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Als student besloot ik eens om als toerist mijn eigen regio te 
verkennen. Zou ik verrast kunnen worden door mijn eigen 
provincie, vroeg ik me af. Het antwoord werd me al snel 
duidelijk: ja! Inmiddels ben ik alweer een aantal jaar op reis 
door Groningen. Op de fiets ontdek ik de natuur, cultuur en 
geschiedenis van mijn eigen omgeving. En ik ben nog lang 
niet uitgekeken!

Ik ben gaan schrijven over de schitterende landschappen, oude volks-
gebruiken en bijzondere historische verhalen die ik onderweg tegenkom. 
Deze verhalen bundel ik op mijn website www.sannemeijeronderweg.nl 
en sociale media. Samen vormen ze mijn reisverslag door Groningen.

Het aantal enthousiaste volgers van mijn blog en sociale media groei-
de gestaag, en ik begon met steeds meer leuke partijen samen te werken. 
Uiteindelijk werd Sanne Meijer Onderweg mijn bedrijf. Van mijn liefde voor 
Groningen mijn werk kunnen maken – wat een voorrecht!

GroningenOP  ONTDEKKINGSTOCHT DOOR

OVER SANNE
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Mijn liefde voor Groningen en de Groninger cultuurhistorie delen met de wereld.

Freelance projectmanager op het gebied van cultuurhistorie, toerisme & recreatie in Groningen.

Ik coördineer en organiseer projecten die Groninger cultuurhistorie op een laagdrempelige 
manier toegankelijk maken voor een breed publiek. Denk bijvoorbeeld aan routes, exposities, 
apps, festivals en andere activiteiten die ervoor zorgen dat de Groninger geschiedenis op een 
innovatieve en aansprekende manier ervaren kan worden – door Groningers én niet-Groningers!

Uitgangspunt is dat er bruggen worden geslagen tussen erfgoed, cultuur, kunst en landschap in 
Groningen. Samenwerken is belangrijk. Door onze krachten te bundelen, versterken we niet alleen 
de projecten maar ook elkaar. Ik combineer inhoudelijke kennis met een sterk organisatorisch 
vermogen én een breed netwerk binnen en buiten de Groninger cultuursector.

Coördineren | Organiseren | Verbinden | Tekstschrijven | Content creëren | 
PR & Communicatie

info@sannemeijeronderweg.nl 

06 252 328 30 

www.sannemeijeronderweg.nl 

65798783

contact
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TEL
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KVK-NR.

JOB TITLE

WAT IK DOE

OP EEN RIJTJE

S
A

N
N

E
 M

E
IJ

E
R

 O
N

D
E

R
W

E
G

Blz. 3

MISSIE

Foto: Stella Dekker



Blz. 4

Projectmanagement 
Provincie-brede projecten | 
Projecten | Evenementen

Tekst & productie 
Tekst | Routes | Tentoonstellingen |
Apps | Blog & sociale media
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Eén van de meest uitdagende en toffe 
projecten die ik de afgelopen jaar heb mogen 

uitvoeren, is de coördinatie van het themajaar 100 
jaar vrouwenkiesrecht Groningen – in opdracht 

van De Verhalen van Groningen. Een perfecte 
samensmelting van mijn voorliefde voor 
Groningen, feminisme, cultuur(historie).

coördineren, organiseren, verbinden,
 enthousiasmeren, marketing/communicatie

KERNWOORDEN

De Verhalen van Groningen zet in op het aanjagen van gezamenlijke 
themaprogrammeringen: het stimuleren van samenwerking tussen 
culturele partners en organisaties uit verschillende domeinen rond-
om een bepaald thema. In 2019 was dit de herdenking en viering 
van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Dit themajaar mocht ik namens 
De Verhalen van Groningen coördineren.

Het was onze rol om geïnteresseerde partijen in de provincie 
Groningen te enthousiasmeren om in te stappen; van behulpzame 
inhoudelijke informatie te voorzien; te ondersteunen met ons 
netwerk; en verbindingen te leggen tussen verschillende partijen. 
Een voorbeeld daarvan is het aanjagen van de samenwerking 
tussen vijf partijen om gezamenlijk een museumroute te creëren, 
bestaande uit vijf zomertentoonstellingen over 100 jaar 
vrouwenkiesrecht.

