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Sociaal en cultureel Brûsplak in Joure 
De initiatiefnemers van It Lokaal en gemeente De Fryske Marren werken samen aan plannen voor een sociaal en 
cultureel Brûsplak in Joure. Een Brûsplak waar verbinden, ontmoeten en talent ontwikkelen centraal staat. Waar 
iedereen mee kan doen en waar creativiteit en elkaar versterken belangrijk is. Er is een projectgroep opgericht 
en er zijn verschillende werkgroepen actief. Samen bekijken ze hoe en waar dit Brûsplak het beste gerealiseerd 
kan worden. Het doel is hiervoor een aantal verschillende scenario’s voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

Nieuwsbrief 
Als projectgroep willen we iedereen die betrokken is het liefst persoonlijk informeren over de ontwikkelingen. 
Als gevolg van het coronavirus kunnen we helaas geen bijeenkomsten met veel aanwezigen organiseren. 
Daarom kiezen we ervoor regelmatig deze nieuwsbrief te verspreiden. Ook op de website van dit 
inwonersinitiatief www.brusplakjoure.nl en binnenkort op de website van de gemeente www.defryskemarren.nl 
kunt u de laatste nieuwsberichten lezen.  

 

Informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad van  
De Fryske Marren 
In de eerder verschenen nieuwsbrieven hebben we aan heel veel organisaties in Joure informatie gegeven over 
het proces om te komen tot realisatie van een Brûsplak in Joure. Op 27 oktober jl. heeft de projectgroep ook de 
gemeenteraad geïnformeerd over alle werkzaamheden die tot nu toe zijn verricht. Helaas konden we elkaar niet 
in het echt ontmoeten, maar wel digitaal. In een live-stream bijeenkomst via YouTube hebben we informatie 
verschaft: mondeling, theatraal en muzikaal. U kunt deze uitzending van Brûsplak TV bekijken op: 
www.brusplakjoure.nl. Veel plezier met kijken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bij terecht bij Tea Osinga 
of Tjitske Stegenga (contactgegevens vindt u onderaan de nieuwsbrief). 
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Betrokkenheid Jouster organisaties 

In Joure zijn heel veel organisaties betrokken bij het Brûsplak. Elk op z’n eigen manier. In de komende 
nieuwsbrieven willen we organisaties uit Joure gelegenheid geven te laten horen op welke manier zij zich 
betrokken voelen bij het Brûsplak. In deze nieuwsbrief het woord aan sociaal werkorganisatie  
De Kear, toneelvereniging de Nijjiersrevu, muziekvereniging Concordia en It Toanhûs (kunstzinnige vorming). 
  

De Kear 

Het Brûsplak in Joure wordt dé plek voor alle inwoners in Joure. Veel verenigingen gaan daar onderdak vinden. 
Voor ons als sociaal werkorganisatie is dit een mooie vindplaats om inwoners te ontmoeten en inwoners aan 
elkaar te verbinden. Wij kunnen bijvoorbeeld (groepen) inwoners die een activiteit willen organiseren 
doorverwijzen naar het Brûsplak. Het is een plek waar je meerdere partijen en inwoners treft, maar waar je ook 
je eigen talent kwijt kan. Dit sluit heel mooi aan bij talentontwikkeling: onderdeel van de opdracht die Sociaal 
Werk De Kear van de gemeente heeft gekregen. 
  

Ook voor inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt kan het Brûsplak helpend zijn, bijvoorbeeld als zij 
vrijwilligerswerk willen doen in het kader van participatie. Er zijn legio aan verenigingen die hier iets in kunnen 
betekenen. 
  

Sociaal Werk De Kear kan het Brûsplak ook goed gebruiken voor bijvoorbeeld buurtbemiddeling. We kunnen 
hier op neutraal terrein gesprekken voeren met inwoners. Of voor een groep inwoners die graag samen om tafel 
wil over bijvoorbeeld de leefbaarheid in hun  dorp of wijk. 
De verenigingen die zijn aangesloten bij het Brûsplak zijn ook onze samenwerkingspartners. Wij kijken ernaar uit 
deze samenwerking verder uit te bouwen! 
  

It Toanhûs 

Een Brûsplak in Joure is een unieke plek waar de maatschappij cultuur ontmoet en omgekeerd. 
Wij zien een Brûsplak als een belangrijke voedingsbodem voor het culturele leven in De Fryske Marren. Vanuit it 
Toanhûs is het daarom vanzelfsprekend betrokken te zijn bij deze plek. We kijken uit naar de samenwerking. 
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Concordia 

