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Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 12

Een dialectverhaal schrijven voor Flonkergood 2023
Vind u het leuk om een verhaal in het dialect te schrijven? Ga dan vlug aan de slag en stuur uw 
verhaal in. De mooiste, leukste of grappigste verhalen worden in 't 'Kadobuukske Flonkergood' 
geplaatst. Wellicht is het de start van een glanzende schrijverscarrière. Belangstelling? Kijk dan in 
de bijlage voor meer informatie. 

Het ontstaan van de IJssel
Nederland is in vergelijking met andere Europese landen zeer laag gelegen. Vandaar dat al sinds 
miljoenen jaren tal van rivieren in Nederland in de Noordzee of de Zuiderzee (nu IJsselmeer) 
uitmonden. De meeste van deze rivieren zoals de Rijn en de Maas, maar ook kleinere rivieren zoals 
De Oude IJssel, de Berkel en de Vecht bestaan al heel lang. Deze rivieren waren hier eerder dan de 
bewoners. Er is echter een belangrijke uitzondering en dat is de IJssel. De eerste kaarten van ons 
gebied stammen uit de Romeinse tijd. Daar staan alle genoemde rivieren op, behalve de 
(Gelderse) IJssel die tegenwoordig van Arnhem via Doesburg, Zutphen en Deventer naar Kampen 
stroomt.

De rivier die we de Oude IJssel noemen stroomt vanuit Duitsland via Doetinchem naar Doesburg. 
In de Roemeinse tijd boog de rivier bij Doesburg af naar het westen om bij Arnhem haar water in 
de Rijn af te leveren. Hetzelfde gold voor de Berkel die bij Zutphen ook richting Arnhem afboog. 
Riviertjes ten noorden van Gorssel, zoals de Schipbeek, bogen naar het noorden af en mondden bij 
Kampen uit in de Zuiderzee. Tussen Zutphen en Gorssel namelijk lag een zandrug die voor de 
stroomrichtingen van de rivieren zorgde. 



Ongeveer 1500 jaar geleden was de aanvoer van water vanuit de Rijn zo groot dat het niet snel 
genoeg richting Noordzee kon worden afgevoerd. De enorme aanvoer van water perste zich tegen 
de bestaande stroomrichting in vanaf Arnhem ook richting Doesburg en Zutphen. De zandrug 
tussen Zutphen en Gorssel werd door de watermassa gedeeltelijk weggespoeld en het water vond 
haar weg richting Zuiderzee. Vanaf dat moment stroomt (een deel van het) Rijnwater via Zutphen 
en Deventer richting Zuiderzee en noemen we dit deel de IJssel of Gelderse IJssel. Ook het water 
van de Oude IJsel en de Berkel wordt sindsdien door de Gelderse IJssel naar de 
Zuiderzee/IJsselmeer getransporteerd. De stroomrichting van de rivier tussen Arnhem en Zutphen 
is dus 1500 jaar geleden omgedraaid.  

Tot slot 

Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.  

Met vriendelijke groet,  
Gerrit Groot Wassink  
Redactie Nieuwsbrief   

Uitschrijven:

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com
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Stuur nu je dialectverhaal of –gedicht in voor Flonkergood 2023 

Kadobuukske krijgt het thema ‘Greun’ 

In streektaalmaand maart wordt jaarlijks de Waeke van het ‘Achterhoekse en Liemerse Boek’ 
gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt ’t kadobuukske Flonkergood uitgegeven. Dit mooie boekje 
boordevol streektaalverhalen en –gedichten wordt cadeau gegeven als je in de Waeke een boek in de 
streektaal of over de streek aanschaft in Achterhoekse en Liemerse boekhandels. De komende editie 
van Flonkergood heeft als thema ‘Greun’ meegekregen. 
 
Greun 
Groen, wat maakt de kleur groen in je los. Wellicht is het je lievelingskleur, misschien denk je dat het 
gras bij de buren altijd groener is, of heb je angst voor een groen beest. Denk je wel eens terug aan 
de tijd dat je nog zo groen als gras was? Er zijn vele associaties met deze kleur te bedenken. 
Kortom: een thema dat genoeg inspiratie kan bieden! 
 
Insturen 
Iedereen die een mooi verhaal of gedicht – natuurlijk in het dialect – heeft geschreven over dit 
onderwerp, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. De beste verhalen worden 
geplaatst in Flonkergood 2023. De afgelopen jaren stonden er steeds ruim twintig verhalen in het 
kadobuukske. Een aantal auteurs wordt uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens de aftrap 
van ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek’ in maart 2023. 
  
Belangrijkste voorwaarden: 

 De verhalen zijn geschreven in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten; 

 Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten insturen; 

 De lengte van een verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. 
Langere teksten worden niet in behandeling genomen; 

 Bijdragen kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2022 als word-document en per e-mail worden 
ingestuurd naar: info@ecal.nu. 
 
De organisatie hoopt weer op vele mooie, pakkende, persoonlijke of juist grappige verhalen. Dus 
schroom niet en stuur je verhaal over Greun in! 
Meer informatie Het volledige reglement waaraan inzendingen van Flonkergood moeten voldoen, is te 
vinden op www.ecal.nu/flonkergood. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, telefoonnr. 0314 -78 70 78, e-mail info@ecal.nu. 
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