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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 op de website van de gemeente 
www.defryskemarren.nl kunt u de laatste nieuwsberichten lezen.  
 
 
Een nieuw jaar 
Het nieuwe jaar is begonnen! 
2020 is voorbij, wat een bizar jaar was dat. Ontmoeting en verbinding kregen wel een heel aparte kleur! Toch 
zijn we erin geslaagd de vaart erin te houden voor de komst van een Brûsplak in Joure. De betrokken 
wethouders Groeneveld en de Jong lieten ons weten: “Respect voor de wijze waarop de vrijwilligers zich 
inzetten voor het Brûsplak. ”De projectgroep wenst iedereen een heel goed, gezond en glanzend 2021! 
  
Voor in uw agenda: 
! Informatiebijeenkomst donderdagavond 21 januari ! 
 
 
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 vertellen hoe zij zich betrokken voelen bij 
het Brûsplak. In deze nieuwsbrief het woord aan museum Joure, de bibliotheek, Toneelvereniging Westermar en 
de Jouster Fanfare. 
  
Museum Joure 
Met veel bewondering kijken we naar het harde werk dat wordt verricht om in Joure een Brûsplak van de grond 
te krijgen. Als museum zijn we bij dit proces betrokken, omdat we een depot (archiefruimte voor 
museumobjecten) hebben in de huidige evenementenhal. Een beetje vanaf de zijlijn, want het depot zou ook 
naar een andere locatie kunnen verhuizen. Toch zouden we het liefst een plekje krijgen in het nieuwe Brûsplak. 
Dat is straks de plek in Joure waar actieve en cultuurminnende inwoners elkaar ontmoeten. En waar 
ongetwijfeld nieuwe initiatieven en samenwerkingen ontstaan. Dan is het mooi dat je daar als museum op een 
natuurlijke manier bij betrokken bent. Kortom, we zijn nieuwsgierig hoe het verder gaat met It Brûsplak! 
  
  

https://mailing.defryskemarren.nl/mailcamp/display.php?N=338&token=caaf6aa04eac2e8d5c5e9dbdddedf22d59822a43
http://www.brusplakjoure.nl/
https://www.defryskemarren.nl/


De bibliotheek 

Bibliotheken vervullen steeds meer de rol van brede maatschappelijke bibliotheken: ze dragen bij aan het 
bestrijden van laaggeletterdheid, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het bevorderen van (digitale) 
inclusie. Bibliotheken zetten steeds vaker andere vormen van dienstverlening in om hun maatschappelijke taak 
te vervullen. Ze werken samen met diverse organisaties en sociale partners, zowel in het publieke als het 
commerciële domein. Door samen te werken met verschillende instellingen kun je impact maken of 
doelstellingen bereiken, die een organisatie alleen niet voor elkaar kan krijgen. Samenwerking maakt immers 
alle betrokkenen sterker. Verschillende partners hebben per definitie verschillende culturen, visies en belangen, 
die ook samen komen in het Brûsplak. We willen graag dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht geloof, 
politieke voorkeur, ras, leeftijd, overtuiging of anders. 
 
Toneelvereniging Westermar 

Voorstelling Westermartoaniel in It Haske (februari 2020). 
 
Het Westermartoaniel is een onderdeel van de buurtvereniging Westermeer. Onze toneelploeg bestaat uit een 
hele fijne ploeg mensen, waarvan er velen zijn die zich hiervoor al jaren inzetten. Het bestuur van de 
buurtvereniging en de mensen van de toneelploeg hebben eigenlijk nog weinig beeld van een Brûsplak. Wij 
vinden het daarom heel lastig om aan te geven wat de komst van een Brûsplak voor ons betekent. Wel zijn we 
gewend om repetitieruimten te delen met de andere toneelploegen en dat gaat altijd soepel. 
  
De toneelploeg is in januari 2020 voor hun repetitie-avonden en decorbouw noodgedwongen tijdelijk verhuisd 
van de Bonifatiusskoalle naar de Brugstraat. Dat is natuurlijk even wennen maar we hebben een plekje. De 
komst van een Brûsplak in Joure betekent voor ons waarschijnlijk een mooie plek om onze repetitie-avonden en 
decorbouw in onder te brengen. Wat een Brûsplak verder gaat brengen aan verbinding en ontmoeting is 
afwachten. 

Muziekvereniging Concordia. 
  

https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/0efd6ff7-ba1f-400f-963d-4a4eeac2125d/mailing_defryskemarren_nl-mailcamp_2/Br%C3%BBsplak/Concordia_evenementenhal.jpg
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/0efd6ff7-ba1f-400f-963d-4a4eeac2125d/mailing_defryskemarren_nl-mailcamp_2/Br%C3%BBsplak/Concordia_tuin.jpg
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/0efd6ff7-ba1f-400f-963d-4a4eeac2125d/mailing_defryskemarren_nl-mailcamp_2/Br%C3%BBsplak/Westermartoaniel_1.jpg
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/0efd6ff7-ba1f-400f-963d-4a4eeac2125d/mailing_defryskemarren_nl-mailcamp_2/Br%C3%BBsplak/Westermartoaniel_3.jpg


