Jaarverslag van het Huus van de Taol
2017

Woord veurof
“Het wark van alle dag kuj feilijk wal de basis van de organisatie Huus van de Taol numen.” Zo
begunde oes jaorverslag over het jaor 2016, waornao het volgende te lezen was: “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 doen, 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.” Dit is nog aaid volledig van toepassing.
Ok in 2017 is der deur metwarkers, bestuur en vrijwilligers weer hard warkt an de algemiene
doelstelling van het Huus van de Taol: Het stimuleren van het actief en passief gebroek van de
Drentse taol in de miest briede zin van het woord.
In 2017 hew al dat wark doen kund met acht beroepskrachten, met mekaar 5,25 fte. De leste twee
jaor hef de organisatie plannen veur de toekomst maakt. Gewoon umdat het goed is um beleid en
visie ies vanneis under de loep te nimmen, maor ok umdat de helft van het personeel richting de
pensioengerechtigde leeftied gung. Een gedegen personeelsbeleidsplan veur de jaoren 2017-2021 is
under andern opsteld (veur een wiedere beschrieving verwies ik naor Product 1 “Algemiene
Organisatieontwikkeling”). Maor je kunt nog zukke geweldige visiedocumenten opstellen, mangs
haalt de praktijk je in. En aldus gebeurde ok in het Huus van de Taol in 2017. Erwin Kikkers kondigde
an per 1 jannewaori 2018 zien dienstverband te beëindigen. Bekend was al dat Hermien Haar as
oetgever op 1 april 2018 stoppen zul, maor wij hadden der nog niet op rekend dat Alja Kiers op 1 juni
2018 en Abel Darwinkel op 1 oktober 2018 ok stoppen zulden met heur beroepsmatige wark veur
het Huus van de Taol. En allewal we in 2017 nog op volle starkte waren, is der toch al veul tied en
energie zitten gaon in het maken van plannen hoe de nei ontstaone situatie goed an te kunnen.
Het Huus hef zuch ok in 2017 zien laoten met producten van kwaliteit en professionele projecten.
Waor meugelijk hef het Huus van de Taol weer zöcht naor samenwarking met aandere partijen en
die gelukkig hiel vaak vunden. 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 zoveul
meugelijk regionale of provinciale leveranciers te vinden. Dat lukt goed en varieert van tiekenaars tot
studio-eigenaren, 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 2017. In het vervolg van dit jaorverslag komt al dat moois
an de orde.
An het èende van 2017 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.
Het wark dat in 2017 oetvoerd is, is beschreven op basis van het Programma van Eisen / de
beschikking 2017 van de Provincie Drenthe en hef dezölfde opbouw as die van veurgaonde jaoren,
waorbij ok het Warkplan 2017 het oetgangspunt is. 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 2017
Product 1. Organisatie

Activiteit

Middel

Concreet resultaat

Uiteindelijk bereikt

A. Algemene
organisatie
ontwikkeling

Uitvoeren
regulier werk,
ontwikkelingen
in de gaten
houden en
plannen voor de
toekomst
maken.

(Financieel)
gezonde
organisatie die in
staat is om in te
spelen op
ontwikkelingen.

In 2016 is der een strategisch beleidsplan
veur de jaoren 2017-2020 opsteld. Oes
beleid kuj körtweg samenvatten as iene van
de geleidelijkheid. Gien rigoureuze
veraanderingen, maor wal zo staodigies an
bijstellingen as het gewenst of vereist is. In
veurnuumd strategische beleidsplan komt
ok naor veuren dat de helft van het
personeel de kommende jaoren met heur
beroepsmaotige wark veur de organisatie
opholden zal (op dat moment wussen we
nog niet, dat allén al in 2018 veer vaste
krachten stoppen zulden). Dit was reden
genog um ok een gedegen
personeelsbeleidsplan opstellen te laoten
um de kwaliteit van het wark van het Huus
van de Taol waorbörgen te kunnen. Een
externe adviseur hef vervolgens het
Personeelsbeleidsplan 2017-2021 opsteld,
waorin dudelijkheid geven is over:
1. De HR-visie van bestuur en directie;
2. De oplössing van het
vervangingsvraogstuk;
3. Kaders en doelstellingen veur het
personeelsbeleid;
4. De manier waorop die
doelstellingen bereikt wordt.
Het bestuur van het Huus van de Taol hef
n.a.v. het underzuuk en alle gesprekken en
informatierondes die in dit kader voerd bint,
de conclusie trekken moeten, dat der te veul
inteerd wordt op de reserves van het Huus
van de Taol. Het bestuur hef vervolgens het
besluut nummen, dat meer as in ’t verleden
veul inzet pleegd worden zal um de
inkomsten hoger te kriegen. Op die manier
kun het tal an personeelsleden en daormet
de grote hoeveulheid activiteiten bestaon
blieven.
In de loop van 2017 is die koers inzet. Op 27
september is dit ok met de vrijwilligers van
het Huus van de Taol beproot en is der een

beroep op heur daon hieran met te warken.
Dit proces zal in 2018 wieder gaon.
In het kader van het neie
Personeelsbeleidsplan is ok de systematiek
van functioneringsgesprekken op de helling
gaon. Met ingang van 2018 is der een
jaorlijkse cyclus van drie gesprekken
invoerd:
1. Planningsgesprek an ’t begun van
een jaor;
2. Functioneringsgesprek halverwege;
3. Beoordelingsgesprek in ’t lest van
een jaor.
As gevolg van de oetgaves veur de
underzukings en het (nog?) achterblieven
van de inkomsten as gevolg van meer
commerciële activiteiten is het jaor 2017
met een fors tekört van € 26.419,69
ofsleuten. We hebt goeie hoop dat de
previncie oeze jaorrekening een beetie
minder slecht mak deur een
tegemoetkomming in de transitiekosten van
€ 6.500,00 toe te kennen.
Naor verwacht zal de begroting 2018 weer
in de pas lopen!
Wat de inholdelijke kaant van het wark
angiet, hef het Huus van de Taol weer (veul)
meer daon as feitelijk verwacht worden
much.
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.
Op verscheiden manieren en langs veul
wegen prebeer we jongelu enthousiast(er)
te maken veur de streektaol: op schoelen,
social media, HBO, jonge honden e.d. Een
diel van het jong volk is geweldig groots op
de eigen taol en drag dat ok oet. Daorbij
kuw u.a. denken an de populariteit van
bepaolde meziekgroepen en individuele

artiesten. Maor toch is het een stoer affeer
grote dielen van de Drentse jeugd blievend
warm te maken veur de streektaol.

B. Erkenning
Nedersaksisch onder
deel III

Alle mogelijke
medewerking
verlenen bij het
proces om te
komen tot een
Nederlandse
erkenning van
het
Nedersaksisch
naast de
bestaande
onder deel ll
van het
Europees
Handvest.

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
minderheden.

