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Omdat ook schaatsers van een gaaf
landschap houden1

Als boerenzoon had hij de schaatsen nodig om in
de winter het ouderlijk huis te kunnen bereiken.
En als voorzitter en voorheen ijsmeester van de
Vereniging de Friesche Elf Steden is hij op
schaatsgebied de autoriteit bij uitstek. Henk

Kroes. In het dagelijks leven directeur van It Fryske Gea. Maar als het
kwik heftig daalt vooral schaatsenthousiast.

'Wat schaatsers en lezers van Noorderbreedte bindt, is het land-
schap. Als schaatsers heb je daar een aparte band mee, alleen al
omdat je het vanuit een andere hoek bekijkt en omdat je op andere
plaatsen komt. Schaatsen is niet alleen bewegen op het ijs. Het is
ook natuur- en landschapsbeleving.
En Noorderbreedte geeft het landschap de eer die het toekomt. Het
landschap wordt in mijn ogen sterk verwaarloosd. Het wordt vaak
ten onrechte ondergeschikt gemaakt aan andere functies. Natuurlijk
is ons landschap door de mens gemaakt. Maar dan moet je er nog
wel zorgvuldig mee omgaan. Wat je nu aantast kun je nooit meer
herstellen. Noorderbreedte legt een gevoelige vinger waar het land'
schap geweld wordt aangedaan. Zon rubriek 'doodzonde', of het
themanummer over het Keuningcongres. Uitstekend.

En natuurlijk zit het er nog in dat we dit jaar een Elfsteden-
tocht rijden.'

Welaan, tienduizenden Noordelijke landschapsliefhebbers op ijzers
hebben nog geen abonnement op Noorderbreedte. Zodra ze ontdooit
zijn, moet u ze toch warm kunnen krijgen voor een blad dat hun land-
schap centraal stelt?

Als dank krijgt u van ons dan een uniek cadeau: een T-shirt
met een zeefdruk van 'de mooi weerpalen' van Han Jansen, of een
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mapje met 25 reprodukties van schilderijen van Han lansen die het
omslag van Noorderbreedte hebben gesierd.

Het T-shirt kunt u natuurlijk over uw trainingspak dragen tij-
dens de tocht der tochten. Nb
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