
blad vind je nergens anders in
Nederland

f moet blijven

'Al mijn Noorderbreedtes staan netjes op een rij in de boekenkast.
Af en toe blader ik ze met veel plezier door om herinneringen op te halen
aan de aparte sfeer van het Noorden.'
Michaël ten Holder is milieuambtenaar bij de provincie Gelderland en
woont in Bathmen (Overijssel). Tien jaar lang woonde hij in Groningen en
Drenthe. 'Een periode die ik nooit had willen missen'. Tijdens zijn werk in

Drenthe was Ten Holder betrokken bij de sanering van vervuilde grond en
maakte hij samen met regionale milieu-organisaties de gifatlas van de pro-
vincie. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met de verwerking van gevaar-
lijk afval.

'Een blad als Noorderbreedte vind je nergens anders in Nederland. Het is
echt karakteristiek voor het Noorden. Wat mij bijzonder aanspreekt is de
mix erin van cultuurhistorie, landschappen en milieu. Noorderbreedte zet
het eigene neer van de drie provincies en laat daarbij zien wat allemaal de
moeite waard is om trots op te zijn. Dat vind ik heel mooi.'

In de zes jaar dat Ten Holder inmiddels buiten het Noorden woont, is het
abonnement op Noorderbreedte gesneuveld. 'Het blad geeft de achter-
grond weer van de streek waarin je leeft. Als je buiten de regio woont, mis
je de herkenning en zeggen de artikelen je toch minder. Voor mij is Noor-
derbreedte een deel van een bijzondere periode waaraan ik met plezier
terugdenk. En kom ik ooit opnieuw in Noord-Nederland te wonen, dan is
Noorderbreedte het eerste blad waar ik een abonnement op neem.'

Pakweg twee miljoen mensen hoeven niet eerst naar het Noorden te ver-
huizen, maar vormen nu al de natuurlijke doelgroep voor Noorderbreedte.
In zo'n grote groep vindt u wel iemand die graag een abonnement neemt.
Als waardering ontvangt u dan een museumkaart. Nb
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