Concordia is een muziekvereniging met een lange geschiedenis, inmiddels 122 jaar oud. 
Voor Concordia zijn - naast samen musiceren - zeker ook gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid 
belangrijk. Concordia is een bloeiende vereniging. Dat is ook te danken aan bijdragen van donateurs en 
gemeentesubsidies. En natuurlijk, aan de jaarlijkse acties die door de leden in Joure gehouden worden. Als 
‘tegenprestatie’ treedt Concordia - vaak belangeloos - op voor de gemeenschap: we spelen bij de 
Sinterklaasintocht, verzorgen uitvoeringen in verzorgingshuizen in Joure en begeleiden kerstsamenzang. Maar 
ook met grotere producties als ‘Maestro op ’e Joure’. Regelmatig is de vereniging ook op zoek naar activiteiten 
samen met andere verenigingen of disciplines. En dat valt nog niet mee; hiervoor zijn de verenigingen in Joure 
eigenlijk teveel ‘eilandjes’. 
Het is een gegeven dat Concordia ander onderdak nodig heeft voor repetities en voor opslag van instrumenten 
en muziek. Wat zou het prachtig zijn als dit onderkomen samen met de andere culturele verenigingen gedeeld 
kan worden. En dat daaruit ‘als vanzelf’ mooie contacten en projecten ontstaan. Een omgeving waar het gaat 
brûsen! 

 
 

 
 



 
Nijjiersrevu De Jouwer 
 
MIENSKIP 

mienskip is samen 
is samen komen 
is samen bedenken 
is samen muziek maken 
is samen zingen 
is samen toneelspelen 
is samen maken 
is samen wat drinken 
is samenwerken 
is samen versterken 
samen is mienskip 
mienskip is een brûsplak 
It Brûsplak is mienskip! 

  

 
 

Waar staan we nu 

Huisvesting & Programma 

In de afgelopen maand hebben de werkgroepen Huisvesting en Functie & Activiteiten flink wat meters gemaakt. 
Er is volop gepuzzeld met het programma en met de benodigde vierkante meters om te kunnen komen tot een 
zo optimaal mogelijk, ruimtelijk en functioneel programma. Door kritisch te kijken naar benodigde ruimten, 
maar ook naar de mogelijkheden om ruimten multifunctioneel te gebruiken. Ook is een architect gevraagd een 
globale ruimtestudie (schetsen) te maken, zodat we een nog beter beeld krijgen hoe dat programma in te 
passen is in de verschillende scenario's. In de projectgroep zijn de 10 overgebleven gebouwen in relatie tot het 
ruimtelijk en functioneel programma verder onder de loep genomen. 
 

Financiën en organisatievorm 

Nu de scenario’s steeds concreter worden, kunnen de werkgroep Financiën en Organisatievorm hun advies ook 
op maat uitwerken. De Werkgroep Financiën kijkt naar de benodigde investeringen én naar de exploitatie, want 
de ambitie is dat het Brûsplak toekomstbestendig is en een gezonde exploitatie heeft. Dat doen zij samen met 
de werkgroep Huisvesting, omdat de kwaliteit van de huisvesting en ambities op het vlak van duurzaamheid 
hierbij ook een rol speelt. Denk aan het minimaliseren van energieverbruik en onderhoudskosten en het gebruik 
van duurzame energiebronnen. Ook een inschatting van de toekomstige bezetting van het Brûsplak wordt 
meegenomen om zicht te krijgen op de totale exploitatie. De werkgroep Organisatievorm werkt een advies 
uit over de vraag hoe we met het eigendom en het beheer omgaan. Wie wordt eigenaar en welke 
organisatievorm past het beste? En moet het beheer professioneel georganiseerd worden of met vrijwilligers? 
Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende constructies en wat betekent het voor de gebruikers?  Een 
aantal vragen waar de werkgroepleden zich over buigen.  
 

Vooruitblik 

Begin december bespreekt de projectgroep de uit te werken scenario’s met de adviezen van de werkgroepen. 
Als we daarna de puntjes op de ‘i’ zetten, is het de hoogste tijd onze uitwerking te delen met de deelnemers van 
het draagvlakonderzoek en met de toekomstige gebruikers. We willen dan graag weten wat zij van de scenario’s 
vinden en waar we de scenario’s mogelijk nog kunnen verbeteren. Zo hopen we ook een beeld te krijgen van 
welk scenario op het meeste draagvlak kan rekenen. We streven ernaar dit begin volgend jaar te delen. In de 
volgende nieuwsbrief informeren we u daarover.  
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Vragen 

Heeft u vragen over Brûsplak Joure, dan kunt contact opnemen met: 
  

It Lokaal 

Tea Osinga, t.osinga@oscom.nl, telefoonnummer: 06 46 11 31 33 
Tjitske Stegenga, t.stegenga@kpnmail.nl, telefoonnummer: 06 27 35 12 30 
  

Gemeente De Fryske Marren 

Annita Imminga, a.imminga@defryskemarren.nl, telefoonnummer: 14 05 14 (zonder kengetal) 
 

gemeente De Fryske Marren | ☎ 14 05 14 (zonder kengetal) | www.defryskemarren.nl 
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