
 

OPROEP! Promotie Meertmoand Streektoalmoand: Geef je Grunneger toal-

activiteit aan ons door!  

‘Loat die heuren in de Meertmoand Streektoalmoand!’ 

Nog een maand en dan is het Meertmoand Streektoalmoand! De maand maart staat traditiegetrouw 

in het teken van de streektaal en ook in Groningen besteden we volop aandacht aan de Groninger 

taal. Zo is de Grunneger Weke in de gemeente Westerwolde weer terug (17 - 24 maart), is er aldaar 

de Grunneger Schriefwedstried Westerwolde en staat RTV Noord van 20 tot en met 26 maart een 

week lang in het teken van de Grunneger Toal. Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) presenteert 

in maart onder andere de 5e editie van de Wiesneus, het kindermagazine in het Gronings voor 

basisschoolleerlingen. Het Grunneger zangfestival Winterraaize van Stichting Muziek & Scholing in 

samenwerking met CGTC vindt voor het eerst plaats en het Grunnegs is onder andere te horen 

tijdens verschillende raadsvergaderingen. 

Speciale promotiecampagne ‘Loat die heuren in de Meertmoand Streektoalmoand!’ 

CGTC zet voor maart de speciale promotiecampagne ‘Loat die heuren in de Meertmoand 

Streektoalmoand’ op en nodigt iedereen in maart uit de Groninger taal te laten horen. Organiseert u 

in maart een speciale dag, week of activiteit rondom het Gronings - in de vorm van een 

muziekoptreden, een literaire bijeenkomst of iets heel anders – laat het ons vooral weten! Stuur de 

informatie over de activiteit (titel, inhoud in max. 3 alinea’s, link naar website en sociale media) plus 

een afbeelding (zo groot mogelijk formaat) naar info@cgtc.nl.  

In de aanloop naar en in de Meertmoand besteden we extra aandacht aan de ingezonden 

activiteiten: op www.cgtc.nl, via de sociale media kanalen van CGTC (Instagram, Twitter, Facebook, 

Linkedin), op www.nedersaksisch.com en via de speciale digitale Meermoand-activiteitenladder die 

we verspreiden naar lokale, regionale en landelijke contacten. Belangrijk om te weten:  

U kunt uw Grunneger activiteiten voor de digitale Meertmoand-activiteitenladder aanleveren tot en 

met 15 februari 2023. Voor de andere uitingen ontvangen we uw informatie graag zo spoedig 

mogelijk en bij voorkeur vóór 15 februari. 

Grunneger Beurtbaalkjes 

In de Meertmoand Streektoalmoand, én natuurlijk ook daarna, willen we het Gronings op zoveel 

mogelijk plekken horen - en lezen. Ook daar waar de meeste mensen bijna dagelijks te vinden zijn, 

zoals in de supermarkt. Om het Gronings te promoten tijdens het halen van de dagelijkse 

boodschappen zijn er nu speciale Grunneger Beurtbaalkjes: beurtbalkjes voor op de lopende 

(boodschappen)band bij de kassa. Bent u of kent u een supermarkteigenaar in Stad of provincie 

Groningen, en verdient uw supermarkt ook eigen Grunneger beurtbaalkjes? Bestel dan nu een set 

beurtbaalkjes met Grunneger teksten voor de speciale Meertmoand-actieprijs van 8 euro (normale 

prijs is 10 euro) via de QR-code in de afbeelding, of kijk op www.cgtc.nl. 
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Houd voor meer Grunnegs, in de Meertmoand en daarbuiten, onze website www.cgtc.nl in de gaten!  

Groutnis en loat van die heuren! 

Team CGTC 
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