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 lampionnenoptocht op 5 november 2008 

 
De lampionnenoptocht is een van de activiteiten die de meeste organisatie 

met zich meebrengt. 

Aan deze activiteit werken heel veel mensen mee, zoals scholen, Bario en de Loods, het 

Handhavingsteam, het Haags Werkbedrijf, Team Transvaal, BBOZ, al onze medewerkers, al onze 

vrijwilligers, het hele bestuur, de beheercommissie Wijkpark Transvaal, de beheercommissie 

Kaapseplein, de Boerderij, de Gemeente Den Haag, de politie en onze trouwe stoetbegeleider en de 

ceremoniemeester, de drukker en niet te vergeten de TNT de alle post bezorgt en Rinus die bij alle 

scholen en instanties in de wijk alles bezorgd.  

 

We beginnen met alles te kopiëren, voor iedere school, buurthuis, Bib, boerderij, alle 

Hopjes worden gebeld. Brieven naar alle deelnemers, vrijwilligers en 

medewerkers en ga zo maar door.  

Daarna gaan we alles bespreken met het Vermeerpark, Corne en al de andere 

deelnemende partijen. 

De Lampionnen worden aangeschaft en alles wat daarbij hoort. Ze worden in 

elkaar gezet, en rondgedeeld. Iedereen die mee doet krijgt de lampionnen 

bezorgt. Iedereen krijgt een hesje zodat het duidelijk is dat men erbij hoort. Er 

worden afspraken gemaakt met de Loods en voor de inrichting van de Loods. 

 



Tasjes voor begeleidende auto worden klaargemaakt met lampionnen, slingers enz. alle strookjes 

die de kinderen bij alle Hopjes in Transvaal hebben ingeleverd worden nagekeken en gecontroleerd. 

Maar zelfs dan is het nog niet duidelijk hoeveel kinderen er mee gaan. Want op het Wijkpark 

Transvaal, is altijd nog wel een lampion aanwezig voor al die mensen en kinderen die geen strookje 

hebben ingevuld. 1 School had dit jaar een record met 125 deelnemers, het is de Comeniusschool 

met juffrouw Allie Stegeman. Geweldig hoor. Hopelijk volgend jaar weer!? 

 

Het Haagse Hopjes Huisje op het Wijkpark is helemaal versierd met singels en lampionnen, het kan 

niet missen je moet daar zijn. En dan is het 5 november 2008 en nu maar hopen dat je niets vergeten 

bent! Het kan bijna niet, en iedereen weet het, iedereen wist het al op 10 maart 2008. Want toen 

zijn de lijsten met alle activiteiten al gestuurd. Dus NIEMAND kan zeggen dat ze het niet wisten. 

Ook onze affiches staan altijd op de website en hangen overal het hele jaar door, door de hele wijk. 

Men kan er gewoon niet omheen je komt ze overal tegen of je wilt of niet. 

 

 

Als de affiches gedrukt zijn en de band kan niet……… ja dan moet je nog een andere brassband 

vinden……. alleen staat er dan op sommige affiches een andere naam. Dus wat affiches weer 

opnieuw gedrukt met de goede naam. Dit keer was het dus……. Rhythm Sensation Brassband. 

 

Volgens de instructies in de brief aan ouders en de flyers en affiches, gaan de kinderen die dag, wel 

of niet verkleed naar het plein waar ze hun strookje hebben ingevuld. En dan rond 17.15 – 17.30 uur 

vertrekken alle groepen naar het Wijkpark Transvaal waar de hele stoet rond 18.00 uur gaat 

vertrekken. Maar eerst nog even controleren of alle groepen wel goed aangekomen zijn. En dat 

controleert de heer Piet Regeer, eens vrijwilliger in de wijk en nu nog steeds bij ons. Hij had 

versterking meegenomen uit Mariahoeve, want ook daar gaan ze een lampionnenoptocht houden. 