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.
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.”
Het convenant dat dizze woorden hard mak,
is ok in 2017 niet undertiekend. Dat is
jammer, maor wal slim positief is het feit dat
het Ministerie van Binnelandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een symposium
organiseerd hef over de erkende
minderheidstaolen in Nederland. Dat
symposium was op 7 november in Deventer
en har as titel Spreek Maar. Het was een
inspirerende dag. Het Huus van de Taol hef
samen met Stenden Hogeschool ok een
warkwinkel verzörgd.
Het Huus van de Taol hef het Minority
Safepack Initiative ok bried understeund en
der veul andacht veur vraogd. Sinds 2012 is
het namelijk meugelijk um underwarpen op
de agenda van de Europese Unie te kriegen.
Het Minority Safepack Initiative wil meer
aandacht veur minderheden en heur taolen
en dit initiatief mot leiden tot aandacht en
een pakket maotregeln deur Europa. Um het
daodwarkelijk zowied kommen te laoten
mot de petitie in totaol 1.000.000 maol
tiekend worden. Naor rato zul Nederland

dan 19.500 handtiekeningen levern moeten.
Het College van CDK en Gedippeteerden van
Drenthe hef de petitie op 7 november
tiekend. Dat is geweldig wardeerd. Jammer
genog is de petitie an ’t begun van 2018 nog
maor 200.000 maol tiekend en allén de
landen Roemenië en Hongarije hebt heur
quotum binnenhaald.
Het Huus van de Taol döt ok zien best um
samen met de aandere streektaolinstituten
in het Nedersaksische taolgebied in
Nederland tot een meer gezamenlijke
oetstraling te kommen. Sinds 2014 komt de
Nedersaksische streektaolorganisaties
geregeld bij mekaar um te proten over die
gezamenlijkheid.
Wij hebt initiatieven ontwikkeld veur een
mandielige portal of een gezamenlijke app,
waor alle Nedersaksische taolen een
prissentatie geeft van wat op dat moment
an de gang is. Wij gaot der van uut dat
bezukers van de app op die maniere
terloops en onopzettelijk ok in contact
koomt mit schrievers, muzikanten en
projecten in de aandere varianten, dat kan
ok over en weer stimulerend weden. Het
mut een levendige app worden die
gemakkelijk deurelinkt kan worden naor de
individuele streektaalorganisaties. Umdat
het Huus van de Taol het grootst is, en de
meeste professionele meugelijkheden hef, is
Het Huus van de Taol de kartrekker van dit
project. Want wij vindt: As de hogere vörm
van erkenning der komt, heb wij de plicht
um het Nedersaksisch ok met mekaar oet te
dragen en op een hoger plan te tillen.
Met mekaar laot wij oes ok zien in
Leeuwarden as die stad Culturele Hoofdstad
van Europa is. Verscheiden maol hef der
overleg west um in april en mei goed veur
de dag te kommen in het Lân fan Taal.

Product 2. Informatieverstrekking aan culturele organisaties en instellingen, media, particulieren en
overheden
A.

Promotiegerichte informatieverstrekking
1. Distributie van een actuele agenda van streektaalactiviteiten (naar o.a. regionale
media); voortzetten van taalgerelateerde programma’s/items op RTV Drenthe en in
het Dagblad van het Noorden.
2. Het Drents op vernieuwende wijze, door vernieuwende producten en via moderne
communicatiemiddelen in de markt zetten. Van het Huus van de Taol verwachten wij
een visie m.b.t. de vraag hoe zij het Drents de komende jaren wil stimuleren. Uiteraard
met daarbij oog voor bestaande successen, maar bovenal ook vernieuwing in
producten en markten
3. Stijging van inkomsten uit de webwinkel t.o.v. 2014 voor Drenthegerelateerde
producten die bijdragen aan de versterking en het bereik van de Drentse taal en
cultuur.

B.

Informatiedienstverlening
1. Goede voorlichting over en ontsluiting van de Drentse taal en cultuur in Drenthe.
2. Bevorderen van deskundige ondersteuning en begeleiding van doelgroepen door
advisering en informeren van overheden, particulieren, (provinciale) instellingen op
het gebied van cultureel erfgoed en educatie in Drenthe op het gebied van het
Drents.
3. Digitaliseren en digitaal beschikbaar stellen van Drentse tijdschriften en boeken.
Minimaal tien boeken in 2017.

C.

Loketfunctie
1. Doen/begeleiden van taalwetenschappelijk onderzoek en de resultaten uitdragen
en promoten.
2. Vertaalwerk voor non-profitinstellingen.
3. Verzorgen van lezingen ten behoeve van voorlichting over en ontsluiting van de
Drentse taal en cultuur.
4. Beantwoording of doorverwijzing van 100% van het aantal vragen om voorlichting op
het gebied van streektaal binnen 48 uur.
5. Bijhouden en vergroten van het bereik en gebruik van get Drents letterkundig
documentatiecentrum.

Activiteit
A.
Promotiegerichte
informatieverstrekking

Middel
PR & Marketing
algemien

Concreet resultaat

Uiteindelijk bereikt
In 2017 is beter keken naor de PR. Zo binnen
presentaotsies geregeld op de mörgen
daon. Dit mus Radio Drenthe lokken en dat
is lukt. Zo is de ‘Regenboog’-Zinnig
oetgebreid in het radioprogramma ‘De
Brink’ west. Ook hebben we de RegenboogZinnig gratis oetdeild tiedens de
presentaotsie van de transgenderfilm
‘Anders’ in Emmen. Meer as 400 man
kregen het blad. En dat was heul schier voor
oons.
Ok bie oonze bouken hebben we geregeld

de presentaotsie in overleg met de radio
daon. Zo is de neie ‘B’ART’ ok in ‘De Brink’
prissenteerd. Dit gebeurde bij het
distributiecentrum van de Jumbo in Beilen.
Binnen het Huus is een warkgroep PR &
Marketing opricht. Ze hebben structureel
overleg. De pers krig hierdeur geregelder
bericht van oons.
Promotie van
streektaal op
diverse
bijeenkomsten,
markten en
festivals.

Promotie veur de streektaol is der op slim
veul steden maakt. Een greep oet de grote
hoeveulheid: Verhalenfestival Oeverloos,
Zomerzinnen, Festiveul Schoonebeek,
Liefair, Taol an Taofel, lezingen,
streektaolstried in diverse gemientes, op
social media, veurleessessies, via
opschriften op producten, samenwarking
met tiedschrift Noaber/Naober, bijwonen
Zing-Inn, bekendheid geven an de
activiteiten van de actiegroep Drents op
Stee, broescursussen, kerkdiensten, op
diverse markten deur de hiele provincie,
warkwinkels op schoelen, bezuken an
gemienteraoden, wekelijks in de Brink bij
RTV Drenthe, deur taolschultes bijwoonde
festiviteiten, een Drentse rede bij het
ofscheid van burgemeester Eric van
Oosterhout van Aa en Hunze, de directeur
die as ienige Drents prat in de kennisquiz
LOOS en daorvan eindwinnaar wordt enz.
enz. Het tal is gewoon te groot um tot een
volledig overzicht te kommen.

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
pers- en agendaberichten. 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-anhuusbladen verzörgt vrijwilligers van het
Huus van de Taol structureel een rubriek in
en/of over de streektaol.

