het voortbestaan van Noorderbreedte te verzekere
lustratie van dez

Noorderbreedte geeft de laken weer in
de juiste verhoudingen
(moet blijven
Waarom moet Noorderbreedte blijven volgens de heer Mol? 'Er zijn
veel bladen op dit gebied. Maar wat mij in Noorderbreedte bijzonder
aanspreekt is de oriëntatie op het Noorden. Noorderbreedte is bovendien redelijk objectief. Het geeft de zaken weer in de juiste verhoudingen en mist de drammerigheid die andere bladen soms wel hebben.'
Nog voordat de Friese subsidie in gevaar kwam, had de heer Mol
zelf al een opmerkelijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan van Noorderbreedte. Alle vaste personeelsleden van zijn bedrijf, Oosterhof Holman, ontvangen de jaargang '94 van Noorderbreedte als cadeau-abonnement. Waarom dit gebaar?
De heer Mol: 'Noorderbreedte vraagt aandacht voor zaken waar de
meeste mensen niet zo gauw over nadenken. Ons bedrijf houdt zich
bezig met milieutechnische werken en met wegenbouw. Het leek ons
een goede zaak om onze medewerkers via Noorderbreedte kennis te
laten nemen van zaken die óók spelen. Bovendien vind ik het ook een
taak van de bedrijfsleiding om mensen weerbaar te maken. Daarbij
hoort een brede oriëntatie en dit is daar een aanzet toe geweest.'
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Ook u kent ongetwijfeld mensen die zich wel wat breder mogen
oriënteren. Wat let u, om ze onder de kerstboom een jaar Noorderbreedte
cadeau te doen? Over cadeaus gesproken: wij geven u dan een kaart waarmee u een half jaar lang gratis de meest uiteenlopende musea bezoekt. Nb

'In juni is besloten dat Noorderbreedte vanaf 1995 geen subsidie
meer ontvangt van de provincie Friesland. Ik vind dat geen goede
beslissing. We hadden de subsidie intact moeten houden, net als Drenthe.' Als lid van de CDA-fractie in de Provinciale Staten van Friesland is de
heer Mol bij de beslissing betrokken geweest. Hij heeft het tij niet kunnen
keren: de subsidie aan Noorderbreedte is gesneuveld als onderdeel van
een forse bezuinigingsoperatie.
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lang hun deuren voor
abonnee geeft.
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