Jaorverslag van het Huus van de Taol
2016

Woord veurof
Het wark van alle dag kuj feilijk wal de basis van de organisatie Huus van de Taol numen. En der is
een grote variatie an reguliere warkzaamheden, die aal weer terugkomt: receptiewark, vraogen en
verzuken beantwoorden, facebook verzörgen, websites bijholden, vertaolingen anlevern, een
schriever met raod en daod wieder helpen, de opmaak verzörgen van een folder, media
beantwoorden, metwarken an radio- of tillevisieprogramma’s, inspringen op actualiteit, vrijwilligers
begeleiden, redactiewarkzaamheden, prejecten ontwikkeln en oetvoeren, betalingen doen,
manuscripten lezen, ideeën riepen laoten, post behandeln, al die mails beantwoorden, een plannegie
tot een preject maken, netwarken, artikels schrieven enz. enz.
Taol is altied mensenwark. Niet veur niks wordt wal zegd: “Taol is mens, mens is taol.” En het is dit
mensenwark, dat het Huus van de Taol tot een mooie, goed warkende organisatie mak. Op elk
personeelslid in oes streektaolinstituut valt een beste bult commentaar te levern, maor veur allemaol
geldt dat ze met hart en ziel veur de Drentse taol en cultuur staot. Met mekaar warkt ze daoran en
mekaar het locht in de ogen gunnen en half staon bint vanzölfsprekendheden. En as der dan ok nog
een metdenkend bestuur is en een geweldige hoeveulheid vrijwilligers die van alles oet het stro zet,
dan kom ie vanzölf tot een Huus van de Taol dat hiel wat döt.
Um meer geld ‘oet de markt’ halen te kunnen is in april 2016 een commercieel metwarker begund.
Twee dagen in de week is Bert Rossing an ‘t wark veur het Huus van de Taol. Hie hef jaorenlang
warkt bij RTV Drenthe. Hij kent oeze previncie goed. Bij RTV Drenthe hef e leerd um te lustern naor
het publiek en daor promotie-campagnes veur op te zetten. Zien grootste succes was De Trektocht.
De commercieel metwarker hef het verkoopsysteem - in de boekwinkels en aandere verkooppunten
- naor dizze tied bracht. Daorbij is ok goed lusterd naor de verkopers in de winkels. Welke boeken
doet het goed en welken minder en waorum. Deur dizze gesprekken is de neie B’ART dudelijk aans
worden as ’t um vörmgeving en oetstraoling giet. Bert hef een nei verkoopplan schreven.
De commercieel metwarker hef hiel wat tied steuken in een gezamenlijke campagne met Jumbosupermarkten in Drenthe. De klanten kunden in twee maond tied bonnegies sparen veur körting op
het boek B’ART. Op dizze wieze bint der een kleine 1.000 B’ART’s verkocht. Ok met aandere partijen
is samenwarking zöcht.
Der is een dudelijker donateurs-plan kommen. De verschillende benamingen bint vort. Alle mèensen
die oes steunt hebt de naam Huusvriend kregen.
In 2017 zal de commercieel metwarker vanzölf deurgaon met zien wark. Dat zul nao het bouwriep
maken van de akker in 2016 een oogstjaor worden moeten.
Vanzölf bint er ok altied dinger die meer in het oog springt. En dat mot ok. Het Huus van de Taol mag
zuch niet an het Raadhuisplein in Beilen verstoppen, maor mot de deur oet. Het Huus mot zuch zien
laoten met producten van kwaliteit en professionele projecten. En ok dat is gebeurd in 2016. Waor
meugelijk zöcht het Huus van de Taol naor samenwarking met aandere partijen en vindt die gelukkig
hiel vaak. Hiel vaak verstrekt het Huus van de Taol opdrachten an bedrieven, ZZP-ers, kleine
instellingen e.d. In de loop van een jaor bint dat er hiel wat. We prebeert ze zoveul meugelijk
regionale of provinciale leveranciers te vinden. Dat lukt goed en varieert van tiekenaars tot studioeigenaren, van vörmgevers tot borduurders van slabbegies, van drukkers tot reclamemakers.
Een scharp oog op innovatieve ontwikkelingen heb we en waor meugelijk gaow met in ontwikkeling,
zoas op het gebied van e-boeken, underwiesprejecten as wiesneus.nl, sociale media en heur
meugelijkheden etc.

Wij Drenten bint er niet zo goed in um oeszölf op de börst te kloppen, maor der bint weer hiel wat
prachtige dinger tot wasdom kommen in 2016. In het vervolg van dit jaorverslag komt al dat moois
vanzölf an de orde, maor wij wilt hier toch al een paar numen.
Nao zestig jaor is het tiedschrift Oeze Volk (de leste tied was de naam Maandewark - Oeze Volk) tot
een èende kommen. Samen met De Taolkraant is Oeze Volk opgaaon in het neie magazine Zinnig.
Der is enorm veul wark en overleg zitten gaon in de ontwikkeling van het neie tiedschrift, maor het
risseltaot mag zuch zien laoten. Wij hoopt en denkt met Zinnig - en wiedere oetbouw richting de
digitale snelweg - een toekomstbestendig blad in de bienen kregen te hebben.
In 2016 hew veur de daarde maol het jaorboek B’ART oetgeven. Een tweetaolig boek met hiel veul
fotomateriaal lat zien hoe prachtig Drenthe is en wat veur geweldige mèensen der woont of woond
hebt. Bescheidenheid is niet neudig. De subtitel van de B’ART 2017 is net as veurgaonde jaoren Dit is
ook Drenthe en die previncie mag zuch zien en heuren laoten. Die döt ertoe. Dát vertelt B’ART!
Het preject Drents en Duits in het onderwijs wordt op Stenden Hogeschool - ofdieling pabo in Emmen
- oetvoerd. Vanzölf warkt het Huus van de Taol met en hef zitting in de klankbordgroep en is bij elk
overleg met de pilotschoelen anwezig. En in het kader van het hierveur nuumde preject zörg wij veur
de underwieswebsite www.wiesneus.nl, waor Stenden Hogeschool vanzölf ok weer betrökken is.
Meer en meer kreg de website gestalte.
Een website as wiesneus.nl mot vanzölf met goeie inhold vuld worden. Der is hiel wat veurhanden en
in 2016 is der ok weer mooi underwiesmateriaal bij kommen. In het kader van Het jaor Deur met
Drentse kinderliedties bint twintig spiksplinterneie kinderliedties rond de hoogtepunten in een jaor
maakt. Het viertal songfestivals dat an de bundel en cd’s koppeld is, was een prachtig succes en smak
naor meer. Ok het neie lespakket Echt Waor? Écht waor! - ontwikkeld deur stichting STIP - is een hiel
mooie toevoeging an de toch al beheurlijk grote hoeveulheid geschikt underwiesmateriaal.
Verderop in dit activiteitenoverzicht komt zoas eerder zegd, alles an bod. Daw hierveur een paar in
het oog springende dinger nuumd hebt, wil niet zeggen daw met aandere zaken minder bliede bint.
Het bestuur van het Huus van de Taol hef in het prille begun van 2016 de aanzet geven tot het
opstellen van een meerjaorenbeleidsplan, dat in de tweede helft van dat jaor annummen is. Hiermet
is een richtinggevend beleidsdocument veur de kommende vier jaor ontwikkeld. Ok de personele
toekomst is in de gesprekken oetvoerig an de orde west. Zunder over paranormale gaven te
beschikken kan met beheurlijke zekerheid zegd worden, dat de helft van het personeel van het Huus
van de Taol op grond van leeftied de kommende vier jaor met de beroepsmatige activiteiten veur de
streektaolorganisatie stoppen zal. Um ok op dit gebied goed veurbereid de wiedere jaoren ingaon te
kunnen, is besleuten een organisatie-adviseur in te huren. Dizze mens zal in de eerste maonden van
2017 de organisatie deurlichten en met een gedegen personeelsadvies kommen. An de haand
daorvan bepaolt het bestuur de richting.
An het èende van 2016 warkten in het Huus van de Taol:
- Jan Germs: 36 uur
- Abel Darwinkel: 36 uur
- Hermien Haar: 18 uur
- Erwin Kikkers: 16 uur
- Baukje Bloemert: 20 uur
- Bert Rossing: 16 uur
- Alja Kiers: 25 uur
- Rosalien Sattler: 22,5 uur
In totaol is dat 189,5 uur, oftewal 5,25 fte.
Daornaost bint er vanzölf hiel veul onbetaalde krachten, namelijk oeze vrijwilligers. In totaol bint dat
er umdebij 180, die een grote variatie an warkzaamheden verricht.
Vanzölf hef ok in 2016 de zun niet alle dagen stralend an een wolkenloze hemel staon. Het Jonge
Honden Netwark is niet genog tot ontwikkeling kommen. De puppies hebt veul enthousiasme, maor