Op de fiets komt de ceremoniemeester, die de kinderen door een megafoon instructies geeft waar ze 

moeten staan. Er waren een stuk of 7 jongens die het duidelijk anders wilde. Maar dankzij het 

optreden van onze nieuwe jonge vrijwilligers en meester Abdel was dit zeer snel opgelost en de 

heren dropen af. 

 

Iedereen was aanwezig en klokslag 18.00 uur konden we vertrekken. Het was een lange stoet met 

ook veel gele, oranje vestjes. Versierde auto’s van Team Transvaal, en zeker de auto van Staedion 

niet te vergeten met drie medewerkers in de auto, heel erg leuk. 

De auto van Corné en daarna de Brassband voorop en verder alles en iedereen er achter aan.  

Op de foto’s is te zien dat iedereen het erg naar hun zin had. En……. gelukkig was het droog. 

Als de stoet uit mijn gezichtsveld is vertrokken dan rij ik met mijn auto-tje naar de Loods om te 

kijken of iedereen daar klaar is voor de intocht. En meestal is dat ook zo, deze onmisbare 

vrijwilligers doen allemaal al 11 jaar mee met de extra activiteiten, geweldig. Ik ben dan ook op 

deze mensen heel erg zuinig. En heel blij dat ze ondanks tegenslagen, toch nog blijven komen. 

 

 

De Loods ziet er echt netjes uit, koffie gezet door Marianne en Cor, 2 mannen bij de deur en Corné 

en zijn zoon ook bij een deur. Twee grote schuinwerpers in de tuin zodat iedereen goed kan zien 

waar hij/zij loopt. 

In de zaal ging het snel, het was goed georganiseerd, er was wel af en toe wat paniek, want er waren 

jongens met eieren. Gelukkig waren die weg voordat ze binnen kwamen.  

De Brassband speelde nog wat in de sportzaal en de kinderen dronken chocomelk of limonade en 

natuurlijk kregen ze allemaal koek. Voor de ouders en begeleiders was er koffie, thee en koek. 

Een hele leuke gezellige lampionnenoptocht. Ik wil dan ook iedereen bedanken die aan deze  
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 Lampionnenoptocht heeft meegewerkt en meegedaan. En hopelijk allemaal tot volgend jaar. 

Dan is er extra feest want het is dan voor de 10
de

 keer. 



De volgende dag werd ik gebeld door diverse mensen die vertelde mij wat ze op de website hadden 

gezien bij Politie.nl. Ik schok ervan, weer zo iets, waarom moet dit? Iedereen mag meelopen. 

Waarom met eieren gooien? Er zijn mensen die niet te eten hebben. We mogen toch geen eten 

verspillen? Een hond schoppen, een vrouw lastig vallen, een bushokje aan diggelen schoppen. 

En dan natuurlijk met die eieren gooien, iets wat de laatste tijd heel veel gebeurt tijdens 

evenementen.  

Dat sommige 

ouders 

problemen 

hebben met hun 

kinderen is 

bekend, dat ze 

niet weten hoe ze 

het moeten 

aanpakken is ook 

bekend, deze 

ouders hebben 

hulp nodig bij de 

opvoeding van 

hun kinderen. 

Dat is helemaal 

niet erg om dat te 

vragen. Als je het 

zelf niet kan, dan 

is daar hulp voor. 

 

 

Gelukkig hebben de kinderen geen last gehad van deze jongeren, sommige hebben wel wat 

eierenspul op zich gekregen, maar zeker 90% van de deelnemers hebben niets gemerkt. En dat is 

maar heel gelukkig, wij doen niet zoveel werk verzetten voor onze kinderen in Transvaal om het 

door een groep vandalen te laten verpesten. Maar gelukkig, dankzij de politie, de mensen bij de 

deur en al onze medewerkers die in de lampionnenoptocht mee liepen is onze lampionnenoptocht 

goed verlopen. Iedereen graag tot volgend jaar, de 10
de

 Lampionnenoptocht, 

het wordt een heel groot feest voor iedereen die dit wil. 

 

Door: Joke van den Boomen, 8 november 2008 

Zie verder de foto’s op onze website www.haagsehopjes.nl 


