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N O O R D E R B R E E D T E
verslag aan alle vrienden
van Noorderbreedte

Henk Poortincjci

De 6de en laatste Noorder-

breedte van 1991 is zojuist bij

u in de brievenbus gegleden.

Samen met het 3de themanum-

mer. Dat is dus een totaal van 9

NToorderbreedtes in het jubi-

leumjaar 1991. Daarnaast was

er een groot aantal aktiviteiten

ter gelegenheid van de 15de

verjaardag. Bestuurslid Henk

Poortinga blikt terug op deze

mijlpaal.

Het was het hele jaar door feest bij Noorder-
breedte. Dat zal u niet ontgaan zijn: in elk num-
mer extra mooie kleurenfoto's van Ton Broekhuis
met teksten van Eddie Marsman.
Verder vielen de omslagen van Swip Stolk, met
name het gouden nummer 3 en nummer 6 met
onze 'eigen' GADO-bus.
In het tijdschrift hebben we dit jaar geregeld
verslag gedaan van de bijzondere aktiviteiten.
Het begon op 7 februari, de koudste dag van het
jaar met de aanbieding van het themanummer
'Heide' in de schaapskooi op het Hijkerveld. En
daarna natuurlijk het grote feest op 27 juni in
Oldeberkoop: de figuurlijke en letterlijke doop
van de Noordbreedte-bus, aanbieding van het

themanummer 'De bovenkant van Noord-Neder-
land' en de uitreiking van de mïlieuprijzen aan
de gebroeders Prins, Klaas Bieze en het Water-
pakt.
In augustus waren we prominent aanwezig met
een eigen stand op de Groninger Jaarbeurs.
Vanaf 6 september was de fraaie expositie van
de omslagen van Noorderbreedte gemaakt door
Swip Stolk te zien in Galerie Puntgaaf. Iedereen
die daar geweest is zal het eens zijn met de
berichten die landelijk in de pers verschenen: je
kunt het mooi vinden of niet: wat Swip Stolk
maakt is buitengewoon bijzonder. Een baan-
brekende samengang van kuituur en natuur!
Vanaf 1992 hebben we weer iets bijzonders in

petto: de bekende striptekenaar/cartoonist/
schilder BenoTt gaat de omslagen maken. Zijn
werk heeft o.a. gestaan in Vrij Nederland, NRC/
Handelsblad, de Volkskrant en the New Yorker.
Dit jaar hebben we ook een bijzonder mooie
zeefdruk van Han Jansen uitgegeven over de
steenfabriek in Onderdendam met een begelei-
dend boekje 'De kleur van Groningen' geschre-
ven door Gerrit Krol. Hiervan zijn nog enkele
exemplaren verkrijgbaar. Alle abonnees hebben
de unieke topografische kaart van het drie-
provinciënpunt gekregen gedrukt op een zak-
doek. Wees er zuinig op: dit collectors-item
wordt goud waard.
Last but not least is het themanummer Noord-
Nederland - Waterland gepresenteerd. Voor
een verslag hiervan zie Noorderbreedte 1992-1.

Wat een blad

Onvoorstelbaar veel aktiviteiten. Wat een
blad . . . En wat een medewekers, die dit in dit
hektische jaar toch maar weer hebben gefixed:
Marja, Johan, Jan en Kees. Hulde!
Natuurlijk ben ik als bestuurslid chauvinistisch.
Maar niet als enige. In dit jaar is het aantal
abonnees gestegen tot een recordaantal van
4138 (stand 15 november). De maandelijkse
uitzendingen van Jan en Kees op Radio Noord
zullen daar zeker aan hebben bijgedragen.
Dank ook aan Kirsten Klijnsma die zendtijd in
haar programma beschikbaar stelde. En al die
abonnees hebben n.a.v. de oproep bij het gou-
den jubileumnummer ons een formidabel ver-
jaarscadeau gegeven van zo'n ƒ 35.000,—!!!
Dankzij deze buitengewone vrijgevigheid kon-
den wij al deze jubileumaktiviteiten financieren.
Allemaal namens het bestuur en medewerkers
heel hartelijk bedankt!

Het kan niet missen: onze abonnees zijn vrien-
den.
Vandaar de aanhef van deze bijdrage. En wat
ons betreft een vriendschap voor het leven. •
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