In totaal namen er ruim 56 Groninger partijen, uit allerlei domei-
nen, deel aan dit provincie-brede themajaar. Zij gaven ieders vanuit 
hun eigen achtergrond en hun eigen perspectief invulling aan dit 
thema. Dat resulteerde in 65 grote en kleine culturele produc-
ties. De Verhalen van Groningen hield een paraplu boven alle losse 
initiatieven, activiteiten en projecten, onder meer door te zorgen 
voor gebundelde exposure en promotie. Zo maakten we een 
specifi eke website en evenementenkalender.

Naast het ondersteunen van de projecten van andere partijen, was 
De Verhalen van Groningen zelf eveneens (mede-)organisator van 
een vijftal grootschalige evenementen in het kader van 100 jaar 
vrouwenkiesrecht. Tijdens deze evenementen werden meerdere 
partijen aan elkaar gekoppeld om een gezamenlijk programma aan 
te bieden. Dit waren (zie linker kolom):

Internationale Vrouwendag 
(8 maart 2019), 

Landelijke viering 100 jaar 
vrouwenkiesrecht 
(19 mei 2019), 

Festival Noorderzon 
(23 en 24 augustus 2019)

Mini-festival 100 jaar vrouwenkies-
recht in de gemeente Groningen 
(20 september 2019) 

Dag van de Groninger Geschiedenis 
(12 oktober 2019).

Noorderzon 2019, DVvG.
Foto: Stella Dekker

100 jaar1

KIESRECHT
vrouwen

Blz. 5

provincie-
BREDE

PROJECTEN

2.1
project
management



padPRONKJEWAIL2

coördineren, organiseren, 
verbinden, routes, marke-

ting/communicatie

KERNWOORDEN Het Pronkjewailpad is een prachtige wandelroute door héél Groningen, die ruim 
300 lokale ondernemers en toeristische, recreatieve en culturele organisaties in 
Groningen met elkaar verbindt. Dit is een project van Tocht om de Noord. 
Als projectleider mag ik duizenden wandelaars kennis laten maken met al het 
moois dat gastvrij Groningen te bieden heeft. Blijer kun je mij niet maken!

Het Pronkjewailpad is een succesvol langeafstand wandel- en fietspad door Groningen, opgedeeld 
in een Noordroute (250 km) en een Zuidroute (350 km). In 2021 opent de Oostroute en daarna volgt 
ook de Westroute nog. Het Pronkjewailpad is niet zomaar een wandelroute. Onderweg staan kern-
waarden als beleving en gastvrijheid staan centraal.

Wandelaars moeten in elk dorp op de route minstens één stempel halen op hun stempelkaart. 
Lokale ondernemers en andere toeristische, recreatieve en culturele (TReC) organisaties in 
Groningen fungeren daarbij als stempelpost. Naast een stempel biedt een groot deel van deze 
deelnemende organisaties de wandelaars ook een ‘Pronkjewail’ aan: een gastvrij gebaar. Denk bij-
voorbeeld aan het meegeven van een souvenir, het proeven van een stukje poffert, een expositie 
bekijken, of een toren beklimmen. Zo maken wandelaars op een (inter)actieve en verrassende manier 
kennis met Groningen.

Als projectleider ben ik onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe routes. 
Dat betekent het coördineren van de Voorlopers, het bepalen van de definitieve routes, 
het enthousiasmeren, informeren en betrekken van ondernemers en organisaties als stempelpost 
en het organiseren van de openingsweek. Daarnaast ben ik het eerste aanspreekpunt voor wande-
laars én stempelposten en organiseer ik allerlei informatiebijeenkomsten. Ook ben ik betrokken bij 
de productie van onder meer de Pronkjewail App en PR-materiaal. Daarnaast houd ik me bezig met 
de invulling van de jaar-thema’s, de voortgang van het virtuele Pronkjewailspel en de organisatie 
van de jaarlijkse Camino Groningen (de feestelijke eindetappe en huldiging).

