
 

Lies 25 jaar werkzaam bij de Hopjes! 
14 december 2022 
 
Jullie weten allemaal waarschijnlijk nog wel het 
20-jarig jubileum van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal in 2017. Dit is grootst gevierd 
met een mooie tentoonstelling en een hele 
leuke en sportieve dag voor de kinderen! Wie 
kan rekenen, komt in 2022 uit voor het 25-jarig 
bestaan van de Haagse Hopjes. Dit hebben we 
echter iets eerder gevierd omdat het bestuur 
van de Haagse Hopjes al wel eerder bezig 
waren met de Stichting. Maar het ontstaan van 
de Haagse Hopjes en het in dienst treden van 
Lies zijn bijna gelijk gegaan!  
 
Jullie begrijpen dus dat als de Hopjes al 25 jaar bestaan, Lies ook al bijna een kwart eeuw 
voor de Haagse Hopjes werkt! En dat kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan! 
We hebben Lies en haar gezin met een smoes naar het Wijkpark gelokt! Daar zaten al haar 
collega’s te wachten om haar te verassen met een hele mooie “vroegere Lies” taart! Lies was 
gelukkig erg verrast, want nuchter als ze is, had ze hier natuurlijk niet bij stil gestaan!  
 
Na een taartje, een drankje en het ophalen van oude verhalen van de afgelopen jaren, had 
iedereen de tijd om zich even op te frissen. Want hier waren we nog niet klaar! We hebben 
Lies, haar man Andre en dochter Chanice, gezellig meegenomen naar de Gouden Wok waar 
we allemaal een hapje hebben mogen eten! Uiteraard hebben we hier afgesloten met een 
mooie jubileum-taart met vuurwerk voor Lies! 

 
Nu denken jullie, wat een prestatie dat Lies dat 
uitdagende werk zo lang heeft volgehouden… 
Maar daar is alles nog láng niet mee gezegd. 
Lies zou namelijk de 25 jaar bij de Haagse 
Hopjes helemaal niet halen. Dit omdat ze officieel 
3 jaar geleden al met pensioen had gemogen! 
Maar omdat de Hopjes in haar hart zitten, ze toch 
niet de persoon is om thuis te zitten en omdat wij 
eigenlijk niet zonder haar kunnen heeft ze 
besloten om te blijven! Dit doet ze nu dus al 3 
jaar en daar zijn wij hartstikke blij mee! 
 

Wij kunnen er dan ook niet over uit dat we nog steeds krantenkoppen tegenkomen waarin 
staat dat bedrijven “oudere” werknemer links laten liggen! Ze zouden eens bij ons moeten 
komen kijken! 
 

Lies super bedankt voor je inzet! En op naar de volgende 25 jaar!       