an de aandere kaant ok de neiging alle kanten op te stoeven. Um tot concrete risseltaoten te
kommen is dat leste slim lastig. Wij hoopt, dat het nust jonge honden wal bij mekaar blef in 2017 en
oeteindelijk een goeie weg vindt.
Het cursuswark hef ok een slim stoere periode had. Lichtkans warkte de crisis nog nao, maor tegen
het èende van 2016 kwamen der weer hiel wat meer aanmeldingen. In het begun van 2017 staot er
meer cursussen in de planning as de jaoren daorveur. Wij kunt niet aans as hopen - en deran warken
- dat dizze tendens deurzet.
Nao het op de riege zetten van wat opvallende en in het oog springende dinger, laot we nou het
overzicht an activiteiten volgen. Dizzende bint beschreven an de hand het Programma van Eisen / de
beschikking 2016 van de Provincie Drenthe. Het activiteitenverslag is opsteld under redactie van Jan
Germs. Alle personeelsleden hebt heur inbreng had en die waor meugelijk in heur eigen variant van
het Drents opschreven.

Wark van ‘t Huus van de Taol in 2016
Product 1. Organisatie
Activiteit
Middel

Concreet resultaat

A. Algemene • Uitvoeren
• (Financieel)
organisatie
regulier werk,
gezonde
ontwikkeling
bijscholing,
organisatie die in
ontwikkelingen staat is om in te
in de gaten
spelen op
houden.
ontwikkelingen.
• Inzetten op
jongeren, o.a.
door het
‘Jonge Honden
Netwark’, op
peil houden
aantal
werkkrachten
en liefst nog
uitbreiden.

Uiteindelijk bereikt
Het Huus van de Taol is een gezonde
organisatie. Dat geldt veur de financiële
stand van zaken (de jaorciefers 2016 laot
dat zien, al lat de begroting veur 2017 een
vrij groot tekört zien; het streven is dat dit
van veurbijgaonde aard is), maor het is ok
van toepassing wat de inholdelijke kaant van
de zaak angiet.
Dat is veur een groot diel te danken an de
inzet van het personeel en de umdebij
tweehonderd vrijwilligers. De spreiding van
het vrijwilligerskorps over hiel Drenthe zörgt
er ok veur daw ontwikkelingen in de hiele
previncie aordig nuver in de gaten holden
kunt. Het bestuur van het Huus van de Taol
bestiet oet mèensen die op hiel
oetienlopende gebieden heur sporen in de
samenleving verdient en verdiend hebt.
Heur deskundigheid drag wieder bij an de
kwaliteit die leverd wordt.
Wij bint in 2016 ofstapt van het systeem van
depotholders, volgens welke de
boekhandels beveurraod weurden. Het
“consignatie-systeem” hebben wij boeten
de deur zet. De grote boukhandels hadden
al eerder zegd, dat wij daor met stoppen
mussen. Het is neit meer van dizze tied. Zölf
zagen wij dat de betrökkenheid van de
boukhandels bie oonze bouken neit slim
groot meer was. Ze waren lui worden, deur
het systeem van depotholders die um de
paor maond langskwamen. De depotholders
wussen wat der in de winkels lag. De
eigenaoren wussen vaok neit wat ze zölf te
koop hadden. We hebben aofscheid nomen
van de depotholders. De boukhandels
hebben nou allent nog maor bouken van
oons in de winkel liggen die ok betaold
binnen an oons. Vaok is der meer ruumte
kommen om oonze bouken te prissenteren
in de winkels. Der is ein winkel stopt met de
verkoop van oonze bouken (Nei-

Amsetrdam) en der is der ok ein boukhandel
biekommen (Stadskanaol).
De commercieel metwarker is langs alle
boukhandels gaon veur overleg. Der is een
betere saomenwarking met de boukhandels
kommen. We kieken nou secuurder welke
bouken veur welke boukhandels geschikt
binnen. As der een nei bouk van het Drentse
Boek oetkomp, dan gaon twei vrijwillige
verkopers naor de boukenwinkels. Reina
Zwiers was eerder ok depotholder. Anita
Pater is een neie vrijwilliger. Zij hef waarkt
bie PET in Hoogeveen. De provincie is
opdeild tussen dizze twei verkopers. De
commercieel metwarker hef ze begeleid
naor het neie verkoop-systeem.
Op verscheiden manieren prebeer we
jongelu enthousiast(er) te maken veur de
streektaol. In het vervolg van dit
activiteitenverslag wordt daaorover
schreven, net as over het Jonge Honden
Netwark.
2016 was het eerste jaor dat we hielemaol
vanoet het gemientehoes warkten. We kunt
niet anders zeggen as daw der echt op
veuroet gaon bint. Umdat wij centraal in het
dörp Beilen zit op een toegankelijke plek hef
de VVV oes vraogd um ok Tourist Informatie
Punt te worden. Daor bin wij positief op
ingaon.
An het èende van 2016 bin wij der ok toe
overgaon um het drie dagdielen in de week
het ITOM (Intensieve Taaltraining Op Maat)
meugelijk te maken in het Huus van de Taol
taollessen an asielzukers te geven.

B. Erkenning
Nedersaksisch onder
deel III

• Alle mogelijke
medewerking
verlenen bij
het proces om
te komen tot
een
Nederlandse
erkenning van
het
Nedersaksisch

Erkenning
Nedersaksisch
onder deel III op de
agenda houden
met als doel voor
ogen: erkenning
Nedersaksisch
onder deel III van
het Handvest voor
regionale talen of
talen van

Het Huus van de Taol is actief lid van Sont.
De veurzitter van ’t Huus is penningmeester
van Sont. Op bijienkomsten is het Huus
anwezig en lat zuch heuren.
Het Comittee of Experts van de Raod van
Europa hef de controlerende taak ok in het
Nedersaksische taolgebied oetvoert. In het
provinciehoes in Stad is de commissie
bijproot; vanzölf was het Huus van de Taol
daor ok bij. De rapportage is undertussen
binnen.

naast de
bestaande
onder deel ll
van het
Europees
Handvest.

minderheden.

Binnenlandse zaken verwacht dat aandere
ministeries een herneid verzuuk tot
volledige erkenning van het Nedersaksisch
under diel lll van het Europees Handvest
vanneis torpedeert. Maor BZ wil die
opwaardering wal en koerst nou op een
nationale, puur Nederlandse erkenning van
het Nedersaksisch, naost de bestaonde
Europese erkenning under diel ll. Die
landelijke erkenning is veurlopig zo
opschreven: “Het Koninkrijk der
Nederlanden erkent de regionale taal
Nedersaksisch als een wezenlijk, volwaardig
en zelfstandig onderdeel van de
taalsystematiek binnen het Nederlandse
openbaar bestuur en de Nederlandse
democratie.”
Positief was het ok dat in het kader van de
opwaardering van het Nedersaksich twee
Europarlementariërs een conferentie in
Brussel organiseerd hebt met as titel “Lower
Saxon, the sleeping giant”. Het doel was
vanzölf um de slaopende reus goed wakker
te schudden. Het Huus van de Taol was in
Brussel deur de veurzitter en de directeur
vertegenwoordigd.
De volgende stap op het gebied van een
hogere vörm van erkenning is feilijk de
undertiekening en prissentatie van het
officiële stuk waorin die landelijke erkenning
tot oetdrukking bracht wordt. De hoop dat
dit in 2016 gebeuren zul, is vervleugen. De
hoop is nou vestigd op 2017.