VRIJHEID
75 jaar

3

groningen

In 2020 vierde de provincie Groningen 75 jaar vrijheid. 
De Verhalen van Groningen was verantwoordelijk voor 
het grootste deelproject 75 verhalen gepresenteerd in 
12 gemeenten. De focus lag daarbij op het verbeelden 
van 75 iconische verhalen die samen het verhaal van 
Groningen in de Tweede Wereldoorlog vertellen. 
Als projectleider ’75 iconische verhalen’ zorgde ik 
voor de selectie en productie van deze verhalen.

De inspiratiebijeenkomsten ’75 jaar bevrijding’, georganiseerd door 
De Verhalen van Groningen, het Oorlogs- en Verzetscentrum 
Groningen en Stichting Vier Vijf Mei, hebben een aanzet gegeven 
voor deze 75 verhalen. Een redactieraad bestaande uit Tweede 

coördineren, organiseren, publieksparticipatie
KERNWOORDEN

werk
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Wereldoorlog-experts vulde deze lijst aan. Daarna besloten 
we met deze selectie de provincie in te trekken, waarbij het 
publiek ons klankbord was.

Van 12 november t/m 4 december 2019 trok De Verhalen van 
Groningen samen met Biblionet, Groninger Forum en VRIJ-
DAG Advies door de provincie Groningen met het Café van 
de Vrijheid.
 In iedere Groninger gemeente werd de selectie gepresen-
teerd, feedback gevraagd en haalden we nieuwe, onbekende 
verhalen op over de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk maakte de redactie-
raad de 75 iconische verhalen definitief. Daarnaast zochten we Groningers 
die deze lokale verhalen op hun eigen manier willen verbeelden. Daarom 
deden we tijdens de Cafés van de Vrijheid een oproep aan (amateur)kunste-
naars, muziek- en toneelverenigingen en creatieve individuele Groningers.

Na de definitieve selectie van de 75 verhalen zorgde ik met collega’s van 
De Verhalen van Groningen voor de productie van het online platform 
www.groningen4045.nl. Daarnaast schreef ik zelf 25 van de  75 iconische 
verhalen en zorgde ervoor dat deze toegankelijk werden via deze nieuwe 
website. Deze nieuwe website werd ook ingezet voor een ander project dat 
ik namens De Verhalen van Groningen mocht uitvoeren in het kader van 
75 jaar Vrijheid.  Het NIOD had in samenwerking met alle provincies een 
landelijk fotoproject gelanceerd, om een visuele canon van de Tweede We-
reldoorlog te ontwikkelen. De Provincie Groningen stelde De Verhalen van 
Groningen aan als projectleider in Groningen. Via een groots opgetuigde 
publiekscampagne zijn we samen met de inwoners van Groningen en een 
redactieraad op zoek gegaan naar de vijftig meest aansprekende Groninger 
oorlogsfoto’s. Een deel van deze foto’s is te zien in de nationale tentoonstel-
ling in de Tweede Kamer en in een publicatie van het NIOD.

“Samen met de inwoners van 
Groningen en een redactieraad 
gingen we op zoek naar de vijftig 
meest aansprekende Groninger
Oorlogsfoto’s.

Blz. 7

CAFE VAN DE VRIJHEID

Café van de Vrijheid in Finsterwolde 
Foto: Stella Dekker



Stad & Universiteit | Town & Gown

projecten
De Rijksuniversiteit Groningen en het academische leven hebben een grote invloed 
gehad op de geschiedenis en het straatbeeld van de stad Groningen. Om dit zichtbaar 
te maken, hebben de Rijksuniversiteit Groningen en De Verhalen van Groningen het 
project ‘Stad & Universiteit’ ontwikkeld. Vanuit De Verhalen van Groningen mocht ik 
optreden als projectleider. 

Dit project bestond uit drie onderdelen. Ten eerste ontwikkelden we een routeboekje met daarin een wan-
delroute langs bijzondere locaties in de binnenstad die herinneren aan gedenkwaardige hoogleraren of 
studenten die aan de RUG verbonden zijn geweest. Ten tweede ging de lancering van de wandeling gepaard 
met de oplevering van een portrettengalerij. In het trappenhuis van de universiteitsbibliotheek stond een 
mini-tentoonstelling met portretten van de hoogleraren en studenten die een rol spelen in de wandeling. 
Het derde deel omvatte een lezingenreeks in de universiteitsbibliotheek. Dit project werd in de Nederlandse 
én Engelse taal uitgevoerd.

