
 
Kees (Cornelis Abraham) te Gussinklo 

is in de nacht van 7 februari 2018 overleden. 
17-03-1953 - 07-02-2018 

Kees was bestuurslid van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal. Hij was vanaf het begin betrokken 
bij het opzetten van de Werkgroep Haagse Hopjes 
Transvaal en is op 18 september 2002 officieel in het 
bestuur gekomen. Kees kenmerkte zich door overal 
duidelijk aanwezig te zijn en overal zijn mening te 
laten horen. Veel kinderen uit Transvaal en de 
Schilderswijk heeft hij aan het sporten gekregen. De 
laatste jaren was Kees vooral aanwezig met een 
microfoon in zijn hand: ‘luid en duidelijk’. Zo heeft hij 
de stadsspelen nog geopend en het belang van sport 
in de wijk Transvaal nog eens benadrukt. Maar 
uiteraard was hij ook de man om het 20-jarig jubileum 

van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal aan elkaar te praten. Kees was een zeer 
joviale man die zijn werk vaak erg serieus nam. Hoewel hij met pensioen wilde, wilde 
hij eigenlijk niet rustiger aan doen. Het leek wel of hij juist meer ging doen, maar hij 
hoefde niets meer en dat vond hij fijn! Het is niet te geloven dat deze actieve, 
vriendelijke man slechts zo kort van zijn pensioen heeft kunnen genieten. Wij zullen 
hem samen met onwijs veel andere mensen erg gaan missen! 

Wij zijn vandaag direct bij elkaar gekomen en iedereen was zeer geschokt door het 
overlijdensbericht. Velen hadden ook wat leuke herinneringen over Kees te vertellen 

Karim: Ik ken Kees al vanaf 2000, hij heeft mij toen geholpen door mij in dienst te 
nemen als vrijwilliger voor de sport bij de Haagse Hopjes. Ik heb met Kees erg veel 
meegemaakt vooral tijdens de sport. Het was een erg aardige man en een heel 
harde werker. Hij praatte altijd erg veel over het amateurvoetbal en zijn baan als 
radio fm verslaggever. We zullen deze altijd actieve man erg missen! Dank je Kees 
voor alles wat we hebben mogen meemaken. 

Mimoun Achahbar: Kees is iemand die overal aanwezig was, vooral in de 
sportwereld. Bijna alle kinderen uit Transvaal 
kende hem wel. Als mens stond Kees altijd 
voor je klaar. Hij heeft mij laatst nog gebeld 
omdat hij door mijn zoon zijn weddenschap 
over Velo aan het verliezen was.  

Halima: Kees was een erg vriendelijke man, ik 
ken hem vanuit de buurtkamer aan de  ‘s-
Gravenzandelaan. Hij stond altijd klaar voor 
zijn medemens. Als hij ons tegenkwam 
(Milouda, Jamila en Halima) noemde hij ons 



altijd ‘zijn dametjes’. Als we ergens laat vandaan kwamen stond hij er ook altijd op 
ons naar huis te brengen.. Lopen was dan ook wel zijn passie. We gaan hem 
missen. 

Lies: Kees is een lange tijd coördinator geweest bij de Stichting. Zijn werk als 
coördinator nam hij ook erg serieus. Regelmatig kwam hij langs de pleinen om te 
kijken of iedereen wel daadwerkelijk aan het werk was en op tijd was. Dit kon hij ook 
nog wel eens vanuit zijn auto doen. Als dit niet zo was dan kwam hij erg boos 
aanstieren om je een reprimande te geven.  Nadat hij dit had gedaan verdween zijn 
boosheid als sneeuw voor de zon en begon hij zoals we 
hem kennen aan een stuk door te praten. Ook was Kees 
een beroemdheid op 5 december bij het Sinterklaasfeest. 
Als hij aankwam werd er al geschreeuwd: Hé Kees. Want 
iedereen wist dat onze Kees verkleed was als Sinterklaas. 

Jeroen: Wat Kees precies deed was altijd een beetje 
onduidelijk. Het leek meestal wel alsof hij alles deed. Wat hij 
deed dat vond Kees leuk. Hoewel hij af en toe uit zijn slof 
kon schieten als iets niet lekker liep. Was hij ook de rust 
zelve, de laatste keer dat ik samen met Kees een 
vergadering had waren we zo druk met van alles (ook met 
de vergadering) dat Kees achteraf zijn jas met huissleutels 
en alles vergeten was. Nadat we erachter kwamen dat we 
ook niet meer naar binnen konden om zijn jas op te halen 
en het een lange avond ging worden konden we er eigenlijk 
alleen maar om lachen. Kees leek af en toe wel vastgeroest 
aan zijn microfoon want overal waar je kwam stond Kees 
alles aan elkaar te praten. Daarnaast waren we ook nog 
eens op dezelfde dag jarig en beide Saint Patricks Baby’s! 
Kees we zullen je missen! 

Joke: Toen ik vanmorgen het bericht via Jos hoorde kon ik het niet geloven. Dat kan 
niet, we zouden nog een afspraak maken om uit eten te gaan met het bestuur. 
Vanwege de drukte was dat er bij ingeschoten. Kees had het nu erg naar zijn zin, 
met vervroegd pensioen, zijn nieuwe woning, al zijn hobby’s,  zijn vriendenkring. Ja 
dit wilde hij allemaal graag doen. Kees is al die jaren een zeer trouw bestuurslid 
geweest, waar nodig was hij er, altijd kon ik terecht met vragen. Indien nodig stond 
Kees altijd voor je klaar. Kees en Joke, twee mensen met een sterke eigen wil, en 
toch was er een hele goede vriendschap tussen ons. Ik zal zijn aanwezigheid bij de 

hopjes en thuis heel erg missen. Lieve 
Kees in dank je voor al die jaren trouw 
aan de Haagse Hopjes en aan jouw 
vriendschap voor mij.  

Namens het hele bestuur en alle 
medewerkers van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal wil ik zijn familie en 
vrienden condoleren met dit plotselinge 
overlijden van onze Kees. Hij was een 
heel bijzonder mens. Ik vind het een 
eer dat ik hem heb mogen kennen. 