Product 2. Informatiedienstverlening
Activiteit
Middel
Concreet resultaat
A.
Promotiege- • Promotie van
richte
streektaal op
informatiediverse
verstrekking bijeenkomsten,
markten en
festivals.

Uiteindelijk bereikt

Promotie veur de streektaol is der op slim
veul steden maakt. Een greep oet de grote
hoeveulheid: Taol an Taofel, lezingen,
streektaolstried in diverse gemientes,
veurleessessies, broescursussen,
kerkdiensten, op diverse markten deur de
hiele provincie, warkwinkels op schoelen,
bezuken an gemienteraoden, wekelijks op
de Brink bij RTV Drenthe, deur taolschulte
bijwoonde festiviteiten, bij musical Otie en
Kleinkind in Oring, in de streektaol an

mekaar proten van de neijaorsvisite van de
gemiente Midden-Drenthe, samen met
wetholder lösdoen wandelroute
Stroomdalpad, veurlezen verhaal bij
onthulling strukelstienen, anwezig op
Landlopersdag in Veenhoezen, aovend veur
de brandweer, film in ‘Drenthe Dichtbij’,
inleidend verhaal op aovend over
‘Monumenten, iconen en symbolen’, veur
docenten Drenthe College, gast in
tillevisieprogramma Tour de Loes en Loos
enz.
• Goede
verstandhouding met de
media
onderhouden
en hen zoveel
mogelijk van
informatie
voorzien.

De verstandholding met de media is goed.
De lijnties bint kört. Zo nou en dan zit wij
met journalisten um taofel veur overleg en
ok wor wij regelmaotig oetneudigd um te
gast te wezen in radio en
televisieprogramma’s. Ok weet de krantenen tiedschriftenredacties oes goed te vinden
en wij veurziet heur zoveul meugelk van
informatie, bijveurbeeld deur middel van
persberichten. We hebt daorbij vaste, oes
goed gezinde, contactpersonen. Umgekeerd
komt het veur dat wij hulpvraogen kriegt,
waor we vanzölf geern op ingaot. In
verscheiden huus-an-huusbladen verzörgt
vrijwilligers van het Huus van de Taol
structureel een rubriek in en/of over de
streektaol.

• Inzetten om
streektaal een
structurele plek
op tv te geven.

Het is al verscheiden jaor leden dat het
Drents op TV Drenthe een structurele plek
har in het programma Jasbuus vol Drents.
Nog altied bint er lu die de presentatoren
derop anspreekt en… nog altied is der gien
neie structurele plek veur de streektaol op
tillevisie kommen. Het Huus wil dat geern,
maor het Huus kan niks ofdwingen en de
verantwoordelijken bij oeze regionale
umroep hebt er weinig oren naor.

• Het
onderhouden
van de relatie
met en het
stimuleren van
de inzet,
kundigheid en
activiteiten van
de Taolschultes

Alle taolschultes en keurnoten heb we weer
twee zaoterdagen bij mekaar had um de
binding te vergroten en um an
deskundigheidsbevördering te doen. Wieder
heb we veer maol een overleg had met de
taolschultes um lopende zaken, initiatieven
en plannen deur te proten en van mekaar te
leren. De inzet en inbreng van de mieste
taolschultes en keurnoten is prachtig.
Dankzij dizze belangrieke groep vrijwilligers

en keurnoten.

gebeurt er veul.
Vanzölf hebt er ok weer wisselingen
plaotsvunden. De vacature Meppel hef
invuld west, maor is ok weer vacant (niet
alle kikkers wilt in de krooi blieven).

• Voortzetten
van de
commerciële en
ideële inzet van
de online
webshop
Kiepshop.

De Kiepshop is de kedogieswinkel van het
Huus van de Taol. Naost de webwinkel,
www.kiepshop.nl heb wij in oes eigen Huus
ok een kiepshopwinkeltie. In 2016 bint der
zo’n 1.750 producten verkocht. Een stijging
van roem 30% t.o.v. het veurgaonde jaor.
Neie producten in de Kiepshop bint:
babymussie, biervilties, Drentse dopper en
haandziepe.

• Het voorzetten
van activiteiten
op sociale
media.

Het Huus van de Taol har an het èende van
2016 zowat 3000 likes op Facebook, bijna
840 volgers op Twitter, dik 330 volgers op
Instagram en meer as 360 connecties op
LinkedIn. Het hiele jaor deur hef der een
stijgende lijn zeten in de aantallen en dat lek
zuch ok deur te zetten. Dit is under meer
bereikt deur vaker berichten te plaotsen en
meer gebruuk te maken van foto’s en
video’s. Ok het holden van speciale acties
helpt um mèensen actief te blieven
betrekken bij het Huus van de Taol op de
verschillende social media platforms.

• Het verder
uitbreiden van
het initiatief
‘Jonge Honden
Netwark,
waarbij
jongeren de
Drentse taal en
cultuur onder
de aandacht
brengen bij
andere
jongeren in
Drenthe

Het jongernplatform Jonge Honden Netwark
is op 29 februari begonnen en hef metien
een vliegende start maokt deur in
programma’s van 3FM, RTV Drenthe en
Simone FM an het woord te kommen. De
tien jonge honden, die uut alle windstreken
van de provincie Drenthe komt, bint
ambitieus en wilt as jonge Drenten bij
aandere jonge Drenten de Drentse taol en
cultuur under de aandacht brengen. Iedere
zaoterdagmiddag bijveurbeeld speult een
jonge hond een rol in het neie Radio
Drenthe-programma Volkooren, waor
aandacht is veur neie Drentse woorden.
Daornaost is de Facebookpagina van het
Jonge Honden Netwark een manier um de
doelgroep te bereiken. Der is praot um
saomen met jeugdsoos All Skin in
Hooghaolen een evenement te organiseren.
Die plannen wordt verder uutwarkt.

• Voortzetten
van de
donateur-/
huisvriendenactie.

Van Huusvrienden kuj nooit genogt hebben.
En dus hebben wij waor maor meugelijk
mèensen anfieterd um donateur of
huusvriend te worden. Wij hebben
donateurs/huusvrienden van vrogger en we
hebben neie donateurs/huusvrienden.
Boetendat hadden wij verschillende
benaomingen veur begunstigers van oons.
Dat is nou geliektrokken. Huusvrienden,
donateurs en sponsors hebben nou allemaol
de naom “Huusvriend”. Ze betaolen € 10,-in ’t jaor. As ze het neie blad “Zinnig” ok
willen hebben, binnen ze € 27,-- kwiet
(Huusvriend-Plus) en as bedrief betaolen ze
€ 100,-- in ’t jaor (Huusvriend-Bedrief).
In 2016 is het nul-nummer van oons blad
“Zinnig” prissenteerd. In 2017 kriegen de
Huusvrienden-Plus het blad zes keer in hoes.
Um meer geld van oonze Huusvrienden in
de knip te holden, hebben we de kedogies
wat verminderd. An ’t èende van 2016
hadden wij 967 huusvrienden. Dit is een
vermeerdering van vief.

• Organiseren
open dag (Lös
Huus) in mei
2016.

Het Lös Huus heb we in 2016 niet holden.
Dit hef een bewuste keuze west. Op 1 meert
2017 bestiet het Huus van de Taol namelijk
tien jaor en wij wilt dit heuglijke feit niet
ongemarkt veurbij gaon laoten. Binnen een
half jaor hiel veul volk naor het Huus van de
Taol zien te kriegen leek oes wat te veul van
het goeie. Daorum hew besleuten de viering
van het tienjaorig bestaon de plek in te
laoten nimmen van het Lös Huus van
september 2016.

• Het evalueren
en het verder
uitbreiden van
het ‘Spel veur
de meldkamer’
in Drachten

Het spel veur de centralisten van de
meldkamer in Drachten is klaor en wordt
daor gebroekt. Dat gebeurt naor
tevredenheid, maor der is (nog) gien
anvraog kommen um een oetbreiding of
vervolg te maken.