Streektaol op
tillevisie

Geregeld is der andacht veur de streektaol
op oeze regionale tillevisie, maor een
structurel karakter hef dat de leste jaoren
niet meer. Wal bint er programma’s as
Strunen, waorin de voertaol Drents is. Um
een structurelere vörm meugelijk te maken
én um kinder nog meer in anraking te
brengen met de streektaol is met RTV
Drenthe en Biblionet Drenthe een concept
van een wekelijks tillevisieprogramma veur
kinder van de groepen zeuven en acht van
de basisschoelen ontwikkeld, dat as
veurlopige titel de naam Oetblinker kregen
hef. In 2018 mot de haalbaarheid van dit
mooie preject dudelk worden.

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

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. Meer
en meer ontwikkelt ze gemientelijke
initiatieven of komt met provinciale plannen
die bijdraagt an de hoofddoelstelling van het
Huus van de Taol. Dankzij dizze belangrieke
groep vrijwilligers gebeurt er veul.
Vanzölf hebt er ok weer wisselingen
plaotsvunden. De vacature Meppel is nog
aal niet invuld.

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.drenthecadeaus.nl heb wij in oes
eigen Huus ok een winkeltie. Het aantal
verkopen in de Kiepshop löp op. Bezukers
van het gemientehuus in Beilen loopt
binnen as ze even wachten mut en aal meer
meinsen koomt gericht kedogies uut de
Kiepshop kopen. Bestsellers bint de
koppakkings, de jute tassen, ansichtkaorten,
tekstbordties, de mokken, de placemats en
uteraard de boeken die uutegeven bint bij
Het Drentse Boek. Alle kedo’s hebt een
Drentse tekst.

Drenthecadeaus: in- en verkoop in euro’s:
2015
2016
2017
Inkoop
-3465
-6913
-8350
Verkoop 5407
9086
10.878
Saldo
1942
2173
2528
Het voorzetten
van activiteiten
op sociale
media.

Het Huus van de Taol har an het èende van
2017 zowat 3500 likes op Facebook, zowat
1000 volgers op Twitter, tegen de 400
volgers op Instagram en rond de 450
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 mediaplatforms.

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 Jonge Honden Netwark is ok in 2017
niet echt tot wasdom kommen. Oet
gesprekken is wal bleken dat de mieste
hondties der wal veur vuult um deur te
gaon. Het enthousiasme is der, de wil is der
ok wal, maor de uutvoering blef achter.
Waor as dat dan precies an lig… ja, as wij dat
ies wussen… Jonge Hond Erwin Kikkers kek
naor zichzölf en zöt dan in dat het misschien
domweg niet metvalt veur een paor jonge,
hiel arg drokke, mèensen um je nog ies extra
in te zetten veur iets waor aj eigenlijks al de
hiele dag deur met bezig bint. De Jonge
Honden praot naomelijk allemaol Drèents.
Elke dag weer. Op zaoterdagmiddag waren
de honden aal week te heuren in het Radio
Drenthe-programma Volkooren met
prissentator Ruben Kooren.
Het Jonge Honden Netwark hef ok een
Facebookpagina waor ze geregeld dingen op
zet. Toch hét medium veur jongelu.
Wieder laot de Jonge Honden zuch ok zien.
Zo weurden in het blad De Naoberbode
(oplage 25.000 veur de previncies
Gelderland, Overiessel en Drenthe) de jonge
honden Albert Dekker, Erwin Kikkers, Leonie
van der Werf, Yvette Bos, Loes van der Laan
en Martijje Lubbers portretteerd.
Op oetneudiging van de previncie Drenthe
bint de jonge honden in de eerste dagen van

2018 met mekaar naor de skybox van FC
Emmen west bij de wedstried Emmen-RKC.
Dit is aanleiding um der een neie slinger an
te geven. In hoeverre dat risseltaot hef, zal
in 2018 blieken.
Voortzetten van
de donateur-/
huisvriendenactie.

Huusvrienden, donateurs en sponsors
hebben allemaol de naom “Huusvriend”. Ze
betaolen € 10,-- in ’t jaor. As ze het
tiedschrift “Zinnig” ok hebben willen, binnen
ze € 27,-- kwiet (Huusvriend-Plus) en as
bedrief betaolen ze € 100,-- in ’t jaor
(Huusvriend-Bedrief).
Huusvrienden binnen mèensen die het
Drèents geern zitten zein. Ze sluten zuch bie
oons aan umdat ze geleuven in oons
bedrief. An het end van 2016 hadden wij
967 huusvrienden. Een jaor laoter waren dat
er 19 meer: 986. Daor binnen we wies met.
In ‘t ankommende jaor hopen wij dizze
stijging deur te zetten. Wij hebben T-shirts
met “Moi” bedrukken laoten. Met zu’n
Drèentse kreet wil elkenein wel lopen.
In 2017 hebben we met een sandwichbord
omlopen bie het Lös Huus en bie het
eenakterfestival Kört en Goed. Dat leverde
zu’n 28 neie Huusvrienden op. Ok hef de
commerciëel metwarker regeld dat elke TVoetzending van “Loos” eindigde met een
oproep om Huusvriend te worden van het
Huus van de Taol. Der binnen aal meer
Huusvrienden bie kommen. Maor wij
hebben ok elk jaar te maoken met
Huusvrienden die oet de tied kommen.
Daorum is de stijging oeteindelijk bie 19
steken bleven.
Er is veul tied stoken in het werven van
Bedriefs-huusvrienden. Oeteindelijk hef dit
5 neie Bedriefs-huusvrienden opleverd. Er is
saomen met het bestuur keken naor een
efficiëntere wieze van het benaoderen van
potentiële neie vrienden.

Viering tienjaorig bestaon
en open dag
(Lös Huus) in
meert 2017.

Op 1 meert heb we in Afslag 30 een mooie
aovend had veur oeze vrijwilligers,
schrievers en muziekmakers. 163 mèensen
waren anwezig um met oes het tienjaorig
bestaon te vieren.
Zaoterdag 4 meert was het Lös Huus,
waorop hiel Drenthe dielen kun in de
feestvreugde wat het tienjaorig bestaon
angiet. Met Hemmeltied, mini-symposium,

receptie, loketpoëzie, schrievers en zangers,
workshops, broescursus, prissentatie 1e
nummer Zinnig hadden we een programma
dat klunk as een klok. En dat heb we ok
weten; de publieke belangstelling was
geweldig.

B.
Informatiedienstverlening

Informatievoorziening via de
websites
www.huusvan
detaol.nl,
www.drentheboeken.com en
www.hetdrentse-boek.nl.

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
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 neemt
toe en koomt uut het hiele laand.
Mooi um te zien dat de belangstelling veur
Drentse boeken niet opholdt bij de
provinciegrens!
Op www.hetdrentseboek.nl hebt de
bezukers neis over de neie uutgaves kunnen
lezen. Vanuut dizze website is der ok een
een link naor de webwinkel emaakt, zodat
klanten het boek metien kunt kopen.

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.

