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Drie maanden aan de slag in Tanthof

Wat is de tussenstand?
Er zijn 3 deelprojecten reeds afgerond in deze periode. De voorbereidingen voor andere
projecten zijn in volle gang, we beginnen te verankeren in de buurt.
De eerste 2 maanden stonden in het teken van DE winterfeesten, Sint en Kerst. Daar haakten
wij op in met onze deelprojecten, en ook hebben we in voorbereiding op het Lentefeest een
bollenplanttocht gehouden met kinderen.
SINTSHOOT : opas en omas op de foto met sint.
Bij Sinterklaas staan de kinderen centraal, dat blijkt wel uit de omzetten die hij behaalt, ieder
jaar weer, keer op keer en meer. Hoewel de opa’s en oma’s veel gemeenschappelijk hebben
met de Goedheiligman ligt het niet zo voor de hand om ze samen op de foto te zetten. Wat
hebben ze samen? Ze zijn groots met hun (klein)kinderen, hebben een speciale band met de
kleintjes, zijn gul en vrijgevig en gaan vaak naar Spanje in de winter.
21 en 22 november hebben 22 bewoners van Tanthof zich laten portretteren, door fotografe
Hannah Anthonysz. Met de sint. In een gemoedelijke omgeving, sfeervol en intiem, maakten
we met ons team de fotos, aten speculaas met Oost en West, ontvingen we aardige mensen,
mocht ik de baard van de sint kammen voor de foto en hadden we 2 genoeglijke dagen, zowel
in buurthuis De Boerderij als in het Slakkenhuis.
Het resultaat is 40 fotoportretten van ouderen, enkele kleinkinderen.
Het zijn heel bijzondere foto’s waarbij het idee erachter, de betrokkenheid van ouderen met
hun kleinkinderen, de zorg en liefde, de kwetsbaarheid mooi weergegeven wordt.
Deze foto’s zijn een week lang te zien geweest in de etalages van diverse winkels in de
winkelcentra Bikoplein en Dashof. Zo staan ze op het koelvak Kaas en Worst van de
Plusmarkt, in de Hondentrimsalon, bij de Griek. Veel mensen worden direct herkend door de
andere wijkbewoners. De kapper zeemt nog eens extra zijn ramen, en is vastbesloten er vaker
iets leuks voor te hangen, het geeft een andere kijk op zijn zaak.
BOLLENGUERRILLA met kinderen
Ongeveer 15 kinderen deden mee aan deze geheime actie die op 9 en 16 dec plaatsvond.
Twee avonden vol spanning, eerst samenkomen om afspraken en voorbereidingen voor de
barre tocht te maken, en dan heb je een geheime bollentrekpot gemaakt, en hoe krijg je die
onopgemerkt thuis? ‘Ach, ik zeg gewoon dat is een dingetje dat we geknutseld hebben op de
NSO dat nog niet klaar is, dan kijken ze niet eens, dan zit het wel goed.’