B.
Informatie- • Informatievoordienstverleziening via de
ning
websites
www.huusvan
detaol.nl,
www.drenthe-

De warkvelden van het Huus van de Taol
bint dudelk op oonze website in beeld
bracht, zodat bezukers snel op de plek die as
zij zuukt terecht koomt. De activiteiten
waorbij de Drentse taal een rol speult bint
overzichtelijk rangschikt en de leste
Twitterberichten over het Huus van de Taol

boeken.com en
www.hetdrentseboek.nl.

koomt prominent in beeld. Bij vraogen kunt
websitebezukers zuch via e-mail tot het
Huus van de Taol wenden; dat gebeurt
verscheiden maol in de week.
De bestellingen die daon wordt bij oonze
webshop www.drentheboeken.com koomt
uut het hiele laand.
Mooi um te zien dat de belangstelling veur
Drentse boeken niet opholdt bij de
provinciegrens!
Op www.hetdrentseboek.nl wordt het
pebliek veural inlicht over de neie uutgaves.

• Promoten en
actueel houden
van de
(digitale)
bibliotheek van
het Huus.

Een vrijwilligers komt ien dagdiel in de twee
week ( of vaker as dat neudig is) um de
bibliotheek bij te warken. De bibliotheek is
goed op örder en nei wark wordt op het
juuste stee invoerd. In 2016 is weer veul
weerdevol materiaal binnenkommen (u.a.
van de weduwe van dr. G.H. Kocks en van
Siemon Reker). De bibliotheek mot daorum
fysiek oetbreid worden.

• Ondersteuning
van de
werkgroep
‘Drenten in de
Vrömde’.

Het Huus van de Taol understeunt het
driekoppige bestuur van de Warkgroep
Drenten in de Vrömde waor meugelijk en
waor neudig. De financiële boekholding van
de warkgroep wordt daon deur ’t Huus van
de Taol.

• Ondersteuning
werkgroep
Kerkdiensten in
het Drents.

De directeur van het Huus van de Taol is ok
(technisch) veurzitter van de Warkgroep
Drentstaolige Kerkdiensten. De vertaolgroep
warkt an Exodus en wieder wordt er
kerkelijke liedern vertaold. An het èende
van 2016 waren der weer umdebij honderd
vertaolingen van kerkliedern klaor. Die moet
in 2017 een plek kriegen op de website van
het Huus.
De cantorij Met An Doen begeleidt hiel wat
kerkdiensten en rippereert aal drie week in
’t Huus. Veer streektaoldiensten bint op
Radio Drenthe oetzunden. In totaol hebt er
19 kerkdiensten in de streektaol west.
Alle biebelvertaolgroepen komt ien maol in
’t jaor bij mekaar. Dat gebeurt op initiatief
van de vertaolers van het Huus van de Taol
en vindt ok plaots in Beilen. Jammer genog
kuw niet aans as constateren, dat der
boeten Drenthe weinig animo veur dizze dag
is. De kans is groot dat de vertaolersdag van
2016 de leste was.

• Investeren in
het
warmhouden
van de
contacten met
andere
participanten in
‘streektaalland’

De contacten binnen het Nedersaksische
taolgebied bint beheurlijk goed al hef elke
organisatie het geweldig drok met de eigen
activiteiten.
Ok daorboeten underhol we goeie
contacten. Het Huus van de Taol is
vertegenwoordigd in de besturen van de
Stichting Nederlandse Dialecten en in het
Europees Bureau voor Kleine Talen.
De Stichting Nederlandse Dialecten
organiseert elk jaor een
streektaolconferentie. In november 2016
hef de SND een streektaolconferentie
holden in Middelburg met als thema
streektaal op sociale media. Het Huus van
de Taol was derbij en hef daor ‘t idee kregen
om op ‘t tienjaorig jubileumfeest van meert
2017 ok aandacht te schenken an streektaol
op sociale media. Een interessant, neierwets
thema.
Met de Friese Afûk heb we het
taolpromotiespel veur de Meldkamer in
Drachten maakt. Deur de goeie contacten
kun we gemakkelijk terecht bij het Meertens
Instituut, taolinstituten boeten het
Nedersaksische taolgebied, universiteiten,
individuele taolkundigen enz. Umgekeerd
krieg wij hulpvraogen as van de aandere
kaant underzukings in Drenthe oetvoerd
wordt.
In 2016 is een begun emaakt mit de opzet
van een gezamenlijke website/portal veur
de Nedersaksische taal. Daorveur is contact
ezöcht mit de Radboud universiteit in
Nijmegen mit as doel een masterstudent dit
project te laoten uutvoeren.Dat bleek niet
meugelijk. In 2017 wordt in gezamenlijkheid
mit de aandere Nedersakisische
steektaalorganisaties wieder naor
meugelijkheden ezöcht het doel te bereiken.

• Onderhouden • In 2016 minimaal
270 taolkaorten.
en vullen van
de taolkaortenwebsite.

De taolkaortenwebsite
www.drenthe.digitaalkaart.nl is in 2016
wieder gruid van 250 naor 275 kaorten. De
achtergrondinformaotsie op de website is
naokeken en anpast as dat neudig was.

• Het verzorgen

Vier metwarkers van het Huus van de Taol
bint aal dinsdagmörgens bij toerbeurt te

van een
wekelijkse
bijdrage over
de Drentse taal
in het radioprogramma De
Brink van RTV
Drenthe.
• Digitalisering
van
tijdschriften en
boeken.
C. Loketfunctie

gast in het populaire radioprogramma De
Brink van RTV Drenthe. Zie vertelt dan over
actuele zaken, over taolige achtergronden,
over dinger de schrieverij of meziek
angaonde enzowieder.

•

Tenminste 10
boeken.

Doen/begeleiden van
taalwetenschap
pelijk onderzoek
en de resultaten
uitdragen en
promoten

In 2016 hew 10 Drèentse boouken
digitaliseerd. Het bestand met
gedigitaliseerde Drèentse boouken gruit aal
mor deur.
Het Huus van de Taol hef in 2016 onderzuuk
daon naor de telwoorden in het Drents,
daor regelmaotig op dinsdagmörgen verslag
van daon in het radioprogramma De Brink
op Radio Drenthe. De teksten veur het
telwoordenboek binnen èend 2016
schreven en op 4 meert, bij het 10-jaorig
bestaon wordt het boek prissenteerd.

Het houden van
een
tweemaandelijkse enquête
via www.hetverhaalvanhetdrents.nl.

In 2016 een
publicatie over het
systeem van
Drentse
verkleinwoorden

In 2015 is de internetenquête over de
Drèentse streektaol Vraog&Antwoord
ofsloten. An de leste enquête in
september/oktober 2015 deden 780
mensen mee. In 2016 binnen der op basis
van de antwoorden radiopraoties holden en
de risseltaoten binnen gebruukt veur
columns en ‘t telwoordenbooukie dat begun
2017 prissenteerd wordt.

Het verzorgen
van lezingen en
warkwinkels

25 lezingen en
warkwinkels in
2016

Het Huus van de Taol hef in 2016 23
lezingen geven.

Vertaalwerkzaamheden

Het fungeren als
vraagbaak

Der is hiel wat vertaolwark daon veur
particulieren, overheden, collegainstellingen e.d. Allemaol wark waor de
portemonnee niet veur trökken huufde te
worden. Bedrieven hebt oes niet inuurd
veur vertaolwark.
Beantwoording of
doorverwijzen
binnen 48 uur

Het Huus van de Taol krig verschrikkelijk
veul vraogen via mail, tillefoon en de
website. De vraogen gaon altied over taol,
mor binnen toch heeil verschillend. Teksten
opzeuiken, teksten vertaolen in ‘t Drèents,
spellingadvies, tekstadvies, beteeikenis of
etymologie van woorden, hulp bij ‘t

organiseren van activiteiten of ‘t zuken naor
een drèentse naom veur een instelling, het
komp allemaol geregeld veur. Wij geven
altied zo gauw meugelijk antwoord, maor de
vraoger hef in elk geval binnen 48 uur een
reactie. Mangs vrag het zuken van juuste
beantwoording meer tied, maor dan is dat
metdield.
Actueel houden
en vergroten
van het bereik
van het Drents
letterkundig
Documentatiecentrum.

