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Het jaar begon met de goed met de ijsbaan in Poptland. Met hulp van Fonds 1818 konden veel 

kinderen uit Poptahof gratis gebuik maken van de baan inclusief schaatsen. Daarnaast hebben we 

veel gezinnen voorzien van een heerlijk soeppakket en kerstpakket met cadeautjes voor jong en oud. 

In februari met Valentijnsdag een Op Visite bij.. in Den Haag bij Cis&Arti om de liefde te vieren en de 

veiligheid te waarborgen, heeft dit optreden buiten plaatsgevonden. 

Samen met Stichting Delft on the Move is in februari de start van De Winterjassen actie. Voor 

mensen die een winterjas nodig hebben, is een gratis jas en eventueel winterkleding gratis op te 

halen. 

Op 8 maart, tijdens Internationale Vrouwendag, is Het Kroost van Aagt Morsebel aanwezig tijdens 

een bijeenkomst in het Prinsenhof Delft met een flashmob. Korte scenes uit het toneelstuk wat later 

in het jaar nog gespeeld zal worden 

Op 22 maart, NL Doet in Poptaland, komt de Burgemeester van Delft op bezoek en we gebruiken 

deze dag om vrijwilligers te werven voor Poptaland. 

Ter gelegenheid van Koningsdag komen de koning en koningin naar Poptahof en doen we mee aan 

de Koningsspelen. Wat een eer! Op zijn verjaardag is in Poptaland een kleedjesmarkt georganiseerd 

voor de buurtbewoners tijdens het Maandfeest. 

8 mei staat de try out van het Kroost van Aagt Morsebel op het programma. We spelen deze 

voorstelling op Buitenplaats Molenwei omdat zij een buitentheater hebben. 

In juni staat het volgende Op Visite bij.. bezoek gepland in het Woerdblok in Naaldwijk. 

25 juni staat een voorstelling van Het Kroost van Aagt Morsebel gepland in wijkcentrum De Vleugel 

in Delft. 

30 juni Op Visite bij .. Villa Anders Wateringen van Philadelphia. 

In juli mogen we (afgeschreven) boeken ophalen in de bibliotheek in Den Hoorn. Deze kinderboeken 

gebruiken we voor de kinderen van Poptahof en om volwassenen die nog geen Nederlands spreken 

onze taal te leren. Ook gaat een deel van de boeken via Delft on the Move naar de kinderen in 

Suriname. 

Buurtcamping Zuiderpark Den Haag op 9 juli krijgen de clowns op bezoek. 

In juli en augustus in Poptaland wordt de Popta heeft Talent show georganiseerd. Elke vrijdag 

kunnen kinderen en buurtbewoners hun talent laten zien op dit evenement. We krijgen bezoek van 

een echte illusionist Tim Horsting. 

Eind augustus organiseert SMCF mede een weekend Mediteraan Moordrecht, waar straattheater en 

kunst georganiseerd wordt. 

In september bestaat Stichting De Zonnebloem in Monster 50 jaar en komen we Op Visite 

Bij…Buurthuis Fata Morgana in Monster om hun feest extra sjeu te geven. 

De clowns zijn later die maand in de Speeltuin Hoek van Holland 

Oktober staat voor het Griezelfeest in Poptland. Met echte griezels, een speurtocht naar heksen en 

griezeldisco 



In november nog 2 voorstellingen van Het Kroost van Aagt Morsebel. In de Jessehof Delft en 

Kastanjehof Kwintsheul. 

Op Visite bij.. Je magerzijn Westland krijgen in november twee roetveegpieten Op Visite bij.. 

 

 


