
Popta-land 2022-2023 
 

2021 was een bijzonder jaar. 

We zijn met de crisis en lockdown wel zichtbaar in de wijk geweest via ons online programma op het 

Youtube kanaal en Poptaland is open geweest wanneer het kon, de jeugd mocht tenslotte net iets 

meer. We hebben we de nodige activiteiten kunnen ontplooien en uitvoeren. 

You tube kanaal smcf winterwonderland 11 

 

 

2022 2023 

Gemiddelden bezoekersaantal van 50 kinderen en ouders. 

Aan de maandfeesten hebben gemiddeld 80 kinderen meegedaan.  

Het project is mogelijk gemaakt door steun van de Gemeente Delft. 

Dit bedrag wordt jaarlijks vastgelegd en gekeurd. Op verzoek van de gemeente sturen wij hen een 

factuur en krijgen de bijdrage zo snel mogelijk daarna, zodat de vaste lasten betaald kunnen worden. 

Hieronder een overzicht. 

De blauwe container, de garages en verzekering: 

Vaste lasten 

Eneco:                                                                                              600, euro per jaar 

Evides :                                                                                            600, 

Verzekering Nationale Nederlanden:  

https://youtu.be/9sPuM-hSn6M
https://youtu.be/9sPuM-hSn6M


Evenmenten, Opslag materialen en auto                                1500, 

Gemeente vergunningen 

Garage 343-336:                                                                            600, euro per jaar 

Onderhoud container  

Materialen container                                                                  1000, 

Website                                                                                119,90 

Grafische ontwerper                                                                     150,00 

www.popta-land.nl 

Coordinator                                                                               550,- 

Maandfeesten                                                                          2000,- 

Adminstratie en kantoor                                                           100 

Vervoer                                                                                      500, 

Onderhoud van de container is voor onze eigen rekening. 

En zullen hiervoor dus zelf een aannemer moeten inschakelen. 

 

 

 

 

De vrijwilligers 

De speeltuin telt momenteel 5 vrijwilligers met een kernteam van 3 vaste vrijwilligers. Zij zorgen 

voor het reguleren, openen op vaste dagen en organiseren zij samen de maandfeesten. 

Zij kregen nieuwe instructies hoe het uitlenen van het speelgoed en fietsjes gaat en het gebruik van de 

keet toe te passen. Verschillende vrijwilligers deden hun BHV.  

Elke vrijwilliger heeft een overeenkomst getekend. 

Er werden nieuwe materialen aangeschaft om het gebruik van de keet te optimaliseren en de 

doelstelling als buiten uitleenspeelgoed te kunnen uitvoeren. Eigen exploitatie door verkoop van ijs, 

snoepjes en tosti.  

Hierdoor kunnen 1 moment per dag gratis limonade en koffie en koekjes uitgedeeld worden en wordt 

het mogelijk ijsjes als beloning voor de kinderen uit te delen. 

VOG 

Elke vrijwilliger moet eerts een VOG aanvragen deze zal door de gemeente vergoed worden indien 

men een bewoner is van Delft. 

Belonen 

http://www.popta-land.nl/


Als kinderen helpen met opbouwen, afbouwen, opruimen van het plein worden zij beloond met een 

lekkernij als ijs of fruit of snoep; de begeleider deelt dit uit .Elke maand wordt er een pleinwacht 

uitgekozen, 1 van de kinderen die helpt de andere kinderen de afspraken en gedragsregels na te leven. 

Door de Woonbron is ons een garage toegewezen waardoor er meer ruimte is voor de materialen. 

Fietsen zijn aangeschaft bij stichting Stunt en Delftse biker fietsen winkel.Alle fietsen hebben 

allemaal 1 blauwe kleur gekregen zodat deze makkelijk herkenbaar blijven. 

Food 

In de keet zijn aanwezig: tosti’s, ijsjes, koffie, thee, limonade en koekjes. Wij hebben ook een 

suikerspin. Deze lekkernijen worden verkocht tegen een aannemelijk bedrag: ijsjes van 20 cent en 

koffie voor 

50 cent. De verdiensten worden bijgehouden in een kasboek en met het verdiende geld kan weer 

limonade en dergelijke gekocht worden. 1 x per dag om 15.00 uur delen wij gratis koffie en thee uit . 

Dit gebeurt door een bel te luiden. 

