
NOORDERBREEDTE.TIENDE JAARGANG

Speciale aanbieding zeefdruk Han Jansen
Dit jaar verschijnt alweer de tiende jaargang van Noor-
derbreedte, het tijdschrift waar landschap, natuuren
milieu in Noord-Nederland breed worden uitgemeten.
In dit j aar staan er veel aktiviteiten te gebeuren. We
denken daarbij aan de uitgave van (extra) themanum-
mers over kleinschalige rekreatie, drinkwatervoorzie-
ning en bodembescherming in Noord-Neder land.
Voorts de uitgave van het boek over de Noord-Neder-
landse rivieren. Over deze en andere plannen leest u
in eenvolgend nummer meer.
In dit kader geeft Noorderbreedte een zeefdruk uit van
het schilderij 'Zicht op Noorderbreedte' van Han Jan-
sen dat is afgebeeld op de omslag van deze Noorder-
breedte. De zeefdruk is genummerd en gesigneerd en
heeft een oplage van 100 stuks en een formaat van 70
X 70 cm. Wilt u in het bezit komen van deze zeefdruk,
maak dan ƒ 210,—over op girorekening 37.33.929
tnv. Noorderbreedte, ow. zeefdruk. Om beschadiging
te voorkomen, moet u de zeefdruk halen op het kan-
toor van Noorderbreedte, Ossenmarkt 9, Groningen,
op werkdagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Wanneer er 100 betalingen gestort zijn, worden de la-
ter binnen gekomen bedragen teruggestort.

De grote tientjesaktie van Noorderbreedte
Tijdens het tienjarig bestaan van de Stichting Noorder-
breedte kunnen allerlei verenigingen en organisaties
deelnemen aan de speciale tientjesaktie.
Niet alleen de bij Noorderbreedte aangesloten organi-
saties, maar ook andere kunnen met dit initiatief het
blad aan meer abonnee's helpen en tevens de eigen
kas spekken. We denken hierbij aan oa. sport-
verenigingen, scholen, vrouwenorganisaties, politieke
verenigingen, buurtverenigingen, personeelsvereni-
gingen enz.
Hoe werkt dat?
Een abonnement kost normaal ƒ 22,50 per jaar maar
wanneer een organisatie een abonnee opgeeft, krijgt
zij een tientje van dat abonnementsgeld. Noorder-
breedte krijgt de rest en regelt ook de verdere afhan-
deling. De via de organisatie gewonnen abonnee krijgt
als attentie ook nog een mapje met vier prenten van
Han Jansen kado.

Verdere informatie
Voor alle verdere informatie over deze speciale aktie
kunt u zich schriftelijk of telefonisch wenden tot het
kantoor van de Stichting Noorderbreedte, Ossen-
markt 9,9712 NZ Groningen, tel. 050-141956, vragen
naar Johan Visser of Marja van Schie.


