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Naam van de Vereniging: Dialectkring Achterhook en Liemers 

contactgegevens Raetmansweg 6 

7106 CD Winterswijk-Ratum 

Tel. 0543-562426 

bankrekeningnummer NL04RABO0371237025 

Fiscaal nummer 8162.60.746 

Kamer van Koophandel 09 10 21 91 

Bestuur 

Voorzitter Diana Abbink-te Brummelstroete 

Secretaris Gerhard Uwland 

Penningmeester Siny Abbink-Grevers 

Lid Dik Bartelink 

Lid Maria Stammers 

Lid Joop Lammers 

Lid Henk Lettink 

Lid Ruud Hamburger 

Doelstelling 

De "Dialectkring Achterhook en Liemers" werd op 23 februari 1957 opgericht. Aanvankelijk 

werd de naam "Schrieverskring" gebruikt, later werd dit veranderd in Dialectkring om ook 

niet-schrijvers de gelegenheid te geven lid te worden. 

 

De vereniging heeft volgens haar statuten als doelstelling het samenbrengen van diegenen, 

die zich mondeling en/of schriftelijk in de streektaal van Achterhoek en Liemers uiten of 

daarvoor interesse hebben en/of die taal propageren; dit in samenwerking met 

gelijkgestemde verenigingen. 

Beleidsplan 2018-2022 

De activiteiten van de Dialectkring bestaan uit de volgende periodiek terugkerende 

activiteiten: 

Samenbrengen en samenwerken 

- 4 keer per jaar op zondagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur “Met dialect op de Koffie” 

- In de zomermaanden een tweetal dialectavonden bij het informatiecentrum van 

landgoed Kotmans in Miste,  waarbij dialectauteurs voordragen uit eigen werk 
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- In samenwerking met de Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-

Westmünsterland (CGAW)jaarlijks in oktober een Dialectdag/Tag des Platt. Deze dag 

vindt afwisselend plaats aan Nederlandse of Duitse zijde en kent een programma met 

Nederlandse en Duitse inleiders over een thema dat betrekking heeft op het 

grensgebied. Aansluitend een gezamenlijke lunch en een korte excursie in de 

gemeente waar de bijeenkomst wordt gehouden. 

- Eveneens samen met de Stichting CGAW jaarlijks tussen Kerst en Oud en Nieuw een 

Midwinteravond. Verschillende personen uit Achterhoek, Liemers en 

Westmünsterland dragen een verhaal of een gedicht voor met betrekking tot een 

leidend thema. Het geheel wordt muzikaal omlijst. 

Propageren 

- Met Vrienden van de Streektaal Lochem e.o. en Dialektkringe Salland/Oost Veluwe 

vormen we het Verbond van Nedersaksische Dialectkringen.  Gezamenlijk met deze 

verenigingen geven we vier maal per jaar het tijdschrift De Moespot uit. Leden van 

de verenigingen kunnen hierin hun verhalen en gedichten in het Nedersaksisch 

publiceren. 

- Ieder jaar begin maart de “Waeke van het Achterhookse en Liemerse book”.  

georganiseerd door De Dialectkring Achterhook en Liemers, de vereniging Vrienden 

van de Streektaal Lochem e.u. en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Op de 

openingsmiddag worden de winnaars bekend gemaakt van het meest aansprekende 

boek, dat in het voorgaande jaar over of uit de Achterhoek en/of Liemers is 

verschenen. Tevens vindt dan de presentatie plaats van het boekje ‘Flonkergood’, dat 

sinds 1998 jaarlijks als gratis geschenk bij het Achterhoekse en Liemerse boek bij de 

boekhandel wordt verspreid.  

- Sinds 2017 wordt tijdens de opening van de Waeke een opsteker uitgereikt aan 

iemand die zich in het voorgaande jaar heeft onderscheiden op het gebied van het 

gebruik van de streektaal. 

- Elk jaar worden mensen, die veel gedaan hebben voor behoud en bekendheid van de 

streektaal, door een onafhankelijke jury genomineerd voor een boom aan het 

Schrieverspad op landgoed Kotmans in Miste. De winnaars mogen een boom van 

hun keuze planten. Dat gebeurt jaarlijks in november. In 2020 zal dat voor de laatste 

keer plaatsvinden aangezien er geen ruimte meer is voor nieuwe bomen. Er wordt 

gezocht naar een andere, soortgelijke manier om promotors van de streektaal 

erkenning te geven. 