 KERNWOORDEN

organiseren, productie, routes, marketing/communicatie
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Als onderdeel van het themajaar 100 
jaar vrouwenkiesrecht mocht ik voor De 
Verhalen van Groningen projectleider 
zijn van de ‘Groninger Vrouwengalerij’. 
Dit is een online én offline galerij waar-
in de 50 bijzondere Groninger vrouwen 
uit het verleden centraal staan. Ik was 
vanaf het allereerste concept tot aan de 
uitvoering betrokken. Mijn werkzaam-
heden liepen uiteen van teksten schrij-
ven voor de exposities tot het organi-
seren van evenementen. 

organiseren, productie, marketing/communicatie
KERNWOORDEN

Vrouwengalerij

Blz. 8

Opening Groninger Vrouwengalerij, 08-03-2019
Foto: Stella Dekker

Foto: Stella Dekker



We zijn het project gestart met een publiekscampagne in 2018, 
waarbij we inwoners van Groningen opriepen om mee te denken 
over de invulling van deze Groninger Vrouwengalerij. Iedereen was 
uitgenodigd een bijzondere Groninger vrouw te nomineren. Deze 
nominatieperiode werd afgetrapt op Noorderzon en afgesloten op 
de Dag van de Groninger Geschiedenis. Een panel selecteerde de 
vijftig vrouwen die uiteindelijk een plaatsje kregen in de galerij. 

Op 8 maart 2019 (Internationale Vrouwendag) werd de Groninger 
Vrouwengalerij onthuld. Dit gebeurde online en op locatie. Vanaf 
die datum was de Groninger Vrouwengalerij het gehele jaar -in de 
vorm van een tweetal reizende exposities- overal in stad en provin-
cie te bezichtigen. Daarnaast publiceerden we 50 korte biografieën 
op de website. 

De rest van het jaar stonden de vrouwen uit de Groninger Vrou-
wengalerij centraal tijdens allerlei activiteiten en evenementen. Zo 
organiseerden we in samenwerking met het Forum Groningen een 
Wikipedia Schrijfavond en met Biblionet Groningen een Gronin-
ger Vrouwengalerij-podcast. We zijn er trots op dat De Groninger 
Vrouwengalerij eveneens het vertrekpunt en/of inspiratie vormde 
voor allerlei projecten van partnerorganisaties. Binnen het project 
De Groninger Vrouwengalerij heeft De Verhalen van Groningen met 
25 partners samengewerkt.

Blz. 9

town&
gown

Foto: Stella Dekker

Expositie Vrouwengalerij
Foto: Stella Dekker



coördineren, organiseren, publieksparticipatie

evenementen
100 jaar Grunnens Laid op 100 podia 

In 2019 bestond het Grunnens Laid een eeuw en dat werd groots gevierd op zater-
dag 28 september om klokslag 17:00u. Op dat moment klonk overal in de provincie 
– op maar liefst 100 locaties – het Gronings volkslied. Ruim 20.000 trotse Groningers 
smeerden de stembanden en hebben hun stem laten horen! Dit provincie-brede 
evenement mocht ik namens de Tocht om de Noord coördineren.

Het Gronings volkslied ligt aan de basis van de Tocht om de Noord. Daarom besloot de organisatie het 100-jarig bestaan van 
het volkslied niet ongemerkt voorbij te laten gaan! Het Grunnens Laid werd op 100 plekken in de provincie gezongen door bur-
gers, bestuurders en artiesten: van Lauwerszee tot Dollard tou en van Drenthe tot aan ‘t Wad. Het was mijn taak die 100 locaties 
te organiseren en het geheel te coördineren.

