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De Tirrel is geboren!      Logo, Tirrel-lied en ontmoetingsmarkt 

Eind november was de laatste nieuwsbrief. In de 3 afgelopen maanden is veel werk verzet. Het meest in 

het oog springende was wellicht de gekozen naam: de Tirrel. De direct betrokkenen zijn er al aan gewend, 

maar we kunnen ons voorstellen dat het even wennen is voor mensen die niet dagelijks met dit project te 

maken hebben. Winsum 0-110 is de Tirrel geworden.  
 

 

 

 

Logo de Tirrel 

Nadat eind vorig jaar de Tirrel als naam was 

gekozen is een werkgroep aan de slag gegaan 

met een logo en de huisstijl. Op donderdagavond 

16 maart is dit tijdens de Ontmoetingsmarkt 

"Samen maken we de Tirrel" onthuld. 

 

>> Meer weten over de betekenis en 

totstandkoming? Lees het op de website.  

 

 

 

http://cjgnoordgroningen.us7.list-manage.com/track/click?u=8221a05408f8c13fbb52a8d8b&id=60914b96c5&e=23903bc6cb


 

 

Succesvolle ontmoetingsmarkt 

Op donderdagavond 16 maart heeft in De Twaalf 

Hoven een Ontmoetingsmarkt plaatsgevonden. 

De avond was bedoeld om op een informele 

manier met elkaar in gesprek te gaan: 

geïnteresseerden in de Tirrel en de partijen die al 

betrokken zijn. Samen nieuwe kansen en 

mogelijkheden ontdekken. Na de opening door 

wethouder Marc Verschuren werd het nieuwe 

logo onthuld en was er een muzikaal intermezzo 

van enkele bewoners en schoolkinderen die het 

Tirrel-lied zongen.  
 

 

 

 

Jojo's en cupcakes 

Om het moment dat de Tirrel nu echt vorm gaat 

krijgen een beetje feestelijk te maken, zijn 

vandaag aan alle kinderen van De Piramiden en 

Tiggeldobbe Tirrel-jojo's uitgedeeld. Bewoners en 

medewerkers van De Twaalf Hoven hebben het 

moment gevierd met een heerlijke cupcake bij de 

koffie, gemaakt door Juffrouw Taart uit Winsum.  

 
 

 

 

 

Tirrel lied 

Door een aantal enthousiaste betrokkenen, 

waaronder Joke Arends en Jaap Rosema, is een 

heus Tirrel-lied gemaakt. Een lied dat we met z’n 

allen kunnen zingen bij gezamenlijke activiteiten. 

>> Weten hoe het Tirrel lied gaat, zodat je de 

volgende keer kan meezingen? Bekijk de tekst 

op de website.   
 

 

Programma van Eisen 

De Tirrel krijgt steeds meer vorm en inhoud. Tijdens de raadsvergadering van 17 januari 2017 is het 

programma van eisen van De Tirrel aan de raad gepresenteerd. Het doel was om de raad te informeren 

over de voortgang. Er hoefde geen besluit te worden genomen. 

Diverse werkgroepen zijn nog steeds druk aan de slag met alle zaken die nodig zijn om de Tirrel te 

realiseren. Inmiddels is de architectenselectie in volle gang. Een shortlist is inmiddels gemaakt en de 

architecten worden uitgenodigd om een presentatie te doen. Na de selectie komt het ontwerp aan de 

http://cjgnoordgroningen.us7.list-manage.com/track/click?u=8221a05408f8c13fbb52a8d8b&id=c72385868c&e=23903bc6cb
http://cjgnoordgroningen.us7.list-manage.com/track/click?u=8221a05408f8c13fbb52a8d8b&id=c72385868c&e=23903bc6cb


 

orde; een fase waar door iedereen reikhalzend naar wordt uitgekeken. Het gebouw gaat dan echt vorm 

krijgen.      >> Lees meer over de bouw en het programma van eisen.   
 

 

 

 

Workshops Programma van Eisen 

De afgelopen week hebben vertegenwoordigers 

van het onderwijs, zorg en de buurt met elkaar van 

gedachten gewisseld hoe de verschillende ruimtes 

van het nieuwe gebouw met elkaar verbonden 

kunnen zijn. Dat hebben ze gedaan met behulp van 

schaalmodellen. Hierdoor werd echt zichtbaar hoe 

ruimtes zich ten opzichte van elkaar kunnen 

verhouden. Deze informatie wordt gebruikt om de 

nog te selecteren architect te informeren.  

 

 

 

 

 

 

 

Website, Facebook en Twitter 

Nu de Tirrel steeds meer vorm aanneemt, is dit 

ook een goed moment om de website te lanceren 

en via Facebook en Twitter informatie en nieuws 

te delen. Bekijk onze website die op 16 maart live 

is gegaan. En word natuurlijk onze fan op 

Facebook en volg ons op Twitter! 

Bekijk onze website  Facebook  Twitter  
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