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 was
ok (technisch) veurzitter van de Warkgroep
Drentstaolige Kerkdiensten, maor in de loop
van 2017 is dizze taak overnummen deur
Hans Katerberg.
De vertaolgroep warkt nog aal an Exodus en

wieder wordt er kerkelijke liedern vertaold.
In 2017 bint er weer honderd neie kerkelijke
liedern toevoegd an het openbare bestand
op de website van het Huus van de Taol.
Elkenien kan de psalms en gezangen zunder
kosten ophalen.
De cantorij Met An Doen begeleidt hiel wat
kerkdiensten en rippereert aal drie week in
’t Huus. De cantorij hef te maken met
terugloop van zangers; de undergrens is nog
niet bereikt, maor de gevaorenzone nadert.
Veer streektaoldiensten bint op Radio
Drenthe oetzunden, nl. vanoet
Schoonebeek, Beilen, Anloo en IJhorst. In
totaol hebt er 16 kerkdiensten in de
streektaol west.
De biebelvertaolgroepen van het hiele
Nedersaksische taolgebied van oes laand
bint stopt met heur jaorlijkse bijienkomsten.
Het archief is overdragen an het Huus van
de Taol, waor het naor het oordiel van de
vertaolers het best op zien plek is.
Vanoet het Huus van de Taol bint artikels
schreven veur kerkelijke bladen en gaot
persberichten die kaant oet.
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 oktober 2017 hef
de SND in saomenwarking met het
Meertens Instituut een
streektaolconferentie holden in Amsterdam
met as thema “De wondere wereld van de
streektaalgrenzen”.
Met oeze Friese buren heb we contacten in
het kader van Lân fan Taal. Het giet hierbij
um het zien laoten van de verscheidenheid
van de taolen in Europa. En dat gebeurt in
Leeuwarden as die stad culturele hoofdstad
van Europa is in 2018. Vanzölf döt het Huus
van de Taol hier ok met.

C. Loketfunctie

Onderhouden
en vullen van
de taolkaortenwebsite.

De taolkaortenwebsite
www.drenthe.digitaalkaart.nl is in 2017
wieder gruid van 275 naor 300 kaorten. De
achtergrondinformaotsie op de website is
naokeken en anpast as dat neudig was. De
taolkaorten wordt ok broekt bij lezings.

Het verzorgen
van een
wekelijkse
bijdrage over
de Drentse taal
in het radioprogramma De
Brink van RTV
Drenthe.

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

Digitalisering
van
tijdschriften en
boeken.

Tenminste 10
boeken.

In 2017 hew 10 Drèentse boouken
digitaliseerd. Het bestand met
gedigitaliseerde Drèentse boouken gruit aal
mor deur.

Underzuuk naor
telwoorden

Publicatie over het
systeem van
Drentse
verkleinwoorden

Het Huus van de Taol hef onderzuuk daon
naor de telwoorden in het Drents, daor
regelmaotig op dinsdagmörgen verslag van
daon in het radioprogramma De Brink op
Radio Drenthe. Het telwoordenboek is op 4
meert 2017, bij het 10-jaorig bestaon,
prissenteerd.

Het verzorgen
van lezingen en
warkwinkels

Het Huus van de Taol hef in 2017 - net as in
2016 - 23 lezingen geven.

Vertaalwerkzaamheden

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.

Het fungeren als
vraagbaak

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.
Studenten en scholieren die onderzeuik
dooun naor het Drents binnen deur het
Huus van de Taol zo gauw en gooud
meugelijk holpen. Deur het beantwoorden
van vraogen met de mail, het geven van een
interview, of deur de studenten of
scholieren in contact te brengen met
sprekers oet de Drentse plaots die ze neudig
hadden.

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. In 2017 hew subsidie anvraogd
en kregen om een deeil van dizze
interessante bron digitaliseren te laoten
(deur Alescon) en zo veilig te stellen en
vervolgens beschikbaor te stellen an
elkeneein die der belangstelling veur hef. In
de leste maonden van 2017 hebben veer
vrijwilligers alle mappen van Drèentse
schrievers naokeken en ‘t interessante
materiaol deroethaold. Begun 2018 wordt ‘t
scand en geschikt maokt veur de website.

Product 3. Organisatie van culturele activiteiten en evenementen
1. Inbreng van deskundigheid bij activiteiten en projecten die streektaal op enige wijze als
programma-onderdeel hebben.
2. Organiseren van aansprekende activiteiten gericht op jongeren

Activiteit

Middel

Concreet resultaat

Uiteindelijk bereikt

1.

Meertmaondstreektaolmaond.

(Extra) focus op de
Drentse streektaal
via verschillende
soorten media
door heel Drenthe.

Der is weer hiel wat gebeurd in de
meertmaond in 2017. Mangs har het Huus
van de Taol der de haand in, mangs
weurden activiteiten deur aandern
organiseerd. Dat leste juich wij vanzölf van
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 was de streektaoldag
van RTV Drenthe.
➢ De pubquiz ‘Streektaolstried’ wint
an populariteit en is u.a. speuld in
Nörg - 24 teams, 125 dielnimmers;
Zeyen - 27 ploegen, 125 deden met;
Slien - 23 teams, 100 dielnimmers.
➢ Streektaolquis LOOS weer alle
warkdagen op TV Drenthe. Winnaar:
Roelof Keen oet Klazienaveen.
➢ Meertmaondpuzzel in Dagblad van
het Noorden - 225 inzendings en
hiel veul positieve respons.
➢ Gemienteraodsvergaderingen met
allerlei activiteiten, zoas lezings,
quizen, puzzels op intranet,
veurlezen enz.
➢ Bar succesvol ienakterfestival Kört &
Goed.
➢ Vier kerkdiensten in de streektaol.
➢ Opiniestuk in Dagblad van het
Noorden.
➢ 9 april: Roelie de Weerd wint
Streektaolpries veur literatuur van
Dagblad van het Noorden.

➢ Vieftig pabostudenten op
warkbezuuk in het Huus van de
Taol.
➢ Op zundag 12 meert
streektaolmiddag in Hesseln,
organiseerd deur Hesseln Cultureel
m.m.v. Willem Fledderus, Ria
Westerhuis en Aagje Blink.
➢ Veurlezen op hiel veul
basisschoelen. Met 25.000 waren
der net genog Wiesneuzen drukt.
➢ Viering tienjaorig bestaon en Lös
Huus.
➢ Schoelen in Börger-Odoorn gangs
met Peter en de wolf en ofslutende
concerten op 11 april.
➢ Boekprissentaties
➢ Dentse aovend in de bibliotheek van
Beilen
➢ Actiegroep Drents op Stee hef neie
plaotsnaamborden plaotst: Wiester,
Zweel, Rowol en Ieghaor.
Eenakterfestival
2017

Um het toneelspel ok een echte
kwaliteitsimpuls te geven bint alle
tenielgroepen tiedens de veurbereidingen
op een repetitie-aovend deur een
toneeldeskundige bezöcht. Het was vanzölf
niet de bedoeling um de vaste regisseur in
de hoek te zetten, maor lu as Harm van
Ballegooyen, Marianne van Raalte, Rob van
der Ree en Koos Smit bint dusdanig
professioneel met het acteren gangs dat
elkenien veul van heur leren kan. De
speulers van de verschillende verienings
kunden de anwiezings onmiddellijk in de
praktijk brengen.
Het speulschema was as volgt:
* Vrijdag 3 meert in De Brinkhof in Nörg;
* Zaoterdag 11 meert bij Wielens in NoordSlien;
* Vrijdag 17 meert in De Alke in Alteveer;
* Zaoterdag 25 meert in Ogterop in Meppel.
Tien groepen hebt metdaon. Winnaar weur
veur de tweede maol de Rederiekerskamer

Börger. Heur ienakter ‘Vrömd volk’ was deur
Tineke Endema speciaal veur het festival
schreven.
Met de publieke belangstelling waren wij
weer slim bliede. In totaol hebt 316
mèensen een kaortie kocht veur ien van de
veurrondes of de finale. Daornaost waren
der vanzölf nogal wat lu met vrijkaorten
(speulers, vertegenwoordigers aandere
festivals, relaties, besturen e.d.). In totaol
hew umdebij 520 bezukers had, wat
neerkomt op een gemiddelde van 130
toeschouwers.
Op de finale-aovend was der in de pauze en
nao ofloop in de foyer van Ogterop muziek
van DUO WET.