Het hoofdpodium -met een groots voorprogramma- bevond zich in Veendam. Daarnaast klonk het volkslied bijvoorbeeld vanuit 
de Martinitoren in Stad, vanaf het Muziekfestival Delfzijl en in Abraham’s Mosterdmakerij in Eenrum. De supportersvereniging 
van FC Groningen zong het volkslied in de bus op weg naar Amsterdam. Ook klonk het volkslied tijdens de Boeskoolmarkt in 
Ter Apel en tijdens de Slipjacht in Uithuizermeeden. In Harkstede werd in het kader van het Grunnens Laid een mini-festival 
georganiseerd en verpleeghuis Old Wolde in Winschoten maakte er een Groningse middag van. Daarnaast werd het Gronings 
volkslied gezongen bij andere eeuwelingen, zoals in de Oosterparkwijk en tijdens de reünie van Scholengemeenschap Ubbo 
Emmius in Stadskanaal.

1

KERNWOORDEN
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100 jaar vrouwenkiesrecht

Thuis in Groningen (corona-proof) 

Groninger vrouwen in de spotlights
Mini-expositie ‘Groninger Vrouwengalerij’ + prikbord: ‘Nomineer jouw 
favoriete Groninger vrouw’

Op podium: muziek, poëzie, proza, lezingen, film door Groninger vrouwen

 met onder meer Marlene Bakker, Fieke Gosselaar, Lilian Zielstra, 
 Iris van den Brand

Expositie ‘Groninger Vrouwengalerij’

‘Groninger Vrouwengalerij’ podcast-installatie

VanHulley pop-up store

Op podium: theater, cabaret, muziek, lezingen, film

 met onder meer Marieke Klooster & Gabriëlle 
 Glasbeek, Marlene Bakker, Het Peloton, 
 de Noorderlingen

Thuis in Groningen is een driedaags, corona-proof, cultureel feest waarin 
Groningers met onder meer Molukse-, Indische-, Antilliaanse-, Surinaamse- 
en Syrische roots zich buigen zich over de betekenis van ‘thuis’. Zij vertellen 
hun verhaal in theater, dans, muziek, spoken-word en andere kunstvormen.

 met onder meer Erwin Java, Rudy Lentze, Cissy Joan,    
 Mietji Hully en vele anderen 

DE VERHALEN VAN     GRONINGEN

Groninger vrouwen in de spotlights

geschiedenis
2018

2019

2020

Opstand

DAG    VAN DE

Expositie ‘Voortdurend Verzet’

Expositie ‘De ontdekking van de 
Groninger gasbel’

Mini-expositie ‘Groninger Vrouwen-
galerij’ + prikbord: ‘Nomineer jouw 
favoriete Groninger vrouw’

Expositie ‘Groninger Vrouwengalerij’

Verhalencafé ‘Vrouwencafé Dikke Trui’

Thuis in Groningen 
     
     Digitaal Verhalencafé 
     Route

75 jaar Verenigde Naties 
   
     Digitaal Verhalencafé
     Route

100 jaar vrouwen-
kiesrecht

Maand van de 
Groninger Geschie-
denis (corona-proof)winterwelvaart

DE VERHALEN VAN GRONINGEN

2017 Expositie: ‘De ontdekking van de Groninger gasbel’

Op podium: lezingen & muziek

 met onder meer Margriet Brandsma en Wim van Gemert

noorderzon
2018

2019

2020

DE VERHALEN VAN GRONINGEN
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Regiocorrespondent Westerwolde voor De Verhalen van Groningen (2020-heden) 
Maandelijks een verhaal over de geschiedenis of cultuur van de regio 
Westerwolde in de Kanaalstreek, het Streekblad en de Ter Apeler Courant

Top 10 – Toffe plekken festivalgebied Terug naar het Begin (2019)
Een artikel met tien mooie plekken en bijzondere verhalen in de regio van festival Terug naar 
het Begin, voor sociale media en voor de festivalflyer

Typisch Gronings voor Noorderbreedte (2017)
Een vijfdelige serie op basis van de opgehaalde content vanuit het project ‘Typisch Gronings’

Sanne Meijer Onderweg voor Terra Westerwolda (2016-2020)
Columns over ontdekkingstochten door Groningen

Van reportages tot columns en van blogs tot interviews 
– als tekstschrijver heb ik veel verschillende artikelen 
geschreven voor kranten, magazines en websites. 
Een paar voorbeelden. 
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Blz.13

Groningen ontdekken is het allerleukste wat 
er is! Pomp de banden maar op of trek de 
wandelschoenen aan – er is genoeg te zien 
en te doen in deze provincie. Ik heb voor 
verschillende organisaties gewerkt aan de 
productie van routes: van concept tot 
routebepaling tot tekstschrijven. 

