
 
 
 
 
 
 

12de LAMPIONNENOPTOCHT  IN TRANSVAAL 
 
Op 2 november 2011 was het weer zover, de Lampionnenoptocht. Weken van tevoren is 
iedereen bezig met het inleveren van de strookjes voor deelname aan de 
Lampionnenoptocht. Tot in de avond word ik gebeld, of de kinderen nog mee konden doen, 
want het was al zondag en ze hadden nog geen strookje ingeleverd. Ja, iedereen mag mee 
doen, ook de kinderen die te laat zijn.  
Al een week eerder zijn alle lampionnen in elkaar 
gezet, behalve de batterijen, die moeten pas de 
laatste dag erin anders lopen ze leeg. 
En dan is het 2 november, nog even een dagje 
dat alle Hopjes dicht zijn om al die lampionnen 
gereed te maken voor de grote avond. Bijna de 

hele middag zijn we bezig geweest om al die 
stokjes te controleren en om de batterijen er 
in te doen. 
 
De organisaties die zich op hadden gegeven 
om als vertrekpunt te dienen, hadden 
maandag al de lampionnen gekregen, naast 
alle Hopjes liepen ook Bario, de 

Stadsboerderij de Woelige Stal, onze lieve juffrouw Alie Stegeman met haar 120 deelnemers 
mee. Geweldig, de 
Commeniusschool doet 
al jaren met bijna al haar 
leerlingen mee, ook 
doen steeds meer 
ouders aan de toch mee. 
Nou, en daar doe je het 
voor. En de kindertjes 
van Josée Mulder van 
Bario, schitterend 
verkleed, ze waren weer 
heel duidelijk aanwezig 
in de stoet. Er waren ook 
kleine groepen die zelf 
kwamen. Het Galjoen 
zou ook zo’n vertrekpunt 
zijn, maar op het laatste 
moment ging dat niet 
door. Heel jammer, maar 



misschien volgend jaar wel? 
In ieder geval dank ik al die groepen die zo hun best 
hebben gedaan om deze lampionnenoptocht tot een 
succes te maken. 
 
En dan is het zover, 2 november om 17.00 uur, de 
kinderen, met of zonder ouders of begeleiding 
gingen naar hun Hopjesplein om van daaruit met je 
eigen Plein, naar het Wijkpark Transvaal te gaan. 
Op het Wijkpark Transvaal stonden drie mensen te 
wachten die al die groepen op moesten vangen en 
hun naam aan moesten kruisen, op die manier 
wisten wij precies wie er aanwezig was. 
Heel belangrijk, wij zouden niet willen dat sommige 
groepen de stoet zouden missen. 
Dit moeilijke werkje werd weer gedaan door Piet 
Regeer, Kees te Gussinklo en dit keer met een 
nieuwe “ceremoniemeester”, Bernadette, die met 
een prachte hoed kwam die zeker opgevallen is. 
 

Het weer?, nou we hadden 16 
graden en het was kurkdroog, 
eindelijk een lampionnenoptocht 
die we droog hebben gelopen. Ik 
denk dat dit ook de reden is dat we 
zoveel late aanmeldingen hadden. 
Maar gelukkig hadden we 
lampionnen genoeg. 
 
Toen iedereen aanwezig was, heeft 
de Heer Gert-Jan Bunck, directeur 
van Stadsdeelcentrum, die de 
financierder is van onze 
Lampionnenoptocht!!!, de 
feestverlichting aangezet door een 
druk op een grote zwarte knop, toen ging de feestverlichting van het Haagse Hopjes Huisje 
aan, het zag er schitterend uit en dat vonden veel kinderen en ouders ook, want er klonk een 
groot applaus. Dit applaus mocht ook wel want wij en de Beheercommissie Wijkpark 
Transvaal hebben ons best gedaan om het dit jaar toch weer voor elkaar te krijgen. De 
sponsors van deze prachtige feestverlichting zijn, Staedion-Wonen, en de Gemeente Den 
Haag. En niet alleen het huisje was verlicht, maar ook vier bomen op het Wijkpark zien er 
weer prachtig uit met deze nieuwe, scherpere lampen. De slingers tussen de Urban Villa’s 

hangen er ook weer mooi bij. 
De mensen die het 
opgehangen hebben zijn van 
Rijken Elektrotechniek, John 
en zijn vrouw waren op de dag 
van de Lampionnenoptocht 
nog volop bezig.    
Dank u wel, Staedion, dank u 
wel, Gemeente Den Haag. Het 
zou ook heel zonde zijn dat 
een traditie die er al stampt van 
1991, zou verdwijnen. De 
lampen die nu in de bomen en 



de slingers zitten kunnen in ieder geval volgend jaar 
weer gebruikt worden. Dus dat moet wat schelen in 
de rekening.  
Met het oplaten van 2 grote ballonnen kon de 12 
lampionnenoptocht beginnen. De kinderen hadden 
niet zo snel door dat ze naar het sportveld moesten 
gaan, maar ach het was mooi weer en alles lekker 
rustig doen is ook wel fijn. Wij danken de heer Gert-
Jan Bunck voor de opening van deze 
lampionnenoptocht. Het werd in ieder geval door 
veel mensen op prijs gesteld. 