Vervolg
inventariseren en
digitaliseren van
het DLD

Het Drents Letterkundig
Documentatiecentrum van het Huus van de
Taol is een grote verzaomeling hangmappen
met stukkies oet kraanten en tiedschriften
over dreeihonderd verschillende Drèentse
schrievers en muzikanten. Het DLD wordt
aal week bijholden. Het zöt er allemaol goed
en verzörgd oet.
In saomenwarking met het Drents Archief
gaow subsidie anvraogen om een deeil van
dizze interessante bron te digitaliseren en zo
veilig te stellen en vervolgens beschikbaor te
stellen an elkeneein die der belangstelling
veur hef.

Product 3. Organisatie van culturele activiteiten en evenementen
Activiteit
Middel
Concreet resultaat Uiteindelijk bereikt
A.
MeertOrganiseren,
(Extra) focus op de Der is weer hiel wat gebeurd in de
maondpromoten,
Drentse streektaal
meertmaond in 2016. Mangs har het Huus
streektaolinvullen
via verschillende
van de Taol der de haand in, mangs
maond
Meertmaond
soorten media
weurden activiteiten deur aandern
streektaoldoor heel Drenthe. organiseerd. Dat leste juich wij vanzölf van
maond 2016.
harte toe. Ok de taolschultes en keurnoten
hebt in de verschillende gemientes de
streektaol op hiel veul verschillende
manieren over het voetlicht bracht.
Een summier overzicht:
➢ Op ien meert begunde de expositie
van de Kunstroet in het
Drukkerijmuseum in Meppel
➢ Op 7 meert opende Abel Darwinkel
de Meertmaond Streektaolmaond in
het gemientehoes van MiddenDrenthe in Beilen.
➢ Streektaolquis LOOS weer alle
warkdagen op TV Drenthe. Winnaar:
Leonie van der Werf oet BargerCompas.
➢ Meertmaondpuzzel in Dagblad van

het Noorden op dinsdag 15 meert 311 inzendings.
➢ Plaotsen nei beeld Hans Heyting +
benefietaovend.
➢ Gemienteraodsvergaderingen met
allerlei activiteiten, zoas lezings,
quizen, puzzels op intranet,
veurlezen enz.
➢ 1 meert - Social Media Streektaoldag
➢ 29 febrewaori: geboorte Jonge
Honden Netwark
➢ Nacht van 21 op 22 meert:
Drentstaolige plaotsnaamborden,
zoas Börk, Bunen, Eksel.
➢ Vier kerkdiensten in de streektaol,
waorvan iene live op Radio Drenthe.
➢ Op 3 meert Drentse aovend in
Noordscheschut
➢ 19 meert - netwarkdag DLF in het
Huus van de Taol
➢ 3 april: Martijje Lubbers en Johan
Veenstra wint Streektaolpriezen
Dagblad van het Noorden.
➢ Op zundag 13 meert
streektaolmiddag in Hesseln,
organiseerd deur Hesseln Cultureel
m.m.v. Roelof Keen, Tiny Klomp en
Rederiekerskamer Börger.
➢ In de gemientes Tynaorl (11 meert)
en Noordenveld (25 meert) bint
streektaolquizen holden. Dit bint een
soortement pubquizen. In beide
gemientes hebt umdebij honderd
mèensen metan daon. Geweldig
succes!
➢ Veurlezen op hiel veul
basisschoelen. Met 22.500 waren
der te weinig Wiesneuzen drukt; der
is een naobestelling van 1.500 west.
bij drukken laoten. Veurlezen is ok
daon deur burgemeesters (u.a.
Klaas Smid van Noordenveld),
wetholders en gedippeteerde Ard

van der Tuuk.
➢ De promofilm van het Huus van de
Taol is prissenteerd.

B.
Eenakterfestival

C.
Drèentse
Taolquiz

D.
Activiteiten
voor
jongeren

E.
Aansluiting
van
streektaal bij
andere
evenementen

Voorbereiden
Eenakterfestival
2017

Het ienakterfestival Kört & Goed was in
2015 een succes en umdat het zo mooi was,
gaow in 2017 vanneis een ienakterfestival
organiseren. De veurbereidingen bint in
2016 begund. De subsidies bint anvraogd en
dusdanig toekend dat Kört & Goed in 2017
deurgaon kan.

Organiseren
taolquiz die
wordt
uitgezonden op
TV Drenthe en
plaatsen
taolquiz in
Dagblad van het
Noorden.

Alle warkdagen - twintig maol in totaol - hef
ok in meert 2016 de streektaolquiz LOOS op
TV Drenthe te zien en heuren west. Het
Huus van de Taol har de vraogen anleverd
en dat waren der een kleine vierhonderd.
Nao evaluatie en gezien de positieve
reacties hew met mekaar besleuten LOOS
ok in 2017 te organiseren.
In Dagblad van het Noorden was weer de
paginagrote streektaolpuzzel - maakt deur
het Huus van de Taol - opnummen. 311
mèensen hebt de oplössing inzunden en
daormet een gooi daon naor de tien
streektaolpriezen, die het Huus beschikbaar
steld har.

Organiseren van
streektaolactiviteiten voor
jongeren, door
het Jonge
Honden
Netwark

Het Huus van de Taol hef een
jongernplatform in ’t leven te roepen: het
Jonge Honden Netwark. Dizze groep wil de
Drentse taol en cultuur stimuleren, benaom
bij jeugdigen.De tien jonge, ambitieuze
Drenten komt oet alle windstreken van de
previncie Drenthe.

Streven naar
een plek voor
streektaal
binnen andere
evenementen,
bijv.
Bevrijdingsfestival.

Uitdragen van
streektaal binnen
evenementen met
focus op jongeren

Veurbeelden van streektaol op aandere
evenementen of in samenwarking met
aandern:
*Rondleidingen Hunebedcentrum (is begun
met maakt);
*Herplaotsen beeld Hans Heyting;
* Drentse liedties op tournee deur Drenthe
(Stichting Betoeterd);
* Neijaorsvesiet gemiente Midden-Drenthe;
* Historische Veriening Beilen: wandelroute
met Drentse inhold;
* Media: anlevern teksten en inhold;

* Markten en braderieën.
An het Bevrijdingsfestival heb we gien
metwarking verliend. De agenda’s waren te
vol en het leup organisatorisch te stroef.

Product 4. Vraaggestuurde ontwikkeling van streektaoleducatieve producten
Activiteit
Middel
Concreet resultaat Uiteindelijk bereikt
A.
Cursussen
Het geven van
Minimaal 100
Wij krupen wat cursussen angiet oet het dal.
voor
een cursus
mensen in 2016
Het tal an cursussen was in 2016 een beetie
volwassenen
hoger as in 2015 en veur 2017 zöt het der
heulemaol gooud oet.
De cursussen van het Huus van de Taol
worden - net as in aandere jaoren - zo
breeid meugelijk onder de aandacht brocht.
Wij staon op gemeeintelijke uitdagen en op
aander markten. Wij onderholden de
contacten met organiserende instellings, wij
versturen persberichten over de cursussen
en wij vertellen er in de media en in lezings
over.
Saomen met de BOKD hew oouze cursussen
in de haarfst van 2016 onder de aandacht
brocht bij dörpshoezen en dat hef eind 2016
al een cursus opgeleverd in Gaastern die in
jannewaori 2017 begonnen is. Wij hebben in
2016 weer in een groot aantal plaotsen an
warving daon en dat hef in Börk, Beilen,
Hollandscheveld en Nijeveen een cursus
opleverd die in feberwaori 2017 begunt.
Waorom der an ‘t èende van 2016 ineeinen
weer veul belangstelling is veur oouze
cursussen, weeiten wij neeit, mor wij binnen
der bliede met.
Oriënterende
•Minimaal 1 keer
cursus ‘Kom-inde-kunde’ .

Is niet geven

• Drenthecursus

•Minimaal 3 keer

Is ien maol geven in Wapserveen met elf
dielnimmers.

