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In de,achterliggende 14 jaar heeft u in Noorder-
breedte een keur van artikelen kunnen lezen
over belangrijke, bekende en onbekende gebie-
den in Noord-Nederland. Die informatie is de
belangrijkste pijler van Noorderbreedte evenals
de bijdragen over de aantasting of de bedrei-
ging daarvan.
Dat gebeurde altijd door gedegen artikelen over
de waarde van de'betreffende landschappen of ,
door interviews met personen die !n hef gebied
woonden of het van haver tot gort kenden. Vaak
waren de beschrijvingen van de landschappet
gekoppeld aan een wandeling, fietstocht en
soms zelfs aan een exkursie. Hoogtepunten
waren de extra themanummers die één speciaal
aspekt van Noord-Nederland uitgebreid behan-
delden.
Noorderbreedte heeft altijd veel aandacht
besteed aan de vormgeving, zowel van de om-
slagen a!s het binnenwerk en steekt daardoor
met kop en schouders uit boven vergelijkbare
tijdschriften op het gebied van natuur, milieu en
landschap.

gesigneerd en heeft een formaat van 70 x 70 cm.
De zeefdruk kost ƒ 225,- en is te verkrijgen bij
Noorderbreedte, Ossenmarkt 9, Groningen.

wurue.n. i ubbtsn I U uur s morgens en 3 uur
s middags (op werkdagen) is de zeefdruk te

Speciaal bij deze zeefdruk is een prachtig vorm-
gegeven boekje te koop met een verhaal van
Gerrit Krol over de steenfabriek in Onder-
dendam, Dit collectors item is voor ƒ 15,—te
koop. Degenen die echter een nieuwe abonnee

aanbrengen krijgen het als geschenk tot zover de
voorraaa strekt.
Wilt u echter anderzins in het bezit komen wan het
boekje, maak dan ƒ 15,~ over op girorekening
37.33.929 fnv. Noorderbreedte, Graningen,
o.v.v. Boekje steenfabriek. Dit wordt u dan wel
per post toegezonden.
Beide artikelen worden vertoond tijdens een
tentoonstelling van nieuw werk van Han Jansen
bij Janny Hazelhoff, Verlengde Hereweg 39,
Groningen. De opening vindt plaats op 2 maart
a.s. om 16.00 uur. U bent daar van harte welkom.
Zeefdruk en boekje zijn tijdens de opening
verkrijgbaar.

Han Jansen en Gerrit Krol

tn 1991 zal de formule van het tijdschrift niet
veranderen. De redaktie is van mening dat de
lezers van Noorderbreedte geïnteresseerd zijn in
hun omgeving, de bewoningsgeschiedenis, het
landschap en haar bedreigingen.
Dit jaar verschijnen er in ieder geval twee thema-
nummers. Het nummer 'Heide no 1' treft u bij dit
eerste nummer aan. in de loop van dit jaar wordt
u van alle speciale zaken betreffende het 15 jarig
bestaan op de hoogte gehouden.
In het kader van het 15-jarig bestaan geeft
Noorderbreedte op veler verzoek voor de lezers
weer een prachtige zeefdruk uit gemaakt door
Han Jansen, die de eerste tien jaar de omslagen
van Noorderbreedte heeft gemaakt. Deze spe-
ciaal voor Noorderbreedte vervaardigde zeef-
druk stelt een van de vroegere steenfabrieken
voor, die nog altijd zo karakteristiek in het
Groningse en Friese landschap aanwezig zijn.
De zeefdruk is genummerd {oplage 100) en