Drèentse
Taolquiz op TV
Drenthe en een
meertmaondpuzzel in
Dagblad van het
Noorden.

Alle warkdagen - twintig maol in totaol - hef
ok in meert 2017 de streektaolquiz LOOS op
TV Drenthe te zien en te heuren west. Het
Huus van de Taol har de vraogen anleverd
en dat waren der weer hiel wat. Nao
evaluatie en gezien de positieve reacties
hew met mekaar besleuten LOOS ok in 2018
te organiseren.
In Dagblad van het Noorden was weer de
paginagrote streektaolpuzzel - maakt deur
het Huus van de Taol - opnummen. 225
mèensen hebt de oplössing inzunden en
daormet een gooi daon naor de tien
streektaolpriezen, die het Huus beschikbaar
steld har.

Activiteiten voor
jongeren

Het Huus van de Taol hef een
jongernplatform: het Jonge Honden
Netwark. Dizze groep wil de Drentse taol en
cultuur stimuleren, benaom bij jeugdigen,
maor lop an tegen het feit dat ze allemaol
geweldig drok bint met aandere zaken. De
tien jonge, ambitieuze Drenten komt oet
alle windstreken van de previncie Drenthe,
maor beparkt heur promotiewark toch
veural tot de sociale media en heur eigen
leefumgeving.

Streven naar
een plek voor
streektaal
binnen andere
evenementen.

Uitdragen van
streektaal binnen
evenementen

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
1. Streektaaleducatie (in en over de streektaal) is naar behoefte beschikbaar binnen het
voorschoolse, basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Stimuleren en ontwikkelen van
educatieve projecten met en voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Het
educatieaanbod biedt antwoord op de vraag (de mogelijkheden en de wensen) vanuit scholen
en gemeenten (onderwijs in de moedertaal op maat). Streektaaleducatie wordt vormgegeven
op basis van taalwetenschappelijk onderzoek naar de positie van de Drentse streektaal in het
algemeen en in het bijzonder in het basisonderwijs.
2. We willen dat in 2017 Streektaaleducatie (in en/of over streektaal) ook weer deel uit gaat
maken van het aanbod erfgoededucatie op scholen. Van het Huus vragen we een passend
aanbod van educatieprojecten en inzet om dit te koppelen aan erfgoededucatie. Graag zien
wij dat u hierover in overleg treedt met Compenta.
3. Inzet bij praktijkonderwijs:
a. doorgaan met stimuleren van specialisatie streektaal op de Pabo;
b. bevorderen en ontwikkelen van module streektaal voor beroepsopleidingen in de zorg.
4. Het aanbieden van cursussen ten behoeve van het lezen en schrijven in, en het verstaan en
spreken van de Drentse taal en de streektcultuur voor volwassenen waarin taal, spelling,
grammatica, literatuur en streekcultuur worden behandeld. Het aanbod biedt antwoord op
de regionale vraag naar volwasseneneducatie op het gebied van streektaal en streekgeschiedenis.
Activiteit

Middel

Concreet resultaat

Uiteindelijk bereikt

Volwassenen educatie

Het geven van
een cursus

Wij krupen wat cursussen angiet oet het dal.
Het tal an cursussen was in 2017 weer een
beetie hoger as in 2016. In totaol binnen der
in 2017 negen cursussen organiseerd met in
totaol 108 deelnemers.
Drenthecursussen waren der tweei keer in
Beilen met 16 en 15 deelnemers, tweei keer
in Nijeveen met 15 en 11 deelnemers, Nei
Roon met 7 deelnemers, Gastern met 12
deelnemers, Börk met 13 deelnemers en
Hollandscheveld met 12 deelnemers. In
Dwingel was een spellingcursus met 6
deelnemers. Ok veur 2018 zöt het der wat
cursussen betreft 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.

Broescursussen

Ok veur oouze ‘broescursussen’ is aordig
wat belangstelling. De broescursus is een
körte cursus van een haalf uur of dreei

kwarteer waorin de cursisten op een leuke
en onderholdende manier les kriegen over
de Drentse taol. In de gemeeintes MiddenDrenthe, Assen, Hoogeveen en Aa en Hunze
binnen in 2017 broescursussen geven.
Verneien
Drenthecursus

De Drenthecursus was veur het lest bijwarkt
in 2006. Hoog tied dus om wat verneiining in
de cursus te brengen. Een
veurbereidingsgroep van 8 man hef de
Drenthecursus gooud bekeken. Der zitten
noe neie gedichten en leeidties in de cursus.
Het cursusboouk is vanneis opmaokt deur ‘t
Huus van de Taol. In 2017 binnen de
cursusboouken van Zuudoost-Drenthe,
Zuudwest-Drenthe, Noordenveld en de
Veenkolonies verneid en drukklaor maokt.
De neie cursusboouken binnen al bruukt in
de cursussen in Hollaandscheveld, Nei-Roon,
Börk en Beilen.

Voorschoolse
educatie

Adviseren van
organisaties

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.

Basisonderwijs

Voorlichting &
advisering

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. Wieder biw begund met het
oetgeven van kwartaalberichten veur alle
basisschoelen in Drenthe um ze nog beter
op de hoogte te holden van de leste
ontwikkelingen.
In het kader van Drents en Duits in het
onderwijs bint er negen pilotschoelen. Via
studenten van de pabo bereik we ok
schoelen.
De website www.wiesneus.nl böd pasklaor
materiaol veur het basisunderwies.

Via K&C
Drenthe

Voorlezen,
poppenspel,

Het under de aandacht brengen van de
meugelijkheden die het Huus van de Taol

aanbieden van
diverse
streektaalprojecten/
producten

taolschat, zingen,
Peter en de Wolf

böd, gebeurt niet allén via K&C Drenthe. Het
giet ok langs aandere wegen as de pabo,
directe benadering, Compenta, ICO e.d.
We helpt schoelen met prejecten en levert
op anvraog materiaol, zoas bijveurbeeld op
De Bascule in Nei-Amsterdam 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.

Aanbieden
leskist
‘Speulenderwies’

Minimaal 10 keer
uitlenen

De vraog naor oeze leskist is in vergelieking
met 2016 weer wat umhoog gaon en dizze
verzameling speulmateriaal is in totaol 9
maol oetliend. Schoelen waren slim
tevreden over de inhold.