• Dieper-deurDrenthe

•Minimaal 3 keer

Is ien maol geven met acht cursisten

• Spellingcursus

•Minimaal 2 keer

Is ien maol geven (Annen) met 16 cursisten.

• Moi

•Minimaal 2 keer

--Veur oouze ‘broescursussen’ is aordig wat

belangstelling. De broescursus is een körte
cursus van een haalf uur waorin de cursisten
op een leuke en onderholdende manier les
kriegen over de Drentse taol. In de
gemeeintes Assen, Emmen en Aa en Hunze
is in 2016 een broescursus geven.
De Drenthecursus was veur het lest bijwarkt
in 2006. Hoog tied dus om wat verneiining in
de cursus te brengen. Een
veurbereidingsgroep van acht man hef de
Drenthecursus gooud bekeken. Der zitten
noe neie gedichten en leeidties van de leste
tien jaor in de cursus. Het cursusboouk is
pimpt en begun 2017 wordt ‘t cursusboouk
al bruukt in de cursussen in Börk en Beilen.
B.
Voorschoolse
educatie

C.
Basisonderwijs

Adviseren van
organisaties

•Voorlichting &
advisering

Op peuterspeulzalen en in de kinderopvang
wordt mondjesmaot nog gebroek maakt van
Het Rollegie.
Het is oes weer niet lukt te kommen tot
structureel wark in de VVE-sector. Latent is
der wal belangstelling maor de prioriteiten
komt miest aanderworens te liggen.
Met de directeur van de GGD is proot over
de belachelijke opstelling van een
‘inspecteur’ van kinderopvang en
peuterspeulzalen, die leidsters verbeud
streektaol te proten. De directeur vun dat
ok belachelijk en kwaolijk, maor een drei de
aandere kaant oet is der niet kommen.
• Ouderavonden,
sociale media,
bijeenkomsten

Meerdere maolen bint basisschoelen in
Drenthe op de hoogte bracht van materialen
en ontwikkelingen. Over het veurlezen bint
allén al twee maol berichten naor alle
schoelen gaon.
In het kader van Drents en Duits in het
onderwijs bint er negen pilotschoelen. Via
studen van de pabo bereik we ok schoelen.
De website www.wiesneus.nl böd pasklaor
materiaol veur het basisunderwies.

•Via K&C
Drenthe
aanbieden van
diverse

• Voorlezen,
poppenspel,
taolschat, zingen,
Peter en de Wolf

Het under de aandacht brengen van de
meugelijkheden die het Huus van de Taol
böd, gebeurt niet allén via K&C Drenthe. Het
giet ok via Scala, het ICO, oeze eigen wegen

streektaalprojecten/
producten

•Aanbieden
leskist
‘Speulenderwies’

e.d. We helpt schoelen met prejecten en
levert op anvraog materiaol, zoas
bijveurbeeld op De Bascule in NeiAmsterdam waor het Huus van de Taol
workshops in vief groepen geven hef,
naodat de schoel roem van advies en
materiaal veur een prejectweek veurzien
was.
Via Scala bint er in mei en juni 2016
workshops geven “Van Kolletje tot Max de
Hond”; in totaol 36 warkwinkiels op 15
schoelen.
• Minimaal 10 keer
uitlenen

De vraog naor oeze leskist is in vergelieking
met 2015 weer wat umhoog gaon en dizze
verzameling speulmateriaal is in totaol 9
maol oetliend. Schoelen waren slim
tevreden over de inhold.

•Lesmateriaal
• Optimaliseren
duidelijk en
website
overzichtelijk bij www.wiesneus.nl
elkaar brengen

De website www.wiesneus.nl is bouwd in
2015 en is werkelijk prachtig worden. De
leste haand is der begun 2016 an legd,
waornao de officiële prissentatie op 13 april
in het previnciehoes west hef. De website
bestiet oet drie underdielen:
1. veur kinder van 1-6 jaor (die nog niet
lezen kunt):
2. veur 6-12 jaorigen;
3. veur volwassenen van snacker tot
diepgraver met alle beneudigde
achtergronden van (streek)taol en
meertaoligheid (in het underwies).
In 2016 is de website wieder oetbouwd en
verbeterd. Een groep opdrachtenmakers is
op vrijwillige basis an ’t wark gaon um bij elk
underdiel gerichte taolopdrachten te
maken. Ok de verhalen van Echt waor? Écht
waor! bint allemaol inspreuken en te heuren
op www.wiesneus.nl. En der bint vanzölf
weer veul liedties, gedichten, verhalen
toevoegd. Met de wetenschapswinkel in
Stad (drs. Saskia Visser) hef overleg west um
een stagiarie van de RUG ok warken te
laoten an de website.

•Peter en de wolf • Uitvoering in
in het Dreents
gemeente de
gemeente Assen
op zes scholen

In 2016 is Peter en de wolf in het Drents niet
oetvoerd. Wal bint er contacten legd in de
gemiente Börger-Odoorn en is het lukt het
preject daor van de grond te kriegen. In het
veurjaor van 2017 kunt de middengroepers
van die gemiente genieten van muziek, taol

en instrumenten van dit klassieke
muzieksprookje.
•Het Jaor Deur
(met Drentse
Kinderliedties)

D.
Voortgezet
onderwijs

Voorlichting en
advies

• Uitvoeren van het
project +
uitzending door
RTV Drenthe

Lezingen,
workshops,
informatie

Het Jaor deur (met Drentse Kinderliedties) is
een mooi preject west met een prachtig
risseltaot. Der bint twintig spiksplinterneie
liedties romdum de hoogtijdagen in een jaor
ontwikkeld. In een mooi vörmgeven bundel
en op twee cd’s (een ‘gewone’ en een
karaoke-versie) bint die twintig liedties
terug te vinden. Op de zaoterdagen in
december hebt er kinderliedtiesfestivals op
TV Drenthe te zien west met daorin
kinderkoren die liedties oet het preject
zungen. Op kerstaovend was de finale,
waorin Het Stempalet oet Peize deur de jury
as beste beoordield weur.
In de loop van 2017 komt de twintig liedties
op de website wiesneus.nl.
Studenten die onderzeuik dooun naor het
Drents, of streektaol in het algemeein
binnen deur het Huus van de Taol zo gauw
en gooud meugelijk holpen deur een
vraoggesprek of deur heur in contact te
brengen met sprekers oet de Drentse plaots
die ze neudig hadden.
In 2016 waren der weer verscheiden
scholieren van Havo en Vwo die gangs
gungen met het Drents veur een
profielwerkstuk. Wij hebben die scholieren
hölpen deur het beantwoorden van vraogen
met de mail en ok wel ies deur het geven
van een interview (via een skype-verbinding
zölfs met een havist in Noord-Brabant).
In oktober 2016 hef ‘t Huus van de Taol
veurlezen an 150 kinder op het op het
VMBO van het Esdal college in Emmen.
Op de Ronerborg in Roon binnen in
december 2016 Drèentse lessies geven an
ongeveer 80 kinder deur een vrijwilliger van
het Huus van de Taol.

E.
Middelbaar
beroepsond
erwijs

Kijken naar
mogelijkheden
om het gebruik
van streektaal in
het MBO te

Op het Drenthe College in Emmen bint twee
warkwinkels geven, waorbij vanzölf gebroek
maakt is van de modules die wij ontwikkeld
hebt. Docenten hebt op een studiedag een
lezing van het Huus van de Taol had. Het is

stimuleren

F.
Hoger
beroepsond
erwijs

Voortzetten van
de
samenwerking
met Stenden
Hogeschool

te weinig! We gaot deur met het bewarken
van dit type underwies, want dat het daor
slim zinvol is kan oes gienien oet de kop
proten.
Uivoeren actieplan
‘Bevordering
Drents en Duits in
het onderwijs’

Het Huus van de Taol hef zuch der samen
met Stenden Hogeschool en de Provincie
Drenthe veur inzet dat het project
Bevordering Drents en Duits in het hoger
onderwijs der kommen is. Stenden
Hogeschool is oetvoerende van het
inholdelijke wark op de pabo en is daor
eindverantwoordelijk veur. Het Huus van de
Taol warkt met en gef adviezen. Het
(wieder) ontwikkeln van de website
www.wiesneus.nl is feilijk een underdiel van
het totaole preject. Het Huus van de Taol is
hierveur verantwoordelijk. Veurgaond is
hierover verteld.

