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Vanaf het in ontvangst nemen van de door Woonbron aangeboden blauw keet voor Poptaland zijn 

we bezig alles qua stroom en water in orde te maken. Als dat geregeld is, kan de grote officiele 

opening plaatsvinden.  Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar in september was het grote 

feest. 

Het jaar begon in Poptaland met 5 dagen schaatsplezier op het plein. Het maandfeest januari was 

hieraan gekoppeld.  De echte schaatsbaan was voor veel kinderen uit de Poptahof de eerste ervaring 

met schaatsen. 

In maart tijdens de Poptaspelen kregen we een gezonde versnapering van Albert Heijn XL in Delft. 

Dit evenement had veel sport en spel onderdelen en was hiermee een sportief en gezond begin van 

het speelseizoen. 

Begin april werd de verjaardag van Clown Pippap gevierd. Hieraan wordt ieder jaar een prijsvraag 

gekoppeld en de winnaar van dit jaar mocht een taart in ontvangst nemen. 

Via een match op de Beursvloer Delft en Midden Delfland mogen wij in mei buitenspeelgoed in 

ontvangst nemen van Rabobank Delft.  

Ook doen we al jaren mee aan de Beursvloer Westland. De Zusters waren in karakter aanwezig en 

hebben veel matches voor elkaar weten te krijgen. 

Zo ook met KP Holland in Honselersdijk, waar we plantjes voor de PoptaGarden van kregen.  

Begin juli brachten we een huisbezoek aan Ben. Hij is een oude heer in Delft woonachtig, maar door 

omstandigheden moest hij verhuizen naar een verzorginshuis in Capelle a/d IJssel. We brachten hem 

de lach en een grappige ballon in de vorm van een hondje, die hij helaas moest achterlaten bij een 

andere familie.  

In de schoolvakantie is er een Repair Kid workshop aangeboden bij de Bibliotheek van Den Hoorn, 

als tegenprestatie voor een aantal geleende kostuums. 

Voor het naderend Varend Corso Westland waar wij al jaren aan deelnemen, mogen wij in juli 

materalen van Karwei ophalen.  We delen daarvoor in de plaats, zoveel mogelijk acties van Karwei 

op social media. De verf die we hiervoor nodig hebben komt van Claasen Coating vandaan. Ook dit is 

via de Beursvloer geregeld. 

Begin augustus staat in het teken van het Varend Corso; thema Rembrandt van Gein (zoals een 

goede clowns organisatie betaamd). Het was een geslaagd evenement met als maandfeest de Delft-

dag aan de kade van Delft.  

Half augustus waren twee vrijwilligers aanwezig met Repair Kid bij het Gillis Zomerfestijn in Delft.  

September is dan eindelijk de officiele opening van Poptaland en de nieuwe blauwe keet. Gouden 

Handjes Zwarte Handjes on Tour; Er is een groot feest aangekoppeld met multiculturele artiesten en 

uiteraard clowns. Tegelijk wordt burendag gevierd, want niet mooier kan met al de buurtbewoners 

die blij zijn met de gezelligheid op het plein. 

Er staat weer een bezoek aan Careyn Woerdblok Naaldwijk gepland. De Zusters brengen de lach en 

zingen de liedjes met de bewoners, die moe maar voldaan achterblijven. 



In oktober staat het Griezelfeest op het programma.  Het is voor de kinderen altijd iets om naar uit 

te kijken en ze zijn dan ook griezelig verkleed. De pompoenen voor dit feest zijn gedoneer door 

Hamifleurs uit Honselersdijk. 

November in het teken van de komst van Sinterklaas staan thema bezoeken bij Careyn Woerdblok in 

Naaldwijk en het pleegzorg Kleding Magazijn in ‘s Gravenzande op het programma. De Zusters 

brengen de ouderen en de kinderen een bezoek. 

In december zijn de kerstbomen weer aan de beurt. Ze brengen een bezoek aan de Kaarsjeavond in 

Schiedam en ook tijdens de ijsbaan die begin 2020 op het programma staat in Poptaland zal de 

levende kerstboom act de préséance geven. 

 

 

 


