
deTirrel

Op het terrein van De Twaalf Hoven in Winsum wordt een 
uniek project gerealiseerd: de Tirrel. Verschillende organisati es 
komen samen op één locati e. Twee scholen, c.b.s. De Piramiden 
en o.b.s. Tiggeldobbe en De Twaalf Hoven maken in ieder 
geval deel uit van de Tirrel. Daarnaast is er ruimte voor opvang 
van kinderen voor en na schoolti jd en voor de opvang van de 
allerjongsten. Ook komt er ruimte voor de binnensporten in een 
nieuwe sporthal en voor acti viteiten en faciliteiten voor de wijk. 

Het is voor de initi ati efnemers meer dan samen een gebouw 
of terrein delen. Het is op meerdere vlakken écht samen zijn; 
dus samenwerken, samenzijn en samenleven. Waarin elkaar 
ontmoeten voor iedereen centraal staat. Met de realisati e van 
de Tirrel wordt een grote bijdrage geleverd aan de leefb aarheid 
van de regio, waarin krimp en vergrijzing een rol speelt. Door 
het creëren van dit unieke project blijft  zorg dichtbij en de regio 
aantrekkelijk om te wonen en te werken.

Zorg, onderwijs, sport en vrije tijd 
samen op één locatie.

Samen maken we de Tirrel

Sport en vrije tijd: altijd reuring

Sport en bewegen zijn van belang voor jong en oud. Doordat 
ook de sport- en wijkvoorzieningen in dit plan worden 
meegenomen, ontstaat er lett erlijk en fi guurlijk beweging. Er is 
alti jd wel wat te doen, soms groot, soms klein. En dat geldt niet 
alleen binnen, maar ook buiten het gebouw, in de wijk. Kijken 
bij trainingen, aansluiten bij knutselmiddagen; het nodigt uit tot 
beweging en samenzijn. De sportvoorzieningen worden voor 
iedereen zo toegankelijk mogelijk gemaakt. We hopen dat dit 
een extra sti mulans is voor iedereen om te bewegen!

De wijk en Winsum: leefbaarheid

Leefb aarheid staat hoog op de agenda en de aangrenzende 
wijken zien kansen als zij mee gaan werken aan deze nieuwe 
ontwikkeling. De Tirrel wordt een kloppend hart in Winsum 
waar samenzijn, betrokkenheid en zorg voor elkaar geen opgave 
is, maar vanzelfsprekend. 

Er is ruimte voor betrokken buurtbewoners om  acti viteiten te 
organiseren. Acti viteiten voor wijkbewoners waar wellicht ook 
bewoners van De Twaalf Hoven aan mee kunnen doen. Of juist 
samenwerken met de kinderen. Ideeën hiervoor zijn er al volop. 
Denk aan een eetcafé, brei- en haakclub, biljart, interacti eve 
speurtochten voor jong en oud. Straks moet worden gekeken 
hoe alles ingevuld kan worden en wat nodig is dit te realiseren. 

Binnen zijn er ruimtes voor die acti viteiten of juist rusti ge 
ruimtes. De deur staat alti jd open voor mensen uit de wijk, 
en vanzelfsprekend álle Winsumers! Buiten wordt een groene 
parkachti ge omgeving gerealiseerd. Deze maakt het mogelijk 
dat ook daar acti viteiten georganiseerd worden. Op die manier 
kunnen we de leefruimte van de scholen en De Twaalf Hoven 
vergroten.

De Twaalf Hoven: zorg

Vandaag de dag blijven ouderen zo lang mogelijk in hun eigen 
huis wonen en krijgen zij daar de zorg die ze nodig hebben. 
Acti ef mee blijven doen in de samenleving en aansluiti ng zoeken 
bij de acti viteiten en ondersteuning in de buurt: daar worden 
de ouderen toe opgeroepen. Pas als mensen heel kwetsbaar 
worden en door hun naasten en de thuiszorg niet meer thuis 
kunnen worden geholpen, kunnen ze (ti jdelijk) naar huis waar 
verpleeghuiszorg wordt geboden. 

o.b.s. Tiggeldobbe en c.b.s De 
Piramiden: onderwijs

Twee basisscholen verhuizen naar deze nieuwe plek in 
Winsum. De beide scholen blijven zelfstandig en gaan waar 
mogelijk samenwerken. Dat doen de scholen vanuit de 
gedachte om elkaar te versterken. Daarbij behoudt iedere 
school wel zijn eigen identi teit en kijk op het onderwijs. Maar 
ruimtes kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk gedeeld worden. 
Denk aan het gezamenlijk gebruik gemaakt van het speelplein, 
speellokalen, themalokaal en bibliotheek. De lokalen en 
leerpleinen worden niet gedeeld en zijn exclusief voor de 
school. 