Lesmateriaal
duidelijk en
overzichtelijk bij
elkaar brengen

Optimaliseren
website
www.wiesneus.nl

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 2017 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.
Een ofgestudeerde Master of Arts in
Communicatiekunde, die ok underzuuk
daon hef naor de interactie tussen
tweetaolige basisschoelleerlingen, is gangs
met het optimaliseren van de website. Zie
döt underzuuk naor de wensen van olders
en lesgevers en nao analyse komt ze met
aanbevelingen um de site nóg beter te
maken. Hierbij hew ok de hulp van de

Wetenschapswinkel van de RUG, die an het
èende van 2017 ok zörgd hef veur een
drietal studenten die met Wiesneus en
Schlauberger an de slag gaot.
Peter en de wolf
in het Dreents

Uitvoering in de
gemeente BorgerOdoorn

Het muzikale sprookie Peter en de Wolf in
het Drents is in de gemiente Börger-Odoorn
in het veurjaor van 2017 oetvoerd.
Feilijk begunde het preject op dinsdag 7
meert 2017. Toen was de
coachingsbijienkomst veur de dielnimmende
lesgevers. Marinus Scholten en Jan Germs
van het Huus van de Taol hebt dizze
warkwinkel verzörgd. OBS De Linderakkers
in Valthe verliende gastvrijheid.
Hiernao kunden de lesgevers en heur
leerlingen an de slag. An de hand van het
mooie lesboek, de handleiding, twee cd’s en
een cd-rom kunden tussen de veer en acht
lessen daon worden. Het lesmateriaal böd
liedties op de thema’s oet Peter en de wolf,
zowal in het Drents as in de streektaol. Der
bint liedties over instrumenten in
opnummen, net as de teksten van Peter en
de wolf. Der bint opdrachten over muziek en
taol. Bij het lesboek is een
docentenhandleiding ontwikkeld. Hier staot
alle lessen kopieerbaar in, net as de
opdrachten en de meziek. Der staot extra
teksten en opdrachten in. Wieder hef de
docentenhandleiding twei cd’s met daorop
alle meziek en de Drentstaolige teksten. Ok
is der een cd-rom bij met nog meer
inspirerend materiaal.
Het materiaal is te gebroeken op het digitale
schoelbord.
Op dinsdag 11 april april is het preject
ofsleuten met een tweetal concerten,
oetvoerd deur het Aeolian Ensemble. ’s
Mörgens was der iene in Sporthal De Koel in
Börger, waorbij 189 kinder anwezig waren.
’s Nommedags kwamen kinder en
begeleiders naor MFA ’t Brughuus in
Valthermond veur het tweede concert. Hier
waren der 183 kinder.
De bezukers hebt niet allén volop geneuten
van het concert van het Aeolian Ensemble.
De Drentstaolige zangeres Martijje Lubbers
trad op as verteller en dat dee ze gloepends
goed.
De combinatie verteller-ensemble was hiel

mooi. Wieder zung Martijje het lied Drents dat de kinder in schoel instudeerd hadden
kunnen - met de volle zaal. Benaom in
Valthermond klunk dat prachtig mooi. In de
naogesprekken zeden de muzikanten van
het Aeolian Ensemble dat ze juust dizze
samenzang zo geweldig wardeerd hadden.
Het Jaor Deur
(met Drentse
Kinderliedties)

Voortgezet
onderwijs

Voorlichting en
advies

In de loop van 2017 bint de twintig liedties
van Het Jaor Deur met Drentse
Kinderliedties op de website wiesneus.nl.
zet.
In 2017 bint plannen maakt um met de
liedties een preject veur de groepen 3 en 4
van alle basisschoelen in Aa en Hunze en
een zestal schoelen in Assen en Tynaorl te
doen. De organisatie (initiatief van het ICO,
dat ok organisatorisch an het roer stiet) is
rond kommen en in het veurjaor van 2018
wordt er op de schoelen intensief meziek
maakt. Ofslutend bint er dan Metzingconcerten.
Lezingen,
workshops,
informatie

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 2017 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).
Op de Ronerborg in Roon binnen Drèentse
lessies geven deur een vrijwilliger van het
Huus van de Taol.

Middelbaar
Beroepsonderwijs

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

Op het Drenthe College in Emmen bint twee
warkwinkels geven, waorbij vanzölf gebroek
maakt is van de modules die wij ontwikkeld
hebt.

Hoger
Beroepsonderwijs

Voortzetten van
de
samenwerking
met Stenden
Hogeschool

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
1. Stimuleren om over en in de Drentse taal te publiceren.
2. Publiceren van zes boeken in of over het Drents, waarvan ten minste ook twee digitaal
beschikbaar zijn voor de E-reader.
3. Kwaliteitsbevordering van Drentse publicaties.
4. Het bereik van nieuwe doelgroepen bevorderen, en dan met name kinderen (scholieren) en
jongeren.
5. Bieden van een laagdrempelig podium aan Drentse auteurs. Begeleiding (aankomende)
schrijvers, promotie en presentatieactiviteiten.
6. Verlenen van technische (correctiewerk en spellingsuniformering), organisatorische
ondersteuning aan Drentse auteurs.
7. Bieden van een platform voor schrijvers van Drentstalige literatuur: proza, poëzie, liedteksten
etc. Begeleiding (aankomende) schrijvers, promotie- en presentatie-activiteiten).
Activiteit
A.
Begeleiding
en
ondersteuning van
schrijvers

Middel
Verlenen van
technische
(correctiewerk
en
spellingsuniformering) en
organisatorische
ondersteuning
van schrijvers

Concreet resultaat
Elkenien die ambitie hef um te schrieven
kan ankloppen bij het Huus van de Taol veur
begeleiding en understeuning. Dat geldt
veur de schrievers van wie de boeken in oes
fonds opnummen wordt, maor ok veur
aandern die het in eigen beheer oetgeven
wilt. Ok die kriegt de professionele
begeleiding. Begeleiding van schrievers
gebeurt individueel en in groepsverbaand.
Het coachen van individuele schrievers is
veural an de orde bij begunnende schrievers
die materiaal inlevert veur Zinnig of die een
manuscript veur een boek wilt indienen.
Daornaost is er veul tied veur overleg en um
te sparren bij het redigeerproces as een
boek in veurbereiding is.
Nao ’t oet de tied kommen van Metha
Struiving (oeze vaste en miest ervaren
corrector) hew veur de neie correctoren bij
’t Huus van de Taol een spellingkemissie
saomensteld. De correctoren Klari Arp en
Ger Veenstra kommen elke maond bij
mekaor en kriegen oetleg over de
spellingproblemen waor ze tegenan lopen
bij ’t naokieken. Der wordt nog zöcht naor
een daarde corrector.

Cursussen voor
schrijvers

De geplande cursussen bint deur
verschillende umstandigheden niet
deurgaon. In febrewaori 2018 is der weer
een Masterclass.

Organiseren en
sturen van
schrijfgroepen

In juni 2016 is der een darde
schriefwarkgroep ekomen. In dizze groep
koomt begunners en iets gevorderden
maondelijks bij mekaar um van mekaar te
leren en mekaar te stimuleren. Gemiddeld
bint der in dizze groep zes schrievers
anwezig. Vanof september kriegt ze
maondelijks een uur les in algemene
schrieftheorie en Drentse literatuur en een
uur lang bespreekt ze onder leiding van de
redacteur het eigen wark. Nao het eerste
seizoen zal de groep op eigen kracht wieder
gaon.
Bij de drei schriefwarkgroepen bint in totaal
umdebij twintig schrievers betrökken.

