
 

 

 
 

 

Lies Hoogerheide 12  jaar bij de Hopjes 
 
Het is bijna niet te geloven dat Lies Hoogerheide al 12  jaar werkzaam is bij de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Ze had ons een half jaar geleden al verteld dat 
het er aan zat te komen, maar verder is ze er niet op teruggekomen. Nou 12  jaar 
bij de Stichting Haagse Hopjes is niet, niets. 

Reden dus om hier op een leuke manier 
aandacht aan te besteden. En dat 
hebben we dan ook vandaag gedaan. 
Gisteren is de taart al besteld, vandaag 
de andere boodschappen, wat zoutjes en 
andere lekkere dingen om te trakteren op 
“haar” plein, het Joubertplantsoen. De 
taart ophalen en natuurlijk mag een 
cadeautje en een grote bos bloemen 
voor de jubilaris vandaag niet ontbreken.  

 
Maar eerst moesten we haar naar het 
Haagse Hopjeshuisje lokken. Ze kreeg 
van mij vorige week een mailtje dat ik 
even met haar een gesprek wilde, of ze 
op 1 juni a.s. om kwart voor 3 aanwezig 
wilde zijn. En trouw als Lies is kwam ze 
dan ook precies om kwart voor 3 naar het 
huisje op het wijkpark. 

 
Voor die tijd hadden Mostapha en 
Peggy het huisje prachtig versierd. 
Alles stond al klaar, ook de taart met 12 
en een  kaars. Al haar collega’s van 
de Haagse Hopjes Transvaal hadden 
zich verzameld op het wijkpark. 
 
Best spannend om een grote 
verrassing 
voor te 
bereiden. En 
dan gaat de 
bel, het is Lies 

en terwijl zij niets vermoedend de versierde trap van het 
huisje aan het wijkpark oploopt, zingen wij haar van bovenaf 



toe ”Lang zal ze leven” en hartelijk 
gefeliciteerd met je 12  jarig jubileum. 
Lies was aangenaam verrast en even 
sprakeloos van verbazing, ons 
verrassingsfeestje is gelukt.  
 
Als Lies een beetje bijgekomen is van 
de verrassing volgt het “officiële” 
gedeelte en wordt JUF Lies bedankt 
voor haar inzet, positieve werkhouding 
en collegialiteit voor de afgelopen 12 en 

 jaar en natuurlijk spreken we de hoop 
uit dat Lies nog lang blijft werken voor 
de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.  
Ook Minouche Abee van Wijkbeheer 

Schilderswijk/Transvaal  bedankt Lies 
voor haar inzet met mooie woorden 
en een mooie bos bloemen. Lies 
bedankt ons voor de verrassing en 
dan gaan we aan de taart en koffie. 
De taart smaak heerlijk en 
ondertussen halen nog wat leuke 
herinneringen en grappige verhaaltjes 
op over de jaren van Lies bij de 
Haagse Hopjes Transvaal. Na een 
klein uurtje is het weer tijd om te gaan 
werken en gaat iedereen naar zijn of 
haar werkplek op één van de Hopjes 
pleinen. En zo kan er ook vandaag 
weer volop gespeeld worden. 

 
Peggy en Joke, 1 juni 2010 


