
SINT MAARTEN LAMPIONNENOPTOCHT STATENKWARTIER
Beste buurtbewoners,

Op donderdag 11 november 2021 — het feest van Sint Maarten — wordt er een lampionnenoptocht door het  
Statenkwartier gehouden.  
De kinderen gaan langs de deuren met een lampion, zingen een liedje bij de deur en hopen op wat lekkers.

Dit jaar voert de route ook door uw straat (zie routekaart beneden).
De optocht start om 18.30 op het Prins Mauritsplein en eindigt om 19.30 op het Frederik Hendrikplein. 
Wij verwachten een grote opkomst, want de meeste scholen in onze wijk doen mee.

Als u ook mee wilt doen, doe dan op  11 november tussen 18.30 en 19.30u de lamp in de hal bij de voordeur AAN
en HANG DEZE FLYER IN DE RAAM OF OP DE VOORDEUR; dan weten de kinderen dat ze aan mogen bellen.
Als u uw ramen optuigt met lichtjes of kaarsen, verhoogt dat de sfeer nog meer!

Wilt u liever niet dat er wordt aangebeld, laat dan svp uw lamp uit. 

Voor meer informatie zie www.statenkwartier.net

SAINT MARTIN’S LANTERN PARADE STATENKWARTIER
Dear neighbors,

On Thursday November 11th 2021, a lantern parade will be held on occasion of the feast of Saint Martin.
It is a traditional Dutch event on which young children parade through the street with lanterns, sing little songs at 
your door, hoping for candy.

This year the route will pass through your street (see route map below).
The parade starts at 6.30 PM at the Prins Mauritsplein and ends at 7.30 PM at the Frederik Hendrikplein. 
We expect many participants, as most of the schools in our quarter will take part.

If you like children to stop at your house, please put the light in the entrance hall ON and HANG THIS FLYER IN 
THE WINDOW OR AT THE FRONTDOOR; so the children will know that they can ring.
It will enhance the atmosphere if you adorn your windows with little lamps or candles.

If you don’t like the children to stop and ring your bell, please make sure your light in the entrance hall is OUT. 

For more information see www.statenkwartier.net.

Organisator/organiser:
Maarten Ruijters
tel: 06 34217485 
info@rtarchitekten.com

I.s.m. / in collaboration with:
Wijkoverleg Statenkwartier
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Route Lampionnenoptocht Statenkwartier 
Donderdag 11 november 2021 18.30 - 19.30 uur.

Prins Mauritsplein -
Frederik Hendriklaan - Van Weede van Dijkveldstraat - 

Van Bleiswijkstraat - Statenplein - Adriaan Pauwstraat - Antonie Heinsiusstraat - 
Frederik Hendrikplein
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