Schriefwedstried.

Begun december was de oftrap veur de
Schriefwedstried 2017-2018. Het thema is
‘Winter’. Het giet um winterverhalen; wij
hoopt de besten te kunnen gebruken veur
een neie Winterverhalenbundel in
december 2018.
Veur dizze schriefwedstried kunt schrievers
ok weer een audiofragment insturen. Ok
hebbe wij een uutneudiging estuurd naor de
schrievers uut aandere Nedersaksische
regio’s. Op die maniere hope wij op meer en
ok gevarieerder schrieverij. De
priesuutreiking zal gebeuren in de eerste
weke van mei, as het Huus van de Taol in
Leeuwarden (culturele hoofdstad van
Europa) an de beurte is um een prissentatie
te geven van en over het Dreints.

Bieden
laagdrempelig
podium aan
schrijvers.

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.
Een aander veurbeeld: In 2017 hef het Huus
van de Taol mitwarking verliend an het
Verhalenfestival Oeverloos in De Wiek. Het
doel was daormit het andeel streektaal te
waarborgen. Dat is gelukt: zowat de helfte
van de vertellers trad op in de streektaal.
Deur opstartproblemen binnen de

festivalorganisatie mus het Huus der veul
meer tied in stikken as van teveuren
bedacht. Mit daordeur kwam ok jammer
genog de bemuienis en inzet van het Huus
van de Taol niet naor veuren in
promotionele utings.
B.
Boeken en
e-boeken

Stimuleren om
over en in de
Drentse taal te
publiceren

Publicaties
in/over Drenthe

In 2017 is het tweide boek, Lena, in de
Linksumreeks uutekomen. De Linksumreeks is 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).
Lena is as e-boek te koop bij de (landelijke)
webwinkels Bol.com en Bruna.nl. Oeze
eigen webwinkel,
www.drentheboeken.com, is nog niet
geschikt veur de verkoop van e-boeken.
Minimaal 6, waarvan In 2017 verschenen:
ten minste twee ook
• Lena - Leny Hamminga (deel 2 van
digitaal beschikbaar
de Linksum-reeks)
zijn voor de E• Drents telwoordenboekje - Abel
reader.
Darwinkel
• Twie ezels en meer. Verhalen uut
Frankriek - Dick Blancke. Ok
verschenen as e-boek.
• Drentse Letteren. Het verhaal achter
Scheupers van de taol 1837-2016.
Rouke Broersma
• Op het randtie. Drentse verhalen en
gedichten. Roelof Keen
• Leeive Lieve Eva. Drentse en
Nederlandse gedichten. Jannie
Boerema
• Het werd stil op de es. Zuidlaren een
moderne dorpsgeschiedenis. Jan
Kraak.
Herdrukken:
• Koloniekak. Leven in een
gevangenisdorp. Mariët Meester (5e
druk)
• Dikke arms, kleine bienties. Roelof
Keen (2e druk)
• Moi, kuj ’t even wachten. Huus van
de Taol (2e druk)

Veur 2018 staot o.a. in de planning:
- Gerard Nijenhuis. Dat ik besta komt
door de taal - Lukas Koops.
Biografische schets over het leven
van Gerard Nijenhuis.
- Verjaag met mij de rikken van mien
laand - Rieks Siebering. Poëzie
- Binnenkort uitverkocht - Light Verse
Collectief. Humoristische gedichten
over landschap en beeld in
Grunning, Friesland en Drenthe.
- De paddenvanger - Anne Doornbos.
Thriller.
- Jan & Jans en de fiets - Jans Polling
en Jan Germs. Verhalen.
Producties veur derden:
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
as opmaak verzorgd uutziet. In 2017 bint
onderstaonde boeken op spelling naokeken
en is de productie verzorgd deur het Huus
van de Taol:
• Maandewark/Oeze Volk speciaal
nummer Lies Rehwinkel
• Oet de schoel klapt. Verhalen. Ger
Veenstra
• Klaas Kleine. Verhalenbundel
Verzamelde columns
• Nao zoveul jaor - Tea Nijnuis.
Verkoop bouken

Wij verkopen oonze bouken veural bie de
boukenwinkels en het internet. We hadden
ok wal ies een kraom aargens staon. Dat
leverde vaok niet veul verkoop op.
Oetzundering was de kraom in Nörg tiedens
de lunch van de Literaire Bustour. Dit was
deur het Drents Archief saomen met oons /
Harm-Jan Lesschen organiseerd. We hebben
daorop zegd, dat we nog beter kieken gaon
naor waoras wij wel en neit willen gaon
staon. Waor hef het zin en waaor niet!
Het bouk “B’ART 2017” hef heul best
verkocht. De spaoractie bie drei Jumbo’s
was ok een succes. Bijnao 1 000 bouken

binnen op dizze wieze verkocht. Veur de
neiste editie hebben wij een spaoractie bie
zes Jumbo-supermarkten had. Dizze keer
was het succes minder groot. De verkoop
bleef bie 800 steken.
C.
Tijdschriften

Uitgeven van
Roet en Zinnig.

Zinnig zes maol in ’t
jaor oetkommen
laoten en Roet vier
maol.

Het eerste nummer van het neie
Drentstaolige tiedschrift van het Huus van
de Taol, Zinnig, is begun 2017 uutkommen.
Het blad komp ien keer in de twee maonden
uut en verschient dus zes maol in ’t jaor. 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 boort
ok een neie doelgroep an deur eigentiedse
underdielen as interviews, columns,
recepten, strips en puzzels. Zinnig hef een
oplage van 2500 stuks.
Het Drents Letterkundig Tiedschrift Roet is
vier maol uutkomen en hef een kleine 200
abonnees. De redactie van dit literaire
tiedschrift stiet onder leiding van
eindredacteur Lukas Koops. De redactie is in
2017 verstarkt mit een nei (jong) redactielid,
Sacha Landkroon uut Eelde.
In de harfst van 2017 verscheen het 150e
nummer. Dat niet elkenien verwacht har dat
Roet in 2017 nog bestaon zul, blek uut een
gedichie van Gerard Nijenhuis in 1994:
Roet?
’n Verleuren illusie
’n Jubileum
Of ’n grafschrift
Wat ik je brom, zie haolt ’t jaor 2000 niet.
Nou, dat valt dan mooi mit. Ok in 2017 is
Roet nog springlimtig en bint der nog aaid
schrievers, critici en lezers, aldus de
redactie. Wij verwacht dat Roet ok de
komende jaoren blef verschienen.