De bel 

’s Middags om 3 uur hebben we koffietijd. We delen dan limonade en koffie uit voor iedereen die 

aanwezig is. Limonade koffie en thee is dan gratis, met een koekje of snoepje erbij. De rest van de tijd 

kan men water drinken of voor een klein bedrag koffie of limo kopen. 

Workshops. 

Woensdag of zaterdag is workshopdag. 

Er wordt aan de kinderen wekelijks een creatieve workshop aangeboden (thema gewijs en ook 

rekening houdend met seizoen of festiviteit als bv: kerst Pasen of Suikerfeest). 

Pas registratie 

Sinds de keet wordt beheerd door SMCF  is de pasregistratie met 200% gestegen. Er zijn nu 300 

kinderen ingeschreven. 

Deze pas geeft de mogelijkheid tot het lenen van materialen als fietsen, skeelers, skelters, ballen en 

andere buitenspeel middelen. 

De pas staat op je naam en is verbonden aan een nummer, adres en telefoonnummer zijn verplicht. Er 

wordt ook om het emailadres gevraagd. Deze registratie is nog niet volledig. 

Bij verlies van de pas kan men een nieuwe aanschaffen, deze zal voor 2 euro dan weer gegeven 

worden Er staan eind 2017 260 kinderen uit de wijk geregistreerd. 

Afspraken 

We hebben geen regels maar wel afspraken . Deze hangen zichtbaar aan de keet. Al het 

uitleenspeelgoed is gemerkt of heeft de kleur blauw 

Fysieke en mentale agressie wordt niet toegestaan op het plein. 

Samenwerking 

Samenwerken doen wij met de verschillende organisaties die in om Popta activiteiten organiseren. 

De aangelegen Parkschool. 

In het verleden was de opzet dat de keet openging als de Parkschool uitgaat. 



Dit doen we nog steeds; als de Parkschool rond 14.00 uur uitgaat, opent Popta-land zijn deuren. De 

directie van de school en de beheerders hebben regelmatig contact en overleggen in grote lijnen wat er 

voor activiteiten ondernomen worden. Sinds dit jaar ziet de school ook de positieve verandering in het 

beleid van de keet en de invloed op de omgeving. Zowel leerlingen als ouders zien dat. Onze 

activiteiten worden gemeld in de scholen via hun nieuwsbrief. 

De aangelegen Popta-garden 

De Popta-garden is de tuin waar mensen uit de wijk een groente fruit- of bloementuin kunnen 

verzorgen, wat ook weer erg goed is voor het samen de buurt verzorgen etc. De samenwerking met de 

2 projecten heeft verschillende raakvlakken en samenwerkende organisaties als het 

duurzaamheidscentrum. Andere raakvlakken zijn de doelgroep (de buurtbewoners) bewust maken en 

participatie. 

 Delftse Bike Center  

Sponsering levert ons regelmatig fietsen en vervoermiddelen. Voor snel bandje fixen kunnen wij altijd 

terecht bij het Bicker center 

Voor nieuwe fietsen of grote vermakingen kunnen wij altijd een beroep doen op beide partijen. 

 Stichting Theater Festival Delft 

In samenwerking met de Maakweken doen wij 2 x per jaar mee aan de maakweken, georganiseerd in 

de herfst-en lentevakantie. Sinds 2016 is dit contact gegroeid en de afgelopen 2e editie is deze 

samenwerking tot een mooi eindproduct voor en door de 

wijk gemaakt. Deze samenwerking heeft zowel in het voorjaar als in het najaar mooie buurtactiviteit 

en samenwerking opgeleverd. 

Niet roken en geen alcohol op het plein Op het plein rondom de kinderen is een niet rook-en – 

drankbeleid. Roken mag alleen uit het zicht van de kinderen. Niet op het plein als de keet open is. 

 Duurzaamheid centrum Papaver 

Wij zijn als keet en stichting supporters van schoon samen met het centrum en de school betrokken bij 

verschillende jaarlijkse activiteiten. De moestuin Popta garden zal in de wijk door middel van 

educatie en spelactiviteiten worden ingezet voor informatie over de 

\ 

Stichting de Rode Feniks 

In het Buitenhof vinden we stichting Red Fenniks waar we ook elk jaar weer verschillende contacten 

en activiteiten delen om samen Delft te geven wat het nodig heeft 

Stichting straattheaterfestival 

Al enkelen jaren hebben we 2 x per jaar een samenwerking met stichting straattheaterfestival deze 

organiseren Maakweken. 

www.maakweken.nl Deze samenwerking is een zeer vruchtbare samenwerking en het organiseren van 

deze activiteiten in de wijk zeer gewenst. 