Jouster Fanfare 

Een boodschap van hoop 
Ondanks de bijzondere omstandigheden speelde het Wiener Philharmoniker haar traditionele nieuwjaarsconcert 
op de eerste dag van dit jaar. Zonder publiek, maar met een boodschap. De bijna 80-jarige dirigent Riccardo 
Muti sprak  aan het slot de wereld toe: “Muziek is geen entertainment, het is geen beroep, het is een missie”. Hij 
drukte alle beleidsmakers in de wereld op het hart in de huidige omstandigheden het belang van muziek voor de 
geestelijke gezondheid van de mensheid niet te negeren of te onderschatten. Muziek werkt helend, troostend, 
verbindend. Altijd. Cultuur is als niks anders in staat de menselijke geest te raken op macro- en op microniveau. 
De Jouster Fanfare is geen Wiener Philharmoniker natuurlijk, maar heeft dezelfde (lokale) missie. En om dat aan 
de voorkant te bewerkstelligen, moet aan de achterkant gewerkt worden. Staat aan de voorkant die beleving 
centraal, aan de achterkant is de invulling vooral praktisch. Er moet een gezonde ruimte zijn om met een volledig 
orkest met slagwerk te kunnen oefenen. De akoestiek moet optimaal zijn. Er moet opslag zijn voor instrumenten 
(vooral slagwerk), voor muziek en andere attributen. Er moet een plek zijn om ook na de repetities aan het 
sociale aspect invulling te geven, waar men een drankje/bakje kan drinken. De Jouster Fanfare oefent ook met 
regelmaat in kleinere groepen, dus er moeten meerdere kleinere ruimtes beschikbaar zijn. Wat zou het ook 
praktisch zijn om op dezelfde locatie een concert te kunnen geven of andere orkesten uit te nodigen. Waar het 
publiek dus ook kan zitten in een sfeervolle ruimte en het gevoel heeft een concert bij te wonen, geen 
gymvoorstelling. Waar het vervoer van het slagwerk geen kostenpost is. Niet alleen wij dromen daar. In alle 
bescheidenheid, het is toch eigenlijk te gek dat dat in een moderne, rijke gemeente niet allemáál zou kunnen, 
zeker als zoveel mensen er gebruik van gaan maken. En wat als al die gebruikers elkaar gaan ontmoeten… 
 

 

Jouster Fanfare, adventsconcert 2020, vlak voor de lockdown genomen. 
 
 
Waar staan we nu 
In de inleiding stond al, dat we de vaart erin hebben gehouden. In de vorige nieuwsbrief uit november 2020 is 
gemeld dat er druk gepuzzeld was met de vierkante meters. De puzzel is gelegd! Er is nu een overzicht van 
benodigde ruimtes op basis van een nadere inventarisatie. Daarvoor is zo’n 1650 m2 nodig inclusief gangen, wc, 
keuken e.d. En inclusief ontmoetingsruimte, want die ontmoeting is belangrijk. Sla het Kerndocument er maar 
weer eens op na! Dit vormt het uitgangspunt voor een passend gebouw en de berekeningen voor investeringen, 
exploitatie en beheer. 
  
We hebben de 10 mogelijke scenario’s -na zorgvuldige afweging van verschillende aspecten- teruggebracht naar 
3 scenario’s die kansrijk zijn. Nieuwbouw is daar één van. De projectorganisatie heeft deze scenario’s het 
stempel ‘goedgekeurd’ gegeven. Dat stempel wil zeggen, welke van deze scenario’s het ook wordt, het Brûsplak 
kan hier tot bloei komen. 
  

https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/0efd6ff7-ba1f-400f-963d-4a4eeac2125d/mailing_defryskemarren_nl-mailcamp_2/Br%C3%BBsplak/Jouster%20fanfare.jpg


Vervolgens konden we berekeningen maken. Vlak voor kerst heeft de werkgroep Financiën samen met Lindhorst 
huisvestingsadviseurs voor de 3 scenario’s berekeningen afgerond voor investering, exploitatie en beheer. Deze 
worden samen met alle andere gegevens opgenomen in het eindrapport van Lindhorst huisvestingsadviseurs. 
Het eindrapport wordt halverwege januari 2021 besproken door de projectgroep. 
 
 
Informatiebijeenkomst 
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij al aan dat we de uitwerkingen van de zoektocht naar onderdak voor het 
Brûsplak willen delen met alle organisaties die hebben meegedaan aan het draagvlakonderzoek. We geven op de 
informatiebijeenkomst een schets van de route die bewandeld is om uit te komen bij de voorliggende scenario’s. 
De scenario’s worden toegelicht, we laten schetsen van de mogelijke indeling van de gebouwen zien, zodat voor 
iedereen zichtbaar wordt waar de mogelijkheden liggen voor elke organisatie die gehuisvest wil gaan worden in 
het Brusplak. We willen graag weten wat jullie 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.  
  
De eerste informatieavond vindt plaats op donderdag 21 januari 2021 van 19.30 tot 20.30 uur. Vanwege 
coronamaatregelen houden we deze informatiebijeenkomst online, via een Livestream. Over de organisatie van 
deze avond berichten we jullie in week 2 zowel telefonisch als per mail. 
  
Na 21 januari is er gelegenheid de scenario’s te bespreken in uw vereniging/organisatie. Het is de bedoeling om 
op 18 februari de 2e informatiebijeenkomst te houden. Daar presenteren we dan het scenario dat we als 
voorkeursscenario gaan voorleggen aan de gemeenteraad. Op die avond bespreken we met u ook de intentie tot 
deelnemen in het Brûsplak. Hoe meer deelnemers, hoe groter de kans op realisatie van het Brûsplak! We doen 
dit voor de mienskip van Joure, nu is de mienskip aan zet. 
  
Meer concrete informatie daarover lezen jullie in de volgende nieuwsbrief. 
  
In onderstaande ‘brûsplaat’ is het proces schematisch weergegeven. De rode pijl geeft aan waar we nu staan in 
het proces: bij stap 10. 
 

 

 
  

https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/0efd6ff7-ba1f-400f-963d-4a4eeac2125d/mailing_defryskemarren_nl-mailcamp_2/Br%C3%BBsplak/20210108_Br%C3%BBsplak_proces.png


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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