANDEL

www.festool.nl

Festool feliciteert Bert 
met zijn 50-jarig jubileum

Gereedschap voor het beste resultaat

15 dagen uitproberen

90% tevreden =
100% geld terug

50-jarig jubileum bij Vos IJzerhandel

*SERVICE all-inclusive geldig na registratie van de 
machine op www.festool.nl/service.

GEFELICITEERD  
BERT VLAANDEREN

We proosten op  
50 jaar ijzersterke 
samenwerking!

Namens het hele team van AXA

Bert, wat zou Vos IJzerhandel 
zijn zonder jou? Gefeliciteerd 
met jouw unieke jubileum en 
we hopen dat je nog lang 
onderdeel mag zijn van 
ons team.

Patrick, Marcel, 
Wilfred en Axel

VOS IJZERHANDELVOS IJZERHANDEL
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

www.vosijzerhandel.nl

HAN LANDMAN
SCHOENMODEFamily 

 euk dat we zoveel jaar 

 veel leuke activiteiten 

hebben mogen organiseren voor 

’t Hart van Huizen: Braderie, Harten 

Troef Actie, etc. 

Veel geluk samen met Ans en op naar 

de 100 in goede gezondheid!

Op je lijf geschrevenBeste Bert, 

50 jaar geleden was dit werk al 
op je lijf geschreven. Super fijn 
om zo’n collega in het dorp te hebben.

Namens Het De Lange Team,
Gert Jan de Lange