De buren zijn al zeer gewend aan het evenement met altijd weer het onderliggende thema van een 

Griek mythologische verhaal. 

Door de hele lente/herfst vakantie samen te werken aan dit project rolt er aan het eind van de week 

altijd een mooie presentatie uit voort die groots bezocht wordt. 

http://www.maakweke.nl/


Door weer en wind. 

Onze vrijwilligers draaien top uren deze dagen maar de eindpresentatie is het altijd waard. 

Betrokken buren 

Sinds de nieuwe afspraken met buurtbewoners voelen deze zich betrokken om elkaar te corrigeren 

zonder agressie. Hier en daar moet er dan bemiddeld worden door begeleiders van de keet, deze 

accepteren geen enkel geweld op het plein, zowel verbaal als fysiek. 

Dit wordt steeds meer door anderen overgenomen. 

Men spreekt elkaar op negatief gedrag aan. 

Als wij open zijn proberen wij de ouders aan te spreken om bij te dragen aan een gezellige sfeer. 

Spel en Verkeersplein 

Dit plan zal samen met de gemeentetoestemming tot stand kunnen komen. Samenwerking met 

?(presentatie subsidie) om het plan uit te werken en uit te voeren. De Parkschool en Horizon gelegen 

aan dit plein zou hiervan ook gebruik kunnen maken. 

Gesprekken met de directeur hebben geleid tot afspraken om een vergadering met beide scholen en de 

mogelijkheden omtrent dit plan onder ogen te zien. Het plein zou zowel voor het gebruik van de 

buiten uitleen als voor de verkeerslessen van school als verkeersplein voor het Popta-land. 

Te denken valt aan een kleine rotonde zebra en voorrangsroute, maar ook spelelementen als een 

hinkelbaan. De school wil hier ook graag sport en spel lijnen bij. Hierover zullen dit jaar vasten 

plannen worden gesmede om dit toe toevoegen. 

De verandering van de mentaliteit in de wijk  

Poptahof is een druk bevolkte wijk met veel kinderen die leven onder de armoedegrens. 

Door de aanwezigheid van de vrijwilligers en betrokken buurtbewoners van de keet en de hun 

aangegeven regels is er bij jong en oud de afgelopen jaar een verandering ontstaan. In positieve zin 

worden gezamenlijk afspraken gemaakt en uitgevoerd. Doordat men elkaar corrigeert en door een 

betere aanspreekbaarheid bij jong en oud. IJzer smeden als het heet is en ben je boos pluk een roos 

zijn de motto’s. 

Dit is ook opgevallen bij zowel de betrokken buurtbewoners als de complexbeheerders (Woonbron) 

en de schoolbegeleiders en wijkagent. Zij worden gevraagd dit voor ons op papier te zetten .(zie 

bijlage 

Vluchtelingen en Kansarme(re) 

De Poptahof kent veel verschillende culturen. De Poptahof heeft daarbij ook een groot aantal 

vluchtelingen en kansarme(re) kinderen en jongeren. Bewoners met een minimaal inkomen en veel 

bewoners uit deze zelfde wijk die gebruik maken van de voedselbank. Allemaal bewoners met een 

rugzakje, bij de keet heeft men ontdekt dat er geluisterd wordt en geholpen en zo vinden de 

verschillende culturenhulp bij elkaar. Het is dus een plek waar menig bewoner zich kan aansluiten. 

Onze sociaal maatschappelijke rol delen we weer met de betrokken instanties(vluchtelingenwerk, 

maar ook mantelzorg, Delft voor elkaar, Participe en Perspectief). 

Het kunnen lenen van buitenspeelgoed blijkt een noodzaak te zijn. Wie geen fiets heeft kan die lenen 

en zo samen met andere kinderen spelen en fietsen. 

Innovatieve ideeën : 



Innovatie 

Een vernieuwing van de keet oftewel buurtunit zou de buurt en de omgeving ten goede komen. 

We hebben hier 3 plannen voor. 

De betrokken buurtbewoners denken mee. 

Wij vragen wat gewenst is. Hoe zien ze het plein? Hier zijn allerlei voorstellen naar voren gekomen. 

wij proberen een samenvoeging van de wensen en ook realistische mogelijkheden in uitvoer te 

brengen. 