1

Jasper maakt het logo van de guerrilla, een bolletje met wortels. Dat komt op alle paaltjes te
staan waarmee we aangeven dat hier ‘iets in de grond zit’ zodat de afdeling Groen van de
gemeente niet alles wegmaait als het voorjaar wordt.
‘Het geheime wachtwoord wordt spontaan: NOG MEER!
En dat zullen we weten, veel, heel veel bollen gaan er de grond in, met handen, hakken van
laarzen, soeplepels, en het hakschepje van Hessam. We werken als paarden, de kids zijn niet
bang om vies te worden, we inspecteren onze ‘gebieden’ op hondendrollen en gaan dan aan
de slag. Tientallen regenwormen worden per ongeluk in tweeën gehakt, het lijkt alsof we een
mijnenveld aan ‘t aanleggen zijn.”
In het voorjaar zullen langs een wandelroute bloembollenpatronen verschijnen die als iconen
gemaakt zijn door de kinderen van Oost en West.
KERSTMIS IN TANTHOF
Wat aten de bewoners van Tanthof zoal met de feestdagen en wat wensen zij voor 2006?
Het is kerstmarkt op de Boerderij, het buurthuis van Tanthof. Het lijkt me De Plek om te zijn
voor de Tanthofse kerstgedachte, het ultieme kerstmenu voor 1e en 2e dag, de nieuwste trends
in kerstbomenland, het familiegevoel. In een hoek achter het biljart start onze workshop
Kerstrozen van brooddeeg maken. Terwijl we gezamenlijk verhalen verzinnen. De
Tanthoffers zijn wat onwennig en begrijpen het niet direkt. Brooddeeg kennen ze allemaal, er
zijn al hele berenfamilies door mijn buurvrouw gekleid, ze doet er even een voor. Het zit nog
helemaal in haar vingers, tot en met de gelukzalige zelfingenomen glimlach die er op de
berenmuil verschijnt. Maar verhalen vertellen ho maar.
Ik zit met een kleine jongen, Nigel, die niet weet wat een kerststal is. Huh? Os, ezel, kribje? Er
zijn 20 tafeltjes met kerstspul uitgestald, ik neem hem mee langs de kramen op zoek naar het
Jezuskind, Maria, Jozef en de rest van de familie. Niet EEN! Een complete kerstmarkt vol
pieken en ballen, 3D-kaarten, aangeklede kerstberen, lichtslangen, kerststukjes, lampjes en
weet ik wat, en niet een piepklein Jezusje met z’n pa en ma. ‘Nee, vorig jaar had ik wel 32
kerststallen, en nog 17 nabestellingen,’ vertelt een dame die diverse tafereeltjes in
omgekeerde bloempotten verkoopt, ‘maar dat is dit jaar helemaal uit, nu is het meer
winterwonderland, kijk zo, en engelentaferelen.’
Met plaksneeuw, kleine poppetjes, lampjes en veel geduld is er van alles te zien door het
uitgefiguurzaagde gat in de bloempotten. Nigel interesseert zich niet meer voor die kerststal,
hij valt helemaal voor de nieuwste trend, de engelen.
Ondertussen maak ik de balans op van het Tanthofse Kerstmenu. Het ziet er naar uit dat de
kalkoen het gaat winnen dit jaar.
Winkeliersvereniging Dashof, Steijger Entertainment en IkWoonInTanthof sloegen de handen
ineen om het publiek eens flink in kerstsfeer te brengen op 17 december.
In een tochtige hoek bij de Griek, met hagel, natte sneeuw en windvlagen, zit ik in een
Dickensdecor klaar voor een ieder die een verhaal wil horen, een kerstgedachte kwijt wil.
Maar de blikken zijn gericht op de boodschappen, vol onrust en haast en met de hoop snel
weer thuis te zijn, daar waar het warm is en knus, met kaarsjes, lichtslangen en kunstsneeuw.
Kleine raampjes van rood lint verdelen de glazen schuifpuien. Verder dan enkele vragen over
de eetplannen kom ik niet.
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Dat resulteerde in het omgooien van het concept: i.p.v. een gezamenlijk kerstverhaal werd het
thema van dit deelproject dat wat we gezamenlijk doen met de feestdagen, nl eten, drinken en
alles daartussenin.
GROTE KERST- en NIEUWJAARSENQUETE TANTHOF
Maar ook in de bibliotheek, in buurthuis De Boerderij en zelfs op de laatste dag voor de kerst
losbarstte in winkelcentrum Bikolaan werd door Tonny van Sommeren van IkWoonInTanthof
een vraaggesprek gehouden.
Het was al druk genoeg met alle inkopen, hamsteringen en last-minute beslissingen.
Zij zocht mensen uit waarvan ze dacht dat ze een paar minuten tijd hadden en stelde ze 5
vragen. Dat was vaak aanleiding tot een praatje, over cultuur, kunst en wonen in Tanthof,
even stil staan bij wat er om je heen gebeurt en wensen voor het nieuwe jaar.
Een voorzichtige schatting is dat er zo’n 2005 keer gegourmet is de afgelopen feestdagen, dat
ongeveer eenderde van de Tanthoffers dat deden. Met op de tweede plaats de kalkoen, al dan
niet in delen. En eten bij je schoondochter is favoriet. De mensen in Tanthof bleven massaal
thuis of gingen naar familie, deden heel veel spelletjes en genoten van de kaarsjes en lichtjes
zowel binnen als buiten. Steeds meer lichtshows in de buitenruimte zijn er te zien, met
bewegende onderdelen zelfs. Er is niemand, niemand naar een Woonboulevard gegaan, en
niemand kende iemand die dat wel eens deed met de feestdagen.
Wensen voor 2006:
- Ik wens een rommelmarkt door bewoners op t Bikoplein, iedere eerste zaterdag van de
maand. Dat schept vanzelf een band. Gezellig toch?
- Hoe ouder je wordt, hoe meer ergernis er is. Ik wens mensen en mezelf wat meer
verdraagzaamheid.
- Een paar jaar stilte zou mooi zijn.
- Meer dialoog en dat men open staat voor communicatie en elkaar
- 2006 mag voor mij een jongerenjaar zijn, zij communiceren daar heb ik mijn hoop in
gestoken, kijk maar naar de fora en JongerenLagerhuis, dat deden we in mijn tijd niet
hoor!
- Sta even stil bij wat je hebt.
- Ik heb mezelf voorgenomen niets voor te nemen.
Door de insteek van zeer laagdrempelige projecten komen we in contact met veel bewoners
die best wel eens anders willen kijken naar hun wijk. Een bewoner die het alsmaar niet lukte
om een activiteit van de grond te krijgen organiseert een compleet kerstfestijn op het
Bikoplein. Met een steuntje in de rug van Vidomes en van ons krijgt hij het voor elkaar dat
alle winkeliers met elkaar op de foto gaan onder de kerstboom, dat er mensen in polonaise
achter een boerenkapel aangaan. Dat er kraampjes zijn met gluhwein en warme chocola. En
een voetballende kerstman.
De wens van een bewoner om een rommelmarkt te organiseren wordt ondersteund door
andere bewoners die wel in een activiteitencommissie willen zitten.
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