 
De stoet: voorop de 
verkeersregelaars, 
deze lieve mensen zijn 
oom al jaren aanwezig, 
politie op paarden, 
politie op de fiets en in 
de auto. Gelukkig 
konden wij weer op 
ruime deelname van de 
politie rekenen, 
hartelijk dank. 
Er stond een auto van 
Wijkbeheer, met in de 
cabine allemaal 
lampionnen, ook de 
auto van de Staedion-
deelnemers was heel 
leuk versiert met 

lampionnen. Dit geeft de stoet wat meer body. Twee 
clowns liepen er mee, en als klap op de vuurpijl, de 
artiesten van All Hands Together, deze keer twee 
steltenlopers in het wit met een grote boog. Een klein 
krom mannetje met een bochel, trok een troon met 
veel lampjes voort waar de sneeuwkoningin in zat, ook 
in het wit en aan de kleding allemaal kleine lichtjes, 
het was echt een prachtig gezicht.  
 
De band was iets uitgedund door ziekte en stages van 
de deelnemers, maar deze vier jongens gaven geluid 
voor 10, dus prima verzorgt en de begeleiding van een 
jonge dame mocht er ook zijn. 
 
En zo begon de stoet aan de  
12de lampionnenoptocht, dit keer een route door een 
aantal nieuwbouwstraten, dan kunnen deze nieuwe 
bewoners zien dat ze goed gekozen hebben om een 
woning in Transvaalkwartier te kopen, want hier 
gebeuren de leukste dingen. Het werd ook erg 
gewaardeerd door de mensen, vele kwamen naar 
buiten en klapte of danste op de muziek mee. Ik weet 
zeker dat ook zij volgend jaar mee gaan lopen. 



 
 
In die tussentijd reed ik naar de Loods, waar behoorlijk aantal vrijwilligers stonden te 
wachten op al die kinderen. Er was door Marian, Beppie en Bep koffie en thee gezet, in de 
sportzaal, waar wij de laatste keer met de lampionnenoptocht komen, stond alles klaar, 
keurig neergezet door onze steun en toeverlaat, Corné Leenheer. Die dit al die jaren al doet. 
 
Toen de stoet in de Beijersstraat arriveerde stonden een paar stevige mannen de stoet op te 

vangen, dit is nodig om 
iedereen rustig naar binnen te 
laten gaan. En jongeren met 
andere plannen, nou die 
werden gewoon verwijderd. 
Maar gelukkig wordt dat aantal 
steeds kleiner. Wie weet leren 
ze hier iets van. 
 
In de Loods gaf de Brass 
Culture Band en de artiesten 
van All Hands nog even een 
showtje weg. Allemaal onder 
het genot van limonade, 

chocolademelk, koffie of thee, uiteraard met een koek voor iedereen, want dat is de traditie 
van onze Lampionnenoptocht. Het is me nog nooit overkomen dat de deelnemers, ouders en 
kinderen of 
juffen van school 
of buurthuis,  
kwamen 
vertellen dat ze 
het enorm naar 
hun zin hebben 
gehad. De sfeer 
was leuk en 
ontspannen, 
iedereen genot 
van de optocht 
en de bewoners 
die massaal 
naar buiten 
kwamen. Ook de 
volgende dag 
ben ik nog 



gebeld door diverse mensen die het 
ook erg naar hun zin hebben gehad. 
Dit geeft me weer wat inspiratie om 
hiermee door te gaan.  
 
En als dan iedereen weg is uit de 
Loods, en de vloer van de Loods dan 
een grote prullenbak is, komen de 
lieve vrijwilligers van de loods om 
alles weer heel erg netjes schoon te 
maken. Wat zullen wij deze mensen 
missen die al zoveel jaren mee doen 
met de lampionnenoptocht.  
Zij hebben ons 12 jaar met open 
armen ontvangen met onze troep,  

12 jaar hebben zij met 
vrijwilligers de boel 
schoongemaakt. 
Nu nog het Sinterklaasfeest 
op 30 november a.s. en dan 
wordt de Loods gesloopt. Het 
is te hopen dat niet alleen de 
Loods gesloopt wordt, want 
dan zou de buurt er nog veel 
gebruik van kunnen maken. 
Dus nu maar alles slopen wat 
op de slooplijst staat. Wij 
hopen in ieder geval dat alle 
medewerkers van de Loods 
een goede plek gaan vinden 
binnen Zebra welzijn.  
En wij moeten dan op zoek 
naar een ruimte die ongeveer 
de afmeting heeft van de 
Loods en dat zal niet 
meevallen. Buurthuis Boerenplein, waar ik al een bezoek heb gebracht, kunnen wij niet 
terecht, de ruimte is echt veel te klein om zo veel mensen te ontvangen.  

 
Graag wil ik iedereen 
bedanken die van deze 12de 
lampionnenoptocht weer een 
succes heeft gemaakt.  
 
Petje af voor al die vrijwilligers:  
 
 
 
 
 
 
Door: Joke van den Boomen 
 
www.haagsehopjes.nl 
 
Voor meer hele mooie foto’s.  



 
Stadsdeeldirecteur de heer  
Gert Jan Bunck “opende” de 
lampionnenoptocht en met een druk 
op de knop “startte” hij de 
feestverlichting. Als het aan de heer 
Bunck ligt is er volgend jaar weer een  
Lampionnenoptocht. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een mooi stukje 
acteren van 
deze 
gebochelde 
karrentrekker. 
 
Bravo!!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ja, het is duidelijk te zien 
dat iedereen volop genoten 
heeft van deze  
12de  Lampionnenoptocht. 
 
Deze kinderen kwamen met 
een lampion en gingen wel 
met een ballon! 
 
Hopelijk tot volgend jaar. 
 
Namens de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal 
Joke van den Boomen 