De kinderen gaan straks samen naar school in een mooi, 
overzichtelijk, duurzaam en veilig gebouw. Dit gebouw is niet 
alleen op de scholen gericht. Het is een plek voor iedereen 
en alle leeft ijden. Naast de twee scholen kruisen in de 
gezamenlijke ruimtes verschillende functi es en bezoekers 
elkaar. Kinderen gaan naar school in een ‘rijke’ omgeving 
waardoor hun ‘rugzak’ met ervaringen en kennis nog beter en 
is gevuld dan nu.

Ook kinderopvang krijgt een plek. Hierdoor kunnen kinderen 
de hele dag op de locati e verblijven en profi teren van een 
breed aanbod aan acti viteiten. 

De initiatiefnemers van dit project zijn De Hoven, de 
schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO Noord-
Groningen en de gemeente Het Hogeland.

“In Winsum benutten we de kans om een 
beter gebouw te maken dan wanneer dat 

voor ieder afzonderlijk mogelijk is.”

Jij doet er toe 

Een nieuwe plek in Winsum, gericht op iedereen en 
op alle leeft ijden. Verschillende functi es kruisen en 
ontmoeten elkaar. Met als doel dat ook verschillende 
mensen elkaar kruisen, ontmoeten en samenzijn. In 
de Tirrel staat niemand aan de zijlijn en doet iedereen 
ertoe! 

Naast De Twaalf Hoven, de twee basisscholen 
Tiggeldobbe en De Piramiden en sportaccommodati e, 
wordt er plaats gecreëerd voor aanvullende functi es 
en acti viteiten. Bijvoorbeeld een eetcafé, sportkanti ne, 
biljart, speelruimte, muziekruimte en ruimtes voor 
acti viteiten zoals knutselen en techniek. Ook wordt 
gedacht aan vergaderruimtes, een leeszaal en behandel- 
en onderzoeksruimtes. Een uitnodigende groene 
parkachti ge buitenomgeving zorgt voor de verbinding met 
de wijk en Winsum.

In Winsum benutt en we de kans om een beter gebouw te 
maken dan wanneer dat voor ieder afzonderlijk mogelijk 
is. Beter, omdat er samen meer ruimte gebruikt kan 
worden door slimme benutti  ng en dubbelgebruik. Beter, 
omdat leerlingen, bewoners en medewerkers gebruik 
kunnen maken van elkaars ti jd, kennis en ervaring. En 
bovenal; ook de wijk en het dorp profi teren hiervan mee.



Contactpersonen betrokken organsatie: 
Marianne van den Broek, De Twaalf Hoven
Siep Smidts, directeur, c.b.s. De Piramiden
Jaap Rosema, directeur, o.b.s. Tiggeldobbe
Alexander Lont, projectleider, gemeente Het Hogeland

Meer informatie: 
www.deti rrel.nl
info@deti rrel.nl 

Volg ons op Facebook of Twitt er:

@detirrel
@detirrel

VerbindenOntmoeten Verrijken   

Een plek waar iedereen welkom is, waar gezorgd wordt voor 
en met elkaar, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en 
verrijken, waar buiten met binnen en omgekeerd verbonden is.

We hebben nu de kans om deze mini-samenleving op een 
prachti ge plek in het dorp te realiseren. Kinderen gaan er naar 
school. Kwetsbare ouderen wonen er. Korte bezoeken van 
mensen die komen voor diagnosti ek of behandelingen, zoals 
fysiotherapie. Mensen uit de wijk, het dorp en omgeving komen 
er samen voor sport, acti viteiten en gezelligheid. Zo ontstaat 
op een natuurlijke manier contact tussen al deze mensen van 
alle leeft ijden. Elkaar zien. Met elkaar praten. Leren met en van 
elkaar. Kortom: men leeft  met elkaar. “Wij zijn ervan overtuigd 
dat dit positi ef werkt voor iedereen. Niet ieder in zijn eigen 
afgesloten ruimte: maar samen, zoals het leven zelf.”

De Tirrel staat in een inclusieve en bovenal gastvrije wijk. Hier 
mag en kan iedereen, naar vermogen, meedoen.

Mini-samenleving en inclusieve wijk

“In deze wijk doen we niet wat mogelijk is, 
maar maken we mogelijk wat nodig is. In 

zo’n wijk wil je graag wonen!”

Passie en bevlogenheid

Het begint bij passie en bevlogenheid. Leerkrachten, 
medewerkers van De Twaalf Hoven en de mensen van de 
sporthal en sportverenigingen hebben één verbindende passie 
en bevlogenheid om de Tirrel tot een succes te maken: zij zien 
dagelijks wat de kinderen en ouderen drijft  en ondersteunen 
hen daarbij. Bij de kinderen en jongeren gaat het dan om 
ontwikkeling, samenspel en talenten ontdekken. Bij de 
ouderen is het de betekenis die ze geven aan hun laatste 
levensfase. Dat ze betrokken blijven bij de samenleving.