Deze routes zijn gepubliceerd in de vorm van boekjes, online artikelen en 
apps. Altijd staat de beleving van Groningen centraal. Daarbij zijn verha-
len of een verbindend thema onmisbaar. Ik kies veelal voor een focus op 
onbekende plekken en een mix van natuur, erfgoed, cultuur en onderne-
mers.

Zo creëerde ik voor het Routebureau Groningen -ter gelegenheid van de 
opening van het provinciale wandelnetwerk- een zestal wandelroutes. Bij 
elke route schreef ik een blog met spannende verhalen en leuke tips voor 
onderweg. Voor Marketing Groningen zette ik vier fietstochten uit waar-
mee bezoekers vanuit de stad de provincie kunnen ontdekken. Voor Te-
rug naar het Begin zette ik in 2019 een tweetal festivalroutes uit en was ik 
tijdens het evenement zelf fietsgids. Ook voor de Grunneger Weke van de 
gemeente Westerwolde zette ik een route uit en trad ik op als fietsgids.

Eind 2018 publiceerde ik het fietsrou-
teboekje ‘Met Sanne Meijer Onderweg: 
Verhalen over Veen en Verdediging’. 
Deze avontuurlijke route door het Gro-
nings-Duitse grensgebied verbindt zestien 
plekken die verhalen vertellen over het 
verrassende verleden van dit grensland. 
De publicatie leidde onder meer tot een 
artikel in het Dagblad van het Noorden 
en een item op RTV Noord. Het fietsrou-
teboekje is online te bestellen en op ver-
schillende plekken in Groningen te koop. 

routes

FIETSROUTE VOOR  ROUTEBUREAU GRONINGEN

FIETSROUTEBOEKJE MET SANNE MEIJER ONDERWEG

Ter Apel

START
Kruisherenweg
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Blz. 14

Voor De Verhalen van Groningen produceerde ik een aantal kleinschalige tentoon-
stellingen in tekst en beeld. 

Eén daarvan ‘De ontdekking van de Groninger gasbel’. Deze tentoonstelling reisde met de veelgeprezen 
theatervoorstelling ‘GAS’ van Toneelgroep Jan Vos door heel Nederland. Daarnaast was de tentoonstelling 
onder meer te bezichtigen bij de voorstelling ‘Aardgasten’ van Toneelgroep Hollands Glorie, tijdens 
WinterWelVaart en de Dag van de Groninger Geschiedenis. 

Ik ben vanaf de conceptfase nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling 
van de Pronkjewailpad App (Tocht om de Noord). Bovendien ben ik pro-
jectleider geweest van de ontwikkeling van de Fraeylemaborg App (Frae-
ylemaborg). Met deze app kunnen bezoekers in het museum – alsook op 
afstand – meer te weten komen over de verhalen achter de objecten in de 
borg. Naast het proces van app-ontwikkeling maakte ik eveneens de con-
tent voor deze app.  

Apps zijn overal! Applicaties voor telefoon en tablet 
worden steeds meer gebruikt om cultuurhistorische 
of toeristische informatie te delen. 

Content maken ligt aan de basis van mijn activiteiten.  
Mijn bedrijf begon immers met mijn blog en sociale 
media kanalen. 

Elke maand schrijf ik een blog in samenwerking met een wisselende 
partnerorganisatie. Zo maakten het Oorlogsmuseum Middelstum en ik 
een digitale tentoonstelling in het kader van 75 jaar vrijheid (mei 2020) 
en schreef ik in samenwerking met Staatsbosbeheer over de bijzondere 
geschiedenis van het Bos op Houwingaham (juni 2020). Op mijn so-
ciale media kanalen, en dan voornamelijk Facebook en Instagram, zijn 
fotoverslagen van mijn ontdekkingstochten door Groningen populaire 
content.

apps

blog&media
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Er gebeuren toffe dingen in Groningen en iedereen 
mag dat weten! Marketing, communicatie en PR is 
een essentieel onderdeel van het organiseren 
van projecten. 