Product 5. Verzorging van publicaties in het Drents en over het Drents
Activiteit
Middel
Concreet resultaat
A.
Begeleiding • Verlenen van
Elkenien die ambitie hef um te schrieven
en
kan ankloppen bij het Huus van de Taol veur
technische
ondersteubegeleiding en understeuning. Dat geldt
(correctiewerk
ning van
veur de schrievers van wie de boeken in oes
en
schrijvers
fonds opnummen wordt, maor ok veur
spellingsuniforaandern die het in eigen beheer oetgeven
mering) en
wilt. Ok die kriegt de professionele
organisatorische
begeleiding; in 2016 hebt maor liefst twaalf
ondersteuning
schrievers hiervan gebroek maakt.
van schrijvers
• Cursussen voor
schrijvers;
inhoudelijke
cursus
literatuurgeschiedenis

Drie lesavonden

Veur zowel de cursus proza as poëzie (deur
resp. Jan Veenstra en Nicolette Leenstra) die
wij anbeuden, was in het veurjaor niet
genog belangstelling. Een neie cursus
prissenteren is uutesteld tot 2017.

• Organiseren en
sturen van twee
schrijfgroepen

In 2016 bint der twei schriefwarkgroepen.
De iene bestiet al sinds 2010, de aandere is
in 2013 begund. De schrievers in de beide
warkgroepen hebt anegeven liever apart te
blieven functioneren.
De groepen warkt zelfstandig en koomt
ongeveer 6 maol in ‘t jaor bij menare in het
Huus van de Taol.

• Schriefwedstried. Het

De schriefwedstried in 2015/2016 had as
opdracht: Schrief een veurleesverhaal.

B.
Boeken en
e-boeken

geven van
workshops
verhalen
schrijven en
vertellen

Thema: Praot ies, praoties. Der bint 44
verhalen ineleverd en 5 ingespreuken
verhalen. Het bliekt in de praktijk dat de
schriefwedstried veurnamelijk begunnende
schrievers ansprek. Prieswinnaars waren 1.
Janet Baron Lopers, 2. Joke Hofsteenge en 3.
Tonko Ufkes. Ineke de Jong wun de pries
veur het beste veurlezen van heur verhaal.
Bij de priesuutreiking van de
schriefwedstried ter gelegenheid van een
fair in Echten, zulden wij vief workshops
verhalen schrieven en veurlezen geven.
Deur het slechte weer wordde het festival
deur de organisatie ofelast en daormit
vervöllen ok de priesuutreiking en de
workshops.
In de veurbereidingsweek is ien workshop
veurlezen egeven deur Herma Stroetinga en
hebt 5 vrijwilligers een
‘vertellersact”veurbereid die op aandere
plekken inezet kunt worden.
O.a. naor anleiding van dizze (uuteindelijk
ofgelaste) activiteit participeert het Huus
Van de Taol in een nei verhalenfestival in
2017: Oeverloos in De Wiek.

Bieden
laagdrempelig
podium aan
schrijvers bij
activiteiten als
het Lös Huus

Geregeld wordt het Huus van de Taol vraogd
um advies as een organisatie een culturele
bijienkomst organiseren wil. Wij
rikkemedeert dan vanzölf ‘oeze’ schrievers
ok an. Op activiteiten as Taal an Taofel biedt
wij een podium. Dat geldt ok veur de
aovends die oeze taolschultes organiseert.

Stimuleren om
over en in de
Drentse taal te
publiceren

In 2016 is het eerste boek in de
Linksumreeks in het leven uutekomen. Een
reeks bedoeld veur knap wark van kleine
omvang en in het oeuvre van de schriever
ofwiekend. Deur uutvoering en gelimiteerde
productie probeer wij der een collectors
item van te maken. (max.50 exemplaren in
luxe uutvoering, genummerd en
gesigneerd). De boeken in dizze reeks kost
steeds €17,50. Nao uutverkoop van het
fysieke boek wordt er een e-boek emaakt
zodat het veur iederiene beschikbaar is
(€9,90).

Publicaties
in/over Drenthe

Minimaal 6, waarvan In 2016 verschenen:
ten minste twee ook • Waor Roet en blommen wortel schiet in ’t
digitaal beschikbaar veld. Geschiedenis van de Drentse Literatuur

zijn voor de Ereader.

deel ll, 1945-2015 - Henk Nijkeuter
(naoslagwark)
• Blij met bomen - Jan van Ginkel
• Nakende wiefies, spannende Drentse
• Drentse
• Uitgave in 2016
plantennamen - Jent Hadderingh
Schrieverij 2
• Waorum geleuft gienien mij nou? Verhalen
mit een knipoog - Roelie de Weerd
• Blij met bomen • Uitgave in 2016
• Wisselbalgies, Witte wieven en
Watergeesten, volksverhalen - Albert de
• Nakende
• Uitgave in 2016
Jonge
wiefies
• In nachten dat ik naost joe lig (gedichten) Anne Doornbos
• Verhalen uut
• Uitgave in 2016
Frankriek
(als e-boek) • Oostwaartsch! grensverkennings van een
Sudetendrent - Martin Koster (deel l van de
Linksum-reeks)
• Volksverhalen • Uitgave in 2016
• Oostwaartsch! • Uitgave in 2016
Veur 2017 staot o.a. in de planning:
• Drentse Letteren (Rouke Broersma) anepast en uutebreid deel ll van Drentse
Schrieverij, wordt prissenteerd in meert
2017.
• Twie ezels en meer, verhalen uut Frankriek
(Dick Blancke)
• Lena Tepper, linksum-reeks 2, Leny
Hamminga.
Producties veur derden in 2016:
Niet alle boeken die verschient wordt deur
oeze uutgeverij uutgeven. Soms past
boeken niet in oes fonds, bint ze kwalitatief
net niet goed genog of kiest schrievers
derveur um heur boek in eigen beheer uut
te geven.
Wij viendt het belangriek dat ok dizze
boeken er zowel wat betreft spelling en
opmaak er verzorgd uutziet. In 2016 bint
onderstaonde boeken op spelling naokeken
en is de productie verzorgd deur het Huus
van de Taol:
• Nachtwaark - Geert Enting (verhalen)
• De anholder wint - Vereniging
Hollandscheveld (historie)
• Ontspannend van Aa tot Hunze - Lukas
Koops (historie)
• Literaire busreis Drenthe - Harm Jan
Lesschen
• Rabbod - Koop Bos (historie)
• Rondje Drenthe - Harm Sijnstra (gedichten)
• Leesbevestigings - Jan Bruins (verhalen en
gedichten)

• Soosman en Simons - Jan Pier Cleveringa
(historie)
• Van kleutertijd tot einde tweede
wereldoorlog - Frens Strijker (biografisch)
• Wat was, wat is geweest - Gerdina
(gedichten)
• Duister - TaalPodium Emmen (gedichten)
• Echt waor? Echt waor! - STIP (lesmateriaal)
C.
Tijdschriften

Uitgeven van
Roet,
Maandewark/
Oeze Volk, De
Taolkraant

In 2016 vier keer
uitgeven

Maandewark/Oeze Volk, de 60ste jaorgang,
is zes maol verschenen en hef umendebij
1.500 abonnees. De redactie, o.l.v.
eindredacteur Klaas Koops, is
verantwoordelijk veur de inhold. In
december is het leste nummer van
Maandewark verschenen. Nao lang wikken
en wegen is besleuten um Maandewark te
integreren in het neie tiedschrift Zinnig.
Hierover elders in dit verslag meer.
Het Drents Letterkundig Tiedschrift Roet is
vier maol uutkomen en hef plm. 220
abonnees. De redactie van dit kwartaalblad
stiet onder leiding van eindredacteur Lukas
Koops.
De Taolkraant is het informatieblad veur
donateurs en vrijwilligers en verschient véer
maol in ’t jaor. Der bint umendebij 500
lezers. De redactie stiet onder leiding van
Leny Hamminga. In december verscheen
het leste nummer van de Taolkraant. Ok dit
blad is opgaon in oes neie tiedschrift Zinnig.
Ok hierover elders in dit verlsag meer.

