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Midwinteravond op Erve Kots 
 

Ook aan het einde van dit jaar komen we weer bij elkaar bij het haardvuur van 
Erve Kots. Op 27 december is iedereen daar welkom voor de Midwinteravond 

met dit jaar als titel: „Kraait de haan te avond of te nacht dan wordt er 
(misschien)ander weer verwacht“, of in het Duits: „Wenn der Hahn kräht auf 
dem Mist ändert sich’s Wetter ... oder es bleibt, wie es ist“. 

 
Het gaat dus over het weer, weerregels en –spreuken. Naast Nederlandse en 

Duitse lezingen en verhalen is er dialect muziek van „De Mannslöh“oet Bocholt. 
 

Het weer is het belangrijkste in het leven van iedere boer. Alleen onder juiste 
weersomstandigheden, als regen en zon, warmte en kou op het juiste moment 
komen, zal er een goede oogst zijn. Al duizenden jaren wordt het weer goed in 

de gaten gehouden. Uit die observaties hebben zich verschillende weerregels en 
spreuken ontwikkeld die in alle culturen van de wereld bewaard en doorgegeven 

zijn. Zo hebben ook onze voorouders in Achterhoek-Westmünsterland bepaalde 
verbanden herkend en die in het leven van alle dag gebruikt voor 
weersvoorspellingen. 

 
Drs. Sebastiaan Cobelens (Almere) blikt in zijn presentatie terug op de 
weersontwikkelingen in Achterhoek-Westmünsterland gedurende de afgelopen 

200 jaar. Gisbert Strotdrees (Münster) staaft de oude boerenspreuken en 
weerregels „Weten ze meer dan wij geloven?“. Doris Homolka (Bocholt) leest 

verhalen voor van Egon Reiche en Willi Richter, Ria Olijslager (Lievelde) houdt 
een inleiding onder de titel „esmolten as een päksken botter“. 

 
„De Mannslöh“, met leden uit Dingden en Hamminkeln, zijn in 2006 als band 
ontstaan toen zij een dialect CD „Dingden, dat is platt" produceerden voor de 

Vereniging Dorpsontwikkeling Dingden. Het huidige repertoire bestaat uit Keulse 
en Ierse liederen in het dialect en daarnaast ook uit bekende Duitse en Engelse 

nummers. 
 
De avond wordt georganiseerd door De Stichting Culturele Grenscontacten 

Achterhoek-Westmünsterland, samen met de Dialectkring Achterhook en 
Liemers, Kulturkreis Schloss Raesfeld en Kreisheimatpflege Borken. 

 
Locatie:        Erve Kots, Eimersweg 4 in Lievelde 
Aanvang:     19.30 uur 

Entree:   € 12,50 inclusief koffie en kniepertjes 
 

Verdere informatie is te vinden op de website www.ervekots.nl  
Of te bevragen bij Diana Abbink, abbinkdiana@gmail.com of tel. 06-12 02 53 84 
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