Van persberichten schrijven tot advertentiesets uitvoeren op sociale 
media en van netwerk verbreden tot nieuwsbrieven uitsturen. Dit was 
vaak onderdeel van de grotere projecten waar ik projectmanager 
voor mocht zijn.

Maar ik kreeg ook een aantal specifieke opdrachten op dit gebied. 
Voor Tocht om de Noord coördineer ik tijdens de grote evenementen 
het mediateam. Voor Middeleeuws Ter Apel (2019) verleende ik onder-
steuning aan het communicatieteam en zorgde voor de betrokkenheid
van nieuwe partners. Daaruit kwam onder meer een mini-documentaire 
voort.

Daarnaast geef ik lezingen, doe ik presenteerklussen, ben ik wekelijks  
op de radio te horen met een column, verschijn ik regelmatig op tv,  
en heb ik ervaring met de productie van (mini-)documentaires.

Blz. 15
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november 2018 – heden Radiorubriek ‘Sanne Meijer Onderweg’ – Noord & 
Ommeland op RTV Noord

november 2018 – heden Tafeldame – Noord Vandaag op RTV Noord

10/09/2020  Groninger Grond, afl. 5: Natuur – Podcast van Marketing 
   Groningen & Festival Grasnapolsky”

29/05/2020  “Op deze plekken in Nederland is er ruimte zat voor vakantiegangers” –   
   NU.nl
 
04/04/2020  “Sanne Meijer is fietsend op zoek naar de schatten van Groningen” –   
   Dagblad van het Noorden

01/04/2020  “Geen Fryske Dúmkes, maar Grunneger Doemkes: hoe cultuurhistorica   
   Sanne Meijer een oud koekje nieuw leven inblaast” – Dagblad van het   
   Noorden

16/02/2020 “Sanne Meijer zoekt de geschiedenis van Abelstok” –  
   Dagblad van het Noorden

09/01/2020  Genomineerd voor de Vrouw in de Media Award prov. Groningen –   
   Vrouw in de Media

26/09/2019   “Groningse vrouwen: interview met Sanne Meijer” – Dat is Groningen

09/03/2019 “Galerij zet vijftig vrouwen in het licht” – Dagblad van het Noorden

2020SELECTIE

DOORLOPEND

SELECTIE
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   “Een verzameling Groningse vrouwen met een verhaal” – Dagblad van het   
   Noorden

   “Vrouwen op de barricaden” – Dagblad van het Noorden

07/03/2019  “Straks kan niemand meer om deze vrouwen heen” – Noord Vandaag op  
   RTV  Noord

04/01/2019  “Groningen dit jaar kloppend hart van 100 jaar vrouwenkiesrecht”-
    Dagblad van het Noorden.

04/12/2018  “De wereld die Groningen heet” – Dagblad van het Noorden

24/10/2018  “Grenspaaltjes: vergeten cultureel erfgoed?” – Noord Vandaag 
   op RTV Noord

07/07/2018  “Toerist in eigen regio” – Broerstraat 5: Alumnimagazine RUG

9/09/2017  “Sanne Meijer zoekt de Groninger identiteit” – Groot Groningen, 
   klik hier om het interview te lezen.

22/08/2017  “Sanne Meijer Onderweg: Flowerpower in Abelstok” – 
    Landleven (september 2017)

12/05/2017  “Zo mooi is dichtbij” – Tijdschrift Noorderbreedte

11/04/2017  “Sanne op safari door Groningen” – De Staat van Stasse op NPO Radio 2

11/04/2017  “Sanne (23) fietste al 160 tochten door  het Groningse land” – 
   Dagblad van het Noorden

2018SELECTIE
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04-04-2020 “Sanne Meijer is fietsend op zoek naar de schatten van Groningen” – Dagblad van het Noorden
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07-03-2019 “Straks kan niemand meer om deze vrouwen heen” 
– Noord Vandaag op RTV Noord

10/09/2020 Groninger Grond, afl. 5: Natuur – Podcast van Marketing Groningen & Festival Grasnapolsky

r tvNoord
R E P O R T A G E  V R O U W E N G A L E R I J 

Noorden
Dagblad
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