Bedenken van
een nieuw
tijdschrift, dat
Maandewark en
De Taolkraant
vervangt

Eerste nummer in
2017 - het
tijdschrift wordt vijf
keer per jaar
uitgegeven

Het plan um een nei tiedschrift uut te
brengen is hielemaol van de grond kommen.
Um Drenthe wennen te laoten an een nei
tiedschrift, dat Maandewark en De
Taolkraant vervangt, hef het Huus van de
Taol in oktober een zogenuumd nulnummer uutbracht: een proefnummer van
het neie blad met de naom Zinnig. Zinnig
komp vanof 2017 zes maol in het jaor uut.
Het tiedschrift gef niet allent een podium an
bestaonde en bekende Drentse schrievers
en dichters, het leegdrempelige blad is der
juust ok veur bedoeld um neie schrievers
een kans te geven. Het neie tiedschrift mut
ok een neie doelgroep anboren, wat bereikt
mut worden met underdelen as interviews,
columns, recepten, strips en puzzels. Zinnig
begunt met een oplage van 2500 stuks.

D.
Eigen
publicaties

E.
Toneelfonds

F.
Taol an
Taofel

B’ART 2017

• Uitgave in 2016

De B’ART 2017 is in oktober 2016
prissenteerd in Echten.

Het systeem van • Uitgave in 2016
de Drentse
verkleinwoorden

Het systeem van Drentse telwoorden is
beschreven en naokeken. Prissentatie is
tiedens het Lös Huus op 4 meert 2017. Het
underzuuk naor het systeem van
verkleinwoorden hef in 2016 even stil legen,
maor de bedoeling is wal um in 2017 tot
publicatie over te kunnen gaon.

Aanbieden van
Drentstalige
toneelstukken
voor
verenigingen op
de website van
het Huus

Op de website www.huusvandetaol.nl is een
liest van Drentstaolige tenielstukken te
vinden. Dizze tenielstukken bint in een fonds
van het Huus opnummen en wordt
anbeuden an de tenielverienings. Behalve
een körte inhold en de rolverdieling stiet bij
de tenielstukken een recensie.
Behalve dit anbod via internet kriegt de
tenielverienings ok aal jaor een mailing met
info.

Organiseren van
Taol an Taofel
Het ontwikkelen
van nieuwe
activiteiten
rondom Taol an
Taofel aan de
hand van
thema’s

Minimaal 9 keer
per jaar op diverse
locaties

Taol an Taofel is in totaal 12 keer eholden.
In Grand-Café Op de Brink in Dwingel,
restaurant Onder de Linden in Vries en
restaurant Wielens in Noord-Sleen.
De organisatie van Taol an Taofel is in
haanden van een negen vrijwilligers.
Jaorlijks is der een gezamenlijke
evaluatie/veurbereidingsvergadering in het
Huus van de Taol um de programmering en
de daotums op mekaar of te stemmen.
In 2016 waren der der roem 850
bezukers/gasten, een gemiddelde van 72
per activiteit. Het plan um het aantal Taal an
Taofels terug te brengen naor 9 is niet
deurgaon. Op uutdrukkelijk verzuuk van
vrijwilligers is het aantal van 4 per locatie
anholden. Deur het verhogen van de
entreepries is de activiteit naogenog
kostendekkend.
Neie activiteiten rond Taol an Taofel bint
niet ontwikkeld.

G.
Zomerzinnen

Meewerken aan
het Drentse
deel van
Zomerzinnen
2016

De Stichting Zomerzinnen hef in 2016 veur
mekaor kregen dat ‘t veer jaor laang op
dezölfde stee in Amen holden wordt. Het
Huus van de Taol hef in 2016 metwarkt an
Zomerzinnen dat as thema Summertime
Blues had. Van de Drentse schrievers traden
Marga Kool, Jan Veenstra en Erik Harteveld
op. Streektaolzangers waren der ok. Heeren
Oud Zuid en Serge Epskamp hebben
optreden.

Product 6. Streektaolmuziek en flexibele ruimte
Activiteit
Middel
Concreet resultaat
A. Promotie • Promoten van
Drentstalige
muziek

B. Adviesfunctie

Bibliotheekfunctie
E. Drents
Liedtiesfestival
op
tournee
door
Drenthe

Op zoveul meugelijk manieren stimuleert
het Huus van de Taol de Drentstaolige
muziek. De sociale media wordt daorbij
inzet, maor we biedt streektaolgroepen en –
muzikanten een podium waor dat maor
meugelijk is.

• Adviseren van
professional
tot amateur

Wij biedt hulp bij het redigeren en
verbetern van teksten. Wij geeft raod as het
um het vinden van optreedmeugelijkheden
giet. As het um muziekinholdelijhke zaken
giet, verwies wij deur naor specialisten.

• Archiveren van
Drentstalige
muziek

Drentstaolige muziek hol we bij in oeze
bibliotheek, waorbij zegd worden mot dat
we nog lang niet alles op örder hebt.

• Organisatorisch en
promotioneel
meewerken
aan de
afsluiting van
het project

Het Drents Liedtiesfestival op tournee is
organiseerd deur de Stichting Betoeterd en
is in 2016 oetvoerd. Het Huus van de Taol
was partner en verliende faciliteiten (u.a.
plek um orkestbesturen te ontvangen),
advies en levert adressen enz.
In het verlengde van Drents Liedtiesfestival
op tournee is veur het veurjaor van 2017
een zogenuumde Zing-Inn op batterij bracht.
Hierbij wordt liedties van het ofgeronde
preject gebroekt en is der een stimulans
veur het Drents en zingen in de streektaol.
Het Huus van de Taol is weer anvullend
actief.

C.

D.

• Via o.a. sociale
media

Uiteindelijk bereikt

Wat wieder over 2016 vermeldensweerd is:
Drents Liedties Festival
Op zaoterdag 10 juni was het Drents Liedties Festival in het Atlas Theater in Emmen, weer live op
tillevisie vanzölf. Het was de viefde maol dat het DLF organiseerd weur. Veurofgaond an dizze aovend
was der ien warkwinkel organiseerd (op zaoterdag 19 meert bezöcht deur tien personen) en een
netwarkbijienkomst (zaoterdag 7 mei bij RTV Drenthe). Oet de zeuvenendartig inzendings har een
deskundige jury tien finalisten sillecteerd, die allemaol op film vastlegd bint um ze tiedens het festival
an het volk veurstellen te kunnen. Jury-veurzitter Jacques d’Ancona har het er samen met Bert
Haandrikman en Marjolijn Scherphuis best moeilijk met, maor vanzölf kwamen ze der wal oet. Rik
Vinke wus van ’t jaor te winnen.
De belangstelling op de sociale media was prima. Veul mèensen hebt ok via SMS stemd tiedens de
oetzending. Al met al was het geslaagd.
Met ingang van 2017 wordt het Drents Liedties Festival niet meer organiseerd deur het Huus van de
Taol. Stichting Reur nimt de organisatie over.

Beeld Hans Heyting
Van de beelden van Max Douwes en Hans Heyting, die twee jaor leden steulen bint, bint neie
exemplaren maakt. Het Huus van de taol vuulde zuch verantwoordelijk veur het beeld van Hans
Heyting. Ooit hef Oeze Volk derveur zörgd dat dit beeld der kwam.
Het steulen beeld is vanzölf nooit weer vunden en der is een neie Hans Heyting maakt deur
kunstenaar Lia Krol in het Betuwse Erichem.
Samen met de Historische Veriening oet Börger heb we het beeld op zaoterdag 19 meert 2016 weer
op de sokkel zet. Diezölfde aovend is der deur het organiseren van een mooie streektaolaovend met
bekende artiesten nog een geldinzamelingsaovend holden um de leste kosten dekken te kunnen. Op
dizze aovend is het neie beeld officieel in eigendom overdragen an de historische veriening Harm
Tiesing in Börger.