- In 2018 is de Stichting Schrieverspad opgericht die het beheer en onderhoud van het 

Schrieverspad op zich neemt. Het bestuur bestaat uit 2 vertegenwoordigers namens 

de Dialectkring en 2 vertegenwoordigers namens Landgoed Kotmans. De Stichting 

heeft een ANBI-status. Voor grote klussen dienen er fondsen geworven te worden. 

Jaarlijks doneert de Dialectkring de opbrengsten van de Kotmansavonden aan de 

Stichting Schrieverspad.  
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Stimuleren en een platform bieden 

- Twee keer per jaar houdt de Dialectkring bij Erve Kots een schrieversmeddag. Op 

deze werk- en leerbijeenkomsten kunnen zowel beginnende als ervaren schrijvers in 

de streektaal hun werk voorlezen en luisteren naar adviezen van collega’s. 

- Periodiek wordt er een boek uitgegeven. Het laatst was dat “Met eigen woorden” 

(2017) tijdens het 60-jarig jubileum van de Kring. Dit boek is het derde deel in een 

serie van drie, waarin een overzicht wordt gegeven van het schrijven in de streektaal 

van Achterhoek en Liemers. Het eerste deel beschrijft de periode tot 1900, het 

tweede deel de periode van 1900-1950 en het derde deel de periode van 1950 tot 

2000. 

Daarnaast zijn er incidentele activiteiten waar de Dialectkring aan bijdraagt met middelen of 

menskracht: 

Van 2014 tot op heden 

Jaarlijks het muziekfestival  Plat Gespöld op wisselende locaties, en sinds 2018 in het 

Ouhrlokaal van de DRU in Ulft, in samenwerking met Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers. 

2017 

60-jarig jubileum Dialectkring Achterhook en Liemers met uitgave van het boek “Met eigen 

woorden” deel 3 

2018,  2019 en 2020 

Dialectfestival Grenze(n)loos Plat(t) bij Erve Kots in Lievelde, in samenwerking met Stichting Culturele 

Grenscontacten Achterhoek-Westmünsterland en Stichting Achterhoek Spektakel. In 2020 zal dat 

festival plaatsvinden op 12 juli in Vreden(Dld), in combinatie met de Bauernmarkt. 

2018-heden 

Enkele leden van de Dialectkring maken wekelijks een dialectprogramma op de maandagavond bij 

RTV Slingeland. 

2020 -2022 

Ambitie: moderniseren van De Moespot en aanvullen met een digitale nieuwsbrief. 

Vertegenwoordigingen 

Namens de Dialectkring zijn we met een bestuurslid vertegenwoordigd  in: 

- de Staring Stichting van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

- Verbond van Nedersaksische Dialectkringen 

- Stichting Schrieverspad 

- Commissie “Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book” 

Leden van de Dialectkring werken mee aan de vertaling van de bijbel en religieuze gedichten en  

gezangen. Daarnaast wordt meegewerkt aan het project Wiesneus, dialectlessen voor kinderen in de 

leeftijd van 8-10 jaar. 
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Beloningsbeleid 

Dit is niet van toepassing. 

Jaarverslag 2019 

In het jaar 2019 heeft de dialectkring Achterhook & Liemers de volgende activiteiten 

uitgevoerd: 

Programma “Met Dialect op de Koffie”: 4 x 

Dialectavond op Landgoed Kotmans: 2 x 

Schrieversmeddag (voor beginnende- en ervaren schrijvers) : 2 x 

Dialectfestival Grenze(n)loos Plat(t) 1x 

Dialectdag/Tag des Platt (In samenwerking met CGAW) : 1 x 

Midwinteraovend (In samenwerking met CGAW) : 1 x 

Medewerking aan de “Week van het Achterhoekse en Liemerse boek”: 1 x 

Uitgave “De Moespot”; 4 x 

Bomenplanten aan het Schrieverspad: 1 x 

Verzorgen boekenkraam: 3 x 

Jaarvergadering: 1 x 

Bestuursvergadering: 8 x 

Financiële gegevens 2019 

Inkomsten 2019 : € 19.022,53 

Uitgaven 2019:        € 18.927,20 

 

Saldo 1-1-2019         € 8.828,86 

Saldo 31-12-2019     € 8.924,19 

 

 


