
Verslag etentje Hans 65 jaar 14 februari 2020 
 
Afgelopen vrijdag 14 februari op Valentijnsdag hebben wij als 
Haagse Hopjes de 65ste verjaardag van Hans van Klaveren 
gevierd. Hans is namelijk op  
zaterdag 15 februari 2020, 65 jaar oud geworden. 

Hans is ruim 2 jaar geleden bij ons begonnen als  
Stip-medewerker. Sindsdien heeft Hans helemaal zijn draai 
gevonden bij het hopje op het Wijkpark Transvaal. Daar zorgt 
hij samen met zijn directe college Abdoel ervoor dat er vele 
kinderen met plezier kunnen sporten en spelen. 
Op dit moment zijn er helaas minder stip banen bij de Haagse 
Hopjes. Dit omdat wij al onze Stipmedewerkers hebben 
opgeleid waarna ze het gaan proberen bij andere 
werkgevers. Uiteraard hopen wij dat ze hier verder kunnen en 

wellicht weer eens 
terugkomen bij de Haagse Hopjes voor onze activiteiten. 
Wel heeft Hans er bij de Haagse Hopjes een vaste baan 
aan overgehouden tot aan zijn pensioen. 

Vroeger was het zo dat men op de leeftijd van 65 met 
pensioen ging. Echter is dat tegenwoordig niet meer het 
geval. Toch is 65 jaar een mijlpaal. Om deze reden 
hebben wij er dan ook voor gekozen om dit te vieren. 

Zo was het Hopje helemaal versierd met vlaggen, slingers 
en ballonnen, allemaal met 65 jaar erop. Hans was enorm 
verrast en stond al te stralen toen hij zijn werkdag begon 
en de versieringen zag. Toen wist Hans nog niet dat er ook 
was afgesproken met alle Hopjes medewerkers dat er om 

2 uur gebak klaarstond om deze heugelijke mijlpaal onder het genot van een gebakje te vieren. Om 2 
uur was iedereen dan ook aanwezig op het Wijkpark Transvaal en hebben we Hans even lekker in 
het zonnetje gezet. Hans stond zo te genieten dat hij meerdere malen zijn telefoon heeft 
doorgegeven om foto’s en filmpjes te maken om aan het thuisfront te laten zien.  
Dit zou niet de laatste verassing geweest zijn als Lies niet tijdens het gebak per ongeluk haar mond 
voorbij sprak. Er stond namelijk nog op de planning om met zijn allen na het werk uit eten te gaan bij 
Bab Mansour. Hans was echter in de veronderstelling dat 
we zouden gaan vergaderen. Zo werd de verassing verklapt 
maar de pret niet. 

Zo zijn we om half 6 nadat de kinderen weer lekker buiten 
hebben kunnen spelen en het speelgoed weer goed is 
opgeborgen naar Bab Mansour vertrokken. Het eten was 
zoals altijd weer erg lekker en onder het genot van een 
hapje en drankje is er dan ook goed getafeld. De sfeer was 
goed waardoor er veel gekletst en gelachen werd. Als 
afsluiting was er natuurlijk een speciaal dessert voor de 
jarige met een enorme vuurspuwende kaars. 


