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In Poptaland is het project Winterwonderland, begonnen in december 2020, doorgelopen tot 9 

februari 2021. Uiteindelijk, vanwege verlenging van lockdown is Winterwonderland definitief 2 april 

gestopt voor 2021.  

De bedoeling was om, zoals vorige jaren, een schaatsbaan neer te zetten voor de kinderen van de 

wijk Poptahof. In plaats daarvan hebben we in deze periode knutselpakketten aan de kinderen en 

soeppakketten aan de gezinnen uitgedeeld. We hebben daarnaast kerstpakketten samengesteld ook 

om uit te delen. Iedere week maakten we een online programma voor de kinderen van Poptaland 

om op deze wijze contact met de wijk Poptahof te houden tijden lockdown. We kregen bij het 

uitvoeren hiervan ook hulp van de kinderen en vrijwilligers uit de buurt. 

Van KP Holland in Honselersdijk hebben we plantjes gedoneerd gekregen die we ook hebben 

uitgedeeld aan de bewoners. 

Februari hebben we gebruikt om te inventariseren. Vanwege het slechte weer hebben we weinig 

buiten kunnen doen. Wel hebben de clowns een bezoek gebracht aan een jarige dame, op gepaste 

afstand. 

Ook de repetities van Het Kroost van Aagt Morsebel konden weer doorgang vinden. Wekelijks 

komen we bij elkaar en repeteren het toneelstuk. 

In maart, toen het weer weer wat opklaarden hebben we een bingo in Poptaland georganiseerd. 

Mensen konden zich hiervoor inschrijven en de tafeltjes werden op gepaste afstand op het plein 

gezet. Iedereen was erg blij met onze aanwezigheid op het plein en de georganiseerde bingo na een 

lange tijd geen feest te hebben georganiseerd. 

Poptaland deed in maart ook mee aan de Jantje Beton actie. Buitenspelen staat voor Poptaland op 1. 

1 april is Clown Pippap jarig en dat vieren we altijd met een taart en een prijsvraag onder alle 

bekende met de stichting. 

In april Op visite bij.. In Zoetermeer. Een oudere dame die vanwege een geplande operatie geen 

bezoek kon ontvangen op haar verjaardag hebben wij een felicitatie en cadeau gebracht op haar 

galerij. 

Koningsdag werd in Poptaland het Maan(d)feest gevierd met vrijmarkt voor de kinderen. 

Zoals iedere meivakantie namen wij ook deze editie deel aan Maakweken Delft. Met het geven van 

creatieve workshops stomen we de kinderen van de wijk Poptahof klaar voor het spelen van het 

theaterstuk aan het eind van de vakantieweek. 

In juni was het weer al zo goed dat in Poptaland voor de eerste keer het zwembad kon worden 

gebruikt. Op deze manier kunnen de kinderen van de wijk genieten van het water tijdens het 

maan(d)feest. 

In juli hebben de clowns met ‘Op visite bij..  Villa Anders in Wateringen bezocht. De bewoners 

hebben een gezellige middag beleefd met zang en hier en daar een dansje. Buurtcamping Zuiderpark 

kreeg ook een bezoek van de clowns deze maand.  

In augustus organiseerde we een sieraden knutsel workshop met Delft Spirit tijdens het 

Maan(d)feest. ‘Op Visite bij..’  Mediteraan Moordrecht tijdens een evenement brengen de clowns 

vertier. 



12 september heeft het Kroost van Aagt Morsebel de eerste tryout tijdens Straattheater festival 

Mooi Weer Spelen in het Poptapark. 

Zondag 26 september is het Maan(d) feest van Poptaland tijdens Nationale Burendag. 

Op Visite bij... Woerdblok Naaldwijk; na een lange periode van afwezigheid mogen de clowns 

gelukkig weer de bewoners bezoeken. 

Oktober bracht de tweede editie van dit jaar voor de Maakweken Delft. Ook hier hebben we de 

spelers geregeld, gekleed en de rekwisieten van het theaterstuk mogen verzorgen.  

Eind oktober heeft Poptaland en haar vrijwilligers in de stromende regen een griezel maan(d)feest 

gehouden.  

Tijdens Mooi Weer Spelen in september is er contact gelegd met de Speelgoedbank Delft.  In 

november hebben we met de voorzitter en twee vrijwilligers cadeaus uitgezocht voor de kinderen 

van Poptahof. Eind november werd er een ochtend georganiseerd in de wijk waarbij ouders tijdens 

schooltijden een cadeau voor hun kind konden ophalen voor de naderende feestmaand. 

Half december komen de levende kerstbomen Op visite bij.. Het Lichtjesfeest in Poptahof. Ook daar 

worden cadeaus uitgedeeld aan de kinderen afkomstig van de Speelgoedbank Delft. 

Dit jaar gelukkig weer een schaatsbaan in Poptaland. Van 24 december tot en met 1 februari 2022 is 

er weer Winterwonderland en delen we voor en na het schaatsen weer knutselpakketten uit en 

maken we wekelijks een online programma voor de kinderen van de wijk. 

Dit jaar mogen we wederom gebruik maken van de gulle giften van KP Holland en halen we er een 

auto vol plantjes op die we uitdelen tijdens Winterwonderland. 

 

 