Verkoop Zinnig

Het blad “Zinnig” is in 2017 veur het eerst
oetgeven en daorum is der extra inzet
pleegd um het abonneebestand omhoog te
kriegen. De vrijwillige verkopers Reina
Zwiers en Aaltje Bos gaon zes keer in ’t jaor
de boukenwinkels bie laangs met de neiste
Zinnig en ok met oonze neiste bouken
vanzölf. Zinnig hef een oplaoge van zu’n

2.500 stuks. De meiste Zinnigen gaon naor
de abonnees. In de winkel valt de verkoop
tegen. Het logo wordt nogal ies verkeerd
lezen. Mèensen kunnen dan dèenken dat
het een blad voor de zangwereld is. Daorum
hebben wij het logo anpast. Um meer
mèensen in anraoking te brengen met het
blad, geven wij bie elke oetgave een flinke
koppel Zinnigen vort. Elke keer zuiken wij
hier een aandere boukenwinkel veur.
D.
Eigen
publicaties

E.
Toneelfonds

F.
Taol an
Taofel

B’ART 2018

Uitgave in 2017

De B’ART 2018 is op 31 oktober 2017
prissenteerd in het Jumbo-Vervoerscentrum
in Beilen. De oetgave is weer geweldig mooi
worden en hef allén maor positieve geluden
opleverd. Hiel mooi is het, dat de Provincie
Drenthe bij de installatie van de neie CdK,
Jetta Klijnsma, een B’ART 2018 an alle
anwezigen oetlangd hef.

Drents
Telwoordenboekje

Uitgave in 2017

Het Telwoordenboekie 10 is tiedens het Lös
Huus in meert prissenteerd. Het giet um een
Drents-Grunnings telwoordenbooukie op
basis van gegevens oet de internetenquête
het verhaal van het drents.

Drentse
verkleinwoorden

Het onderzeuik naor het systeem van
Drentse verkleinwoorden hef een poosie stil
legen. Der wordt koerst op publicatie in ’t
naojaor van 2018.

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

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. In Vries
was op 17 december de 50e editie van de
regio Vries/Norg. Dit maol niet zoas
gebrukelijk overdag mar, in kerstsfeer, in de
veuraovend. Mit optredens van Jan Henk de

Groot, Eric van Oosterhout en Marga Kool.
Gastpresentator was Jan Germs.
De organisatie van Taol an Taofel wordt
verzörgd deur 9 vrijwilligers. Jaorlijks is der
een evaluatie/veurbereidingsvergadering in
het Huus van de Taol um de programmering
en de daotums op mekaar of te stemmen.
In 2017 waren der der 1.000 bezukers, een
gemiddelde van 83 per activiteit (betalende
en niet-betalende bezukers).
G.
Zomerzinnen

Meewerken aan
het Drentse
deel van
Zomerzinnen
2017

Zomerzinnen hef weer plaotsvunden in
Amen. Van de Drentse schrievers traden
Anne Doornbos en Leny Hamminga op.

Product 6. Streektaolmuziek
1. Promotie
2. Adviesfunctie
3. Bibliotheekfunctie (overzicht houden)
Activiteit

Middel

Concreet resultaat

Uiteindelijk bereikt

Via o.a. sociale
media

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.

Promotie

Promoten van
Drentstalige
muziek

Adviesfunctie

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.

Bibliotheekfunctie

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.

Meziekwarkgroep

Streektaolmeziek
initiatieven
ontplooien

Het Huus van de Taol hef èend 2017 een
neie meziekwarkgroep saomensteld. Met
Lucine Oetsen, Martijje Lubbers, Kees
Hendriks en Ineke de Jong hew een
enthousiast cluppie dat in de kommende
jaoren perberen zal om wat muzikaols oet
stro te zetten.

A.

Flexibele ruumte
Samenwarking met Noaber / Naober
Het tiedschrift Naober richt zuch op lezers in de provincies Gelderland, Overiessel en Drenthe.
Ofgezien van een paor verdwaalde zinnegies in de streektaol, bint de teksten van het blad niet
streektaolig. Um de streektaol toch under de aandacht te brengen, hef het blad in december een
speciale streektaolkrant uutbracht, as bijlage van ’t tiedschrift. Het Huus van de Taol hef daor,
saomen met aandere streektaolorganisaties, in metdacht en an metwarkt.
Nieuwsbrief voor geïnteresseerden.
Het Huus van de Taol stuurt an het èende van iedere maond een neisbrief de deur uut. Die giet naor
mèensen die as daor belang bij hebt. Denk daorbij an vrijwilligers, Huusvrienden en aandere
geïnteresseerden. In de neisbrief stiet het leste neis vanuut het Huus van de Taol en ok agendatips
veur de kommende maond. Zo’n 1400 mèensen hebt zich op de neisbrief abonneerd.
Peter van der Velde-jaor
De Noord-Drentse schriever Peter van der Velde is in 2004 oet de tied kommen, mor hij was aans in
2018 honderd jaor worden. Het Huus van de Taol hef in 2017 in saomenwarking met de bibliotheek
en aander organisaotsies in Noordenveld een Peter van der Velde-jaor in de steigers zet met een
koppel streektaolactiviteiten. De oetvoering vandt plaots in 2018.
Promotie Drents - oriëntaotsie op neie wegen
Wij willen de ankommende jaoren het Drèents vanzölf stimuleren blieven. Dat doun we veur een deil
op de wieze zoas de oflopen jaoren. Maor we slaon ok neie wegen in.
We gaon meer klantgericht en vraoggericht waarken. Daorveur deilen we de klaanten in. Wij kieken
beter naor oonze doelgroepen en passen oonze producten hierop an.
A
Doelgroep: mèensen die Drèents praoten en lezen:
Bouken, tiedschriften en aandere spullegies in het Drèents.
Producten: Zinnig, Roet, alle Drentstaolige bouken van oons. Plus alles van doelgroep B en C.
B
Doelgroep: mèensen die wel Drèents praoten, maor neit lezen:
Bouken, tiedschriften en aandere spullegies deels in het Drèents en deels in het Nederlands.
Producten: Zoas de B’ART. Maor ok Zinnig en de aandere bouken van oons (zunder de poëzie). Plus
alles van doelgroep C.
C
Doelgroep: mèensen die gien Drèents praoten en lezen, maor wel het Drèents verstaon:
Zie doelgroep B, plus specifieke producten veur eerste kennismaking met Drèentse teksten. Zoas de
placemats met Drèentse teksten met verklaorings. En veur de kinder: Wiesneus en meziekprojecten.
D
Doelgroep: mèensen die gien Drèents praoten en lezen of verstaon:
Secifieke producten veur eerste kennismaking met Drèentst. Zoas de placemats met Drèentse
teksten met verklaorings. En veur de kinder: Wiesneus en kindermeziekprojecten.
Op oonze Social Media gaon we nog veul meer an klantenbinding doun. Nei veur oons binnen de
filmpjes op internet. Alle daogen willen wij aandacht veur het Drèents. Wij gaon körte films maoken
veur Youtube bieveurbeeld. Het hypen van het Drèents wordt belangriek! Ok op Facebook gaon we
aal meer van filmpies gebruken. Boetendat hebben wij elke dag een quiz-vraog op facebook staon en
dat is een groot succes. Speulenderwies kriegen mèensen heul veul met over het Drèents. Het
waarkt aanstekelijk. Dit willen wij vastholden en oetbreiden. Wij hebben oonszölf doelstellingen
oplegd over aantallen volgers en likes.

De saomenwaarking met de media blif belangriek um een grote doelgroep te bereiken. Wij waarken
met an het programma “Loos” op TV Drenthe bieveurbeeld.
Kinder binnen de groten van laoter. En dus hebben we elk jaor de veurleesrondes met meer as
26 000 wiesneuzen. Ok de kindermeziekprojecten understeunen wij.
We gaon meer kieken naor wat de klant wil. Waor is verlet van?