Welbevinden en individuele 
ontwikkeling

Het welbevinden van alle gebruikers en bezoekers staat 
centraal. Dat het zowel lichamelijk, als geestelijk, áls sociaal 
goed met iemand gaat. Daar willen we met de Tirrel aan 
bijdragen. Iedereen moet zich geborgen voelen en met plezier 
naar deze nieuwe plek in het dorp Winsum komen. Daarbij 
staan -in plaats van beperkingen- ieders talenten voorop! 
Je eigen talenten op waarde schatt en en elkaars talenten 
waarderen.

Een stap verder is het ontdekken en ontwikkelen van het 
individuele talent. Een leerkracht wil het talent in een kind 
helpen ontwikkelen. Datzelfde geldt voor medewerkers van 
De Twaalf Hoven: het talent van hun cliënt zo lang mogelijk 
koesteren. In een multi functi oneel gebouw met verschillende 
functi es en gebruikers zijn er meer mogelijkheden om talenten 
te benutt en en te sti muleren. 

Eenvoud

We maken het niet ingewikkelder dan het is. We maken het 
niet grootser dan het is.  Mensen moeten zich vooral thuis 
voelen en daarbij past een dorpse schaal en oog voor de 
menselijke maat. Dat zal vooral ook in de gebouwen en het 
terrein tot uiti ng komen: een goede verhouding tussen de 
groott e van het complex, de belevingswereld van de gebruikers 
en wat zij nodig hebben.

Ontmoeten, verbinden, verrijken

Als mensen acti ef blijven en zo lang mogelijk eigen keuzes 
kunnen maken voelen zij zich beter en doen ze minder beroep 
op ondersteuning. We vinden het belangrijk dat mensen 
niet vereenzamen en onderdeel blijven uitmaken van de 
maatschappij. Iedereen doet er toe en moet mee kunnen 
blijven doen. We willen dat mensen zich onderdeel (blijven) 
voelen van onze samenleving. Als mensen alleen al kunnen 
kijken naar levendigheid, van bijvoorbeeld spelende kinderen, 
kan dit een positi ef eff ect hebben. 

Er is straks volop gelegenheid voor die momenten van 
ontmoeti ng. Kinderen en ouderen. Wijkbewoners en kinderen. 
Ouderen en wijkbewoners. De ervaring leert dat wanneer oud 
en jong elkaar treff en, dat voor beiden zeer waardevol kan zijn. 
Voor mensen met dementi e blijven de vroegste herinneringen 
het langst bewaard en is de herinnering aan de jeugd dierbaar. 
De aandacht over en weer -samen luisteren, kijken en 
beleven– is pretti  g voor kinderen en ouderen. 

Identiteit en oorspronkelijkheid

Binnen de Tirrel blijft  er ruimte voor een eigen identi teit van 
de organisati es die hier een plek krijgen. De nieuwe omgeving 
sti muleert dit. Zodat kinderen en ouders, bewoners, cliënten 
en bezoekers zich herkennen en zich thuis voelen in het 
gebouw. Dit betekent bijvoorbeeld dat de scholen nog steeds 
apart herkenbaar zijn, kinderopvang een mooie overzichtelijk 
plaats krijgt en dat de bewoners zich terug kunnen trekken in 
hun eigen omgeving.

Duurzaamheid

De Tirrel wordt duurzaam ingevuld. Allereerst zie je dat straks 
terug in het gebouw. Bij de bouw wordt rekening gehouden 
met het milieu en worden energiebesparende maatregelen 
toegepast. Een besparing op gas en elektriciteit betekent dat 
het geld voor andere zaken kan worden ingezet. Ten tweede 
kijken we hoe we ons duurzame gebouw ook bij educati e 
en bewustwording in kunnen zett en. Een derde aspect van 
duurzaamheid is het zo fl exibel mogelijk bouwen. Zodat we de 
mogelijkheid hebben om zorg om te bouwen naar onderwijs 
en andersom.

Samen maken we de Tirrel

De te ontwikkelen gebouwen, de buitenruimtes en het park 
eromheen maken het mogelijk. Iedereen zorgt op zijn eigen 
manier voor levendigheid en mogelijkheden voor verbinding, 
verrijking en spontane ontmoeti ngen. Dat kan ti jdens het 
drinken van kopje koffi  e, ti jdens het sporten of het bezoeken 
van een viering op een school.

“Kinderen houden ouderen actief, 
ouderen houden kinderen betrokken.”


