
 

 

 
 

Verslag van de 8ste Lampionnenoptocht door 

Transvaal op 7 november 2007  
 

De lampionnenoptocht, een van de activiteiten die de meeste en uitgebreidste voorbereidingen 

nodig hebben. In februari van het jaar begin je al met de vergunningen, het bespreken van de 

route enz. En dan weken van te voren beginnen we 

met het bellen naar de scholen en andere 

organisaties, ze krijgen daarna brieven, met het 

verzoek om mee te doen.  

 

 

We maken de informatiebrieven met strookjes voor deelname, affiches, flyers en ga zo maar 

door. We schrijven naar, Staedion, HWB, Buurtvaders, VAZ, BBOZ, Team Transvaal, 

Buurtbeheer Transvaal/Schilderswijk en dan niet te vergeten de politie en natuurlijk al onze 

trouwe vrijwilligers en 

hopjesmedewerkers. 

Ook de mensen van de 

Gemeente Den Haag, 

die ieder jaar de 

verlichting mogelijk 

maken. Al deze 

mensen krijgen 

brieven, mailtjes, 

telefoontjes, voor 

deelname en dit jaar 

deed iedereen mee. 

Het bestuur droomt 

dan van “lampionnen”, 

nou wie wil dat niet? 

 

En dan is het bijna 

zover, op het Wijkpark 

brand al sinds 1991 de 

feestverlichting, die al die jaren al mogelijk is gemaakt door de dienst DSO, vooral de dames 

Mendy van Veen en Trix Baan, doen hier ieder jaar veel moeite voor, heel hartelijk dank. Maar 



ook de heer Luc Meuwese van de Dienst OCW doet altijd zijn best voor de feestverlichting of 

de muziek tijdens de lampionnenoptocht.  

 

 

En dit jaar was het de heer Luc Meuwese die 

de aftrap gaf voor de 8ste lampionnenoptocht, 

geweldig zulke mensen van het stadhuis. Dit 

noem ik burgerschap. De Gemeente Den Haag 

denkt en doet zeker mee met de 

bewoners/vrijwilligers. Dat maakt van een wijk 

“een KRACHTWIJK”.  

Maar voordat het zover is gaan 

de kinderen naar hun eigen 

plein om te verzamelen. Daar 

krijgen ze allemaal een 

lampion, ook de ouders en 

begeleiders. Ze vertrekken 

allemaal op de afgesproken tijd 

richting Wijkpark Transvaal. En daar bij dat 

Haagse Hopjes/Beheerhuisje, zie je van alle 

kanten de kinderen en begeleiders aankomen 

met lampion, een prachtig gezicht. Voor de 

mensen op het wijkpark is het hoogspanning, 

die nog een lampion en ga zo maar door. 

Dit jaar was Piet Regeer er 

weer om alle groepen “op te 

vangen”, hij hielt bij welke 

groepen er al waren en wie 

nog moesten komen, zo weet 

je precies of iedereen 

aanwezig is.  

De kinderen en ouders van 

het Wijkpark krijgen hier ook 

hun lampion en als de Brassband Peligroso 

ook in de rij plaats heeft genomen, achter 

de wagen van Buurtbeheer 

Transvaal/Schilderswijk, achter de band het 

kleine auto-tje met Mammar zijn mannen, met 

de politie op de fiets, voorop politie op motoren 

en een politieauto als afsluiting en natuurlijk al 

onze trouwe vrijwilligers en al die honderden 

kinderen, dan zijn we compleet, de stoet is 

klaar om te vertrekken. Alle auto’s versiert met 

lampionnen. Alle bovengenoemde begeleiders 

en auto’s in de rij, een rij met ruim 700 

deelnemers…… maar eerst moet de 

verlichting van het Haagse Hopjeshuisje nog 

aan. De heer Luc Meuwese was zo vriendelijk 

om ons de eer aan te doen om vanaf de “poef” 

door de megafoon te roepen dat de verlichting aan mocht, Gert, een van de schoonmakers van 



het Wijkpark, deed de verlichting aan en … een Ah! en Oh! geroep en geklap en de band begon 

te spelen. 

 

En precies op de afgesproken tijd 18.00 uur vertrok de grote stoet met alle deelnemers voor 

de tocht door de Wijk Transvaal.  

 

Met onderweg heel veel belangstelling, mensen bleven stilstaan en bewonderde de optocht, ze 

keken door de ramen of stonden op hun balkon. Je kon merken dat deze optocht door de wijk 

heel erg gewaardeerd werd.  

 

Op weg naar “de Loods”, waar we zeer gastvrij zijn ontvangen door Cor en Anqel, was het ook 

al hoogspanning. De vele vaste vrijwilligers waren hier weer druk in de weer om de chocomelk 

te verwaren, de thee en koffie te zetten, de koeken uit te pakken, en in de middag was de zaal 

versierd en de kramen neergezet, maar toen ik van het Wijkpark aan kwam in de Loods was 

alles bijna klaar voor de intocht van de stoet. Er werden nog even de laatste kannen met 

chocomelk aangevoerd en iedereen stond voldaan te wachten. “Laat ze maar komen, we zijn 



er klaar voor”. Annie en Frans, Cobie, Corrie, Cora, Wil, Nel, Annie Ch. en twee nieuwe dames, 

ze doen dit al voor het achtste jaar, dan raak je er ook aan gewend. En toch is het ieder jaar 

weer anders. 

Dankzij de inzet van zoveel mensen is ook dit jaar weer de Lampionnenoptocht zeer geslaagd. 

 

 

Hieronder is een verslagje van Funda: 

De lampionnenoptocht van woensdagavond was fantastisch!!!. We verzamelden met z’n allen 

op het wijkpark. Samen met de drumband Peligroso gingen we door de Wijk Transvaal meer 

dan een uur wandelen met de lampionnen. Er waren zeker wel 600 kinderen aanwezig en ook 

nog ouders en vrijwillige begeleiders. Bewoners stonden voor de ramen en sommige keken 

vanaf hun balkon met nieuwsgierigheid. Je kon goed zien aan de kinderen dat ze het naar hun 

zin hadden en het heel leuk vonden. De beveiliging was ook heel goed geregeld. Zeker de door 

de politie. Wijkbeheer en Staedion deden ook mee en reden met de auto’s. Toen de wandeling 

was afgelopen gingen we naar het Buurthuis de Loods. Daar kregen we limonade, chocomelk 

en koek. De kinderen waren wel uitgeput en je kon zien dat ze wel moe waren. Daarna mocht 

iedereen naar huis gaan en het zat erop. Gelukkig is het heel goed afgelopen zonder 

problemen. Ik hoop dat ik volgend jaar weer mag meelopen !!!  

Groetjes, Stagiaire Funda Ates (Bewoners Organisatie Transvaal) 

 

Iedereen hartelijk bedankt en PETJE AF: 

 

 

Deze lampionnenoptocht is financieel mogelijk gemaakt dankzij Fonds 1818, Gravin 

van Bylandt Stichting, Staedion Wonen, Vestia Zuid-Oost en de 

Gemeente Den Haag. 
 

De feestverlichting op het Wijkpark Transvaal, dankzij Gemeente Den Haag, de 

diensten DSO en OCW. Iedereen hartelijk bedankt. 


