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Ik woon in Tanthof, een bericht uit het Slakkenhuis.
Het team is op volle kracht vooruit, allerlei projecten zijn aan het groeien en bloeien,
We willen graag een greep uit de projecten laten zien, er gebeurt teveel om op te noemen,
kom daarom gerust eens langs in het Slakkenhuis, Kenyattastraat 4 (even bellen 06-48 27
39 61 of kijk op www.ikwoonintanthof.nl

De bloembollenguerrilla: heel voorzichtig steken er hier en daar op onverwachte
plekken al wat sprietjes de grond uit. Hou ze in de gaten!

Tasjesproject voor volwassenen
•
•
•

Het tasjesproject is al een tijdje in volle gang. Er is een onderverdeling gemaakt tussen
het tasjesproject voor volwassenen en die voor kinderen.
Van 13 t/m 22 maart zijn een twintigtal mooie, bijzondere en creatieve
IKWOONINTANTHOF tasjes te bezichtigen in de openbare bibliotheek.
Op 22 maart is er een gezellige middag waarbij een jury de tasjes beoordeelt, maar ook
de bezoekers van de Bibliotheek kunnen tot die middag hun stem uitbrengen op het
mooiste tasje.

Tasjesproject voor kinderen
2 KILOMETER WASLIJN MET IKWOONINTANTHOFTASJES DWARS
DOOR DE WIJK , VAN OOST NAAR WEST.
Ludieke actie verbindt alle 6 basisscholen in Tanthof op woensdag19 april as.
De afgelopen maanden hebben alle 1600 basisschoolkinderen een logo van hun naam op
het tasje geborduurd, gestempeld, gekraald. Kleine jongetjes zetten moeiteloos honderden
knopen aan tasjes, in elk tasje zit vele uren handarbeid. Deze ‘opgepimpte’ tasjes worden nu
aan een waslijn opgehangen. Volg de waslijn WANT:
Als verrassing is er een rebus tussen de tasjes verborgen. Zoek de gouden letters en maak
er een zin van (4 woorden, 19 letters). Inleveren bij de dichtstbijzijnde school. De winkeliers
van Dashof en Bikoplein stellen leuke prijzen beschikbaar.

De KLIKRoute, jongerenproject
Alsmaar dat Oost en West, heen en weer, deze kant, andere kant, het is wat als er zo’n dijk
midden in je wijk staat, waar je bijna niet overheen kan denken.
Toch gaan 10 jongeren die uitdaging aan en laten op een beeldende manier zien hoe zij door
de wijk trekken, met De Border als spin in het web. De panelen die gemaakt worden zijn in
april te bezichtigen in de Biep.

Mijn eigen Tanthof in Kaart, een tussenschools project.
Kinderen maken een plattegrond van routes die ze in kaart willen brengen, bijv. van hun huis
naar school of naar de bakker of het park.
Onder leiding van kunstenares Bernadette palsma wordt hieraan gewerkt in alle de 6
basisscholen van Tanthof . Er kunnen 72 kinderen meedoen.
Hier worden kaarten van gedrukt en die worden aangeboden aan alle wijkbewoners!
Al met al heel wat, dus volgende keer meer, want het is nog niet klaar met dit project, we
gaan door tot 13 mei, met de knallende finale:

DE GROTE TANTHOF LENTE SCHOONMAAK OPTOCHT
Tot ziens in Tanthof, misschien doet u zelfs mee!
Het team van IKWOONINTANTHOF