Maan(d)feest 

Elke maand een activiteit die groot wordt aangepakt met muziek: een gast of workshop spelletjes en 

alles voor 50 cent . 

Deze activiteiten worden met een strippenkaart gedaan. Zodat ieder kind 1 x spel of versnapering mag 

ontvangen. 

Deze maandfeesten zijn ook zeker bedoeld om de buurtbewoners te betreken bij de keet. 

Dit heeft het afgelopen jaar de betrokkenheid ruimschoots verbeterd. 

30.1 Datums Maan(d)feesten  

Maandfeest "Global Carnaval" 

Maandfeest xxl NLDoet  "Klaar voor de start" 

Maandfeest Klaar voor de start supporters van schoondag(landelijk) 

Maandfeest koningsdag  

Maandfeest Mei Maakweken dwalen door Popta 

Maandfeest juni Suikerfeest  

Maandfeest juli varend corso 

Maandfeest Augustus Waterpret BBQ 

Maandfeest September Burendag  

Maandfeest Oktober Griezelfeest 

Maandfeest November winterwonderland 

Maandfeest December Winterwonderland 

Sponsering 



 

Bij elk maandfeest worden de betrokken sponseren genoemd woonbron Albert Heijn xl, Macro Dirk 

van den Broek. Gemeente, fonds1818 en Jantje beton ,Oranje fonds, Stichting Delftse jongeren en 

Delfts Bicker center stonden dan dus ook op de posters 

Posters 

Onze posters worden gemaakt door een grafische ontwerper Johan ,en zo aangepast aan elk thema. 

Onze wensen worden op creatieve wijze uitgewerkt. En zo altijd weer gedeeld op sociaal media en de 

nieuwsbrief voor de aangelegen scholen. 

Sociaal media 

Sinds 2017 hebben we onze eigen website www.popta-land.nl 

Maar ook op facebook zijn we te vinden hebben we pagina waar we de verschillende info als 

openingen tijden als activiteiten op zetten. 

De Poptaland website wordt ook op dit moment onderhanden genomen en zal een nieuwe look 

krijgen. 

Gesloten Beurs 

Wij maken elk jaar weer afspraken met anderen organisatie met gesloten beurs door een klusje voor 

de betrokken organisatie doen en deze weer een wederdienst voor Popta-land. 

Deze afspraken gaan via de www.Delftseuitdaging.nl 

Sponsers 

Dirk v/d Broek, Kp Holland en de Makro waren afgelopen jaar onze sponsers. 

Projecten 

Repair kid  

Door Delft zullen dit jaar weer verschillende Repair kids workshops worden gegeven. Zoals tijdens 

ons maandfeest in maart en tijdens de zomervakantie in Buitenhof. 

Maakweken 

Ook dit jaar zullen wij 2 x in de mei en herfstvakantie meedoen met de Maakweken 

Varend corso 

We doen dit jaar weer mee proberen weer via fondsen werven onze boot met thema wooow te laten 

varen. 

http://www.popta-land.nl/
http://www.delftseuitdaging.nl/


Hiervoor nodig willen wij tegenwoordig door eerderen complicatie een evenementen verzekering 

afsluiten. 

We zullen dit jaar voor de hele periode een busje huren de ervaring heeft ons geleerd dit nodig te 

hebben. 

Verschillende prive wagens van vrijwililgers wordt beetje duur zo is afgelopen jaar gebleken 

Winterwonderland 

Vooral tijdens de crisis 

Transport 

Afgelopen jaar heeft de stichting gebruik gemaakt van de privéauto van de voorzitter. 

Voor het vervoeren van pakketten of bij *varend corso vervoer van personen en materialen van a 

naar b Het rijden van mensen die niet zelfredzaam zijn. 

We hebben hiervoor in 2022 een eigen voertuig aangeschaft. 

 

Garages  

Voor de opslag hebben we 2 garages Poptahof noord 343 en 336 Beiden garages hebben matrialen die 

regelmatig gebruikt worden De ene knutsel materialen fietsen reparatie materialen kraampjes en 

derglijk. De anderen verkleed kleding decors en podium delen . 

Zo hebben we zelf dus veel materialen en elementen op buurt activiteit op te zetten en uit te voeren. 

Verzekering 

Onze vrijwilligers en materialen zijn verzekerd. 
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